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rövidítések és mozaikszavak
APC

anafázisserkentő komplex („anaphase-promoting complex”)1

ATP

adenozin-trifoszfát

CAK

Cdk-aktiváló kináz („Cdk-activating kinase”)

Cdk

ciklinfüggő protein-kináz („cyclin-dependent protein kinase”)

CDK

Cdk:Cyc komplex

Cdk1

ciklinfüggő protein-kináz-1

Cdk2

ciklinfüggő protein-kináz-2

CKI

sztöchiometrikus CDK-inhibitor („cyclin-dependent kinase inhibitor”)

Cyc

ciklin (pontosabban meg nem határozott típusú)

CycA

A-ciklin

CycB

B-ciklin

CycE

E-ciklin

CycG1–S

G1–S ciklin (a G1–S átmenetkor aktív ciklin)

CycM

M-ciklin (mitózisos ciklin)

CycS

S-ciklin (S-fázisú ciklin)

E1

ubikvitinaktiváló enzim

E2

ubikvitinkonjugáló enzim

E3

ubikvitin-ligáz

EH

előrecsatolási hurok

FEAR

Cdc fourteen early anaphase release (kb. „a Cdc14 korai anafázisban történő
felszabadulása”)

1 Amikor „APC-aktivitásól” írok, akkor APC alatt a teljes, az APC valamely aktivátorát is magában foglaló komplexet
értem. Amikor viszont molekuláris kotextusban említem az APC-t, akkor rendszerint csak eme komplex „magját”
értem alatta (mely már önmagában is egy heterooligomer), mely nem tartalmazza a Cdc20 vagy a Cdh1 aktivátorok
egyikét sem.
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IE

intermedier enzim („Intermediary Enzyme”)

MEN

mitotic exit network (kb. „mitózis befejezési hálózat”)

MPF

M-fázis-serkentő faktor („M-phase-promoting f actor”)

PKA

protein-kináz-A

Plk

Polo-szerű kináz („Polo-like kinase”)

pre-RC

prereplikációs komplex

pre-MPF

az MPF inaktív, foszforilezett formája

poszt-RC posztreplikációs komplex
PP2A

2A típusú foszfatáz („Protein Phosphatase 2 A”)

SBGN

Systems Biology Graphical Notation

SCF

Skp1–cullin–F-box protein (ubikvitin-ligáz-komplex)

SIN

septation initiation network (kb. „szeptációt iniciáló hálózat”)

TF

transzkripciós faktor

VF

végrehajtó fehérje

alkalmazott nómenklatúra
• A fehérjekomplexek jelölése a komplexet alkotó fehérjék neveinek kettősponttal történő
elválasztásával történik. Például az „APC:Cdh1” jelölés az APC mag és a Cdh1 komplexét
jelenti.
• A fehérjék foszforilezett formáját rendszerint úgy jelzem, hogy egy „P” betűt írok hozzá
az adott fehérje nevéhez. Így az APCP, a Cdc20P, a Cdc25P, a Cdh1P, a Net1P és a Wee1P
rendre az APC, a Cdc20, a Cdc25, a Cdh1, a Net1 és a Wee1 foszforilezett formáját jelzik.
(Kivételt képez az MPF Wee1 által foszforilezett formája, melyet pre-MPF-nek nevezek.)
további konvenciók
• A modellekben szereplő molekulák koncentrációját, a paramétereknek és a kezdeti feltételeknek a dimenzióját a könnyebb átláthatóság érdekében rendszerint nem írom ki, ezért itt
adom meg őket:
– A koncentrációk dimenziómentesek, melyet úgy értem el, hogy a kémiai koncentrációkat 1 mol/dm3 −rel osztottam.
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– A koncentrációk dimenziómentessége miatt a J-vel kezdődő Michaelis-állandók, a
Knet,ds disszociációs állandó és a kezdeti feltételek is dimenziómentesek, a k-val kezdődő reakciósebességi együtthatók pedig a reakciók rendűségétől függetlenül egyaránt
1/min mértékegységűek.
• A dolgozatomban szereplő hálózati diagramok a de facto szabványnak tekinthető Systems Biology Graphical Notation (SBGN) „folyamatleíró nyelvének” (Process Description language,
PD) jelölésrendszerével készültek. A 4. ábra az SBGN „aktivitásfolyam nyelvének” (Activity
Flow language, AF) jelölésrendszerét használja (Le Novère et al., 2009).
• A matematikai változók elnevezésekor követett konvenciókat, továbbá a dolgozatban, az
eredeti közleményekben és az .ode fájlokban alkalmazott változónevek megfeleltetéseit
a B mellékletben (lásd a 99. oldalon) mutatom be.

I. rész
DOKTORI ÉRTEKEZÉS

1

BEVEZETÉS

A földi élet szemet kápráztató sokféleségének kialakulásában kulcsfontosságú lépés volt az eukarióta sejtek megjelenése. A forradalmi változást azon mechanizmusok megjelenése idézte elő,
melyek segítségével a prokarióta sejtekben találhatónál nagyságrendileg több genetikai információ
megbízható és gyors reprodukciója vált lehetővé.
A mai fejlett élőlények szinte felfoghatatlan bonyolultsága ugyanis a sejtjeik örökítőanyagában tárolt óriási mennyiségű információnak köszönhető. A prokarióták által használt mechanizmusokkal
képtelenség lenne ennyi információ továbbörökítése. Az eukarióták nagy részben genomjuk több
(lineáris) kromoszómába való elosztása és több replikációs origó létrehozása által váltak képessé
nagy mennyiségű DNS-ük hatékony replikációjára. Megoldásuk azonban egy új – a prokarióták
számára nem létező – követelményt is magával hozott: annak biztosítására, hogy genomjukról
pontosan egy és teljes másolat készüljön annak replikációja során, gondoskodniuk kellett arról,
hogy DNS-ük replikációs origóin nem indul újabb másolás, mielőtt a teljes genom replikációja és a létrejövő két kópia szétválasztása megtörténik. A kromoszómás ciklus két eseménye – a
DNS-replikáció (S-fázis) és a DNS két kópiájának szétválasztása (mitózis, M-fázis) – határozottan
különvált egymástól.
A replikációs origók a DNS szegregáció előtt történő ismételt aktiválódásának megakadályozásáért a sejtciklus főbb eseményeit szabályozó ciklinfüggő protein-kinázok (Cdk-k) aktivitásának
sejtciklus alatt történő jellegzetes változása felelős.2 A DNS-replikációhoz szükséges Cdk-aktivitás
ugyanis meggátolja, hogy a replikációs origók újból aktiválható állapotba kerüljenek: ehhez a
Cdk-aktivitás jelentős csökkenésére van szükség.
Ily módon az eukarióta sejtek ciklusának kulcsfontosságú jellegzetessége az alacsony és a magas
Cdk-aktivitással jellemezhető állapotok váltakozása: a DNS-szintézis kezdetekor megemelkedő
Cdk-aktivitás a mitózis végén drasztikusan lecsökken. A sejtciklus megértésében ezért alapvető jelentőséggel bír annak felderítése, hogy miként váltanak az eukarióta sejtek az eltérő Cdk-aktivitással
jellemezhető két stabilis állapot között. Doktori munkám során e két átmenet közül a mitózis
befejezését szabályozó molekuláris hálózat vizsgálatával foglalkoztam.

2 A sejtciklus kulcsfontosságú szabályozóinak felfedezéséért 2001-ben orvosi Nobel-díjat adományoztak (Nobelprize.org,
2011b).
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2

IRODALMI ÁT TEKINTÉS

Ebben a fejezetben az eukarióta sejtek sejtciklusának biológiai alapjait és a sejtciklus matematikai
modelljeinek fejlődését mutatom be: a bakteriális sejtciklussal való összevetés által érthetjük
meg, hogy a genetikai információ továbbörökítésének eukarióták által kifejlesztett új módja –
különös tekintettel a mitózisra – miért jelentett forradalmi lépést a földi élet szempontjából,
mely lehetővé tette a mai, rendkívül összetett élőlények kifejlődését. Az örökítőanyag ezen új
módon való kezelésének alapját egy evolúciósan konzervált szabályozófehérjékből álló hálózat
– az ún. „sejtciklus gépezet” – állapotának a sejtciklus során történő jellegzetes változása képezi,
mely az egész eukarióta világban hasonló módon működik. A sejtciklus gépezet legfontosabb
komponenseinek és a köztük lévő kölcsönhatásoknak a tárgyalása után bemutatom, hogy ezen
hálózatok egyre tökéletesebb megértését miként követték és tették lehetővé a leírásukra használt
matematikai modellek.
2.1

az eukarióta sejtciklus

A sejtosztódási ciklus – röviden sejtciklus – olyan folyamatok sorozata, melyek során a sejt minden sejtalkotóját megduplázza, majd elosztódik két sejtté. A sejtalkotók többsége folyamatosan
szintetizálódik a sejtciklus során és osztódáskor többé-kevésbé egyenlően oszlik meg a két utódsejt
között. Mivel kellően nagy mennyiségben vannak jelen vagy de novo szintetizálhatók, szétosztásuk
nem igényel nagy pontosságot. A genetikai információt hordozó kromoszómák továbbörökítése
gondosabb szabályozást igényel: az utódsejtek ugyanis (nagy valószínűséggel) csak akkor lesznek
életképesek, ha a sejt genomjának egy-egy teljes és hibátlan másolatát kapják. Ennek érdekében a
sejt a genomikus DNS-éről pontos másolatot készít (DNS-replikáció), majd precízen szétválasztja
(mitózis) a másolás során keletkezett kópiákat, az ún. leánykromatidákat. Mindkét utódsejtbe a
DNS egy-egy kópiája kerül.
A DNS-replikáció és a mitózis az eukarióta sejtciklus két központi, egymástól jól elkülönülő
eseménye, melyek együttesen az ún. kromoszómás ciklust alkotják. Mindig felváltva következnek
be és az eukarióta sejtciklus fázisokra bontásának az alapját adják. (Alberts et al., 1994).
Miért különálló esemény a DNS-replikáció és a mitózis? Miért felváltva következnek be? Ezen
kérdések megválaszolásához érdemes egy kis kitérőt téve pillantást vetni a prokarióta kromoszómás
ciklus jellegzetességeire. A baktériumok által a DNS továbbörökítésére használt mechanizmus
(melyben nem válik el egymástól élesen a DNS-replikáció és a leánykromatidák szétválasztása)
korlátainak áttekintése segít megérteni az eukarióták újszerű kromoszómás ciklusának jelentőségét.
Ebből kiindulva áttekintem az eukarióta sejtciklus fázisait, külön is részletezve az önmagában is több
fázisra osztható mitózis eseményeit. Ezt követően szót ejtek a sejtciklus legfontosabb ellenőrzési
mechanizmusairól. Végezetül a DNS-replikáció és a mitózis felváltva történő bekövetkezését
biztosító szabályozórendszer legfontosabb jellegzetességeit kutatva bemutatom a sejtciklus központi
szabályozómolekuláit.
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irodalmi áttekintés

2.1.1 Előzmény: a prokarióta kromoszómás ciklus
A prokarióta sejtek genomjának mérete legfeljebb harmada a legkisebb eukarióta genoménak és
két-három nagyságrenddel kisebb a humán genoménál. Logikus feltételezés, hogy a genom mérete
határt szab a sejtalkotók sokféleségének és így a sejt fejlettségének, ezért felmerül a kérdés, hogy
miért nincsenek nagyobb genommal rendelkező prokarióta sejtek. A választ feltehetően a prokarióta genom felépítésében, replikációjának és a leánykromatidák azonosításának mechanizmusában
kell keresnünk.
A prokarióta sejtek genomjukat egyetlen cirkuláris DNS molekulában tárolják, mely a citoplazmában található, gyakran a sejtmembrán közelében. A DNS replikációja egyetlen replikációs
origóból indul és egyetlen terminációs szekvenciánál fejeződik be. A DNS a replikáció kezdetén a
replikációs origónál a plazmamembránhoz kötődik. A sejt növekedése által a DNS két kópiájának
replikációs origói eltávolodnak egymástól. Ily módon a sejt a DNS-replikáció során, annak sajátos
mechanizmusa révén jelöli meg genomjának két kópiáját, melyeket később szét kell választania
egymástól. Több kromoszóma vagy több replikációs origó esetén azonban a genom egy adott
kópiájához tartozó DNS molekulák azonosítása és szétválasztása nehezen lenne megoldható ezzel
a módszerrel. (Több replikációs origó és terminációs szekvencia esetén ezen kívül azt is nehéz
lenne megállapítani, hogy mikor ért véget a DNS-replikáció egy köre.) Feltételezhető tehát, hogy a
DNS-replikáció és a leánykromatidák azonosításának imént bemutatott mechanizmusa felelős
azért, hogy a prokarióta sejteknek csupán egy kromoszómája és annak csak egy replikációs origója
van (Nasmyth, 1995).
Mivel létezik egy maximális sebesség, mellyel a DNS polimeráz a DNS-t képes másolni, egy
kromoszóma és egy replikációs origó esetén a DNS-replikáció ideje a genom méretével arányos. Generációs idejük csökkentése érdekében azonban a prokarióta sejtek élhetnek egy trükkel: egyetlen
replikációs origójukból újból DNS-szintézis indulhat, mielőtt a DNS-replikáció előző köre befejeződött és DNS-ük két kópiájának szétválasztása megtörtént volna (1. ábra). (A DNS újabb kópiáit ebben az esetben is a plazmamembránon létrejövő (újabb) kötőhelyek azonosítják.) A DNS-replikáció
eme reiniciálása révén a prokarióta sejtek ciklusideje a genomjuk replikációjához szükséges időnél
is rövidebb lehet (Donachie, 1993). Valószínű azonban, hogy ez a megoldás nem teszi lehetővé a
DNS mennyiségének jelentős (több nagyságrendnyi) növelését.
Mindent összevetve feltételezhető, hogy prokarióta sejtekben a genom méretének felső határt
szab a DNS-replikáció és a leánykromatidák azonosításának általuk használt mechanizmusa, mely
csak egy cirkuláris kromoszómát és egy replikációs origót tud kezelni.
2.1.2 A mitózis evolúciója
Az eukarióta sejtek a replikált DNS két kópiájának azonosítására és szétválasztására egy merőben más módszert kezdtek alkalmazni, melyet a citoszkeleton kifejlődése tett lehetővé. A DNSreplikációt követően az összetartozó leánykromatidák páronkénti együtt tartásával (kohezinfehérjékkel történő összekötés révén) jelölik meg a DNS két másolatát. A leánykromatidák később –
mikrotubulusok segítségével – a sejt két ellentétes pólusán elhelyezkedő mikrotubulus organizáló
centrumokhoz (MTOC-okhoz) kapcsolódnak. (Az egyik leánykromatida az egyik, a másik a másik
MTOC-hoz kapcsolódik.) Miután megtörtént a kapcsolódás, a kinetochor mikrotubulusok a sejt
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1. ábra. A DNS-replikáció reiniciálása prokarióta sejtekben már a DNS-replikáció előző körének befejeződése és a két leánykromatida szétválasztása előtt megtörténhet. A1–A4. az egyetlen replikációs origó négy
kópiájának plazmamembránon található kötőhelyeit jelölik. A telt körökkel feltüntetett replikációs villák
mozgásának irányát nyilak jelzik. „Ter site” mutatja a terminációs szekvencia helyét. Az ábra Nasmyth
(1995) 8. ábrájának változatlan reprodukciója.

ellentétes pólusaihoz húzva szétválasztják egymástól a leánykromatidákat.
Az eukarióták által kifejlesztett mechanizmus két lényeges előnnyel rendelkezik a prokariótákéhoz képest: Lehetővé teszi, hogy a genom több kromoszómába legyen elosztva, valamint hogy mindegyik kromoszómán több replikációs origó működjön. Ezek a tulajdonságok a DNS-replikációhoz
szükséges idő lényeges növekedése nélkül teszik lehetővé a genom jelentős, akár nagyságrendekkel történő növekedését. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a replikált DNS két kópiájának
azonosítására és szegregációjára az eukarióta sejtek által kifejlesztett új mechanizmus tette lehetővé
a prokariótáknál lényegesen nagyobb genommal rendelkező, sokkalta összetettebb élőlények kifejlődését.
Az új mechanizmus azonban új követelményeket is magával hozott: A leánykromatidák szétválasztása csak a MTOC-okhoz történő kapcsolódásuk után lehetséges, a kapcsolódásnak viszont
a DNS-replikáció előzetes megtörténte a feltétele. Bár a leánykromatidák MTOC-okhoz történő
kapcsolódása bizonyos esetekben3 még a DNS-replikáció befejeződése előtt megkezdődhet, a DNSreplikáció és a leánykromatidák szegregációjának egyértelmű különválása minden esetben esszenciális. Az eukarióta sejtek eme univerzális jellegzetessége az alapja az eukarióta sejtciklus fázisokra
bontásának: a DNS-replikációt a sejtciklus S-fázisának, a leánykromatidák szegregációját mint leg3 Kis genommal rendelkező élőlényekben, melyekben a kromoszómák kondenzációja mérsékelt (pl. élesztőkben; Guacci
et al., 1994) ugyanaz a szignál lehet felelős a DNS-replikáció és a leánykromatidák MTOC-okhoz kapcsolódásának
elindításáért. Fontos azonban, hogy az utóbbi folyamat minden esetben csak a kinetochor szekvenciák replikációja után
játszódhat le.
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fontosabb eseményt magában foglaló sejtmagosztódást mitózisnak, avagy a sejtciklus M-fázisának
nevezik.
Ugyanakkor nem csupán az M-fázis megkezdésének előfeltétele az előző S-fázis sikeres befejeződése, hanem ennek a fordítottja is igaz: a DNS két kópiájának a leánykromatidák páronkénti
összekötésén alapuló azonosítását majd szétválasztását rendkívül megnehezítené – ha nem tenné
egyenesen lehetetlenné – a DNS-nek a leánykromatidák szétválasztása előtt történő re-replikációja.
Ennek következtében eukarióta sejtekben a DNS újbóli replikációjának előfeltétele az előző DNSreplikáció során létrejött leánykromatidák sikeres szegregációja a mitózis során: az eukarióta sejtek
S- és M-fázisa mindig felváltva kell, hogy kövesse egymást.4 (Nasmyth, 1995) A 2.1.4.2. fejezetben
bemutatom azt a kulcsfontosságú mechanizmust, mely az S és az M fázisok alternálását biztosítja
eukarióta sejtekben. Nézzük meg most közelebbről az eukarióta sejtciklus fázisait!
2.1.3 Az eukarióta sejtciklus fázisai
Mint a sejt örökítőanyagát leginkább érintő események, az S- és az M-fázis az eukarióta sejtciklus
központi eseményei. Közéjük egy-egy „szünet” (angolul gap) ékelődik: a G1-fázis a mitózist, a G2 pedig a DNS-replikációt követi. A sejt ezen szünetek révén képes összehangolni többi sejtalkotójának
megduplázását (az ún. citoplazmás ciklus eseményeit) kromoszómás ciklusával. Mivel a DNSreplikáció és a mitózis együttesen kevesebb ideig tart, mint a citoplazma tömegének megduplázása,
a G1 és a G2 fázisok teszik lehetővé, hogy a sejt két sejtosztódás között átlagosan megduplázza
a méretét. A duplázódás biztosítja az osztódáskori sejtméret hosszú távú (több generáción át
mért) állandóságát, mely a sejt életképességének feltétele. A kromoszómás és a citoplazmás ciklus
összehangolásának követelménye alól kivételt képeznek az oogenezisen keresztülmenő oociták
és a megtermékenyített petesejtek korai embrionális sejtciklusai. A G1 és a G2 fázisok hosszának
aránya fajonként változó, adott esetben el is tűnhetnek.
Az eukarióta, mitózisos sejtciklus során a G1, az S, a G2 és az M fázisok mindig ebben a sorrendben követik egymást. A sejtosztódásra (citokinézisre) a mitózist követően kerül sor. Magasabb
rendű eukarióta sejtek bizonyos körülmények között G1-fázisból egy nyugalmi, ún. G0-fázisba is
léphetnek.
A sejtciklus fázisai több szempont szerint is csoportosíthatók. A DNS kondenzáltsága alapján
a mitózist és a G1–S–G2 fázisok által együttesen alkotott interfázist megkülönböztető felosztás a
sejtek fénymikroszkópos megfigyelésén alapul. A sejtciklus szabályozása szempontjából relevánsabb felosztáshoz jutunk, ha a kromoszómás ciklus jellegzetességei alapján a G1-fázist és az S, a
G2, valamint az M fázisok együttesét különböztetjük meg egymástól. (Ennek okát a 2.1.5. részben
mutatom be.) A DNS-replikáció kezdetét a kromoszómás ciklus Start, a mitózisból való kilépést
pedig Befejezési eseményének nevezik.
2.1.3.1 A mitózis fázisai
A mitózis önmagában is több fázisra osztható. Az alábbiakban egy általános, elsősorban gerincesekre vonatkozó felosztást mutatok be, mely nem alkalmazható egy az egyben minden eukariótára,
például élesztőgombákra sem (Morgan, 2007).
4 Kivételt képeznek a szabály alól pl. az ún. endoreplikációs ciklusokat folytató sejtek (Edgar és Orr-Weaver, 2001).
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1. Profázis
• A kromoszómák kondenzálódnak és a leánykromatidák egyre inkább csak a centromér
régiójuknál tapadnak össze.
• A centroszómák5 szétválnak és elkezd köztük formálódni a mitózisos orsó.
2. Prometafázis
• A nukleáris lamina lebomlik és a sejtmagmembrán vezikulumokra esik szét.
• A leánykromatidák kinetochorjához kinetochor mikrotubulusok kapcsolódnak, felépül
a mitózisos orsó.
3. Metafázis
• Az összes kromoszóma feláll a metafázisos (egyenlítői) síkra.
4. Anafázis
• Lebomlanak a leánykromatidákat összekötő kohezinfehérjék, megtörténik a leánykromatidák szeparációja. Az anafázis két szakaszra bontható, melyek átlapolhatnak
egymással:
1. Anafázis-A: a kinetochor mikrotubulusok rövidülnek, ezáltal a mitózisos orsó ellentétes pólusai felé húzzák a leánykromatidákat.
2. Anafázis-B: az interpoláris (centroszómákat összekötő) mikrotubulusok hosszabbodnak, ezáltal eltávolítják egymástól a centroszómákat.
5. Telofázis
• Szétesik a mitózisos orsó.
• A kromoszómák dekondenzálódnak.
• Összeáll a sejtmagmembrán és a nukleáris lamina.
A mitózis metafázisig tartó szakaszait együttesen korai mitózisnak nevezik, hogy megkülönböztessék a mitózis befejezésétől. A 2.1.4.1. részben látni fogjuk, hogy a metafázis és az anafázis közötti
átmenet szabályozása kulcsfontosságú a teljes sejtciklus szempontjából (Tyson és Novak, 2008).
2.1.4 Az „alternálási” és a „befejezési” probléma
Hogyan biztosítja a sejt az eukarióta kromoszómás ciklus 2.1.2. részben bemutatott két esszenciális
követelményének a teljesülését, nevezetesen hogy a DNS-replikáció és a mitózis mindig felváltva
kell, hogy kövesse egymást („alternálási” probléma), valamint hogy ezen folyamatok bármelyike
csak akkor játszódhat le, ha a másik sikeresen befejeződött („befejezési” probléma) (Nasmyth,
1996b)? A „befejezési” probléma megoldására ún. ellenőrzési pontok vannak a sejtciklusban, az
„alternálási” problémára pedig a DNS-replikáció két lépéses iniciációja jelent megoldást.
5 A legtöbb állati sejtben a centroszóma a fő mikrotubulus organizáló centrum.

9

10

irodalmi áttekintés

2.1.4.1 A sejtciklus ellenőrzési pontjai
Életképességének megtartása érdekében DNS-replikációt csak a megelőző mitózis sikeres befejezése után kezdhet a sejt, a mitózis elindítását pedig a megelőző DNS-replikáció sikeres befejezéséhez
kell, hogy kösse. A DNS két kópiájának az utódsejtek között történő egyenlő elosztásához elengedhetetlen, hogy a mitózis anafázisa csak azután kezdődjön el, miután az összes kromoszóma felállt
a metafázisos síkra. A kromoszómás ciklus eme követelményeinek teljesítése mellett a sejtnek
kromoszómás és citoplazmás ciklusának összehangolásáról is gondoskodnia kell. Példának okáért
a sejtosztódáshoz a DNS-replikáció és a mitózis sikeres befejezésén kívül a születéskori sejtméret
megduplázása is szükséges.
A sejtciklus eseményeinek csak bizonyos feltételek együttes fennállása esetén történő bekövetkezéséért ellenőrzési mechanizmusok felelősek, melyek a sejtciklus bizonyos pontjaiban, az ún.
ellenőrzési pontokban (angolul checkpoint) hatnak (Hartwell és Weinert, 1989). Eukarióta sejtekben
az alábbi ellenőrzési pontok működnek:
• A G1–S átmenetnél (melyet élesztőkben Startnak, emlős állatok sejtjeiben pedig restrikciós
pontnak neveznek) a sejt ellenőrzi, hogy mérete elegendően nagy-e és a környezeti feltételek
megfelelőek-e a DNS-replikáció megkezdéséhez, illetve, hogy a megelőző mitózis sikeresen
befejeződött-e. Fejlettebb élőlényekben növekedési faktorok is szükségesek az ellenőrzési
ponton való áthaladáshoz.
• A G2–M átmenetnél a mitózishoz szükséges sejtméret, az előző DNS-replikáció sikeres
befejeződésének, valamint a DNS épségének ellenőrzése történik.
• A meta-/anafázis határán működő magorsó (vagy mitózisos) ellenőrzési pontban (angolul
spindle checkpoint) azt ellenőrzi a sejt, hogy az összes kromoszóma felsorakozott-e a metafázisos síkra.
Bár vannak fajonkénti eltérések, alapvetően evolúciósan konzervált mechanizmusok biztosítják a
sejtciklusban történő előrehaladás gátlását az örökítőanyag épsége szempontjából kritikus események előtt. Amennyiben az ellenőrzött feltételek közül akár csak egy nem teljesül, a sejtciklus a
kritikus átmenet előtt blokkolódik. Amikor azonban egy ellenőrzési pontban vizsgált valamennyi
feltétel teljesül, a sejt visszafordíthatatlanul elkötelezi magát a sejtciklusában történő előrehaladásra (Novák et al., 2003). Az átmenetek irreverzibilitásáért a szabályozó molekuláris hálózatok
visszacsatolási hurkai felelősek (Kapuy et al., 2009; López-Avilés et al., 2009).
A bemutatott három ellenőrzési pont általánosan jelen van – bár nem mindig figyelhető meg –
az eukarióta sejtekben. Bizonyos fajokban további (pl. a morfogenezissel összefüggő) ellenőrzési
pontok is működnek (Goff et al., 1999; Lew, 2000).
2.1.4.2 A DNS-replikáció két lépéses iniciációja
A DNS-replikáció és a mitózis felváltva történő végrehajtása érdekében az eukarióta sejteknek ki
kellett fejleszteniük egy mechanizmust, mely megakadályozza a DNS re-replikációját a leánykromatidák sikeres szétválasztása előtt. Ennek a mechanizmusnak a lényege, hogy a DNS-replikáció
megindulásának kettő, egymásra épülő feltétele van, melyek közül az egyik az anafázis lejátszódásához kötött:
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1. Az első feltétel az ún. prereplikációs komplexek (pre-RC-k) kialakulása a DNS replikációs
origóin. A pre-RC egy több fehérjéből álló komplex (Rowles és Blow, 1997), melynek jelenléte
biztosítja, hogy az adott replikációs origóból DNS-szintézis indulhasson. A pre-RC ún.
posztreplikációs komplexszé (poszt-RC) alakul amikor a replikációs origó tüzel, vagy egy
replikációs villa áthalad rajta. A poszt-RC-t kötő replikációs origóból nem indulhat újabb
DNS-szintézis.
2. A második feltétel a DNS-replikációt közvetlenül elindító molekuláris szignál, a CDK6 aktivitás megjelenése. Hatására a pre-RC-t kötött replikációs origókból DNS-szintézis indul(hat) (Wuarin és Nurse, 1996).
A pre-RC-k csak CDK-aktivitás hiányában képesek a DNS replikációs origóin kialakulni. A CDKaktivitás – mely a sejtciklus Start átmeneténél jelenik meg – azonban önfenntartó (Nasmyth, 1996a).
A prereplikációs komplexek létrejöttéhez tehát szükség van egy másik szignálra, mely megszünteti a
CDK-aktivitást. Ez a molekuláris jel az APC7 -aktivitás megjelenése. Az APC a mitózis anafázisában
aktiválódik és két fő hatása van: (1.) Elindítja a leánykromatidák szegregációját és (2.) megszünteti
a CDK-aktivitást (Zachariae és Nasmyth, 1999). Mivel e két folyamat egyazon jel hatására indul
el, a CDK-aktivitás megszűnése – mely lehetővé teszi a prereplikációs komplexek kialakulását –
valóban csak a leánykromatidák sikeres szétválasztása, azaz a mitózis anafázisának lejátszódása
esetén következik be. Így biztosítja a sejt, hogy a DNS-replikáció következő köre csupán a megelőző
DNS-replikációban létrejött leánykromatidák szétválasztása után kezdődhessen el.
A pre-RC-k jelenlétéhez kötött mechanizmus nem csupán a DNS-replikáció és a mitózis felváltva
történő bekövetkezését, hanem a genom teljes, pontosan egy példányban történő lemásolását is
biztosítja. Mivel a pre-RC-k a replikációs origó tüzelésekor vagy egy replikációs villa áthaladásakor
inaktív poszt-RC-vé alakulnak, a DNS minden szakasza egyszer és csakis egyszer kerül másolásra a
DNS-replikáció során. Így képes a sejt biztosítani, hogy mindkét utódsejtje genomjának pontosan
egy, teljes másolatát kaphassa és így életképes lehessen (Wuarin és Nurse, 1996; Nasmyth, 1996a;
Rowles és Blow, 1997).
2.1.5 CDK–APC antagonizmus: a sejtciklus „szíve”
A CDK és az APC aktivitásának egymást kiegészítő váltakozása – mely a DNS-replikáció és a mitózis felváltva történő lejátszódását biztosító szabályozórendszer működésének az alapját biztosítja –
az eukarióta sejtciklus egyik legalapvetőbb jellemvonása: a sejtciklus „szívének” tekinthetjük, melyre a sejtciklus további aspektusai épülnek. A CDK-aktivitáshoz hasonlóan az APC-aktivitás is
önfenntartó. A két aktivitás azonban kizárja egymást: A CDK és az APC kölcsönösen gátolják egymást,8 „ellenségek” (2. ábra). Antagonizmusuk és önfenntartó jellegük következtében a sejtciklus
két, ellentétes jellemzőkkel bíró állapotra osztható. A sejtciklus G1-fázisának végén bekövetkező
Start eseménytől a mitózis metafázisáig növekvő CDK-aktivitás jellemzi a sejtet, miközben az
APC inaktív. A mitózis anafázisában azonban az APC aktiválódik és megszünteti a CDK-aktivitást.
6 Ciklinfüggő protein-kináz ciklinnel alkotott heterodimerje. Bővebben lásd a 2.2.1. részben.
7 Anafázisserkentő komplex. Bővebben lásd a 2.3.2. részben.
8 Precízen ez csak az APC:Cdh1 komplexre igaz, az APCP:Cdc20 komplex esetén – mint látni fogjuk – bonyolultabb a
helyzet.

11

12

irodalmi áttekintés

2. ábra. A CDK és az APC:Cdh1 antagonizmusa jelenti a sejtciklus „szívét”. A CDK foszforilezéssel gátolja az
APC:Cdh1 komplexet, az APC:Cdh1 viszont a CDK ciklin komponensének lebontását segíti elő. (Az SBGN
jelölésrendszer értelmezéséhez lásd: Le Novère et al. (2009).)

A magas APC és alacsony (közel zérus) CDK-aktivitással jellemezhető állapot a következő sejtciklus Start eseményéig tart. A sejtciklus során tehát az alacsony CDK-aktivitással jellemezhető G1
és a növekvő illetve nagy CDK-aktivitással jellemezhető S–G2–M fázisok váltják egymást. A CDK
és az APC központi jelentősége miatt ez a felosztás minden más felosztásnál relevánsabbnak
tekinthető a sejtciklus szabályozása szempontjából. Az, hogy a sejt miként vált az alacsony és a
magas CDK-aktivitással jellemezhető állapotok között, a sejtciklus-kutatás egyik leglényegesebb
kérdése (Nasmyth, 1996a). Doktori munkám során a két átmenet közül a másodikkal, a mitózis
befejezésével kapcsolatos folyamatok kutatásával foglalkoztam. Ezek jobb megértéséhez a következőkben áttekintem a CDK, az APC valamint néhány további, a sejtciklus szabályozásában részt
vevő fontosabb molekuláris komponens tulajdonságait és a köztük lévő kölcsönhatásokat.
2.2 a sejtciklus szabályozása
A sejtciklus szabályozását egy bonyolult, elsősorban fehérjékből álló molekuláris szabályozóhálózat,
a „sejtciklus gépezet” végzi. A hálózat legfontosabb fehérjéi a biokémiai reakciók lejátszódását
lehetővé tevő és szabályozó, katalitikus aktivitással rendelkező fehérjék, az enzimek. Közülük is
kiemelkednek fontosságukkal a protein-kinázok és a protein-foszfatázok.
A kinázok és a foszfatázok más fehérjék reverzibilis poszt-transzlációs módosításának két ellentétes irányú folyamatáért felelősek: a kinázok – ATP (adenozin-trifoszfát) segítségével – foszforilezik,
a foszfatázok pedig defoszforilezik szubsztrátjukat. A foszfát csoport a célfehérje valamely szerin,
treonin vagy tirozin aminosavának hidroxil-csoportjához kötődik, megváltoztatva ezzel annak
aktivitását vagy valamely egyéb tulajdonságát. A foszforilezés által kiváltott hatás egyaránt függ a
szubsztrát kiválasztásától és a foszforilezés helyétől. Előfordulhat, hogy egy adott helyzetben lévő
aminosavának foszforilezése aktiválja, míg egy másiké gátolja ugyanazt a fehérjét (Alberts et al.,
1994).
2.2.1 Ciklinfüggő protein-kinázok
A sejtciklus központi szabályozói speciális protein-kinázok, melyek csak egy ún. ciklin szabályozó
alegység kapcsolódásakor mutatnak katalitikus aktivitást. Az ilyen protein-kinázokat összefoglalóan a ciklinfüggő protein-kinázoknak („cyclin-dependent protein kinase”, Cdk) nevezzünk. Az egy
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katalitikus Cdk és egy szabályozó ciklin alegység által alkotott Cdk–ciklin komplexet (Cdk:Cyc)
dolgozatomban CDK-val jelölöm9 .
A Cdk-k evolúciósan konzervált fehérjék. Alacsonyabb rendű eukariótákban (pl. élesztőgombákban) csak egyféle (Cdk1), magasabb rendűekben többféle (Cdk1, Cdk2 stb.) Cdk található.
2.2.1.1 Ciklinek
A ciklinek (Cyc) a Cdk-fehérjékhez kapcsolódó szabályozófehérjék. Katalitikus aktivitása csak
a Cdk:Cyc heterodimereknek van. A ciklinek citoplazmás koncentrációja periodikusan változik,
„ciklizál” a sejtciklus során – innen ered a nevük.10 A ciklinek szintézisük után rendszerint gyorsan
asszociálódnak a feleslegben jelenlévő Cdk alegységekkel, ezáltal aktiválva őket.
Ciklinekből már alacsonyabb rendű eukariótákban is többféle található. Az egyes ciklinfajták
Cdk-kkal alkotott komplexei a sejtciklus különböző eseményeinek szabályozásában játszanak
szerepet. Funkciójuk és expressziójuk időzítése alapján G1, G1–S (Cln1 és Cln2 sarjadzó élesztőben,
E-ciklin (CycE ) gerincesekben), S (Clb5 és Clb6 sarjadzó élesztőben, A-ciklin (CycA ) gerincesekben) és M (Clb1, Clb2, Clb3 és Clb4 sarjadzó élesztőben, B-ciklin (CycB ) gerincesekben) ciklinekről
beszélhetünk. (Bár ez a felosztás hasznos, egyszersmind egyszerűsítő is: a ciklinek besorolása ezekbe
a kategóriákba nem feltétlenül egyértelmű és fajonként is változó.)
Kiemelkedő fontosságú a Cdk1 B típusú (mitózisos) ciklinnel alkotott komplexe (Cdk1:CycB ),
mely a mitózis elindításáért felelős, ezért M-fázis-serkentő faktornak („M-phase-promoting f actor”,
MPF) is nevezik (Morgan, 2007).
2.2.2 Szabályozási mechanizmusok a sejtciklusban
Ahogyan arra a 2.1.5. részben már utaltam, az eukarióta sejtciklus szabályozásának alapját a CDKaktivitás változása adja. A sejtciklus számos eseményének – például a DNS-replikációnak vagy a
mitózisnak – a megindításához megfelelő CDK-aktivitás szükséges. Más folyamatok – például a
pre-RC-k kialakulása (lásd a 10. oldalon) – csak CDK-aktivitás hiányában játszódnak le.
A sejt életképességéhez elengedhetetlen, hogy a „sejtciklus gépezet” ne csak „vakon irányítsa”
a sejtciklus eseményeit, hanem képes legyen a belső ill. külső környezet állapotától függő valódi
szabályozásra. Két mechanizmus felelős ennek megvalósításáért:
• Magának a CDK-aktivitásnak a szabályozása a CDK által szabályozott komponensektől
eredő visszacsatolás vagy egyéb hatások által.
• A CDK hatásának ellensúlyozása a CDK által foszforilezett fehérjék defoszforilezése révén.
A CDK-aktivitás szabályozása a sejtciklus minden fázisában alapvető jelentőségű, számos módját
ismerjük. A biokémiai jellegüket tekintve változatos szabályozási mechanizmusokat a következő
részben fogom bemutatni. A CDK által foszforilezett fehérjék defoszforilezése elsősorban a mitózis
befejezése során fontos, amikor a CDK-aktivitás megszűnik. Erről a 2.3.4. részben fogok szót
ejteni.
9 Bár bizonyos fajokban az egyes ciklinfajtákból többet is ismerünk, és ezért az általánosító „Cdk:Cyc” rövidítés valójában
többféle komplexet is jelölhet, az egyszerűség kedvéért a „Cdk–ciklin komplex” kifejezést általában egyes számban
használom.
10 Vannak nem periodikusan változó koncentrációjú ciklinek is.
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2.2.3 A CDK-aktivitás szabályozása
A Cdk-fehérjék feleslegben vannak jelen a ciklinekhez képest, ezért koncentrációjuk gyakorlati
szempontból állandónak tekinthető a sejtciklus során. Ezzel szemben a CDK-aktivitás szabályozott
módon változik és így biztosítja a sejtciklus egyes eseményeinek megfelelő sorrendben és adott
feltételek mellett történő bekövetkezését. A főbb szabályozási mechanizmusok a következők:
• Ciklinszintézis és -lebontás.
• A Cdk aktiváló ill. gátló foszforilezése és defoszforilezése.
• A CDK gátlása sztöchiometrikus inhibitorokkal.
Vad típusú sejtekben ezek a mechanizmusok részben redundánsak: a sejtciklus egy adott pontján
rendszerint egyszerre több mechanizmus is befolyásolja a CDK-aktivitást. Ennek következtében a
szabályozórendszer egy-egy komponensének meghibásodása nem feltétlenül vezet a sejt életképtelenségéhez, amit különféle mutáns törzsek igazolnak. A CDK és az azt szabályozó mechanizmusok
közötti visszacsatolások rendkívül robusztussá teszik a szabályozórendszert és biztosítják a kritikus
sejtciklus-átmenetek irreverzibilitását.
2.2.3.1 A CDK szabályozásának változása a sejtciklus során
A CDK szabályozóinak egyenkénti bemutatása előtt érdemes áttekinteni, hogy a sejtciklus során
mikor és hogyan hatnak az egyes szabályozók. A Cdk-aktiváló kinázok („Cdk-activating kinase”,
CAK) kivételével – melyek a sejtciklus-pozíciótól függetlenül foszforilezéssel aktiválják a Cdk-t –
ugyanis a CDK szabályozói csupán a sejtciklus egy-egy meghatározott szakaszában aktívak.
G1-fázisban elhanyagolható a CDK-aktivitás, mely három okra vezethető vissza. Először is
gátolt a ciklinek expressziója, másodszor a meglévő ciklineket az APC Cdh1-gyel alkotott komplexe (APC:Cdh1) ubikvitinezi és ennek hatására gyorsan lebontásra kerülnek a proteaszómában,
harmadszor pedig sztöchiometrikus CDK-inhibitorok („cyclin-dependent kinase inhibitor”, CKI)
gátolják a CDK-t (3. ábra). A CDK-aktivitás hiánya teszi lehetővé, hogy G1-fázisban prereplikációs
komplexek jöjjenek létre a DNS replikációs origóin.
A G1-fázis késői szakaszában külső (pl. mitogén) vagy belső (pl. a sejt növekedése) hatásra
megindul a G1–S ciklinek (azaz a G1–S átmenetkor aktív ciklinek, rövidítve CycG1–S -ek) szintézise.
A Cdk:CycG1–S -re nem hat az APC:Cdh1 és a CKI sem képes gátolni őket. A Cdk:CycG1–S viszont
foszforilezéssel inaktiválja az APC:Cdh1-et és megindítja a sztöchiometrikus CDK-inhibitorok
lebontását. „Ellenségeik” visszaszorulása révén aktiválódnak az S-ciklinek (azaz az S-fázisú ciklinek,
rövidítve CycS -ek), melyek elindítják a DNS-replikációt.
Ahogyan a sejt tovább halad az S-fázisban, a Cdk:CycG1–S elősegíti a G1–S ciklinek lebontását,
mely végül saját inaktiválásához vezet. Az S-fázis vége felé megindul az M-ciklinek (azaz a mitózisos
ciklinek, rövidítve CycM -ek) szintézise, azonban – a legtöbb fajban – a Wee1 kináz általi gátló
foszforilezés miatt a Cdk:CycM a G2-fázis végéig inaktív marad. Ennek következtében a mitózisig
közepes CDK-aktivitás van jelen a sejtben, mely lényegesen magasabb a G1-fázisra jellemző,
elhanyagolható a CDK-aktivitáshoz képest, ugyanakkor nem éri el a mitózisra jellemző magas
értéket.
Amennyiben a G2–M átmenetnél működő ellenőrzési pontban minden feltétel teljesül, a Cdc25
foszfatáz eltávolítja a Cdk-ról a gátló foszfát csoportot. Mivel az aktiválódó Cdk:CycM foszforile-
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3. ábra. A CDK-aktivitás változása a sejtciklus során, az egyes fázisokban legfontosabb aktív CDKszabályozók feltüntetésével. (A CDK-aktivitás és a fázisok hosszának megadása kvalitatív.) G1-fázisban az
APC:Cdh1 és a CKI elhanyagolható szinten tartja a CDK-aktivitást. Az S-fázis kezdetétől a mitózisig közepes
CDK-aktivitás van jelen a sejtben, mert a Wee1 foszforilezéssel gátolja a CDK-t. A G2-fázis végén aktiválódó
Cdc25 eltávolítja a CDK-t gátló foszfát csoportot. A mitózis metafázisában maximális CDK-aktivitást az
anafázis kezdetétől az APCP:Cdc20 csökkenti. A mitózis késői szakaszában aktiválódó APC:Cdh1 szünteti
meg a maradék CDK-aktivitást.
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1. táblázat. A CDK-aktivitás fontosabb szabályozói. A táblázat csak a Cdk–ciklin komplexre, illetve annak
Cdk vagy ciklin alegységére közvetlenül ható szabályozókat tartalmazza. Mivel a CDK és szabályozói
rendszerint kölcsönösen hatnak egymásra, visszacsatolási hurkok jönnek létre. Az egyes szabályozók csupán
a sejtciklus bizonyos szakaszaiban aktívak.
Jelölések: a
aktiválást, a
gátlást, a
pedig meghatározatlan kapcsolatot jelöl. * A Cdk:CycG1–S re nem hat a gátlás.

zéssel aktiválja a Cdc25-öt és egyúttal gátolja a Wee1-et, a mitózis kezdetekor ugrásszerűen megnő
a CDK-aktivitás.
A magas CDK-aktivitású állapot a mitózis metafázisáig tart. Amennyiben teljesülnek a magorsó ellenőrzési pont feltételei, a Cdk:CycM aktiválja az APCP Cdc20-szal alkotott komplexét
(APCP:Cdc20). Az APCP:Cdc20 elindítja a leánykromatidák szétválasztását végző mechanizmust,
és a ciklinek bontása révén elkezdi csökkenteni a CDK-aktivitást. A mitózis befejezése során
olyan foszfatázok is aktiválódnak, melyek defoszforilezik a CDK bizonyos szubsztrátjait, például a
Cdh1-et.
A CDK-aktivitás csökkenése miatt az APCP:Cdc20 aktivitása is lecsökken, ciklinbontó szerepét
azonban átveszi az APC:Cdh1, mely a CDK általi gátló foszforilezés erősségének gyengülése hatására aktiválódik. Ez utóbbi a megjelenő sztöchiometrikus CDK-inhibitorokkal együtt gyakorlatilag
teljesen megszünteti a CDK-aktivitást. A sejt elosztódik, újabb G1-fázis kezdődik.
A CDK-aktivitás fontosabb szabályozóit az 1. táblázatban gyűjtöttem össze.
2.2.3.2 Ciklinszintézis és -lebontás
A ciklinkoncentráció változása a CDK-aktivitás szabályozásának egyik legfontosabb eszköze. Egy
fehérje koncentrációját a szintézise és lebontása együttesen határozza meg. A ciklinek esetében
mindkét folyamat a sejtciklus által szabályozott.
A ciklinszintézis szabályozása egy átfogóbb folyamat része: a sejtciklus során több ún. transzkripciós hullám követi egymást, melyek során a sejt életének egy-egy fontosabb eseményében
szerepet játszó fehérjék génjeinek fokozott expressziója figyelhető meg. Bár vannak fajonkénti
eltérések, a periodikusan átíródó gének három nagyobb csoportba sorolhatók. A Start átmenetért
felelős gének – köztük a G1–S és az S-ciklinek – a G1-fázis késő szakaszában mutatnak fokozott
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expressziót. A második csoportba a G2–M átmenetkor ill. az M-fázisban fokozottan kifejeződő
gének – köztük az M-ciklinek – tartoznak. A harmadik csoport génjei a mitózis késői szakaszában
és a G1-fázisban mutatnak fokozott transzkripciós aktivitást. Mivel a transzkripciós hullámokban
rendszerint a soron következő hullám megindításáért felelős transzkripciós faktorok vagy azt más
módon szabályozó fehérjék is expresszálódnak, az egyes hullámok bonyolult kölcsönhatások révén
szabályozzák a soron következő hullám megindulását, összetételét és további jellemzőit (Breeden,
2003; Wittenberg és Reed, 2005; Morgan, 2007).
A mitózisos ciklinek lebontásáért az anafázisserkentő komplex (APC) felelős. Mivel a ciklindegradációnak kiemelkedő fontossága van a mitózis befejezésében, a 2.3. részben részletesen tárgyalom.
2.2.3.3 Cdk-foszforilezés és -defoszforilezés
Nem pusztán a Cdk foszforilez más fehérjéket, hanem maga is tartalmaz foszforilezési helyeket,
melyeket más kinázok képesek foszforilezni és ezáltal a CDK-aktivitást szabályozni. A Cdk foszforilezése lehet aktiváló vagy gátló hatású; a sejtciklus szabályozásának szempontjából az utóbbinak
van nagyobb jelentősége.
A Cdk teljes aktiválásához és megfelelő működéséhez a ciklinek kötésén kívül a Cdk egyik
treonin oldalláncának aktiváló foszforilezése is szükséges, melyet a Cdk-aktiváló kinázok („Cdkactivating kinase”, CAK) végeznek. A CAK-ok érdekes módon a sejtciklus-pozíciótól függetlenül,
a teljes sejtciklus alatt állandó, magas intenzitással foszforilezik a ciklinekkel komplexben lévő
Cdk-kat. Mivel szabályozó funkciója úgy tűnik nincs, egyelőre nem világos, hogy az aktiváló
Cdk-foszforilezés szükségessége miért konzerválódott az evolúció során (Harper és Elledge, 1998;
Morgan, 2007).
Jobban tisztázott a Cdk-t gátló foszforilezés szerepe. A Cdk aktív centrumában található egy
evolúciósan konzervált tirozin (és egy szomszédos treonin) oldallánc, melynek foszforilezése – ATP
kötő képességének megzavarása révén – gátolja az enzimet. A gátló foszforilezést a Wee1 proteinkináz végzi, a foszfát csoport eltávolításáért pedig a Cdc25 foszfatáz család tagjai felelősek11 (Aligue
et al., 1997; Millar és Russell, 1992). A Wee1- és a Cdc25-aktivitás maga is CDK-függő (konkrétan
MPF-függő): az MPF foszforilezéssel gátolja a Wee1-et és aktiválja a Cdc25-öt. Ennek hatására két
pozitív visszacsatolási hurok jön létre, melynek köszönhetően a Wee1 által gátolt MPF megfelelő
körülmények között rendkívül gyorsan képes aktiválódni. A Wee1 általi foszforilezés miatt ugyanis
a legtöbb fajban az M-fázis kezdetéig az MPF nagy része inaktív, foszforilezett formában van, ezért
a sejtet közepes CDK-aktivitás jellemzi. A gátló foszforilezés szerepe a mitózis megkezdésének
megakadályozása mindaddig, amíg a sejt teljesen fel nem készült rá. A G2–M átmenetnél működő
ellenőrzési pont feltételeinek teljesülésekor aktiválódó Cdc25 elkezdi defoszforilezni az MPF-et,
melynek aktivitása ennek hatására kissé megnövekedik. A megnövekedett MPF-aktivitás tovább
aktiválja a Cdc25-öt, miközben a Wee1-et gátolja. A pozitív visszacsatolási hurkok „bekapcsolása”
az interfázisban felhalmozódott inaktív MPF ugrásszerű aktiválódásához vezet, mely elindítja az
M-fázist (Nurse, 1990; Morgan, 2007).

