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1  Rövidítésjegyzék 

AIC – Akaike információs kritérium 

BL – születéskori méret 

CAK – CDK aktiváló kináz 

CAR – kontraktilis aktin-miozin gyűrű 

cdc – sejtosztódási ciklus 

CDK – ciklin-függő kináz 

CKI – ciklin-függő kináz inhibitor 

CT – ciklusidő 

DL – osztódáskori méret 

Ext – növekedési szakasz alatti növekedés (LRCP3 – LRCP1) 

Ext1 – az első növekedési szakasz alatti hossznövekedés (LRCP2 – LRCP1) 

Ext2 – a második növekedési szakasz alatti hossznövekedés (LRCP3 – LRCP2) 

Extteljes – ciklus alatti hossznövekedés (DL – BL) 

GAP – GTP-áz aktiváló fehérje 

HMM – rejtett Markov modell 

IS – indukciós szinkrontenyészet 

LinBiExp – bilineáris (linearizált biexponenciális) modell 

LRCP1 – RCP1-kori sejthossz 

LRCP2 – RCP2-kori sejthossz 

LRCP3 – RCP3-kori sejthossz 

MPF – M fázis serkentő faktor 

NETO – új sejtvég növekedésének kezdete (new end take off) 

RCP – sebességváltási pont 

RCP1 – növekedési szakasz kezdete (1. sebességváltási pont) 

RCP2 – bilineáris függvény töréspontja (2. sebességváltási pont) 

RCP3 – növekedési szakasz vége (3. sebességváltási pont) 

RMLC – miozin II regulációs könnyű szála 

s – reziduális szórás 

SBIC – Schwarz Bayes Információs Kritérium  

SIN – szeptáció iniciáló hálózat 

T – a növekedési szakasz időtartama 

T1 – az első növekedési szakasz időtartama (τRCP2 − τRCP1) 

T2 – a második növekedési szakasz időtartama (τRCP3 − τRCP2) 

TP – átmeneti pont 

v – növekedési sebesség (Ext / T) 

WT – vad típus 

τRCP1 – a növekedési szakasz kezdetének időpontja (RCP1 pozíciója) 

τRCP2 – az RCP2 pozíciója 

τRCP3 – a növekedési szakasz végének időpontja (RCP3 pozíciója) 
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2 Bevezetés 

Az élet alapvető elemei a sejtek, melyek létrejötte mindig egy korábbi sejt 

osztódásának eredménye. Az egymást követő osztódások egysejtű populációkat, de 

magasabb rendű szervezeteket is létrehozhatnak, ahogy az emberi szervezet is 

egyetlen sejtből, a zigótából (megtermékenyített petesejt) fejlődik ki. Ahhoz, hogy az 

anyasejtek/anyaszervezetek hosszú távon fennmaradó, stabil utódokat hozzanak 

létre, egy szigorúan összehangolt, precízen működő rendszerre van szükség, mely 

biztosítja, hogy az egyes folyamatok összehangolva, folyamatos kontroll mellett 

működjenek. Ezt biztosítja a sejtciklus szabályozási rendszere, mely egy fehérjékből 

(és génjeikből) álló molekuláris hálózat (Alberts et al., 2014). 

A sejt két osztódása közti folyamatok összességét sejtciklusnak nevezzük, mely 

magában foglalja a genetikai állomány (genom) precíz megkettőzésén kívül a sejt 

további sejtalkotóinak (pl. riboszómák, mitokondriumok…) és a sejt tömegének 

megduplázódását is. A sejtciklus folyamatainak károsodása (számos egyéb tényezővel 

együttesen) kóros burjánzásokat, tumorokat, rákot okozhatnak, ezért kiemelkedő 

jelentőségűek az erre irányuló kutatások. Mivel a folyamatok többsége evolúciósan 

konzervált, nagyon hasonló az egysejtű eukariótákban, pl. élesztőkben és 

magasabbrendű szervezetekben, vagy emberben. Éppen ezért elterjedtek a 

könnyebben szaporítható, jobban vizsgálható modellorganizmusok. Ezek közül a 

legismertebbek például a sarjadzó élesztő, vagy más néven pékélesztő 

(Saccharomyces cerevisiae), a hasadó élesztő (Schizosaccharomyces pombe), a 

fonálféreg (Caenorhabditis elegans), az egér (Mus musculus), a zebrahal (Danio rerio), 

valamint az afrikai karmosbéka (Xenopus leavis), melyek közül mind hozzájárult a 

sejtciklus-szabályozás alapvető komponenseinek megismeréséhez. A komponensek 

megismerésén kívül nagy jelentősége van a különböző folyamatok, például a 

növekedés és az osztódás vizsgálatának is (Morgan, 2007). 

A sejtnövekedés nemcsak a sejttömeg megduplázódásához elengedhetetlen, 

hanem egyes sejtek mozgásához (pl. amőbák, leukociták), valamint polarizált 

struktúrák (pl. idegsejtek) létrehozásához is. A sejttömeg generációkon keresztüli 

állandóságát ‒ a méret homeosztázist ‒ a méretkontroll mechanizmus biztosítja, 

melynek segítségével az egymást követő osztódások során nagyjából azonos méretű 

sejtek keletkeznek. A sejtnövekedés és a méretkontroll vizsgálatok egyik kedvelt 

modellorganizmusa a doktori munkám során is alkalmazott hasadó élesztőgomba, 

számos kedvező fiziológiai tulajdonsága miatt. Rövid generációs ideje, könnyű 

szaporíthatósága, szimmetrikus osztódása lehetővé teszi, hogy a sejtciklus-

kutatáshoz elengedhetetlen szinkrontenyészeteket hozzunk létre belőlük. Továbbá a 

növekedés vizsgálatában nagy előnye, hogy hengeres sejtjei kizárólag hosszirányban 

nőnek, így a sejthossz arányosítható a sejt teljes térfogatával. Jelentőségét tovább 

növeli, hogy teljes genomszekvenciája 2002 óta jól ismert (Wood et al., 2002). 
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Doktori munkám célja volt a hasadó élesztő sejtek növekedésének vizsgálata 

különböző tenyészetekben (vad típusú és különböző sejtciklus-mutánsokban), a 

sejtnövekedés és a sejtosztódás összehangolásában elengedhetetlen szerepű 

sejtfalszintetizáló és -hidrolizáló enzimek megismerése, valamint a sejtekben működő 

méretkontroll mechanizmus tanulmányozása. 
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3 Irodalmi áttekintés 

3.1 Az eukarióta sejtciklus 

Az élő szervezetek mindegyike sejtekből áll, melyek sokszínűségük ellenére 

rendkívül hasonlóak, az őket felépítő molekulák (pl. fehérjék, lipidek, szénhidrátok, 

DNS-ek, RNS-ek…) és a szabályozási stratégiáik is nagy egyezést mutatnak. Az élet 

megértése már régóta foglalkoztatja az emberiséget, ennek köszönhetően mára már 

rengeteg információnk van, mind a primitívebb egysejtű prokarióták (baktériumok), 

mind a bonyolultabb, magasabbrendű eukarióta sejtek/szervezetek működéséről, 

nemcsak egyed-, hanem sejtszinten is. A sejtek biztonságos önreprodukciójáért a 

sejtciklus felel, mely két egymást követő sejtosztódás közti folyamatok összessége. 

3.1.1 Az eukarióta sejtciklus fázisai 

Az eukarióta sejtciklus 4 fázis periodikus ismétlődése, melyek sorban a G1, az S, a 

G2 és az M fázisok (1. ábra). Az S fázisban történik a genetikai állomány precíz 

megduplázása, a DNS szintézis, míg az M fázisban a mitózis játszódik le, mely során a 

megkettőződött genetikai állomány szegregálódik, létrehozva a két leánysejtmagot. 

 
1. ábra: Az eukarióta sejtciklus (Morgan, 2007 alapján). 

A mitózis további öt fázisra osztható (2. ábra). A profázisban a replikáció során 

megkettőződött, centromér régiónál összekapcsolódó leánykromatidák 

(kromoszómák) kondenzálódnak, mely fénymikroszkópban is jól látható. A 

mikrotubulusok elkezdik kialakítani a mitózisos orsót a két centroszóma között, 

melyek mitózist megelőző megduplázódása elengedhetetlen. A prometafázisban 

lebomlik a sejtmagmembrán vázát biztosító sejtvázelem, a nukleáris lamina, így 

szétesik a sejtmagmembrán, ezáltal eltűnik a sejtmag. Majd a centroszómákból 

kiindulva mikrotubulusok kapcsolódnak a kromoszómák kinetochor régiójához 

(kinetochor mikrotubulusok) mindkét irányból. Ezt követően a metafázisban az 

összes testvérkromatida a sejt középvonalába rendeződik, felállnak a metafázisos 

síkra egy jelre várva, mely a testvérkromatidák szeparációját indítja el. A jel csak 

akkor jöhet létre, ha minden kromoszómához kapcsolódik kinetochor mikrotubulus 
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mindkét irányból, vagyis a kromoszómák felálltak a metafázisos síkra. Ez a jel 

biztosítja, hogy a szegregáció tökéletesen játszódjon le. A szignál hatására elindulhat 

az anafázis, ekkor lebomlik a kohezin fehérje, mely a testvérkromatidákat köti össze, 

ezáltal azok elválnak és távolodhatnak egymástól. Az anafázis két részből áll, az 

anafázis A során a szétvált leánykromatidák a kinetochor mikrotubulusok 

rövidülésével a mitózisos orsó két vége felé közelednek, míg az anafázis B során a 

mitózisos orsó két pólusa távolodik egymástól az interpoláris mikrotubulusok 

hosszabbodásának következtében. Így biztosítja a sejt, hogy a szétvált kromatidák a 

sejt két ellenkező végébe kerüljenek. Ezt követően a telofázisban a kromoszómák 

körül újra kialakul a sejtmagmembrán, megszűnik a mitózisos orsó. Ezután 

következik be állati sejtekben a membrán befűződésével a sejtosztódás (citokinézis), 

míg növényi és gomba sejtekben az új sejtfal szintézise miatt későbbre tolódik. Míg a 

legtöbb eukarióta élőlényben a mitózis a fent ismertetett módon játszódik le, addig 

gombákban a sejtmagmembrán nem bomlik le, és a sejtmagon belül jön létre egy 

primitív mitózisos orsó. Az anafázis során a sejtmag megnyúlik és szétválik, 

létrehozva a két új sejtmagot, ezt nevezzük zárt mitózisnak (Morgan, 2007). 

Egyes sejtek (ivarsejtek) létrejötte nem mitózisos, hanem meiózisos osztódások 

eredménye. A meiózis két egymást követő M fázisból (MI és MII) áll, melyek között 

nem játszódik le S fázis, ily módon a létrejövő sejt ploiditása fele lesz az anyasejtének. 

Így jönnek létre a haploid ivarsejtek a diploid testi sejtekből. 

 
2. ábra: A mitózis fázisai (Morgan, 2007 alapján). 

Az S fázist és a mitózist együttesen nukleáris vagy kromoszómás ciklusnak is 

nevezzük. Folyamataiknak nagyon precízen, hiba nélkül kell lejátszódnia, hogy stabil 
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utódsejtek jöhessenek létre, hiszen a legkisebb hibáknak is végzetes következményei 

lehetnek. 

A G1 illetve G2 fázisok úgynevezett szünet (Gap) fázisok, melyek legnagyobb 

jelentősége a nukleáris ciklus két fázisának elkülönítése. Ezekben a fázisokban 

történik meg a sejttömeg megduplázása és különböző sejtalkotók (pl. riboszómák) 

szintézise, ezen felül fontos ellenőrzési mechanizmusok is működnek bennük. A két G 

fázist a sejtosztódással együtt citoplazmás ciklusnak nevezzük, mely sokkal kevésbé 

pontos, mint a kromoszómás ciklus, itt kisebb eltérések is megengedettek, nincsenek 

káros hatással a sejtek fennmaradására. 

A sejtciklus folyamatainak összehangolását, biztonságos működését különböző 

ellenőrzési mechanizmusok biztosítják. Az eukarióta sejtekben három „ponton” 

történik ellenőrzés: a G1 és az S fázis „határán”, a G2 és az M fázisok „között”, valamint 

a mitózisban, a metafázis-anafázis átmenetnél. Ezen „pontoknál” (melyek akár 

hosszabb időt is felölelhetnek) különböző feltételeknek kell teljesülnie, hogy a sejt 

továbbmehessen a sejtciklusban. Ha ezek nem teljesülnek, akkor a sejtciklus addig 

szünetel, míg a hibák nem javítódnak vagy a sejt nem teljesíti a megkövetelt 

kritériumokat (Murray, 1994). 

A G1 és az S fázis határán a sejt ellenőrzi, hogy a kromoszómák épek-e, 

befejeződött-e hibátlanul az előző mitózis, és nem történt-e kromoszómatörés, DNS 

károsodás. Ezen felül a sejt vizsgálja a méretét (méretkontroll) valamint a külső 

körülményeket is. Ha mindent rendben talál, elkezdheti a DNS szintézist, ezzel 

elköteleződik a teljes sejtciklus véghezvitelére. Amennyiben a fenti feltételek nem 

teljesülnek, a sejt negatív szignálokkal késleltetheti az S fázis indítását, míg a hibákat 

korrigálja. Ha a körülmények nem megfelelőek, a sejt ezen a ponton el is hagyhatja a 

sejtciklust, magasabbrendű szervezetek úgynevezett G0 fázisba is léphetnek (szöveti 

kontroll alatt álló sejtekben). Ezt a pontot élesztőkben Start pontnak (Forsburg & 

Nurse, 1991), míg magasabbrendűekben restrikciós pontnak nevezzük (Zetterberg et 

al., 1995). 

A G2 és az M fázisok határán a sejtnek ellenőriznie kell, hogy befejeződött-e az S 

fázis, megkettőződött-e teljesen minden kromoszóma, ép-e a DNS. Ezen felül a sejt 

ellenőrzi, hogy elért-e egy kritikus méretet. Ha minden feltétel teljesül, a sejt 

elkezdheti a mitózist (Maller, 1994). 

A metafázis-anafázis határán a sejt ellenőrzi, hogy az összes kromoszómához 

kapcsolódik-e kinetochor mikrotubulus mindkét irányból, a kromoszómák felálltak-e 

a metafázisos síkra. A szegregáció csak ezután kezdődhet el, ezzel biztosítják a sejtek, 

hogy mindkét leánysejtmag ugyanazzal a genetikai állománnyal rendelkezzen. 