11 Hasadó élesztőben a Mik1 kináz erősíti a Wee1 hatását. Gerincesekben a Wee1-en kívül egy további kináz, a Myt1 is
megtalálható, mely egyaránt foszforilezi az említett tirozin és treonin oldalláncokat.
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2.2.3.4 Sztöchiometrikus CDK-inhibitorok
A legtöbb – ha nem minden – eukarióta sejtben létezik egy- vagy többféle sztöchiometrikus CDKinhibitor („cyclin-dependent kinase inhibitor”, CKI) , mely a különféle Cdk:Cyc-eket megkötve
gátolja azok enzimatikus aktivitását. A ciklinszintézis és -lebontás szabályozása mellett a CKI általi
inhibíció felelős a Cdk:CycS és Cdk:CycM aktivitásának eliminálásáért a sejtciklus G1-fázisában. A
CKI és a CDK azonban antagonisták: a CDK általi foszforilezés hatására a CKI rendkívül gyorsan
lebontásra kerül. A CKI-aktivitás a G1-fázisban maximális, amikor a CDK-aktivitás gyakorlatilag
nulla.
A sejtciklus Start átmenetének szabályozásában fontos szerepe van a G1-fázis késői szakaszában
aktiválódó Cdk:CycG1–S -nek, melyet – a Cdk–CycS és a Cdk–CycM komplexekkel ellentétben
– nem képes gátolni a CKI. Ennek következtében a Cdk:CycG1–S képes elősegíteni a Cdk:CycS
aktiválódását12 (Sherr és Roberts, 1999; Morgan, 2007).
2.3
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A DNS-replikáció során létrejövő leánykromatidákat kohezinfehérjék kötik össze. A DNS újabb
replikációja előtt a leánykromatidák szétválasztása szükséges, mely a mitózisban történik meg.
A mitózis lejátszódásának előfeltétele a megelőző DNS-replikáció sikeresen lejátszódása, a DNS
épsége és a megfelelő sejtméret. Miután a sejt a G2–M átmenetnél lévő ellenőrzési pontban megbizonyosodott ezen feltételek együttes fennállásáról, jelet ad a mitózis irreverzibilis elkezdésére. A
jel az MPF-aktivitás ugrásszerű megemelkedése, melyet a Wee1 által inaktivált MPF Cdc25 általi
hirtelen aktiválása idéz elő. Az MPF-aktivitás megemelkedésének hatására lejátszódnak a korai
mitózis eseményei, melyek a metafázisig tartanak.
Miután a sejt a magorsó ellenőrzési pontban megbizonyosodott arról, hogy az összes kromoszóma felállt a metafázisos síkra – azaz a leánykromatidák mindegyikéhez tapad egy-egy, a
sejt ellentétes pólusán elhelyezkedő MTOC-ból kiinduló kinetochor mikrotubulus – jelet ad a
mitózis befejezésének összetett folyamataira. A kezdődő anafázis során az MPF aktiválja „ellenségét”, az anafázisserkentő komplex („anaphase-promoting complex”, APC) foszforilezett formájának (APCP) Cdc20-szal alkotott komplexét (APCP:Cdc20). Az APCP:Cdc20 elindítja a leánykromatidák szétválasztását és az M-ciklinek lebontását. Ezek a folyamatok sarjadzó élesztőben az
APCP:Cdc20 általi közös iniciáción kívül két összetett szabályozási útvonal, a korábban ható FEAR
(„Cdc fourteen early anaphase release”, kb. „Cdc14 korai anafázisban történő felszabadulása”)
és a később aktiválódó MEN („mitotic exit network”, kb. „mitózis befejezési hálózat”) révén is
össze vannak kapcsolva.14 A FEAR aktiválódása – ahogyan a neve is mutatja – a Cdc14 foszfatáz
nukleoluszból történő felszabadulását idézi elő. A Cdc14 az MPF által foszforilezett szubsztrátok
egy részének – köztük a Cdh1-nek és a CKI-nek – defoszforilezésében játszik fontos szerepet.
A metafázisban magas MPF-aktivitás először tehát a CycM APCP:Cdc20 általi bontása miatt kezd
el csökkenni. Az MPF és az APCP:Cdc20 közötti negatív visszacsatolás miatt azonban rövidesen az
12 Kivételt képeznek például az emlősök, melyekben más mechanizmus felelős a Cdk:CycS aktiválásáért a G1-fázis végén.
13 A mitózis befejezését biztosító szabályozómechanizmusok logikailag ugyan a sejtciklus-szabályozás témakörébe tartoznak, doktori értekezésem szempontjából kiemelt jelentőségük miatt azonban külön részben tárgyalom őket.
14 A FEAR és a MEN a sarjadzó élesztőre jellemző szabályozóhálózatok. Hasadó élesztőben a MEN-re hasonlító SIN
(„septation initiation network”, kb. „szeptációt iniciáló hálózat”) található.
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APCP:Cdc20 aktivitása is csökkenni kezd. Az MPF inaktiváló szerepét ekkor azonban már képes
átvenni a Cdc14 által aktivált APC:Cdh1 és CKI. Antagonistáinak aktiválódása miatt a G1-fázisra
minden CDK-aktivitás megszűnik, így kialakulhatnak a pre-RC-k, melyek lehetővé teszik a DNS
újbóli replikációját.
Feltehetően ez az összefoglalás kellően érzékeltette a mitózis befejezésekor lejátszódó események
összetettségét. Dolgozatom következő részében egyesével megvizsgálom az említett folyamatokat
és molekuláris főszereplőiket, majd rátérek azon matematikai modellek tárgyalására, melyek
segíthetnek jobban megérteni a bemutatott komplex szabályozórendszer működését.
2.3.1 Ubikvitintől függő fehérjelebontás
A ciklinek és a CKI lebontása – a sejtciklus sok más szabályozójához hasonlóan – ubikvitintől függő
mechanizmussal történik. A kétlépéses folyamat első fázisában a lebontandó fehérjét specifikus
enzimek egy kis fehérjével, az ubikvitinnel jelölik meg. A második lépésben az ubikvitinnel megjelölt fehérjét egy nagy proteázkomplex, a 26 S proteaszóma bontja le. A proteaszóma a sejtciklus
egésze alatt aktív, a fehérjelebontás szabályozása tehát az ubikvitinnek a lebontandó fehérjéhez
való kapcsolása, az ubikvitinezés révén történik. A folyamat ugyan ATP igényes, azonban nagyon
jól szabályozható és rendkívül hatékony: az ubikvitinezett fehérjék féléletideje kevesebb, mint fél
perc.
Az elmúlt két évtized tudományos eredményei rávilágítottak, hogy az ubikvitintől függő fehérjelebontás fontossága a sejtciklus szabályozásában a foszforilezésével vetekszik. Erre utal az is, hogy
az ubikvitintől függő fehérjelebontás felfedezéséért 2004-ben kémiai Nobel-díjat adományoztak
(Nobelprize.org, 2011a).
Az ubikvitin egy kicsi, 76 aminosavból álló, evolúciósan konzervált fehérje. Az ubikvitinezés
három lépéses folyamat:
1. Az első lépésben az ún. ubikvitinaktiváló enzim (általános jelöléssel E1) ATP felhasználásával
kovalensen köti az ubikvitint annak C-terminálisán keresztül.
2. Az ubikvitin ezután az E1-ről egy ún. ubikvitinkonjugáló enzimre (általános jelöléssel E2-re)
kerül.
3. A lebontandó fehérjét egy ún. ubikvitin-ligáz (általános jelöléssel E3) ismeri fel. Az E3 a
célfehérje és valamely E2 egyidejű kötése révén képes katalizálni az ubikvitin transzferét az
E2-ről a lebontandó fehérjére.
Mivel az E3 magának az ubikvitinnek az ubikvitinezésére is képes, a lebontandó fehérjéhez általában
nem csak egy ubikvitint kapcsol, hanem egy poliubikvitin láncot alakít ki rajta, melyben minden
ubikvitin C-terminális glicinjével kapcsolódik a megelőző ubikvitin valamely (általában a 48-as
pozícióban lévő) lizin aminosavának oldalláncához (Hershko és Ciechanover, 1998).
A 26 S proteaszóma – ahol az ubikvitinezett fehérjék lebontása történik – egy központi, csőszerű,
proteázokat tartalmazó 20 S proteaszómából és azt a két végén lezáró 19 S szabályozó alegységekből
álló komplex. Mivel a proteázok aktív centrumai a 20 S proteaszóma belseje felé néznek, csupán
a szabályozó alegységek által felismert, poliubikvitinezett fehérjéket bontják le, a többi fehérjére
nézve veszélytelenek (Coux et al., 1996; Baumeister et al., 1998).
Az ubikvitinező rendszer szabályozásának az ubikvitin-ligázok a legfontosabb elemei, egyrészt
mivel ők felelősek az ubikvitinezés szubsztrátspecifitásáért, másrészt mert az általuk katalizált lépés
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a sebességmeghatározó. A szubsztrát-specifikus lebontás érdekében több százféle E3 található a
sejtben. Közülük is kiemelkedő fontosságú két nagy fehérjekomplex: az anafázisserkentő komplex
(„anaphase-promoting complex”, APC) a mitózis befejezésében, az SCF („Skp1–cullin–F-box
protein") pedig a Start átmenet után játszik kulcsfontosságú szerepet. Utóbbi felelős többek között
a foszforilezett CKI ubikvitinezéséért (Deshaies, 1999; Patton et al., 1998).
A célfehérjék sejtciklus-pozícióhoz kötött és csak bizonyos feltételek fennállása esetén történő
ubikvitinezéséért az ubikvitin-ligázok és/vagy szubsztrátjaik szabályozása felelős. Egy E3 szabályozása történhet foszforilezéssel vagy allosztérikus módosítással: valamilyen szabályozó alegység
kötésével. (Az APC esetében mind a két mechanizmus fontos szerepet játszik.) A lebontandó
fehérje ubikvitinezésének pedig előfeltétele lehet a fehérje foszforilezése vagy egy adott peptidszekvenciájának lehasadása. Például az SCF csak a foszforilezett CKI-t képes ubikvitinezni. A
következő részben a mitózis befejezésében főszerepet játszó APC-t mutatom be.
2.3.2 Az anafázisserkentő komplex
Az anafázisserkentő komplex15 („anaphase-promoting complex”, APC) egy hatalmas méretű ubikvitinligáz komplex, mely az SCF-fel mutat rokonságot. Az APC központi magját fajonként változó
számú, de rendszerint legalább tíz, többnyire evolúciósan konzervált alegység alkotja. Enzimaktivitást csak valamely aktiváló alegységének kapcsolódása után mutat. Az aktiváló alegységek – melyek
közül a legfontosabb a Cdc20 és a Cdh1 – biztosítják az APC szubsztrátspecifitását, a szubsztrátok
megkötését és az APC-hez szállítását. A Cdc20 és a Cdh1 egy multigéncsalád tagjai, melyek eltérő
szubsztrátok ubikvitinezéséért felelősek (Harper et al., 2002; Zachariae és Nasmyth, 1999).
Az APC szubsztrátjait specifikus aminosav-szekvenciák alapján ismeri fel. A két legelterjedtebb
felismerési szekvencia a „destruction box” (kb. „megsemmisítési doboz”; más néven „D-box”)
és a „KEN-box”. Az APC szubsztrátjain a D-box és a KEN-box közül rendszerint az egyik vagy
mindkettő felismerhető; utóbbi esetben feltételezhető, hogy a két szekvencia hatása összefügg
egymással (Burton és Solomon, 2001). A Cdc20 által felismert szubsztrátok általában tartalmazzák
a D-boxot, a Cdh1 által felismertek pedig a KEN-boxot (Pfleger et al., 2001).
2.3.2.1 Cdc20 és Cdh1: az APC aktivátorai
A Cdc20 az APC nélkülözhetetlen aktiváló fehérjéje. Az APCP:Cdc20 számos fehérje ubikvitinezéséért felelős, melyek közül esszenciális az M-ciklinek és közvetve a leánykromatidákat összekötő
kohezinkomplex lebontásának megindítása a metafázis/anafázis átmenetnél. Sarjadzó élesztőben
ezen kívül a Clb5 (S-ciklin) lebontó szerepe is lényeges (Harper et al., 2002).
A leánykromatidák szétválasztásának megindításához az ún. szeparáz (sarjadzó élesztőben az
Esp1) proteáz aktiválása szükséges, mely a kohezinkomplex egyik elemét, az Scc1-fehérjét képes
lebontani (Uhlmann et al., 1999; Yanagida, 2000; Hauf et al., 2001). Mindaddig, amíg a magorsó
ellenőrzési pontban működő ellenőrző mechanizmus engedélyt nem ad a leánykromatidák szegregációjára, a szeparáz az ún. szekurin (sarjadzó élesztőben a Pds1) szabályozófehérjével alkot inaktív
komplexet (Ciosk et al., 1998; Nasmyth et al., 2000). Amikor az összes kromoszóma felsorakozott
a metafázisú síkra, az APCP:Cdc20 a szekurin ubikvitinezése által felszabadítja a szeparázt, mely
15 Az APC másik elnevezése a „cikloszóma”, mely a ciklinek lebontásában játszott szerepére utal.
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így már képes lebontani az Scc1-et. Az Scc1 degradációja a kohezinkomplex széteséséhez vezet,
mely lehetővé teszi a leánykromatidák szegregációját (Nasmyth, 2002). Bár a kohezinlebontás
szabályozásában a szeparáz és a szekurin kölcsönhatásának van a legfontosabb szerepe, több ezt
kiegészítő mechanizmus ismert, mely a szeparázra, a szekurinra vagy az Scc1-re hat (Uhlmann,
2003; Agarwal és Cohen-Fix, 2002; Wang et al., 2001).
Az APCP:Cdc20 a mitózis eltérő szakaszában iniciálja az S és az M ciklinek lebontását. Az
S-ciklinek ubikvitinezését – melyet nem befolyásol a magorsó ellenőrzési pont – Drosophila melanogasterben és gerincesekben már prometafázisban megkezdi (Elzen és Pines, 2001; Geley et al.,
2001). Ezzel szemben az M-ciklineket csak a leánykromatidák szegregációjának megindításakor, a
szekurinnal egy időben ubikvitinezi az APCP:Cdc20, mivel az M-ciklinekre irányuló aktivitása a
magorsó ellenőrzési pont kontrollja alatt áll. Ez a legfontosabb mechanizmus, amely biztosítja, hogy
a CDK-aktivitás megszűnése – mely a következő DNS-replikációnak előfeltétele – csak a genom
két kópiájának szétválasztása után történhessen meg (Harper et al., 2002).
A Cdh1 az APC másik aktiváló alegysége, mely a mitózis késői szakaszában aktiválódik. Az
APC:Cdh1 felelős többek között a „maradék” M-ciklinek, a Polo-szerű kináz,16 valamint a Cdc20
ubikvitinezéséért (Shirayama et al., 1998; Charles et al., 1998; Huang et al., 2001).
Bár a legtöbb fajban megtalálható a Cdh1 (és a CKI), szerepük elsősorban a mitózis befejezésétől
a G1-fázis végéig tartó CDK-aktivitástól mentes állapot fenntartására korlátozódik: a mitózis befejezése során az APCP:Cdc20 önmagában képes az MPF-aktivitást megszüntetni. Ezzel szemben
sarjadzó élesztőben az APC:Cdh1 és/vagy a CKI (Sic1) szükséges az MPF teljes inaktiválásához
a mitózis késői szakaszában. (A kettő közül bármelyik aktivitása önmagában elegendő (Schwab
et al., 1997).) Az ellenkező esetre az afrikai karmosbéka (Xenopus laevis) korai embrionális ciklusai jelentenek példát, melyek során se Cdh1, se CKI nincs a sejtben, a ciklinbontás egyedül az
APCP:Cdc20 komplextől függ (Lorca et al., 1998).
2.3.3 Az APC-aktivitás szabályozása
Az APC aktivitása a sejtciklus-pozíciótól függően változik. Szabályozása összetett mechanizmusokon keresztül valósul meg:
• Az APC mag foszforilezése ill. defoszforilezése.
• Különböző aktiváló alegységek kötése az APC maghoz.
• Az aktiváló alegységek szabályozása proteinszintézis és -lebontás, valamint foszforilezés
által.
• Inhibitorokkal (pl. az Emi1-gyel) történő komplexképzés.
• Az APC szubsztrátjainak foszforilezése.
• Az APC és szubsztrátjainak lokalizációja.
A felsorolt mechanizmusok közül néhányat részletesebben is bemutatok az alábbiakban.

16 A Polo-szerű kináz („Polo-like kinase”, Plk; sarjadzó élesztőben a Cdc5) a mitózisban (és – több fajban – a citokinézisben)
játszik szerepet. A Plk-koncentráció az M-ciklinekéhez hasonlóan fluktuál a sejtciklus során. A Plk-t foszforilezéssel
aktiválja az MPF (Mortensen et al., 2005).
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2.3.3.1 Az APC mag foszforilezése
Az APC mag MPF és Plk általi foszforilezése a korai mitózis során elősegíti a Cdc20 aktiváló
alegység megkötését (Golan et al., 2002), a Cdh1 kötésére viszont nincs hatással (Rudner és Murray,
2000). Nem tisztázott, hogy az APC mag defoszforilezését mely foszfatázok végzik, valamint, hogy
ez a defoszforilezés megtörténik-e a Cdh1 kötődése előtt vagy sem (Harper et al., 2002). Az
APC magot a protein-kináz-A (PKA) is foszforilezi, ez a foszforilezés azonban gátolja az APC
ubikvitinező aktivitását (Kotani et al., 1998).
2.3.3.2 Az APCP:Cdc20 szabályozása
Az APCP:Cdc20 szabályozásában a legfontosabb szerepe az APC mag foszforilezésének van, mely
nagyban elősegíti a Cdc20 alegységek megkötését. Mivel az APC mag foszforilezését (a Plk mellett)
az MPF végzi, a foszforilezés következtében aktiválódó APCP:Cdc20 viszont ubikvitinezi az Mciklineket, az MPF végeredményben saját inaktiválását készíti elő. Feltehetően az MPF és az
APCP:Cdc20 között ily módon létrejövő negatív visszacsatolás a legfontosabb oka a CDK-aktivitás
jellegzetes oszcillációjának a sejtciklus folyamán. Ahhoz, hogy az MPF-nek elegendő ideje legyen
mitózisos szubsztrátjai foszforilezésére, az APCP:Cdc20 késleltetett aktiválása szükséges. Kiemelt
szerepe lehet ennek a késleltetésnek a Xenopus laevis korai embrionális ciklusai során, melyekben
feltehetően nem működnek a leánykromatidák szegregációját „elmaradozó” kromoszómák esetén
késleltető mechanizmusok. A késleltetés mechanizmusa nem teljesen tisztázott: szerepe lehet benne
az APC MPF általi indirekt aktiválásának – például a Plk révén, melyet foszforilezéssel aktivál az
MPF – vagy az APC átmeneti gátlásának – például a PKA révén (Zachariae és Nasmyth, 1999).
Míg a Xenopus laevis korai embrionális sejtciklusai során állandó a Cdc20 mennyisége (Zachariae és Nasmyth, 1999), más fajokban a Cdc20 koncentrációjának változása is befolyásolja az
APCP:Cdc20 aktivitását. Élesztőkben és állati, testi sejtekben a CDC20 expressziós mintázata az
M-ciklinekére hasonlít. G1-fázisban nem mutatható ki Cdc20 a sejtben. Akkumulációja az S-fázis
késői szakaszában kezdődik, maximumot a G2–M fázisban mutat (Prinz et al., 1998). Lebontásáért
az APC:Cdh1 általi ubikvitinezés felelős a mitózis késői szakaszától a G1-fázis végéig (Huang et al.,
2001).
Az APC mag foszforilezésének és a Cdc20 fokozott szintézisének következtében a mitózis
profázisának ill. prometafázisának környékén aktiválódó APCP:Cdc20 – az MPF-hez hasonlóan –
saját inaktiválását segíti elő: (1.) Az APC mag aktiválásához és (2.) a Cdh1 inaktiválásához szükséges
M-ciklinek ubikvitinezése, valamint (3.) a Cdh1-et aktiváló Cdc14 foszfatáz szeparáztól függő
aktiválásának (lásd lejjebb) megindítása révén.
Kevésbé tisztázott egy harmadik mechanizmus, a Cdc20 foszforilezésének a szerepe az APCP:Cdc20
aktivitásának szabályozásában. Kramer et al. (2000) szerint az MPF-nek nincs hatása a Cdc20-ra,
Yudkovsky et al. (2000) eredményei ellenben arra engednek következtetni, hogy az MPF foszforilezéssel gátolja a Cdc20-at. A 3. fejezetben még visszatérek erre a kérdésre.
2.3.3.3 A magorsó ellenőrzési pont
A magorsó ellenőrzési pontban működő mechanizmusok felelősek azért, hogy a leánykromatidák szétválasztása csak azután kezdődhessen meg, miután minden kromoszóma felsorakozott
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a metafázisú síkra. Ha ugyanis akár csak egy olyan kromoszóma is akad, mely nem bipolárisan
kapcsolódik a kinetochor mikrotubulusokhoz amikor az anafázisban megindul a leánykromatidák
szegregációja, a létrejövő sejtmagok nagy valószínűséggel a sejt genomjának egy-egy nem teljes
másolatát fogják tartalmazni, mely majdnem biztosan az utódsejtek életképtelenségéhez vezet.
Az egyenlőtlen kromoszóma-szegregáció megakadályozására a kinetochor mikrotubulusokhoz
nem megfelelően kapcsolódó kromoszómák – feltehetően diffúzibilis – jelet generálnak, mely
gátolja a kohezinfehérjék lebontását megindító APCP:Cdc20 aktiválását. A gátló mechanizmusban
– a ma elfogadott hipotézis szerint – a Mad2-fehérje játszik főszerepet, mely a Cdc20-fehérjéhez kötve gátolja az APCP:Cdc20 aktiválását. A Mad2-nek két stabilis konformációja van: az O-Mad2 és a
C-Mad2. A Cdc20 hatékony inaktiválására csak a C-Mad2 képes. Az O-Mad2 átalakulását Cdc20at kötő C-Mad2-vé a nem csatlakozott kinetochorokhoz kötő C-Mad2:Mad1 komplex katalizálja.
A C-Mad2:Mad1 komplex csak a kinetochor mikrotubulusokhoz nem bipolárisan kapcsolódó kromoszómák kohezinjén található meg. A „C-Mad2 jelet” erősíti, hogy a C-Mad2:Cdc20P komplex
is képes az O-Mad2 C-Mad2-vé alakulását segíteni (Morgan, 2007).
Érdekes módon a magorsó ellenőrzési pont fontossága fajonként nagyon változó. A Xenopus laevis korai embrionális ciklusaiban inaktív ez az ellenőrzési pont (Nurse, 1990). Sarjadzó élesztőben
működőképes az ellenőrzési pont, viszont a Mad2 nem esszenciális: csak a kinetochor mikrotubulusokhoz nem megfelelően kapcsolódó kromoszómák jelenlétében van szerepe, zavartalan
sejtciklus során nem hat. Állati testi sejtekben viszont a Mad2 akkor is esszenciális az anafázis
megfelelő időzítéséhez és így a sejt életképességéhez, ha a kromoszómák egyenlítői síkra történő
felsorakozása rendben zajlik (Taylor és McKeon, 1997; Gorbsky et al., 1998).
2.3.3.4 Az APC:Cdh1 szabályozása
Bár az APC:Cdh1 hasonló szerepet tölt be, mint az APCP:Cdc20, szabályozásuk jelentős eltéréseket
mutat. A Cdc20-szal ellentétben az Cdh1 kötését nem befolyásolja az APC mag foszforilezése
(Morgan, 2007). S-fázistól késői anafázisig a CDK-k foszforilezéssel inaktiválják a Cdh1-et, mely
ezáltal nem képes az APC maghoz kapcsolódni (Zachariae et al., 1998). A Cdh1 aktiválásához
ezért a CDK-k legalább részleges inaktiválásán kívül a Cdh1 defoszforilezése is szükséges, melyet
sarjadzó élesztőben a Cdc14 foszfatáz végez (Visintin et al., 1998). Az aktív és az inaktív Cdh1
összkoncentrációja keveset változik a sejtciklus során (Jaspersen et al., 1999). Mivel az APC:Cdh1 a
ciklinek ubikvitinezése által inaktiválja a CDK-t, a két komplex egymás „ellenségének” tekinthető.
Ahogyan azt a 2.1.5. részben (lásd a 11. oldalon) említettem, a CDK és az APC:Cdh1 antagonizmusa
– mely a kis és nagy CDK-aktivitással jellemezhető állapotok váltakozását biztosítja – a sejtciklus
legalapvetőbb jellegzetességei közé tartozik. A Cdh1 tehát csak a mitózis késői szakaszában képes
defoszforileződni és az APC maghoz kötni, amikor az APCP:Cdc20 már számottevően csökkentette
a CDK-aktivitást és a Cdh1-et aktiváló foszfatázok is aktiválódtak. A Cdh1-et gátló CDK-k között
sarjadzó élesztőben nem csupán a Cdk:CycM , hanem a Cdk:CycS komplexek is fontos szerepet
töltenek be, így az APCP:Cdc20-nak mindezeket inaktiválnia kell az APC:Cdh1 aktiválódásához
(Shirayama et al., 1999). A Cdh1 ismételt inaktiválódását a G1-fázis végén a Cdk:CycG1–S komplexek
segítik elő, melyeket az APC:Cdh1 nem ismer fel szubsztrátként (Yeong et al., 2001).
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2.3.4 Foszfatázok szerepe a mitózis befejezésében
A mitózis befejezésében számos foszfatáz is szerepet játszik, mely nem meglepő annak fényében,
hogy mitózis megindításában az MPF aktivitásának megugrása játssza a főszerepet. Például a
nukleáris lamina helyreállása vagy éppen az örökítőanyag dekondenzálódása egyaránt a mitózis
kezdetekor elhelyezett foszfátcsoportok eltávolításához kötött. Ezek a folyamatok – főleg többsejtű
élőlényekben – kevéssé ismertek.
Az MPF néhány szubsztrátjának defoszforilezéséhez az MPF-aktivitás megszűnése után feltehetően a sejtciklus által nem szabályozott, „általános” foszfatázok is elegendőek. Bizonyos szabályozófehérjék defoszforilezése azonban specifikus foszfatázaktivitást igényelhet. Ilyen foszfatáz
sarjadzó élesztőben a mitózis befejezése során aktiválódó Cdc14, mely a Cdh1-et és a CKI-t aktiválja (Visintin et al., 1998). A Cdc14-et G1-fázistól a korai mitózisig inaktív komplexben tartja a
nukleoluszban a Net1-fehérje (Shou et al., 1999; Visintin et al., 1999). A Net1 csak defoszforilezett
formában képes a Cdc14 megkötésére. Defoszforilezését a PP2A (2A típusú foszfatáz)17 és maga a
Cdc14 végzi (Queralt et al., 2006). A Cdc14 aktiválódásához tehát a Net1 foszforilezése szükséges,
melyet sarjadzó élesztőben az MPF és a Dbf2:Mob1 kinázkomplex végez két összetett szabályozási
útvonalon keresztül (Azzam et al., 2004).
2.3.4.1 FEAR és MEN: a Cdc14 aktiválását szabályozó útvonalak
Sarjadzó élesztőben a Cdc14 aktiválásában két szabályozási útvonal vesz részt. A FEAR („Cdc
fourteen early anaphase release”, kb. „Cdc14 korai anafázisban történő felszabadulása”) az anafázis
korai szakaszában biztosítja a Cdc14 aktiválódását (Stegmeier et al., 2002; Sullivan és Uhlmann,
2003). A PP2A-t az anafázis kezdetén valamilyen – molekuláris részleteiben még nem tisztázott –
szeparáztól függő mechanizmus inaktiválja (Queralt et al., 2006), lehetővé téve ezzel valamennyi
Cdc14 felszabadulását a Net1:Cdc14 komplexből. Mivel a Cdh1-et és a CKI-t aktiváló Cdc14 aktiválódása szeparázaktivitáshoz kötött, ez a második mechanizmus, mellyel a sejt képes biztosítani,
hogy az MPF-aktivitást megszüntető folyamatok csak a genom két kópiájának szétválasztása után
játszódnak le.
A Cdc14 teljes aktiválódásához egy másik szabályozási útvonal, a MEN („mitotic exit network”,
kb. „mitózis befejezési hálózat”) is szükséges (Visintin et al., 1998; Bardin és Amon, 2001). A MEN
a késői anafázistól játszik fontos szerepet. Egyik „upstream” komponense a Tem1 GTP-áz. A Tem1
GTP-kötött formában aktív, GDP-kötött formában pedig inaktív. Aktiválását az Lte1 GEF végzi,
míg inaktiválásáért a Bfa1 és a Bub2 fehérjék által alkotott Bfa1:Bub2 GAP-komplex felelős. A
Tem1 aktiválódását a Plk segíti elő a Bfa1 inaktiváló foszforilezése által (Hu et al., 2001). A Bfa1
defoszforilezéséért – és közvetve a Tem1 inaktiválásááért – a PP2A foszfatáz felelős (Queralt et al.,
2006). A PP2A-aktivitás megszűnése lehetővé teszi, hogy a Plk hozzájáruljon a Tem1 aktiválásához.
A Tem1 „downstream” elhelyezkedő protein-kinázokat aktivál, többek között a Cdc15-öt és a
Dbf2:Mob1-et (Lee et al., 2001). A Cdc15 aktivitása foszforilezettségi állapotának függvénye: csak
defoszforilezett formában aktív (Simanis, 2003). Foszforilezését CDK-k (Jaspersen és Morgan,
2000), defoszforilezését a Cdc14 végzi (Jaspersen et al., 1998).
17 A 2A típusú foszfatázok népes csoportjába egy vázfehérjéből, egy katalitikus és egy szabályozó alegységből álló foszfatázok tartoznak (Stark, 1996). Dolgozatomban PP2A-val a Cdc55 szabályozó alegységet tartalmazó komplexet jelölöm.
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A teljes MEN-útvonal aktiválódásához mind a „tetején” elhelyezkedő Tem1, mind az „alján”
található Cdc15 aktivitása szükséges. A MEN-útvonal aktiválódása késői anafázisban a Dbf2:Mob1
kinázkomplexen keresztül a Net1 foszforilezéséhez és a Cdc14 nukleoluszból történő teljes felszabadulásához vezet. A Cdc14 defoszforilezi a Cdh1-et és a CKI-t, melyek együttesen megszüntetik
a maradék MPF-aktivitást. Mivel azonban az APC:Cdh1 a Plk-t is ubikvitinezi, így – a Tem1-en
keresztül – hozzájárul a MEN-útvonal inaktiválódásához. A Net1 defoszforileződik és újra komplexálja a Cdc14-et.
A mitózisból való kilépéshez a MEN-útvonal esszenciális, a FEAR-t viszont korábban nem
tartották annak, mert számos komponensének mutációja csupán késlelteti a Cdc14 aktiválását és a
mitózis befejezését (Stegmeier et al., 2002). Az utóbbi időben azonban kiderült, hogy a szeparáz –
mely maga is egy FEAR-komponens – esszenciális a Cdc14 aktiválódásához (Sullivan és Uhlmann,
2003; Queralt et al., 2006).
Miközben sarjadzó élesztőben a Cdc14 aktiválódása esszenciális a mitózis befejezéséhez, más
élőlényekben található ortológjaira ez nem feltétlenül igaz (Cueille et al., 2001; Saito et al., 2004).
Hasadó élesztőben a MEN-re hasonlító SIN („septation initiation network”, kb. „szeptációt iniciáló
hálózat”) található, melynek működése azonban némileg eltér a MEN működésétől (McCollum
és Gould, 2001; Bardin és Amon, 2001). Más élőlényekben egyelőre nem találtak MEN típusú
szabályozási útvonalat.
2.3.5 Az előrecsatolási hurkok szerepe a mitózis befejezésében
A 2.2.3.2. részben bemutattam, hogy a mitózis késői szakaszában és a G1-fázisban számos gén
fokozott transzkripciós aktivitást mutat. Felmerül a kérdés, hogy miként szabályozza a sejt ezt
az expressziós hullámot. Logikusnak tűnik a feltételezés, hogy az érintett gének transzkripciós
faktorainak (TF) szabályozásában az MPF játszhat szerepet. Azonban nem csupán a transzkripciós
faktorok, hanem az általuk szabályozott fehérjék is az MPF kontrollja alatt állhatnak. (Mivel ezen
fehérjék funkciójának vizsgálata nem képezi ezen tanulmány tárgyát, egyszerűen csak végrehajtó
fehérjéknek (VF) fogom hívni őket, arra utalva, hogy valamilyen – pontosabban nem meghatározott
– funkcióért felelősek.) Amennyiben valóban ez helyzet, az MPF, a TF és a VF egy előrecsatolási
hurkot (EH) alkot (4. ábra).
Egy előrecsatolási hurokban három kölcsönhatást figyelhetünk meg. Az első az MPF általi VFfoszforilezés, melyet az EH „rövid karjának” nevezek. A második az MPF általi TF-foszforilezés,
a harmadik pedig a TF hatása a VF-re. Ez utóbbi két kölcsönhatás alkotja az EH „hosszú karját”.
Mivel mindhárom kölcsönhatás lehet aktiváló (+) vagy gátló (−) jellegű, az előrecsatolási hurkokat
topológiájuk szerint nyolc csoportba oszthatjuk. Nem tisztázott az EH-k szerepe a mitózis befejezésének szabályozásában. Amennyiben szerepet játszanak, az ekkor aktiválódó VF-ket elméleti
megfontolások alapján valószínűleg a hosszú karon keresztül aktiválja, a rövid karon keresztül pedig gátolja az MPF, azaz inkoherens előrecsatolási hurkok (Mangan és Alon, 2003). Mivel a hosszú
karon érvényesülő eredő hatás a kart alkotó két hatás „előjelének szorzataként” számítható, két
hálózati topológia jöhet számításba: a (+ + /−) és a (− − /−)18 .
18 Ennél a jelölésnél az első jel az MPF TF-re gyakorolt hatásának jellegét mutatja, a második a TF VF-re gyakorolt
hatásának jellegét, a / jel utáni pedig az MPF VF-re gyakorolt hatásának jellegét. A (− − /−) esetben a TF gátolja a VF
transzkripcióját, azaz transzkripciós represszorról van szó.
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4. ábra. Előrecsatolási hurok. Az MPF foszforilezéssel szabályozza a végrehajtó fehérje (VF) és utóbbi transzkripciós faktorának (TF) aktivitását. A TF a VF transzkripcióját befolyásolva szabályozza a VF aktivitását,
ezért ez a hatás lényegesen lassabb az MPF általi foszforilezésnél. Mindhárom hatás lehet aktiváló vagy gátló
jellegű. Amennyiben a TF gátolja a VF transzkripcióját, akkor a TF egy transzkripciós represszor.

2.4 a Xenopus laevis korai embrionális ciklusai
Az afrikai karmosbéka (Xenopus laevis) embriók megtermékenyítésük után tizenkét gyors osztódáson mennek keresztül. Ezek a korai embrionális sejtciklusok sok tekintetben eltérnek a testi
sejtek ciklusaitól. A tizenkettedik osztódás után bekövetkezik a midblasztulaátmenet, mely véget
vet a korai embrionális ciklusoknak. Bár az előzőekben már többször utaltam ezen ciklusok egyes
jellegzetességeire, jónak láttam ezen a helyen összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
A korai embrionális ciklusok során a sejtek nem növekednek, ezért minden osztódás során
megfeleződik a méretük. Eme jellegzetesség következtében – melyre a megtermékenyített embrió
óriási mérete ad lehetőséget – megszűnik a kromoszómás és a citoplazmás ciklus egyébként
létfontosságú kapcsoltsága: a citoplazmás ciklus gyakorlatilag leáll, csupán a kromoszómás ciklus
eseményei követik egymást. A G1 és a G2 fázisok hiányoznak, így a második ciklustól kezdve a
ciklusidő igen rövid, mintegy 20-30 perc (Morgan, 2007).
Murray és Kirschner (1989) megfigyelték, hogy a korai embrionális ciklusok során egyedül a
B-ciklin koncentrációjának változása „hajtja” az MPF oszcillációját, egyéb szabályozási mechanizmusok nem érvényesülnek. Se Cdh1, se CKI nincs a sejtben, a ciklinbontás egyedül az APCP:Cdc20
komplextől függ. A ciklinek újratermelődése lebontásuk után szinte azonnal megkezdődik (Lorca et al., 1998). A Cdc20 mennyisége állandó a korai embrionális ciklusok során (Zachariae és
Nasmyth, 1999). Nem teljesen tisztázott a Cdk Wee1 általi gátló foszforilezésének megléte. Habár a
Xenopus laevis oocitákon és petesejteken végzett korábbi vizsgálatok (J. E. Ferrell et al., 1991) során
nem látták nyomát az MPF gátló foszforilezésének, újabb vizsgálatok (Kim et al., 1999) tanúsága
szerint azonban talán mégis aktív ez a szabályozási mechanizmus is.
Bár a korai embrionális ciklusok során a magorsó ellenőrzési pont inaktív (Nurse, 1990), a Xenopus laevis embriók kivonata nagyobb mennyiségű Mad2 hozzáadásával metafázisban blokkolható
(Li et al., 1997), így bizonyos mértékben ebben a rendszerben is vizsgálható a magorsó ellenőrzési pont működése. Kísérleti adatok tanúsága szerint a Mad2 megköti a foszforilezett Cdc20P-t
(D’Angiolella és Grieco, 2004), mely így nem képes az aktív APCP:Cdc20 képződéséhez szükséges
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foszforilezetlen Cdc20 formába átalakulni. Aktív APCP:Cdc20 hiányában az MPF aktivitás magas
marad, a sejtciklus metafázisban blokkolódik.
2.5 általánosan használt megoldások a sejtciklus modellezésében
A sejtciklus matematikai modellezése immáron több évtizedes múltra tekint vissza, mely alatt
több száz modell született, az egészen egyszerűektől kezdve a kifejezetten bonyolultakig. Az
alkalmazott eszköztár szempontjából születtek a Boole-algebrát használó, sztochasztikus vagy
éppen parciális differenciálegyenletekre épülő modellek. A messze legelterjedtebb megoldássá
azonban a közönséges differenciálegyenleteket alkalmazó modellek váltak (J. E. Ferrell J. et al.,
2011).
Mivel – ahogyan azt majd a 3. részben (lásd a 33. oldalon) bővebben is bemutatom – doktori
munkám célkitűzései kisebb-nagyobb mértékben kapcsolódnak korábbi, közönséges differenciálegyenleteket tartalmazó modellekhez, úgy döntöttem, hogy munkám eszközéül magam is
ilyen modelleket választok. Ezért a mitózis biológiai hátterének áttekintése után most bemutatok
néhány, a sejtciklus modellezése során elterjedten alkalmazott, közönséges differenciálegyenleteket
használó megoldást. Ennek érdekében először szemügyre veszek egy, a sejtciklus legalapvetőbb
jellegzetességeinek modellezésére általánosan használható rendszert, majd ennek a modellnek a
Xenopus laevis korai embrionális sejtciklusainak – mind speciális esetnek – modellezésére használható egyszerűsítését. Az egyenletek felírásakor Tyson és Novak (2001) közleményére támaszkodom,
a matematikai tartalmat csupán minimális mértékben egyszerűsítve. A komponensek neveit úgy
változtatom meg, hogy összhangban legyenek a dolgozatomban alkalmazott nómenklatúrával.
2.5.1 Egy egyszerű sejtciklusmodell
Ahogyan azt a 2.1.5. részben (lásd a 11. oldalon) bemutattam, a sejtciklus szívét az MPF és az
APC:Cdh1 antagonizmusa alkotja: az MPF általi gátló foszforilezés megakadályozza, hogy a Cdh1
az APC maggal aktív komplexet hozzon létre, az aktív APC:Cdh1 komplex viszont a CycB ubikvitinezése révén inaktiválja az MPF-et. A Cdk alegységeket feleslegben jelenlévőknek, a Cdk és a CycB
közötti komplexképzést a ciklinszintézishez képest gyorsnak, az APC:Cdh1 összkoncentrációját
([APC∶Cdh1t]) pedig állandónak feltételezve ez a kölcsönhatás formailag leírható úgy, hogy az
MPF általi foszforilezés az APC:Cdh1-et egy inaktív állapotba alakítja, az APC:Cdh1 pedig magát
az MPF-et bontja (5. ábra, A modul). A felsorolt egyszerűsítő feltételezések mellett az MPF és az
APC:Cdh1 antagonizmusa az alábbi egyenletekkel írható le:
d[MPF]
′′
= kcyc,s − (kcyc,d + kcyc,d
[APC∶Cdh1]) [MPF]
dt

(2.1)

d[APC∶Cdh1]
[APC∶Cdh1t] − [APC∶Cdh1]
′
= (kcdh,dp + kcdh,dp
A) ′
−
dt
Jcdh,dp + [APC∶Cdh1t] − [APC∶Cdh1]
−

[APC∶Cdh1]
′
kcdh,p
m [MPF] ′
Jcdh,p + [APC∶Cdh1]

(2.2)
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5. ábra. Egy egyszerű sejtciklusmodell hálózati diagramja. Az A modul, mely az MPF és az APC:Cdh1
antagonizmusát tartalmazza, lényegileg megegyezik a 2. ábrával, azzal a különbséggel, hogy CDK helyett
MPF szerepel rajta. A B modul az MPF, az IE és az APCP:Cdc20 kölcsönhatását mutatja be.

Ezek a reakciókinetikai egyenletek az adott komponens koncentrációjának időbeli változását adják
meg. A reakciósebességi együtthatókat k-val, a Michaelis-állandókat J-vel, a sejt tömegét leíró
paramétert pedig m-mel jelöltem. A komponensek koncentrációját szögletes zárójel jelzi. Az egyes
változók indexei a B. mellékletben (lásd a 99. oldalon) ismertetetteknek megfelelően utalnak
az adott elemi reakcióban lejátszódó folyamatra, az abban részt vevő molekulákra (többnyire
′′
reaktánsokra) és enzimekre. Például a kcyc,d
reakciósebességi együttható a ciklin (c yc alsó index)
′′
APC:Cdh1 általi ( felső index) degradációját (d alsó index) jellemzi. Az egyenletekben alkalmazott
matematikai megoldások részletes indoklása Tyson és Novak (2001) közleményében olvasható, itt
csupán a saját munkám szempontjából lényeges részletekre hívom fel a figyelmet.
Az APC:Cdh1-et aktiváló A aktivátor egyelőre a Cdc14, és ebből kifolyólag az aktiválódásában
szerepet játszó APCP:Cdc20 komplex aktivitásával arányos paraméter. Értéke a sejtciklus G1fázistól metafázisig tartó szakaszában közel zérus, az anafázis megindulásakor viszont magas értéket
vesz fel. Az APC:Cdh1 foszforilezése és defoszforilezése egyaránt Michaelis–Menten-kinetikával
′
′
van leírva és feltételezzük, hogy Jcdh,dp
és Jcdh,p
egyaránt ≪ 1. Az APC:Cdh1 így egy ultra-érzékeny
nulladrendű kapcsolóként működik (Goldbeter és Koshland, 1981), melynek jelentősége abban áll,
hogy lehetővé teszi a szabályozórendszer hiszterézises viselkedését.
A hiszterézises viselkedés a rendszer bistabilitásának következménye, melyet legkönnyebben egy
bifurkációs diagramon figyelhetünk meg, ha a rendszer állandósult állapotaihoz tartozó MPF′
′
koncentráció értékeket egy p = (kcdh,dp + kcdh,dp
A)/(kcdh,p
m) bifurkációs paraméter függvényében
ábrázoljuk (6. ábra). A p1 < p < p2 tartományban a rendszernek három állandósult állapota van: egy
magas és egy alacsony MPF-aktivitással jellemezhető, folytonos vonallal jelölt stabilis csomópont,
valamint egy köztük elhelyezkedő, szaggatott vonallal jelzett instabilis nyeregpont. Az alacsony
MPF-aktivitású stabilis ágon az APC:Cdh1 aktív, a sejt G1-fázisban tartózkodik. Fordítva pedig:
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6. ábra. A 2.1. és a 2.2. egyenletekkel leírt MPF–APC:Cdh1 rendszer bifurkációs diagramja. (Tyson és
′
′
Novak (2001) 3. ábrájának adaptációja.) Az [MPF] stacionárius értéke a p = (k cdh,dp + k cdh,dp
A)/(k cdh,p
m)
bifurkációs paraméter függvényében van ábrázolva. A folytonos vonallal jelölt ágak stabilis csomópontok, a
szaggatott vonallal jelölt ág pedig egy instabilis nyereg. A sejtciklus G1-fázisában lévő sejtek az alsó, az S–G2–
M fázisban lévők pedig a felső ágon tartózkodnak. p 1 és p 2 értékeknél nyereg–csomó bifurkációk történnek,
melyek a sejtciklus Start ill. Befejezés eseményének felelnek meg. A sejtciklusban való előrehaladás az ábrán
látható hiszterézises hurokban való mozgásnak fogható fel.
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a magas MPF-aktivitású ágon az APC:Cdh1 inaktív, a sejt S–G2–M fázisban van. Az újszülött,
G1-fázisban tartózkodó sejtek a tömeg (m) növekedésével balra haladnak az alsó stabilis ágon.
Amikor p értéke a p1 küszöbszint alá csökken, a G1-fázishoz tartozó állandósult állapot egy
nyereg–csomó bifurkációval megszűnik, ezért a rendszer irreverzibilisen a magas MPF-aktivitású
stabilis ágra ugrik mely p < p1 értékeknél a rendszer egyetlen stabilis állapota. Ez az átmenet felel
meg a sejtciklus Start eseményének. A magas MPF-szint hatására lejátszódik a DNS-replikáció,
majd megkezdődik a sejtmagosztódás. Amikor anafázisban A értéke megnő (mely az APC:Cdh1
APCP:Cdc20-on és Cdc14-en keresztüli aktiválódásának felel meg), p értéke a p2 küszöbszint
fölé kerül. Mivel a p > p2 tartományban az alacsony MPF-aktivitású G1-fázis az egyetlen stabilis
állapot, a rendszer a magas MPF-aktivitású S–G2–M fázisból irreverzibilisen ebbe az állapotba
megy át. Ez a második átmenet a sejtciklus Befejezési eseményének felel meg. Végül a sejtosztódás
következtében az m paraméter értéke megfeleződik és a rendszer visszakerül kiindulási állapotába,
valahová az alsó stabilis ág p1 < p < p2 tartományban elhelyezkedő részére. Azt, hogy a bistabilitás
p1 < p < p2 tartományában a sejt az alacsony vagy a magas MPF-aktivitású ágon tartózkodik-e,
a rendszer előélete határozza meg, ezért mondhatjuk, hogy a rendszer hiszterézises viselkedést
mutat.
Exponenciális, kiegyensúlyozott növekedést feltételezve a sejttömeg változása az alábbi egyenlettel írható le:
dm
= µm
dt

(2.3)

ahol µ a fajlagos növekedési sebesség.
Ahogyan bemutattam, a 2.1–2.3. egyenletek képesek leírni az eukarióta sejtciklus egyik legalapvetőbb jellegzetességét, az MPF és az APC:Cdh1 antagonizmusából fakadó bistabilitást. Az
alacsonyból a magas MPF-aktivitású állapotba történő átmenet (a sejtciklus Start eseménye) ebben
a modellben a sejt növekedésének a következménye. Felmerül azonban a kérdés: Hogyan írható le
a fordított átmenet, mely a sejtciklus Befejezési eseményének felel meg? Ahogyan a 2.3. részben
(lásd a 18. oldalon) említettem, a Cdh1-et aktiváló Cdc14 nukleoluszból történő felszabadulását
az APCP:Cdc20 komplex indítja meg a szeparáz aktiválása által. Mivel az MPF az APC mag foszforilezése által maga is hozzájárul az APCP:Cdc20 aktiválásához, lényegében saját inaktiválását
készíti elő. Ahhoz azonban, hogy az MPF-nek elegendő ideje legyen mitózisos szubsztrátjai foszforilezésére, az APCP:Cdc20 késleltetett aktiválása szükséges. Ez a késleltetés modellezhető egy
köztes enzim (IE) feltételezésével, melyet az MPF foszforilezéssel aktivál és amely foszforilezett
formában (IEP) az APCP:Cdc20 komplexet aktiválja az APC mag foszforilezése révén (5. ábra, B
modul). Mivel a CDC20 expressziós mintázata az M-ciklinekére hasonlít, feltételezhető, hogy az
MPF szerepet játszik a Cdc20 szintézisének aktiválásában. Ennek a transzkripciós szabályozásnak
a leírására Hill-kinetikát használva az alábbi egyenlettel adható meg az aktív és az inaktív formában
lévő APCP:Cdc20 összkoncentrációja ([APCP∶Cdc20t]):
d[APCP∶Cdc20t]
(m [MPF] /L20 )n
′
−
= k20,s + k20,s
dt
1 + (m [MPF] /L20 )n
− k20,d [APCP∶Cdc20t]

(2.4)
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ahol a L20 a Hill-együttható. Michaelis–Menten-kinetikát használva az APCP:Cdc20 IEP általi aktiválásának illetve inaktiválódásának leírására, az aktív APCP:Cdc20 koncentrációjának változása
az alábbi egyenlettel írható le:
d[APCP∶Cdc20]
[APCP∶Cdc20t] − [APCP∶Cdc20]
′′
= k20,p
[IEP] ′′
−
dt
J20,p + [APCP∶Cdc20t] − [APCP∶Cdc20]
[APCP∶Cdc20]
− k20,d [APCP∶Cdc20]
− k20,dp
J20,dp + [APCP∶Cdc20]

(2.5)

Az IEP koncentrációjának változása pedig a következő kifejezéssel adható meg:
d[IEP]
′
= kie,p
m [MPF] ([IEPt] − [IEP]) − kiep,dp [IEP]
dt

(2.6)

ahol az [IEPt] − [IEP] kifejezés az IE foszforilezetlen, inaktív formájának felel meg.
Mivel a ciklineket az APCP:Cdc20 is bontja, a 2.1. egyenletet ennek megfelelően kell módosítani:
d[MPF]
′
′′
= kcyc,s − (kcyc,d + kcyc,d
[APCP∶Cdc20] + kcyc,d
[APC∶Cdh1]) [MPF]
dt

(2.7)

A 2.2. egyenletet pedig célszerű úgy átírni, hogy az A aktivátor helyett immáron az aktív APCP:Cdc20
szerepeljen benne:
d[APC∶Cdh1]
′
= (kcdh,dp + kcdh,dp
[APCP∶Cdc20]) ⋅
dt
[APC∶Cdh1t] − [APC∶Cdh1]
⋅ ′
−
Jcdh,dp + [APC∶Cdh1t] − [APC∶Cdh1]
′
− kcdh,p
m [MPF]

(2.8)

[APC∶Cdh1]
+ [APC∶Cdh1]

′
Jcdh,p

A 2.3–2.8. egyenletek együttesen leírják az 5. ábrán látható szabályozóhálózatot, mely talán
felfogható az első eukarióta sejtek ősi, primitív sejtciklusszabályozó-rendszerének modelljeként.
Ez az egyszerű modell, melynek segítségével most már nem csupán a Start, hanem a sejtciklus
Befejezési eseménye is vizsgálható, számos későbbi, összetettebb sejtciklusmodell alapjául szolgált. Kiegészítve a Cdk-foszforilezés vagy éppen a sztöchiometrikus CDK-inhibitorok leírásával,
alkalmassá válik fejlettebb organizmusok, például élesztők sejtciklusának modellezésére (Tyson és
Novak, 2001; Novak et al., 2001).
2.5.2

A Xenopus laevis korai embrionális ciklusainak modellezése

Ahogyan azt a 2.4. részben (lásd a 26. oldalon) bemutattam, a Xenopus laevis korai embrionális
sejtciklusai alatt nincs Cdh1 a sejtben, a ciklinek lebontása egyedül az APCP:Cdc20-tól függ. Ezen
embrionális ciklusok modellezéséhez kizárólag az 5. ábra B moduljában szereplő komponensek
matematikai leírására van szükség, mely néhány egyszerűsítéssel levezethető az előző részben
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bemutatott általános sejtciklusmodellből. Mivel nincs sejtnövekedés és a Cdc20 állandó összkoncentrációjú, stabil fehérjének tekinthető, a 2.3. és a 2.4. egyenlet elhagyható. Az APCP:Cdc20
összkoncentrációja ([APCP∶Cdc20t]) paraméterré válik, a Cdc20 bomlását leíró tag pedig eltűnik
az aktív APCP:Cdc20 koncentrációjának változását leíró 2.5. egyenletből:
d[APCP∶Cdc20]
[APCP∶Cdc20t] − [APCP∶Cdc20]
′′
= k20,p
[IEP] ′′
−
dt
J20,p + [APCP∶Cdc20t] − [APCP∶Cdc20]
− k20,dp

[APCP∶Cdc20]
J20,dp + [APCP∶Cdc20]

(2.9)

Az MPF-aktivitás változását leíró 2.7. egyenletből elhagyandó az APC:Cdh1-gyel kapcsolatos tag:
d[MPF]
′
= kcyc,s − (kcyc,d + kcyc,d
[APCP∶Cdc20]) [MPF]
dt

(2.10)

Az IEP-aktivitás változását leíró 2.6. egyenletből pedig a sejttömeget reprezentáló m változó
hagyható el, mivel nincs sejtnövekedés:
d[IEP]
′
[MPF] ([IEPt] − [IEP]) − kiep,dp [IEP]
= kie,p
dt

(2.11)

Az utolsó három egyenlet (2.9–2.11.) egy klasszikus negatív visszacsatolásos oszcilllátort határoz
meg, mely jól használható határciklusos oszcillációk leírására (Goldbeter, 1991), mely a korai
embrionális ciklusok vizsgálatakor adekvátnak tekinthető. Alapvetően ezt a modellt használták –
a Cdk-foszforilezés és/vagy a sztöchiometrikus CDK-inhibitorok leírásával kiegészítve – a mitózis
Xenopus laevis embriók sejtkivonatában történő vizsgálatára készített korábbi modellek (Novak és
Tyson, 1993; Marlovits et al., 1998).

3

CÉLKITŰZÉSEK

Doktori munkám célkitűzései három csoportba oszthatók:
1. Az APCP:Cdc20 komplex szabályozásának, s ily módon elsősorban a korai mitózisnak a
vizsgálata. Erre a célra az afrikai karmosbéka (Xenopus laevis) korai embrionális ciklusait
választottam, ugyanis azokban nincs jelen az APC:Cdh1 komplex.
2. A mitózis befejezésének vizsgálata. Modellorganizmusnak ezúttal a sarjadzó élesztőt (Saccharomyces cerevisiae) választottam, mert abban az APC:Cdh1 komplex, a Cdc14 és a FEARútvonal hatása egyaránt tanulmányozható.
3. Az előrecsatolási hurkok szerepének vizsgálata a mitózis befejezésekor aktiválódó fehérjék
szabályozásában.
Az alábbiakban részletesebben is bemutatom az egyes területekhez kapcsolódó célkitűzéseimet.
3.1 az APCP:Cdc20 szabályozása Xenopus laevisben
Ahogyan azt a 2.3.3. részben (lásd a 21. oldalon) bemutattam, az APC-aktivitás szabályozásában
több mechanizmus is részt vesz. Az alábbiakban összefoglalom, hogy a létező sejtciklusmodellek
milyen módon írják le ezen mechanizmusokat.
• Az APC mag foszforilezése az MPF által nagyban elősegíti az aktiváló Cdc20 alegységek
megkötését, a Cdh1 alegységek kötésére azonban nincs hatással. Mivel az APCP:Cdc20
ubikvitinezi az M-ciklineket, az MPF és az APCP:Cdc20 között negatív visszacsatolási kör
jön létre. A 2.5.1. részben (lásd a 27. oldalon) bemutatott egyszerű sejtciklusmodellben
ez a hatás úgy jelenik meg, hogy az APCP:Cdc20 a ciklinek bontása révén inaktiválja az
MPF-et, mely viszont az APC mag foszforilezése révén aktiválja az APCP:Cdc20 komplexet.
Ahhoz, hogy az MPF-nek elegendő ideje legyen mitózisos szubsztrátjai foszforilezésére, az
APCP:Cdc20 késleltetett aktiválása szükséges, melyet a modell egy hipotetikus köztes enzim,
az IE bevezetése révén biztosít: az MPF az IE-t foszforilezi, mely foszforilezett formában
(IEP) aktiválja az APCP:Cdc20 komplexet (lásd a 2.5. és a 2.6. egyeleteket).
• A Cdh1 foszforilezése meggátolja annak az APC maghoz való kötődését, mely modellezhető
úgy, hogy az MPF az APC:Cdh1 komplex inaktív formájának képződését segíti elő (lásd
a 2.8. egyenletet). A Cdh1-et defoszforilezéssel aktiváló Cdc14 foszfatáz szabályozása Queralt
et al. (2006) publikációja előtt közvetlenül nem szerepelt a korábbi sejtciklusmodellekben.
Mivel a Cdc14 aktiválódásához APCP:Cdc20-aktivitás szükséges, ezeknél a modelleknél
az APC:Cdh1 aktiválását leíró tagban az APCP:Cdc20 szerepelt. Ez az egyszerű megoldás
természetesen nem képes megragadni a Cdc14 aktiválódásának részleteit.
• A Cdc20 MPF általi foszforilezésének korábbi tanulmányok nem tulajdonítottak különösebb
jelentőséget, ezért ez a hatás nem szerepelt az eddigi sejtciklusmodellekben.
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• Az APC-nek kizárólag akkor van ubikvitin-ligáz aktivitása, ha valamilyen aktiváló alegység
komplexet képez vele. Mivel a korábbi modellekben az APC mag foszforilezésének csak
az APCP:Cdc20 komplex, míg az aktiváló alegység foszforilezésének csak az APC:Cdh1
esetében volt szerepe, ezek a modellek nem tartalmazták a komplexképzési reakció leírását,
hanem mindig csak az APCP:Cdc20 illetve az APC:Cdh1 komplexekkel, mint egységes
egészekkel operáltak (mégha az egyszerűség kedvéért gyakran csak Cdc20-nak illetve Cdh1nek nevezték is őket).
Yudkovsky et al. (2000) eredményei arra engednek következtetni, hogy az MPF foszforilezéssel
gátolja a Cdc20-at. Ha ez valóban így van, akkor az MPF és az APCP:Cdc20 komplex között
nem csupán egy negatív, hanem egy antagonizmuson alapuló pozitív visszacsatolási hurok is
létezik. Ennek a kettős hatásnak a lényege nehezen ragadható meg pusztán intuitív érveléssel.
Doktori munkám egyik céljának ezért egy olyan matematikai modell készítését tűztem ki, mely
visszatükrözi az MPF kettős hatását az APCP:Cdc20 komplexre. Ahhoz, hogy ezt megtehessem, az
előző felsorolásban szereplő számos modellezési fogást felül kellett vizsgálnom. A Cdc20 és az APC
mag külön-külön történő foszforilezésének hatása csak úgy vizsgálható, ha ezeket a komponenseket
matematikailag is különálló entitásokként kezelem, foszforilezési és komplexképzési reakciójukat
egyaránt modellezve. Mivel egy ilyen leírás a köztes enzim, mint áthidaló modellezési megoldás
alkalmazhatóságát is erősen megkérdőjelezi, célul tűztem ki azt is, hogy az elkészítendő modell
az IE feltételezése nélkül is képes legyen leírni az MPF és az APCP:Cdc20 aktiválódása között
megfigyelhető időbeli késleltetést.
3.2

a mitózis befejezése sarjadzó élesztőben

Queralt et al. (2006) publikálták az első olyan modellt, mely tartalmazza a Cdc14 (és a vele szoros
kapcsolatban álló PP2A) foszfatáz szabályozásának leírását. Ahogyan azt a 2.3.4.1. részben (lásd
a 24. oldalon) bemutattam, ezen foszfatázok szeparáztól függő szabályozásának jelentősége abban
áll, hogy a sejt ily módon is képes biztosítani, hogy az MPF-aktivitást megszüntető folyamatok
csak a genom két kópiájának szétválasztása után játszódnak le. Mivel Queralt et al. (2006) csupán
tömören közlik modelljüket, doktori munkám további céljául tűztem ki ezen modell részletes elemzését annak érdekében, hogy rávilágítsak az egyenletek mögött meghúzódó biológiai jelenségek
mélyebb értelmére. Ennek érdekében nem csupán Queralt et al. (2006) egyenleteinek részletes
bemutatását kívánom megtenni, hanem modelljük két közönséges differenciálegyenletre és algebrai egyenletekre egyszerűsített változatának elkészítését, továbbá ezen „kétdimenziós” modell
fázissík-analízis segítségével történő vizsgálatát is.
3.3 az előrecsatolási hurkok szerepe a mitózis befejezésében
A 2.3.5. részben bemutattam, hogy az MPF, az általa szabályozott végrehajtó fehérjék és azok
transzkripciós faktorai előrecsatolási hurkokat alkothatnak. Bár például a hasadó élesztő sejtosztódásban szerepet játszó SIN-ről kimutatható, hogy szabályozásában fontos szerepe van egy EH-nak
(Csikász-Nagy et al., 2007), az előrecsatolási hurkok mitózis befejezésében játszott általánosabb
szerepe nem tisztázott. Ezért célul tűztem ki egy olyan modell megalkotását, mellyel a mitózis

3.3 az előrecsatolási hurkok szerepe a mitózis befejezésében

befejezésekor potenciális szabályozó szereppel bíró, (+ + /−) vagy (− − /−) hálózati topológiájú
EH-ok dinamikai viselkedése általánosan vizsgálható.
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A XX. század második felétől kezdve a biokémia, a sejt- és molekuláris biológia, valamint a rokon
tudományágak művelői egyre gyorsuló ütemben ontják az élőlények működésével kapcsolatos
adatokat. Ezek az eredmények felbecsülhetetlen értékűek az élet titkainak kutatásához, azonban
értelmezésüket megnehezíti, hogy többnyire valamilyen redukcionista módszer szüleményei: rendszerint a vizsgált rendszer (esetünkben a sejt) valamely kis részegységének (például egy fehérjének)
a működéséről szolgáltatnak információt. Arról, hogy ezek a fehérjék miként hatnak kölcsön
néhány további molekulával, többnyire még van információnk, azonban mindez rendszerint kevés annak megértéséhez, hogy ezen molekuláris komponensek és kölcsönhatásaik együttesen
hogyan képesek létrehozni bonyolult életfunkciók szabályozását végző összetett szabályozórendszereket. Ennek megértéséhez az intuíciókra alapozó verbális érvelés a vizsgált rendszerek rendkívüli
komplexitása miatt többnyire elégtelen, ezért más, hatékonyabb megoldásokat kell keresnünk. A
lehetséges módszerek közül doktori munkám során a biokémiai reakciókinetika törvényei alapján
készített matematikai modelleket és azok vizsgálatát alkalmaztam (Tyson et al., 2001).
4.1 reakciókinetikai modellezés
A reakciókinetikai modellezés koncepcióját legkönnyebben a 7. ábra alapján érthetjük meg. A
modellezéshez használt bemeneti információk laboratóriumi kísérletekből származnak. A kísérleteket nem én végeztem, hanem mások által – cikkekben és biológiai adatbázisokban – publikált
eredményeket használtam fel. Első lépésként – mintegy az egyes molekuláris szereplőkről szerzett információk szintéziseként – felvázoltam a kölcsönható molekulák hálózati diagramját. A
hálózati diagram alapján egyenleteket írtam minden lényeges komponens koncentrációjának
időbeli változására. Az egyenletek, a bennük szereplő paraméterek és a hozzájuk tartozó kezdeti
feltételek összessége alkotja a matematikai modellt. Az egyenletrendszer numerikus megoldásával
időbeli szimulációkat végeztem, azaz meghatároztam az egyes komponensek koncentrációjának
időbeli változását. A modell viselkedését tovább vizsgáltam a dinamikai rendszerek eszközeivel:
fázissík- és bifurkációs analízissel. Az így kapott eredményeket összevetettem a kiindulási adatok
forrásául szolgáló laboratóriumi kísérletek eredményeivel. Amennyiben a mért és a modell által
jósolt viselkedés egybevágott, feltételeztem, hogy a modell kielégítő módon ragadja meg a vizsgált
biológiai jelenség lényegét19 . Ellenkező esetben – ha a modell paramétereinek változtatása sem volt
elég a kísérletes és a modell által mutatott viselkedés összhangba hozására – feltételeztem, hogy a
hálózati diagram nem eléggé tükrözi a valós biológiai kapcsolatokat, ezért változtatásra szorul. A
19 Egy adekvát modell amellett, hogy hozzásegít a vizsgált biológiai jelenség megértéséhez, számos további felhasználásra
is módot ad. Segítségével előrejelezhetők bizonyos, laboratóriumban még el nem végzett kísérletek eredményei, vagy
éppen meghatározhatók azon laboratóriumi kísérletek, melyek nagyban hozzájárulhatnak a vizsgált biológiai jelenség
megértéséhez és egyben a modell továbbfejlesztéséhez. Ily módon – ahogyan az a 7. ábrán is látható –, a laboratóriumi
kísérletek és a matematikai modellezés egy olyan körbe kapcsolhatók, melyben a két módszer kölcsönösen segíti
egymást.
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Laboratóriumi kísérletek
Fiziológia