Amennyiben a szegregáció nem tökéletes, a létrejövő sejtek kromoszómaállománya 

eltér az anyasejtjétől; a jelenséget aneuploidiának nevezzük, mely a legtöbb esetben 

letális (halálos) (Deshaies, 1995). 
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3.1.2 A sejtciklus működését leíró egyszerű modellek 

A sejtciklus folyamatainak leírására több modell is született. A legegyszerűbb az 

óramű modell, mely alapján az egyes események meghatározott időközönként 

kezdődnek el, indításuk független a külső körülményektől. Így működik a korai 

embrionális ciklusokban az első néhány osztódás. Ez az oka annak, hogy ezek a sejtek 

nagyon sérülékenyek, mivel a kontrollmechanizmusok hiányában nem javíthatóak az 

esetlegesen bekövetkező hibák. Egy alternatív lehetőség, a dominó modell szerint az 

egyes események szigorúan egymás után következnek be; akkor kezdődhet egy újabb, 

mikor az előző befejeződött, ahogy a dominók is borulnak fel sorban. A sejtciklusban 

ilyen szigorú sorrendiséget mutat például növekedő sejtekben a mitózis és a 

citokinézis, ugyanis a sejt csak akkor osztódhat el, ha a mitózis már befejeződött 

(Murray & Kirschner, 1989). Az említett példákból is látható, hogy egyik modell sem 

tudja kellő precizitással leírni általánosságban a sejtciklus eseményeit, ezért újabb 

modell megalkotása volt szükséges. A két elképzelés kombinációjából jött létre az 

automata mosógép modell, mely szerint a folyamatok kezdetét és végét alapvetően egy 

időkapcsoló szabályozza. Azonban minden folyamat után van egy ellenőrzés, hogy 

rendben befejeződött-e, és csak ezután kezdődhet a következő művelet (Alberts et al., 

2008). 

A sejtciklus biztonságos végbemeneteléhez elengedhetetlen a kromoszómás és a 

citoplazmás ciklus összehangolása (3. ábra). 

 
3. ábra: A kromoszómás és a citoplazmás ciklus összehangolása, a bicikli modell (Sveiczer & 

Rácz-Mónus, 2013 alapján). 

Egyfelől elengedhetetlen, hogy a citoplazmás ciklus végén a citokinézis csak akkor 

menjen végbe, amikor a sejt befejezte a mitózist, melyet egy pozitív szignál biztosít. 

Ugyanakkor még ez sem elegendő, mivel további kapcsolat nélkül a kromoszómás 
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ciklus jóval gyorsabban lejátszódna, mint a citoplazmás ciklus, így a sejtek mérete 

folyamatosan csökkenne, mígnem életképtelenül kis méretű sejtek jönnének létre. Ezt 

megelőzendő egy negatív szignállal lassítja a citoplazmás ciklus a kromoszómásat, 

hogy az is ugyanannyi idő alatt játszódjon le, amennyi idő alatt a sejttömeg 

megduplázódik. A jelenség könnyen szemléltethető egy hasonlattal, miszerint a 

kromoszómás ciklus egy bicikli egyik kereke, míg a citoplazmás a másik. A bicikli csak 

akkor tud gurulni, ha kerekei összehangoltan forognak, ezért ezt a modellt bicikli 

modellnek is nevezzük. A citoplazmás ciklus által kibocsátott negatív szignál a már 

említett méretkontroll, ugyanis a sejt csak akkor folytathatja a kromoszómás ciklust, 

ha elért egy kritikus méretet, ezzel biztosítva a homeosztázist (Sveiczer & Rácz-

Mónus, 2013). 

3.1.3 A sejtciklus-szabályozás molekuláris mechanizmusa 

A fent ismertetett bonyolult szabályozási rendszert a sejtekben egy különböző 

fehérjékből felépülő hálózat valósítja meg. A szabályozás központi elemei a ciklin-

függő kinázok (CDK, cyclin dependent kinases), melyek aktivitása kötődő 

partnerüktől, a ciklinektől függ. A fehérjedimer regulációs alegységei, a ciklinek, nem 

rendelkeznek katalitikus aktivitással, viszont koncentrációjuk a sejtciklusban 

ciklikusan változik. Ezzel szemben a katalitikus alegység, a CDK, önmagában inaktív, 

a ciklinek kötődése után viszont képesek ATP terhére szubsztrátjaikat foszforilezni, 

ezzel akár foszforilációs kaszkádokat is beindítva. Egysejtű, primitívebb 

szervezetekben a sejtciklus működtetéséhez elegendő egyetlen fajta CDK jelenléte, a 

különböző ciklinek elegendőek a pontos funkció meghatározásához, mivel különböző 

ciklinek kötődése esetén a CDK eltérő szubsztrátokat foszforilez. Ezzel szemben 

magasabbrendű szervezetek többféle CDK, és különböző ciklin partnerek segítségével 

valósítják meg a szabályozást (Alberts et al., 2014). 

Az első ilyen felismert fehérjedimer az MPF (maturation promoting factor; érés 

serkentő faktor) volt, melyet az afrikai karmosbéka (Xenopus laevis) petesejtjeivel 

való kísérletek fedtek fel. A béka petesejtje (oocita) a petefészekben való „születése” 

után belekezd meiózisos ciklusába, majd a meiózis I profázisában blokkolódik, és ezt 

követően hónapokon keresztül növekedve eléri a kb. 1 mm-es méretet. Hormonális 

(progeszteron) hatásra beindul az érés, a sejt folytatja a meiózisos ciklusát, melynek 

során lefűződik, és elpusztul egy úgynevezett poláris test az első osztódás 

eredményeként. Ezt követően a sejt a meiózis II metafázisában blokkolódik, mígnem 

egy haploid spermium megtermékenyíti. Ekkor lefűződik a második poláris test és 

létrejön a diploid zigóta (Morgan, 2007). A nagyméretű oociták kiváló 

modellorganizmusok, mivel nagyban megkönnyítik a velük való munkát. Masui és 

Markert figyelték meg először, hogy ha éretlen oocitákba az érett petesejtekből vett 

citoplazma mintát injektálnak, akkor az oociták felszabadulnak a blokkolás alól, és 

megkezdik az érést progeszteron hiányában is. Azt az anyagot, ami az érést beindítja, 

MPF-nek nevezték el (Masui & Markert, 1971). Ezzel körülbelül egy időben végzett 
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Johnson és Rao emlős sejtekkel sejtfúziós kísérleteket. Megfigyelték, hogy ha a 

sejtciklus bármely fázisában lévő sejtet fuzionáltatnak mitózisban lévő sejttel, akkor 

a sejtben rögtön elindul az M fázis, függetlenül attól, hogy a sejt már túljutott-e az 

ehhez szükséges ellenőrzéseken. Ezzel bizonyították, hogy létezik egy olyan anyag, 

ami bármely interfázisú (G1, S és G2 fázisok) sejtben elindítja a mitózist (Johnson & 

Rao, 1971). Ez az anyag megegyezik a fent említett MPF-fel, de nevét M fázis serkentő 

faktorra módosították. Az MPF fehérjedimer megtalálható minden eukarióta sejtben, 

és mindenhol a G2/M fázisok közti átmenetért felelős, ezért szerepe kiemelkedő a 

sejtciklus-szabályozás szempontjából (Nurse, 1990). A komplex katalitikus alegysége 

a CDK1 (hasadó élesztőben a cdc2 gén terméke), míg regulációs alegysége a Ciklin B 

(hasadó élesztőben a cdc13 gén terméke). 