Fázissík- és bifurkációs
analízis

Hálózati diagram

d [MPF ]
''
=k cyc , s−(k cyc ,d + k cyc , d [ APC : Cdh1])[ MPF]
dt

d [Cdh1]
=…
dt

dm
=u⋅m
dt

Időbeli szimulációk

Matematikai modell

7. ábra. A reakciókinetikai modellezés lépései körfolyamatot alkotnak. A laboratóriumi kísérletek eredménye
alapján felvázolt hálózati diagramon szereplő reakciók a biokémiai reakciókinetika törvényszerűségeinek
felhasználásával kinetikai egyenletekkel írhatók le. Az egyenletek összességeként adódó matematikai modell
numerikus integrálásával időbeli szimulációk végezhetők, melyek megadják az egyes komponensek koncentrációjának (illetve aktivitásának) időbeli változását. A modellel fázissík- és bifurkációs analízis végezhető,
melyek a vizsgált dinamikai rendszer viselkedésének megértését segítik elő. A modellezés eredményei
információkkal szolgálnak a sejt működéséről és elősegítik a további laboratóriumi kísérletek tervezését.
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hálózati diagram és az érintett egyenletek módosítása után újabb szimulációkat végeztem. Addig
ismételtem újra és újra ezeket a lépéseket, míg a kísérletes és a modell által mutatott eredmények
kellő egyezést nem mutattak (Tyson et al., 1996; Tyson et al., 2002). Az alábbiakban részletesebben
is bemutatom a modellezési folyamat egyes lépéseit.
4.1.1 Modellalkotás
A modellalkotás első lépése a hálózati diagram elkészítése. Az ehhez szükséges információk többnyire a szakirodalomból származnak, de – amennyiben léteznek – hasznos segítséget adhatnak
a vizsgált rendszer korábbi modelljei is. A hálózati diagram valamilyen egyszerűsített formában
tükrözi a modellezni kívánt biológiai rendszert. Az egyszerűsítés egyrészt szükségszerű a vizsgált
rendszer komplexitása és a rendelkezésünkre álló információk töredékes volta miatt. Másrészt
viszont jó, ha a modellező tudatosan is egyszerűségre törekszik, mert az egyszerűbb modellek
rendszerint könnyebben kezelhetők az összetettebbeknél. Annak megválasztása, hogy a modell
milyen egyszerűsítéseket tartalmazzon és hol próbálja meg minél részletgazdagabban követni a
leírni kívánt rendszert, a modellező szabadsága és felelőssége. A jó modell egyensúlyt teremt a
biológiai jelenség lényegének megértését megnehezítő túlegyszerűsítés és a modell indokolatlan
túlbonyolítása között. Mivel egyrészt ezt az egyensúlyt nem mindig könnyű megtalálni, másrészt
sok esetben alternatív hipotézisek vannak a vizsgált molekuláris komponensek közti kölcsönhatások jellegét illetően, nem ritka, hogy a modellezés kezdetén felvázolt hálózati diagram a modellezés
későbbi fázisában – a 4.1. részben ismertetett iteratív algoritmusnak megfelelően – módosításra
szorul.
A hálózati diagram felrajzolása után az egyes molekuláris komponensek koncentrációváltozásának leírása következik a biokémiai reakciókinetika törvényszerűségeinek felhasználásával. A „bio”
előtag arra utal, hogy a reakciók leírása számos esetben kifejezetten a biokémiai reakciók leírására kidolgozott kinetikai formulákkal történik a tömeghatástörvény helyett. Például az enzimek
által katalizált reakciók leírása Michaelis–Menten-kinetikát, vagy éppen a kooperatív szubsztrátkötés leírására Hill-kinetikát alkalmazhatunk (Edelstein-Keshet, 2005). A reakciókinetikai leírás
eredményeként minden lényeges komponens koncentrációjának időbeli változására rendszerint
egy-egy közönséges, nemlineáris, elsőrendű differenciálegyenletet kapunk. (A kevésbé lényeges komponensek, például a bomlástermékek koncentrációját többnyire nem követjük nyomon.) Ezeket a
differenciálegyenleteket sok esetben további – általában algebrai – egyenletek egészítik ki, melyek
például az anyagmérlegeket jelenítik meg. Az így létrejövő egyenletrendszer minden paraméterével
és kezdeti feltételével együtt alkotja a hálózati diagramon ábrázolt rendszer matematikai modelljét.
Ahhoz, hogy a modell képes legyen reprodukálni a modellezni kívánt biológiai rendszer viselkedését, nem elég a hálózati diagramon megjelenített kapcsolatok adekvátsága és az egyenletek
matematikai megfogalmazásának helyessége, hanem a modell paramétereinek körültekintő megválasztása is szükséges. Mivel a paraméterek nagy része laboratóriumban többé-kevésbé mérhető
reakciósebességi együttható, ennek egyik módja az irodalomból hozzáférhető értékek alkalmazása.
Mivel azonban rendszerint nem minden paraméter kísérletesen meghatározott értéke hozzáférhető,
ráadásul a különböző forrásokból származó értékek között lényeges különbségek is tapasztalhatók,
dolgozatomban egy alternatív megoldást alkalmaztam. A modell a 4.1. részben bemutatott fokozatos finomítása során úgy módosítottam a paraméterek kezdeti halmazát, hogy a modell viselkedése
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minél kielégítőbben írjon le egyre több kísérleti szituációt. Így a modell paraméterei abszolút értékükben nem feltétlenül egyeznek meg a kísérletesen meghatározható értékekkel, ám egymáshoz
viszonyított relatív értékük megfelelőnek tekinthető. Ennek következtében a szimulációk eredménye sem mol/dm3 -ben, hanem egy önkényes, dimenziómentes relatív koncentrációban van
megadva.
A matematikai modell segítségével nem pusztán az eredeti hálózati diagramnak egy az egyben
megfelelő, hanem annak kisebb-nagyobb módosításával létrehozható rendszereket is modellezhetünk, melynek révén könnyen modellezhetők bizonyos mutáns törzsek. Például egy deléciós mutáns
modellezhető az érintett fehérje szintézisének leírásában használt reakciósebességi együttható
zérusra állításával, egy fehérjét túltermelő mutáns pedig ugyanezen paraméter eredeti értékénél
nagyobbra állításával.
Mivel a nemlineáris differenciálegyenletekből álló modell analitikus integrálása többnyire nem
lehetséges, a további munkához numerikus megoldására van szükség. Doktori munkám során erre a
nyílt forráskódú, szabadon elérhető XPPAUT20 program 6.10-es verzióját használtam (Ermentrout,
2002). Az XPPAUT modellek egyszerű szöveges formátumúak, és rendszerint az .ode kiterjesztést
használják. Az értekezésben bemutatott modellek .ode fájljainak tartalmát a D. mellékletben
mutatom be. Az .ode fájlok az értekezés PDF formátumú verziójában elektronikus mellékletként
is elérhetők (lásd az E. mellékletben).
4.1.2 Időbeli szimulációk
Az egyik legalapvetőbb dolog, melyet a modell birtokában vizsgálhatunk, a biológiai rendszer időbeli változásának nyomon követése. Ehhez a modell egyenletrendszerének numerikus integrálása
szükséges, melyet az XPPAUT merev differenciálegyenletekhez ajánlott cvode illetve stiff algoritmusainak valamelyikével végeztem. Az így végzett időbeli szimulációk az egyes komponensek
koncentrációjának időbeli változását adják meg (Tyson et al., 1996). Ahogyan azt a 4.1.1. részben
kifejtettem, a modell paramétereinek megválasztása miatt a kapott koncentrációk egy önkényes,
dimenziómentes, relatív értékben szerepelnek.
4.1.3 Fázissík- és bifurkációs analízis
A dinamikai rendszerek eszközei az időbeli szimulációkon túl is segítenek feltárni a vizsgált molekuláris hálózat lényeges tulajdonságait. Doktori munkám során két ilyen módszert alkalmaztam: a
fázissík- és a bifurkációs analízist.
A fázissík egy n dinamikus változót tartalmazó dinamikai rendszer (például a mitózis befejezését
szabályozó molekuláris hálózat) n dimenziós fázisterének kétdimenziós vetülete, melyet a rendszer
két dinamikus változója határoz meg. Jelentősége abban áll, hogy egyszerűsége miatt könnyebben
vizsgálható és intuitívebb módon megérthető, mint a potenciálisan sokdimenziós fázistér. A
fázissík vizsgálatához a modell két dinamikus változóra történő egyszerűsítése szükséges, azaz
pusztán két molekuláris komponens koncentrációjának változását (vagy esetleg több komponens
20 Az XPPAUT a http://www.math.pitt.edu/ bard/xpp/xpp.html oldalról tölthető le. Mivel az XPPAUT-ot maga a szerzője
is sokszor egyszerűen csak XPP-nek nevezi, dolgozatomban én is egyenértékűnek tekintem a két elnevezést.
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koncentrációjának kombinációjából létrejövő két származtatott mennyiség változását) írhatja le
differenciálegyenlet, a többi anyagféleség koncentrációváltozását algebrai egyenletekkel szükséges
megadni. Ehhez a kiindulási modell egyszerűsítő feltételeken alapuló átalakítása szükséges, melyet
nagy körültekintéssel kell végezni, hogy a rendszer lényegi tulajdonságai ne torzuljanak és ne is
vesszenek el.
Kiemelkedő fontosságúak a fázissíkon a két dinamikus változó stacionárius (állandósult, angolul
steady state) állapotát reprezentáló egyensúlyi görbék (más szóval nullklínák). Az egyensúlyi görbe
azon pontok halmaza a fázissíkon, melyekben a kérdéses dinamikus változó által reprezentált
molekuláris komponens képződése és fogyása éppen kiegyensúlyozza egymást. A nullklínák – melyek együttesen a rendszer fázisportréját alkotják – metszéspontjai a dinamikai rendszer egyensúlyi
pontjai, melyek stabilitásuk szempontjából lehetnek stabilisak vagy instabilisak, jellegüket tekintve
pedig csomók, nyereg- vagy fókuszpontok. (A fázissíkon egyéb állapotok is megjelenhetnek, például
határciklusos oszcillációk.) A stabilis csomók jelentősége abban rejlik, hogy a biológiai rendszer
fiziológiás körülmények között is potenciálisan megfigyelhető állapotait reprezentálják. Ezzel szemben az instabilis egyensúlyi pontok által meghatározott állapotok rendszerint nem figyelhetők meg
a sejtekben. Dolgozatomban az egyensúlyi görbék stabilis állapotot reprezentáló ágait, valamint
a stabilis oszcillációkat folytonos, az instabilisakat pedig szaggatott vonallal jelöltem. A stabilis
egyensúlyi pontokat telt, míg az instabilisakat üres körrel ábrázoltam.
Fázissík-analízis révén meghatározhatók azok az állapotok, melyekben egy paraméter értékében
bekövetkező kis, kvantitatív változás a teljes rendszer nagy, kvalitatív változását okozza. A fázistér
ilyen pontjait a rendszer bifurkációs pontjainak nevezzük. Annak megállapítására, hogy egy paraméter megváltozásakor mely értékeknél történnek ilyen minőségi változások a rendszerben, az ún.
bifurkációs diagramok használhatók. Az (egy paraméteres) bifurkációs diagram rendszerint egy, az
egész rendszer állapotát lényegesen meghatározó dinamikus változó stacionárius állapotban felvett
értékeit ábrázolja a rendszer egy választott vagy származtatott paramétere, a bifurkációs paraméter
függvényében. (Szükség esetén több dinamikus változó stacionárius értéke is ábrázolható.) Dolgozatomban a stabilis egyensúlyi állapotokat folytonos, az instabilisakat pedig szaggatott vonallal
ábrázoltam a bifurkációs diagramokon. A határciklusos oszcillációk tartományában telt körökkel
jelöltem a stabilis oszcillációk tartományának minimum és maximum értékeit (Fall et al., 2002;
Edelstein-Keshet, 2005).
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5.1

az APCP:Cdc20 szabályozása Xenopus laevisben

Ahogyan azt a 2.4. részben (lásd a 26. oldalon) kifejtettem, a Xenopus laevis korai embrionális ciklusai során se Cdh1, se CKI nincs a sejtben, a ciklinbontás egyedül az APCP:Cdc20 komplextől függ,
továbbá az MPF Wee1 általi gátló foszforilezésének megléte is kérdéses. Ennek megfelelően saját
eredményeim bemutatását ezen embrionális ciklusok legegyszerűbb modelljével kezdem, melyből
hiányoznak a felsorolt komponensek. A folytatásban a modellt először a magorsó ellenőrzési pont,
majd az MPF Wee1 általi foszforilezésének mechanizmusaival egészítem ki.
5.1.1 A korai embrionális ciklusok egyszerű modellje
A 3. részben (lásd a 33. oldalon) ismertetetteknek megfelelően célom volt egy olyan egyszerű
modell megalkotása, mely intermedier enzim feltételezése nélkül képes a Xenopus laevis korai
embrionális ciklusainak modellezésére, valamint az APCP:Cdc20 szabályozásával kapcsolatos
újabb eredményeket is felhasználja. Ennek érdekében Tyson és Novak 2001-es modelljéből (lásd
a 2.5.2. részben a 31. oldalon) eltávolítottam az intermedier enzimet, az APCP:Cdc20 késleltetett
aktiválásáért pedig egy, a molekuláris eseményeket feltehetően hűebben tükröző mechanizmust, az
MPF-nek az APC magra és a Cdc20-ra kifejtett, ellenkező hatású és eltérő sebességű foszforilezését
tettem felelőssé (8. ábra).
A modellben az MPF koncentrációjának emelkedését a B-ciklin szintézise okozza. A modell egyszerűsége érdekében feltételeztem, hogy a CDK CAK általi aktiváló foszforilezése illetve a B-ciklin
és a Cdk komplexképzése a B-ciklin szintéziséhez képest gyors, egyensúlyra vezető folyamatok.
A B-ciklin lebontásáért az APCP:Cdc20 felelős. E reakció leírása Michaelis–Menten-kinetikát
alkalmaztam, mely az oszcillációs viselkedéshez szükséges nemlinearitást visz a rendszerbe. Az
APCP:Cdc20 önmaga is az MPF kettős szabályozása alatt áll: az MPF foszforilezés által aktiválja az
APC magot és inaktiválja a Cdc20-at. (A foszforilezett formákat APCP-vel ill. Cdc20P-vel jelölöm.)
Mivel az inaktív formáknak csökkent affinitása van egymáshoz (Kramer et al., 2000; Yudkovsky
et al., 2000), a modellben az egyszerűség kedvéért csak az APCP és a Cdc20 formák képesek
egymással aktív, ubikvitin-ligáz aktivitással bíró APCP:Cdc20-et képezni. Az APCP:Cdc20-ben
lévő APCP defoszforileződése vagy a Cdc20 MPF általi foszforilezése egyaránt a komplex destabilizálódását és ennek következtében disszociációját okozza. A foszforilezés és a defoszforilezés
sebességét a komplexben lévő és a disszociált formák esetén azonosnak vettem. Éltem azzal az
egyszerűsítő feltételezéssel is, hogy embriókban mind az APC, mind a Cdc20 stabilis fehérje, ezért
különböző formáik összkoncentrációját állandónak vettem. A modell egyenleteit a 2., paramétereit
pedig a 3. táblázat tartalmazza. Az XPPAUT által futtatható .ode fájl a D.1.1. mellékletben található
(lásd a 151. oldalon).
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8. ábra. A Xenopus laevis korai embrionális ciklusait leíró egyszerű modell hálózati diagramja. Az MPF
foszforilezéssel aktiválja az APC magot és gátolja a Cdc20-at. Ubikvitin-ligáz aktivitással bíró komplexet csak
az APCP és a Cdc20 formák képesek egymással alkotni. Az APCP:Cdc20 az MPF B-ciklin komponensének
lebontását segíti elő. Amennyiben az APCP:Cdc20 komplexben lévő APCP defoszforileződik vagy a Cdc20
foszforileződik, a komplex szétesik.

⎛
d[MPF]
[APCP∶Cdc20] ⎞
′
= k cyc,s − k cyc,d + k cyc,d
[MPF]
′
dt
J cyc,d
+ [MPF] ⎠
⎝
d[APCP]
′
′
= k apc,p
[MPF] [APC] + (k apc,ds + k 20,p
[MPF]) [APCP∶Cdc20] −
dt
− (k apc,as [Cdc20] + k apc,dp ) [APCP]
d[Cdc20]
= k 20,dp [Cdc20P] + (k apc,ds + k apc,dp ) [APCP∶Cdc20] −
dt
′
− (k apc,as [APCP] + k 20,p
[MPF]) [Cdc20]
d[APCP∶Cdc20]
= k apc,as [APCP] [Cdc20] −
dt
′
− (k apc,ds + k apc,dp + k 20,p
[MPF]) [APCP∶Cdc20]
[APC] = [APCt] − [APCP] − [APCP∶Cdc20]
[Cdc20P] = [Cdc20t] − [Cdc20] − [APCP∶Cdc20]
2. táblázat. A Xenopus laevis korai embrionális ciklusait leíró egyszerű modell (8. ábra) egyenletei. A modell
paraméterei a 3. táblázatban találhatók.
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k20,dp = 8
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′
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′
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′
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3. táblázat. A Xenopus laevis korai embrionális ciklusainak modelljeiben használt paraméterek. A vízszintes
vonalak a modell egyes változataiban bevezetett paramétereket választják el egymástól.

5.1.1.1 Időbeli szimuláció
A modellel végzett időbeli szimuláció stabilis határciklusos oszcillációkat mutat (9. ábra). Hogyan
magyarázható létrejöttük egy olyan rendszerben, melyben az MPF egyidejűleg gátolja és segíti az
őt inaktiváló APCP:Cdc20 képződését? Az okokat az APC és a Cdc20 foszforilezésének és defoszforilezésének eltérő sebességében kell keresnünk. Mivel a Cdc20 foszforilezése és defoszforilezése
egyaránt gyors, koncentrációjának változása gyorsan követi az MPF koncentrációjának változását.
Hozzá képest az APC egyaránt lassabban foszforileződik illetve defoszforileződik. Ennek köszönhetően amikor az MPF aktivitása az S-fázistól emelkedni kezd, először a Cdc20-ra kifejtett gátló
′
′
hatása érvényesül erősebben. Mivel az APC csak lassabban foszforileződik (kapc,p
≪ k20,p
) és a
magas MPF aktivitás hatására a Cdc20 jelentős része komplexképzésre alkalmatlan foszforilezett
Cdc20P formában van, aktív APCP:Cdc20 csak lassan képződik. Így létrejön egy olyan 10-20
perces időablak, melyben az MPF aktivitása magas marad. Ebben az állapotban játszódnak le a
korai mitózis eseményei. A magas MPF aktivitás hatására azonban idővel egyre több APCP keletkezik, mely gyorsan komplexet képez a nem foszforilezett Cdc20-szal. (Ebben a fázisban az MPF
APC-re kifejtett aktiváló hatása érvényesül erősebben.) A növekvő APCP:Cdc20-koncentráció
a B-ciklin gyorsuló lebontásához és így az MPF inaktiválódásához vezet. Az MPF aktivitásának
csökkenését gyorsan követi a Cdc20P defoszforileződése. Mivel azonban az APCP jóval lassabban
defoszforileződik (kapc,dp ≪ k20,dp ), az APCP:Cdc20 koncentrációja még egy darabig tovább növekszik. Ebben a magas APCP:Cdc20 és alacsony MPF-koncentrációval jellemezhető állapotban
lép ki a sejt mitózisból. A lecsökkent MPF-aktivitás végül az APCP defoszforileződéséhez és így az
APCP:Cdc20 bomlásához vezet. Egy új sejtciklus veszi kezdetét.
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9. ábra. A Xenopus laevis korai embrionális ciklusait leíró egyszerű modellel (8. ábra, 2. táblázat) végzett
időbeli szimuláció stabilis határciklusos oszcillációkat mutat.

5.1 az APCP:Cdc20 szabályozása Xenopus laevisben

10. ábra. A magorsó ellenőrzési ponttal bővített modell hálózati diagramja. Amikor az ellenőrzési pont
aktív, a Mad2 inaktív komplexet képez a Cdc20P-vel, mely így nem tud az aktív APCP:Cdc20 komplex
képződéséhez szükséges foszforilezetlen Cdc20 formába alakulni. (Vesd össze a 8. ábrával.)

5.1.2 A magorsó ellenőrzési pont
Miután egy minimális modell segítségével igazoltam az APCP:Cdc20 szabályozásának molekuláris
szemszögből feltehetően realisztikusabb leírásának alkalmazhatóságát a korai embrionális ciklusok
modellezésére, következő célom a magorsó ellenőrzési pont vizsgálata volt, mely Li et al. (1997)
tanúsága szerint Xenopus laevis embriók kivonatában nagyobb mennyiségű Mad2 hozzáadásával
aktiválható (lásd a 2.4. részben a 26. oldalon).
Mivel nem volt célom a magorsó ellenőrzési pont molekuláris részleteinek vizsgálata, a modellt
pusztán a Mad2 fehérjével egészítettem ki, és azzal az egyszerűsítő feltételezéssel éltem, hogy a Mad2
a foszorilezett Cdc20P-vel történő komplexképzés révén hat, amikor a magorsó ellenőrzési pont
aktív (10. ábra). Az így létrejövő Mad2:Cdc20P koncentrációjának változását az alábbi egyenlettel
írtam le:
d[Mad2∶Cdc20P]
= kmad,as [Mad2] [Cdc20P] − kmad,ds [Mad2∶Cdc20P]
(5.1)
dt
Mivel szintén nem volt célom a magorsó ellenőrzési pont aktiválódásához vezető mechanizmusok modellezése, csupán az aktív és az inaktív ellenőrzési pont közötti különbségek elemzése,
eltekintettem a Mad2 aktiválódásának és inaktiválódásának leírásától. Ehelyett az aktív Mad2
összkoncentrációját ([Mad2t]) – tehát a Mad2:Cdc20P komplexben lévő és a Cdc20P-vel komplexképzésre alkalmas Mad2 koncentrációjának összegét – állandónak vettem, és értékét attól tettem
függővé, hogy éppen az aktív vagy az inaktív ellenőrzési pontot kívántam modellezni.
[Mad2] = [Mad2t] − [Mad2∶Cdc20P]

(5.2)

A [Mad2t] tehát paraméterként szerepel, melyet az inaktív ellenőrzési pont modellezéséhez alacsony, az aktív ellenőrzési pont modellezéséhez pedig magas értékre állítottam. Az említett két új
egyenlet bevezetésén kívül csupán annyiban módosítottam a 2. táblázatban szereplő modellt, hogy
a Mad2:Cdc20P is szerepeljen a Cdc20 előfordulási formái között:
[Cdc20P] = [Cdc20t] − [Cdc20] − [APCP∶Cdc20] − [Mad2∶Cdc20P]

(5.3)
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11. ábra. A magorsó ellenőrzési ponttal bővített modellel (10. ábra) végzett időbeli szimuláció eredménye,
amikor a magorsó ellenőrzési pont inaktív ([Mad2t] = 0,01). Mivel ekkor a Mad2:Cdc20P komplexben
megkötött Cdc20P mennyisége elhanyagolható a Cdc20 összmennyiségéhez ([Cdc20t] = 1) képest, a szimuláció eredménye nem különbözik számottevően az ellenőrzési pontot nem tartalmazó modellel végzett
szimuláció eredményétől (9. ábra).

Az újonnan bevezetett paraméterek a 3. táblázatban (lásd a 45. oldalon), az XPPAUT által futtatható
.ode fájl pedig a D.1.2. mellékletben (lásd a 153. oldalon) található.
5.1.2.1

Időbeli szimulációk

A magorsó ellenőrzési pont vizsgálatára készített modellel először időbeli szimulációkat végeztem
(11. ábra). Az inaktív ellenőrzési pont modellezéséhez alacsony [Mad2t] értéket (0,01) választottam.
Ennek következtében a Mad2:Cdc20P komplexben megkötött Cdc20P mennyisége elhanyagolható
a Cdc20 összmennyiségéhez ([Cdc20t] = 1) képest, a szimuláció eredménye pedig nem különbözik
számottevően az ellenőrzési pontot még nem tartalmazó modellel végzett szimuláció 9. ábrán
korábban bemutatott eredményétől.
A következő lépésben Li et al. (1997) azon kísérletét modelleztem, melynek során Xenopus
laevis embriók kivonatában rekombináns Mad2 hozzáadásával aktiválták a magorsó ellenőrzési
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12. ábra. A magorsó ellenőrzési pont rekombináns Mad2 hozzáadásával történő aktiválásának időbeli szimulációja. t = 65 min-ig az inaktív ellenőrzési pontot modelleztem ([Mad2t] = 0,01), majd ekkor [Mad2t] = 0,35
érték beállításával szimuláltam a Mad2 hozzáadását az embriók kivonatához. Ennek hatására a Cdc20 nagy
része foszforilezett Cdc20P-vé alakult. A Cdc20P-t a Mad2 komplexálta. A Cdc20 forma koncentrációjának
csökkenése az APCP:Cdc20 koncentrációjának csökkenését okozta, a kivonat mitózisos állapotban rekedt
meg.

pontot. Ehhez először újból [Mad2t] = 0,01 értékkel futtattam a szimulációt egészen addig, amíg
a megemelkedett MPF aktivitás a mitózis megindulását jelezte (12. ábra). Ekkor (t = 65 min) a
[Mad2t] jóval magasabb (0,35) értékre állításával modelleztem a Mad2 hozzáadását az embrió
kivonathoz. A megjelenő Mad2 rövid idő alatt komplexet képzett a Cdc20P-vel, mely részben
a már eleve foszforilezett Cdc20P-ből, részben pedig az MPF által gyorsan foszforilezett, előtte
foszforilezetlen Cdc20-ból származott. A Cdc20 koncentrációjának csökkenése az APCP:Cdc20
fokozott disszociációját okozta, melynek hatására gyengült az utóbbi MPF-re kifejtett gátló hatása. Magas MPF és Mad2:Cdc20P, valamint alacsony APCP:Cdc20 koncentrációval jellemezhető
állapot állandósult, mely a sejtciklus mitózisban történő megrekedésére utal.
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⎛
d[MPF]
[APCP∶Cdc20] ⎞
′
[MPF]
= k cyc,s − k cyc,d + k cyc,d
′
+ [MPF] ⎠
dt
J cyc,d
⎝
d[APCP]
′
′
= k apc,p
[MPF] [APC] + (k apc,ds + k 20,p
[MPF]) [APCP∶Cdc20] −
dt
− (k apc,as [Cdc20] + k apc,dp ) [APCP]
[Cdc20] =

k 20,dp ([Cdc20t] − [APCP∶Cdc20] − [Mad2∶Cdc20P])
+
′
k 20,dp + k apc,as [APCP] + k 20,p
[MPF]
(k apc,ds + k apc,dp ) [APCP∶Cdc20]
+

′
k 20,dp + k apc,as [APCP] + k 20,p
[MPF]

k apc,as [APCP] [Cdc20]
′
k apc,ds + k apc,dp + k 20,p
[MPF]
√
−b − b 2 − 4ac
[Mad2∶Cdc20P] =
2a
a = k mad,as
[APCP∶Cdc20] =

b = −k mad,as ([Mad2t] + [Cdc20t] − [Cdc20] − [APCP∶Cdc20]) −
− k mad,ds
c = k mad,as [Mad2t] ([Cdc20t] − [Cdc20] − [APCP∶Cdc20])
[APC] = [APCt] − [APCP] − [APCP∶Cdc20]
[Cdc20P] = [Cdc20t] − [Cdc20] − [APCP∶Cdc20] − [Mad2∶Cdc20P]
[Mad2] = [Mad2t] − [Mad2∶Cdc20P]
4. táblázat. A magorsó ellenőrzési pont vizsgálatához két dinamikus változóra egyszerűsített modell egyenletei. A modell paraméterei a 3. táblázatban találhatók.

5.1.2.2 Fázissík-analízis
A magorsó ellenőrzési pont vizsgálatát az MPF–APCP fázissík analízisével folytattam. A modell
két dinamikus változóra egyszerűsítéséhez feltételeztem, hogy a Cdc20, az APCP:Cdc20, valamint a Mad2:Cdc20P állandósult állapotba jutott (azaz a koncentrációjuk változását leíró derivált
értéke zérus), pusztán az MPF és az APCP aktivitás dinamikus változók. Az egyszerűsítés jogos′
sága azzal igazolható, hogy a Cdc20 foszforilezése (k20,p
= 10) és defoszforilezése (k20,dp = 8), az
APCP:Cdc20 képződése (kapc,as = 80) és disszociációja (kapc,ds = 20), valamint a Mad2:Cdc20P kép′
ződése (kmad,as = 10) lényegesen gyorsabb folyamatok az APC foszforilezésénél (kapc,p
= 0,04) és
defoszforilezésénél (kapc,dp = 0,04), valamint a ciklin szintézisénél (kcyc,s = 0,4), háttérfolyamatok
általi lebontásánál (kcyc,d = 0,08), és – bár kisebb mértékben – az APCP:Cdc20 általi lebontásá′
nál (kcyc,d
= 2). Az állandósult állapotba jutott komponensek koncentrációját leíró egyenletek
levezetése után a 4. táblázatban látható modellhez jutottam. A modell paramétereinek értékein
nem változtattam (3. táblázat). Az XPPAUT által futtatható .ode fájl a D.1.3. mellékletben (lásd
a 155. oldalon) található.
A 13. ábrán a korai embrionális sejtciklusait végző ([Mad2t] = 0,01), illetve a metafázisban
blokkolt ([Mad2t] = 0,35) sejt fázissíkja látható. Az MPF és az APC antagonizmusa miatt az
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13. ábra. A Xenopus laevis embrió ill. embrió kivonat vizsgálata az MPF–APCP fázissíkon a 4. táblázatban
található modellel. Az MPF-nullklína zöld, az APCP-nullklína piros színnel van jelölve.
A: A korai embrionális sejtciklusait végző ([Mad2t] = 0,01) sejt fázissíkja. Az APCP-nullklína az MPFnullklína középső, instabilis ágát metszi. Ezen instabilis egyensúlyi pontot egy stabilis határciklus veszi körül.
A sejtciklusban történő előrehaladás ezen határciklusos oszcillációnak felel meg. A kék színnel feltüntetett
trajektória a 11. ábra szimulációjának eredménye.
B: Rekombináns Mad2 hozzáadásával ([Mad2t] = 0,35) metafázisban blokkolt embrió kivonat fázissíkja.
A két nullklína egy magas MPF- és magas APCP-aktivitással jellemezhető stabilis egyensúlyi pontban
metszik egymást, mely a sejtciklus mitózisban történő megrekedésére utal.

MPF-nullklína egy Z alakú görbe. Az APCP-nullklína olyan hiperbola, mely az MPF aktivitás
növekedésével magasabb APCP értéket vesz fel. A korai embrionális sejtciklusok során a két
nullklína egy instabilis egyensúlyi pontban metszi egymást, melyet egy stabilis határciklus vesz
körül (13.A ábra). A sejtciklusban történő előrehaladás ezen határciklusos oszcillációnak felel
meg. (A feltüntetett trajektória a 11. ábra szimulációjának eredménye.) A magorsó ellenőrzési pont
aktiválódásakor az MPF-nullklína jobbra mozdul, ezáltal a nullklínák egy magas MPF- és magas
APCP-aktivitással jellemezhető stabilis egyensúlyi pontban metszik egymást (13.B ábra). A foszforilezett Cdc20P jelentős részét a Mad2:Cdc20P köti meg, a szabad Cdc20 és Cdc20P egyensúlya
pedig a magas MPF aktivitás miatt a foszforilezett forma felé tolódott el. A foszforilezetlen Cdc20
alacsony koncentrációja következtében nem tud számottevő mennyiségű APCP:Cdc20 képződni.
A modell viselkedése összhangban van azzal a kísérletes megfigyeléssel (D’Angiolella et al., 2003),
mely szerint a magorsó ellenőrzési pont által blokkolt sejtben magas MPF aktivitás szükséges a
Cdc20 gátlásához és a mitózisos blokk fenntartásához.
5.1.2.3

Bifurkációs analízis

A periodikusan változó MPF-aktivitással jellemezhető és a magorsó ellenőrzési pont révén mitózisban blokkolt, magas MPF-aktivitású állapot közti átmenet vizsgálatára bifurkációs analízist
végeztem. Ehhez a Mad2-t tartalmazó teljes modell felhasználásával ábrázoltam az MPF aktivitását
a [Mad2t], mint bifurkációs paraméter függvényében (14. ábra). Alacsony [Mad2t] értékeknél a
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14. ábra. Az MPF-aktivitás változása a [Mad2t], mint bifurkációs paraméter függvényében. A zöld körök
az MPF-aktivitás oszcillációjának minimum ill. maximum értékeit jelzik. A folytonos piros vonal stabilis
egyensúlyi állapotot jelöl. [Mad2t] ≈ 0,22 értéknél a rendszer egy végtelen periódusú (homoklinikus) nyereghurok bifurkáció révén az oszcillációk régiójából egy magas, állandósult MPF-aktivitással jellemezhető
állapotba kerül. Ez az átmenet a magorsó ellenőrzési pont aktiválódását jelzi.

5.1 az APCP:Cdc20 szabályozása Xenopus laevisben

15. ábra. Az MPF-foszforilezési modullal bővített modell hálózati diagramja. Az MPF foszforilezéssel gátolja
a Wee1-et és aktiválja a Cdc25-öt. A Wee1 foszforilezéssel inaktív, pre-MPF formába alakítja az MPF-et. A
gátló foszfátcsoportot a foszforilezett Cdc25P távolítja el az MPF-ről. (Vesd össze a 10. ábrával.)

rendszer egyetlen stabilis attraktora az MPF stabilis határciklusos oszcillációja. A [Mad2t] növelésekor egy bizonyos ponton ([Mad2t] ≈ 0,22) az oszcillációk egy végtelen periódusú (homoklinikus)
nyereg-hurok bifurkáció következtében megszűnnek és a rendszer egyetlen stabilis állapotává a
magas MPF-aktivitású állapot (a dinamikai rendszerek terminológiája szerint egy stabilis csomó)
válik. A magorsó ellenőrzési pont aktiválódásakor tehát a rendszer az oszcillációk régiójából a
magas, állandósult MPF-aktivitással jellemezhető állapotba kerül.
5.1.3 Az MPF-et gátló foszforilezés hatása
Ahogyan azt a 2.4. részben (lásd a 26. oldalon) bemutattam, újabb kísérletek (Kim et al., 1999)
tanúsága szerint az MPF-et gátló foszforilezés mégiscsak szerepet játszhat a Xenopus laevis korai
embrionális ciklusainak szabályozásában. Ennek vizsgálatára az MPF-et gátló foszforilezés leírására alkalmas MPF-foszforilezési modullal egészítettem ki a modellt (15. ábra). Az MPF és a Wee1
kölcsönös antagonisták, mivel foszforilezés által gátolják egymást. Ezzel szemben az MPF és a
Cdc25 kölcsönös agonisták: az MPF foszforilezéssel aktiválja a Cdc25-öt, a Cdc25 pedig eltávolítja az MPF-et gátló foszfátcsoportot. (A foszforilezett formákat rendre pre-MPF-fel, Wee1P-vel
és Cdc25P-vel jelölöm.) Az MPF-foszforilezési modul bevezetése tehát egy dupla negatív (azaz
végeredményben pozitív) és egy tisztán pozitív visszacsatolási hurokkal gazdagítja a modellt.
Az MPF-foszforilezési modul matematikai leírását (5. táblázat) Novak és Tyson 1993-as modelljére alapoztam, ám egy kis módosítást végeztem rajta. Mivel a Wee1 és a Cdc25 bizonyos
reakciókban mint enzimek, másokban viszont mint szubsztrátok szerepelnek, helytelen a Michaelis–Menten-kinetika alkalmazhatóságának azon kritériumát feltételezni, mely szerint az enzim
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⎛
d[MPFt]
[APCP∶Cdc20] ⎞
′
= k cyc,s − k cyc,d + k cyc,d
[MPFt]
′
dt
J cyc,d
+ [MPFt] ⎠
⎝
d[MPF]
′′
= k cyc,s + k mpf
,dp ([MPFt] − [MPF]) −
dt
⎞
⎛
[APCP∶Cdc20]
′′
′
+ k mpf
− k cyc,d + k cyc,d
,p [MPF]
′
J cyc,d + [MPFt]
⎠
⎝
d[APCP]
′
′
= k apc,p
[MPF] [APC] + (k apc,ds + k 20,p
[MPF]) [APCP∶Cdc20] −
dt
− (k apc,as [Cdc20] + k apc,dp ) [APCP]
d[Cdc20]
= k 20,dp [Cdc20P] + (k apc,ds + k apc,dp ) [APCP∶Cdc20] −
dt
′
− (k apc,as [APCP] + k 20,p
[MPF]) [Cdc20]
d[APCP∶Cdc20]
= k apc,as [APCP] [Cdc20] −
dt
′
− (k apc,ds + k apc,dp + k 20,p
[MPF]) [APCP∶Cdc20]
d[Mad2∶Cdc20P]
= k mad,as [Mad2] [Cdc20P] − k mad,ds [Mad2∶Cdc20P]
dt
k 25,dp [Cdc25P]
d[Cdc25P]
′
= k 25,p
[MPF] ([Cdc25t] − [Cdc25P]) −
dt
J 25,dp + [Cdc25P]
[Wee1t] − [Wee1]
d[Wee1]
′
= k wee,dp
− k wee,p
[MPF] [Wee1]
dt
J wee,dp + [Wee1t] − [Wee1]
[APC] = [APCt] − [APCP] − [APCP∶Cdc20]
[Cdc20P] = [Cdc20t] − [Cdc20] − [APCP∶Cdc20] − [Mad2∶Cdc20P]
[Mad2] = [Mad2t] − [Mad2∶Cdc20P]
′′
′′
′′
k mpf
,dp = k mpf ,dp1 [Cdc25P] + k mpf ,dp2 ([Cdc25t] − [Cdc25P])
′′
′′
′′
k mpf
,p = k mpf ,p1 [Wee1] + k mpf ,p2 ([Wee1t] − [Wee1])

5. táblázat. Az MPF-foszforilezési modullal bővített modell (15. ábra) egyenletei. A modell paraméterei
a 3. táblázatban találhatók.

5.1 az APCP:Cdc20 szabályozása Xenopus laevisben

mennyisége elhanyagolható a szubsztrátéhoz képest (Sabouri-Ghomi et al., 2008). Ezért a Wee1
és a Cdc25 koncentrációváltozásának leírására az 1993-as modellel ellentétben nem a Goldbeter–
Koshland-függvényt21 alkalmaztam. Enzimkinetikai leírást csupán a Wee1 és a Cdc25 – konkrétan
meg nem nevezett foszfatázok általi – defoszforilezésére használtam, minden más reakciót a
tömeghatástörvény alapján írtam le.
Az MPF-koncentráció változását leíró egyenletet úgy módosítottam, hogy abban a Wee1 általi
gátló foszforilezéssel kapcsolatos tagok is megjelenjenek. Az MPF és a pre-MPF összkoncentrációjának leírására az [MPFt] változót vezettem be. A modell többi egyenletén nem változtattam. A teljes
modell az 5. táblázatban, az újonnan bevezetett paraméterek a 3. táblázatban (lásd a 45. oldalon),
az XPPAUT által futtatható .ode fájl pedig a D.1.4. mellékletben (lásd a 157. oldalon) található.
5.1.3.1 Időbeli szimuláció
Az MPF-foszforilezési modullal bővített modellel időbeli szimulációt végeztem (16. ábra). Az így
megfigyelhető stabilis határciklusos oszcillációk hasonlítanak a legegyszerűbb modellel végzett
szimuláció 9. ábrán (lásd a 46. oldalon) látható oszcillációihoz és nagy részben interpretációjuk is
megegyezik az 5.1.1.1. részben (lásd a 45. oldalon) leírtakkal. Lényeges különbség azonban, hogy
a bővített modell esetén az MPF koncentrációja csak lassan növekszik a mitózisból való kilépést
követően. Jelen esetben ugyanis a G1 ill. az S-fázis alatt a Wee1 aktív, foszforilezéssel inaktiválja
az MPF-et, mely így túlnyomórészt az inaktív, pre-MPF formában halmozódik fel. Amikor az
MPF-koncentráció elér egy kritikus küszöböt, az MPF és a Wee1, valamint az MPF és a Cdc25
közötti pozitív visszacsatolási hurkok aktiválódnak. A Wee1 és a Cdc25 foszforileződik, melynek
hatására a pre-MPF nagy része rövid idő alatt aktív MPF-fé alakul. A hosszabb G1–S fázisok miatt
az oszcillációk periódusideje (62 min) nagyobb a korábbiaknál. A gátló foszforilezés miatt jelentős
mennyiségű pre-MPF képződik mielőtt a pozitív visszacsatolási hurkok aktiválódnának, ezért az
oszcillációk amplitúdója is nagyobb az MPF-foszforilezés nélküli esetben megfigyelhetőnél.
5.1.3.2

Bifurkációs analízis

Bár az MPF-foszforilezési modul közvetlenül nem kapcsolódik a magorsó ellenőrzési ponthoz,
az aktív MPF koncentrációjának befolyásolása révén közvetetten mégis befolyásolhatja annak
működését. Ennek a feltételezésnek az ellenőrzésére az MPF-foszforilezési modullal bővített modellen újra elvégeztem az 5.1.2.3. részben tárgyalt bifurkációs analízist (17. ábra). Bár az összkép
kísértetiesen hasonlít a 14. ábrán megfigyelhetőhöz, egy minőségi különbség azonban felfedezhető.
A nagyobb amplitúdójú MPF-oszcillációnak köszönhetően a [Mad2t] növelésekor ezúttal egy végtelen periódusú nyereg-csomó bifurkáció22 révén szűnnek meg az oszcillációk és válik a rendszer
egyetlen stabilis állapotává a magas MPF aktivitású csomó. Mindez összhangban van azzal a megfigyeléssel, hogy a sejt dinamikai szempontból gyakorta egy végtelen periódusú (homoklinikus)

21 A Goldbeter–Koshland-függvény ultra-érzékeny nulladrendű kapcsolók leírására használható (Goldbeter és Koshland,
1981). Lásd az 5.7–5.9. egyenleteket a 63. oldaltól.
22 Az angol nyelvű szakirodalomban több elnevezése is van a végtelen periódusú nyereg-csomó bifurkációnak. Néhány
közülük: saddle-node infinite period (SNIPer), saddle-node on invariant circle (SNIC), saddle-node on limit cycle
(SNLC), saddle-node (central) homoclinic (Izhikevich, 2007; Lanza et al., 2012).
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16. ábra. Az MPF-foszforilezési modullal bővített modellel (15. ábra, 5. táblázat) végzett időbeli szimuláció
eredménye. A Wee1 általi gátló foszforilezés következtében az MPF-aktivitás a késői G2-fázisig mérsékelt
marad, az MPF az inaktív pre-MPF formában halmozódik fel. A pre-MPF MPF-fé alakulása hirtelen történik
közvetlenül a mitózis előtt, amikor a Cdc25P aktiválódik és a Wee1 inaktiválódik.

5.1 az APCP:Cdc20 szabályozása Xenopus laevisben
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17. ábra. Az MPF-aktivitás változása a [Mad2t], mint bifurkációs paraméter függvényében az MPFfoszforilezési modullal bővített modellben (15. ábra, 5. táblázat). A zöld körök az MPF-aktivitás oszcillációjának minimum ill. maximum értékeit jelzik. A folytonos piros vonal stabilis egyensúlyi állapotot jelöl.
A rendszer ezúttal egy végtelen periódusú nyereg-csomó bifurkáció révén vált az oszcillációk régiójából a
magas, állandósult MPF-aktivitással jellemezhető állapotba. (Vesd össze a 14. ábrával.)

nyereg-hurok vagy egy végtelen periódusú nyereg-csomó bifurkáció révén lép ki a periodikus
viselkedés tartományából (Tyson, 2013; Tyson, 2011).
5.1.4

A nem foszforilezhető Cdc20 hatása

Az MPF-foszforilezési modult is tartalmazó modellben egy negatív (MPF
APC
MPF) és
három pozitív és visszacsatolási hurok van. Az utóbbiak közül kettő (MPF
Cdc25
MPF,
MPF
Wee1
MPF) az MPF-foszforilezési modul része, egy pedig a B-ciklin lebontásával
kapcsolatos (MPF
Cdc20
MPF). Igazolható, hogy egy negatív és egy pozitív visszacsatolási
hurok együttes megléte esetén már egy háromkomponensű rendszerben is létrejöhet oszcillációs
viselkedés (Novák és Tyson, 2008). Ahogyan azt az 5.1.1.1. részben bemutattam (lásd a 45. oldalon),
a modell pusztán a negatív és a B-ciklin lebontásával kapcsolatos pozitív visszacsatolási hurok
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18. ábra. A nem foszforilezhető Cdc20-at (k 20,p
= 0) tartalmazó modellel végzett időbeli szimuláció eredménye. Az MPF-oszcilláció amplitúdója és periódusideje egyaránt kisebb a vad típusú Cdc20-at tartalmazó
modellel végzett szimulációban tapasztaltnál. (Vesd össze a 16. ábrával.)

segítségével képes modellezni a Xenopus laevis korai embrionális ciklusai során megfigyelhető
MPF-oszcillációkat. Logikus ezért azt az esetet is megvizsgálni, amikor a negatív visszacsatolási hurok mellett nem a B-ciklin lebontásával kapcsolatos, hanem az MPF-foszforilezési modul
részét képző pozitív visszacsatolási hurkokat tartalmazza a modell. Ennek érdekében az MPF′
foszforilezési modult is tartalmazó modellben a Cdc20 foszforilezését jellemző k20,p
paraméter
értékének 0-ra állításával egy olyan mutánst modelleztem, melyben a Cdc20 nem foszforileződik
a MPF által. (A 3. táblázatban szereplő többi paraméter értékét változatlanul hagytam.)
5.1.4.1 Időbeli szimuláció
A nem foszforilezhető Cdc20-at tartalmazó modellel végzett szimuláció eredménye a 18. ábrán
látható. Bár ebben az esetben is határciklusos oszcillációt figyelhetünk meg, a periódusidő (35 min)
és az amplitúdó egyaránt kisebb a három pozitív visszacsatolási hurkot tartalmazó modellel végzett
szimulációk esetén megfigyelhetőnél (16. ábra). Ez annak köszönhető, hogy ebben a modellben az
MPF – az APC foszforilezése révén – kizárólag aktiváló hatást fejt ki az őt inaktiváló APCP:Cdc20

5.2 a mitózis befejezése sarjadzó élesztőben

képződésére, ezért az MPF és az APCP:Cdc20 aktiválódása között kevesebb idő telik el, mint
amikor az MPF a Cdc20 foszforilezése révén gátolja is „ellenségének” képződését. Mivel azonban
′′
a Cdc25 lényegesen gyorsabban (kmpf
,dp1 = 10) aktiválja az MPF-et, mint ahogyan az utóbbi
′
foszforilezi az APC-t (kapc,p = 0,04), még így is megfigyelhető egy pár perces eltolódás az MPF és
az APCP:Cdc20 maximális aktivitása között.
5.2 a mitózis befejezése sarjadzó élesztőben
Dolgozatom eddigi részében az anafázis megindításához esszenciális APCP:Cdc20 komplex aktiválódását szabályozó mechanizmusokat, azaz elsősorban a korai mitózis eseményeit vizsgáltam. Munkám második részében a mitózis befejezésére fókuszálok azt kutatva, hogy az aktív APCP:Cdc20
által elindított folyamatok milyen módon járulnak hozzá a mitózisból való kilépéshez. Ennek
érdekében olyan organizmust kerestem, melyben a Xenopus laevis embrionális ciklusaiban megfigyelhetőnél összetettebb szabályozórendszerek működnek. Választásom a sarjadzó élesztőre esett,
melyben az APCP:Cdc20 mellett a PP2A és a Cdc14 foszfatázok, az utóbbi által aktivált APC:Cdh1,
továbbá az aktiválás mechanizmusául szolgáló FEAR és MEN útvonalak egyaránt vizsgálhatók.
Munkámhoz kiváló alapot szolgáltatott Queralt et al. 2006-ban publikált modellje, mely időbeli
szimulációk segítségével sikerrel modellezte több, a mitózis befejezését szabályozó mechanizmusokban sérült sarjadzó élesztő mutáns viselkedését. A szimulációk görbéi mögött meghúzódó mélyebb
összefüggések felderítése érdekében elkészítettem, majd fázissík-analízis segítségével elemeztem
ezen modell kétdimenziós változatát.
A Xenopus laevis embrionális ciklusainak modellezése során a teljes sejtciklust nyomon követtem. A további munkám alapját képező modell (Queralt et al., 2006) ezzel szemben kifejezetten az
anafázis kezdetétől (magas MPF aktivitással jellemezhető állapot) a mitózis befejezéséig (alacsony
MPF aktivitással jellemezhető állapot) lejátszódó események leírására készült. Még precízebben:
annak a viselkedésnek a vizsgálatára, melyet a mitózis metafázisában a Cdc20 inaktiválásával
blokkolt sarjadzó élesztő sejtek tanúsítanak a gátló hatás megszüntetését (a Cdc20 readdíciója
vagy a szeparáz túltermeltetése) követően. Mivel metafázisban már magas MPF aktivitás jellemzi a
sejtet, ez a modell nem tartalmazza az MPF-foszforilezési modult. Ez az egyszerűsítés adekvátnak
tekinthető a mitózis legnagyobb részének leírására, hiszen a Wee1-nek leghamarabb a késői anafázisban van esélye aktiválódni. Ahogyan azt hamarosan bemutatom, ilyen körülmények között az
APCP:Cdc20 aktiválódásának leírása is lényegesen egyszerűsíthető.
Az eddigiekben ismertetett Xenopus laevis-modellekben találhatókhoz képest új komponensek
is szerepelnek a következőekben tárgyalandó sarjadzó élesztő modellekben, melyeket fokozatosan
fogok bevezetni: a kiindulási modellt két lépésben bővítem a FEAR és a MEN hálózatok egyre több
komponensével, így haladva az egyszerűbbtől a bonyolultabb modellek felé. Minden egyes lépésben két, egymással szoros kapcsolatban álló modellt tárgyalok. Ezek egyike többnyire közönséges
nemlineáris differenciálegyenletek segítségével írja le komponensei aktivitásának időbeli változását.
Ezt a modellsorozatot – mely végső formájában Queralt et al. 2006-os modelljével egyezik meg
(pontosabban egy azzal – a dolgozatban tárgyalt feltételek között – matematikailag megegyező,
ám formailag minimálisan eltérő modellel) – időbeli szimulációk készítésére használom. A másik
modellsorozat az előző sorozat megfelelő modelljéből egyszerűsítő feltételezések segítségével készített „kétdimenziós” modelleket tartalmaz. Mivel ezek a modellek pusztán két dinamikus változót –
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az MPF-et és a Cdc14-et – tartalmaznak, a többi komponens aktivitását pedig algebrai egyenletek segítségével definiálják, alkalmasak fázisportrék készítésére. A két modellsorozat egyenletei
levezetés közben gyakran keverednek a szövegben. Az egyértelműség végett ezért levezetés közben
az első, főleg differenciálegyenleteket tartalmazó modellsorozat egyenleteit kék, míg a második,
„kétdimenziós” modellsorozat egyenleteit bordó színnel jelölöm. A mindkét modellsorozatban
szereplő egyenleteket zöld, míg az egyik modellsorozatban sem szereplő, pusztán a levezetés részét
képző egyenleteket fekete színnel szedem.
Ahogyan azt már a 2.3. részben (lásd a 18. oldalon) kifejtettem, sarjadzó élesztőben az APCP:Cdc20
mellett az APC:Cdh1 és/vagy a CKI (Sic1) szükséges az MPF teljes inaktiválásához. Mivel a Cdh1
és a CKI aktiválásához a Cdc14 foszfatáz szükséges, sejthető, hogy a Cdc14 kiszabadulása a nukleoluszból (ahol a sejtciklus nagy része alatt a Net1-fehérje inaktív komplexben tartja) kulcsfontosságú
a mitózis befejezése szempontjából. Ebből kiindulva olyan „kétdimenziós” modelleket készítettem,
melyekben az MPF és a Cdc14 dinamikus változók, míg többi komponensről feltételeztem, hogy
kvázistacionárius állapotba jutottak.
Az MPF „ellenségei” közül az APCP:Cdc20 és az APC:Cdh1 szerepel a modellben. Mivel utóbbi
jelenlétében a CKI nem esszenciális (Schwab et al., 1997), az egyszerűség kedvéért eltekintettem
a CKI modellezésétől. Mivel Queralt et al. (2006) kísérleteiben a Cdc20 mennyisége kontrollált
változó volt, a „kétdimenziós” modellekben az APCP:Cdc20 aktivitását paraméterként kezeltem.
A továbbiakban először az MPF és a Cdc14 nullklínákat mutatom be, majd a Cdc14 szeparáz által
indukált aktiválódását elemzem. Ezt követően a modellt a FEAR hálózat néhány elemével bővítem
és bemutatom, hogy az APCP:Cdc20 aktiválása miként vezet a Cdc14 tranziens felszabadulásához.
A harmadik lépésben a MEN útvonal enzimeivel egészítem ki a modellt annak érdekében, hogy
néhány MEN-mutáns, illetve a vad típusú sejtek viselkedését vizsgáljam. A modell fejlesztésének
főbb lépései a 19. ábrán bemutatott hálózati diagramon követhetők nyomon.
5.2.1 A Cdc14 felszabadulása a MEN hiányában
A mitózis sarjadzó élesztőben történő vizsgálatát is az egyszerűbbtől az összetettebb modellek
felé haladva végeztem. Először olyan modelleket készítettem, melyekben a Cdc14 nukleoluszból
történő kiszabadulását kizárólag a FEAR-útvonal szabályozza. Ez az eset a „MEN- ” genotípusú
sejtek vizsgálatának feleltethető meg, tehát amelyekben a MEN valamely komponense inaktív.
(Ilyenek például a cdc15ts mutánsok restriktív hőmérsékleten.)
5.2.1.1

Az MPF egyensúlyi görbe

Ahogyan azt a 2.1.5. részben (lásd a 11. oldalon) bemutattam, a sejtciklus szabályozásának középpontjában az MPF és a Cdh1 antagonizmusa áll (lásd pl. az 5. ábra A modulját a 28. oldalon). Az
MPF részét képező B-ciklin koncentrációjának szabályozásában az APCP:Cdc20 mellett sarjadzó élesztőben az APC:Cdh1 is szerepet kap. Az MPF-aktivitás változásának leírására Queralt
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19. ábra. A sarjadzó élesztő mitózisának befejezését leíró modellek hálózati diagramja. A modellek kidolgozása során az egyes modulok fokozatosan kerülnek bevezetésre. A modul: az MPF és az APC:Cdh1
antagonizmusa. B modul: a Cdc14-aktivitás szabályozása a Net1 által. C modul: a szeparáz szabályozása a
szekurin által. D modul: a MEN-útvonal.
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et al. (2006) egyenletét23 használtam, mely a szintézis mellett a lebontási reakciók leírására is a
tömeghatástörvényt használja:
d[MPF]
′
′′
= kcyc,s − (kcyc,d + kcyc,d
[APCP∶Cdc20] + kcyc,d
[APC∶Cdh1]) [MPF]
dt

(5.4)

Állandósult állapotban a fenti derivált értéke zérus, az MPF koncentrációjára pedig az alábbi
egyenlet adódik:
[MPF] =

kcyc,d +

kcyc,s
′
′′
kcyc,d [APCP∶Cdc20] + kcyc,d
[APC∶Cdh1]

(5.5)

Az 5.5. egyenlet az MPF egyensúlyi görbéjének (más szóval nullklínájának) egyenlete, mivel a
görbe mentén az MPF-et alkotó CycB szintézise és lebontása éppen egyensúlyban van egymással.
A görbe kiszámításához az APCP:Cdc20 és az APC:Cdh1 aktivitásának ismerete szükséges.
Az APCP:Cdc20 aktivitását ezúttal a Xenopus laevis-modelleknél tárgyaltaktól eltérő hatások
alakítják hangsúlyosabban. Mivel a Cdc20 mesterséges megvonása24 révén metafázisban blokkolt,
majd a Cdc20 readdíciója vagy a szeparáz túltermeltetése révén anafázisba „engedett” sejteket
modellezek, nem tekinthetek el a Cdc20 szintézisének leírásától, melynek sebességét – tekintettel mesterségesen szabályozott expresszióra – állandónak feltételezem. A Cdc20 lebontásáért –
ahogyan azt a 2.3.3. részben (lásd a 21. oldalon) említettem – elsősorban az APC:Cdh1 általi ubikvitinezés felelős. Mivel metafázisban blokkolt sejtekben a tartósan magas MPF-aktivitás miatt
jelentős mennyiségű foszforilezett APCP található, az APC és a Cdc20 MPF általi foszforilezésének szerepét elhanyagolom25 az APCP:Cdc20 képződésnek számításakor, feltételezve, hogy a
frissen szintetizálódó Cdc20 gyorsan komplexet képez a feleslegben lévő APCP-vel. Ekkor az
APCP:Cdc20 aktivitásának változását az alábbi, kizárólag a Cdc20 szintézisétől és lebontásától
függő kifejezéssel írhatom le:
d[APCP∶Cdc20]
′′
= k20,s − (k20,d + k20,d
[APC∶Cdh1]) [APCP∶Cdc20]
dt

(5.6)

A két dinamikus változóra redukált modellben ezzel szemben az APCP:Cdc20-re nem írok egyenletet, mert aktivitását paraméterként kezelem.
Az MPF egyensúlyi görbe meghatározásához az APC:Cdh1 aktivitását is ismernünk kell. Az
APC:Cdh1 összkoncentrációját ([APC∶Cdh1t]) állandónak vettem, feltételezve, hogy az APC:Cdh1
két állapot – a Cdc14 által defoszforilezett Cdh1-et tartalmazó aktív ([APC∶Cdh1]) és az MPF
által foszforilezett Cdh1-et tartalmazó inaktív ([APC∶Cdh1t] − [APC∶Cdh1]) – között alakul át. Az
átalakulást Novak et al. (1998) nyomán Michaelis–Menten-kinetika felhasználásával írtam le:
23 Bár Queralt et al. (2006) a [Clb2] változónevet használja, de ugyanúgy a Cdk:CycB (azaz az MPF) aktivitását érti alatta,
feltételezve, hogy a Cdk alegység feleslegben van jelen és a komplexképzés gyors.
24 Queralt et al. (2006) kísérleteikben a Cdc20-at a metioninnal represszálható MET3 promóter szabályozása alá helyezték,
így szabályozva a koncentrációját.
25 Az elhanyagolások jogosságának ellenőrzésére készítettem egy, az elhanyagolásokkal nem élő változatot is a modellből. A két modellel végzett időbeli szimulációk rendkívül hasonló képet mutatnak, igazolva ezzel az elhanyagolások
elfogadhatóságát. A részleteket az A.1. mellékletben (lásd a 95. oldalon) mutatom be.
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d[APC∶Cdh1]
[APC∶Cdh1t] − [APC∶Cdh1]
′
= (kcdh,dp + kcdh,dp
[Cdc14])
−
dt
Jcdh + [APC∶Cdh1t] − [APC∶Cdh1]
[APC∶Cdh1]
′
− kcdh,p
[MPF]
Jcdh + [APC∶Cdh1]

(5.7)

Bár az aktiválást és az inaktiválást jellemző Michaelis-állandók értéke a valóságban nem feltétlenül
egyezik, a modell egyszerűsége végett egyenlőnek feltételeztem és Jcdh -val jelöltem őket.
Feltételezve, hogy az APC:Cdh1 foszforilezése és defoszforilezése lényegesen gyorsabb a Cdc14
dinamikájához és az MPF szintéziséhez illetve lebontásához képest, az APC:Cdh1 aktivitását az
alábbi egyenlettel számíthatjuk:
⎛
′
′
[APC∶Cdh1] = [APC∶Cdh1t] GK kcdh,dp + kcdh,dp
[Cdc14] , kcdh,p
[MPF] ,
⎝
⎞
Jcdh
Jcdh
,
[APC∶Cdh1t] [APC∶Cdh1t] ⎠

(5.8)

ahol GK az úgynevezett Goldbeter–Koshland-függvény (Goldbeter és Koshland, 1981; Tyson et al.,
2003), melyet a következőképpen definiálunk:
GK (u, v, q, r) =

√
v − u + vq + ur +

2ur

(5.9)

(v − u + vq + ur)2 − 4 (v − u) ur

Az 5.8. egyenlet birtokában az MPF–Cdc14 fázissíkon az MPF egyensúlyi görbe az [APCP∶Cdc20]
értékének megadásával az 5.5. egyenlet26 segítségével számítható. A számításhoz használt .ode fájl
a D.2.1 mellékletben (lásd a 160. oldalon) található.
Az MPF-nullklína jellegzetességeit a 20. ábrán figyelhetjük meg. Az általam vizsgált [APCP∶Cdc20]
értékeknél (20.B ábra) a görbe S alakú és három ágat különböztethetünk meg rajta. A folytonos
vonallal jelzett, közel vízszintes ágak stabilis állandósult állapotokat jelölnek, míg az őket összekötő,
szaggatott vonallal jelzett ág egy instabilis állapotot reprezentál. A felső ág – melyen az MPF
aktivitása magas (ennek hatására a Cdh1 foszforilezett, az APC:Cdh1 inaktív) – a mitózisnak, az
alsó pedig – melyen fordított a helyzet – a G1-fázisnak felel meg.
A [Cdc14] értékek széles tartományában mindkét stabilis állandósult állapot megtalálható
(20.A ábra), ezért a rendszer bistabilis. Ahogyan azt már korábban bemutattam, ez a bistabilitás –
mely az eukarióta sejtciklus egyik legfontosabb vonása – az MPF és az APC:Cdh1 antagonizmusának következménye. A sejt a sejtciklus során kétszer vált a két stabilis állapot között. A sejtciklus
Start eseménye (lásd a 2.1.3. részben) akkor következik be, amikor a rendszer az MPF-nullklína
alsó stabilis ágán balra (azaz a csökkenő [Cdc14] irányában) haladva eléri a S(start)-ként jelölt
nyereg–csomó bifurkációs pontot. Itt megszűnik az alacsony MPF-aktivitású stabilis állapot és
ennek hatására a sejt S-fázisba lép. Doktori munkám szempontjából fontosabb a másik átmenet.
A sejtciklus Befejezési eseménye akkor következik be, amikor a rendszer a magas MPF-aktivitású
felső ágon jobbra (azaz a növekvő [Cdc14] irányában) haladva eléri a B(efejezés)-ként jelölt másik nyereg–csomó bifurkációs pontot. A B(efejezés) pontban megszűnik a magas MPF-aktivitású
stabilis állapot, melynek következtében a sejt kilép mitózisból.
26 Az XPPAUT technikai okokból az 5.4. és az 5.8. egyenleteket használja a számításhoz.
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20. ábra. Az MPF egyensúlyi görbe.
A: Az S alakú MPF egyensúlyi görbén három ágat különböztethetünk meg. A folytonos vonallal jelzett
ágak stabilis állandósult állapotokat jelölnek: a felsőn mitózisban, az alsón G1-fázisban tartózkodnak a sejtek.
A rendszer bistabilis azon [Cdc14] értékeknél, ahol ez a két ág egyszerre van jelen. Amikor a rendszer az
alsó stabilis ágon balra haladva eléri a S(start)-ként jelölt nyereg–csomó bifurkációs pontot, megszűnik
az alacsony MPF-aktivitású stabilis állapot és a sejt S-fázisba lép (Start esemény). Amikor a rendszer a
magas MPF-aktivitású felső ágon jobbra haladva eléri a B(efejezés)-ként jelölt másik nyereg–csomó
bifurkációs pontot, megszűnik a magas MPF-aktivitású stabilis állapot, melynek következtében a sejt kilép
a mitózisból (Befejezési esemény). A Cdc20 mesterséges megvonása révén metafázisban blokkolt sejtek a
M(etafázis)-ként jelölt pontban tartózkodnak. A két közel vízszintes ágat egy szaggatott vonallal jelzett,
instabilis állapotot reprezentáló ág köti össze, melyen fiziológiás körülmények között nem tartózkodnak
sejtek.
B: Az APCP:Cdc20-aktivitás növekedése hatására ([APCP∶Cdc20] = 0, 0,05, 0,1, 0,2 és 0,4) a magas
MPF-aktivitású felső ág lejjebb, a B(efejezés) pontra jellemző, a mitózis befejezéséhez szükséges [Cdc14]küszöbszint pedig alacsonyabb [Cdc14] értékekhez kerül.
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A S(start) és a B(efejezés) pontra jellemző Cdc14-küszöbszintek létezését kísérletes eredmények is alátámasztják. A Cdc14 ektopikus expressziója a sejtciklus G1-fázisában blokkolja a sejteket
(Visintin et al., 1998), mely az alsó Cdc14-küszöbszint létezésére utal. A felső Cdc14-küszöbszintre
pedig azok a kísérletek szolgáltatnak evidenciát, melyek során a Cdc14 felszabadulása után az
M-ciklinek lebontásának hiányában (MET3-CDC20 cdc55∆ sejtekben Queralt et al. (2006), MET3CDC20 GAL-ESP1 sejtekben Sullivan és Uhlmann (2003), illetve cdc20∆ pds1∆ sejtekben Shirayama
et al. (1999) esetében) mitózisban blokkolódtak a sejtek.
A Cdc20 mesterséges megvonása révén metafázisban blokkolt sejtek a 20.A ábrán a M(etafázis)ként jelölt, magas MPF- és alacsony Cdc14-aktivitással jellemezhető pontban tartózkodnak. A mitózisból való kilépéshez a B(efejezés) pontra jellemző küszöbszintnél magasabb Cdc14-aktivitás
szükséges. Nem kizárt, hogy ez az érték magasabb a fiziológiás körülmények között elérhető
maximumnál, mivel a sejtekben egyszerűen kevesebb Cdc14 található. Az APCP:Cdc20-aktivitás
növekedése azonban mégis lehetővé teszi a mitózis befejezését: hatására a magas MPF-aktivitású
felső ág lejjebb, a B(efejezés) pontra jellemző [Cdc14]-küszöbszint pedig alacsonyabb [Cdc14]
értékekhez kerül (20.B ábra). Érdemes megjegyezni, hogy az APCP:Cdc20-aktivitás ugyanakkor
nem befolyásolja a S(start) pont helyzetét.
A fenti érvelést követve talán felmerült az olvasóban a gondolat, hogy mitózisból való kilépéshez
szükséges Cdc14-küszöbszint értéke a modell paramétereitől függ, így egy némileg eltérő paraméterhalmaz használatakor a modell minőségileg más viselkedést mutatna, például a mitózisból
való kilépést ott, ahol jelen formájában a sejtek mitózisban történő megrekedését prediktálja. Ez
a feltevés nem csupán igaz, de nagy valószínűséggel közel van a valósághoz, melyet Shirayama
et al. (1999) valamint Sullivan és Uhlmann (2003) kísérletei is demonstrálnak. Azt tapasztalták
ugyanis, hogy egy S-ciklin, a Clb5 deléciója esetén a sarjadzó élesztő sejtek APCP:Cdc20-aktivitás
hiányában is képesek kilépni mitózisból és egy újabb sejtciklusba kezdeni. Mivel ebben a fajban
nem csupán az MPF, hanem a Cdk:CycS komplex is képes az APC:Cdh1 inaktiválására a Cdh1
foszforilezése által (lásd a 2.3.3.4. részben), a Clb5 deléciója a B(efejezés) pontra jellemző Cdc14küszöbszint csökkenését okozza. Ez arra enged következtetni, hogy vad típusú sejtekben a teljes
mértékben aktiválódott Cdc14 mennyisége nagyon közel van a mitózisból történő kilépéshez szükséges küszöbszinthez. A bemutatott modellben az egyszerűség kedvéért minden CDK-aktivitást
az MPF-nek tulajdonítottam. A Clb5 deléciójának modellezése megoldható lenne a Cdh1 MPF
′
általi foszforilezésének sebességi együtthatója (kcdh,p
) értékének csökkentésével az 5.7. egyenletben.
Ebben az esetben már a metafázisban, APCP:Cdc20-aktivitás hiányában felszabaduló Cdc14 is a
mitózis befejezését okozná (ábra nélkül).
5.2.1.2 A Cdc14 egyensúlyi görbe
Ahogyan azt a 2.3.4. részben (lásd a 24. oldalon) bemutattam, a defoszforilezett Net1 a nukleoluszban képes a Cdc14-et inaktív komplexben tartani. Az aktív Net1 koncentrációját tehát a
Cdc14-gyel történő komplexképzés, a Cdc14 és a PP2A általi defoszforilezés, valamint az MPF és a
MEN-útvonal általi foszforilezés határozza meg. Az egyszerűség kedvéért a MEN-útvonal hatását
egyelőre egy azonos nevű molekula általi foszforilezéssel modellezem, melynek koncentrációját
kezdetben paraméterként ([MEN]) adom meg. A poszttranszlációs módosításokhoz Michaelis–
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Menten-kinetikát használva az alábbi egyenlet adódik az aktív, szabad Net1-koncentráció változásának leírására:
d[Net1]
= knet,ds [Net1∶Cdc14] +
dt
′
′′
+ (knet,dp
[Cdc14] + knet,dp
[PP2A])

[Net1P]
−
Jnet + [Net1P]

(5.10)

− knet,as [Net1] [Cdc14] −
′
′′
− (knet,p
[MPF] + knet,p
[MEN])

[Net1]
Jnet + [Net1] + [Net1∶Cdc14]

Az egyszerűség kedvéért a foszforilezéssel és a defoszforilezéssel kapcsolatos összes Michaelisállandót azonosnak vettem és Jnet -tel jelöltem.
A Cdc14 a Net1 foszforilezése miatt szabadul fel a Net1:Cdc14 komplexből. Feltételeztem, hogy
ez a felszabadulás gyors, ezért a foszforilezett Net1-gyel komplexet alkotó Cdc14 mennyisége
elhanyagolható, egyenletet csupán a defoszforilezett Net1-et tartalmazó Net1:Cdc14 komplexre kell
írni:
d[Net1∶Cdc14]
= knet,as [Net1] [Cdc14] − knet,ds [Net1∶Cdc14] −
dt
[Net1∶Cdc14]
′′
′
[MEN])
[MPF] + knet,p
− (knet,p
Jnet + [Net1] + [Net1∶Cdc14]

(5.11)

A további számítások megkönnyítése érdekében a nem foszforilezett Net1-formák nyomon
követésére bevezettem egy új változót, mely a szabad, illetve a Cdc14-gyel komplexben lévő Net1
összkoncentrációját fejezi ki:
[Net1dP] = [Net1] + [Net1∶Cdc14]

(5.12)

Mivel a különböző formákban lévő Net1 és Cdc14 összkoncentrációi ([Net1t] illetve [Cdc14t])
állandónak tekinthetők a sejtciklus során, a foszforilezett, inaktív Net1 illetve az aktív Cdc14
koncentrációja az anyagmérlegük alapján számítható:
[Net1P] = [Net1t] − [Net1dP]

(5.13)

[Cdc14] = [Cdc14t] − [Net1∶Cdc14]

(5.14)

Az imént bemutatott 5.10, 5.11, 5.12 és 5.14 egyenleteket az időbeli szimulációkra szánt modellsorozatban használom, melynek első, legegyszerűbb tagját a D.2.2. mellékletben (lásd a 161. oldalon)
mutatom be.
A fázissík-analízishez a Cdc14 koncentrációját (az 5.17) differenciálegyenlettel írom le és a
[Net1dP] változót az 5.16. egyenlettel definiálom. Ehhez elsőként felírom a Net1:Cdc14 komplex
disszociációs állandóját, majd az 5.12 és az 5.14 egyenletek segítségével eliminálom belőle a [Net1]
és a [Net1∶Cdc14] változókat:
Knet,ds =

[Net1] [Cdc14] ([Net1dP] − ([Cdc14t] − [Cdc14])) [Cdc14]
=
[Net1∶Cdc14]
[Cdc14t] − [Cdc14]

(5.15)
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Ezt átrendezve kifejezhető a defoszforilezett Net1 koncentrációja:
[Net1dP] = Knet,ds

[Cdc14t] − [Cdc14]
+ [Cdc14t] − [Cdc14]
[Cdc14]

(5.16)

Ebből a Cdc14-koncentráció változására az alábbi kifejezés adódik (A levezetést az A.2. mellékletben (lásd a 97. oldalon) mutatom be.):
d[Cdc14]
[Net1dP]
′
′′
= ((knet,p
[MPF] + knet,p
[MEN])
−
dt
Jnet + [Net1dP]
′
′′
− (knet,dp
[Cdc14] + knet,dp
[PP2A])

⋅

[Net1P]
)⋅
Jnet + [Net1P]

(5.17)

[Cdc14]
[Net1dP] + Knet,ds − [Cdc14t] + 2 [Cdc14]

A Cdc14 egyensúlyi görbe kiszámításához már csupán a PP2A koncentrációját kell ismernünk.
Ennek meghatározásához figyelembe kell vennünk, hogy a szeparáz valamilyen módon gátolja a
PP2A-t (Queralt et al., 2006). Mivel még nem ismertek ezen szabályozás molekuláris részletei, feltételezem, hogy a PP2A egy inaktívabb és egy aktívabb formában van jelen (aktivitásuk hányadosa
kpp,r < 1, összkoncentrációjuk [PP2At]) és a szeparáz az inaktívabb forma képződését segíti elő.
Feltételezve, hogy a két forma stacionárius állapotban van, a PP2A aktivitása az alábbi egyenlettel
írható le:
[PP2A] = [PP2At] (

1
1 + kpp,in [Sep]

+

kpp,r kpp,in [Sep]
)
1 + kpp,in [Sep]

(5.18)

A zárójelben lévő kifejezés két tagja az aktív és a kevésbé aktív formák koncentrációjával arányos.
A szeparáz koncentrációját ([Sep]) egyelőre paraméterként adom meg.
Az imént bemutatott egyenletek segítségével kiszámítható a Cdc14 egyensúlyi görbéje, tehát azon
pontok halmaza az MPF–Cdc14 fázissíkon, melyekben a Cdc14-aktivitás változása (az 5.17 egyenlet jobb oldala) zérus, azaz ahol a Cdc14 és a Net1 komplexképzése éppen egyensúlyban van a
Net1:Cdc14 komplexből való felszabadulásukkal. Az MPF-nullklínával ellentétben (lásd az 5.5 egyenletet) a Cdc14 egyensúlyi görbéje nem fejezhető ki egyszerű algebrai egyenlettel, numerikusan
azonban meghatározható. A számításhoz használt .ode fájl a D.2.3. mellékletben (lásd a 164. oldalon) található.
5.2.1.3

A szeparáz által indukált Cdc14-felszabadulás

Ahogyan azt a 2.3.2.1. részben (lásd a 20. oldalon) bemutattam, a szeparáz aktiválásához – és ennek
következtében az anafázis megindításához – APCP:Cdc20-aktivitás szükséges. Mivel a Cdc14 nukleoluszból történő kiszabadulása az anafázis elején a FEAR-útvonalon keresztül szeparázaktivitás
hatására történik (lásd a 2.3.4.1. részben), metafázisban blokkolt sejtekben a Cdc14 inaktív. Sullivan
és Uhlmann (2003) megmutatták, hogy a Cdc20 megvonásával metafázisban blokkolt sejtekben a
szeparáz ektopikus kifejezése a Cdc14 aktiválódását okozza (lásd a 21.A ábrán a 68. oldalon).
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21. ábra. A szeparáz által indukált Cdc14-kiszabadulás MEN- sejtekben.
A: A Cdc20 megvonásával metafázisban blokkolt sejtekben a szeparáz ektopikus kifejezése a Cdc14
aktiválódását okozza. A fehér négyzetek azon sejtek százalékos arányát jelzik, melyekben a Cdc14 a szeparáz
hatására felszabadult a nukleoluszból. Sullivan és Uhlmann (2003) 1.B ábrájának részleges reprodukciója.
(A kísérletben nem MEN-mutáns sejteket használtak, de ez nem befolyásolja a modell eredményeivel való
összevethetőséget, mivel a szeparáz a MEN-útvonaltól függetlenül aktiválja a Cdc14-et.)
B: Az A részábrán látható kísérlet időbeli szimulációja a D.2.2. mellékletben (lásd a 161. oldalon) található
modellel, MEN- sejtekben ([MEN] = 0). t = 0 min-ig a Cdc20 megvonásával előállított mitózisos blokk
szimulációja (k 20,s = 0, [Sep] = 0) történt. t = 0 min-nél a szeparáz ektopikus aktiválását modelleztem
([Sep] = 1), majd folytattam a szimulációt. (Vesd össze Queralt et al. (2006) S6.3 ábrájának bal oldalával.)
C: A szeparáz által indukált Cdc14-kiszabadulás vizsgálata az MPF–Cdc14 fázissíkon a Cdc20 megvonásával ([APCP∶Cdc20] = 0) metafázisban blokkolt MEN- sejtekben ([MEN] = 0), változó szeparázaktivitás
([Sep] = 0, 0,01, 0,05, 0,2 és 1) mellett.

5.2 a mitózis befejezése sarjadzó élesztőben

Sullivan és Uhlmann (2003) kísérletét időbeli szimulációval modelleztem27 a D.2.2 mellékletben
(lásd a 161. oldalon) található modellel (lásd a 21.B ábrán). Mivel a Cdc14 szeparáz általi aktiválása
független a MEN-útvonaltól, a szimulációkat MEN- sejtekben ([MEN] = 0) végeztem. Először a
Cdc20 megvonásával előidézett mitózisos blokkot szimuláltam a Cdc20 szintézisét meghatározó
k20,s , valamint a szeparáz koncentrációját leíró [Sep] paraméterek zérusra állításával. Ezt követően
a t = 0 min időpontban a szeparáz ektopikus aktiválását a [Sep] paraméter 1-re állításával modelleztem, majd folytattam a szimulációt. Az ábrán jól látható a PP2A-aktivitás lezuhanása, majd
ezt követően a Cdc14-aktivitás emelkedése, mely lefutását tekintve nagyon hasonlít a Sullivan és
Uhlmann (2003) kísérletében (21.A ábra) megfigyelthez.
A kísérletben és annak időbeli szimulációjában megfigyelhető Cdc14-aktivitás emelkedést segíthet megérteni a D.2.3 mellékletben (lásd a 164. oldalon) bemutatott modell felhasználásával
készült fázisportré (21.C ábra). A Cdc20 megvonásával ([APCP∶Cdc20] = 0) metafázisban blokkolt
MEN- ([MEN] = 0) sejtekben több szeparázaktivitás28 érték mellett meghatároztam az MPF- és a
Cdc14-nullklínát.
A szeparáz koncentrációjának változása csak a Cdc14 egyensúlyi görbére van hatással, az MPFnullklína független tőle. Szeparáz hiányában a Cdc14-görbe csaknem párhuzamosan fut az MPF
tengellyel, mivel a PP2A gyorsabban defoszforilezi a Net1-et, mint ahogyan az MPF foszforilezi
azt. Ennek következtében a két nullklína magas MPF és alacsony Cdc14 értékeknél metszi egymást.
Az így létrejövő stabil egyensúlyi pont a sejt metafázisos állapotának felel meg. Aktív szeparáz
jelenlétében a Cdc14 egyensúlyi görbe szigmoid alakot ölt, melyet a Net1-et foszforilező MPF, illetve
szintén a Net1-et defoszforilező, a szeparáz által csökkentett aktivitású PP2A kölcsönhatása határoz
meg, Goldbeter–Koshland-kinetikát követve: a Cdc14 aktivitása magas, amikor az MPF aktivitása
magas, és alacsony, amikor az utóbbié is alacsony. Magas szeparázaktivitás jelenlétében a sejtben
található összes Cdc14 kiszabadul a nukleoluszból, azonban csak akkor, ha az MPF aktivitása is
magas, mivel a MEN-útvonal hiányában az MPF az egyetlen kináz, mely a Net1-et foszforilezi. A
két egyensúlyi görbe metszéspontja még a Cdc14 teljes aktiválódásakor is az MPF-nullklína felső
ágán található, mely arra utal, hogy a sejt nem lép ki mitózisból, hanem anafázisban reked meg. Ez
összhangban van Sullivan és Uhlmann (2003) azon megfigyelésével, hogy a Cdc20 megvonásával
metafázisban blokkolt, a szeparázt ektopikusan túltermelő sejtek magas MPF-szinttel és teljesen
aktív Cdc14-gyel jellemezhető állapotban ragadnak meg.
5.2.1.4 Az APCP:Cdc20 által indukált tranziens Cdc14-felszabadulás
Az eddig bemutatott modellekben a szeparázt paraméterként kezeltem, mely megfelelő volt a
szeparázt ektopikusan túltermelő, metafázisban blokkolt sejtek viselkedésének leírására. Most
továbbfejlesztem az eddigi modelleket, úgy, hogy a szeparáz aktivitása az APCP:Cdc20-aktivitás
függvénye legyen. Ennek érdekében a szeparáz, az őt gátló szekurin, és kettőjük inaktív komplexének koncentrációváltozását önálló egyenletekkel írom le.
A modellek bővítése a 19. ábra (lásd a 61. oldalon) C moduljának bevezetéseként fogható fel,
mely szerint a szekurin és a szeparáz is két formában fordulhat elő: szabadon és egymással inaktív
komplexet alkotva. (A szabad és a komplexben lévő formák összeségét t indexszel jelzem.) Az
27 A 21.B ábrán látható szimulációs eredmények nagyon hasonlítanak Queralt et al. (2006) S6.3 ábrájának bal oldalán
bemutatottakhoz, azonban egy egyszerűbb modellel és MEN- hátteret feltételezve készítettem őket.
28 Mivel a modell egyelőre nem tartalmazza a szekurint, a teljes szeparázmennyiség aktívnak tekinthető.
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APCP:Cdc20 a szekurint ubikvitinezve (lásd a 2.3.2.1. részben) elősegíti annak lebontását és az aktív,
szabad szeparáz felszabadulását. Az újonnan bevezetett komponensek koncentrációváltozását az
alábbi egyenletekkel írom le:
d[Sect]
′
= ksec,s − (ksec,d + ksec,d
[APCP∶Cdc20]) [Sect]
dt

(5.19)

d[Sept]
= ksep,s − ksep,d [Sept]
dt

(5.20)

d[Sec∶Sep]
= ksec,as [Sec] [Sep] −
dt
′
− (ksec,ds + ksep,d + ksec,d + ksec,d
[APCP∶Cdc20]) [Sec∶Sep]

(5.21)

A szabad formák mennyiségét anyagmérlegeik segítségével számíthatjuk:
[Sec] = [Sect] − [Sec∶Sep]

(5.22)

[Sep] = [Sept] − [Sec∶Sep]

(5.23)

A fázissík-analízishez a fenti egyenletekből kifejezem a stacionárius állapotban mérhető koncentrációkat:
[Sect] =

[Sept] =

ksec,d +

ksec,s
′
ksec,d [APCP∶Cdc20]

(5.24)

ksep,s
ksep,d

[Sec∶Sep] =

(5.25)

2 [Sect] [Sept]
√
Tr1 + Tr12 − 4 [Sect] [Sept]

(5.26)

ahol a Tr1 segédváltozót a következőképpen definiálom:
Tr1 = [Sect] + [Sept] +

′
ksec,ds + ksep,d + ksec,d + ksec,d
[APCP∶Cdc20]

ksec,as

(5.27)

Az új komponensekkel kiegészített modellek segítségével lehetővé válik a Cdc14 tranziens
felszabadulásának vizsgálata, melyet Stegmeier et al. (2002) cdc15-2 sejtekben figyeltek meg αfaktorral előidézett G1-es blokkból történő továbbengedést követően (22.A ábra).
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22. ábra. Tranziens Cdc14-felszabadulás MEN- sejtekben.
A: A Cdc14 tranziensen aktiválódik α-faktorral G1 fázisban blokkolt, majd onnan továbbengedett cdc15-2
mutáns sarjadzó élesztő sejtekben. A telt körök azon sejtek százalékos arányát jelzik, melyekben a Cdc14
felszabadult a nukleoluszból. Stegmeier et al. (2002) 1.B ábrájának részleges reprodukciója.
B: Az A részábrán látható kísérlet időbeli szimulációja a D.2.4. mellékletben (lásd a 166. oldalon) található
modellel, MEN- sejtekben ([MEN] = 0), azzal a különbséggel, hogy nem G1-fázisban, hanem a mitózis
metafázisában blokkolt, majd onnan továbbengedett sejteket modelleztem. t = 0 min-ig a Cdc20 megvonásával (k 20,s = 0) előállított mitózisos blokkot szimuláltam. t = 0 min-nél a sejtek metafázisos blokkból
a Cdc20-szintézis „visszakapcsolásával” történő továbbengedését modelleztem a k 20,s paraméter 0,015-re
állításával és a szimuláció folytatásával. (Vesd össze Queralt et al. (2006) 7.C ábrájával.)
C: A Cdc14 tranziens felszabadulásának vizsgálata az MPF–Cdc14 fázissíkon MEN- sejtekben ([MEN] =
0), változó APCP:Cdc20-aktivitás ([APCP∶Cdc20] = 0, 0,05, 0,1, 0,2 és 0,4) mellett a D.2.5. mellékletben (lásd a 169. oldalon) bemutatott modellel. A Cdc20 megvonásával metafázisban blokkolt sejtek az
APCP:Cdc20-aktivitás megjelenésére új stacionárius állapotok felé mozdulnak, miközben a Cdc14-aktivitás
időlegesen megnő bennük, ám nem éri el a mitózisból való kilépéshez szükséges értéket. A szaggatott vonal
a b részábrán bemutatott szimuláció eredményének trajektóriája.
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Stegmeier et al. (2002) kísérletét időbeli szimulációval modelleztem29 a D.2.4. mellékletben (lásd
a 166. oldalon) található modellel, azzal a különbséggel, hogy nem G1-fázisban, hanem a Cdc20
megvonásával a mitózis metafázisában blokkolt sejtekből indultam ki (22.B ábra). (A cdc15-2
genotípust a [MEN] = 0 beállítással modelleztem.) A t = 0 min időpontig a Cdc20 megvonásával előidézett mitózisos blokkot szimuláltam a Cdc20 szintézisét meghatározó k20,s paraméter
zérusra állításával. Ezt követően a t = 0 min időpontban a k20,s paraméter 0,015-re állításával,
majd a szimuláció folytatásával modelleztem a sejtek metafázisos blokkból a Cdc20 szintézisének
„visszakapcsolásával” történő továbbengedését. A megjelenő APCP:Cdc20-aktivitás kettős hatást
idéz elő: egyrészt a CycB ubikvitinezése révén csökkenti az MPF-aktivitást, másrészt a szekurin
lebontásának elősegítése révén aktiválja a szeparázt. A szeparáz aktiválódása – ahogyan azt már
az 5.2.1.3. részben bemutattam – a PP2A leszabályozásán keresztül a Cdc14 aktiválódásához vezet.
Kérdés viszont, hogy a szeparáz ektopikus túlexpresszálása után tapasztalttal ellentétben ezúttal
miért csökken le a Cdc14 aktivitása egy meglehetősen alacsony értékre.
A kérdés megválaszolásában az időbeli szimulációra használt modell „kétdimenziósra” egyszerűsített változatának (lásd a D.2.5. mellékletben a 169. oldalon) felhasználásával készített fázisportré
segíthet (22.C ábra). A fázissíkon különböző APCP:Cdc20-aktivitások mellett tüntettem fel az
MPF és a Cdc14 egyensúlyi görbéket. Bár az APCP:Cdc20-aktivitás változása az aktuálisan használt
modell esetén már mindkét nullklína alakját befolyásolja (az APCP:Cdc20 a szeparáz aktiválásán
keresztül hat a Cdc14-re), a két nullklína metszéspontja – mely a rendszer stacionárius állapotát reprezentálja – mindig az MPF-nullklína felső ágán marad, jelezve ezzel, hogy a sejt nem képes kilépni
mitózisból, hanem anafázisban reked meg. Ez a következtetés összhangban van azzal a ténnyel,
hogy a MEN-útvonal működésképtelensége esetén a mitózis befejezése gátolva van. A Cdc20
megvonásával metafázisban blokkolt sejtek az APCP:Cdc20-aktivitás megjelenésére új stacionárius állapotok felé mozdulnak, miközben a Cdc14 időlegesen aktiválódik bennük. Ahogyan az
a 22.B ábrán bemutatott szimuláció eredményének a 22.C ábrán trajektóriaként való feltüntetéséből
kitűnik, a maximális tranziens Cdc14-koncentráció még a nullklínák metszéspontjai által jelzett
stacionárius állapotok alapján sejthetőnél is magasabb lehet, ám a mitózisból való kilépéshez szükséges értéket még így sem éri el. Ez a jelenség annak köszönhető, hogy a Cdc14 aktivitása relatíve
gyorsabban nő a Net1 foszforilezése következtében, mint ahogyan az MPF aktivitása csökken a
CycB degradációja miatt.
5.2.2

A MEN-útvonal modellezése

Mind ez idáig (az 5.2.1. részben) olyan sarjadzó élesztő sejtek viselkedését modelleztem, melyekben
a MEN-útvonal inaktív valamely komponensének a mutációja miatt. Az alábbiakban a modelleket
kiegészítem a MEN-útvonal modellezéséhez szükséges, a 19. ábra (lásd a 61. oldalon) D moduljában
bemutatott enzimekkel.

29 A 22.B ábrán látható szimulációs eredmények nagyon hasonlítanak Queralt et al. (2006) 7.C ábráján bemutatottakhoz,
azonban egy egyszerűbb modellel és MEN- hátteret feltételezve készítettem őket.

5.2 a mitózis befejezése sarjadzó élesztőben

A Plk-összkoncentráció ([Plkt]) sejtciklus során történő fluktuációját (lásd a 2.3.2.1. részben
a 20. oldalon) állandó sebességű szintézissel és az APC:Cdh1 által szabályozott lebontással modellezem:
d[Plkt]
′′
= kplk,s − (kplk,d + kplk,d
[APC∶Cdh1]) [Plkt]
dt

(5.28)

A Plk aktiválásááért az MPF általi foszforilezés felelős:
[Plkt] − [Plk]
d[Plk]
′
= (kplk,p + kplk,p
[MPF])
−
dt
Jplk + [Plkt] − [Plk]
[Plk]
′′
− kplk,dp
− (kplk,d + kplk,d
[APC∶Cdh1]) [Plk]
Jplk + [Plk]

(5.29)

ahol a [Plkt] − [Plk] kifejezés a Plk defoszforilezett, inaktív formáját jelöli.
A Plk a Tem1 szabályozásában játszik szerepet. A 2.3.4.1. részben (lásd a 24. oldalon) bemutattam
ezen szabályozás néhány aspektusát. A modellek megalkotása során az egyszerűség kedvéért
eltekintek bizonyos molekuláris részletektől és feltételezem, hogy a Plk és a PP2A közvetlenül
aktiválják illetve inaktiválják a Tem1-et:
d[Tem1]
[Tem1t] − [Tem1]
′′′
= (ktem,p + ktem,p
[Plk])
−
dt
Jtem + [Tem1t] − [Tem1]
[Tem1]
′′
− (ktem,dp + ktem,dp
[PP2A])
Jtem + [Tem1]

(5.30)

ahol a [Tem1t] − [Tem1] kifejezés a Tem1 GDP-kötött, inaktív formáját jelöli.
A Cdc15 összkoncentrációját ([Cdc15t]) állandónak vettem a sejtciklus alatt és feltételeztem,
hogy az aktív, defoszforilezett ([Cdc15]) illetve az inaktív, foszforilezett ([Cdc15t] − [Cdc15]) formák
egymásba alakulása Michaelis–Menten-kinetikát követ. Ekkor az aktív Cdc15 leírására az alábbi
egyenletet használhatjuk:
d[Cdc15]
[Cdc15t] − [Cdc15]
′
= (k15,dp + k15,dp
[Cdc14])
−
dt
J15 + [Cdc15t] − [Cdc15]
[Cdc15]
′
[MPF])
− (k15,p + k15,p
J15 + [Cdc15]

(5.31)

Az a követelmény, hogy a MEN-útvonal aktiválódásához mind a Tem1, mind a Cdc15 aktivitása
szükséges, formálisan leírható egy olyan komplex segítségével, melyet az aktív Tem1 és az aktív
Cdc15 hoz létre, egymással reverzibilis kötést kialakítva. Ezért a MEN-útvonal aktivitását ([MEN])
a további modellekben már nem paraméterként kezelem, hanem ennek a Tem1:Cdc15 komplexnek
tulajdonítom, és ezentúl erre alkalmazom a „MEN” jelölést. Eltekintek továbbá minden olyan
protein-kináztól (pl. a Dbf2:Mob1-től), melyek a MEN-től downstream irányban helyezkednek
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el. A MEN-aktivitás leírásakor feltételezem, hogy mind a Tem1 PP2A általi inaktiválása, mind a
Cdc15 MPF általi foszforilezése a MEN inaktiválását okozza:
d[MEN]
= kmen,as ([Tem1] − [MEN]) ([Cdc15] − [MEN]) −
dt
′′
− kmen,ds [MEN] − (ktem,dp + ktem,dp
[PP2A])
′
− (k15,p + k15,p
[MPF])

[MEN]
−
Jtem + [Tem1]

(5.32)

[MEN]
J15 + [Cdc15]

A fázissík-analízishez használható modell számára a fenti egyenletekből kifejezhetők a stacionárius közelítés egyenletei:
[Plkt] =

kplk,d +

kplk,s
′′
kplk,d [APC∶Cdh1]

′
[Plk] = [Plkt] GK (kplk,p + kplk,p
[MPF] , kplk,dp ,

(5.33)

Jplk
Jplk
,
)
[Plkt] [Plkt]

(5.34)

⎛
′′′
′′
[Tem1] = [Tem1t] GK ktem,p + ktem,p
[Plk] , ktem,dp + ktem,dp
[PP2A] ,
⎝
Jtem ⎞
Jtem
,
[Tem1t] [Tem1t] ⎠

(5.35)

⎛
′
′
[MPF] ,
[Cdc15] = [Cdc15t] GK k15,dp + k15,dp
[Cdc14] , k15,p + k15,p
⎝
J15
J15 ⎞
,
[Cdc15t] [Cdc15t] ⎠

[MEN] =

2 [Tem1] [Cdc15]
√
Tr2 + Tr22 − 4 [Tem1] [Cdc15]

(5.36)

(5.37)

ahol a Tr2 segédváltozót a következőképpen definiálom:
Tr2 = [Tem1] + [Cdc15] +

kmen,ds
kmen,as

(5.38)

A Plk és a MEN egyenletei jó kvázistacionárius közelítések amikor a Plk szintézise és lebontása
lényegesen lassabb a foszforilezésénél illetve a defoszforilezésénél, valamint amikor a Tem1 és
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a Cdc15 asszociációja és disszociációja lényegesen gyorsabb az inaktiválásuknál. A modellezett
biológiai rendszert illetően mindkét feltételezés megalapozottnak tekinthető.
A MEN-útvonallal kiegészített, időbeli szimulációkra használható modell .ode-fájlja a D.2.6. mellékletben (lásd a 171. oldalon) található30 . A fázissík-analízishez készült „kétdimenziós” változat
.ode-fájlja a D.2.7. mellékletben (lásd a 175. oldalon) található.
5.2.3 A MEN-útvonal működésének vizsgálata
A Cdc14 nukleoluszból történő felszabadulását a Net1 foszforilezése által az MPF és a MEN együttesen serkentik. A MEN hatása a Cdc14 aktiválására az MPF hatásától függetlenül vizsgálható olyan
sejtekben, melyekben az MPF nem, vagy csak alig képes a Net1 foszforilezésére. Azzam et al. (2004)
ezt úgy érték el, hogy a Net1 tizenhárom MPF-foszforilezési helyéből hatot nem foszforilezhető
alaninra cseréltek. A most következő vizsgálatokban ezt a net1-6Cdk mutánst úgy modellezem,
′
hogy a Net1 MPF általi foszforilezését meghatározó sebességi együtthatót (knet,p
) eredeti értékének
31
15%-ára (0,06-ra) csökkentem .
Ahogyan az a 19. ábra (lásd a 61. oldalon) D modulján megfigyelhető, az MPF két ellentétes módon
hat a MEN-útvonalra: a Tem1-et indirekt módon, a Plk-n keresztül aktiválja, a Cdc15-öt viszont
direkt módon, foszforilezéssel inaktiválja. A rendszer működésének megértését elősegítendő ezt a
két hatást először külön-külön, egymástól függetlenül vizsgálom.
5.2.3.1

A Cdc15 szerepe a MEN szabályozásában

A Cdc15 szerepe a MEN-útvonal szabályozásában jól vizsgálható olyan sejtekben, melyekben
a Tem1 konstitutív módon aktív. Ez az állapot kísérletesen jól közelíthető a Tem1-et inaktiváló
Bfa1:Bub2 GAP-komplex Bub2 komponensének deléciójával (Queralt et al., 2006), a modellben
′′
pedig a Tem1 inaktiválásának leírásában használt ktem,dp és ktem,dp
paraméterek zérusra állításával.
Mivel az MPF foszforilezéssel inaktiválja a Cdc15-öt, gátló hatást fejt ki a MEN-útvonalra. Hatására
a Cdc20 megvonásával ([APCP∶Cdc20] = 0) metafázisban blokkolt sejtekben a Cdc14-nullklína
N alakot ölt két – egy jobb és egy bal oldali – stabilis és egy köztük elhelyezkedő instabilis ággal
(23.A ábra). A Cdc14 egyensúlyi görbe N alakja egy pozitív visszacsatolási hurok következménye: a
MEN a Net1 foszforilezése által a Cdc14 aktiválódását segíti elő, mely viszont a Cdc15 defoszorilezése révén még inkább aktiválja a MEN-t. Vegyük észre, hogy a Cdc14 és a MEN kölcsönös aktiválása
egy újabb bistabilis kapcsolót hoz létre: a nullklína bal oldali stabilis ágán a Cdc14, a Cdc15 és a
MEN egyaránt inaktív, míg a jobb oldali stabilis ágon mind aktívak. Mivel a net1-6Cdk mutáció
miatt az MPF nem képes a Net1 kezdeti foszforilezésével felszabadított Cdc14 révén beindítani ezt
a pozitív visszacsatolási hurkot, az MPF ezúttal kizárólag gátló módon hat a MEN-re. Ennek következtében a Cdc14 csak akkor tud aktiválódni, ha az MPF-aktivitás egy meghatározott küszöbszint
alá csökken. A Cdc14 felszabadulásának ezen gátló MPF-küszöbszintje a 23.A ábrán R-rel jelzett
nyereg–csomó bifurkációs pont által meghatározott MPF-értéknél található.
30 Ez a modell egy kis eltéréstől (a Cdk aktivitását befolyásolni képes inhibitortól) eltekintve matematikailag megegyezik
Queralt et al. (2006) modelljével.
31 A modell kvalitatíve hasonlóan – csupán kvantitatíve kissé eltérően – viselkedik, ha a Net1 MPF általi foszforilezésének
′
teljes megszűnését modellezem (k net,p
= 0).
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′
23. ábra. net1-6Cdk mutánsok (k net,p
= 0,06) vizsgálata az MPF–Cdc14 fázissíkon a D.2.7. mellékletben (lásd
a 175. oldalon) bemutatott modellel.
′′
A: Konstitutíven aktív Tem1-et tartalmazó (k tem,dp = k tem,dp
= 0), a Cdc20 megvonásával
([APCP∶Cdc20] = 0) metafázisban blokkolt net1-6Cdk mutánsok fázissíkja. Az R-rel jelzett nyereg–csomó
bifurkációs pont a Cdc14 felszabadulását gátló MPF-küszöbszintet határozza meg. Az M-mel jelölt pont
metafázisos, az A-val jelölt anafázisos, a G1-gyel jelölt pedig G1-fázisos állapotot jelöl.
B: Konstitutíven aktív Tem1-et tartalmazó sejtekben [APCP∶Cdc20] = 0,2 értéknél a rendszer egyedüli
stabil állapota a G1-fázisos állapot, ezért a sejt kilép mitózisból, ahogyan ezt a feltüntetett trajektória is
mutatja.
′
C: Konstitutíven aktív Cdc15-öt tartalmazó (k 15,p = k 15,p
= 0) sejtekben [APCP∶Cdc20] = 0,2 érték mellett
az MPF-aktivitásnak meg kell haladnia a H-val jelölt pontban érvényes küszöbszintet a Cdc14 aktiválásához.
Ekkor – mivel a Cdc14-nullklína az MPF-nullklínát annak középső, instabilis ágán metszi –, a sejt kiléphet
mitózisból.
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[APCP∶Cdc20] = 0 értéknél az MPF- és a Cdc14-nullklína öt pontban metszi egymást. Három
metszéspont – melyeket telt körökkel jelöltem – stabilis, kettő pedig – melyeket üres körökkel
jelöltem – instabilis állandósult állapotokat reprezentál. Mivel fiziológiásan csak a stabil állandósult
állapotok figyelhetők meg, ezekre fókuszálok a fázissík-analízis során. Magas MPF koncentrációnál
két stabil egyensúlyi állapotot láthatunk: az M-mel jelölt metafázisos pontban alacsony, az A-val
jelölt anafázisos pontban viszont magas a Cdc14-aktivitás. A harmadik, G1-gyel jelölt G1-fázisos
pontot alacsony MPF- és magas Cdc14-aktivitás jellemzi.
Növekvő APCP:Cdc20-aktivitás (mely a mitózisban történő előrehaladásnak felel meg) hatására
mindkét egyensúlyi görbe megváltozik (lásd a 23.B ábrát, mely [APCP∶Cdc20] = 0,2 értékkel
készült). Az MPF-nullklína felső ága a 20.B ábrán (lásd a 64. oldalon) bemutatott módon lejjebb
tolódik. A Cdc14-nullklína R-rel jelzett gátló küszöbszintje magasabb MPF-értéket vesz fel, mivel
csökkenő PP2A-aktivitás hatására már kevesebb MEN is elég a Cdc14-felszabadulás megindításához. Az APCP:Cdc20-aktivitás növekedése az egyensúlyi görbék metszéspontjait is megváltoztatja.
[APCP∶Cdc20] = 0,045 értéknél eltűnik az A-val jelölt anafázisos pont. Mivel az M-mel jelölt
metafázisos pont még továbbra is létezik, a sejt metafázisban marad. Egy magasabb APCP:Cdc20értéknél ([APCP∶Cdc20] = 0,14) azonban ez a metafázisos pont is eltűnik. Mivel ekkor a rendszer
egyetlen stabil stacionárius állapotává a G1-gyel jelölt G1-fázisos pont válik, megindul a Cdc14
felszabadulása a nukleoluszból, majd a sejt kilép mitózisból. Ezt a folyamatot szaggatott vonallal
feltüntetett trajektória jelzi a 23.B ábrán. A 22.C és a 23.B ábra összevetéséből kitűnik, hogy amikor
szinte kizárólag a MEN felelős a Net1 foszforilezéséért, akkor a Cdc14 felszabadulása magasabb
APCP:Cdc20- és alacsonyabb MPF-aktivitásnál kezdődik, mint amikor kizárólag az MPF felelős a
Net1 foszforilezéséért.
A fázissík-analízis azt is sugallja, hogy amikor a Tem1 konstitutíven aktív, a sejtek a mitózis befejezése után G1-fázisban rekednek meg, mivel a Cdc14-et és a MEN-t tartalmazó pozitív visszacsatolási
hurok nem képes kikapcsolni. Kísérletes tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy a Bub2-hiányos
sejtek is képesek valamilyen módon inaktiválni a MEN-útvonalat és a sejtciklus Start eseményén
áthaladva új sejtciklusba kezdeni. Ez részben feltehetően megmagyarázható a Tem1 öninaktiváló
GTP-áz aktivitásával, mely Bub2 hiányában is megmarad. Továbbá valószínűsíthető, hogy a Plk
a Bfa1:Bub2-komplex inaktiválásán túl valamilyen egyéb – még nem tisztázott jellegű – pozitív
hatást is kifejt a MEN-útvonalra (Lee et al., 2001). G1-fázisban az APC:Cdh1-aktivitás hatására
lebontásra kerülő Plk megszűnő aktivitása talán elégséges jel a MEN-útvonal inaktiválásához.
5.2.3.2 A Tem1 szerepe a MEN szabályozásában
A Tem1-nek a MEN-útvonal szabályozásában betöltött szerepét célszerű olyan sejtekben vizsgálni,
melyekben a Cdc15 konstitutíven aktív. Ez kísérletesen például olyan sejtekkel valósítható meg,
melyekben a Cdc15 hét MPF-foszforilezési helyét nem foszforilezhető oldalláncra cserélik (Jaspersen és Morgan, 2000; Stegmeier et al., 2002). Ekkor az MPF MEN-re kifejtett gátló és aktiváló
hatása közül csak az utóbbi érvényesül. Ez a genetikai háttér a Cdc15 inaktiválódását leíró kifejezés′
ben található k15,p és k15,p
paraméterek zérusra állításával modellezhető. Továbbra is a net1-6Cdk
mutációt feltételezve, [APCP∶Cdc20] = 0,2 mellett mutatom be az MPF és a Cdc14 nullklínákat
a 23.C ábrán. A Cdc14-nullklína szigmoid alakot ölt: a Cdc14 akkor képes aktiválódni, ha az MPFaktivitás meghalad egy küszöbszintet. Ezt az aktiváló MPF-küszöbszintet H-val jelöltem az ábrán.
APCP:Cdc20-aktivitás hiányában ez a küszöbszint nagyon magas ([MPF] > 5), mivel a teljesen
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aktív PP2A ellensúlyozza a Plk Tem1-re kifejtett aktiváló hatását. A magas MPF-küszöbszint miatt
a két nullklínának egyetlen, metafázisos állapotot tükröző stabilis metszéspontja van (ábra nélkül). Ahogyan azonban a 23.C ábrán megfigyelhető, a magasabb APCP:Cdc20-aktivitás hatására
lecsökkenő PP2A-aktivitás az aktiváló MPF-küszöbszint csökkenését okozza. Amennyiben az
MPF-aktivitás 0,5 fölött van, a Plk a PP2A ellenében aktiválja a Tem1-et, mely komplexet képez
a konstitutíven aktív Cdc15-tel. Az aktiválódó MEN foszforilezi a Net1-et. Mivel ekkor a Cdc14nullklína az MPF-nullklínát annak középső, instabilis ágán metszi, a metafázisos stacionárius
állapothoz tartozó metszéspont pedig eltűnik, a sejt kilép mitózisból.
5.2.3.3

Késleltetett Cdc14-aktiválódás net1-6Cdk sejtekben

Miután külön-külön megvizsgáltam a Cdc15 és a Tem1 MEN-útvonalban betöltött szerepét, most
együttes hatásukat veszem szemügyre. Ehhez olyan modelleket használok, melyekben a MENútvonal ép, ám a net1-6Cdk genotípus továbbra is lehetővé teszi a MEN hatásának az MPF általi
Net1-foszforilezéstől független vizsgálatát. Azzam et al. (2004) ilyen net1-6Cdk genotípusú, αfaktorral G1-fázisban blokkolt, majd onnan továbbengedett sejtek vizsgálatakor azt tapasztalták,
hogy azok képesek a Cdc14 aktiválására (majd ezt követően a mitózisból való kilépésre), ám ezt a
vad típusú sejtekhez képest tíz perc késéssel teszik (24.A ábra).
Azzam et al. (2004) kísérletét a D.2.6. mellékletben (lásd a 171. oldalon) található modell felhasználásával, időbeli szimulációval modelleztem, azzal a különbséggel, hogy nem G1-fázisban, hanem
a Cdc20 megvonásával a mitózis metafázisában blokkolt sejtekből indultam ki32 (24.B ábra). A
szimuláció eredményét a metafázisban blokkolt, majd onnan a Cdc20-szintézis „visszakapcsolásával” továbbengedett MEN- sejtekben tapasztalt tranziens Cdc14-felszabadulással (22.B ábra)
összevetve valóban szembetűnő a Cdc14 később történő aktiválódása. További különbség a két
szimuláció között, hogy az ép MEN-útvonalat tartalmazó sejtekben a Cdc14 aktivitása sokáig
nagyon alacsony szinten marad, utána viszont gyorsabban aktiválódik, amikor az MPF-aktivitás
egy relatíve alacsony értéket ér el.
Az említett különbségek okát jobban megérthetjük az MPF–Cdc14 fázissík analízise által, melyet
a D.2.7. mellékletben (lásd a 175. oldalon) bemutatott modellel végeztem. APCP:Cdc20-aktivitás
hiányában a rendszer egyetlen stabilis állapota a magas MPF- és alacsony Cdc14-aktivitással
jellemezhető metafázisos állapot (ábra nélkül). Amikor azonban a APCP:Cdc20-aktivitás 0,14
fölött van, a metafázisos állapot megszűnik, helyét pedig egy instabilis állandósult állapot veszi
át (24.C ábra). Ennek következtében a sejt kilép mitózisból és G1-fázisba kerül. Ezt a folyamatot
mutatja az ábrán szaggatott vonallal jelzett trajektória, mely a rendszer állapotának változását
a 24.B ábrán látható időbeli szimuláció eredményének feltüntetése révén mutatja be. Vegyük észre,
hogy a Cdc14-nullklína a 23. ábrán bemutatott Cdc14 egyensúlyi görbék összes jellegzetességét
magán viseli: a Cdc15 foszforilezése miatti gátló, és a Tem1 aktiválásához szükséges aktiváló MPFküszöbszint egyaránt megfigyelhető rajta. A Cdc14 hirtelenebbül történő aktiválódása és az ehhez
szükséges relatíve alacsony MPF-aktivitás elsősorban a gátló MPF-küszöbszinttel magyarázható. A
metafázisban blokkolt sejtekben az aktiváló MPF-küszöbszint felett, ám egyúttal a gátló küszöbszint
felett is van az MPF-aktivitás, ezért a Cdc15 túlnyomórészt foszforilezett formában van jelen, a
32 A metafázisos blokkot és az abból a Cdc20-szintézis „visszakapcsolásával” indukált továbbhaladást az 5.2.1.4. részben
(lásd a 69. oldalon) leírt módon modelleztem. Ez a szimuláció gyakorlatilag megegyezik Queralt et al. (2006) S6.7
ábrájának bal oldalán bemutatott szimulációval.
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24. ábra. Késleltetett Cdc14 felszabadulás net1-6Cdk sejtekben.
A: A vad típusú sejtekben tapasztalthoz képest 10 perc késéssel aktiválódik a Cdc14 net1-6Cdk genotípusú, α-faktorral G1-fázisban blokkolt, majd onnan továbbengedett sarjadzó élesztő sejtekben. A sejtek
ezt követően kilépnek mitózisból. A négyzetek azon sejtek százalékos arányát jelzik, melyekben a Cdc14
felszabadult a nukleoluszból. Azzam et al. (2004) 1.B ábrájának részleges (és a jelmagyarázat elhelyezését
illetően módosított) reprodukciója.
B: Az A részábrán látható kísérlet időbeli szimulációja a D.2.6. mellékletben (lásd a 171. oldalon) található
′
modellel, net1-6Cdk sejtekben (k net,p
= 0,06), azzal a különbséggel, hogy nem G1-fázisban, hanem a mitózis
metafázisában blokkolt, majd onnan továbbengedett sejteket modelleztem. t = 0 min-ig a Cdc20 megvonásával (k 20,s = 0) előállított mitózisos blokkot szimuláltam. t = 0 min-nél a sejtek metafázisos blokkból
a Cdc20-szintézis „visszakapcsolásával” történő továbbengedését modelleztem a k 20,s paraméter 0,015-re
állításával és a szimuláció folytatásával. (Vesd össze Queralt et al. (2006) S6.7 ábrájának bal oldalával.)
C: A Cdc14 késleltetett felszabadulásának vizsgálata az MPF–Cdc14 fázissíkon net1-6Cdk sejtekben
′
(k net,p
= 0,06) a D.2.7. mellékletben (lásd a 175. oldalon) bemutatott modellel. Magas APCP:Cdc20-aktivitás
jelenlétében ([APCP∶Cdc20] = 0,25) a két nullklína csak egy instabilis állandósult állapotban metszi egymást, ezért a sejt kilép mitózisból. Szaggatott vonallal a b részábrán bemutatott szimuláció eredményét
tüntettem fel trajektóriaként.
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MEN inaktív. A MEN aktiválódásában szerepet játszó pozitív visszacsatolási hurok akkor kapcsol
be, amikor az MPF-aktivitás – az aktiválódó APCP:Cdc20 hatására – a gátló MPF-küszöbszint alá
csökken. Ezen pozitív visszacsatolási hurok autokatalitikus jellegű bekapcsolásának következménye
a MEN-aktivitás ugrásszerű növekedése, mely a Cdc14 hirtelen felszabadulását okozza (24.B ábra).
5.2.4 A vad típusú sejtek modellezése
Miután külön-külön megvizsgáltam az MPF és a MEN-útvonal szerepét a Net1 inaktiválásában,
végezetül a vad típusú sejteket veszem szemügyre, melyekben ez a két mechanizmus egyszerre érvényesül. Queralt et al. (2006) a Cdc20 mesterséges megvonásával metafázisban blokkolt sejtekben
a Cdc20 szintézisének „visszakapcsolása” után a Cdc14 aktiválódását, majd ezt követően a sejtek
mitózisból történő kilépését figyelték meg (25.A ábra). Kísérletüket a D.2.6. mellékletben (lásd
a 171. oldalon) található modell felhasználásával, időbeli szimulációval modelleztem33 (25.B ábra).
A szimuláció eredményét a net1-6Cdk sejteket modellező szimulációval (24.B ábra) összevetve
feltűnik, hogy vad típusú sejtekben hamarabb és magasabb MPF-aktivitás mellett történik meg
a Cdc14 aktiválódása. Érdemes megfigyelni, hogy a mitózisból történő kilépéshez szükség van
a APC:Cdh1 aktiválódására is, mely akkor történik, amikor az MPF-aktivitás már egy mérsékelt
szintre csökken, a Cdc14 pedig teljesen aktív. Az MPF teljes inaktiválását az APCP:Cdc20 és az
APC:Cdh1 közösen végzi a CycB ubikvitinezése révén.
Az időbeli szimuláció eredményének interpretálását elősegítendő, a modell „kétdimenziós” változatával (lásd a D.2.7. mellékletben a 175. oldalon) fázissík-analízist végeztem (25.C ábra). Az MPF
és a Cdc14 egyensúlyi görbét négy különböző APCP:Cdc20-aktivitás érték mellett tüntettem fel.
A mitózis metafázisában blokkolt sejtek ([APCP∶Cdc20] = 0) magas MPF- és közel zérus Cdc14aktivitású állapotban vannak. Már egy kevés APCP:Cdc20-aktivitás ([APCP∶Cdc20] = 0,05) is elég
azonban a Cdc14 kezdeti felszabadulásához a nukleoluszból. Tekintve, hogy ekkor a nullklínák
alakja szemrevételezéssel megkülönböztethetetlen az inaktív MEN-útvonal esetén bemutatottól
(22.C ábra, lásd a 71. oldalon), jó okunk van feltételezni, hogy a Cdc14 kezdeti aktiválódása elsősorban az MPF, nem pedig a MEN általi Net1-foszforilezés következménye. Magasabb APCP:Cdc20aktivitás esetén ([APCP∶Cdc20] = 0,1 és 0,2) a Cdc14-nullklína a konstitutíven aktív Cdc15-öt
tartalmazó net1-6Cdk mutáns esetében megfigyelhető (23.C ábra, lásd a 76. oldalon) nullklínához
hasonló alakú, mely arra enged következtetni, hogy a mitózis későbbi szakaszában már elsősorban
a MEN-útvonal felelős a Cdc14 további aktiválásáért. A Net1 MPF általi foszforilezése hiányában
(net1-6Cdk sejtekben) megfigyelhető (24.C ábra, lásd a 79. oldalon) gátló MPF-küszöbszint vad
típusú sejtekben nem látható, mivel az MPF Cdc15-öt gátló hatását elfedi a Net1 foszforilezése révén
megvalósuló aktiváló hatása. Ez egybecseng az előbbi megállapítással, mely szerint az MPF általi
Net1-foszforilezés elsősorban a Cdc14 korai aktiválódásához fontos. A mitózisból való kilépést a
szaggatott vonallal jelzett trajektória révén is figyelemmel kísérhetjük, mely a rendszer állapotának
változását a 25.B ábrán látható időbeli szimuláció eredményének feltüntetése révén mutatja be.
A mitózis befejezését a szabályozórendszer két bistabilis kapcsolójának egymást követő irreverzibilis átmenete teszi robusztussá. Metafázisban a sejt egy magas MPF-aktivitású állapotban van,
33 A metafázisos blokkot és az abból a Cdc20-szintézis „visszakapcsolásával” indukált továbbhaladást az 5.2.1.4. részben
(lásd a 69. oldalon) leírt módon modelleztem. Ez a szimuláció gyakorlatilag megegyezik Queralt et al. (2006) 7.B ábráján
bemutatott szimulációval.