Hunt a ciklinek felfedezésekor megállapította, hogy a koncentrációjuk a ciklus 

alatt a mitózisig folyamatosan nő, míg ezzel szemben az MPF aktivitása a mitózis előtt 

ugrásszerűen nő meg (Hunt, 1989). Ennek oka az, hogy a CDK aktivitása további 

szabályozási szinteken keresztül regulálódik. A CDK1 egy stabil fehérje, a sejtben 

koncentrációja állandó. G1 fázisban a Ciklin B szintézisét követően rögtön kialakul a 

dimer, tehát a ciklinek mennyisége fogja meghatározni a dimerek számát. G1 fázisban 

jelen van egy inhibitor fehérje is, mely a dimerhez sztöchiometrikus arányban kötve 

egy inaktív trimert hoz létre. Az ilyen inhibitorokat ciklin-függő kináz inhibitoroknak 

(CKI) nevezzük, hasadó élesztőben ezt a szerepet a Rum1 fehérje tölti be (Moreno & 

Nurse, 1994). Viszont ez a fehérje csak G1 fázisban van jelen, ezért az S illetve G2 

fázisokban további folyamatok szükségesek az aktivitás szintjének alacsonyan 

tartásához. Ez poszttranszlációs módosulásokon keresztül valósul meg kinázok 

segítségével: a Cdk aktiváló kináz (CAK) egy aktiváló (Solomon et al., 1993), míg a 

Wee1 kináz egy gátló foszforilációt hajt végre a kialakult dimeren (McGowan & 

Russell, 1993). Hasadó élesztőben a Wee1 fehérje mellett megtalálható háttérkópiája, 

a Mik1 is, mely ugyanazt a folyamatot katalizálja, csak kisebb aktivitással (Lundgren 

et al., 1991). Emberben hasonló szerepe van a Myt1 fehérjének (Ali Fattaey, 1997). 

Mivel a gátló foszforiláció hatása erőteljesebb az aktiválónál, a komplex inaktív lesz, 

ezt a formát preMPF-nek nevezzük. A komplex aktiválását a Cdc25 fehérje (valamint 

hasadó élesztőben háttérkópiája, a Pyp3 foszfatáz (Millar et al., 1992)) végzi, mely a 

ciklus egy adott pontján elkezdi defoszforilezni a gátló foszfátcsoportokat. Így létrejön 

az aktív MPF, mely a sejtet mitózisba juttatja (Russell & Nurse, 1986) (4. ábra). 

A hirtelen aktivitás-megugrásért két visszacsatolási hurok felelős. Az MPF 

szubsztrátja a Cdc25 fehérje is, foszforilációval aktiválja azt, mely így még nagyobb 

aktivitással tud még több aktív dimert létrehozni (pozitív visszacsatolás). Ezen felül a 

Wee1 fehérjét is képes foszforilálni az MPF, mely így inaktívvá válik (kettős negatív 

visszacsatolás). Tehát az MPF serkenti saját aktivátorát, míg gátolja az ellenségét. 

Ezzel tudja elérni, hogy a mitózis a nagy aktivitásnövekedés következtében kezdődjön 

el (Morgan, 2007). 
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4. ábra: Az MPF formái a ciklus során (Cooper & Hausman, 2007 alapján). 

A mitózis végén viszont ugyanilyen hirtelen le kell csökkennie az aktivitásnak is, 

melyért a ciklinek ubikvitinezéses degradációja a felelős. Az ubikvitin egy kb. 76 

aminosavas kis fehérje, mely a célfehérjék lizin ε-aminocsoportjával tud izopeptid 

kötést kialakítani az ubikvitin-ligáz segítségével. A mitózis végén, az anafázisban az 

ubikvitin-ligáz poliubikvitin lánccal jelöli a ciklineket, melyek így a proteaszómába 

kerülnek és gyorsan degradálódnak. Ez a proteolízises ubikvitinezéses mechanizmus 

alkalmas a fehérjék gyors lebontására, ha azok koncentrációjának hirtelen kell 

lecsökkennie (Glotzer et al., 1991). A ciklinek degradációjának következtében az MPF 

aktivitása lecsökken, a mitózis befejeződik és kezdődhet elölről a ciklus (4. ábra). Az 

MPF megfelelő aktivitását szabályozó mechanizmusok így biztosítják, hogy a mitózis 

a sejtcikluson belül mindig bekövetkezzen, de csakis egyszer. Ebben fontos szerepe 

van annak is, hogy a ciklinek ubikvitinezéses degradációja a G1 fázis elején is 

bekövetkezik, bár ezért egy kissé eltérő fehérjekomplex felelős. 

Az MPF a mitózis kezdetekor számos fehérjét foszforilez direkt módon is, például 

a nukleáris lamina hálózatot, mely a sejtmag intaktságáért felelős sejtvázelem, ennek 

hatására bomlik le a sejtmagmembrán. Ezen felül foszforilezi a H1 hisztonokat, 

valamint a kondenzineket, ennek eredményeként kondenzálódnak a kromoszómák. 

Továbbá foszforilez bizonyos mikrotubulusokhoz asszociált fehérjéket (MAP), mely a 

mikrotubulusok stabilitását befolyásolja, ezzel létrehozva a mitózisos mikrotubulus-

struktúrákat. Az MPF hatására további foszforilációs kaszkádok is beindulnak, így 

biztosítva a mitózisbeli események egymásutániságát (Alberts et al., 2014). 

A mitózis végén, valamint az interfázisban kiemelkedő jelentősége van az MPF 

szubsztrátok defoszforilezésének, melyért a PP2A-B55 foszfatáz felelős. Az enzim 

nem csak az MPF szubsztrátjait defoszforilezi, hanem a Cdc25, valamint a Wee1 

fehérjéket is, mellyel előbbit gátolja, míg utóbbit serkenti, ezzel is interfázisban tartva 

a sejteket. Ahogy viszont az MPF aktivitása elkezd nőni, foszforilezi a Greatwall kinázt 
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(hasadó élesztőben Ppk18), mely szintén foszforilezéssel aktiválja az endoszulfin-α-t 

(ENSA) (hasadó élesztőben Igo1), ami gátolja a PP2A-B55 foszfatázt, így az MPF 

szubsztátjai foszforilálódhatnak és beindulhatnak a Wee1 és Cdc25 fehérjéket érintő 

visszacsatolási hurkok is (Mochida & Hunt, 2012) (5. ábra). Szintén ezen az útvonalon 

keresztül valósul meg a sejtméret változása a környezeti feltételek 

(tápanyagellátottság) hatására. Bőséges tápanyagellátottság hatására a TORC1 kináz 

aktív, inaktiválja a Greatwall-t, ezzel aktiválva a PP2A-B55-öt, mely a mitózis 

bekövetkezését késlelteti, ezért a sejtek nagyok lesznek. Tápanyaghiány esetén a 

TORC1 kináz aktivitása leesik, így nem tudja gátolni a Greatwall-t, tehát a PP2A-B55 

az ENSA-n keresztül inaktívvá válik, a sejtek mitózisba lépnek jóval kisebb méretnél 

(Chica et al., 2016). 