5.2 a mitózis befejezése sarjadzó élesztőben
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25. ábra. A mitózis befejezése vad típusú sejtekben.
A: A Cdc20 mesterséges megvonásával metafázisban blokkolt vad típusú sejtekben a Cdc20 szintézisének
„visszakapcsolása” után a Cdc14 aktiválódik (lásd az ábra középső részét), majd a sejtek kilépnek mitózisból.
Az ábra felső részén a DNS összmennyiségének, az alsó rész felső gelén pedig a Clb2 ciklin mennyiségének
változása révén követhető nyomon a sejtciklusban való előrehaladás. Queralt et al. (2006) 1.A ábrájának
részleges reprodukciója.
B: Az A részábrán látható kísérlet időbeli szimulációja a D.2.6. mellékletben (lásd a 171. oldalon) található
modellel vad típusú sejtekben. t = 0 min-ig a Cdc20 megvonásával (k 20,s = 0) előállított mitózisos blokkot
szimuláltam. t = 0 min-nél a sejtek metafázisos blokkból a Cdc20-szintézis „visszakapcsolásával” történő
továbbengedését modelleztem a k 20,s paraméter 0,015-re állításával és a szimuláció folytatásával. (Vesd
össze Queralt et al. (2006) 7.B ábrájával.)
C: A mitózis befejezésének vizsgálata az MPF–Cdc14 fázissíkon vad típusú sejtekben változó APCP:Cdc20aktivitás ([APCP∶Cdc20] = 0, 0,05, 0,1 és 0,2) mellett a D.2.7. mellékletben (lásd a 175. oldalon) bemutatott
modellel. A szaggatott vonal a b részábrán bemutatott szimuláció eredményének trajektóriája.
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26. ábra. Az előrecsatolási hurkok modellje. Az MPF általi foszforilezés aktiválja a TF1 transzkripciós
aktivátort, gátolja a TF2 transzkripciós represszort és a lényegesen gyorsabban bomló VF1p illetve VF2p
formákba alakítja a két végrehajtó fehérjét. A (+ + /−) EH-ban (lásd az ábra bal oldalán) a TF1p elősegíti a
VF1 szintézisét, a (− − /−) típusú hurokban (lásd az ábra jobb oldalán) a TF2 gátolja a VF2 szintézisét.

mely az APC:Cdh1- és a MEN-aktivitás hiányával jár együtt (20.A ábra, lásd a 64. oldalon). A MEN
és a Cdc14 közötti pozitív visszacsatolási hurok következtében a MEN inaktivitása a Cdc14 nukleoluszban történő inaktív komplexálását okozza. A Cdc14 felszabadulásának hiányában a sejt nem
képes kilépni mitózisból. A mitózis befejezése csak az APCP:Cdc20 aktiválódása következtében
kezdődhet meg az anafázis elején. Vad típusú sejtekben az APCP:Cdc20 mindkét szubsztrátjának
lebontása esszenciális a mitózis befejezéséhez. A szekurin degradációja a FEAR-útvonalon keresztül
a PP2A leszabályozásához vezet, melynek hatására megindul a Cdc14 kezdeti felszabadulása a
nukleoluszból. A Tem1 aktiválásában szerepet játszó aktiváló MPF-küszöbszint miatt ezt a folyamatot még maga az MPF is segíti. A felszabaduló Cdc14 hatására a MEN-útvonal aktiválódik, azaz
„bekapcsol” a Cdc14 és a MEN közötti pozitív visszacsatolási kör, melynek hatására ez a bistabilis
kapcsoló az aktív Cdc14 „oldalára billen”. Mivel az APCP:Cdc20 a ciklinek bontását is elősegíti, az
MPF-nullklína mitózisból való kilépéshez szükséges Cdc14-küszöbértéke csökken (20.B ábra, lásd
a 64. oldalon). Amikor a Cdc14 aktiválódása és a Cdc14-küszöbszint csökkenése együttes hatására
a rendszer áthalad a mitózis befejezéséhez tartozó nyereg–csomó bifurkációs ponton, a másik
bistabilis kapcsoló is vált: az MPF inaktiválódik, az APC:Cdh1-aktivitás pedig megemelkedik. A
sejt kilép a mitózisból.
5.3 az előrecsatolási hurkok szerepe a mitózis befejezésében
Annak vizsgálatára, hogy a 2.3.5. részben (lásd a 25. oldalon) bemutatott (+ + /−) és a (− − /−)
típusú előrecsatolási hurkok valóban játszhatnak-e általános szerepet a mitózis befejezésekor
aktiválódó VF-k aktiválásában, időbeli szimulációkat végeztem. Ehhez először egy olyan modellt
készítettem, mely a 2.5.1. részben bemutatott egyszerű sejtciklusmodellből (2.3–2.8. egyenletek,
lásd a 30. oldaltól), valamint két TF-ból és két VF-ből áll (26. ábra). Az MPF-en kívül a (+ + /−)
típusú EH-ot a TF1 transzkripciós aktivátor és a VF1 végrehajtó fehérje, a (− − /−) típusút pedig
a TF2 transzkripciós represszor és a VF2 végrehajtó fehérje alkotja. Az MPF általi foszforilezés

5.3 az előrecsatolási hurkok szerepe a mitózis befejezésében

eltérő hatással van a két transzkripciós faktorra: a TF1-et aktiválja, a TF2-t viszont inaktiválja. Az
aktív formákra az alábbi egyenletek írhatók fel:
d[TF1p]
dt

′
= ktf1,p
[MPF]2 ([TF1t] − [TF1p]) − ktf1p,dp [TF1p]

d[TF2]
′
= ktf2p,dp ([TF2t] − [TF2]) − ktf2,p
[MPF]2 [TF2]
dt

(5.39)

(5.40)

A TF1 transzkripciós faktor aktív, foszforilezett formája (TF1p ) elősegíti a VF1 szintézisét, az aktív,
foszforilezetlen TF2 transzkripciós represszor viszont gátolja a VF2 szintézisét. A fehérjeszintézisre
való hatás modellezésekor τ = 5 min időkésleltetést alkalmaztam, ezáltal biztosítva a foszforilezés és
a fehérjeszintézis nagyságrendileg eltérő időskálán történő végbemenetelét. A modellben mindkét
VF egyaránt aktív foszforilezett és foszforilezetlen formában is, ezért aktivitásukat a két forma
összege (VF1t illetve VF2t ) határozza meg, azonban az MPF által foszforilezett formák (VF1p illetve
VF2p ) sokkal gyorsabban bomlanak a foszforilezetleneknél (kvf1p,d ≫ kvf1,d illetve kvf2p,d ≫ kvf2,d ).
d[VF1t]
= kvf1,s [TF1p](t − τ) − kvf1,d ([VF1t] − [VF1p]) − kvf1p,d [VF1p]
dt

d[VF1p]
dt

′
= kvf1,p
[MPF]2 ([VF1t] − [VF1p]) − kvf1p,dp [VF1p] − kvf1p,d [VF1p]

kvf2,s
d[VF2t]
=
− kvf2,d ([VF2t] − [VF2p]) − kvf2p,d [VF2p]
dt
1 + kvf2,in [TF2](t − τ)

d[VF2p]
dt

′
= kvf2,p
[MPF]2 ([VF2t] − [VF2p]) − kvf2p,dp [VF2p] − kvf2p,d [VF2p]

(5.41)

(5.42)

(5.43)

(5.44)

A 2.3–2.8. és az 5.39–5.44. egyenletekből álló modell paramétereit a 6. táblázat tartalmazza. Az
XPPAUT által futtatható .ode fájl a D.3. mellékletben található (lásd a 183. oldalon).
5.3.1 Időbeli szimuláció
Az imént bemutatott modellel időbeli szimulációt végeztem (27. ábra). Az MPF-aktivitás „vezérlő
jelként” működik: alacsony értéke a G1-fázist, emelkedése az S és a G2 fázisokat, maximuma a
mitózist jelzi. A mitózis befejezésekor az MPF-aktivitás a mitózisos magas értékről a G1-fázisra
jellemző alacsony értékre zuhan. Ez és csak is ez az a változás, melynek hatására a (+ + /−) és a
(− − /−) típusú EH-okban szereplő VF-k aktiválódnak. Ugyanis az S–G2–M fázisok alatt a hosszú
karon keresztül megvalósuló aktiváló hatást elfedi a rövid karon keresztül érvényesülő gátló hatás,

83

84

eredmények

MPF

VF1t

VF2t

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.00

20

40

60

80
t [min]

100

120

140

27. ábra. Az előrecsatolási hurkok modelljével végzett időbeli szimuláció eredménye. A VF1 és a VF2 a
mitózis befejezésekor aktiválódnak, amikor az MPF-aktivitás a magas mitózisos értékről az alacsony G1fázisos értékre zuhan. A végrehajtó fehérjék aktiválódása tranziens jellegű, mely az őket szabályozó EH-ok
két karján keresztül megvalósuló szabályozó folyamatok eltérő időskálán való működéséből fakad.
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6. táblázat. Az előrecsatolási hurkok modelljében használt paraméterek.

mivel az MPF a lényegesen gyorsabban bomló foszforilezett formába alakítja a végrehajtó fehérjéket,
így azok szintje alacsony marad. A mitózis befejezésekor hirtelen lezuhanó MPF-aktivitás miatt a
rövid karon keresztül érvényesülő, kizárólag VF-k foszforilezésén alapuló, tehát a másodperces
időskálán működő gátló hatás megszűnik. Mivel a hosszú karon keresztül történő aktiválásban a
fehérjeszintézisnek is szerepe van, ez a hatás a néhány perces időskálán érvényesül, ezért lassabban
szűnik meg, mint a rövid karon keresztüli gátlás. Ennek köszönhető a VF-k aktiválódása. Ahogy
azonban a sejt tovább halad a G1-fázisban, a tartósan alacsony MPF-aktivitás miatt a hosszú karon
keresztüli aktiváló hatás is megszűnik, melynek hatására a VF-aktivitás lecseng. Összefoglalásul
tehát azt mondhatjuk, hogy a (++/−) és a (−−/−) típusú EH-okban szereplő VF-k tranziens módon
aktiválódnak, csak és kizárólag a mitózis befejezésekor.
Úgy tűnik tehát, hogy a (+ + /−) és a (− − /−) típusú előrecsatolási hurkok a sejtciklus szabályozórendszerének egy általánosan használható hálózati motívumát alkothatják, melyek segítségével
a sejt a mitózis befejezésekor képes végrehajtó fehérjék aktiválására. Megmutatható, hogy ez nem
csupán elméleti lehetőség, hanem számos konkrét példa található sarjadzó élesztőben. Terjedelmi
megfontolásokból ezúttal nem térek ki ezen konkrétumok elemzésére, csupán utalok arra, hogy a
vonatkozó adatokat Csikász-Nagy et al. (2009) közleményében mutattuk be.
5.4 a mitózis és a kemoimmunitási rendszer kapcsolatának vizsgálata
Korunk egyik vezető halálozási okának, a rákbetegségnek hátterében a sejtciklus szabályozási
zavarai állnak. A G1–S átmenetnél ható ellenőrzési pont kontrollja alól kikerült sejtek növekedési
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faktorok hiányában is képesek osztódni (Hanahan és Weinberg, 2011). Éppen ezért a rák kezelésében
alkalmazott kemoterápiás szerek egy csoportja a kontrollálatlan sejtosztódást gátolja az által,
hogy a sejtciklust egy másik pontban állítja meg. Ilyen hatóanyagok a taxánok (pl. docetaxel,
paclitaxel), melyek a mikrotubulusok depolimerizációját gátolják (Jordan, 2002). Hatásukra a
magorsó ellenőrzési pont aktiválódik, a sejt mitózisban reked meg. Amennyiben ez az állapot
hosszabb ideig fennáll, a sejt apoptózison megy keresztül (Woods et al., 1995).
Sajnos az elmúlt évtizedek klinikai tapasztalatai azt mutatják, hogy a rák nem gyógyítható ilyen
egyszerűen, egyetlen molekuláris célpontra fókuszálva. Ennek egyik oka valószínűleg a kemoimmunitási rendszer működése, ami összetett mechanizmusok révén, az immunrendszer működésére
emlékeztető módon képes a sejtet megvédeni a számára káros xenobiotikumoktól, így a kemoterápiás szerektől is (Sarkadi et al., 2006). Feltételezhető, hogy a kemoimmunitási rendszer komponensei
összehangolt molekuláris hálózatban működnek. Az idegen anyagokat érzékelő nukleáris receptorok effektor fehérjéket – metabolikus enzimeket és multidrog transzportereket – aktiválnak.
Az előbbiek tipikusan redoxireakciók és funkciós csoportok kapcsolása révén semlegesítik a citotoxikus vegyületeket. A multidrog transzporterek pedig jellemzően az ABC-szupercsaládba
tartozó transzporter fehérjék, melyek a sejtbe bejutott xenobiotikumokat illetve azok metabolitjait
távolítják el, ezáltal védve a sejtet a káros hatásoktól. Az ABC-transzporterek fontosságát jelzi
például az a megfigyelés, hogy a paclitaxel kötésére képessé tett β-tubulin monomert tartalmazó
sarjadzó élesztő mutánsok csak akkor válnak valóban érzékennyé a kemoterápiás szerre, ha a
megfelelő ABC-transzportereik aktivitását is lecsökkentik (Foland et al., 2005). Kísérletek sokasága
utal arra, hogy az ABC-transzporterek fontos szerepet játszanak a kemoterápia eredményességét
csökkentő multidrog-rezisztencia kialakulásában is (Chang, 2003). Az ilyen jellegű tapasztalatok
fényében érthető a nem csupán egyetlen módon (pl. a mitózis vagy egy adott ABC-transzporter
gátlása révén), hanem egyszerre több molekuláris célponton ható, ún. multi-target gyógyszerek
kifejlesztésére irányuló törekvés.
A kemoterápiás szerek sejtciklusra gyakorolt hatásának alaposabb megértéséhez és ezáltal új,
hatékonyabb gyógyszerek kifejlesztéséhez kézenfekvő tehát a kemoimmunitási rendszer mélyrehatóbb vizsgálata. Doktori munkám során két ilyen irányú feladattal foglalkoztam. Ezek egyike
a kemoimmunitási rendszer reakciókinetikai modelljének elkészítése és annak vizsgálata volt. Azért
fordultam a matematikai modellezés eszközéhez, mert feltételezhető, hogy a szóban forgó rendszert
egy komplex molekuláris hálózat alkotja, melynek működése intuitív érveléssel csak korlátozott
mértékben érthető meg. A modell egyetlen gyógyszerhatóanyag kölcsönhatását képes leírni két
ABC-transzporterrel, egy citokróm-oxidázzal és egy glutation-transzferázzal. Ezen enzimek aktivitására maga a hatóanyag és oxidált metabolitja is hatással van egy nukleáris receptor és egy
további transzkripciós faktor révén, transzkripciós és transzlációs előre- illetve visszacsatolási
hurkokon keresztül. A modell figyelembe veszi a gyógyszerhatóanyag és metabolitjainak toxicitását
is, így segítségével a toxikus terhelésből fakadó sejtpusztulás aspektusai is elemezhetők. Az egyes
metabolitokhoz különféle toxicitási értékeket rendelve számos konkrét hatóanyag viselkedése
vizsgálható. A modellt és a segítségével végzett időbeli szimulációkat egy előkészületben lévő
publikációban mutatom be részletesen (Tóth et al., 2013).
A kemoimmunitási rendszer modelljének elkészítése reményeim szerint csak köztes lépés egy realisztikusabb modell megalkotásának folyamatában. Ez a modell ugyanis nem hatásmechanizmusspecifikus módon írja le a toxikus vegyületek által előidézett fiziológiai változásokat, csupán egy

5.4 a mitózis és a kemoimmunitási rendszer kapcsolatának vizsgálata

változó segítségével, mely a sejt „egészségi állapotát” általánosságban jellemzi. Ezzel szemben egy –
az értekezésem korábbi fejezeteiben bemutatott sejtciklusmodell és a kemoimmunitási rendszer
modelljének egyesítésével létrehozható – összetett modell a vizsgált biológiai jelenségek mélyebb
megértésére vezethet, mint önmagában bármelyik forrásául szolgáló modell használata. Például
a taxánok által okozott „mitózisos blokk” szimulációjával egyrészt a magorsó ellenőrzési pont
aktiválódásához vezető mechanizmusok részletesebb vizsgálata, másrészt pedig a kemoimmunitási
rendszer sejtciklusfüggő analízise válhat lehetővé.
A kemoimmunitási rendszer működésnek feltérképezéséhez az ABC-transzporterek mutációs
adatbázisának34 fejlesztésében való részvétellel is hozzájárultam (Gyimesi et al., 2013). Célunk az
ABC-transzporterek mutációinak tudományos közleményekből történő automatikus összegyűjtése
és azok felhasználóbarát, on-line adatbázisként való közzététele volt. Ennek érdekében először a
MutMiner35 adatbányászati keretrendszert fejlesztettük ki, mely nagy pontossággal és érzékenységgel képes fehérjék mutációinak leírását azonosítani PDF fájlokban. A MutMiner segítségével
a PubMed36 adatbázison keresztül letöltött cikkekből gyűjtöttük össze az ABC-szupercsalád A,
B, C, D és G alcsaládjaiba tartozó fehérjéinek a mutációit. Módszerünkkel az egyéb adatbázisokban (Swiss-Prot37 , Human Gene Mutation Database38 , Cystic Fibrosis Mutation Database39 ,
PXE Mutation Database40 ) is fellelhető mutációk 80%-át sikerült megtalálnunk és ezen túl számos, ezen adatbázisokban nem szereplő mutációt is azonosítottunk. Az így nyert mutációkat a
http://abcmutations.hegelab.org/ címen nyilvánosan elérhető ABCMdb adatbázisban tettük közzé.
A webes felületen lehetőség van mutációk keresésére, böngészésére, a fehérje három dimenziós szerkezetén való megjelenítésére és más ABC-fehérjék homológ pozícióiban található aminosavakkal
való összevetésére. Ezen felül az alkalmazás regisztrációt követően a mutációkat tartalmazó mondatokhoz illetve publikációkhoz megjegyzések hozzáfűzésére, továbbá saját szekvenciaillesztések
és szerkezeti modellek feltöltésére is lehetőséget biztosít.
Az ABC-transzporterek mutációs adatbázisa a sejtciklusmodellel összekapcsolt kemoimmunitási modell fejlesztéséhez is potenciális haszonnal bír. Lehetővé teszi ugyanis olyan mutációk
azonosítását, melyek hatásának modellezése gyógyászati szempontból is hasznos információkat
szolgáltathat.

34
35
36
37
38
39
40

ABCMdb, http://abcmutations.hegelab.org/
MutMiner, http://mutminer.hegelab.org/
PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Swiss-Prot, http://www.uniprot.org/
Human Gene Mutation Database, http://www.hgmd.org/
Cystic Fibrosis Mutation Database, http://www.genet.sickkids.on.ca/app
PXE Mutation Database, http://www.pxe.org/mutation-database
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Az eukarióta sejtek sejtciklusa alapvetően két, egymást kölcsönösen kizáró állapot, az alacsony
CDK- és magas APC:Cdh1-aktivitással jellemezhető G1-fázis, valamint a magas CDK- és egyúttal
alacsony APC:Cdh1-aktivitással jellemezhető S–G2–M fázisok felváltva történő bekövetkezéséből
áll (lásd a 2.1.5. részben a 11. oldalon). Annak megismerése, hogy a sejt miként vált az egyik állapotból a másikba, a sejtciklus-kutatás egyik központi kérdése. Doktori munkám során a magas
CDK-aktivitásúból az alacsony CDK-aktivitású állapotba való átmenet matematikai eszközökkel
történő vizsgálatával foglalkoztam. Ez az átmenet, mely a mitózisból való kilépéskor következik be,
a sejtciklus Befejezési eseménye. A mitózis metafázisig tartó szakaszait együttesen korai mitózisnak
nevezik, hogy megkülönböztessék őket a mitózis befejezésétől. Ez a felosztás azért lényeges, mert
a metafázis és az anafázis átmenetének szabályozása a legkritikusabb az örökítőanyag utódsejtek
közötti egyenlő elosztása szempontjából. Munkám során a korai mitózisnak és a mitózis befejezésének vizsgálatára egyaránt hangsúlyt fektettem. Az APCP:Cdc20 komplex szabályozását (azaz
elsősorban a korai mitózis eseményeit) az afrikai karmosbéka (Xenopus laevis) korai embrionális
ciklusainak modelljével elemeztem. A mitózis befejezését (melyben már az APC:Cdh1 komplex,
a Cdc14 és a FEAR-útvonal is fontos szerepet kapnak) a sarjadzó élesztő (Saccharomyces cerevisiae) mitózisának modellje segítségével vizsgáltam. Kutattam az előrecsatolási hurkok szerepét
a mitózis befejezésében. Elkészítettem a kemoimmunitási rendszer modelljét és részt vettem az
ABC-transzporterek mutációs adatbázisának fejlesztésében. Eredményeim az alábbi pontokban
foglalhatók össze.
1. Kidolgoztam az APCP:Cdc20 komplex szabályozásának a korábbiaknál feltehetően realisztikusabb modelljét, mely nem csupán az MPF APC magra kifejtett aktiváló, hanem a Cdc20
alegységre gyakorolt gátló foszforilezésének leírását is tartalmazza (Ciliberto et al. (2005),
5.1.1. rész, lásd a 43. oldalon).
2. Megmutattam, hogy az MPF APCP:Cdc20 komplexre kifejtett két ellentétes hatása határciklusos oszcillációk kialakulásához vezethet, melyek jól használhatók a korai embrionális
ciklusok modelljeként. Az oszcillációk létrejöttének feltétele, hogy a komplex két elemének,
az APC mag illetve a Cdc20 foszforilezésésének és defoszforilezésének sebessége lényegesen
eltérjen egymástól (Ciliberto et al. (2005), 5.1.1.1. rész, lásd a 45. oldalon).
3. A korábbi sejtciklusmodellek rendszerint egy hipotetikus köztes enzim (IE) feltételezésével
tették lehetővé az MPF és az APCP:Cdc20 komplex aktiválódása közötti időbeli késleltetés
leírását (2.5.1. rész, lásd a 27. oldalon). Az APC mag illetve a Cdc20 egymástól független és
eltérő sebességű foszforilezésének, továbbá komplexképzésüknek precízebb leírása lehetővé
tette, hogy az említett időbeli késleltetést az IE feltételezése nélkül tudjam leírni és ezáltal egy
egyszerűbb, elegánsabb modellt alkossak (Ciliberto et al. (2005), 5.1.1. rész, lásd a 43. oldalon).
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4. A Xenopus laevis korai embrionális ciklusainak leírására készített modellt kiegészítettem a
magorsó ellenőrzési pont egyszerű leírásával, melynek segítségével időbeli szimulációval
vizsgáltam a Xenopus laevis embriók kivonatában Mad2 hozzáadásával létrehozott metafázisos blokkot. Fázissík-analízis céljából elkészítettem ezen modell két dinamikus változóra
egyszerűsített változatát is. Rámutattam, hogy a ciklizáló embrionális kivonatot modellező
rendszer egyetlen stabilis attraktora a határciklusos oszcilláció, mely Li et al. (1997) említett
kísérletében a magorsó ellenőrzési pont aktiválásakor megszűnik és a rendszer egyetlen
stabilis állapotává egy egyensúlyi pont válik, melyben a magas MPF-aktivitás miatt nem
képes annyi defoszforilezett Cdc20 képződni, mely az APC maggal aktív komplexet képezve
elegendő lenne a mitózisos blokkból történő kilépéshez. Bifurkációs analízis segítségével megmutattam, hogy a magorsó ellenőrzési pont aktiválódása hátterében a szabályozórendszer
végtelen periódusú (homoklinikus) nyereg-hurok vagy végtelen periódusú nyereg-csomó
bifurkációja állhat (Ciliberto et al. (2005), 5.1.2. rész, lásd a 47. oldalon).
5. Mivel Kim et al. (1999) eredményei szerint az MPF gátló foszforilezése is szerepet játszhat
a Xenopus laevis korai embrionális ciklusainak szabályozásában, a modellt tovább bővítettem egy ennek leírására alkalmas MPF-foszforilezési modullal. Ez a modul már több
korábbi, a Xenopus laevis embrionális kivonatának modellezésére létrehozott modellben
szerepelt (Novak és Tyson, 1993; Marlovits et al., 1998), matematikai leírása azonban nem
felelt meg maradéktalanuul a Michaelis–Menten-kinetika alkalmazhatóságának azon kritériumának, mely szerint az enzim mennyisége elhanyagolható kell legyen a szubsztrátéhoz
képest (Sabouri-Ghomi et al., 2008). A tömeghatástörvény és az enzimkinetikai leírás megfelelő kombinációjával elértem, hogy a modell ennek a feltételnek is eleget tegyen (Ciliberto
et al. (2005), 5.1.3. rész, lásd az 53. oldalon).
6. Elkészítettem a sarjadzó élesztő mitózisának vizsgálatára Queralt et al. (2006) által készített modell két dinamikai változóra egyszerűsített változatát, melynek felhasználásával az
MPF–Cdc14 fázissík segítségével elemeztem a mitózis befejezésének eseményeit. A kutatott biológiai jelenségek minél sokoldalúbb megközelítése érdekében, ahol csak tudtam,
egymás mellé állítottam a szakirodalomból gyűjtött laboratóriumi kísérletek eredményeit,
ezen kísérletek Queralt et al. (2006) modelljével (pontosabban többnyire annak egyszerűbb „részmodelljeivel”) végzett időbeli szimulációit, valamint a megfelelő „kétdimenzióra”
egyszerűsített modellekkel készített fázisportrékat (Tóth et al. (2007), 5.2. rész, lásd az 59. oldalon).
7. Rámutattam, hogy a mitózis befejezéséhez a rendszernek az MPF–Cdc14 fázissíkon egy
nyereg–csomó bifurkáción kell keresztülmennie, melyhez a Cdc14-aktivitásnak meg kell
haladnia egy adott küszöbértéket (5.2.1.1. rész, lásd a 60. oldalon). Mivel MEN-mutánsokban
a szeparáz ektopikus túltermeltetése (5.2.1.3. rész, lásd a 67. oldalon) vagy az APCP:Cdc20
aktiválása (lásd az 5.2.1.4. részben a 69. oldalon) nem elégséges ezen Cdc14-küszöbszint
meghaladásához, ezekben a kísérletekben a sejtek mitózisban blokkolódnak (Tóth et al.,
2007).
8. Fázissík-analízissel megállapítottam, hogy a mitózis befejezésének időzítése egy gátló és
egy aktiváló MPF-küszöbszint függvénye. A gátló küszöbszint a MEN-útvonal egy downst-
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ream komponensének, a Cdc15 protein-kináz MPF általi inaktiválásának a következménye,
az aktiváló küszöbszint pedig egy upstream MEN-komponens, a Tem1 GTP-áz MPF általi aktiválásával függ össze. A mitózisból történő kilépéshez az MPF-aktivitásnak a gátló
küszöbszint alatt, ám egyúttal az aktiváló küszöbszint felett kell lennie (5.2.3. rész, lásd a 75. oldalon). Míg a Net1 MPF általi foszforilezésének hiányában (például net1-6Cdk sejtekben)
mindkét MPF-küszöbszint hatása érvényesül, addig vad típusú sejtekben csak az aktiváló
küszöbszint figyelhető meg, mert az MPF Cdc15-öt gátló hatását elfedi a Net1 foszforilezése
révén megvalósuló aktiváló hatása (Tóth et al. (2007), 5.2.4. rész, lásd a 80. oldalon).
9. Rámutattam, hogy a mitózisból való kilépés a szabályozórendszer két bistabilis kapcsolójának egymást követő, meghatározott sorrendben történő irreverzibilis átmenete révén
valósul meg, melyhez vad típusú sejtekben az APCP:Cdc20 mindkét szubsztrátjának lebontása esszenciális. Először a szekurin degradációja a FEAR-útvonalon keresztül „bekapcsolja”
a Cdc14 és a MEN közötti pozitív visszacsatolási kört, azaz aktiválja a MEN-útvonalat, mely
a Cdc14 nukleoluszból történő tejes felszabadulásához vezet. A ciklinek lebontása az MPFnullklína mitózisból való kilépéshez szükséges Cdc14-küszöbszintjének csökkenését okozza.
A Cdc14 aktiválódásának és a Cdc14-küszöbérték csökkenésének együttes következménye a
másik bistabilis kapcsoló irreverzibilis átmenete, melynek során MPF teljesen inaktiválódik,
az APC:Cdh1-aktivitás pedig megemelkedik. E két bistabilis kapcsoló összehangolt működése biztosítja a mitózisból való kilépés robusztus, megbízható szabályozását (Tóth et al.
(2007), 5.2.4. rész, lásd a 80. oldalon).
10. Kidolgoztam egy olyan modellt, melynek segítségével a (+ + /−) és a (− − /−) típusú előrecsatolási hurkok szerepe vizsgálható a mitózis befejezésében. A modellel végzett időbeli
szimuláció segítségével rámutattam, hogy ezek az előrecsatolási hurkok olyan hálózati motívumokat alkotnak, melyek általános szerepet tölthetnek be a mitózis befejezésekor tranziens
módon aktiválódó fehérjék szabályozásában (Csikász-Nagy et al. (2009), 5.3. rész, lásd
a 82. oldalon).
11. Részt vettem az ABC-traszporterek mutációs adabázisának fejlesztésében. Az ABCMdb a
más adatbázisokból elérhető mutációk nagy részén túl számos, más adatbázisokban nem
megtalálható mutációt tesz egyszerűen elérhetővé bárki számára (Gyimesi et al. (2013),
5.4. rész, lásd a 85. oldalon).
Összefoglalva, doktori munkám során a korábbiakhoz képest részletesebb, feltehetően biológiailag
adekvátabb, és több szempontból matematikailag is helytállóbb modelleket készítettem a korai
mitózis és a mitózis befejezésének leírására. Munkám alátámasztja azt a megfigyelést is, mely
szerint összetett molekuláris hálózatok jól tanulmányozhatók a biokémiai reakciókinetika törvényszerűségei alapján készített matematikai modellekkel és a dinamikai rendszerek vizsgálatának
eszközeivel, például fázisportrékkal és bifurkációs analízissel. Eredményeim a további kutatásra
is inspirációt adhatnak. Például az általam kifejezetten csak a mitózis eseményeinek vizsgálatára
létrehozott modellek általánosabb sejtciklusmodellekbe történő beépítése kiváló lehetőség lehet a
teljes sejtciklus realisztikusabb modellezésére. A kemoimmunitási rendszer modelljének sejtciklusmodellekkel való összekapcsolása pedig a kemoterápiás szerek fejlesztése során bizonyulhat
hasznosnak.
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A

TOVÁBBI MATEMATIKAI RÉSZLETEK

a.1

az APCP:Cdc20 szabályozására alkalmazott egyszerűsített leírás
alkalmazhatóságának igazolása

A Xenopus laevis korai embrionális ciklusainak modellezésénél (5.1. rész, lásd a 43. oldalon) hangsúlyoztam az APC mag és a Cdc20 MPF általi eltérő sebességű és hatású foszforilezésének szerepét az
ubikvitin-ligáz aktivitással bíró APCP:Cdc20 komplex képződésében. Ezzel szemben a mitózis metafázisában a Cdc20 inaktiválásával blokkolt, majd a gátló hatás megszüntetésével a sejtciklusban
továbbengedett sarjadzó élesztő sejtek modellezésekor (5.2. rész, lásd az 59. oldalon) elhanyagoltam
az APC mag és a Cdc20 eltérő sebességű foszforilezésének és kettejük komplexképzésének szerepét
az aktív APCP:Cdc20 komplex képződésében. Az elhanyagolás azzal indokolható, hogy a metafázisban blokkolt sejtekben a tartósan magas MPF-aktivitás miatt jelentős mennyiségű foszforilezett
APCP található, mellyel a metafázisú blokk megszüntetése után szintetizálódó Cdc20 gyorsan
komplexet képez (5.2.1.1. rész, lásd a 60. oldalon).
Annak érdekében, hogy ezen elhanyagolás elfogadhatóságát igazoljam, készítettem egy olyan
változatot a teljes (vad típusú sejtekre készült) sarjadzó élesztő modellből, melyben nem éltem
az elhanyagolással, hanem az APCP:Cdc20 komplex szabályozását a Xenopus laevis modellekben
használt egyenletekkel (2. táblázat, lásd a 44. oldalon) írtam le. A modellel végzett időbeli szimuláció (28. ábra) eredményét összevetve az elhanyagolást tartalmazó modellel végzett szimuláció
eredményével (25.B. ábra, lásd a 81. oldalon) sem az egyes görbék alakjában, sem a lényeges események időzítésében nem látható lényeges különbség. Az összehasonlítás igazolja az egyszerűsített
leírás elfogadhatóságát.
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28. ábra. A mitózis befejezésének időbeli szimulációja vad típusú sejtekben az APCP:Cdc20 komplex szabályozását részletesen leíró modellel (D.2.8. melléklet, lásd a 178. oldalon). t = 0 min-ig a Cdc20 megvonásával
(k 20,s = 0) előállított mitózisos blokkot szimuláltam. t = 0 min-nél a sejtek metafázisos blokkból a Cdc20szintézis „visszakapcsolásával” történő továbbengedését modelleztem a k 20,s paraméter 0,06-ra állításával
és a szimuláció folytatásával. (Vesd össze a 25.B. ábrával.)

A.2 a Cdc14-aktivitás változását leíró differenciálegyenlet levezetése

a.2

a Cdc14-aktivitás változását leíró differenciálegyenlet levezetése

Az 5.17. egyenlet (lásd a 67. oldalon) az alábbi módon vezethető le. Induljunk ki az 5.16. egyenletből,
melyet a levezetés teljessége végett itt is bemutatok:
[Net1dP] = Knet,ds

[Cdc14t] − [Cdc14]
+ [Cdc14t] − [Cdc14]
[Cdc14]

(A.1)

Ezt átrendezve adódik:
[Cdc14] [Net1dP] = Knet,ds [Cdc14t] − (Knet,ds − [Cdc14t]) [Cdc14] − [Cdc14]2

(A.2)

Az előbbi deriválásával kapjuk:
[Net1dP]

d[Net1dP]
d[Cdc14]
d[Cdc14]
+ [Cdc14]
= − (Knet,ds − [Cdc14t] + 2 [Cdc14])
dt
dt
dt

(A.3)

Melyet átrendezve kapjuk:
[Cdc14]
d[Net1dP]
d[Cdc14]
=−
dt
[Net1dP] + Knet,ds − [Cdc14t] + 2 [Cdc14]
dt

(A.4)

Az 5.12. egyenletből következik, hogy
d[Net1dP] d[Net1] d[Net1∶Cdc14]
=
+
dt
dt
dt
ezért a

d[Net1dP]
dt

(A.5)

deriváltat 5.10 és 5.11 összeadásával kaphatjuk meg:

d[Net1dP]
[Net1P]
′
′′
= (knet,dp
−
[Cdc14] + knet,dp
[PP2A])
dt
Jnet + [Net1P]
[Net1dP]
′′
′
[MEN])
[MPF] + knet,p
− (knet,p
Jnet + [Net1dP]

(A.6)

Ennek jobb oldalát behelyettesítve az A.4. egyenletbe adódik az 5.17. egyenlet, melyet a levezetés
teljessége végett itt is bemutatok:
d[Cdc14]
[Net1dP]
′
′′
= ((knet,p
[MPF] + knet,p
[MEN])
−
dt
Jnet + [Net1dP]
′
′′
[Cdc14] + knet,dp
[PP2A])
− (knet,dp

⋅

[Net1P]
)⋅
Jnet + [Net1P]

[Cdc14]
[Net1dP] + Knet,ds − [Cdc14t] + 2 [Cdc14]

(A.7)
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A MATEMATIKAI VÁLTOZÓK ÉS PARAMÉTEREK ELNEVEZÉSEI

A matematikai változók elnevezésekor az alábbi konvenciókat követtem:
• A különféle paraméterek jelölésére használt jelek:
–
–
–
–

k: reakciósebességi együttható
K: disszociációs állandó
J: Michaelis-állandó
L: Hill-együttható

• Az egyes paraméterek elnevezése X f ol yamat,mol ekul a formájú, ahol X az adott paraméterre
utaló betű, f ol yamat az adott biokémiai folyamatra utaló rövidítés, mol ekul a pedig az adott
folyamatban részt vevő egyik molekulára utaló rövidítés, mely az adott molekula nevéből
van levezetve. A folyamatok azonosítására az alábbi rövidítéseket használom:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

s: szintézis
d: degradáció
as: asszociáció
ds: disszociáció
p: foszforilezés
dp: defoszforilezés
a: aktiválás
i: inaktiválás
in: inhibíció
t: összes
r: arány

• A háttérfolyamatok jelzése során nem használtam felső indexet.
• Az enzimes reakciók esetén az enzimre egy-egy felső indexszel utaltam:
–
–
–

′

utal az MPF-re, az APCP:Cdc20-ra és a Cdc14-re.
utal a Wee1-re, a Cdc25-re, az APC:Cdh1-re, a MEN-re és a PP2A-ra.
′′′
utal a Plk-ra.
′′

Ezek a jelölések az adott biokémiai folyamatra utaló azonosítóval együtt egyértelműek a
dolgozatban bemutatott egyenletekben.
A 7–10. táblázatokban megadom a dolgozatban használt matematikai változók neveinek megfeleltetését az eredeti közleményekben használt jelölésekkel. Közlöm az .ode fájlokban alkalmazott
változóneveket is.
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b.1

Ciliberto et al., 2005
Név

Eredeti név

ODE

Név

Eredeti név

ODE

[APC]

[APC]

APC

kapc,as

kass

kapc_as

[APCt]

[APCtotal]

APCt

kapc,dp

kapc,deph

kapc_dp

[APCP]

[APCP]

APCP

kapc,ds

kdiss

kapc_ds

kapc,ph

kapc_pv

′
kcyc,deg

kcyc_d

[APCP∶Cdc20]

[APCP∶Cdc20]

APCP_C20

′
kapc,p

[Cdc20]

[Cdc20]

Cdc20

kcyc,d

[Cdc20t]

[Cdc20total]

Cdc20t

′
kcyc,d

kcyc,deg

kcyc_dv

[Cdc20P]

[Cdc20P]

Cdc20P

kcyc,s

kcyc,syn

kcyc_s

[Cdc25t]

[Cdc25total]

Cdc25t

kmad,as

kass2

kmad_as

[Cdc25P]

[Cdc25P]

Cdc25P

kmad,ds

kdiss2

kmad_ds

[Mad2]

[Mad2]

Mad2

k25

kmpf_dpvv

[Mad2t]

[Mad2active]

Mad2t

′′
k25

kmpfdp1vv

[Mad2∶Cdc20P]

[Mad2∶Cdc20P]

Mad2_C20P

′
k25

kmpfdp2vv

kwee

kmpf_pvv

′′
kwee

kmpf_p1vv

′
kwee

kmpf_p2vv

Vawee

kwee_dp

′′
kmpf
,dp

′′
kmpf
,dp1

′′
kmpf
,dp2
′′
kmpf
,p
′′
kmpf ,p1
′′
kmpf
,p2

[MPF]

[MPF]

MPF

[MPFt]

[MPFtotal]

MPFt

[Wee1]

[Wee]

Wee1

[Wee1t]

[Weetotal]

Wee1t

k20,dp

k20,deph

k20_dp

′′
Viwee

kwee_pv

′
k20,p

′
kwee,p

k20,ph

k20_pv

J25,dp

J25

J25_dp

k25,dp

Vi25

k25_dp

Jcyc,deg

Jcyc_dv

′
k25,p

′′
Va25

′
Jcyc,d

k25_pv

Jwee,dp

Jwee

Jwee_dp

kwee,dp

7. táblázat. A dolgozatban használt matematikai változók neveinek megfeleltetése Ciliberto et al. (2005)
változóinak neveivel.

B.2 Queralt et al., 2006

b.2

Queralt et al., 2006
Név

Eredeti név

ODE

Név

Eredeti név

ODE

k20,s

ks,cdc20

k20_s

knet,as

la,net

knet_as

k20,d

kd,cdc20

k20_d

knet,ds

ld,net

knet_ds

′′
k20,d

′
kd,cdc20

k20_dvv

8. táblázat. A dolgozatban használt matematikai változók neveinek megfeleltetése Queralt et al. (2006)
változóinak neveivel.
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b.3

Tóth et al., 2007
Név

Eredeti név

ODE

Név

Eredeti név

ODE

[APCP∶Cdc20]

[Cdc20]

APCP_C20

kcyc,s

ks,clb2

kcyc_s

[APC∶Cdh1]

[Cdh1]

APC_Cdh1

kmen,as

la,men

kmen_as

[APC∶Cdh1t]

[Cdh1]T

APC_Cdh1t

kmen,ds

ld,men

kmen_ds

[Cdc14]

[Cdc14]

Cdc14

[Cdc14t]

[Cdc14]T

Cdc14t

[Cdc15]

[Cdc15]

Cdc15

[Cdc15t]

[Cdc15]T

Cdc15t

[MEN]

[MEN]

MEN

′
knet,dp

kd′

knet_dpv

kd

knet_dpvv

kp

knet_pv

′′
knet,p

kp′

knet_pvv

kplk,d

kd,polo

kplk_d

′′
knet,dp
′
knet,p

[MPF]

[Clb2]

MPF

′′
kplk,d

′
kd,polo

kplk_dvv

[Net1]

[Net1]

Net1

kplk,dp

ki,polo

kplk_dp

[Net1t]

[Net1]T

Net1t

kplk,p

kplk_p

[Net1∶Cdc14]

[Net1∶Cdc14]

Net1_C14

′
kplk,p

ka,polo

[Net1dP]

[Net1deP]

Net1dP

[Net1P]

[Net1P]

[Plk]

′
ka,polo

kplk_pv

kplk,s

ks,polo

kplk_s

Net1P

kpp,in

ki

kpp_in

[Polo]

Plk

kpp,r

kpp

kpp_r

[Plkt]

[Polo]T

Plkt

ksec,as

la,sec

ksec_as

[PP2A]

[PP2A]

PP2A

ksec,d

kd,sec

ksec_d

[PP2At]

[PP2A]T

PP2At

′
ksec,d

[Sec]

[Sec]

Sec

ksec,ds

ld,sec

ksec_ds

[Sect]

[Sec]T

Sect

ksec,s

ks,sec

ksec_s

[Sec∶Sep]

[Sec∶Sep]

Sec_Sep

ksep,d

kd,sep

ksep_d

[Sep]

[Sep]

Sep

ksep,s

ks,sep

ksep_s

[Sept]

[Sep]T

Sept

ktem,dp

ki,tem

ktem_dp

[Tem1]

[Tem1]

Tem1

′′
ktem,dp

′
ki,tem

ktem_dpvv

[Tem1t]

[Tem1]T

Tem1t

ktem,p

ka,tem

ktem_p

k15,dp

ka,cdc15

k15_dp

′
ka,cdc15

′
ka,tem

ktem_pvvv

′
k15,dp

′′′
ktem,p

k15_dpv

Knet,ds

Kdiss

Knet_ds

k15,p

ki,cdc15

k15_p

J15

J15

′
ki,cdc15

Jcdc15

k15_pv

Jcdh

Jcdh

Jcdh

kd,cdh

kcdh_dp

Jnet

Jnet

Jnet

kcdh_dpv

Jplk

Jpolo

Jplk

kcdh_pv

Jtem

Jtem

Jtem

kcyc_d

Tr1

Tr1

Tr_1

kcyc_dv

Tr2

Tr2

Tr_2

′
k15,p

kcdh,dp
′
kcdh,dp
′
kcdh,p

kcyc,d

′
kcyc,d
′′
kcyc,d

′
kd,cdh
′
kp,cdh

kd,clb2

′
kd,clb2
′′
kd,clb2

′
kd,sec

ksec_dv

kcyc_dvv

9. táblázat. A dolgozatban használt matematikai változók neveinek megfeleltetése Tóth et al. (2007) változóinak neveivel.

B.4 Csikász-Nagy et al., 2009

b.4

Csikász-Nagy et al., 2009
Név

Eredeti név

ODE

Név

Eredeti név

ODE

[APCP∶Cdc20]

Cdc20A

APCP_C20

kcyc,s

kcyc_s

[APCP∶Cdc20t]

1

APCP_C20t

′
kie,p

k1′
k9

kie_pv

[APC∶Cdh1]

Cdh1

APC_Cdh1

kiep,dp

[APC∶Cdh1t]

1

[IEP]

k10

kiep_dp

APC_Cdh1t

′
ktf1,p

k11

ktf1_pv

IE

IEP

ktf1p,dp

k12

ktf1p_dp

[IEPt]

1

IEPt

′
ktf2,p

k22

ktf2_pv

[MPF]

Cdk

MPF

ktf2p,dp

k21

ktf2p_dp

[TF1p]

TF1

TF1p

kvf1,d

k42

kvf1_d

[TF1t]

TFT1

TF1t

′
kvf1,p

k52

kvf1_pv

[TF2]

TF2

TF2

kvf1,s

k32

kvf1_s

[TF2t]

TFT2

TF2t

kvf1p,d

′
k42

kvf1p_d

[VF1p]

EPP2

VF1p

kvf1p,dp

k62

kvf1p_dp

[VF1t]

EPT2

VF1t

kvf2,d

k48

kvf2_d

[VF2p]

EPP8

VF2p

kvf2,in

kvf2_in

[VF2t]

EPT8

VF2t

′
kvf2,p

′
k38

k58

kvf2_pv

k20,dp

k8

k20_dp

kvf2,s

k38

kvf2_s

k7

k20_pvv

kvf2p,d

kvf2p_d

k3′

′
k48

kcdh_dp

kvf2p,dp

k68

kvf2p_dp

kcdh_dpv

J20,dp

J8

J20_dp

J7

J20_pvv

J3

Jcdh_dpv

J4

Jcdh_pv

′′
k20,p

kcdh,dp

′
kcdh,dp
′
kcdh,p

k3′′
k4

kcdh_pv

kcyc,d

k2′

kcyc_d

′
kcyc,d
′′
kcyc,d

k2′′′
k2′′

kcyc_dv

′′
J20,p
′
Jcdh,dp
′
Jcdh,p

kcyc_dvv

10. táblázat. A dolgozatban használt matematikai változók neveinek megfeleltetése Csikász-Nagy et al. (2009)
változóinak neveivel. (A táblázatban kizárólag Csikász-Nagy et al. (2009) változóinak neveit tüntettem fel,
azokat, melyek csupán Tyson és Novak (2001) közleményében szerepelnek, nem.)
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The mitotic cell cycle can be described as an alternation between two states. During
mitosis, MPF (mitosis promoting factor) is high and keeps inactive its numerous molecular
antagonists. In interphase, MPF is inactivated, and the antagonists prevail. The transition
between the two states is ensured by ‘helper’ molecules that favor one state over the other.
It has long been assumed that active MPF (a dimer of cyclin B and cyclin-dependent kinase
1) induces exit from mitosis by activating APC:Cdc20, a ubiquitin ligase responsible for
cyclin B degradation. The molecular details have not been fully worked out yet, but recent
results show that MPF and the ubiquitin ligase are not involved in a simple negative feedback loop. While it is proven that MPF activates APC, new data suggest that MPF inhibits
Cdc20, i.e., that MPF and Cdc20 are antagonists. We introduce this new idea into a
published model for cell cycle regulation in Xenopus laevis, and study its dynamical
behavior. We show that the new wiring permits oscillations with a simpler and smaller
network than previously envisaged and that the antagonism between MPF and Cdc20
suggests a new interpretation of the spindle checkpoint.

INTRODUCTION
The molecular machinery that controls cell cycle progression is very conserved among
eukaryotes.1 Cell cycle events, most notably mitosis (M) and DNA synthesis (S), alternate
during the cell cycle thanks to the timely regulation of cyclin-dependent kinases (CDKs).2
Inactive if alone, CDKs are activated when bound to their regulatory subunits, known as
cyclins. Availability of cyclins is the rate-limiting step for CDK:cyclin heterodimer formation
because CDKs are present in excess throughout a normal cell cycle, and binding is fast and
spontaneous. Not surprisingly, living cells modulate cyclin synthesis and degradation as a
means to control CDK:cyclin activity. For example, during early embryonic division cycles
of the frog (Xenopus laevis), the Cdk1:cyclin B complex responsible for mitosis (known as
MPF, mitosis promoting factor) accumulates until the cell enters into mitosis and drops
shortly thereafter. Accordingly, cyclin B is continuously synthesized during the cycle but is
degraded only at the end of mitosis.3,4
Central to cyclin B degradation is the ubiquitin ligase APC (anaphase promoting
complex) (for a review, see Ref. 5). APC alone is unable to target cyclin B for degradation,
its activation being dependent on the binding of either one of two cofactors, Cdc20 or
Cdh1.6-8 Both complexes APC:Cdc20 and APC:Cdh1 are able to ubiquitinate cyclin B,
but the two cofactors are thought to have different roles because they are thought to be
differently regulated by MPF.
APC:Cdh1 degrades cyclin B during G1 phase, whereas it is inactive in S, G2 and M
phases, when MPF is high.9 The reason is that MPF and Cdh1 are antagonists: APC:Cdh1
is an efficient ubiquitin ligase for cyclin B degradation, and MPF converts Cdh1 into a
phosphorylated form that cannot bind to APC.8 Both experimentalists10 and theoreticians11,12 have stressed the importance of this antagonism which is said to lie at the heart
of the cell cycle regulatory network. In this framework, the cell cycle has been explained
as the alternation between two self-sustaining states: active MPF/inactive Cdh1 and vice
versa.
A challenge for this model is to explain how the cell-cycle regulatory network can
switch from one self-sustaining state to another. How does the active MPF/inactive Cdh1
state lose its stability? It is generally accepted that MPF activates APC:Cdc20, and therefore
indirectly triggers its own inactivation.13-15 The effect of the negative feedback on the
antagonism between MPF and APC:Cdh1 is dramatic. As cyclins start to be degraded by
Cell Cycle
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APC:Cdc20, MPF loses the upper hand,
APC: Cdh1 prevails and keeps degrading cyclin
B throughout the whole next G1 phase.
According to this model, it is crucial that MPF
has opposite effects on the two cofactors: it
inhibits Cdh1, making sure that there are two
alternative states, but activates Cdc20, which
guarantees that the mitotic state is transitory.
However, recent evidence regarding Cdc20 regulation suggests that this is an oversimplified view.
MPF exerts a double control on APC:Cdc20
formation. It is well known that MPF phosphorylates and activates APC, giving rise to a negative
feedback signal (MPF → APC —| MPF).8,16,17
Less understood is the control that MPF exerts on
Cdc20. Some studies report that MPF has no
effect on Cdc20,8 but more conclusive and recent Figure 1. Wiring diagram describing the molecular network underlying cell cycle oscillations during
evidence suggests that MPF inhibits Cdc20,18 Xenopus early development. Three modules can be recognized, one responsible for MPF
hinting that MPF and Cdc20 are antagonists phosphorylation and dephosphorylation (including MPF, Cdc25 and Wee1), the second which
involved in a positive feedback loop (MPF —| controls cyclin B degradation and therefore MPF inactivation (including MPF, Cdc20, APC), and
the third involved in the spindle checkpoint (including Cdc20P and Mad2). See text for details.
Cdc20 —| MPF).19-21 Summarizing, recent data
show that MPF is involved in both positive and
negative feedback effects with APC and Cdc20.
Is this wiring consistent with the accepted role of APC:Cdc20 into account the possibility that APCP:Cdc20 is destabilized either
during exit from mitosis? We modify a published model for Xenopus by APCP dephosphorylation or by MPF-catalyzed phosphorylation
laevis22 keeping track of these new data, and explore their effects on of Cdc20.
MPF phosphorylation. By phosphorylating and inactivating
the dynamical behavior of the system. The rapid alternation of S and
M phases that compose the early cycles in Xenopus are well suited to MPF, the protein kinase Wee1 complements APCP:Cdc20 in its role
analyze the interaction between MPF and APC:Cdc20 because of antagonizing MPF activity.23 MPF and Wee1 are mutual antagoCdh1 is missing, and cyclin B degradation is due to APC:Cdc20 nists because they phosphorylate and inhibit each other (call the
phosphorylated form of MPF ‘preMPF’), forming a double-negative
only. At the end of the paper we will generalize our arguments.
feedback loop of the same type as the one formed by Cdc20 and

THE MODEL

Biological basis. During the early stages
of Xenopus development, MPF is controlled
through two mechanisms, cyclin B degradation and Cdk1 phosphorylation, as summarized in Figure 1.
Cyclin B degradation. Only cyclin B
synthesis is required to drive MPF oscillations
in Xenopus extracts, all other mRNAs being
dispensable.4 For this reason, in our model
we keep track of cyclin synthesis and degradation only, while all other components are
constant.
During Xenopus early development,
cyclin B degradation is catalyzed by the
complex APC:Cdc20, which is in turn subject
to dual control by MPF. MPF phosphorylates
and activates APC (call the phosphorylated
form ‘APCP’), a reaction required for the
binding of APC to Cdc20.8 MPF also phosphorylates Cdc20 with an opposite effect,
since phosphorylared Cdc20 (call it
‘Cdc20P’) has a reduced affinity for APC.18
We assume for the sake of simplicity that
only the phosphorylated form of APC and
the dephosphorylated form of Cdc20 can
bind to form APCP:Cdc20. We also take
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Table 1

Differential and algebraic equations*

*The equations have been derived from the wiring diagram in Figure 1.
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Table 2

Parameters and initial conditions

Rate constants (min-1)
kcyc,syn = 0.4
kapc,ph = 0.04
kass = 80
k'25 = 0.2
k'wee = 0.1

kcyc,deg = 2
kapc,deph = 0.04
kdiss = 20
k"25 = 10
k"wee = 4

Mad2active = 0.01
Weetotal = 1

APCtotal = 1
Jwee = 0.01

[MPF] = 0.015
[APCP:Cdc20] = 0.320

[MPFtotal] = 0.016
[Wee1] = 0.718

Other constants (dimensionless)
Initial conditions (dimensionless)

we shall refer to this part of the network as the MPF phosphorylation
module.
We model the MPF phosphoryk'cyc,deg = 0.08
lation module following the
k20,deph = 8
k20,ph = 10
approach used by Novak and
kass2 = 10
kdiss2 = 0.1
Tyson,22 with a minor change. The
Vi25 = 0.2
V"a25 = 1
Vawee = 0.2
V"iwee = 1
differential equations for Wee1 and
Cdc25 are not expressed as
Goldbeter-Koshland functions,26
Cdc20total = 1
Cdc25total = 1
rather we use saturation kinetics
Jcyc,deg = 0.01
J25 = 0.01
only for the reactions catalyzed by
the phosphatases that act on Cdc25
[Cdc20] = 0.652
[APCP] = 0.124
and Wee1. All other reactions are
[Cdc25P] = 0.281
[Mad2:Cdc20P] = 0.009
described using mass-action kinetics. We opted not to use GoldbeterKoshland equations to describe the dynamics of molecular species
that take part in multiple reactions (e.g., Wee1, which inhibits and
is inhibited by MPF) because the assumption that substrate-enzyme
complexes are negligible is not correct (Sabouri, Ciliberto, Novak,
Tyson, unpublished).
The spindle checkpoint. We also aim to model the spindle
checkpoint, a molecular device that blocks cells in M phase when
chromosomes are not properly aligned on the metaphase plate.
Although checkpoints are silent during early development, they can
be induced by a strong signal. The spindle checkpoint can be
stimulated in Xenopus extracts by adding nuclei and inhibitors of
microtubule polymerization.27 Experimental data on Xenopus
extracts suggest that Mad2, an essential protein for the spindle
checkpoint, sequesters the phosphorylated form of Cdc20 and thereby
inhibits chromosome separation and stabilizes MPF.20 We do not
aim to model the detailed molecular circuitry of the spindle checkpoint, which is complicated and not clearly understood yet.28 We
simply introduce the complex Mad2:Cdc20P to account for the role
of Mad2 in maintaining the checkpoint operational. In the model,
the sum of the concentrations of Mad2 free and bound to Cdc20P
is constant ([Mad2active]). We do not keep track of Mad2 activation:
we simulate an operational checkpoint by increasing the concentration of Mad2active.
The wiring diagram in Figure 1, is translated into a system of
ordinary differential equations (Table 1) using standard laws of chemical kinetics. For the chosen parameter set and initial conditions
(Table 2) the system gives rise to oscillations, as shown in Figure 2.

Figure 2. The molecular network generates limit cycle oscillations. In the
upper panel are shown [MPF] and [MPFtotal] = [MPF] + [preMPF]. As the
positive feedback formed by MPF and Cdc25P is engaged, preMPF is
converted into MPF (the dotted and solid lines get close). In the middle panel
are plotted the active forms of Cdc25 and Wee1, the phosphatase and the
kinase that control MPF phosphorylation state. In the lower panel are plotted
APCP, Cdc20 and Cdc20P. Notice that Cdc20 undergoes faster post-translational modifications than APC, so that Cdc20P reaches both maximum and
minimum before APCP. Equations in Table 1, parameters and initial conditions
in Table 2. Cycle time = 62 min.

MPF.23 Activation of MPF (preMPF → MPF) by the protein
phosphatase Cdc25 is also regulated by positive feedback: MPF
phosphorylates and activates Cdc25, and Cdc25 removes the
inhibitory phosphate group from MPF.24,25 In the rest of the paper
www.landesbioscience.com

RESULTS

At the beginning of an oscillation, MPF is inhibited by Wee1. Cyclin
synthesis drives a slow increase of MPF until a critical threshold, when the
positive feedbacks between Cdc25 and MPF and between Wee1 and MPF
are engaged. After this point, Cdc25 is activated and Wee1 inhibited (Fig. 2,
middle panel) while preMPF is dephosphorylated, giving rise to a steep
increase in MPF (Fig. 2, upper panel) (see ref. 22 for a more detailed
description of this process).
In our model, as MPF increases it both inhibits and activates the formation of the APCP:Cdc20 complex. In this context, oscillatory behavior may
seem counterintuitive. Cyclin B degradation occurs when MPF reaches the
peak of the oscillation and exerts the strongest inihibitory effect on Cdc20.
How is it possible? The rate constants for Cdc20 and APC phosphorylation
and dephosphorylation (k20,ph, kapc,ph and k20,deph, kapc,deph respectively)
play key roles in the oscillatory behavior. The inhibitory effect of MPF
initially prevails because Cdc20 is phosphorylated promptly, while APCP
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Figure 4. Limit cycle oscillations in a system where MPF cannot be phosphorylated. As soon as MPF drops, it rises again because it is not inhibited
by Wee1. Therefore, APCP:Cdc20 starts to increase faster than in normal
cells, and cycles are shorter (cycle time = 45 min). Equations in Table 1,
parameters in Table 2, except for k’wee = 0 and k”wee = 0.

Figure 3. Limit cycle oscillations in a system where Cdc20 cannot be
phosphorylated. Notice that in this system APCP:Cdc20 builds up when MPF
starts to accumulate, without delay. Accordingly, the cell cycle is faster (cycle
time = 35 min). Equations in Table 1, parameters in Table 2, except for
k20,ph = 0.

builds up more slowly (k20,ph >> kapc,ph), (Fig. 2, lower panel). As few
APCP:Cdc20 complexes can form, MPF activity stays high for 10–20 min,
during the time when Cdc25 is fully active. Eventually, the positive effect
that MPF exerts on APCP:Cdc20 formation (i.e., production of APCP)
overcomes the negative one (i.e., formation of Cdc20P), APCP avidly binds
to the unphosphorylated fraction of Cdc20 and APCP:Cdc20 builds
up. Cyclin B starts to be degraded, MPF level drops, the inhibition on
Cdc20 is relieved, and a pool of unphosphorylated Cdc20 is rapidly created.
As APCP dephosphorylation is slower than Cdc20P dephosphorylation
(k20,deph >>kapc,deph), APCP does not drop as quickly as Cdc20P, and
APCP:Cdc20 keeps increasing while MPF decreases.
Eventually the cell exits from mitosis. MPF drops so low that it does not
produce enough APCP to bind the large pool of available Cdc20, and cyclin
B can accumulate again. The newly formed MPF is phosphorylated by
Wee1, and a new oscillation starts.
Separating the two modules. In the model there is one negative feedback (MPF → APC —| MPF) and three positive feedbacks, two involved
in MPF phosphorylation (MPF → Cdc25 → MPF and MPF —| Wee1 —|
MPF), and one in cyclin degradation (MPF —| Cdc20 —| MPF). Theory
predicts that oscillations can arise in a two component system composed of
one positive and one negative feedback.29 We asked whether, given the
parameter set in Table 2, our system would oscillate without either MPF
phosphorylation or Cdc20 inhibition.
Nonphosphorylatable Cdc20. Limit cycle solutions still exist in a mutant
where Cdc20 cannot be phosphorylated by MPF (k20,ph = 0), (Fig. 3).
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When the antagonism between MPF and Cdc20 is lacking, APCP:Cdc20
accumulates as soon as MPF is able to effectively phosphorylate APC,
roughly at the same time as the MPF/Cdc25 loop is engaged. As a result,
oscillations are faster (cycle time = 35 min compared to wild type cycle time
= 62 min) and have a smaller amplitude than in normal cells. Clearly, cells
with normal Cdc20 have a longer cycle because the antagonism between
MPF and Cdc20 delays APCP:Cdc20 formation.
The positive feedback loops of the MPF phosporylation module give rise
to bistability, as predicted theoretically22 and verified experimentally.30,31 In
agreement with these observations, if we eliminate cyclin synthesis and
degradation (kcyc,syn = 0, kcyc,deg = 0, k’cyc,deg = 0), our model shows bistability
(data not shown).
Nonphosphorylatable MPF. Early measurements could not detect any
MPF-tyrosine phosphorylation during Xenopus early development,32 but
more recent data showed that a certain extent of phosphorylation occurs.33
Injection of the phosphatase Cdc25A in Xenopus embryos advances embryonic development;33 nevertheless, cells still enter and exit from mitosis,
implying that the cell cycle engine must be able to oscillate with very small
or no contribution from MPF phosphorylation and dephosphorylation. In
agreement with these observations, our model can oscillate with an excess of
Cdc25, when preMPF is negligible (not shown). Furthermore, the model
predicts that oscillations persist when preMPF is absent, as with a nonphosphorylatable form of MPF (k’wee = 0 and k”wee = 0), (Fig. 4). As expected,
the period of oscillation is shorter and the amplitude of oscillation is smaller.
Notice that, without inhibitory phosphorylation, MPF starts to accumulate
immediately after the cell exits from mitosis.
Spindle checkpoint. Mad2, very low in cycling cells, blocks the extract
in metaphase if added in excess, even in the absence of nocodazole.20 To
understand how the model explains the role of Mad2, we analyzed a simplified
model lacking MPF phosphorylation, since this module does not contribute
to the checkpoint. In addition, we assumed that APCP:Cdc20, Cdc20 and
Mad2:Cdc20P have reached steady states so that only MPF and APCP are
dynamic variables. In the phase plane of a cycling cell ([Mad2active] = 0.01),
(Fig. 5A), the MPF nullcline is a Z-shaped curve, due to the antagonism
between MPF and Cdc20. The APCP nullcline is a hyperbola, which
increases as MPF increases. The two nullclines meet in an unstable steady
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Figure 5. Phase plane analysis for the simplified model
without MPF phosphorylation. Equations in Table 1
and parameters in Table 2, except for kwee’ = 0 and
kwee“ = 0. (A) Checkpoint not engaged ([Mad2active]
= 0.01). The MPF nullcline (black line) is Z-shaped, the
APCP nullcline (grey line) is a hyperbola. The two nullclines meet in a steady state, which is unstable
(white-filled dot). Around the unstable steady state
there is a stable limit cycle (the simulation of Fig. 4, is
superimposed on the phase plane, dashed line). (B)
Checkpoint engaged ([Mad2 active] = 0.35). The
steady state becomes stable, with high MPF activity.

DISCUSSION

state, surrounded by a stable limit cycle. When [Mad2active] is increased to
0.35 (i.e., the checkpoint is operational) (Fig. 5 B) the MPF nullcline moves
to the right, and the unstable steady state becomes a stable steady state with
high MPF activity. In this setting, MPF phosphorylates Cdc20 which is
sequestered by Mad2, and the formation of the complex APCP:Cdc20 is
inhibited. Notice that according to the model, the spindle checkpoint relies
on MPF activity to inhibit Cdc20 and block the cell in M.

A

B

Figure 6. Bifurcation diagram for the model in Table 1, parameters in Table 2.
Stable steady states (solid line) and unstable steady states (dashed line) of
MPF are plotted as a function of the bifurcation parameter, [Mad2active].
Oscillatory solutions are born for small values of [Mad2active]—filled dots
mark the maxima and minima of the oscillations. As [Mad2active] increases,
oscillatory solutions disappear at a SNIC (Saddle Node on an Invariant
Circle) bifurcation at [Mad2active] = 0.22. After this point, there are three
steady states in the region 0.22 < [Mad2active] < 0.26, one stable and two
unstable. Further increasing [Mad2active], the system undergoes a saddle
node (SN) bifurcation at [Mad2active] = 0.26, and only one stable steady
state with high MPF activity is left. During a normal cycle, [Mad2active] is
negligible and the system lies in the oscillatory region. When the spindle
checkpoint is engaged, [Mad2active] is large and the cell is blocked in M
phase.

www.landesbioscience.com

Oscillations. Experimental data suggest that
repetitive cell cycles in early embryos rely
on cyclin B degradation.34 According to the
standard view, oscillations originate from the
negative feedback loop between MPF and
APC:Cdc20. Theory predicts that a negative
feedback loop can oscillate only if formed by at least three species.29
Hence, a loop where MPF activates APC:Cdc20 which in turn inactivates MPF cannot oscillate. To account for sustained oscillations
and the delay between MPF activation and cyclin B degradation,13
an additional and as yet unidentified molecule (the intermediary
enzyme ‘IE’) has been proposed between MPF and APC:Cdc20.22
Recent experimental data suggest that this story is too simple.
Although MPF favors APC:Cdc20 formation by activating APC, it
also preserves cyclin B stability by inhibiting Cdc20. In other words,
MPF acts at the same time on the brake and the accelerator. This
double and opposing control does not abrogate the capability of the
system to oscillate, actually it permits a simplification of the molecular network because it allows oscillations without the hypothetical
intermediary enzyme, IE. As MPF activity rises at the onset of mitosis,
the brake has a stronger effect at first (i.e., Cdc20 is inhibited), and
cyclin B is not degraded. Slowly, however, the pressure on the accelerator increases (i.e., APCP builds up), until it overcomes the brake,
APCP:Cdc20 is formed, cyclin B is degraded, and MPF is inactivated.
Once MPF drops to low levels, APCP is dephosphorylated, and
cyclin B starts to accumulate again. As in previous models, there is
a delay between activation of MPF and formation of APCP:Cdc20,
but in our case it is not due to a molecule like IE. It rather emerges
from the dynamics of the system, from the antagonism
MPF —| Cdc20 —| MPF which delays firing of the negative feedback MPF → APC —| MPF.
Spindle checkpoint. The ideas presented in this paper are in
strong agreement with the intuitive analysis presented by
D’Angiolella et al.20,35 They noticed that “until completion of
spindle assembly, cyclin B-Cdk1 helps restrain APC/CCdc20 activation.
This control may also ensure that APC/CCdc20 inhibition is rapidly
extinguished once the checkpoint is satisfied. At completion
of spindle assembly, initial loss of Cdk1 activity by small amounts
of active APC/CCdc20 will be rapidly amplified by switching the
balance towards dephosphorylation of Cdc20. Presumably this
dephosphorylation is more rapid than dephosphorylation of core
APC/C subunits so that a window of active APC/CCdc20 can
ensue”.35
A quantitative translation of their arguments can be followed in
the bifurcation diagram of Figure 6, where steady states and oscillations
of MPF are plotted as functions of [Mad2active]. During mitotic
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arrest, Mad2 keeps Cdc20 inactive and sequestered, with the help
of MPF. When the checkpoint signal vanishes, Mad2 is inactivated,
the steady state with high MPF activity is lost through a SNIC bifurcation, and the system is attracted by stable limit cycles. During the
transition (not shown) Cdc20 is dephosphorylated, APCP:Cdc20
builds up, and MPF is inactivated.
From a modeler’s perspective the spindle checkpoint can be
viewed as a molecular mechanism that moves the network out of the
oscillatory region into a stable steady state, just like many other
known surveillance mechanisms (e.g., DNA replication checkpoint,
size control checkpoint, and the morphogenesis checkpoint).11,36,37
Suggested experiment. A cell blocked in M phase by the spindle
checkpoint provides an ideal experimental setup to discriminate
between the possibility that MPF activates or inhibits Cdc20. Exit
from mitosis requires Cdc20 activity, both for cyclin B degradation
and chromosome segregation. If MPF activates both APC and
Cdc20, then inhibiting MPF (e.g., with specific drugs or adding
CDK inhibitors—‘CKI’) surely would cause mitotic arrest. Instead,
if MPF and Cdc20 are antagonists, the inhibition of MPF will indirectly activate Cdc20, driving the cell out of mitosis regardless of the
checkpoint. D’Angiolella et al performed this experiment in Xenopus
extracts, and the results showed that indeed Cdc20 and MPF are
antagonists.20
In Xenopus extracts the interpretation is straightforward because
Cdh1 is not present. The same experiment was previously done in
budding yeast.38 Cells were arrested in metaphase with nocodazole
and MPF was inhibited by overexpression of the budding yeast CKI
gene, SIC1. Exit from mitosis could be observed by following cyclin
B degradation and chromosome separation. However, the interpretation of this observation is complicated by the presence of Cdh1 in
budding yeast. Cdh1 is an antagonist of MPF and it likely replaces
inactive Cdc20 (see for example Refs. 16 and 39 for Cdh1’s possible
role in securin degradation). Whether Cdc20 is activated or inactivated by MPF, Cdh1 could lead the cell out of mitosis after MPF
inhibition by Sic1. To avoid problems with the interpretation of the
results, the experiment should be performed in a cdh1-deletion
mutant. If MPF inhibition would induce cyclin B and securin degradation in this mutant as well, it would be an indication that Cdc20
is an antagonist of MPF in yeast as well as in frog egg.
If it will be confirmed that both Cdc20 and Cdh1 are antagonists
of MPF, they will prove more similar than previously thought.
Nevertheless, they play different roles in the cell cycle dynamics, due
to their differential binding to APC. Cdc20 binds preferentially to
the form of APC phosphorylated by MPF,8 so that the MPF/
APCP/Cdc20 network is a combination of positive and negative
feedback and as such has a built-in capability to oscillate, as
explained in this paper. By contrast, Cdh1 binds to APC regardless
of the phosphorylation state of APC.8 Lacking the negative feedback,
the MPF/APC/Cdh1 network gives rise to bistability but cannot
oscillate.
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Abstract
Metaphase of mitosis is brought about in all eukaryotes by activation of cylin-dependent kinase (Cdk1), whereas exit from mitosis
requires down-regulation of Cdk1 activity and dephosphorylation of its target proteins. In budding yeast, the completion of mitotic exit
requires the release and activation of the Cdc14 protein-phosphatase, which is kept inactive in the nucleolus during most of the cell cycle.
Activation of Cdc14 is controlled by two regulatory networks called FEAR (Cdc fourteen early anaphase release) and MEN (mitotic exit
network). We have shown recently that the anaphase promoting protease (separase) is essential for Cdc14 activation, thereby it makes
mitotic exit dependent on execution of anaphase. Based on this ﬁnding, we have proposed a new model for mitotic exit in budding yeast.
Here we explain the essence of the model by phaseplane analysis, which reveals two underlying bistable switches in the regulatory
network. One bistable switch is caused by mutual activation (positive feedback) between Cdc14 activating MEN and Cdc14 itself. The
mitosis-inducing Cdk1 activity inhibits the activation of this positive feedback loop and thereby controlling this switch. The other
irreversible switch is generated by a double-negative feedback (mutual antagonism) between mitosis inducing Cdk1 activity and its
degradation machinery (APCCdh1). The Cdc14 phosphatase helps turning this switch in favor of APCCdh1 side. Both of these bistable
switches have characteristic thresholds, the ﬁrst one for Cdk1 activity, while the second for Cdc14 activity. We show that the
physiological behaviors of certain cell cycle mutants are suggestive for those Cdk1 and Cdc14 thresholds. The two bistable switches turn
on in a well-deﬁned order. In this paper, we explain how the activation of Cdc20 (which causes the activation of separase and a decrease
of Cdk1 kinase activity) provides an initial trigger for the activation of the MEN-Cdc14 positive feedback loops, which in turn, ﬂips the
second irreversible Cdk–APCCdh1 switch on the APCCdh1 side).
r 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Budding yeast; Mathematical model; Phaseplane analysis; Bistable switch

1. Introduction
Entry into mitosis is initiated by activation of cyclindependent kinase (Cdk1) in complex with mitotic cyclins in
all eukaryotes (Nurse, 1990). This complex is called
Cdk1:cyclin B, or Cdc28:Clb2 in budding yeast (Bloom
Abbreviations: Cdc, cell division cycle; Cdk, cyclin-dependent kinase;
DE, differential equation; FEAR, fourteen early anaphase release; MEN,
mitotic exit network
Corresponding author. Oxford Centre for Integrative Systems Biology,
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0022-5193/$ - see front matter r 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.jtbi.2007.06.014

and Cross, 2007). Activation of Cdc28:Clb2 leads to
chromosome condensation, mitotic spindle formation,
and the other characteristics of metaphase of mitosis. In
metaphase, replicated chromosomes are held together by
the cohesin-complex. The next step of mitosis is anaphase,
when sister-chromatids split and are pulled apart by the
elongating spindle (Nasmyth et al., 2000). Anaphase is
triggered by a speciﬁc protease called separase, which is
activated to cleave a subunit of cohesin. Separase is kept
inactive until anaphase of the cell cycle by its inhibitor,
securin (Nasmyth et al., 2000). At this time, the anaphase
promoting complex (APC) is activated by its co-activator
Cdc20 (Zachariae and Nasmyth, 1999). The APCCdc20 is
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a large protein ubiquitin ligase complex that ubiquitylates
securin, leading to its rapid degradation and thereby
separase activation. APCCdc20 also promotes the degradation of the Clb2 mitotic cyclin by ubiquitylation and
thereby reduces Cdk activity (Zachariae and Nasmyth,
1999). However, APCCdc20 cannot reduce Cdk activity to a
level low enough to complete exit from mitosis (Yeong
et al., 2000). Furthermore, reduction of Cdk activity
alone is not sufﬁcient for exit from mitosis, as proteins
that are phosphorylated by Cdk need to be dephosphorylated. For this reason a phosphatase, called Cdc14,
is activated during anaphase which dephosphorylates
several targets of mitotic Cdk and promotes mitotic exit
(D’Amours and Amon, 2004). Among other targets, Cdc14
dephosphorylates (and thereby activates) a second APC coactivator Cdh1 that promotes completion of cyclin
destruction. Until anaphase, Cdc14 is sequestered and
kept inactive by its inhibitor, Net1, in the nucleolus (Shou
et al., 1999; Visintin et al., 1999). Cdc14 release from
inhibition in the nucleolus is attributed to two different
regulatory pathways. It is initially activated during early
anaphase by the FEAR pathway (Cdc fourteen early
anaphase release) (Stegmeier et al., 2002; Sullivan and
Uhlmann, 2003). As mitotic exit progresses, Cdc14 is kept
active by a signaling cascade called MEN (mitotic exit
network) (Jaspersen et al., 1998; Lee et al., 2001; Stegmeier
and Amon, 2004). This network is essential as mutants in
the MEN are stably blocked at telophase. In contrast,
FEAR is thought not to be essential because several
mutants in the FEAR pathway show only a delay in
activation of the Cdc14 phosphatase and mitotic exit
(Stegmeier et al., 2002).
The view that early activation of Cdc14 by FEAR is nonessential has recently been challenged by the observation
that the separase (which is also a component of FEAR
pathway) plays an essential role in Cdc14 activation
(Queralt et al., 2006; Sullivan and Uhlmann, 2003). Based
on this essential role of separase in Cdc14 activation, and
the ﬁnding that Cdk activity itself is key to the activation of
its counteracting phosphatase Cdc14 (Azzam et al., 2004),
we have proposed a new mathematical model for mitotic
exit (Queralt et al., 2006). This model focuses only on the
cell cycle transition from a stable state of high Cdk activity
in mitosis, via anaphase and mitotic exit, to a stable state of
low Cdk activity in G1. This transition corresponds to the
window of the cell cycle that was analyzed by experimentation starting from Cdc20-deprived metaphase-arrested cells
followed by release into anaphase by Cdc20-readdition or
by overexpression of separase. In that publication (Queralt
et al., 2006), we described a wiring diagram of mitotic exit
and developed a quantitative model based on nonlinear
differential equations (DEs). The model was analyzed by
numerical simulations, where the kinetic parameters
were chosen to ﬁt the experimental observations. Here,
we provide an inside view of model by explaining exit
from mitosis in budding yeast on a two-dimensional
(Cdc14–Clb2) phaseplane.
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2. Results
We use phaseplane analysis to elucidate the basic
underlying mechanism of the control of mitotic exit in
budding yeast and to give an intuitive understanding of the
regulatory network. By taking some regulatory elements
(APCCdc20) as a parameter and assuming some other
regulatory elements (Cdh1, Net1, PP2ACdc55, etc.) in
pseudo-steady states, we simplify the control system
described in Queralt et al. (2006) to two dimensions with
Clb2 and Cdc14 as dynamical variables. Using phaseplane
analysis, we study the behavior of the Clb2 and Cdc14
nullclines as the APCCdc20 parameter changes. We increase
the complexity of the control system, by introducing
regulations of FEAR and MEN separately ﬁrst, and
analyze their combined action later. We compare the
phaseplane portraits of various mutants with their physiological behavior to elucidate the dynamical feature of the
control system for mitotic exit.
2.1. The Clb2 balance curve
The synthesis of mitotic cyclin Clb2 is cell cycle regulated
(it is not synthesized in G1) but for simplicity we assume a
constant rate of synthesis ks,clb2 which is a reasonable
assumption during mitotic exit. Clb2 is degraded by
ubiquitin-dependent proteolysis by the proteasome
(Fig. 1, module A). The rate limiting step for degradation
is poly-ubiquitylation mediated by the APC in partnership
with Cdc20 or Cdh1. The DE describing the time rate of
change in Clb2 level is therefore:

d½Clb2
¼ ks;clb2  kd;clb2 þ k0d;clb2  ½Cdc20
dt

þ k00d;clb2  ½Cdh1  ½Clb2
ð1Þ
Since Clb2 associates with Cdc28 rapidly and the Cdc28
level is thought not to be limiting, [Clb2] is proportional to
Cdc28:Clb2 kinase activity. The steady state Clb2 level and
Cdc28:Clb2 kinase activity from Eq. (1) is therefore given
by
½Clb2 ¼

kd;clb2 þ

ks;clb2
0
kd;clb2 ½Cdc20

þ k00d;clb2 ½Cdh1

(2)

in dependence on the activities of the APC regulators
Cdc20 and Cdh1. We will refer to Eq. (2) as the Clb2
balance curve (mathematicians would call it Clb2-nullcline), because along this curve the rate of Clb2 synthesis is
exactly balanced by the rate of Clb2 degradation.
In order to calculate the Clb2 balance curve the activities of Cdc20 and Cdh1 must be known. We do not
write an equation for Cdc20 because we will treat it
as a parameter (see later). Cdh1 is regulated by Cdkdependent phosphorylation and Cdc14-mediated dephosphorylation, and only the dephosphorylated form can
bind to APC. Following our previous work, we describe
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Fig. 1. The molecular network controlling mitotic exit in budding yeast. The network is divided into regulatory modules which are labeled according to
the order they are introduced in the text. Module A: Cdc28:Clb2 kinase and APCCdh1 antagonistic switch. Module B: Net1 phosphorylation/
dephosphorylation. Module C: Separase activation through securin degradation by APCCdc20. Module D: regulation of the mitotic exit network (MEN)
by Polo-kinase, Cdc28:Clb2 kinase and Cdc14. AA indicates amino acids. Solid lines refer to biochemical reactions, while dashed lines indicate regulatory
effects.

phosphorylation/dephosphorylation of Cdh1 by Michaelis–
Menten kinetics (Novak et al., 1998):

d½Cdh1 
¼ kd;cdh þ k0d;cdh  ½Cdc14
dt
½Cdh1T  ½Cdh1

J cdh þ ½Cdh1T  ½Cdh1
½Cdh1
 k0p;cdh  ½Clb2 
,
ð3Þ
J cdh þ ½Cdh1
GKðu; v; q; rÞ ¼

Cdc28:Clb2 activity:

½Cdh1T ¼ GK kd;cdh þ k0d;cdh  ½Cdc14;
k0p;cdh


J cdh
J cdh
 ½Clb2;
;
,
½Cdh1T ½Cdh1T

where the ‘Goldbeter–Koshland’ (GK) function is deﬁned
as (Goldbeter and Koshland, 1981; Tyson et al., 2003):

2ur
qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ .
v  u þ vq þ ur þ ðv  u þ vq þ urÞ2  4ðv  uÞur

where [Cdh1] represents the dephosphorylated, active form
and ([Cdh1]T[Cdh1]) is the phosphorylated, inactive
form. In general, the Michaelis constants for the activation
and inactivation reactions may not be identical, but to
make the model simple, we assume they are equal, and
denote them as Jcdh. Assuming that Cdh1 phophorylation
and dephophorylation are fast compared to Cdc14
dynamics and Clb2 synthesis and degradation, we can
compute the APCCdh1 activity as function of Cdc14 and

ð4Þ

(5)

The Clb2 balance curve can be calculated using Eqs. (2)
and (4) after specifying the value of Cdc20 activity.
Fig. 2A shows the Clb2 balance curve on the Cdc14–Clb2
plane calculated as a nullcline with XPPAUT using
Eqs. (1) and (4).
The Clb2 balance curve has an S-shape with three
segments (or branches) for all Cdc20 values (Fig. 2B). The
two almost horizontal branches are stable steady states
(indicated by solid lines), while the intermediate branch is

118

az értekezés témakörében meg jelent publikációk különlenyomatai

ARTICLE IN PRESS
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Fig. 2. The Clb2 balance curve. Stable steady states (nodes) are shown by solid lines, while unstable states (saddle points) are indicated by dashed lines.
The position of metaphase arrested cells is indicated by (M) point. Stable and unstable steady states meet at saddle-node bifurcation points (indicated by
diamonds). The bifurcation point (S) close to the origin corresponds to Start transition of the cycle. The upper stable state disappears at a bifurcation point
labeled as (E) which refers to exit from mitosis. The Clb2 nullcline was calculated by Eqs. (1) and (4) using parameter values in Appendix. Cdc20 activity is
assigned as a parameter, with value equals to zero on panel A, and values of 0, 0.05, 0.1, and 0.2 on panel B. Note that increasing Cdc20 activity lowers the
upper branch of the Clb2 balance curve and shifts the bifurcation point E to smaller Cdc14 value, thus promoting mitotic exit.

unstable (dashed line). Along the upper branch, where
Clb2 is high (and Cdh1 is phosphorylated by Cdc28:Clb2
kinase and inactive), the stable steady states represent
mitosis. Along the lower branch, Clb2 kinase activity is low
and Cdh1 is active, therefore these states belong to G1
phase of the cell cycle.
For a large range of Cdc14 values the upper and the
lower stable steady states coexist, therefore the control
system is bistable (Fig. 2A). The bistability is the
consequence of the antagonistic interaction between Clb2
kinase and Cdh1, which negatively affect each other. As
described, this bistable behavior is at the heart of
eukaryotic cell cycle regulation (Nasmyth, 1995). During
cell cycle progression, budding yeast cells transverse
repeatedly through this bistable switch (Chen et al., 2000,
2004; Novak et al., 1998). The stable and the unstable
branches meet at saddle-node bifurcation points indicated
by S(tart) and E(xit). The bifurcation point at low Cdc14
activity, where the lower steady state disappears (S point),
corresponds to the Start transition of the cell cycle, where
typically cells enter the DNA replication phase. More
important for our further discussion is the bifurcation
point at large Cdc14 value where the upper steady states
coalescence with the unstable states (E point). Passage
through the ‘E’ point represents mitotic exit.
A Cdc20-deprived metaphase-arrested cell is in a high
Clb2 and low Cdc14 state on the upper branch of the Clb2
balance curve (M(etaphase) point in Fig. 2A). Mitotic exit
requires Cdc14 activity larger than the ‘E’ saddle-node
bifurcation point. This may be more than is achieved under

physiological conditions, because cells do not have so much
Cdc14. However, a ﬁnite increase of Cdc20 activity causes
a corresponding decrease in mitotic Clb2 level and thereby
lowers the level of the upper steady state (Fig. 2B).
Increasing Cdc20 reduces Clb2 levels and also brings the
mitotic exit (E) point towards smaller Cdc14 values,
therefore promoting mitotic exit. Note that Cdc20 has no
observable effect on the position of Start.
2.2. The Cdc14 balance curve
Cdc14 is bound and inhibited by nucleolar Net1. Release
of Cdc14 from inhibition is thought to be the consequence
of Net1 phosphorylation, which reduces the afﬁnity of
Net1 for Cdc14 (Shou et al., 1999; Azzam et al., 2004;
Queralt et al., 2006). The concentration of active, free
Cdc14 is therefore determined by the rate of association/
dissociation with unphosphorylated Net1 and release from
the Net1:Cdc14 complex as a consequence of Net1
phosphorylation (Fig. 1, module B). We assume that
Cdc14 is rapidly released form the Net1:Cdc14 complex after Net1 phosphorylation, therefore the level of
Cdc14 complexed with phosphorylated Net1 (Cdc14:
Net1-P) is negligible. In this way, Cdc14 activity is
determined by the Net1 phosphorylation/dephoshorylation
ratio. The total level of both Cdc14 and Net1 are constant throughout the cell cycle, which provide two
conservation equations, ½Cdc14T ¼ ½Cdc14 þ ½Net1 :
Cdc14 and ½Net1T ¼ ½Net1 þ ½Net1P þ ½Net1 : Cdc14.
By introducing the sum of Net1 dephosphorylated forms
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(½Net1deP ¼ ½Net1 þ ½Net1 : Cdc14) as a new dynamic
variable, we write the following DE:

d½Net1deP  0
¼ kd  ½Cdc14 þ kd  ½PP2A
dt
½Net1P
½Net1deP

 Vp 
,
J net þ ½Net1P
J net þ ½Net1deP
ð6Þ
where ½Net1P ¼ ½Net1T  ½Net1deP. By writing this
equation, we are assuming that Net1-P gets dephosphorylated by PP2ACdc55 and Cdc14 phosphatases (Queralt et
al., 2006). In Eq. (6), Vp represents the maximal rate of
Net1 phosphorylation given by
V p ¼ kp  ½Clb2 þ k0p  ½MEN

(7)

because Net1 gets phosphorylated by Cdc28:Clb2 and
by Dbf2:Mob1 kinase, a component of the MEN (Azzam
et al., 2004).
If we assume that Net1 and Cdc14 binding and
dissociation are fast compared to Net1 phosphorylation
and dephosphorylation, then
½Net1  ½Cdc14
½Net1 : Cdc14
ð½Net1deP  ½Net1 : Cdc14Þ  ½Cdc14
¼
½Net1 : Cdc14

K diss ¼

ð8Þ

which provides the following relationships between Net1deP
and Cdc14 and their time-derivatives:
½Cdc14T  ½Cdc14
þ ½Cdc14T
½Cdc14
 ½Cdc14,

½Net1deP ¼ K diss

d½Cdc14
½Cdc14
d½Net1deP
¼
,
dt
K diss þ ½Net1 þ ½Cdc14
dt

ð9Þ
(10)

where ½Net1 ¼ ½Net1deP  ð½Cdc14T  ½Cdc14Þ and
d[Net1deP]/dt is given by Eq. (6). In deriving (10), we
have used the identity
½Cdc142
½Cdc14
.
¼
2
K diss þ ½Net1 þ ½Cdc14
K diss ½Cdc14T þ ½Cdc14
(11)
As suggested by our recent experiments, the activity of
PP2ACdc55 (in dephosphorylating Net1-P) is not constant
but rather is regulated (inhibited) by separase (Queralt
et al., 2006). Since the molecular details of this inhibition
are not clariﬁed yet, we assume that PP2ACdc55 exists in
more active and less active forms (their activity ratio is
kppo1 ) and separase (Sep) favors the formation of the less
active form (with an inhibition constant ki). By assuming
that the two forms of PP2ACdc55 are in steady state, the
total phosphatase activity can be calculated:


kpp  ki  ½Sep
1
½PP2A ¼ ½PP2AT 
þ
.
1 þ ki  ½Sep 1 þ ki  ½Sep
(12)

The ﬁrst and the second terms inside the brackets are
proportional to the more active and less active forms of
PP2A.
The locus of points for which the right-shand side of
Eq. (10) equals zero, deﬁnes the Cdc14 balance curve
(nullcline) in the Cdc14–Clb2 plane, because along this
curve the rate of Cdc14 release and sequestration are
balanced with each other. In contrast to the Clb2 balance
curve, the Cdc14 nullcline cannot be expressed as a simple
algebraic equation, but XXPAUT can numerically calculate it (Fig. 3A).
2.3. Separase-induced Cdk-dependent Cdc14 release
Budding yeast cells can be blocked in metaphase of
mitosis by turning off Cdc20 synthesis with a regulatory
promoter (MET3-CDC20, see e.g., Sullivan and Uhlmann,
2003). Since Cdc20 is required for separase activation (via
securin degradation), sister-chromatid separation (anaphase) is blocked and Cdc14 is not activated. We have
previously shown that ectopic separase expression in Cdc20
metaphase-blocked cells triggers Cdc14 activation (Sullivan
and Uhlmann, 2003). This separase-induced Cdc14 release
is independent of MEN, consistent with the notion that
separase acts as a component of the FEAR (Stegmeier
et al., 2002). Knowing that separase downregulates
PP2ACdc55 activity, separase-induced Cdc14 activation
can now be explained in terms of balance curves in
Fig. 3A. Both Clb2 and Cdc14 balance curves are
calculated with [Cdc20] ¼ 0 (metaphase arrested cells)
and the Cdc14 balance curve is shown for different active
(free) separase activity values. Note that separase has no
effect on the Clb2 balance curve. Since separase causes
Cdc14 activation even in the absence of MEN, MEN
activity is assumed to be zero ðk0p  ½MEN ¼ 0Þ in Eq. (7).
Furthermore, note that the model up to now does not
include a separase inhibitor (securin), therefore all the
separase present is effective.
In the absence of active separase, the Cdc14 balance
curve runs almost parallel with the Clb2 axis (Fig. 3A).
This is because Net1 dephosphorylation by PP2ACdc55 is
faster than its phosphorylation by Clb2 kinase. As a
consequence, the two balance curves intersect at a
metaphase-like point with high Clb2 kinase and low
Cdc14 activities. If active separase is present, the Cdc14
balance curve takes a sigmoidal shape that is determined by
the action of Clb2 against the less active PP2ACdc55 in Net1
phosphorylation/dephosphorylation, which exhibits GK
kinetic behavior: active Cdc14 is low at small Clb2 and it is
high at large Clb2. As a consequence, active separase fully
releases Cdc14, but only at high Clb2 values because
Cdc28:Clb2 is the only kinase phosphorylating Net1 in the
absence of MEN. Even if all the Cdc14 is released, the two
curves intersect on the upper branch of the Clb2 balance
curve where Cdh1 is inactive, suggesting that cells do not
exit from mitosis. This is consistent with the observations
that Cdc20-deprived cells with overexpressing separase
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Fig. 3. Separase (A) and Cdc20 (B) induced Cdc14 activation in the absence of MEN. The Clb2 and the Cdc14 balance curves are calculated with
parameter values in Appendix except k0p ¼ 0 (MEN is inactive). Panel A: The two nullclines intersect at stable steady states represented by ﬁlled circles.
With increasing separase activity ([Sep] ¼ 0, 0.01, 0.05, 0.2, 1), the steady state moves to higher Cdc14 values indicating separase-induced Cdc14 release
when [Cdc20] ¼ 0. This is consistent with the result of Queralt et al., (2006) that Cdc20-deprived separase-overexpressing and MEN-defective cells arrest
with high Clb2 activity and fully released Cdc14. Panel B: The Clb2 and the Cdc14 nullclines are calculated for different levels of Cdc20 (0, 0.05, 0.1, 0.2).
The steady states are indicated by ﬁlled circles at the intersection of the two nullclines belonging to the same Cdc20 activity. The dotted trajectory indicates
schematically the motion of the control system if Cdc14 changes much faster than Clb2 (see text for details). This is consistent with the result of Stegmeier
et al. (2002) that cdc15ts mutant shows a transient Cdc14 release after an a-factor block and release treatment.

(either with or without MEN) arrest with high Clb2 kinase
and fully active Cdc14 (Queralt et al., 2006; Sullivan and
Uhlmann, 2003).
Since the effect of separase is manifested through downregulation of PP2ACdc55 activity, removal of Cdc55 has a
similar effect as separase overproduction. Indeed, Cdc20deprived cdc55D mutant cells arrest with high Clb2 kinase
activity and fully active Cdc14, just like separase overexpressing cells discussed above (Queralt et al., 2006).
Therefore the phaseplane in Fig. 3A readily explains
the premature release of Cdc14 in cdc55D cells. Note that
the bistability of the control system is essential to
explain the stable block of Cdc20-deprived cdc55D cells
(Queralt et al., 2006). Cdc20-deprived separase-overexpressing and cdc55D cells are similar in terms of Clb2 kinase
to Cdc14 phosphatase ratio, but they are blocked at
different point in their chromosome cycle. Cdc55D cells are
in metaphase, while separase overexpressing cells have
completed chromosome segregation.
2.4. Cdc20-induced Cdc14 activation (in the absence of
MEN)
In the previous section, we have described the Cdc14
nullcline, using separase as a parameter, to explain the
behavior of Cdc20-deprived separase over-expressing cells.
We now consider the case when separase activity changes
with Cdc20.

During a normal mitotic cell cycle separase is activated
when its stoichiometric inhibitor, securin (Sec) is degraded
after APCCdc20-mediated ubiquitylation. Both securin and
separase exist in free forms and in an inactive complex with
each other (Fig. 1, module C) and their dynamics can be
described by the following three DEs:


d½SecT
¼ ks;sec  kd;sec þ k0d;sec  ½Cdc20  ½SecT ,
(13)
dt
d½SepT
¼ ks;sep  kd;sep  ½SepT ,
dt

d½Sec : Sep
¼ l a;sec  ½Sec  ½Sep  l d;sec þ kd;sep
dt


þkd;sec þ k0d;sec  ½Cdc20  ½Sec : Sep,

(14)

ð15Þ

where
½Sec ¼ ½SecT  ½Sec : Sep,
½Sep ¼ ½SepT  ½Sec : Sep.
The steady state solutions of these DEs are the followings:
½SecT ¼

ks;sec
,
kd;sec þ k0d;sec  ½Cdc20

(16)

½SepT ¼

ks;sep
,
kd;sep

(17)
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½Sec : Sep ¼

2  ½SecT  ½SepT
ﬃ,
qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
Tr1 þ Tr21  4  ½SecT  ½SepT

(18)

where
Tr1 ¼ ½SecT þ ½SepT þ

l d;sec þ kd;sep þ kd;sec þ k0d;sec  ½Cdc20
.
l a;sec

(19)
With these equations in hand, we can analyze Cdc14
activation as a consequence of Cdc20 activation. Since
APCCdc20 induces both Clb2 and securin degradation,
Cdc20 inﬂuences both Clb2 and Cdc14 balance curves. The
balance curves are plotted for different Cdc20 values in
Fig. 3B. Although both of the balance curves are changing,
their intersection which represents the steady state of the
system, is always on the upper branch of the Clb2 balance
curve, indicating that cells cannot exit from mitosis. This
conclusion of the model corresponds to the fact that, in the
absence of MEN, mitotic exit is blocked. Cdc20-deprived
cells start from a metaphase state (labeled [Cdc20] ¼ 0 in
Fig. 3B), and upon Cdc20 activation, they move towards
new steady states and end up at point labelled by 0.2.
Although cells will not exit from mitosis, there is a
transient release of Cdc14 after Cdc20 activation as
observed (Stegmeier et al., 2002). Note that the steady
states (ﬁlled circles) ﬁrst move to higher and then to smaller
Cdc14 levels with increasing Cdc20 activity. Transient
Cdc14 release after Cdc20 activation could be even more
pronounced, depending on the relative rate of change
of Clb2 and Cdc14 in response to Cdc20. The faster
Cdc14 changes relative to Clb2, the greater will be the
peak of transient Cdc14 activation (see dotted arrow in
Fig. 3B).

2.5. Regulation of the mitotic exit network
Up to this point we have been discussing mitotic exit
under conditions where the essential MEN signaling
cascade is inactive, like in cdc15ts mutants. An important
upstream component of MEN is the GTPase Tem1 that
activates downstream protein kinases, including Cdc15 and
Dbf2:Mob1 (see Simanis, 2003 for review). Tem1 switches
between active (GTP bound) and inactive (GDP bound)
forms. The activation (GDP to GTP exchange) of Tem1 is
promoted by the GDP/GTP exchange factor (GEF) Lte1,
while GTP hydrolysis (inactivation) is enhanced by a
GTPase activating protein (GAP) complex consisting of
Bfa1 and Bub2. The activity of the GAP complex
(Bfa1:Bub2) is cell cycle regulated by the Polo kinase
(Cdc5 in budding yeast) which inactivates Bfa1 by
phosphorylation (Hu et al., 2001; Pereira et al., 2002). In
contrast, PP2ACdc55 dephosphorylates and presumably
activates Bfa1 (Queralt et al., 2006). For simplicity, we
ignore the GEF (Lte1) and the GAP (Bfa1:Bub2) and
assume that Polo and PP2ACdc55 work directly on Tem1

instead (Fig. 1, module D):

d½Tem1 
½Tem1T  ½Tem1
¼ ka;tem þ k0a;tem  ½Polo 
dt
J tem þ ½Tem1T  ½Tem1


½Tem1
,
 ki;tem þ k0i;tem  ½PP2A 
ð20Þ
J tem þ ½Tem1

where ([Tem1]T[Tem1]) represents GDP bound, inactive
form of Tem1 GTPase.
Polo protein level is ﬂuctuating during the yeast cell cycle
and we model this periodicity by regulated proteolysis over
a constant rate of synthesis. It is well established that Polo
is degraded in an APCCdh1-dependent manner (Shirayama
et al., 1998), therefore the protein level of Polo kinase
([Polo]T) is described by the following DE:


d½PoloT
¼ ks;polo  kd;polo þ k0d;polo  ½Cdh1  ½PoloT .
dt
(21)
Recent data suggest that budding yeast Polo kinase is
activated by Cdk-dependent phosphorylation (Mortensen
et al., 2005), therefore we have to write a separate DE for
the active form of Polo:

d½Polo 
½PoloT  ½Polo
¼ ka;polo þ k0a;polo  ½Clb2 
dt
J polo þ ½PoloT  ½Polo
½Polo
 ki;polo 
J polo þ ½Polo


0
 kd;polo þ kd;polo  ½Cdh1  ½Polo,
ð22Þ

where ([Polo]T[Polo]) represents unphosphorylated, inactive form of Polo kinase.
The other control point of MEN centers on the Cdc15
kinase, whose activity is regulated by phosphorylation/
dephosphorylation (Simanis, 2003). Only the unphosphorylated form of Cdc15 is active (Fig. 1, module D).
The Cdc15 total protein level is constant, and we assume
that the interconversion between active (unphosphorylated,
[Cdc15])
and
inactive
(phosphorylated,
½Cdc15T  ½Cdc15) forms follows Michaelis–Menten kinetics. The phosphatase responsible for dephosphorylation
of phosphorylated Cdc15 is Cdc14 (Jaspersen et al., 1998).
Evidence has been presented that Cdk is the inhibitory
kinase phosphorylating Cdc15 (Jaspersen and Morgan,
2000). In this way, the DE for the active form of Cdc15
becomes:

d½Cdc15 
¼ ka;cdc15 þ k0a;cdc15  ½Cdc14
dt
½Cdc15T  ½Cdc15

J cdc15 þ ½Cdc15T  ½Cdc15


 ki;cdc15 þ k0i;cdc15  ½Clb2 

½Cdc15
.
J cdc15 þ ½Cdc15

ð23Þ
In order for MEN to be active the Tem1 GTPase must
be in a GTP bound form ([Tem1]) and Cdc15 must be
dephosphorylated ([Cdc15]). Formally this can be described by assuming that the active form of Tem1 and the
unphosphorylated, active Cdc15 bind to each other
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A. Tóth et al. / Journal of Theoretical Biology 248 (2007) 560–573

reversibly. We neglect kinases (e.g. Dbf2:Mob1) that are
likely acting as the downstream effectors of the active
Tem1:Cdc15 complex, and we formally attribute MEN
activity to the Tem1:Cdc15 complex, labeled as MEN:
d½MEN
¼ l a;men  ð½Tem1  ½MENÞ  ð½Cdc15  ½MENÞ
dt



 l d;men  ½MEN  ki;tem þ k0i;tem  ½PP2A


½MEN
 ki;cdc15 þ k0i;cdc15  ½Clb2

J tem þ ½Tem1
½MEN

.
ð24Þ
J cdc15 þ ½Cdc15

The last two terms in Eq. (24) take into account that
MEN (Tem1:Cdc15 complex) can be inactivated by
PP2ACdc55-dependent inactivation of Tem1 (through
Bfa1:Bub2) or by Cdc28:Clb2-dependent phosphorylation
of Cdc15.
The steady state approximations for Eqs. (20)–(24) are
the following:

½Tem1 ¼ ½Tem1T  GK ka;tem þ k0a;tem  ½Polo; ki;tem

J tem
J tem
þ k0i;tem  ½PP2A;
;
,
ð25Þ
½Tem1T ½Tem1T
ks;polo
,
kd;polo þ k0d;polo  ½Cdh1

½Polo ¼ ½PoloT  GK ka;polo þ k0a;polo  ½Clb2;

J polo
J polo
ki;polo ;
;
,
½PoloT ½PoloT

½Cdc15 ¼ ½Cdc15T GK ka;cdc15 þ k0a;cdc15  ½Cdc14;
½PoloT ¼

ki;cdc15 þ k0i;cdc15  ½Clb2;

J cdc15
J cdc15
;
½Cdc15T ½Cdc15T

(26)

ð27Þ


ð28Þ

½MEN ¼

2  ½Tem1  ½Cdc15
qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ ,
Tr2 þ Tr22  4  ½Tem1  ½Cdc15

(29)

where
Tr2 ¼ ½Tem1 þ ½Cdc15 þ

l d;men
.
l a;men

(30)

The quasi-steady state approximations for Polo and
MEN (Eqs. (27) and (29)) are good approximations if:




synthesis and degradation of Polo are much slower than
phosphorylation/dephosphorylation of Polo and
Tem1 and Cdc15 binding/dissociation is much faster
than their inactivation.

Both assumptions are reasonable for the biological
system under investigation.
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2.6. Cdc14 activation by MEN
Cdc14 release is dependent on Net1 phosphorylation,
which is carried out by both Clb2 kinase and MEN
pathway. In order to illustrate Cdc14 release as a
consequence of MEN activation, we consider a situation
where Clb2 kinase dependent Net1 phosphorylation
(inactivation) is compromised. Clb2 kinase dependent
Cdc14 release can be reduced or eliminated experimentally
by mutation of the Cdk phosphorylation sites on Net1
(Azzam et al., 2004). Net1 has many (13) Cdk phosphorylation sites of which six have been mutated to unphosphorylatable (alanine) residues (net1–6Cdk). Therefore we
reduce the rate constant of Net1 phosphorylation by
Cdc28:Clb2 kinase (kp) in the following calculations to
15% (kp ¼ 0.015) of the original value (kp ¼ 0.1). The
behavior of the model (Fig. 4) is qualitatively similar,
although quantitatively slightly different, if we eliminate all
Cdk phosphorylation of Net1 (kp ¼ 0).
Note that Clb2 kinase has two opposing effects on
MEN. Clb2 activates Tem1 indirectly through Polo kinase
and it inactivates Cdc15 directly (Fig. 1, module D).
Because of this dual control by Clb2 kinase on MEN, it is
useful to analyze the two contributions to Cdc14 activation
at ﬁrst individually, by analyzing their effect on the Cdc14
nullcline.
First we consider a situation when Tem1 is constitutively
active, which can be approximated by deletion of the GAP
component Bub2 from cells. MEN is then regulated
through Cdc15 activity only. Since Cdc28:Clb2 kinase
has an inhibitory effect on Cdc15 activity, Clb2 exerts a
negative effect on MEN. The Cdc14 balance curve becomes
N-shaped already in metaphase (Fig. 4A), with two stable
branches (left and right) and an unstable middle branch.
This N-shaped Cdc14 balance curve is the consequence of a
positive feedback loop: MEN causes Cdc14 release by Net1
inactivation and Cdc14 activates Cdc15 (and thereby
MEN). On the left branch of the balance curve both
Cdc14 and Cdc15 (and MEN) are inactive, while on the
right branch both of them are active. Since we are
considering the situation where most of the Cdk phosphorylation sites on Net1 are absent (net1–6Cdk), Clb2 cannot
activate the positive feedback loop by initial Cdc14 release
through Net1 phoshorylation. Because of the purely negative effect of Clb2 on MEN through Cdc15 phosphorylation, Cdc14 release can take place only after Clb2 kinase
activity sinks to less than a threshold value (denoted as the
inhibitory Clb2 threshold for Cdc14 release, indicated by R
point in Fig. 4A).
The Cdc14 balance curve intersects the Clb2 balance
curve at ﬁve different steady states when [Cdc20] ¼ 0: three
of them (ﬁlled circles) are stable while two of them (empty
circles) are unstable. Since only stable steady states are
physiologically observable, we focus our discussion on
these. Besides the stable metaphase state of mitosis (point
M in Fig. 4A), we ﬁnd an anaphase-like stable steady state
(point A) with high Clb2 kinase and high Cdc14 level.
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Fig. 4. Mitotic exit driven by MEN activation in the absence of Cdk-dependent Net1 phosphorylation (net1–6Cdk). Panel A and B: MEN activation due
to constitutive Tem1. In this case, Clb2 is inhibitory to Cdc14 release as it phosphorylates and inactivates Cdc15. The Cdc14 nullcline is N-shaped. The
minimum point ‘R’ represents the inhibitory threshold of Clb2 on Cdc14 release: Clb2 level has to drop below ‘R’ for Cdc15 to be active to stimulate
Cdc14 release. Clb2 and Cdc14 balance curves are calculated with parameter values in Appendix except kp ¼ 0:015 (net1–6Cdk), ki;tem ¼ k0i;tem ¼ 0
(constitutive Tem1). Panel A: metaphase ([Cdc20] ¼ 0). Panel B: late anaphase ([Cdc20] ¼ 0.2). Panel C: MEN activation due to constitutively active
Cdc15. In this case, Clb2 is activatory to Cdc14 release as it phosphorylates Polo kinase, which in turn activates Tem1. The Cdc14 nullcline is sigmoidal
and the point ‘H’ represents the activation threshold of Clb2 for Cdc14 release: Clb2 level has to be higher than ‘H’ for Polo to be active to stimulate Cdc14
release. All the parameters like in Appendix except kp ¼ 0:015 (net1–6Cdk), ki;cdc15 ¼ k0i;cdc15 ¼ 0 (constitutive Cdc15) and [Cdc20] ¼ 0.2 (anaphase). Panel
D: MEN activation in late anaphase in otherwise wild type background. Since Clb2 affects both Cdc15 (inhibitory) and Tem1 (activatory), the Cdc14
nullcline shows the combined feature of panels B and C. Parameters used as in Appendix except kp ¼ 0:015 (net1–6Cdk) and [Cdc20] ¼ 0.15 (anaphase).
Note that the Cdc14 can be activated only if Clb2 kinase activity is above the activatory threshold and below the inhibitory threshold. Hence net1–6Cdk
mutant will show a delay in Cdc14 release as observed in (Stegmeier et al., 2002).