 
5. ábra: Az MPF és szubsztrátjainak szabályozása a Greatwall útvonalon keresztül (Mochida & 

Hunt, 2012 alapján). Kék nyilak: interfázisban aktív folyamatok, piros nyilak: mitózisban aktív 

folyamatok. 

3.1.4 A sejtnövekedés jelentősége a sejtciklusban 

A kromoszómás ciklus és a citoplazmás ciklus összehangolásához 

elengedhetetlen a sejt növekedése, méretének megduplázása. A korábban ismertetett 

mechanizmusok is rávilágítanak arra, hogy a növekedés és a sejtciklus alapvető 

komponensei csak megfelelően összehangolva működhetnek. A sejtciklus vizsgálata 

mellett ezért nagy jelentősége van a növekedés vizsgálatának is különböző 

mikroorganizmusokban, hiszen csak így érthető meg jól ez a komplex rendszer. 

Az utóbbi években egyre több publikáció született mind prokarióta, mind 

eukarióta sejtek növekedésével és méretkontroll mechanizmusával kapcsolatban 

(Baumgartner & Tolic-Norrelykke, 2009; Campos et al., 2014; Chang & Huang, 2014; 

Das et al., 2012; Ferrezuelo et al., 2012; Ginzberg et al., 2015; Goranov et al., 2009; 

Horváth et al., 2013; Horváth et al., 2016; Nobs & Maerkl, 2014; Robert et al., 2014; 
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Schmoller et al., 2015; Soifer et al., 2016; Son et al., 2012; Sveiczer & Horváth, 2016; 

Taheri-Araghi et al., 2015; Tzur et al., 2009; Wood & Nurse, 2015). A sok kutatás 

ellenére a mai napig nincs egy általánosan elfogadott elmélet sem a növekedés 

leírására (Sveiczer et al., 2014), sem a méretkontroll működésére, ugyanakkor 

valószínűleg teljesen általános modell nem létezik, hiszen a nagyon különböző 

morfológiájú, tulajdonságú, felépítésű sejtek részben eltérő mechanizmusokat 

fejleszthettek ki az evolúció során. 

A növekedés leírására az elmúlt években három modell a terjedt el a legjobban: 

az exponenciális, a lineáris és a multilineáris (lineáris szakaszok egy vagy több 

törésponttal (rate change point, RCP)). Mivel a sejt méretével folyamatosan nő a 

riboszómák száma, ezért egyre több fehérje tud termelődni, így kézenfekvőnek tűnik 

az exponenciális modell alkalmazása (Cooper, 1998; Cooper, 2013). Ugyanakkor a 

növekedés során előfordulhatnak olyan fehérjék és egyéb sejtalkotó molekulák is, 

melyek mennyisége nem nő exponenciálisan valamilyen limitáló hatás miatt. Például 

limitálóvá válhatnak a sejtváz és a sejtfal alkotóelemei, de akár az RNS polimeráz 

valamelyik alegysége is, illetve egyes sejtciklus események (pl. mitózis) is gátolhatják 

a fehérjék átíródását (Marguerat & Bahler, 2012; Navarro et al., 2012; Sveiczer et al., 

2014; Zhurinsky et al., 2010). Ezen felül pedig különböző pontokon (RCP-k) a 

növekedés sebessége bizonyos hatásokra megváltozhat. Ilyen például az S fázis, ahol 

a géndózis hatás, vagyis a gének számának megduplázódása okozhat 

sebességnövekedést, valamint a mitózis kezdetén a növekedés lassul, vagy teljesen 

leáll, mivel a sejtváz innentől fogva a mitózis és az osztódás folyamataiban játszik 

szerepet. Ezen felül a mitózis alatt a kromoszómák olyan tömörített állapotban 

vannak a sejtben, hogy arról a gének kifejeződése gyakorlatilag nem valósulhat meg. 

A fenti okok miatt egyre elterjedtebbek a multilineáris modellek, melyek a 

töréspontok közti növekedést egy egyszerű lineáris modellel közelítik. Mivel a sejtek 

mérete nagyon kicsi, a mérés során mindig problémát jelent, hogy megfelelő 

pontossággal tudjuk meghatározni a sejtméretet, valamint a két mérési időpont közti 

sejtméret-különbséget (Sveiczer et al., 2014). 

A prokarióta sejtek egyik legismertebb modellorganizmusa az Escherichia coli, 

melynek pálca alakú sejtjei nagyon kisméretűek (1-3 m), ezért a mérhető 

hosszkülönbségek az optikai felbontóképesség határán vannak (0,25 m). Így 

rendkívül precíz módszerek szükségesek ahhoz, hogy a növekedését 

tanulmányozzuk. Reshes és munkatársai kifejlesztettek egy módszert, mely során 

fáziskontraszt és fluoreszcens mikroszkópiával időkihagyásos filmeket készítettek, 

mellyel a felbontóképesség javíthatóvá vált. A filmek akkurátus kiértékelésével 

megállapították, hogy a sejtek növekedése inkább bilineáris (két lineáris szakasz egy 

törésponttal) vagy trilineáris (három lineáris szakasz két törésponttal) függvénnyel 

írható le, mint exponenciálissal (Reshes et al., 2008). 

Az eukarióta egysejtű sarjadzó élesztőgomba, a Saccharomyces cerevisiae sejtjei 

már jóval nagyobbak, ugyanakkor nem pálca, hanem ovális alakúak, melynek mérése 
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bonyolultabb, nem elegendő a sejt hosszát mérni. Ezért Goranov és munkatársai a 

sejtek térfogatát, tömegét és sűrűségét mérték egy mikrocsatornás rezonátorral 

kiegészített sejtszámláló és méretanalizáló (Coulter Counter) készülékkel (Bryan et 

al., 2010; Goranov et al., 2009). A sejtek növekedése négy lineáris szakasszal volt 

leírható, az S és M fázisokban lassabb, míg a G1 illetve a G2 fázisokban gyorsabb 

növekedést tapasztaltak (Goranov et al., 2009). 

A szintén eukarióta egysejtű hasadó élesztő, a Schizosaccharomyces pombe 

hengeres alakja miatt a növekedés tanulmányozásának nagyon kedvelt 

modellorganizmusa, mivel sejtjei kizárólag hosszirányban nőnek, állandó átmérővel. 

A növekedését tanulmányozva többen is a bilineáris modellt tartják a 

legadekvátabbnak (Baumgartner & Tolic-Norrelykke, 2009; Horváth et al., 2013; 

Horváth et al., 2016; Mitchison & Nurse, 1985; Sveiczer et al., 1996), ugyanakkor a 

mai napig vitatott, hogy valóban ez-e a legjobb modell (Cooper, 2013), és hogy a 

töréspont körüli átmeneti tartományban a növekedési sebesség változása hirtelen 

vagy inkább fokozatos (Baumgartner & Tolic-Norrelykke, 2009; Horváth et al., 2013). 