Finally, the stable G1 state (point G1) is characterized by
low Clb2 kinase and high Cdc14 activity. Increasing Cdc20
activity, i.e. mitotic progression under these conditions,
changes both of the balance curves (Fig. 4B). The Clb2
balance curve is downshifted to lower Clb2 levels as
discussed before (Fig. 2). For the Cdc14 balance curve,

Cdc20 activation shifts the inhibitory Clb2 threshold
(point R) to a higher Clb2 value. This is because PP2ACdc55
is down-regulated, Net1 is less active, hence less MEN is
needed to promote Cdc14 release.
As a consequence of these changes in the nullclines, ﬁrst
when Cdc20 activity equals to 0.045, the anaphase like
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steady state disappears (but the system still stays at the
stable mitotic state M). At even higher Cdc20 activity
([Cdc20] ¼ 0.14) the stable mitotic state also disappears
and only one steady state left, which is the stable G1 state
with low Clb2 kinase and high Cdc14 activities. As long as
a stable metaphase state exists ([Cdc20]o0.14), Cdc14 is
not released. Its activation starts only when [Cdc20] 4 0.14
(shown by the dotted trajectory in Fig. 4B). Comparing
Figs. 3B and 4B shows that Cdc14 release awaits higher
Cdc20 activity, and lower Clb2 levels, when Net1
phosphorylation (inactivation) is driven by MEN only
rather than by Clb2 kinase activity only.
This phaseplane analysis also suggests that constitutively
active Tem1 GTPase causes a stable G1 block with active
Cdc14 after mitotic exit, because MEN cannot be turned
off. This is the consequence of the positive feedback loop
that regulates MEN activity, once Cdc14 is released MEN
is locked in an active state with dephosphorylated Cdc15.
However, cells lacking the Tem1 inhibitor Bub2 are still
able to turn off MEN and re-enter the next cell cycle from
G1. This could partly be explained by the intrinsic selfinactivating potential of Tem1, which possesses a basal rate
of GTPase activity even in the absence of Bub2. In
addition, it is likely that the Polo kinase exerts a positive
but poorly understood effect on MEN, in addition to
inactivation of Bfa1:Bub2 (Lee et al., 2001). Degradation
of Polo by APCCdh1 in G1 may thus be sufﬁcient to initiate
the down-regulation of MEN following an as yet incompletely understood pathway.
Another possibility to consider (still for net1–6Cdk
mutants and Cdc14 release by MEN activation only) are
the consequences of constitutively active Cdc15, as
observed when the seven Cdk phosphorylation sites
in Cdc15 are mutated to non-phosphorylable residues
(Jaspersen and Morgan, 2000; Stegmeier et al., 2002). In
this case the inhibitory effect of Clb2 kinase on MEN is
compromised and Clb2 only has an activatory effect on
MEN through Polo and Tem1. Therefore the Cdc14
balance curve takes a sigmoidal shape and Cdc14 is
released at a Clb2 kinase activity larger than a threshold
value (denoted as activatory Clb2 threshold for Cdc14
release, point H in Fig. 4C). When Cdc20 activity is zero,
this threshold is very large ([Clb2] 4 5) because PP2ACdc55
is fully active and it counteracts the activatory effect of
Polo on Tem1. Therefore the Cdc14 balance curve
intersects with the Clb2 balance curve at a single
stable metaphase state (not shown). If Cdc20 activity is
increased, the Clb2 activatory threshold is reduced because
separase down-regulates PP2ACdc55 activity (Fig. 4C). If
Cdc28:Clb2 kinase activity is higher than 0.5 then Polo
activates Tem1 against the inhibitory effect of PP2ACdc55.
Since Cdc15 is constitutively active, Tem1 makes a
complex with Cdc15 and MEN inactivates Net1 by
phosphorylation. Since the two balance curves intersect
on the middle branch of the Clb2 nullcine which is
unstable, the stable steady states on the upper branch of
the Clb2 nullcline disappears and cells exit from mitosis.
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Now we consider the situation where the regulation
of MEN is intact but Net1 phosphorylation by Cdk is
still compromised. This situation corresponds to the
net1–6Cdk mutant with otherwise wild type background.
If Cdc20 activity is zero, the only stable steady state
corresponds to metaphase of mitosis (not shown). When
Cdc20 activity exceeds 0.14, this stable steady state
disappears and it is replaced by an unstable steady
state (Fig. 4D). As a consequence cells exit from mitosis
into G1 phase of the cycle. Observe that the Cdc14 balance
curve has both of the characteristics of nullclines shown in
Fig. 4A–C: there are activatory and inhibitory Clb2
thresholds. The activatory Clb2 threshold is the consequence of Tem1 activation by Cdc28:Clb2 kinase through
Polo. The inhibitory Clb2 threshold is caused by
Cdc28:Clb2 kinase phosphorylation of Cdc15. Because of
these two thresholds Cdc14 can be activated only if
Cdc28:Clb2 kinase activity is above the activatory and
below the inhibitory thresholds.
2.7. Mitotic exit in wild type cells
In wild type budding yeast cells Net1 gets inactivated
through Cdk- and MEN-dependent phosphorylation as
well. In order to see Cdc14 release and mitotic exit in wild
type cells we have calculated the nullclines for four
different Cdc20 values during mitotic exit (Fig. 5).
Wild type cells have a single stable steady state in
metaphase of mitosis ([Cdc20] ¼ 0, Fig. 5A). Observe that
Cdc14 is released even at the smallest Cdc20 activity (0.05).
The nullclines in Fig. 5B are indistinguishable from Fig. 3B
(where [MEN] ¼ 0), suggesting that this early release of
Cdc14 is driven by Cdk rather than by MEN. When Cdc20
activity is higher (0.1 and 0.2), the Cdc14 nullcline is
similar to Fig. 4C where Cdc14 release is driven by MEN
with constitutively active Cdc15. The inhibitory Clb2
threshold, which was apparent when MEN is working on
its own (Fig. 4B and D), is missing in wild type cells,
because the inhibitory effect of Clb2 kinase in Cdc14
release by inhibiting Cdc15 is shadowed by its activatory
effect in promoting Net1 phosphorylation. This ﬁnding
underlines the role of Cdk-dependent Net1 phosphorylation which causes early release of Cdc14 and activates
Cdc15.
3. Discussion
One of the important goals of molecular cell biology in
this century is to understand the complexity of regulatory
protein networks. To reach this goal will require mathematical tools that can capture accurately the complexity of
these networks. A common approach is to use DEs to
describe the dynamic changes of components in the
network. Since the DEs are nonlinear and cannot be
solved analytically, numerical simulations are used to study
their behavior. This bottom-up approach to systems
biology helps us to understand the dynamic networks

C.2 Tóth et al., 2007

125

ARTICLE IN PRESS
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Fig. 5. Mitotic exit in wild type budding yeast cells. Clb2 and Cdc14 balance curves were calculated with parameter values in Appendix. Cdc20 activity is 0
(panel A), 0.05 (panel B), 0.1 (panel C) and 0.15 (panel D). Note that the inhibitory Clb2 threshold, apparent in Fig. 4D, is missing in wild type cells. This
is because the inhibitory effect of Clb2 on Cdc15 is compensated by its activatory effect on Net1 phosphorylation. Panel A represents mitotic arrested cells
with no Cdc14 release. Panel B represents early Cdc14 release contributed by Cdk phosphorylation of Net1 and down-regulation of PP2A by separase.
Panel C represents Cdc14 release driven by Cdc15 activation.

operating in cells and in organisms. However, numerical
simulations do not provide an ‘inside view’ of the system’s
behavior. To that end, systems biology requires tools to
analyze the generic properties of models. Phaseplane and
bifurcation analysis are powerful methods of this sort for
studying nonlinear dynamical systems. In this paper we
have used phaseplane analysis to study a recent model for
mitotic exit in budding yeast.
The model discussed in this manuscript is based on a
complicated, underlying molecular network (Fig. 1).
Despite its complexity, the network still does not contain
all the regulatory interactions which are known among its
components. We have neglected many interactions either
because they are redundant or they are not relevant to
explain the experiments under consideration. For example,
the stoichiometric inhibitor of Cdc28:Clb2 complexes
(Sic1) is neglected, because it has the same antagonistic
interaction with Cdks as Cdh1 does. We also do not take
into account other cyclins (like Cln1,2 and Clb5,6, etc.)

which also make complexes with Cdk1, in the same manner
as Clb2. As a consequence of this ignorance, all the
molecules phosphorylated by Cdk1:cyclin complexes in the
cell are regulated by Cdc28:Clb2 in the model. One such
molecule is Cdh1, which is inactivated by Cdc28:Clb5 in
addition to Cdc28:Clb2 (Shirayama et al., 1999). Despite
all efforts to keep the model as simple as possible, the
multiple feedback loops (positive, negative, double negative, etc.) make the network difﬁcult to comprehend by
intuition alone (Fig. 1). The complexity of the network
calls for a qualitative analysis of the model, which was
done here by phaseplane analysis.
The most important dynamic features revealed by this
analysis are the two bistable switches. One switch arises as
a consequence of an antagonistic relationship between
Cdc28:Clb2 and APCCdh1. This bistability creates two
coexisting cell cycle phases: mitosis and interphase (Chen
et al., 2000, 2004). Switching between mitosis (high Cdk1
activity) and interphase (low Cdk1 activity) requires that
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Cdc14 activity pass two different thresholds (ylowero
yupper), characteristic for hysteretic systems. Exit from
mitosis into interphase (G1) requires that Cdc14 activity
4yupper, while Start (the G1/S transition) requires that
Cdc14 being oylower. These predictions of the model are
fully consistent with experimental data. First of all, ectopic
Cdc14 expression blocks cells in G1 phase of the cycle
(Visintin et al., 1998), supporting the existence of the lower
threshold. Existence of the upper threshold is supported by
the observed stable mitotic block after release of Cdc14 in
cells for which mitotic cyclins are not degraded (MET3CDC20 cdc55D (Queralt et al., 2006) MET3-CDC20
GAL-ESP1 (Sullivan and Uhlmann, 2003), cdc20D pds1D
(Shirayama et al., 1999). If Cdk1 activity is maintained at
its metaphase value and all endogenous Cdc14 is released,
Cdc14 is still at sub-threshold value and the cell cannot exit
from mitosis (e.g. Fig. 3A).
Of course, the stability of this mitotic block depends on
parameter values in the model, and one can argue that a
slightly different parameter set would predict a different
outcome for the same experiment, namely mitotic exit. This
is certainly true and possibly close to reality. If Cdc14 is
released in a strain in which one of the S phase cyclins
(Clb5) is deleted, then cells exit from mitosis efﬁciently and
start a new cycle (Shirayama et al., 1999; Sullivan and
Uhlmann, 2003). Remember that Cdk1:Clb5 also inactivates APCCdh1, hence Clb5 deletion reduces the upper
Cdc14 threshold. This suggests that wild type budding
yeast cells with released Cdc14 are very close to the
threshold that allows mitotic exit. In the model we have
lumped together all kinase activities inactivating Cdh1,
attributing them all to Cdc28:Clb2. Hence to model the
clb5D experiment, we should reduce partly the rate of Clb2dependent Cdh1 inactivation in the equations. In this case,
Cdc14 released in metaphase causes mitotic exit, in
accordance with the behavior of clb5D mutant cells.
The other bistable switch in the mitotic exit model arises
from the mutual activation of MEN and Cdc14. Cdc14
dephosphorylates Cdc15 and thereby activates MEN which
causes Cdc14 release and activation. Because Cdc14
dephosphorylates Cdk sites on Cdc15, Cdc28:Clb2 is an
inhibitor of this positive feedback loop and MEN can be
activated only if Clb2 kinase activity is less than an
inhibitory threshold (Fig. 4A, point R in the N-shaped
Cdc14 balance curve). This inhibitory threshold for Clb2
kinase activity on Cdc14 release is another prediction of
our mathematical model. The Clb2 inhibitory threshold
and the MEN–Cdc14 bistable switch are not apparent
during mitotic exit of wild type cells (Fig. 5), because the
early release of Cdc14 by FEAR (due to the Clb2 kinase
activatory effect on Net1 phosphorylation) eliminates the
threshold. However, the delay in Cdc14 release (activation)
in FEAR mutants, as reported by Azzam et al. (2004) that
net1–6Cdk and spo12D mutants showed a 10 min delay in
Cdc14 release relative to elongation of anaphase spindle,
provides strong support for the predicted bistable behavior
and for the Clb2 inhibitory threshold. In the absence of
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FEAR, net1–6Cdk cells can release Cdc14 only when Clb2
kinase falls below the inhibitory threshold (Fig. 4D). The
Clb2 inhibitory threshold and the bistability in Cdc14
release disappears (Fig. 4C) if Cdc15 is resistant to Cdk
inhibition, as in cdc15-7A mutant. This is consistent with
the observation of Stegmeier et al. (2002) that cdc15-7A
rescues the synthetic lethality of esp1-1 lte1D mutant. Since
the Clb2 inhibitory threshold is only observable in FEAR
mutants (Fig. 4D), and is eliminated in cdc15-7A background (Fig. 4C), the model explains that for cdc15-7A
mutation compensates for the absence of FEAR (Stegmeier
et al., 2002).
The interplay of the two irreversible switches provides a
robust control in budding yeast for Cdc14 and mitotic exit
(Fig. 4A). At high Cdk1 activity MEN is inactivated and
Cdc14 cannot be released by MEN. As a consequence,
Cdc14 is kept below the mitotic exit threshold, cells cannot
exit from mitosis. Mitotic exit is fully dependent on the
degradation of APCCdc20 substrates: Clb2 and securin.
Clb2 degradation reduces the Cdc14 threshold of the
Cdh1–Clb2 switch, while securin degradation through
separase activation eliminates the Clb2 inhibitory threshold for the MEN–Cdc14 switch. If the degradation
of one the substrates is compromised then mitotic exit is
blocked.
In summary, the qualitative phaseplane analysis of this
complex mitotic exit regulatory network has revealed
fundamental principles about dynamics of the network
that are not accessible simply through intuitive reasoning.

4. Materials and methods
The mitotic exit model was analyzed by XXPAUT
(Ermentrout, 2002) a freely available software
(http://www.math.pitt.edu/bard/xpp/xpp.html). The formerly published model (Queralt et al., 2006) was reduced to
two dimensions by using quasi-steady state approximations
for the regulatory components except Clb2 kinase and
Cdc14 phosphatase. Since [Clb2] and [Cdc14] are the only
dynamic variables described by DEs, XPPAUT calculates
and draws their nullclines. The mitotic exit process can be
visualized by increasing APCCdc20 activity which is a
parameter in the model. Cdc20 activity is zero in
metaphase and it increases to 0.2 during later stages of
mitosis.
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Appendix
# Mitotic exit in two dimensions
# Attila Toth, Ethel Queralt, Frank Uhlmann and Bela Novak
# Run this ﬁle with WinPP or XPPAUT to get the phaseplanes in the paper
# ‘Goldbeter–Koshland’ function (GK)
GB(arg1,arg2,arg3,arg4) ¼ arg2-arg1+arg2*arg3+arg1*arg4
GK(arg1,arg2,arg3,arg4) ¼ 2*arg1*arg4/
(GB(arg1,arg2,arg3,arg4)+sqrt(GB(arg1,arg2,arg3,arg4)^2–4*(arg2arg1)*arg1*arg4))
Cdh1 ¼ Cdh1T*GK(kdcdh+kdcdh’*Cdc14, kpcdh’*Clb2, Jcdh/Cdh1T, Jcdh/Cdh1T)
Cdc15 ¼ Cdc15T*GK(kacdc15+kacdc15’*Cdc14, kicdc15+kicdc15’*Clb2, Jcdc15/Cdc15T, Jcdc15/Cdc15T)
PoloT ¼ kspolo/(kdpolo+kdpolo’*Cdh1)
Polo ¼ PoloT*GK(kapolo+kapolo’*Clb2, kipolo, Jpolo/PoloT, Jpolo/PoloT)
SecT ¼ kssec/( kdsec+kdsec’*Cdc20)
SepT ¼ kssep/kdsep
Tr1 ¼ SecT+SepT+(ldsec+kdsep+kdsec+kdsec’*Cdc20)/lasec
SecSep ¼ 2*SecT*SepT/(Tr1+sqrt(Tr1^2–4*SecT*SepT))
Sep ¼ SepT-SecSep
PP2A ¼ PP2AT*(1+kpp*ki*Sep)/(1+ki*Sep)
Tem1 ¼ Tem1T*GK(katem+katem’*Polo, kitem+kitem’*PP2A, Jtem/Tem1T, Jtem/Tem1T)
Tr2 ¼ Tem1+Cdc15+ldmen/lamen
MEN ¼ 2*Tem1*Cdc15/(Tr2+sqrt(Tr2^2–4*Tem1*Cdc15))
Vp ¼ kp*Clb2+kp’*MEN
temp ¼ Kdiss*(Cdc14T-Cdc14)/Cdc14+Cdc14T-Cdc14
Net1deP ¼ if (temp4Net1T) then (1) else (if (tempo0) then (0) else (temp))
VNet1deP ¼ -Vp*Net1deP/(Jnet+Net1deP)+(kd’*Cdc14+kd*PP2A)*(Net1T-Net1deP)/(Jnet+Net1T-Net1deP)
Clb2’ ¼ ksclb2-(kdclb2+kdclb2’*Cdc20+kdclb2’’*Cdh1)*Clb2
Cdc14’ ¼ -VNet1deP*Cdc14/(Kdiss+Cdc14+Net1deP-(Cdc14T-Cdc14))
# parameters
p cdc20 ¼ 0
p ksclb2 ¼ 0.03, kdclb2 ¼ 0.03, kdclb2’ ¼ 0.2, kdclb2’’ ¼ 2
p Kdiss ¼ 0.002, Cdc14T ¼ 0.5
p kdcdh ¼ 0.01, kdcdh’ ¼ 1, kpcdh’ ¼ 1, Jcdh ¼ 0.0015, Cdh1T ¼ 1
p kssec ¼ 0.03, kdsec ¼ 0.05, kdsec’ ¼ 2, ldsec ¼ 1, lasec ¼ 500
p kssep ¼ 0.001, kdsep ¼ 0.004
p kp ¼ 0.1, kp’ ¼ 0.5, kd’ ¼ 0.025, kd ¼ 0.1125, Jnet ¼ 0.2, Net1T ¼ 1
p kspolo ¼ 0.01, kdpolo ¼ 0.01, kdpolo’ ¼ 0.03, kapolo ¼ 0, kapolo’ ¼ 0.5, kipolo ¼ 0.1, Jpolo ¼ 0.25
p katem ¼ 0, katem’ ¼ 0.5, kitem ¼ 0.1, kitem’ ¼ 1, Jtem ¼ 0.005, Tem1T ¼ 1
p kacdc15 ¼ 0.02, kacdc15’ ¼ 0.5, kicdc15 ¼ 0, kicdc15’ ¼ 0.2, Jcdc15 ¼ 0.2, Cdc15T ¼ 1
p ldmen ¼ 0.1, lamen ¼ 10
p PP2AT ¼ 1, kpp ¼ 0.1, ki ¼ 20
init Cdc14 ¼ 0.01, Clb2 ¼ 1
# XPPAUT options
@ XP ¼ Cdc14, YP ¼ Clb2, NMESH ¼ 400, XLO ¼ 0, XHI ¼ 0.7, YLO ¼ 0, YHI ¼ 1.1
@ method ¼ stiff, total ¼ 100, bound ¼ 1000, maxstor ¼ 500000
Done
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The eukaryotic cell cycle requires precise temporal coordination of the activities of hundreds of
‘executor’ proteins (EPs) involved in cell growth and division. Cyclin-dependent protein kinases
(Cdks) play central roles in regulating the production, activation, inactivation and destruction of
these EPs. From genome-scale data sets of budding yeast, we identify 126 EPs that are regulated by
Cdk1 both through direct phosphorylation of the EP and through phosphorylation of the
transcription factors that control expression of the EP, so that each of these EPs is regulated by a
feed-forward loop (FFL) from Cdk1. By mathematical modelling, we show that such FFLs can
activate EPs at different phases of the cell cycle depending of the effective signs ( þ or ) of the
regulatory steps of the FFL. We provide several case studies of EPs that are controlled by FFLs exactly
as our models predict. The signal-transduction properties of FFLs allow one (or a few) Cdk signal(s)
to drive a host of cell cycle responses in correct temporal sequence.
Molecular Systems Biology 20 January 2009; doi:10.1038/msb.2008.73
Subject Categories: simulation and data analysis; cell cycle
Keywords: budding yeast; cell cycle; DNA replication; feed-forward loop
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence,
which permits distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are
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Introduction
A eukaryotic cell’s progression through G1, S, G2 and M phases
of the cell replication division cycle is orchestrated by largeamplitude fluctuations in Cyclin-dependent protein kinase
(Cdk) activities that are generated by a series of coupled
positive and negative feedback loops (Novak et al, 2007; Holt
et al, 2008; Skotheim et al, 2008; Tyson and Novak, 2008). Cdk
signals are transduced into appropriate cell cycle responses by
specific executor proteins (EPs) (Sutani et al, 1999; Tanaka et al,
2007a) (Box 1). For example, cell division is controlled by Cdk1
phosphorylation of components of a signalling pathway called
the ‘mitotic exit network’ in budding yeast and the ‘septation
initiation network’ in fission yeast (Bardin and Amon, 2001).
Recently, we showed (Csikasz-Nagy et al, 2007) that the
& 2009 EMBO and Macmillan Publishers Limited

septation initiation network has the characteristic topology of
a feed-forward loop (FFL): the high level of Cdk1–cyclin B in
mitosis activates proteins that function early in the network
(sensors) and inactivates proteins that function late in the
network (executors). High Cdk1 activity primes the septation
initiation network, but the network cannot ‘fire’ until Cdk1
activity falls and releases the inhibitory arm. A similar FFL
controls the onset of DNA synthesis, according to the ‘licensing
factor’ hypothesis (Blow, 1993). Recognizing the roles of FFLs in
executing DNA synthesis and cell division, we hypothesized
that FFLs might be common motifs in transmitting signals from
Cdk1–cyclin master regulatory complexes to target proteins that
execute cell cycle events.
Cdk1 substrates are potential EPs, as are proteins that are
periodically expressed during the cell cycle (Spellman et al,
Molecular Systems Biology 2009 1

134

az értekezés témakörében meg jelent publikációk különlenyomatai

Feed-forward loops in cell cycle regulation
A Csikász-Nagy et al

Box 1

Cdk signal transduction by feed-forward loops

Feed-forward loops, involving a Cdk substrate executor protein (EP) and its
transcription factor (TF), are proposed to function as transducers between
cell cycle regulatory signals (periodic fluctuations in Cdk activity) and cell
cycle responses, such as initiation of DNA synthesis or cell division.

1998; Jensen et al, 2006). Intriguingly, proteins that are
periodically expressed during the cell cycle are often
Cdk substrates (Ubersax et al, 2003; Jensen et al, 2006).
Furthermore, the transcription factors (TFs) that drive
cell cycle-dependent gene expression must be cell
cycle-regulated themselves, and it is reasonable to suspect
that at least some of them are phosphorylated by Cdks.
Wherever this is the case, the Cdk–TF–EP trio are involved
in an FFL (Box 1). Owing to large-scale experimental
screens in budding yeast (Saccharomyces cerevisiae) for
targets of Cdk1 (Ubersax et al, 2003; Loog and Morgan,
2005), as well as for cell cycle TFs (Lee et al, 2002),
it is possible to systematically test this hypothesis at the
genome-wide scale.

Results and discussion
To this end, we classified all the 4691 verified protein-coding
genes of the budding yeast genome into 6 non-overlapping
network topologies (Figure 1A) based on whether or not the
encoded protein has been reported to be a Cdk1 substrate,
whether or not TFs of the gene are known and whether or not
at least one TF is a Cdk1 target. We identified 126 genes
involved in an FFL, that is the encoded protein is a Cdk1 target
and at least one TF is a Cdk1 target. Of these 126 genes
involved in FFLs, 68 (54%) are found to be periodically
expressed during the cell cycle, whereas only 13 would be
expected by chance (Po1028). None of the other regulatory
motifs shows a comparably high ratio of periodically
expressed genes (Figure 1A; Supplementary Table S1). Thus,
it is clear that a strong predictor of cell cycle periodicity is the
involvement of a gene in an FFL regulatory motif. This
observation suggests that the 68 periodically transcribed, FFLregulated proteins (Supplementary Table S2) may indeed be
key cell cycle EPs.
To provide further support for this assertion, we show that
cell cycle-related functions are significantly over-represented
among the proteins involved in FFLs. We checked the
distribution of proteins with cell cycle (and related) MIPS
functional category annotations (Ruepp et al, 2004; Guldener
et al, 2005) among the proteins of the different regulatory
topologies established on Figure 1A. We found that FFLregulated proteins are significantly over-represented among
2 Molecular Systems Biology 2009

most gene classes with cell cycle functions (Figure 1B;
Supplementary Table S3). The converse statement is also true:
cell cycle functions are over-represented among the terms
associated with FFL-regulated proteins (Supplementary Table
S4). Thus, we conclude that FFLs are indeed important
transducers of Cdk ‘signals’ to cell cycle ‘responses’ (Box 1).
The other regulatory topology with high over-representation of
cell cycle-related functions is the small group of ‘only Cdk’regulated genes. If our conclusion is correct, then, once the TFs
for these genes are discovered, most of these EPs will fall
disproportionately into the FFL-regulated group.
If cell cycle EPs are indeed significantly associated with
FFL-regulatory topologies, then we must ask what possible
function(s) these signal-transduction pathways play in orchestrating progression through the cell cycle. The function of an
FFL depends on the signs of the three links of the motif
(± ±/±). The first sign ( þ for activation or  for inhibition)
indicates the effect of Cdk-mediated phosphorylation on the
activity of TF, and the second sign indicates whether the active
form of TF upregulates or downregulates gene expression. The
product of these two signs indicates the net effect (activation or
inhibition) of the ‘long arm’ of the FFL on EP activity. The third
sign indicates whether direct phosphorylation of EP by Cdk
activates the protein or inhibits it. The eight possible sign
combinations can be divided into two classes (Mangan and
Alon, 2003): coherent FFLs, (±±/ þ ) and (8±/) with the
same effective signs on the long and short arms and incoherent
FFLs, (±±/) and (8±/ þ ) with opposite signs. Coherent
FFLs have noise-filtering properties (Mangan et al, 2003):
(±±/ þ ) EPs would be active only when Cdk activity is
sustained at a high level (in S þ G2 þ M phase), and (8±/)
EPs would be active only when Cdk1 activity is absent for a
prolonged period of time (in G1 phase). Incoherent FFLs have
rich signal response capabilities (Tyson et al, 2003; CsikaszNagy and Soyer, 2008; Kaplan et al, 2008). Of particular
relevance here, they may respond only to sufficiently strong
bursts of a signal: a (8±/ þ ) EP is activated transiently when
Cdk activity rises after a prolonged period of low Cdk activity
(at the G1/S transition), and a (±±/) EP is activated
transiently when Cdk activity falls after a prolonged period of
high Cdk1 activity (at the M/G1 transition). We propose that
many of the FFL-regulated proteins identified by our bioinformatics survey of the yeast genome/proteome play exactly
these roles in the yeast cell cycle.
To see how FFLs might regulate cell cycle events, we first
study their dynamics from a theoretical perspective. We model
the eight FFL motifs using ordinary differential equations for
phosphorylation reactions and delay differential equations for
changes in EP concentrations (Figure 2A; Supplementary Table
S5). To implement a single transient activation of EPs per cell
cycle, the direct arm of the FFL is expected to have a lower
phosphorylation threshold and operate on a faster timescale
than the indirect arm. These timescale differences arise
naturally in a phosphorylation-transcription FFL: direct
phosphorylation of an EP by Cdk happens within seconds,
but phosphorylation of its TF has a delayed effect on
production of the EP (timescaleBminutes) (Adelman et al,
2002).
Simulation results of the model are shown in Figure 2B.
In this figure, we plot (in black) a typical trajectory of
& 2009 EMBO and Macmillan Publishers Limited
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Figure 1 FFL-regulated proteins are over-represented among both periodically transcribed genes and cell cycle-related genes. (A) All verified ORFs of the budding
yeast genome were distributed into groups by the topology of their regulation by Cdk (Cdk1) and transcription factors. For each group, we report the number of
periodically transcribed/total proteins. For details, see Supplementary Table S1. (B) Odds ratios (observed/expected) of finding a gene with a certain type of regulation
(as explained on (A)) to be found with an MIPS functional category term given by the colour code in the legend. For detailed statistics, see Supplementary Table S3.
On all six panels, a single star denotes those cases where the probability of random appearance (according to a binomial distribution) is less than 103, and two stars
denotes a probability less than 106. The dashed line indicates an expected odds ratio of 1.

Cdk1–cyclin B during the budding yeast cell cycle. We think of
this trajectory as the ‘signal generator’ and the FFLs as ‘signal
transducers’ (Box 1). Cdk1–cyclin B activity begins to rise at
the G1/S transition, peaks in mitosis and falls rapidly as cells
exit mitosis and return to G1 phase. As expected, the coherent
FFLs, ( þ /) and ( þ þ / þ ), drive sustained EP activity in
G1 phase (yellow curve) and in S þ G2 þ M phase (red curve),
respectively. The incoherent FFLs drive bursts of EP activity at
the G1/S transition (blue curve: ( þ / þ ) FFL) and at the M/
G1 transition (green curve: ( þ þ /) FFL). Coherent FFLs
ensure the proper temporal appearance of G1-specific and of
(S þ G2 þ M)-specific proteins. Incoherent FFLs convert the
periodic rise and fall of Cdk activity into a strict alternation of
S-phase entry and M-phase exit, the two transitions that must
occur once and only once during each cell cycle to ensure
& 2009 EMBO and Macmillan Publishers Limited

proper duplication and separation of the cell’s genetic
material.
Next, we use diverse evidences to predict, in some cases, the
signs of the regulatory effects in our FFL motifs (Supplementary Table S6). From these predictions, we could identify 59
FFLs involving 46 EPs for which the signs of all three links may
be proposed (Supplementary Table S7). We found examples of
all eight types of FFLs, including some important regulators
whose times of appearance in the cell cycle match the
predictions of our theory (Figure 2B). In Figure 3, we show
examples of an ( þ /) FFL controlling a G1 protein, Sic1
(Knapp et al, 1996), an ( þ þ / þ ) FFL controlling a mitotic
protein, Cdc5 (Zhu et al, 2000), an ( þ þ /) FFL controlling a
cell division protein, Dbf2 (Visintin and Amon, 2001) and an
( þ / þ ) FFL controlling an S-phase initiator, Sld2 (Tanaka
Molecular Systems Biology 2009 3
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et al, 2007a). In the case of Sld2, our database search revealed
‘only Cdk’ regulation (with periodic gene expression). However, Ash1 has been proposed (Teixeira et al, 2006) as a
potential TF for Sld2. If our theory of signal transduction is
correct, then, as Sld2 is an S-phase initiator, the FFL should be
( þ / þ ) and Ash1 is predicted to be an activator of SLD2
expression. This prediction fits recent experimental results on
the role and regulation of Sld2 at S-phase initiation (Tanaka
et al, 2007b; Zegerman and Diffley, 2007) as well its protein
fluctuation profile (not shown) (Masumoto et al, 2002).
The eight basic FFLs that we have described theoretically are
clearly oversimplifications of the signal-transduction schemes
operating in real cells. For example, the case of Sld2
(Figure 3C) illustrates that FFLs may be overlapping and even
contradictory. Sld2 contains PEST sequences (Supplementary
Table S6), which suggests that, after Sld2 is activated by Cdk1
(Zegerman and Diffley, 2007; Tanaka et al, 2007b), it is
phosphorylated by Cdk1 on a different site that induces its
degradation, giving two overlapping, contradictory FFLs.
Similar overlapping FFLs might operate for other initiators of
DNA replication, such as MCM proteins and Cdc6. (Our
methods may be insufficient to identify an early, transient
activation of these proteins by Cdk1 before they are degraded.)
The case of Cln3 (Figure 3E) suggests that interlocked FFLs
may be employed to achieve more complex regulatory effects.

Figure 2 Four feed-forward loops can regulate the cell cycle. We limit our
attention here to the case of upregulation of transcription by TF; for the case of
downregulation, see the Supplementary information. (A) Four different types of
FFL, for the case where TF upregulates synthesis of EP. Arrows with þ or 
represent activation or inhibition, respectively. (B) Computer simulations of
equations (Supplementary Table S5) describing the interactions diagrammed
above. Black line: Cdk activity; coloured lines: EP activities for FFL motifs of same
colour in (A). Proposed borders of cell cycle phases are also indicated.
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Sic1 (Figure 3D) presents an example where an FFL is
composed with a double-negative feedback loop, because Sic1
is a well-known inhibitor of Cdk1-Clb in budding yeast
(Schwob et al, 1994). The double-negative (¼positive) feedback loop functions as a switch, flipping on (Cdk1-Clb activity
high) at start and off (Cdk1-Clb activity low) at mitotic exit
(Chen et al, 2004). By embedding the double-negative feedback loop within a coherent FFL, the switch is made more
robust. This feature has been demonstrated recently by
removing all Cdk phosphorylation sites from Sic1 (Cross
et al, 2007), i.e. by removing one leg of the FFL, which made
the two transitions less robust. In passing, we note that Sic1 is
not an inhibitor of Cdk1-Cln, so the Cln-dependent kinases do
indeed control Sic1 by a simple coherent FFL.
Cdc5 (Figure 3A) presents a similar example because of its
multiple downstream targets, including proteins such as
Cdc25, Wee1 and cyclin B involved in activating Cdk1 at the
transition into mitosis (Barr et al, 2004). Activation of Cdk1 by
Cdc5 turns the coherent FFL into a pair of interlocked positive
feedback loops, which may be important in stabilizing M
phase. However, it is not clear that this feedback loop is
operational in budding yeast, where the functional homologues of Cdc25 and Wee1 do not play such a strong role in
mitotic entry.

Figure 3 Examples of FFLs coupling transcriptional and post-translational
controls. Interaction signs (±) are predicted by the rules presented in
Supplementary Table S6. (A) Both the mitotic polo kinase (Cdc5) and its
transcriptional activator (Fkh2) are phosphorylated and presumably activated by
Cdk1 (bound to B-type cyclins). (B) The mitotic exit initiator Dbf2 shares the
same transcription factor (Fkh2) with Cdc5, but Dbf2 appears to be inhibited by
Cdk1. Dbf2 has a PEST sequence (Rechsteiner and Rogers, 1996) and its
phosphoprotein cannot be detected (Chi et al, 2007), suggesting that Cdk1
phosphorylation of Dbf2 induces its degradation. (C) The DNA replication inducer
Sld2 is phosphorylated and activated by Cdk1 (Tanaka et al, 2007b; Zegerman
et al, 2007). Although there is no documented TF associated with Sld2, Ash1 has
been proposed to regulate SLD2 expression (Teixeira et al, 2006). Our model
predicts that Ash1 upregulates production of Sld2. (D) The G1 stabilizer, Sic1, is
inhibited by Cdk directly and through its TF, Swi5 (Knapp et al, 1996). (E) An
example of a complex embedding of FFLs. Further details and other examples in
Supplementary Table S7.
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We have associated coherent FFLs with EPs that are continually
expressed either in G1 phase (when Cdk activity is low) or in
S þ G2 þ M phase (when Cdk activity is high). Consulting
Figure 1A, we might conclude that ‘only Cdk’ and ‘chain’
topologies can serve these purposes equally well. But theory
suggests that coherent FFLs are more robust signal transducers
than the single-arm topologies (Mangan and Alon, 2003).
In the case of incoherent FFLs, robustness is not the only
advantage: the two regulatory arms are needed to achieve
transient activation of the EP. Incoherent FFLs are activated
only for a short period of the cell cycle to induce downstream
events (DNA replication, budding and cell division) in the
correct order. Our analysis revealed that most known FFLs in
budding yeast cells are playing roles in these events
(Figure 1B) and indeed most examples we predict are
incoherent FFLs (Supplementary Table S7). Furthermore, we
found examples of DNA replication initiators and cell division
inducers that are under direct control of incoherent FFLs
(Figure 3B and C).
Altogether, these examples suggest that the eight basic FFLs
play important roles in converting periodic Cdk oscillations
into a correct temporal sequence of events in the cell cycle, but
that these FFLs are often involved in more complex network
topologies.

Conclusion
In all eukaryotic organisms that have been studied in detail,
there appear to be two or more Cdk–cyclin pairs that play
crucial roles in coordinating cell cycle events. Each one may
have its own suite of EPs, probably activated by FFLs.
Nonetheless, in fission yeast, a single periodic Cdk–cyclin
activity is sufficient to drive all events of the mitotic cell cycle
in a viable temporal sequence (Fisher and Nurse, 1996). Our
simulation (Figure 2B) shows, in principle, how one Cdk–
cyclin pair, utilizing the four basic FFL motifs, can drive
G1- and G2-specific proteins and can trigger S-phase entry and
M-phase exit in an alternating manner. We imagine that the
last common ancestor of present-day eukaryotic cells relied on
a single Cdk–cyclin control signal, and that FFLs played a
crucial role in converting this single oscillatory signal into
coordinated events of a eukaryotic-style cell cycle.
We conclude that the idealized view (Box 1) of FFLs as
transducers of periodic Cdk signals provides a reasonable
scenario for the evolution of cell cycle controls in early
eukaryotes and has merit even now as a ‘first approximation’
of the temporal organization of cell cycle events. In present day
organisms, FFLs may be involved in more complex regulatory
topologies that exploit and modify their intrinsic dynamical
potentials. Nonetheless, incoherent FFLs are still intimately
involved in the initiation of DNA synthesis and cell division at
the G1/S and M/G1 transitions of budding yeast.

Materials and methods
Bioinformatics analysis
Cdk1 substrates were obtained from two large-scale screens (Ubersax
et al, 2003; Loog and Morgan, 2005). TFs and their targets were
downloaded from the YEASTRACT database (Teixeira et al, 2006). As
many TFs act in complexes, we say that a TF complex is a Cdk1
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substrate if at least one of its components is phosphorylated by Cdk1.
In total, 600 periodic proteins were identified by de Lichtenberg et al
(2005). MIPS FunCat annotations of genes were downloaded from the
CYGD database (Guldener et al, 2005). In the Supplementary
information, more details are given on determining the signs of
TF–EP connections and of the effect of Cdk1-mediated protein
phosphorylations.

Model construction
We wrote differential equations (Supplementary Table S4) for the rates
of change of concentrations of the active forms of TFs and EPs. If Cdk1
directly activates the EP, then we plot the active form of EP only. For
cases where Cdk1 inactivates the EP, we assume that phosphorylation
induces degradation, thus phosphorylated EP is rapidly degraded, and
we plot the total amount of EP as it represents the total active form.
Parameters were chosen to get unique EP peaks at different phases of
the cell cycle. The Cdk1 time course was generated from a minimal
model of the Cdk regulatory system, comparable to (Tyson and Novak,
2001).

Supplementary information
Supplementary information is available at the Molecular Systems
Biology website (www.nature.com/msb).
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Bevezetés
Az ABC fehérjék szupercsaládja az egyik legnagyobb fehérjecsalád, tagjai megtalálhatóak a baktériumokban, a növényekben és az emberben. Többségük transzporter membránfehérjeként működve a lipid kettősrétegeken juttat át különböző
anyagokat, kulcsfontosságú szerepet vállalva ezzel a sejt életfolyamataiban [1].
A transzportált anyagok sokfélesége az egyértékű ionoktól (ABCC7, CFTR) a
lipideken át (pl. ABCA1 és ABCG alcsalád) a xenobiotikumokig (ABCB1, P-glikoprotein, P-gp) igen széles skálán mozog.
Mutáció hatására megváltozott működésük számos betegség kialakulásában játszik közre, amelyekből a teljesség igénye nélkül a patológiailag fontosabbakat emeljük ki. A klorid csatornaként működő CFTR (ABCC7) mirigyek
kivezetőcsövének hámszövetében expresszálódik, és a mucinózus folyadékréteg kialakításában vesz részt. Hibás működése a légutak nyálkahártyáját borító
folyadékréteg besűrűsödését és a kórokozók elszaporodását okozza, cisztás fibrózist alakítva ki [2]. Az ABCG2 - melynek egyik fiziológiás szubsztrátja az urát
- csökkent működése a húgysav felhalmozódását okozza a vérben, mely kikristályosodva köszvényes gyulladáshoz vezet [3]. Az ABCG5 és G8 alkotta heterodimer transzporter többek között a növényi szterolok eltávolításáért felelős, hibás
működése szitoszterolémia kialakulását okozza [4]. A család több tagja, így a
multidrog transzporterként működő P-gp (ABCB1), MRP1 (ABCC1), és ABCG2 a
szervezetre káros anyagokat távolítanak el a sejtből, fontos és hatékony tagjai a
sejt méregtelenítő hálózatának, az ún. kemoimmunitási hálózatnak [5].
A fehérjék és a betegséget okozó polimorfizmusok tanulmányozása, valamint
az in vitro létrehozott mutánsok karakterizálása révén nagy mennyiségű információ halmozódott fel a szakirodalomban. Ezek tárolására, rendszerezésére
és az adatokban történő keresésre sokféle biológiai adatbázist hoztak létre az
elmúlt években. A Cystic Fibrosis Mutation Database (http://www.genet.sickkids.on.ca) specifikusan a CFTR gén mutációit tartalmazza, míg a PXE Mutation
Database (http://www.pxe.org/mutation-database) szintén egy génre fókuszálB IOKÉ MIA
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va az ABCC6 mutációit dolgozza fel. Átfogóbb adatbázisok, így a Human Genetic
Mutation Database (HGMD, http://www.hgmd.org [6]) vagy a Swiss-Prot [7], az
összes fehérjét számba véve tartalmazzák azok mutációinak egy részét. A fenti,
egy-egy fehérjére specializálódott adatbázisok elsősorban a betegséget okozó
polimorf változatokat összesítik, így az in vitro létrehozott mutánsokról származó
adatok gyakran hiányoznak. A HGMD és a Swiss-Prot ezzel szemben mind a polimorf, mind mutagenezis útján létrehozott változatokat tartalmazza. Ezekbe az
adatbázisokba az adatok bevitele többnyire manuálisan történik, amely igen magas minőséget garantál, azonban a publikációk számának exponenciális növekedésével és az in vitro létrehozott mutációk folyamatosan gyarapodó számával
a kézi bevitel hatékonysága csökkenhet. A ráfordított idő rövidítésére az utóbbi
időben több automatikus adatbányászó alkalmazást fejlesztettek ki, amelyek
elsősorban fehérje-fehérje kapcsolatokat [8], fehérje mutációkat [9,10,11,12],
fehérje és gén annotációkat [13] felderítő keresőalkalmazások.
Csoportunk célul tűzte ki, hogy az ABC fehérjék publikált mutációit automatikus
módszerekkel összegyűjtse, biológiailag fontos adatokkal összekösse, s olyan
eszközöket állítson elő, amelyek segítik a terület elméleti és kísérleti kutatóit.
Kifejlesztettük és sikeresen alkalmaztuk a MutMiner adatbányászó alkalmazást
(http://mutminer.hegelab.org), mely igen magas pontossággal (kevés hibás találat) és érzékenységgel (sok helyes találat) azonosítja a fehérjéket érintő polimorfizmusokat és mutációkat. Az összegyűjtött adatokat egy webalkalmazáson
keresztül tettük elérhetővé (ABCMdb, http://abcmutations.hegelab.org), ami
lehetővé teszi a megjelenített mutációk vizsgálatát és értelmezését a fehérjék
evolúciójának és 3D szerkezetének összefüggésében is.
A mutációs adatbázis
Az adatbázis létrehozása, az adatok kinyerése és ennek hatékonysága
Első lépésben kiválasztottunk tíz, a gyógyászatban is fontos szerepet játszó ABC
fehérjét, különös hangsúllyal a csoportunk számára fontos ABCG fehérjecsalád tagjaira, és letöltöttük a hozzájuk kapcsolódó elérhető cikkeket (PDF fájl) a
PubMed adatbázison keresztül (teszthalmaz). A fehérjékhez tartozó cikkek 70%át sikerült elérnünk, 30% esetén nem volt hozzáférésünk a publikációkhoz. A
MutMiner keretrendszerünk a feldolgozás első felében a PDF fájlokat szöveggé
alakítja és mondatokra bontja. Ezekben a mondatokban a MutationFinder [9]
reguláris kifejezések segítségével azonosítja mutációk említését. A feldolgozás
második felében a fehérjék és a mutációk egymáshoz rendelése történik. A mutációk helyének ellenőrzéséhez a fehérjék vad típusú aminosav szekvenciáját
használtuk fel az UniProt adatbázisból.
Miután a letöltött cikkeken futtattuk az ABC fehérjékhez tartozó mutációk keresését, a kinyert adatok jóságát és az adatbányászat eredményességét két módon
teszteltük. Első lépésben kézzel kigyűjtöttük az ABCC6, ABCG1, ABCG2, ABCG5
és ABCG8 fehérjékhez letöltött cikkekből az ezekhez a fehérjékhez tartozó mutációkat. Ezeket összehasonlítottuk az ugyanezekből a cikkekből automatikusan
bányászott mutációkkal. A valós pozitív találatok aránya 90% feletti volt, kivéve
az ABCG1 fehérje esetében, amelyhez csak 5 mutációt találtunk. Emellett a
B IOKÉ MIA
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hamis pozitív találatok aránya nem emelkedett 5% fölé (kivéve az ABCG1 fehérjénél). Második lépésben megvizsgáltuk, hány darab mutációt talált meg a
MutMiner már létező adatbázisok (PXE, CFTR1, Swiss-Prot, HGMD) tartalmához
képest. A bányászó program az adatbázisokban is fellelhető adatok 80%-át találta meg, és emellett jelentős számú új adatot szolgáltatott (1. táblázat).
1. táblázat: Az automatikusan kinyert mutációk összehasonlítása adatbázisokban található mutációkkal.

Adatbázis
PXE (ABCC6)
CFTR1 (ABCC7)
Swiss-Prot
ABCB1
ABCB11
ABCC1
ABCC6
ABCC7
ABCG1
ABCG2
ABCG4
ABCG5
ABCG8
összesen
HGMD
ABCB1
ABCB11
ABCC1
ABCC6
ABCC7
ABCG1
ABCG2
ABCG4
ABCG5
ABCG8
összesen

Visszanyert mutációk
159
(87%)
562
(62%)
24
(96%)
33
(94%)
35
(97%)
37
(93%)
172
(96%)
0
(0%)
21
(95%)
0
(0%)
11
(92%)
16
(80%)
349
(94%)
5
(71%)
62
(85%)
3
(100%)
144
(92%)
582
(71%)
0
13
(100%)
0
10
(83%)
22
(88%)
841
(76%)

Új mutációk
48
791
617
123
368
170
1,181
5
165
0
14
27
2,688
636
94
400
63
771
5
173
0
15
21
2,178

A cikkekből bányászott adatok aránya (pl. 186 mutáció szemben a Swiss-Prot
adatbázisban található 22 mutációval) hangsúlyozza az automatikus módszerek
jelentőségét. Azokat az eseteket, amikor a MutMiner nem találta meg a mutációkat, szintén megvizsgáltuk részletesen: a leggyakrabban felmerülő problémák egyike a PDF fájl sikertelen szöveggé alakítása volt. Ezen kívül sok esetben a mutáció publikálatlan klinikai tanulmányból származott, vagy a mutációt a
cikk kiegészítő anyaga tartalmazta. Az adatbányászat érdekes eredménye, hogy
a fehérjék többségéhez számos olyan mutációt tudtunk így azonosítani, amelyek
nem találhatók meg az adott specifikus adatbázisokban.
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A mutációs adatbázishoz tartozó webalkalmazás
A kinyert mutációknak egy webalkalmazás, az ABCMdb ad felhasználóbarát és
mindenki számára elérhető felületet (http://abcmutations.hegelab.org). Az adatbázisban jelenleg az ABC fehérjecsalád A, B, C, D és G alcsaládjainak 39 tagját és
a hozzájuk tartozó mutációkat találjuk. A mutációkhoz kapcsolva megjeleníthető
mind a hivatkozás, mind az a szövegkörnyezet, amelyben a mutáció előfordul
(1. ábra). Ez sok esetben betekintést ad a mutáció fehérjén kiváltott hatásába.

1. ábra. Egy adott mutációhoz tartozó hivatkozások és mondatok részletes listája.

A mutációk tanulmányozására és értelmezésére az ABCMdb két módszert kínál.
Egyrészt beépített vagy a felhasználó által feltöltött szekvenciaillesztések segítségével megjeleníti a mutációt szenvedett aminosav szekvenciális környezetét.
Ezáltal összehasonlíthatóvá teszi a kérdéses aminosavat más ABC fehérjék homológ pozícióban található aminosavaival, kiemelve az ott található mutációkat
(2. ábra).
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2. ábra. Mutációk azonosítása ABC fehérjékben egy adott pozícióval homológ helyen
és annak közelében.

Másrészt a mutációk térbeli helyzete megjeleníthető a fehérje vagy fehérjedomén
3D szerkezetének segítségével (a rendszerbe beépített homológiamodell vagy a
PDB adatbázisból származó kristálybeli szerkezet alapján, illetve a felhasználó
is feltölthet szerkezeti modellt). Kattintással kiemelhetők a felhasználó számára
fontos aminosavak a fehérje szerkezeti képén, ami segíti az adott pozíció térbeli
helyzetének és a lehetséges kölcsönható aminosavaknak a tanulmányozását (3.
ábra).
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3. ábra. Mutációk szerkezeti szerepének feltárását 3D modellek segítik.