A jóval komplexebb, változóbb morfológiájú emlős sejtek vizsgálata már sokkal 

bonyolultabb, többek közt azért is, mivel a plazmamembránt nem veszi körül sejtfal, 

ami biztosítaná a szabályos alakot. Ezért itt kihívást jelent a megfelelő modellsejtek 

kiválasztása is. Mindenképp fontos, hogy növekvő sejteket vizsgáljunk, hiszen ezek 

nem állnak szöveti kontroll alatt. Az esetek többségében nem elegendő a sejt hosszát, 

geometria jellemzőit mérni, ezért a sejttérfogat mérésére elterjedtek a Coulter 

Counter sejtszámláló és méretanalizáló készülékei. Patkány Schwann-sejtek 

növekedését vizsgálva arra jutottak, hogy a sejtnövekedés független a sejtmérettől, 

vagyis lineáris modellel írható le a sejtek növekedése. Ezzel szemben egér 

limfoblasztoid leukémiás sejtek esetében sem az exponenciális, sem a lineáris modell 

nem alkalmas a növekedés leírására. A sejtek növekedése a G1 fázisban gyorsulást 

mutat (maga az exponenciális függvény sebességi együtthatója is időfüggő), majd ezt 

exponenciális növekedés követi. Tehát ezekben a sejtekben a patkány Schwann-

sejtekkel ellentétben a növekedési sebesség függ a sejtmérettől (Tzur et al., 2009). 

Később mikrofluidikás technikával bizonyították, hogy ezekben a sejtekben a G1‒S 

átmenetnél a növekedési sebesség megváltozik, tehát a növekedés és a sejtciklus 

szorosan kapcsolt (Son et al., 2012). 

3.1.5 Méretkontroll mechanizmusok a sejtciklusban 

A generációkon keresztüli méretállandóság elengedhetetlen a sejtek 

fennmaradásához, ezt a sejtekben valamilyen méretkontroll mechanizmus biztosítja 

(Sveiczer & Rácz-Mónus, 2013). A jelenséget először Peter Fantes vizsgálta hasadó 

élesztőben. A sejtek születéskori méretének függvényében ábrázolta a ciklus alatti 

növekedésüket, valamint a ciklusidejüket. Megfigyelte, hogy az átlagosnál kisebb 

születéskori méretű sejtek ciklusideje hosszabb, a ciklus alatt többet nőnek, míg a 

nagyobb sejtek ciklusideje rövidebb, ciklus alatti növekedésük kisebb, tehát negatív 
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korreláció van a születéskori méret és a ciklusidő, valamint a ciklus alatti növekedés 

közt is, ez azt mutatja, hogy a sejtekben működik egy méretkontroll mechanizmus. 

Fantes egyúttal megállapította azt is, hogy a sejtek osztódáskori mérete független a 

születéskori méretüktől. Ez azt jelenti, hogy a sejtek addig nem osztódhatnak el, míg 

egy kritikus méretet el nem érnek, ezt „sizer” mechanizmusnak is nevezzük (Fantes, 

1977). Ezzel egy időben Fantes a cdc2-33 hőmérséklet-érzékeny mutáns indukciós 

szinkrontenyészetét is vizsgálta, melyekben a szinkronizálás következtében a 

sejtméret abnormálisan nagy a vad típusú sejtekéhez képest. Bizonyította, hogy egy 

bizonyos méret felett a méretkontroll megszűnik (kriptikussá válik), mivel a sejtek 

már születésükkor nagyobb méretűek, mint amekkora szintet a méretkontroll 

biztosítana. Így a negatív korreláció a születéskori méret és a ciklus alatti növekedés 

között megszűnik, a sejtek mérete fokozatosan csökken az egymást követő 

generációkban, mígnem visszatérnek a vad típusú születéskori méret értékhez 

(Fantes, 1977). 

A méret homeosztázis azonban más módokon is megvalósulhat, például akkor is, 

ha a sejtek a ciklus során mindig ugyanannyit nőnek, ily módon az átlagosnál nagyobb 

sejtek mérettöbblete generációról generációra feleződik, mígnem a sejtek 

visszatérnek az átlagos mérethez, ezt „adder” mechanizmusnak nevezzük. Ezt a 

stratégiát figyelték meg különböző baktériumokban (E. coli, Caulobacter crescentus, 

Bacillus subtilis) körülbelül egyidőben Campos valamint Taheri-Araghi 

munkatársaikkal. Megfigyelték, hogy a ciklus alatti növekedés független a születéskori 

mérettől, a sejtek mindig ugyanannyit nőnek a ciklus során, függetlenül attól, hogy 

mekkorák (Campos et al., 2014; Taheri-Araghi et al., 2015). A vizsgált sejtek nagyon 

gyorsan szaporodnak, a ciklusidejük a lehető legrövidebb, sejtciklusukban nincsenek 

olyan gap fázisok, melyek hossza a kritikus méret elérésétől függene. A jelenség 

emiatt nagyon hasonlít a Fantes által a cdc2-33 mutánsok indukciós 

szinkrontenyészet sejtjeiben tapasztalt jelenséghez, miszerint egy bizonyos méret 

felett a méretkontroll rejtett, és a sejtek növekedése független születéskori 

méretüktől (Fantes, 1977). 

Egy harmadik lehetőség lehet, ha a sejt a ciklusidejét szabályozza, azaz hasonlóan 

működik egy óraműhöz, az osztódások nagyjából azonos időközönként következnek 

be, ezt a stratégiát „clock” modellnek nevezzük. Könnyen belátható, hogy ez a 

stratégia csak abban az esetben képes a méretállandóságot biztosítani, ha a sejtek 

növekedése lineáris; exponenciális növekedés esetén ez a módszer nem alkalmas a 

méretkontroll biztosítására. Azonban lineáris növekedés esetén a modell 

gyakorlatilag megegyezik az adder modellel (Fantes & Nurse, 1981; Horváth et al., 

2016). A valóságban ez a modell nagyon ritkán valósul meg, viszont a sejtciklus 

bizonyos szakaszai működhetnek így, ezeket „timer” szakaszoknak nevezzük. 

Míg egysejtű mikroorganizmusokban a méretkontroll vizsgálata viszonylag 

egyszerűen megvalósítható, mivel méretük általában csak a környezet tápanyag-

ellátottságától függ, addig magasabb rendű, emlős sejtek növekedése már egyéb 
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szignáloktól, növekedési faktoroktól is függ, ráadásul ezekben a sejtekben az egyedi 

sejtek növekedése nagyban függ attól, hogy azt sejtkultúrában tenyésztjük, vagy 

szövetekben helyezkednek el (Guertin & Sabatini, 2006). 