Az oldalon lehetőség van regisztrációra, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók
a mutációkhoz, illetve a mutációkat tartalmazó cikkekhez és mondatokhoz
megjegyzéseket írjanak, továbbá saját szekvenciaillesztések és szerkezeti modellek feltöltését. A regisztrált felhasználó jelezheti, hogy a mutáció helyes-e
vagy sem, amivel hozzájárul az adatbázis minőségének növeléséhez.
Összefoglalás
Kifejlesztettünk egy mindenki számára elérhető és felhasználóbarát webalkalmazást, amely tartalmazza az emberi ABC fehérjék nagyszámú természetes
és in vitro előállított mutáns formáját, és a hozzájuk kapcsolódó publikációk
hivatkozásait. Alkalmazásunk különböző szekvenciaillesztések és szerkezeti modellek felhasználásával újszerű lehetőséget biztosít kísérletek értelmezésére és
tervezésére. Ennek jelentőségét felismerve hivatkozásokat helyeztek el adatbázisunkra „web resource”-ként a Swiss-Prot adatbázisban megtalálható emberi ABC fehérjék bejegyzéseihez, továbbá adatbázisunkat a Human Variome
Project tagjává választották. A mutációk kibányászására fejlesztett MutMiner
keretrendszer ABC fehérjékre nem specifikus, bármely fehérje esetén használható és szabadon elérhető (http://mutminer.hegelab.org). Az ABCMdb webalB IOKÉ MIA
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kalmazáshoz hasonló, az SLC transzporter fehérjéket tartalmazó adatbázis is
készül (http://www.bioparadigms.org/slc/intro.htm). További terveink közé
tartozik a természetes és mesterséges variánsok automatikus klasszifikálása,
továbbá a mutációk ismert fiziológiai, funkcionális, strukturális hatásának automatikus „annotálása” (pl. betegséget okoz, funkcióvesztéssel jár, megváltoztatja a szubsztrátaffinitást/-specificitást vagy hibás feltekeredést eredményez).
Az ilyen típusú adatok automatikus annotálására szintén találhatók már létező
megoldások, ám ezek pontosságban egyelőre elmaradnak a mutációkeresés
mögött, továbbfejlesztésük viszont nagy kihívást jelent a komplexebb nyelvi
mintázatok felismerése miatt.
Kitekintés: rendszerbiológia, adatmennyiség, szakemberhiány
Az elmúlt évtizedekben hatalmas ütemben növekedett a biológiai adatok halmaza és a vizsgálatok célpontját képző objektumok száma. Bár a rendszerbiológia kifejezést régóta használjuk, gyakorlati tapasztalatok és a növekvő adatok
miatt egyre inkább érezhető a rendszerközpontú vizsgálatok jelentősége. Például a rákos sejtek multidrog rezisztenciájában szerepet játszó ABC fehérjék
működésének gátlására számos gyógyszert fejlesztettek az elmúlt húsz évben,
azonban ez a megközelítés az esetek többségében eredménytelennek bizonyult
a klinikai kipróbálás során. Ennek az oka nagy valószínűséggel az, hogy a sejt
kémiai védekező rendszerében (kemoimmunitási hálózatában) a mérgező vegyületeket kipumpáló fehérjék csak egy konkrét feladatot látnak el a méregtelenítés
folyamatában, gátlásuk azonban nem akadályozza meg a többi méregtelenítő fehérje (metabolikus enzimek, pl. oxidázok, hidrolázok, konjugázok) semlegesítő
hatását [14]. Célunk, hogy megértsük a kémiai védekező rendszer működését,
s az abban található funkcionális kapcsolatok alapján meg tudjuk tervezni hatékonyságának csökkentését a hálózat több tagjának részleges, szimultán gátlásával (ún. multi-target gyógyszerfejlesztés). Ennek egy kezdeti lépcsője, hogy
a rendszert alkotó fehérjéket és azok mutációit evolúciós és szerkezeti összefüggésben vizsgáljuk. Igen fontos minél jobban megérteni e rendszer működését,
mivel az nem pusztán a kemoterápia, hanem minden más gyógyszeres kezelés
hatékonyságát befolyásolja. A kemoimmunitási hálózat jellemzését reakciókinetikai modell létrehozásával és szimulációkkal végezzük, mely a gyógyszerkölcsönhatások jóslása révén csökkentheti a gyógyszerfejlesztési kiadásokat,
és megadhatja a személyre szabott terápia tervezésének in silico hátterét is.
Mivel a rákos daganatok létrejöttének hátterében rendszerint a sejtciklus szabályozásának rendellenességei húzódnak meg, és mivel számos kemoterápiás
szer ezen folyamatokba avatkozik be, metabolikus kinetikai modellünk sejtciklus
modellekkel történő összekapcsolása egy további, rendkívül érdekes lehetőséget
rejt.
Egy ilyen komplex hálózat leírásához sok és sokféle adat feldolgozására van
szükség. Bár a biológiai módszerekkel párhuzamosan az informatikai eszközök
is rohamos fejlődést mutatnak, a biológiai adatok tárolása és elemzése jelentős
kihívás maradt. Míg a nagy mennyiségű adat tárolása relatíve könnyen elérhető,
a több terabájt méretű adathalmazok mozgatása, elérése és elemzése limitáló
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tényező. Továbbra is komoly nehézséget okoz az adatbázisok formátumainak és
elérhetőségének heterogenitása. Ennek azért van jelentősége, mert az egyre
komplexebb kísérleti eredményeket (pl. nagy áteresztőképességű kísérletek,
Next-Generation Sequencing eredményeit) más adatok (pl. expressziós mintázatok és metabolikus útvonal adatbázisok) tükrében lehet teljességében értelmezni. Az adatbázisok heterogenitásán túl igen fontos kérdés az adatbázisokban
található adatok jósága. Mivel ezek az adatok mennyiségük miatt ember számára
áttekinthetetlenek és ellenőrizhetetlenek, felértékelődnek azok az eszközök,
amelyek automatikus módon, az adott terület szabályrendszerét felhasználva
képesek adatokat annotálni, illetve logikai összefüggéseket és ellenmondásokat
felismerni. Az ilyen programok fejlesztéséhez és használatához olyan különleges
szakemberekre van igény, akiknek mély a matematikai, informatikai és biológiai
tudása, és mindezen területeken gyakorlati problémamegoldó tapasztalattal is
rendelkeznek. Ilyen szakemberekből nem csak Magyarországon, de mindenhol
komoly hiány van, amit valószínűleg a bioinformatika tudatosabb oktatásával
sikerül majd enyhíteni a következő generáció „felnevelésével”.
Köszönetnyilvánítás
Köszönjük a Membránbiológiai Kutatócsoport (http://www.biomembrane.hu) és
az SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet munkatársainak az építő beszélgetéseket és kritikákat. A kutatás a NKTH-OTKA-FP7 Mobilitás (MB08C 80039) és
az FP7-IRG (239270) pályázatok keretében valósult meg.
Laborismertetés
A kutatócsoport 2010-ben Dr. Hegedűs Tamás vezetésével alakult meg és az
SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetében (tanszékvezető: Dr. Kellermayer
Miklós) működik. A csoport fő témája az ABC fehérjék szerkezeti és működésbeli
molekuláris hátterének vizsgálata kísérleti (sejtbiológiai, biokémiai) és elméleti
(bioinformatika, kemoinformatika, molekuláris dinamika) módszerek ötvözésével. E területen szorosan együttműködnek a Membránbiológiai Kutatócsoporttal
(vezető: Dr. Sarkadi Balázs).
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A munkacsoport tagjai balról jobbra: Dr. Tordai Hedvig (tudományos főmunkatárs), Erdős Gábor
(TDK hallgató, BME), Harmat Zita (szakdolgozó, PPKE), Dr. Hegedűs Tamás (csoportvezető),
Sarankó Hajnalka (doktorandusz, ELTE), Tóth Attila (tudományos munkatárs), Erdei Áron (TDK
hallgató, PPKE). Dr. Gyimesi Gergely márciustól posztdoktor a Berni Egyetemen Svájcban.
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XPPAUT MODELLEK

Az itt bemutatott modellek az értekezés PDF formátumú verziójában külön elektronikus mellékletként is elérhetők (lásd az E. mellékletben).
d.1
d.1.1

Xenopus laevis modellek
A korai embrionális ciklusok egyszerű modellje

# Xenopus laevis
# A korai embrionalis ciklusok egyszeru modellje
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20/(Jcyc_dv + MPF))*MPF
dAPCP/dt = kapc_pv*MPF*APC + (kapc_ds + k20_pv*MPF)*APCP_C20 - \
(kapc_as*Cdc20 + kapc_dp)*APCP
dCdc20/dt = k20_dp*Cdc20P + (kapc_ds + kapc_dp)*APCP_C20 - \
(kapc_as*APCP + k20_pv*MPF)*Cdc20
dAPCP_C20/dt = kapc_as*APCP*Cdc20 - \
(kapc_ds + kapc_dp + k20_pv*MPF)*APCP_C20
APC = APCt - APCP - APCP_C20
Cdc20P = Cdc20t - Cdc20 - APCP_C20
aux APC = APC
aux Cdc20P = Cdc20P
parameter kcyc_s=0.4
parameter kcyc_dv=2
parameter kcyc_d=0.08
parameter Jcyc_dv=0.01
parameter kapc_pv=0.04
parameter kapc_dp=0.04
parameter APCt=1
parameter k20_dp=8
parameter k20_pv=10
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xppaut modellek
parameter Cdc20t=1
parameter kapc_as=80
parameter kapc_ds=20
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=100000
@ TOTAL=150
@ DT=0.1
@ METH=cvode
@ ATOLER=3e-16
@ TOLER=3e-16
@ BOUND=1000
@ XLO=0
@ XHI=150
@ YLO=0
@ YHI=1
# Variables and color codes (up to 8)
#@ NPLOT=1
# 0-Black/White
#@ YP=
# 1-Red
#@ YP2=
# 2-Red Orange
#@ YP3=
# 3-Orange
#@ YP4=
# 4-Yellow Orange
#@ YP5=
# 5-Yellow
#@ YP6=
# 6-Yellow Green
#@ YP7=
# 7-Green
#@ YP8=
# (8-Blue Green)
# (9-Blue)
# (10-Purple)
# AUTO settings
@ NTST=30
@ NMAX=1000
@ NPR=1000

D.1 Xenopus laevis modellek
@ DSMIN=0.0001
@ DSMAX=0.01
@ DS=0.005
@ PARMIN=-10
@ PARMAX=10
@ AUTOXMIN=0
@ AUTOXMAX=3
@ AUTOYMIN=0
@ AUTOYMAX=3
done

d.1.2 A magorsó ellenőrzési ponttal kiegészített modell
# Xenopus laevis
# A magorso ellenorzesi ponttal kiegeszitett modell
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20/(Jcyc_dv + MPF))*MPF
dAPCP/dt = kapc_pv*MPF*APC + (kapc_ds + k20_pv*MPF)*APCP_C20 - \
(kapc_as*Cdc20 + kapc_dp)*APCP
dCdc20/dt = k20_dp*Cdc20P + (kapc_ds + kapc_dp)*APCP_C20 - \
(kapc_as*APCP + k20_pv*MPF)*Cdc20
dAPCP_C20/dt = kapc_as*APCP*Cdc20 - \
(kapc_ds + kapc_dp + k20_pv*MPF)*APCP_C20
dMad2_C20P/dt = kmad_as*Mad2*Cdc20P - kmad_ds*Mad2_C20P
APC = APCt - APCP - APCP_C20
Cdc20P = Cdc20t - Cdc20 - APCP_C20 - Mad2_C20P
Mad2 = Mad2t - Mad2_C20P
aux APC = APC
aux Cdc20P = Cdc20P
aux Mad2 = Mad2
parameter kcyc_s=0.4
parameter kcyc_dv=2
parameter kcyc_d=0.08
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parameter Jcyc_dv=0.01
parameter kapc_pv=0.04
parameter kapc_dp=0.04
parameter APCt=1
parameter k20_dp=8
parameter k20_pv=10
parameter Cdc20t=1
parameter kapc_as=80
parameter kapc_ds=20
parameter kmad_ds=0.1
parameter kmad_as=10
parameter Mad2t=0.01
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=100000
@ TOTAL=150
@ DT=0.1
@ METH=cvode
@ ATOLER=3e-16
@ TOLER=3e-16
@ BOUND=1000
@ XLO=0
@ XHI=150
@ YLO=0
@ YHI=1
# Variables and color codes (up to 8)
#@ NPLOT=1
# 0-Black/White
#@ YP=
# 1-Red
#@ YP2=
# 2-Red Orange
#@ YP3=
# 3-Orange
#@ YP4=
# 4-Yellow Orange
#@ YP5=
# 5-Yellow
#@ YP6=
# 6-Yellow Green
#@ YP7=
# 7-Green

D.1 Xenopus laevis modellek
#@ YP8=
# (8-Blue Green)
# (9-Blue)
# (10-Purple)
# AUTO settings
@ NTST=30
@ NMAX=1000
@ NPR=1000
@ DSMIN=0.0001
@ DSMAX=0.01
@ DS=0.005
@ PARMIN=-10
@ PARMAX=10
@ AUTOXMIN=0
@ AUTOXMAX=3
@ AUTOYMIN=0
@ AUTOYMAX=3
done

d.1.3

A magorsó ellenőrzési pont fázissík-analíziséhez használt modell

# Xenopus laevis
# A magorso ellenorzesi pont fazissik-analizisehez hasznalt modell
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20/(Jcyc_dv + MPF))*MPF
dAPCP/dt = kapc_pv*MPF*APC + (kapc_ds + k20_pv*MPF)*APCP_C20 - \
(kapc_as*Cdc20 + kapc_dp)*APCP
Cdc20 = (k20_dp*(Cdc20t - APCP_C20 - Mad2_C20P) + \
(kapc_ds + kapc_dp)*APCP_C20)/(k20_dp + kapc_as*APCP + k20_pv*MPF)
APCP_C20 = kapc_as*APCP*Cdc20/(kapc_ds + kapc_dp + k20_pv*MPF)
a = kmad_as
b = -(kmad_ds + kmad_as*(Mad2t + Cdc20t - Cdc20 - APCP_C20))
c = kmad_as*Mad2t*(Cdc20t - Cdc20 - APCP_C20)
Mad2_C20P = (-b - sqrt(b^2 - 4*a*c))/(2*a)
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APC = APCt - APCP - APCP_C20
Cdc20P = Cdc20t - Cdc20 - APCP_C20 - Mad2_C20P
Mad2 = Mad2t - Mad2_C20P
aux APC = APC
aux Cdc20P = Cdc20P
aux Mad2 = Mad2
parameter kcyc_s=0.4
parameter kcyc_dv=2
parameter kcyc_d=0.08
parameter Jcyc_dv=0.01
parameter kapc_pv=0.04
parameter kapc_dp=0.04
parameter APCt=1
parameter k20_dp=8
parameter k20_pv=10
parameter Cdc20t=1
parameter kapc_as=80
parameter kapc_ds=20
parameter kmad_ds=0.1
parameter kmad_as=10
parameter Mad2t=0.01
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=100000
@ TOTAL=200
@ DT=0.01
@ NMESH=200
@ METH=cvode
@ ATOLER=3e-16
@ TOLER=3e-10
@ BOUND=1000
@ XLO=0
@ XHI=1
@ YLO=0
@ YHI=5
# Variables and color codes (up to 8)
#@ NPLOT=1

D.1 Xenopus laevis modellek
@ XP=APCP
# 0-Black/White
@ YP=MPF
# 1-Red
#@ YP2=
# 2-Red Orange
#@ YP3=
# 3-Orange
#@ YP4=
# 4-Yellow Orange
#@ YP5=
# 5-Yellow
#@ YP6=
# 6-Yellow Green
#@ YP7=
# 7-Green
#@ YP8=
# (8-Blue Green)
# (9-Blue)
# (10-Purple)
# AUTO settings
@ NTST=30
@ NMAX=1000
@ NPR=1000
@ DSMIN=0.0001
@ DSMAX=0.01
@ DS=0.005
@ PARMIN=-10
@ PARMAX=10
@ AUTOXMIN=0
@ AUTOXMAX=3
@ AUTOYMIN=0
@ AUTOYMAX=3
done

d.1.4

A teljes modell

# Xenopus laevis
# A teljes modell
dMPFt/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20/(Jcyc_dv + MPFt))*MPFt
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dMPF/dt = kcyc_s + kmpf_dpvv*(MPFt - MPF) - \
(kcyc_d + kcyc_dv*(APCP_C20/(Jcyc_dv + MPFt)) + kmpf_pvv)*MPF
dAPCP/dt = kapc_pv*MPF*APC + (kapc_ds + k20_pv*MPF)*APCP_C20 - \
(kapc_as*Cdc20 + kapc_dp)*APCP
dCdc20/dt = k20_dp*Cdc20P + (kapc_ds + kapc_dp)*APCP_C20 - \
(kapc_as*APCP + k20_pv*MPF)*Cdc20
dAPCP_C20/dt = kapc_as*APCP*Cdc20 - \
(kapc_ds + kapc_dp + k20_pv*MPF)*APCP_C20
dMad2_C20P/dt = kmad_as*Mad2*Cdc20P - kmad_ds*Mad2_C20P
dCdc25P/dt = k25_pv*MPF*(Cdc25t - Cdc25P) - \
k25_dp*Cdc25P/(J25_dp + Cdc25P)
dWee1/dt = kwee_dp*(Wee1t - Wee1)/(Jwee_dp + Wee1t - Wee1) - \
kwee_pv*MPF*Wee1
APC = APCt - APCP - APCP_C20
Cdc20P = Cdc20t - Cdc20 - APCP_C20 - Mad2_C20P
Mad2 = Mad2t - Mad2_C20P
kmpf_dpvv = kmpfdp1vv*Cdc25P + kmpfdp2vv*(Cdc25t - Cdc25P)
kmpf_pvv = kmpf_p1vv*Wee1 + kmpf_p2vv*(Wee1t - Wee1)
aux APC = APC
aux Cdc20P = Cdc20P
aux Mad2 = Mad2
aux PreMPF = MPFt - MPF
parameter kcyc_s=0.4
parameter kcyc_dv=2
parameter kcyc_d=0.08
parameter Jcyc_dv=0.01
parameter kapc_pv=0.04
parameter kapc_dp=0.04
parameter APCt=1

D.1 Xenopus laevis modellek
parameter k20_dp=8
parameter k20_pv=10
parameter Cdc20t=1
parameter kapc_as=80
parameter kapc_ds=20
parameter kmad_ds=0.1
parameter kmad_as=10
parameter kmpf_p2vv=0.1
parameter kmpf_p1vv=4
parameter kwee_dp=0.2
parameter kwee_pv=1
parameter Jwee_dp=0.01
parameter Wee1t=1
parameter kmpfdp2vv=0.2
parameter kmpfdp1vv=10
parameter k25_dp=0.2
parameter k25_pv=1
parameter J25_dp=0.01
parameter Cdc25t=1
parameter Mad2t=0.01
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=100000
@ TOTAL=200
@ DT=0.1
@ METH=cvode
@ ATOLER=3e-16
@ TOLER=3e-16
@ BOUND=1000
@ XLO=0
@ XHI=200
@ YLO=0
@ YHI=1.8
# Variables and color codes (up to 8)
@ NPLOT=1
# 0-Black/White
@ YP=MPFt
# 1-Red
#@ YP2=
# 2-Red Orange
#@ YP3=
# 3-Orange
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#@ YP4=
# 4-Yellow Orange
#@ YP5=
# 5-Yellow
#@ YP6=
# 6-Yellow Green
#@ YP7=
# 7-Green
#@ YP8=
# (8-Blue Green)
# (9-Blue)
# (10-Purple)
# AUTO settings
@ NTST=30
@ NMAX=1000
@ NPR=1000
@ DSMIN=0.0001
@ DSMAX=0.01
@ DS=0.005
@ PARMIN=-10
@ PARMAX=10
@ AUTOXMIN=0
@ AUTOXMAX=3
@ AUTOYMIN=0
@ AUTOYMAX=3
done

d.2

sarjadzó élesztő modellek

d.2.1 Az MPF egyensúlyi görbe számítására használt modell
# Sarjadzo eleszto
# Az MPF egyensulyi gorbe szamitasara hasznalt modell
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20 + kcyc_dvv*APC_Cdh1)*MPF
dCdc14/dt = 0
APC_Cdh1 = APC_Cdh1t*GK(kcdh_dp + kcdh_dpv*Cdc14, kcdh_pv*MPF, \
Jcdh/APC_Cdh1t, Jcdh/APC_Cdh1t)

D.2 sarjadzó élesztő modellek
# GK: Goldbeter-Koshand fuggveny
GB(arg1,arg2,arg3,arg4) = arg2 - arg1 + arg2*arg3 + arg1*arg4
GK(arg1,arg2,arg3,arg4) = 2*arg1*arg4/(GB(arg1,arg2,arg3,arg4) + \
sqrt(GB(arg1,arg2,arg3,arg4)^2 - \
4*(arg2 - arg1)*arg1*arg4))
# parameters
parameter kcyc_s=0.03
parameter kcyc_d=0.03
parameter kcyc_dv=0.2
parameter APCP_C20=0
parameter kcyc_dvv=2
parameter APC_Cdh1t=1
parameter kcdh_dp=0.01
parameter kcdh_dpv=1
parameter kcdh_pv=1
parameter Jcdh=0.0015
# initial conditions
init MPF=1
init Cdc14=0
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=500000
@ TOTAL=100
@ NMESH=400
@ METH=cvode
@ BOUND=1000
@ XLO=0
@ XHI=0.65
@ YLO=0
@ YHI=1.1
# Variables and color codes (up to 8)
@ XP=Cdc14
@ YP=MPF
done

d.2.2

A szeparáz által indukált Cdc14-felszabadulás szimulációjához használt modell

# Sarjadzo eleszto
# A szeparaz altal indukalt Cdc14-felszabadulas szimulaciojahoz hasznalt
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# modell
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20 + kcyc_dvv*APC_Cdh1)*MPF
dAPCP_C20/dt = k20_s - (k20_d + k20_dvv*APC_Cdh1)*APCP_C20
dAPC_Cdh1/dt = (kcdh_dp + kcdh_dpv*Cdc14)*(APC_Cdh1t - APC_Cdh1)/ \
(Jcdh + APC_Cdh1t - APC_Cdh1) - \
kcdh_pv*MPF*APC_Cdh1/(Jcdh + APC_Cdh1)
dNet1/dt = knet_ds*Net1_C14 + \
(knet_dpv*Cdc14 + knet_dpvv*PP2A)*Net1P/(Jnet + Net1P) - \
knet_as*Net1*Cdc14 - \
(knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1/(Jnet + Net1 + Net1_C14)
dNet1_C14/dt = knet_as*Net1*Cdc14 - knet_ds*Net1_C14 - \
(knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1_C14/ \
(Jnet + Net1 + Net1_C14)
Cdc14 = Cdc14t - Net1_C14
Net1dP = Net1 + Net1_C14
Net1P = Net1t - Net1dP
PP2A = PP2At*(1/(1 + kpp_in*Sep) + (kpp_r*kpp_in*Sep)/(1 + kpp_in*Sep))
aux Cdc14 = Cdc14
aux Net1dP = Net1dP
aux Net1P = Net1P
aux PP2A = PP2A
# parameters
parameter kcyc_s=0.03
parameter kcyc_d=0.03
parameter kcyc_dv=0.2
parameter kcyc_dvv=2
parameter k20_s=0.015
parameter k20_d=0.05
parameter k20_dvv=2
parameter kcdh_dp=0.01
parameter kcdh_dpv=1
parameter APC_Cdh1t=1

D.2 sarjadzó élesztő modellek
parameter Jcdh=0.0015
parameter kcdh_pv=1
parameter knet_ds=1
parameter knet_dpv=0.1
parameter knet_dpvv=0.45
parameter Jnet=0.2
parameter knet_as=500
parameter knet_pv=0.4
parameter knet_pvv=2
parameter MEN=0
parameter Cdc14t=0.5
parameter Net1t=1
parameter PP2At=1
parameter kpp_in=20
parameter Sep=0
parameter kpp_r=0.1
# initial conditions
init MPF=0.9976999791877723
init APCP_C20=0
init APC_Cdh1=3.457984654738557e-05
init Net1=0.1165646592779064
init Net1_C14=0.4874843488813978
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=100000
@ TOTAL=1
@ DT=0.01
@ T0=-1
@ METH=stiff
@ ATOLER=3e-16
#@ ATOLER=0.0001
#@ TOLER=3e-16
@ TOLER=0.00001
@ BOUND=1000
@ XLO=-1
@ XHI=10
@ YLO=0
@ YHI=1.1
# Variables and color codes (up to 8)
@ NPLOT=8
# 0-Black/White
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@ YP=MPF
# 1-Red
@ YP2=Net1P
# 2-Red Orange
@ YP3=APCP_C20
# 3-Orange
@ YP4=PP2A
# 4-Yellow Orange
@ YP5=PP2A
# 5-Yellow
@ YP6=MPF
# 6-Yellow Green
@ YP7=APC_Cdh1
# 7-Green
@ YP8=Cdc14
# (8-Blue Green)
# (9-Blue)
# (10-Purple)
done

d.2.3 A Cdc14 egyensúlyi görbe számítására használt modell
# Sarjadzo eleszto
# A Cdc14 egyensulyi gorbe szamitasara hasznalt modell
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20 + kcyc_dvv*APC_Cdh1)*MPF
dCdc14/dt = ((knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1dP/(Jnet + Net1dP) - \
(knet_dpv*Cdc14 + knet_dpvv*PP2A)*Net1P/(Jnet + Net1P))* \
Cdc14/(Net1dP + Knet_ds - Cdc14t + 2*Cdc14)
APC_Cdh1 = APC_Cdh1t*GK(kcdh_dp + kcdh_dpv*Cdc14, kcdh_pv*MPF, \
Jcdh/APC_Cdh1t, Jcdh/APC_Cdh1t)
Net1dP = Knet_ds*(Cdc14t - Cdc14)/Cdc14 + Cdc14t - Cdc14
Net1P = Net1t - Net1dP
PP2A = PP2At*(1/(1 + kpp_in*Sep) + (kpp_r*kpp_in*Sep)/(1 + kpp_in*Sep))
# GK: Goldbeter-Koshand fuggveny
GB(arg1,arg2,arg3,arg4) = arg2 - arg1 + arg2*arg3 + arg1*arg4

D.2 sarjadzó élesztő modellek
GK(arg1,arg2,arg3,arg4) = 2*arg1*arg4/(GB(arg1,arg2,arg3,arg4) + \
sqrt(GB(arg1,arg2,arg3,arg4)^2 - \
4*(arg2 - arg1)*arg1*arg4))
# parameters
parameter kcyc_s=0.03
parameter kcyc_d=0.03
parameter kcyc_dv=0.2
parameter APCP_C20=0
parameter kcyc_dvv=2
parameter Knet_ds=0.002
parameter Cdc14t=0.5
parameter knet_dpv=0.1
parameter knet_dpvv=0.45
parameter Net1t=1
parameter Jnet=0.2
parameter knet_pv=0.4
parameter knet_pvv=2
parameter MEN=0
parameter APC_Cdh1t=1
parameter kcdh_dp=0.01
parameter kcdh_dpv=1
parameter kcdh_pv=1
parameter Jcdh=0.0015
parameter PP2At=1
parameter kpp_in=20
parameter kpp_r=0.1
parameter Sep=0
# initial conditions
init MPF=1
init Cdc14=0.01
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=500000
@ TOTAL=100
@ NMESH=400
@ METH=cvode
@ BOUND=1000
@ XLO=0
@ XHI=0.65
@ YLO=0
@ YHI=1.1

165

166

xppaut modellek

# Variables and color codes (up to 8)
@ XP=Cdc14
@ YP=MPF
done

d.2.4

Az APCP:Cdc20 által indukált tranziens Cdc14-felszabadulás szimulációjához használt modell

# Sarjadzo eleszto
# Az APCP:Cdc20 altal indukalt tranziens Cdc14-felszabadulas
# szimulaciojahoz hasznalt modell
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20 + kcyc_dvv*APC_Cdh1)*MPF
dAPCP_C20/dt = k20_s - (k20_d + k20_dvv*APC_Cdh1)*APCP_C20
dAPC_Cdh1/dt = (kcdh_dp + kcdh_dpv*Cdc14)*(APC_Cdh1t - APC_Cdh1)/ \
(Jcdh + APC_Cdh1t - APC_Cdh1) - \
kcdh_pv*MPF*APC_Cdh1/(Jcdh + APC_Cdh1)
dNet1/dt = knet_ds*Net1_C14 + \
(knet_dpv*Cdc14 + knet_dpvv*PP2A)*Net1P/(Jnet + Net1P) - \
knet_as*Net1*Cdc14 - \
(knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1/(Jnet + Net1 + Net1_C14)
dNet1_C14/dt = knet_as*Net1*Cdc14 - knet_ds*Net1_C14 - \
(knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1_C14/ \
(Jnet + Net1 + Net1_C14)
dSect/dt = ksec_s - (ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)*Sect
dSept/dt = ksep_s - ksep_d*Sept
dSec_Sep/dt = ksec_as*Sec*Sep - \
(ksec_ds + ksep_d + ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)*Sec_Sep
Cdc14 = Cdc14t - Net1_C14
Net1dP = Net1 + Net1_C14
Net1P = Net1t - Net1dP

D.2 sarjadzó élesztő modellek

PP2A = PP2At*(1/(1 + kpp_in*Sep) + (kpp_r*kpp_in*Sep)/(1 + kpp_in*Sep))
Sec = Sect - Sec_Sep
Sep = Sept - Sec_Sep
aux Cdc14 = Cdc14
aux Net1dP = Net1dP
aux Net1P = Net1P
aux PP2A = PP2A
aux Sec = Sec
aux Sep = Sep
# parameters
parameter kcyc_s=0.03
parameter kcyc_d=0.03
parameter kcyc_dv=0.2
parameter kcyc_dvv=2
parameter k20_s=0.015
parameter k20_d=0.05
parameter k20_dvv=2
parameter kcdh_dp=0.01
parameter kcdh_dpv=1
parameter APC_Cdh1t=1
parameter Jcdh=0.0015
parameter kcdh_pv=1
parameter knet_ds=1
parameter knet_dpv=0.1
parameter knet_dpvv=0.45
parameter Jnet=0.2
parameter knet_as=500
parameter knet_pv=0.4
parameter knet_pvv=2
parameter MEN=0
parameter ksec_s=0.03
parameter ksec_d=0.05
parameter ksec_dv=2
parameter ksep_s=0.001
parameter ksep_d=0.004
parameter ksec_as=500
parameter ksec_ds=1
parameter Cdc14t=0.5

167

168

xppaut modellek
parameter Net1t=1
parameter PP2At=1
parameter kpp_in=20
parameter kpp_r=0.1
# initial conditions
init MPF=0.9974566067162097
init APCP_C20=0
init APC_Cdh1=3.82479932499938e-05
init Net1=0.09867775230512521
init Net1_C14=0.4851613986472426
init Sect=0.6
init Sept=0.25
init Sec_Sep=0.2485096086044958
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=100000
@ TOTAL=5
@ DT=0.1
@ T0=-5
@ METH=stiff
@ ATOLER=3e-16
#@ ATOLER=0.0001
#@ TOLER=3e-16
@ TOLER=0.00001
@ BOUND=1000
@ XLO=-5
@ XHI=120
@ YLO=0
@ YHI=1.1
# Variables and color codes (up to 8)
@ NPLOT=8
# 0-Black/White
@ YP=MPF
# 1-Red
@ YP2=Net1P
# 2-Red Orange
@ YP3=APCP_C20
# 3-Orange
@ YP4=Sep
# 4-Yellow Orange
@ YP5=PP2A

D.2 sarjadzó élesztő modellek
# 5-Yellow
@ YP6=MPF
# 6-Yellow Green
@ YP7=APC_Cdh1
# 7-Green
@ YP8=Cdc14
# (8-Blue Green)
# (9-Blue)
# (10-Purple)
done

d.2.5

Az APCP:Cdc20 által indukált tranziens Cdc14-felszabadulás fázissík-analíziséhez használt
modell

# Sarjadzo eleszto
# Az APCP:Cdc20 altal indukalt tranziens Cdc14-felszabadulas
# fazissik-analizisehez hasznalt modell
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20 + kcyc_dvv*APC_Cdh1)*MPF
dCdc14/dt = ((knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1dP/(Jnet + Net1dP) - \
(knet_dpv*Cdc14 + knet_dpvv*PP2A)*Net1P/(Jnet + Net1P))* \
Cdc14/(Net1dP + Knet_ds - Cdc14t + 2*Cdc14)
APC_Cdh1 = APC_Cdh1t*GK(kcdh_dp + kcdh_dpv*Cdc14, kcdh_pv*MPF, \
Jcdh/APC_Cdh1t, Jcdh/APC_Cdh1t)
Net1dP = Knet_ds*(Cdc14t - Cdc14)/Cdc14 + Cdc14t - Cdc14
Net1P = Net1t - Net1dP
Sect = ksec_s/(ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)
Sept = ksep_s/ksep_d
Tr_1 = Sect + Sept + (ksec_ds + ksep_d + ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)/ \
ksec_as
Sec_Sep = 2*Sect*Sept/(Tr_1 + sqrt(Tr_1^2 - 4*Sect*Sept))
Sep = Sept - Sec_Sep
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PP2A = PP2At*(1/(1 + kpp_in*Sep) + (kpp_r*kpp_in*Sep)/(1 + kpp_in*Sep))
# GK: Goldbeter-Koshand fuggveny
GB(arg1,arg2,arg3,arg4) = arg2 - arg1 + arg2*arg3 + arg1*arg4
GK(arg1,arg2,arg3,arg4) = 2*arg1*arg4/(GB(arg1,arg2,arg3,arg4) + \
sqrt(GB(arg1,arg2,arg3,arg4)^2 - \
4*(arg2 - arg1)*arg1*arg4))
# parameters
parameter kcyc_s=0.03
parameter kcyc_d=0.03
parameter kcyc_dv=0.2
parameter APCP_C20=0
parameter kcyc_dvv=2
parameter Knet_ds=0.002
parameter Cdc14t=0.5
parameter knet_dpv=0.1
parameter knet_dpvv=0.45
parameter Net1t=1
parameter Jnet=0.2
parameter knet_pv=0.4
parameter knet_pvv=2
parameter MEN=0
parameter APC_Cdh1t=1
parameter kcdh_dp=0.01
parameter kcdh_dpv=1
parameter kcdh_pv=1
parameter Jcdh=0.0015
parameter ksec_s=0.03
parameter ksec_d=0.05
parameter ksec_dv=2
parameter ksep_s=0.001
parameter ksep_d=0.004
parameter ksec_ds=1
parameter ksec_as=500
parameter PP2At=1
parameter kpp_in=20
parameter kpp_r=0.1
# initial conditions
init MPF=1
init Cdc14=0.01

D.2 sarjadzó élesztő modellek
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=500000
@ TOTAL=100
@ NMESH=400
@ METH=cvode
@ BOUND=1000
@ XLO=0
@ XHI=0.65
@ YLO=0
@ YHI=1.1
# Variables and color codes (up to 8)
@ XP=Cdc14
@ YP=MPF
done

d.2.6

A teljes modell

# Sarjadzo eleszto
# A teljes modell
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20 + kcyc_dvv*APC_Cdh1)*MPF
dAPCP_C20/dt = k20_s - (k20_d + k20_dvv*APC_Cdh1)*APCP_C20
dAPC_Cdh1/dt = (kcdh_dp + kcdh_dpv*Cdc14)*(APC_Cdh1t - APC_Cdh1)/ \
(Jcdh + APC_Cdh1t - APC_Cdh1) - \
kcdh_pv*MPF*APC_Cdh1/(Jcdh + APC_Cdh1)
dNet1/dt = knet_ds*Net1_C14 + \
(knet_dpv*Cdc14 + knet_dpvv*PP2A)*Net1P/(Jnet + Net1P) - \
knet_as*Net1*Cdc14 - \
(knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1/(Jnet + Net1 + Net1_C14)
dNet1_C14/dt = knet_as*Net1*Cdc14 - knet_ds*Net1_C14 - \
(knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1_C14/ \
(Jnet + Net1 + Net1_C14)
dSect/dt = ksec_s - (ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)*Sect
dSept/dt = ksep_s - ksep_d*Sept
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dSec_Sep/dt = ksec_as*Sec*Sep - \
(ksec_ds + ksep_d + ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)*Sec_Sep
dPlkt/dt = kplk_s - (kplk_d + kplk_dvv*APC_Cdh1)*Plkt
dPlk/dt = (kplk_p + kplk_pv*MPF)*(Plkt - Plk)/(Jplk + Plkt - Plk) - \
kplk_dp*Plk/(Jplk + Plk) - (kplk_d + kplk_dvv*APC_Cdh1)*Plk
dTem1/dt = (ktem_p + ktem_pvvv*Plk)*(Tem1t - Tem1)/(Jtem + Tem1t - Tem1) \
- (ktem_dp + ktem_dpvv*PP2A)*Tem1/(Jtem + Tem1)
dCdc15/dt = (k15_dp + k15_dpv*Cdc14)*(Cdc15t - Cdc15)/\
(J15 + Cdc15t - Cdc15) - \
(k15_p + k15_pv*MPF)*Cdc15/(J15 + Cdc15)
dMEN/dt = kmen_as*(Tem1 - MEN)*(Cdc15 - MEN) - kmen_ds*MEN - \
(ktem_dp + ktem_dpvv*PP2A)*MEN/(Jtem + Tem1) - \
(k15_p + k15_pv*MPF)*MEN/(J15 + Cdc15)
Cdc14 = Cdc14t - Net1_C14
Net1dP = Net1 + Net1_C14
Net1P = Net1t - Net1dP
PP2A = PP2At*(1/(1 + kpp_in*Sep) + (kpp_r*kpp_in*Sep)/(1 + kpp_in*Sep))
Sec = Sect - Sec_Sep
Sep = Sept - Sec_Sep
aux Cdc14 = Cdc14
aux Net1dP = Net1dP
aux Net1P = Net1P
aux PP2A = PP2A
aux Sec = Sec
aux Sep = Sep
# parameters
parameter kcyc_s=0.03
parameter kcyc_d=0.03
parameter kcyc_dv=0.2
parameter kcyc_dvv=2
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parameter k20_s=0.015
parameter k20_d=0.05
parameter k20_dvv=2
parameter kcdh_dp=0.01
parameter kcdh_dpv=1
parameter APC_Cdh1t=1
parameter Jcdh=0.0015
parameter kcdh_pv=1
parameter knet_ds=1
parameter knet_dpv=0.1
parameter knet_dpvv=0.45
parameter Jnet=0.2
parameter knet_as=500
parameter knet_pv=0.4
parameter knet_pvv=2
parameter ksec_s=0.03
parameter ksec_d=0.05
parameter ksec_dv=2
parameter ksep_s=0.001
parameter ksep_d=0.004
parameter ksec_as=500
parameter ksec_ds=1
parameter kplk_s=0.01
parameter kplk_d=0.01
parameter kplk_dvv=0.03
parameter kplk_p=0
parameter kplk_pv=0.5
parameter Jplk=0.25
parameter kplk_dp=0.1
parameter ktem_p=0
parameter ktem_pvvv=0.5
parameter Tem1t=1
parameter Jtem=0.005
parameter ktem_dp=0.1
parameter ktem_dpvv=1
parameter k15_dp=0.02
parameter k15_dpv=0.5
parameter Cdc15t=1
parameter J15=0.2
parameter k15_p=0
parameter k15_pv=0.2
parameter kmen_as=10
parameter kmen_ds=0.1
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parameter Cdc14t=0.5
parameter Net1t=1
parameter PP2At=1
parameter kpp_in=20
parameter kpp_r=0.1
# initial conditions
init MPF=0.9974501201117754
init APCP_C20=0
init APC_Cdh1=3.834597595653201e-05
init Net1=0.0982753247198275
init Net1_C14=0.4850995072500551
init Sect=0.6
init Sept=0.25
init Sec_Sep=0.2485096086044958
init Plkt=0.9998849753042776
init Plk=0.9459099640324127
init Tem1=0.0038997896117292
init Cdc15=0.02577567916511003
init MEN=8.242593137446348e-06
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=100000
@ TOTAL=5
@ DT=0.1
@ T0=-5
@ METH=stiff
@ ATOLER=3e-16
#@ ATOLER=0.0001
#@ TOLER=3e-16
@ TOLER=0.00001
@ BOUND=1000
@ XLO=-5
@ XHI=80
@ YLO=0
@ YHI=1.1
# Variables and color codes (up to 8)
@ NPLOT=8
# 0-Black/White
@ YP=MEN
# 1-Red
@ YP2=Net1P
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# 2-Red Orange
@ YP3=APCP_C20
# 3-Orange
@ YP4=Sep
# 4-Yellow Orange
@ YP5=PP2A
# 5-Yellow
@ YP6=MPF
# 6-Yellow Green
@ YP7=APC_Cdh1
# 7-Green
@ YP8=Cdc14
# (8-Blue Green)
# (9-Blue)
# (10-Purple)
done

d.2.7

A teljes modell fázissík-analízishez használt változata

# Sarjadzo eleszto
# A teljes modell fazissik-analizishez hasznalt valtozata
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20 + kcyc_dvv*APC_Cdh1)*MPF
dCdc14/dt = ((knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1dP/(Jnet + Net1dP) - \
(knet_dpv*Cdc14 + knet_dpvv*PP2A)*Net1P/(Jnet + Net1P))* \
Cdc14/(Net1dP + Knet_ds - Cdc14t + 2*Cdc14)
APC_Cdh1 = APC_Cdh1t*GK(kcdh_dp + kcdh_dpv*Cdc14, kcdh_pv*MPF, \
Jcdh/APC_Cdh1t, Jcdh/APC_Cdh1t)
Net1dP = Knet_ds*(Cdc14t - Cdc14)/Cdc14 + Cdc14t - Cdc14
Net1P = Net1t - Net1dP
Sect = ksec_s/(ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)
Sept = ksep_s/ksep_d
Tr_1 = Sect + Sept + (ksec_ds + ksep_d + ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)/ \
ksec_as
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Sec_Sep = 2*Sect*Sept/(Tr_1 + sqrt(Tr_1^2 - 4*Sect*Sept))
Sep = Sept - Sec_Sep
PP2A = PP2At*(1/(1 + kpp_in*Sep) + (kpp_r*kpp_in*Sep)/(1 + kpp_in*Sep))
Plkt = kplk_s/(kplk_d + kplk_dvv*APC_Cdh1)
Plk = Plkt*GK(kplk_p + kplk_pv*MPF, kplk_dp, Jplk/Plkt, Jplk/Plkt)
Tem1 = Tem1t*GK(ktem_p + ktem_pvvv*Plk, ktem_dp + ktem_dpvv*PP2A, \
Jtem/Tem1t, Jtem/Tem1t)
Cdc15 = Cdc15t*GK(k15_dp + k15_dpv*Cdc14, k15_p + k15_pv*MPF, \
J15/Cdc15t, J15/Cdc15t)
Tr_2 = Tem1 + Cdc15 + kmen_ds/kmen_as
MEN = 2*Tem1*Cdc15/(Tr_2 + sqrt(Tr_2^2 - 4*Tem1*Cdc15))
# GK: Goldbeter-Koshand fuggveny
GB(arg1,arg2,arg3,arg4) = arg2 - arg1 + arg2*arg3 + arg1*arg4
GK(arg1,arg2,arg3,arg4) = 2*arg1*arg4/(GB(arg1,arg2,arg3,arg4) + \
sqrt(GB(arg1,arg2,arg3,arg4)^2 - \
4*(arg2 - arg1)*arg1*arg4))
# parameters
parameter kcyc_s=0.03
parameter kcyc_d=0.03
parameter kcyc_dv=0.2
parameter APCP_C20=0
parameter kcyc_dvv=2
parameter Knet_ds=0.002
parameter Cdc14t=0.5
parameter knet_dpv=0.1
parameter knet_dpvv=0.45
parameter Net1t=1
parameter Jnet=0.2
parameter knet_pv=0.4
parameter knet_pvv=2
parameter APC_Cdh1t=1
parameter kcdh_dp=0.01
parameter kcdh_dpv=1
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parameter kcdh_pv=1
parameter Jcdh=0.0015
parameter ksec_s=0.03
parameter ksec_d=0.05
parameter ksec_dv=2
parameter ksep_s=0.001
parameter ksep_d=0.004
parameter ksec_ds=1
parameter ksec_as=500
parameter PP2At=1
parameter kpp_in=20
parameter kpp_r=0.1
parameter kplk_s=0.01
parameter kplk_d=0.01
parameter kplk_dvv=0.03
parameter kplk_p=0
parameter kplk_pv=0.5
parameter kplk_dp=0.1
parameter Jplk=0.25
parameter Tem1t=1
parameter ktem_p=0
parameter ktem_pvvv=0.5
parameter ktem_dp=0.1
parameter ktem_dpvv=1
parameter Jtem=0.005
parameter Cdc15t=1
parameter k15_dp=0.02
parameter k15_dpv=0.5
parameter k15_p=0
parameter k15_pv=0.2
parameter J15=0.2
parameter kmen_ds=0.1
parameter kmen_as=10
# initial conditions
init MPF=0.4879150092601776
init Cdc14=0.01027906965464354
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=500000
@ TOTAL=6
@ DT=0.005
@ NMESH=400
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@ METH=cvode
@ BOUND=1000
@ XLO=0
@ XHI=0.65
@ YLO=0
@ YHI=1.1
# Variables and color codes (up to 8)
@ XP=Cdc14
@ YP=MPF
done

d.2.8

Az APCP:Cdc20 szabályozásának részletes leírásával bővített teljes modell

# Sarjadzo eleszto
# Az APCP:Cdc20 szabalyozasanak reszletes leirasaval bovitett teljes
# modell
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20 + kcyc_dvv*APC_Cdh1)*MPF
################### Az APC:Cdc20 komplex szabalyozasa ###################
dCdc20t/dt = k20_s - (k20_d + k20_dvv*APC_Cdh1)*Cdc20t
dCdc20/dt = k20_dp*Cdc20P + (kapc_ds + kapc_dp)*APCP_C20 - \
(kapc_as*APCP + k20_pv*MPF)*Cdc20
dAPCP/dt = kapc_pv*MPF*APC + (kapc_ds + k20_pv*MPF)*APCP_C20 - \
(kapc_as*Cdc20 + kapc_dp)*APCP
dAPCP_C20/dt = kapc_as*APCP*Cdc20 - \
(kapc_ds + kapc_dp + k20_pv*MPF)*APCP_C20
Cdc20P = Cdc20t - Cdc20 - APCP_C20
APC = APCt - APCP - APCP_C20
#########################################################################
dAPC_Cdh1/dt = (kcdh_dp + kcdh_dpv*Cdc14)*(APC_Cdh1t - APC_Cdh1)/ \
(Jcdh + APC_Cdh1t - APC_Cdh1) - \
kcdh_pv*MPF*APC_Cdh1/(Jcdh + APC_Cdh1)
dNet1/dt = knet_ds*Net1_C14 + \
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(knet_dpv*Cdc14 + knet_dpvv*PP2A)*Net1P/(Jnet + Net1P) - \
knet_as*Net1*Cdc14 - \
(knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1/(Jnet + Net1 + Net1_C14)
dNet1_C14/dt = knet_as*Net1*Cdc14 - knet_ds*Net1_C14 - \
(knet_pv*MPF + knet_pvv*MEN)*Net1_C14/ \
(Jnet + Net1 + Net1_C14)
dSect/dt = ksec_s - (ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)*Sect
dSept/dt = ksep_s - ksep_d*Sept
dSec_Sep/dt = ksec_as*Sec*Sep - \
(ksec_ds + ksep_d + ksec_d + ksec_dv*APCP_C20)*Sec_Sep
dPlkt/dt = kplk_s - (kplk_d + kplk_dvv*APC_Cdh1)*Plkt
dPlk/dt = (kplk_p + kplk_pv*MPF)*(Plkt - Plk)/(Jplk + Plkt - Plk) - \
kplk_dp*Plk/(Jplk + Plk) - (kplk_d + kplk_dvv*APC_Cdh1)*Plk
dTem1/dt = (ktem_p + ktem_pvvv*Plk)*(Tem1t - Tem1)/(Jtem + Tem1t - Tem1) \
- (ktem_dp + ktem_dpvv*PP2A)*Tem1/(Jtem + Tem1)
dCdc15/dt = (k15_dp + k15_dpv*Cdc14)*(Cdc15t - Cdc15)/\
(J15 + Cdc15t - Cdc15) - \
(k15_p + k15_pv*MPF)*Cdc15/(J15 + Cdc15)
dMEN/dt = kmen_as*(Tem1 - MEN)*(Cdc15 - MEN) - kmen_ds*MEN - \
(ktem_dp + ktem_dpvv*PP2A)*MEN/(Jtem + Tem1) - \
(k15_p + k15_pv*MPF)*MEN/(J15 + Cdc15)
Cdc14 = Cdc14t - Net1_C14
Net1dP = Net1 + Net1_C14
Net1P = Net1t - Net1dP
PP2A = PP2At*(1/(1 + kpp_in*Sep) + (kpp_r*kpp_in*Sep)/(1 + kpp_in*Sep))
Sec = Sect - Sec_Sep
Sep = Sept - Sec_Sep
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aux Cdc20P = Cdc20P
aux APC = APC
aux Cdc14 = Cdc14
aux Net1dP = Net1dP
aux Net1P = Net1P
aux PP2A = PP2A
aux Sec = Sec
aux Sep = Sep
# parameters
parameter kcyc_s=0.03
parameter kcyc_d=0.03
parameter kcyc_dv=0.2
parameter kcyc_dvv=2
parameter k20_s=0.06
parameter k20_d=0.05
parameter k20_dvv=2
parameter k20_dp=8
parameter kapc_ds=20
parameter kapc_dp=0.04
parameter kapc_as=80
parameter k20_pv=10
parameter kapc_pv=0.04
parameter APCt=1
parameter kcdh_dp=0.01
parameter kcdh_dpv=1
parameter APC_Cdh1t=1
parameter Jcdh=0.0015
parameter kcdh_pv=1
parameter knet_ds=1
parameter knet_dpv=0.1
parameter knet_dpvv=0.45
parameter Jnet=0.2
parameter knet_as=500
parameter knet_pv=0.4
parameter knet_pvv=2
parameter ksec_s=0.03
parameter ksec_d=0.05
parameter ksec_dv=2
parameter ksep_s=0.001
parameter ksep_d=0.004
parameter ksec_as=500
parameter ksec_ds=1
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parameter kplk_s=0.01
parameter kplk_d=0.01
parameter kplk_dvv=0.03
parameter kplk_p=0
parameter kplk_pv=0.5
parameter Jplk=0.25
parameter kplk_dp=0.1
parameter ktem_p=0
parameter ktem_pvvv=0.5
parameter Tem1t=1
parameter Jtem=0.005
parameter ktem_dp=0.1
parameter ktem_dpvv=1
parameter k15_dp=0.02
parameter k15_dpv=0.5
parameter Cdc15t=1
parameter J15=0.2
parameter k15_p=0
parameter k15_pv=0.2
parameter kmen_as=10
parameter kmen_ds=0.1
parameter Cdc14t=0.5
parameter Net1t=1
parameter PP2At=1
parameter kpp_in=20
parameter kpp_r=0.1
# initial conditions
init MPF=0.9974501201117754
init Cdc20t=0
init Cdc20=0
init APCP=0.4993617162544976
init APCP_C20=0
init APC_Cdh1=3.834597595653201e-05
init Net1=0.0982753247198275
init Net1_C14=0.4850995072500551
init Sect=0.6
init Sept=0.25
init Sec_Sep=0.2485096086044958
init Plkt=0.9998849753042776
init Plk=0.9459099640324127
init Tem1=0.0038997896117292
init Cdc15=0.02577567916511003
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init MEN=8.242593137446346e-06
# XPPAUT internal options
@ MAXSTOR=100000
@ TOTAL=5
@ DT=0.1
@ T0=-5
@ METH=stiff
@ ATOLER=3e-16
#@ ATOLER=0.0001
#@ TOLER=3e-16
@ TOLER=0.00001
@ BOUND=1000
@ XLO=-5
@ XHI=80
@ YLO=0
@ YHI=1.1
# Variables and color codes (up to 8)
@ NPLOT=8
# 0-Black/White
@ YP=MEN
# 1-Red
@ YP2=Net1P
# 2-Red Orange
@ YP3=APCP_C20
# 3-Orange
@ YP4=Sep
# 4-Yellow Orange
@ YP5=PP2A
# 5-Yellow
@ YP6=MPF
# 6-Yellow Green
@ YP7=APC_Cdh1
# 7-Green
@ YP8=Cdc14
# (8-Blue Green) (Cdc20t)
# (9-Blue)

APCP

# (10-Purple)

Cdc20P

done

D.3 az előrecsatolási hurkok modellje

d.3

az előrecsatolási hurkok modellje

# Elorecsatolasi hurkok
# MPF --> TF1
dTF1p/dt = ktf1_pv*MPF^2*(TF1t - TF1p) - ktf1p_dp*TF1p
# MPF --| TF2
dTF2/dt = ktf2p_dp*(TF2t - TF2) - ktf2_pv*MPF^2*TF2
# (++/-); TF1p --> VF1; MPF --| VF1
dVF1t/dt = kvf1_s*delay(TF1p,tau) - kvf1_d*(VF1t - VF1p) - kvf1p_d*VF1p
dVF1p/dt = kvf1_pv*MPF^2*(VF1t - VF1p) - kvf1p_dp*VF1p - kvf1p_d*VF1p
# (--/-); TF2 --| VF2; MPF --| VF2
dVF2t/dt = kvf2_s/(1 + kvf2_in*delay(TF2,tau)) - kvf2_d*(VF2t - VF2p) - \
kvf2p_d*VF2p
dVF2p/dt = kvf2_pv*MPF^2*(VF2t - VF2p) - kvf2p_dp*VF2p - kvf2p_d*VF2p
dMPF/dt = kcyc_s - (kcyc_d + kcyc_dv*APCP_C20 + kcyc_dvv*APC_Cdh1)*MPF
dAPC_Cdh1/dt = (kcdh_dp + kcdh_dpv*APCP_C20)*(APC_Cdh1t - APC_Cdh1)/ \
(Jcdh_dpv + APC_Cdh1t - APC_Cdh1) - \
kcdh_pv*m*MPF*APC_Cdh1/(Jcdh_pv + APC_Cdh1)
dAPCP_C20t/dt = k20_s + k20_sv*(m*MPF/L20)^n/(1 + (m*MPF/L20)^n) - \
k20_d*APCP_C20t
dAPCP_C20/dt = k20_pvv*IEP* \
(APCP_C20t - APCP_C20)/(J20_pvv + APCP_C20t - APCP_C20) - \
k20_dp*APCP_C20/(J20_dp + APCP_C20) - k20_d*APCP_C20
dIEP/dt = kiep_pv*m*MPF*(IEPt - IEP) - kiep_dp*IEP
dm/dt = mu*m
global -1 {MPF-mkrit} {m=0.5*m}
# parameters
parameter ktf1_pv=1
parameter ktf1p_dp=0.25

183

184

xppaut modellek
parameter ktf2p_dp=0.1
parameter ktf2_pv=10
parameter TF1t=1
parameter TF2t=1
parameter tau=5
parameter kvf1_s=0.2
parameter kvf1_d=0.05
parameter kvf1p_d=20
parameter kvf1_pv=5
parameter kvf1p_dp=0.1
parameter kvf2_s=0.36
parameter kvf2_in=50
parameter kvf2_d=0.05
parameter kvf2p_d=20
parameter kvf2_pv=5
parameter kvf2p_dp=0.1
parameter kcyc_s=0.04
parameter kcyc_d=0.04
parameter kcyc_dv=0.1
parameter kcyc_dvv=1.0
parameter kcdh_dp=1.0
parameter kcdh_dpv=10.0
parameter APC_Cdh1t=1.0
parameter Jcdh_dpv=0.04
parameter kcdh_pv=35.0
parameter Jcdh_pv=0.04
parameter k20_s=0.005
parameter k20_sv=0.2
parameter L20=0.3
parameter n=4
parameter k20_d=0.1
parameter k20_pvv=1.0
parameter J20_pvv=0.001
parameter k20_dp=0.5
parameter J20_dp=0.001
parameter kiep_pv=0.1
parameter IEPt=1.0
parameter kiep_dp=0.02
parameter mu=0.01
parameter mkrit=0.1
# initial conditions
init TF1p=0.14051

D.3 az előrecsatolási hurkok modellje
init TF2=0.36640
init VF1t=0.47157
init VF1p=0.00016
init VF2t=0.52478
init VF2p=0.00018
init MPF=0.03725
init APC_Cdh1=0.99750
init APCP_C20t=0.97472
init APCP_C20=0.91838
init IEP=0.58148
init m=0.47805
# XPPAUT internal options
@ TOTAL=150
@ DT=0.1
@ METH=stiff
@ ATOLER=3e-16
@ TOLER=0.00001
@ BOUND=1000
@ DELAY=50
@ XLO=0
@ XHI=150
@ YLO=0
@ YHI=0.7
# Variables and color codes (up to 8)
@ NPLOT=3
# 0-Black/White
@ YP=MPF
# 1-Red
@ YP2=VF2t
# 2-Red Orange
@ YP3=VF1t
done
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ELEKTRONIKUS MELLÉKLETEK

Ezen doktori értekezés elektronikus (PDF formátumú) verziója PDF mellékletként (PDF attachment) tartalmazza az alábbi fájlokat. Ezek a mellékletek alkalmas PDF olvasó szoftver segítségével42
megnyithatók illetve külön fájlként menthetők.
• toth-attila-phd-print.pdf Az értekezés nyomtatáshoz optimalizált verziója. Tartalmában
megegyezik a képernyőre optimalizált verzióval, csupán a hiperhivatkozások fekete színűek.
• modellek.zip A D. mellékletben bemutatott, az XPPAUT43 által futtatható .ode fájlok Unix,
Macintosh illetve Windows rendszereken használatos formátumokban, .zip formátumban tömörítve. (Amennyiben a PDF olvasó szoftver nem engedélyezi a modellek.zip fájl
mentését, a modellek a legegyszerűbben a modellek.pdf fájlból menthetők le.)
• A C. mellékletben bemutatott, az értekezés témakörében megjelent publikációk különlenyomatai.
– Ciliberto2005.pdf Ciliberto, A. et al. (aug., 2005). Rewiring the exit from mitosis.
Cell Cycle 4, 1107–1112
– Toth2007.pdf Tóth, A. et al. (okt., 2007). Mitotic exit in two dimensions. J Theor Biol
248, 560–573. doi: 10.1016/j.jtbi.2007.06.014
– Toth2008.pdf A kiadó által megjelentetett hibajegyzék Tóth et al. (2007)-hez: Tóth, A.
et al. (2008). Erratum to “Mitotic exit in two dimensions”: [J. Theor. Biol. 248 (2007)
560–573]. J Theor Biol 250, 219–. doi: 10.1016/j.jtbi.2007.09.017
– Csikasz-Nagy2009.pdf Csikász-Nagy, A. et al. (2009). Cell cycle regulation by feedforward loops coupling transcription and phosphorylation. Mol Syst Biol 5, 236. doi:
10.1038/msb.2008.73

– Gyimesi2013.pdf Gyimesi, G. et al. (jún., 2013). ABC fehérjék szövegbányászaton alapuló mutációs adatbázisa. Biokémia 37, 15–24

42 A PDF mellékletek megnyitására képesek például az Adobe Reader szoftver újabb verziói.
43 Az XPPAUT a http://www.math.pitt.edu/ bard/xpp/xpp.html oldalról tölthető le.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Bár értekezésem címlapján csupán egyedül szereplek szerzőként, ez a munka nem jöhetett volna
létre sokak segítsége, támogatása és szeretete nélkül. Köszönöm mindnyájuknak: a néven nevezetteknek éppúgy mint azoknak, akiket helyhiány vagy éppen emlékezetem rövidsége miatt itt nem
áll módomban név szerint említeni!
Köszönöm Dr. Novák Bélának, hogy még egyetemi hallgatóként bevezetett a biológiai dinamikai
rendszerek izgalmas világába, majd időt és anyagiakat nem sajnálva támogatott diplomázóként és
doktoránsként! Köszönöm az együtt gondolkodást a sejtciklus rejtelmein, mely által megismerhettem az alapos és kritikus kutatói hozzáállás fontosságát! Tőle kapott értékként őrzöm – én, aki
hajlamos vagyok túlbonyolítani a dolgokat – az egyszerű modellek szeretetét. Hálás vagyok, hogy
vele dolgozva megfigyelhettem miként készül fel előadásaira, melyek izgalmassága, érthetősége és
élvezetessége már első éves biomérnök hallgató koromban megragadott!
Köszönöm Dr. Csikász-Nagy Attilának, hogy megtanulhattam tőle a sejtciklus-modellezés számos gyakorlati fogását! Köszönöm rám szánt idejét és velem megosztott tudását!
Köszönöm Dr. Sveiczer Ákosnak, hogy számos tanácsával, észrevételével és építő kritikájával
segítette ezen értekezés megszületését! Köszönöm, hogy az elmúlt évek során mindig készségesen
segített a kutatással kapcsolatosan éppúgy, mint oktatási kérdésekben!
Köszönöm Dr. Kapuy Orsolyának, hogy lelkiismeretes segítségére a cikkírástól kezdve az oktatáson keresztül a tudományos utak szervezéséig mindig számíthattam! Külön köszönöm neki a
doktori értekezésem megírásához adott inspiráló ötleteit!
Köszönöm Dr. Lukács Annának és Dr. Andrea Cilibertonak a mitózis befejezésének szabályozásáról való közös gondolkodást és, hogy társuk lehettem az erről szóló cikk megírásában!
Köszönöm továbbá az egykori Molekuláris Hálózatok Dinamikája Kutatócsoport minden tagjának a tudományról való együtt gondolkodást, a közös tanulást, a barátságos munkahelyi légkört!
Köszönöm Dr. Sarkadi Balázsnak, Dr. Szakács Gergelynek és Dr. Hegedűs Tamásnak, hogy lehetővé tették, hogy doktori munkámat munkahelyi feladataim mellett is befejezzem!
Köszönöm mindazon programozók és szoftverfejlesztők munkáját, akik az általuk fejlesztett –
többnyire szabad vagy nyílt forráskódú – szoftverek révén lehetővé tették a modellezést, publikációim és doktori értekezésem elkészítését!
Köszönöm a Varga József Alapítvány Predoktori ösztöndíját!
Hálásan köszönöm szüleim szeretetét, mellyel felneveltek és lehetővé tették tanulmányaim
elvégzését! Köszönöm, hogy megtanítottak a lelkiismeretes munka becsületére! Köszönöm, hogy
támogatásukra és türelmes, elfogadó szeretetükre mindig számíthattam és számíthatok!
Köszönöm húgom, Udvardyné Dr. Tóth Lilla és családjának szeretetét és támogatását! Külön
köszönöm értekezésem biológus szemmel történő átolvasását és az ahhoz adott építő kritikáját!
Köszönöm családtagjaim, barátaim és az Új Aratás Közösség tagjainak szeretetét és támogatását,
azt hogy mellettem álltak az elmúlt években!
Végül, ám legelső sorban: köszönöm Istenem – mennyei Atyám, megváltó Jézusom és az éltető
Szentlélek – szeretetét és mindazt a kegyelmet, melyet e doktori munkához adott!
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Alulírott Tóth Attila kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban csak a
megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2013. augusztus 26.

Tóth Attila

Ez az értekezés a Minion Pro betűtípussal van szedve. Rögzített szélességű betűtípusként a Bera
Monot használtam. Az értekezés a TEX Live disztribúció LATEX 2ε rendszerével készült Arch Linux
operációs rendszeren.
Doktori munkám során számos további szoftvert használtam, melyek a teljesség igénye nélkül:
• XPPAUT

– bigdelim

• Matplotlib

– changepage

• Geany

– chngcntr
– classicthesis

• SBGN-ED

– csquotes

• Inkscape

– enumerate

• GIMP

– fancyvrb

• Mercurial

– geometry

• TeXstudio

– grffile
– hyperref

• JabRef

– makerobust

• Biber

– multirow

• LATEX csomagok:
– amsmath

– paralist
– pdfpages

– attachfile2

– tabu

– babel

– tikz

– biblatex

– xifthen

Még egyszer köszönöm mindazon programozók és szoftverfejlesztők munkáját, akik az általuk
fejlesztett szoftverek révén lehetővé tették a modellezést, publikációim és doktori értekezésem
elkészítését!