Az utóbbi években több ellentmondásos eredmény is született a prokarióta és 

eukarióta sejtek méretkontroll mechanizmusairól. Míg baktériumok esetében többen 

az adder modellt figyelték meg (Campos et al., 2014; Soifer et al., 2016; Taheri-Araghi 

et al., 2015), addig mások a DNS replikáció indítását méretfüggőnek találták (Chien et 

al., 2012; Donachie, 1968), valamint a közelmúltban is a sizer modellt figyelték meg E. 

coli sejtekben (Robert et al., 2014; Tanouchi et al., 2015). Mások a 

sejtfelszín/sejttérfogat arány állandóságának biztosításán keresztül magyarázzák az 

E. coli sejtekben működő méretkontrollt (Harris & Theriot, 2016). 

A S. cerevisiae élesztőgomba sejtjeiben a méretkontroll a sarjsejtekben a G1 fázis 

végén működik: a G1 fázis hossza a sarjsejt születéskori méretétől függ (sizer 

mechanizmus) (di Talia et al., 2007; Turner et al., 2012). Míg korábban a Cln3 fehérjét 

gondolták a méretkontroll megvalósulásáért felelős legfontosabb fehérjének (Wang 

et al., 2009b), a legújabb eredmények szerint a jelenségért a Whi5 fehérje felelős. A 

Whi5 protein az S, G2 és M fázisok alatt minden sarjsejtben azonos mennyiségben 

termelődik, viszont G1 fázisban nem képződik, így a születő leánysejtekben a 

koncentrációja fordítottan arányos a sejtmérettel. A Whi5 represszorfehérje az SBF 

transzkripciós faktort inhibeálja, mely az G1‒S átmenethez tartozó ciklinek 

átíródásáért felel. Ha a Whi5 mennyisége a kritikus méret elérése miatt lecsökken, az 

SBF aktívvá válik, átíródnak a ciklinek, így a sejt S fázisba léphet (Schmoller & 

Skotheim, 2015; Schmoller et al., 2015). A sarjadzó élesztő sejtekben egy speciális 

sizer mechanizmus működik, az általuk elért kritikus méret függ a G1 fázisbeli 

növekedési sebességüktől, tehát minél gyorsabban nő a Start pont előtt egy adott sejt, 

annál nagyobb méretet fog elérni. A jelenségért valószínűleg az Ydj1 chaperonok 

felelősek, melyek a sejtfal növekedését is biztosítják. A nagyobb növekedési 

sebességhez több chaperon szükséges, ezt pedig a sejtek csak nagyobb méretnél 

fogják elérni (Ferrezuelo et al., 2012). Ugyanakkor ennek ellentmond az a nemrégiben 

megjelent cikk, mely szerint a sejtekben a méretkontroll adder modellel írható le 

(Soifer et al., 2016). 

A növekedési sebesség méretkontrollban betöltött szerepéről emlős sejtekben is 

több publikáció jelent meg az elmúlt években. A Ginzberg és munkatársai által leírt 

mechanizmus szerint az emlős sejtek bizonyos típusai (pl. limfociták) a megfelelő 

méret eléréséhez növekedési sebességüket folyamatosan szabályozzák, a kisebbnek 

születő sejtek gyorsabban, a nagyobbak lassabban nőnek, hogy a kritikus méretet 

elérjék (Ginzberg et al., 2015; Son et al., 2012). Ugyanakkor a növekedési sebesség 

ilyen precíz mérése még a mai napig rengeteg kihívást jelent, ezért nehezen 

bizonyítható ez a mechanizmus. 
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3.2 A hasadó élesztő mint modellorganizmus 

A hasadó élesztő (Schizosaccharomyces pombe) a sejtciklus-kutatás és 

sejtnövekedés-vizsgálat egyik legjelentősebb modellorganizmusa az 1950-es évek 

elejétől napjainkig is. Hengeres sejtjei a mitózisos ciklusok során kizárólag 

hosszirányban nőnek, míg átmérőjük a ciklus során végig állandó, kb. 3,5 m. A vad 

típusú haploid sejtek hossza születéskor 7-8 m, míg osztódáskor 13-14 m. A pálca 

alakú sejtek szimmetrikusan osztódnak (hasadás), ugyanakkor az új sejtvégek 

legömbölyödése miatt a sejtek születéskori mérete nagyobb az osztódáskori méret 

felénél (Sveiczer & Horváth, 2013). Az új sejtvég kialakulásában a legfontosabb 

szerepe a sejtekben fellépő turgornyomásnak van, mely a ciklus első kb. 10 percében 

az új sejtvégek kigömbölyödését okozza (Atilgan et al., 2015). 

Lindner 1893-ban izolálta először a hasadó élesztőt egy kelet-afrikai sörből, 

innen ered neve is, a pombe szuahéli nyelven sört jelent. Genetikai kutatásokra 

először Urs Leupold használta a sejtjeit, a mai napig az ő gyűjteményéből származik a 

legtöbb kutatócsoport által vizsgált törzs (Leupold, 1950). Kedvező fiziológiai 

tulajdonságaira először Murdoch Mitchison figyelt fel (Mitchison, 1990), ilyenek 

például, hogy hengeres sejtjeinek köszönhetően a sejthossz arányosítható a sejt 

térfogatával, a sejthossz pedig egy egyszerűen mérhető paraméter. Szimmetrikusan 

osztódik, ezért könnyen létrehozhatók belőlük szinkrontenyészetek, mely a 

sejtciklus-kutatásban elengedhetetlen. Később Mitchison tanítványa, Paul Nurse is a 

hasadó élesztővel végezte el kísérleteinek zömét, melyekkel a sejtciklus-kutatás 

alapköveit tette le, amiért orvosi-fiziológiai Nobel-díjat is kapott 2001-ben két 

társával, Leland Hartwellel és Tim Hunttal megosztva (Nasmyth, 2001). 

3.2.1 A hasadó élesztő élet- és sejtciklusa 

Ma hasadó élesztőknek az Ascomycota törzs, Taphrinomycotina altörzs, 

Schizosaccharomyces nemzetségbe tartozó fajokat tekintjük (Hibbett et al., 2007), 

mely jelenleg négy ismert fajt jelent: a S. pombe, a S. japonicus, a S. octosporus és a S. 

cryophilus fajokat (Helston et al., 2010). A hasadó élesztő sejtjei haploidok, bár 

laboratóriumban fenntartható diploid tenyészet is. A haploid sejtek vegetatív ciklusuk 

során ivartalan módon (mitózisos osztódás) szaporodnak, azonban kedvezőtlen 

körülmények hatására (pl. tápanyaghiány) elindulhatnak ivaros folyamatok is 

(homotalliás törzsekben). Ennek kezdeteként két ellentétes párosodási típusú (P, 

plusz; M, mínusz) sejt fuzionál (konjugáció), majd a két sejtmag is összeolvad 

(kariogámia). Az így létrejövő diploid zigóta meiózisát követően létrejön az aszkusz, 

mely négy aszkospórát tartalmaz. Az aszkospórák kiszabadulva, kedvező 

körülmények közé kerülve kicsírázhatnak és az életciklus kezdődhet elölről (6. ábra) 

(Egel, 2004). A hasadó élesztő törzsei lehetnek homotalliásak (pl.: h90), azaz egy 

törzsön belül megtalálható mindkét párosodási típusú sejt, vagy heterotalliásak (pl.: 

h+, h−), melyben minden sejt azonos párosodási típusú. 
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6. ábra: A hasadó élesztő életciklusa. 

http://www1.bio.ku.dk/english/research/fg/cellecyklus_genomintegritet/dokument/rewebfig

1.jpg?size=505x348 alapján 

Letöltve: 2016. június 13. 

A hasadó élesztő vad típusú sejtjeinek mitózisos ciklusa kisebb eltéréseket 

leszámítva megegyezik az általános eukarióta ciklussal. Mivel a gombák sejtfallal 

rendelkeznek, ezért a sejtek osztódása a mitózist követően nem tud rögtön 

bekövetkezni, az új sejtfal (szeptum) szintézise időigényes, ezért a sejtosztódás 

késleltetve következik be. A sejt a mitózist követően kétmagvú állapotban lép G1 

fázisba, azonban ez rövidebb, mint a szeptumszintézishez szükséges idő, így az 

osztódás kb. az S fázis közepén következik be. Ezt egy hosszú, a sejtciklus kb. 70%-át 

kitöltő G2 fázis követ, melynek oka a méretkontroll, hiszen ezekben a sejtekben a G2 

fázisban van méretellenőrzés, így a sejteknek ebben a fázisban kell elérniük a kritikus 

méretet, mely rendkívül időigényes (7. ábra). 

 
7. ábra: A vad típusú hasadó élesztő sejtek sejtciklusa (Sveiczer & Horváth, 2013 alapján). 
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Vad típusú sejtekben a G1 fázisú méretkontroll rejtett, vagy más szóval kriptikus, 

mivel a sejtek már eleve nagyobb méretűek, mire a ciklusban ideérnek, a 

méretellenőrzésen gyorsan áthaladnak, így lehet a G1 fázis ennyire rövid. Ennek 

jelentősége az, hogy haploid szervezet lévén a hasadó élesztő sejtek igyekszenek a 

legrövidebb időt G1 fázisban tölteni, amikor a genetikai állomány csak egyszeres 

kópiában található meg a sejtekben, mivel ilyenkor nagyon érzékenyek a mutációkra. 

Az S fázisban megkettőződött DNS a G2 fázisban ezzel szemben segíthet a 

károsodások helyrehozatalában (Sveiczer & Horváth, 2013) (7. ábra). 

3.2.2 A hasadó élesztő sejtciklus-mutánsai 

A hasadó élesztőnek számos sejtciklus-mutánsa ismert, ezek közül is a 

legnagyobb a jelentősége a sejtosztódási ciklus mutánsoknak (cell division cycle, cdc 

mutánsok), különösen ezek hőmérséklet-érzékeny változatainak (cdcts). Ilyen 

mutánsokat először Paul Nurse izolált (Nurse, 1975; Nurse et al., 1976). Megfigyelte, 

hogy bizonyos mutánsok 25 °C-on (permisszív hőmérséklet) a vadtípusú sejtekhez 

hasonlóan szaporodnak, táptalajon telepet képeznek, míg 35 °C-on (restriktív 

hőmérséklet) életképtelenek. Tehát ezeknek a mutánsoknak a hőmérséklettűrési 

tartománya csökken le a mutáció következtében, mely jellemzően egy pontmutáció, 

melynek következtében a fehérje konformációja kismértékben változik, ezért már 

alacsonyabb hőmérsékleten denaturálódik. Ezáltal a sejt, ha magasabb hőmérsékletre 

helyezzük, a ciklusnak azon pontján fog blokkolódni, ahol a fehérjére szükség lenne a 

sejtciklusban. Ezt a pontot nevezzük átmeneti pontnak (tranzíciós pont, TP). Ha a 

sejteket 25 °C-os szaporításról 35 °C-ra helyezzük, minden sejt az átmeneti ponton 

blokkolódik. Ez azt fogja jelenteni, hogy azok a sejtek, amelyek a hőmérsékletváltás 

előtt már túljutottak a ciklusukban az átmeneti ponton, azok még egyszer 

elosztódnak, és a következő ciklusban blokkolódnak. Míg azok a sejtek, melyek a 

sejtciklusukban az átmeneti pont előtt tartottak, az átmeneti pontig jutnak el. Így a 

kialakuló sejtszámból meghatározható az átmeneti pont pozíciója a következő 

képlettel: TP = 1 − log2(NR/NP), ahol NR a restriktív hőmérsékleten mért állandósult 

sejtszám, míg NP a permisszív hőmérsékleten mért sejtszám a blokkolás kezdetén. 

Nurse számos ilyen mutánst vizsgálva megállapította, hogy a legtöbb mutáns 

átmeneti pontja az ellenőrzési pontok, valamint a sejtciklus fázishatárainak 

környezetében található, mivel ezek komplex folyamatok, melyek sok fehérje 

összehangolt működését igénylik (Alberts et al., 2014). Korábban hasonló kísérleteket 

végzett sarjadzó élesztővel Leland Hartwell is, ő is számos mutánst hozott létre 

(Hartwell, 1974; Hartwell et al., 1970). Munkájuk során mindketten az izolálás 

sorrendjében számozták az egyes cdc mutánsokat. Később komplementációs 

tesztekkel megtalálták egyes esetekben a fehérjék homológjait a másik fajban, a vad 

típusú sarjadzó élesztő gének képesek voltak a mutáns hasadó élesztő sejteket 

életképessé változtatni, ami azt jelenti, hogy a két gén homológ, tehát rokon, és 
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funkciójuk is megegyezik (Alberts et al., 2014). A párhuzamos munka miatt a mai 

napig az azonos funkciójú gének neve eltér a két fajban. 

A hasadó élesztő speciális mutánsai az úgynevezett wee mutánsok. Ezek a 

mutánsok a vad típusú sejtekhez hasonló generációs idővel szaporodnak, de 

sejthosszuk csak közel fele a vad típusú sejtekének (kb. 4-5 m születéskor). A nevük 

is innen ered, a wee a skótok kelta nyelvén törpét jelent. Ma már ismert, hogy a 

mutáció a Wee1 kináz génjét érinti, ezért az MPF jóval kisebb méretnél eléri a 

mitózisba jutáshoz szükséges szintet, ennek következményeként ilyen kisméretűek 

ezek a sejtek. A mutáció miatt sérül a G2 fázisú méretkontroll, ami a Wee1 fehérjén 

keresztül működik, így a sejtek G2 fázisa lerövidül. Ezzel egyidőben viszont aktívvá 

válik az eddig kriptikus, G1 fázisú méretkontroll, a sejtek G1 fázisa ezért jóval 

hosszabb lesz, mint vad típusban. A G1 fázisú méretkontroll szintje természetesen 

jóval alacsonyabb, mint a G2 fázisúé, de ez a kis sejtméret állandósulhat a 

populációban, így megvalósul a méret homeosztázis (Sveiczer & Horváth, 2013) (8. 

ábra). 

 
8. ábra: A wee1∆ mutáns sejtek sejtciklusa (Sveiczer & Horváth, 2013 alapján). 

Nurse számos wee mutánst izolált, de a genetikai térképezések során kiderült, 

hogy ezek mindössze két génben történt mutáció eredményei. A fent ismertetett wee1 

mutánsok esetében már ismertettem a mutáció következményét, míg a másik, wee2 

mutánsokról később kiderült, hogy valójában a cdc2 egy speciális mutációjának 

eredményei, melynek eredményeként a CDK1 aktivitása jelentősen megnő, ezért 

válhat az MPF már sokkal kisebb méretnél is aktívvá. Az egyik legismertebb wee2 

mutáns a domináns, hiperaktív cdc2-3w mutáns (Fantes, 1981). A mutáns 

különlegessége, hogy annyira nagy aktivitású benne a preMPF, hogy a sejt még a 

Cdc25 foszfatáz, sőt még háttérkópiájának, a Pyp3 fehérjének közös hiányában is 
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szaporodik. Azaz életképes mind a cdc2-3w cdc25∆ dupla mutáns, mind a cdc2-3w 

cdc25∆ pyp3∆ tripla mutáns, igaz méretük már a vad típusú sejtekénél jóval nagyobb 

(születéskor kb. 9-10 m, illetve 11-12 m), és a tripla mutáns tenyészetekben már 

jóval gyakoribbak a halott sejtek, mint vad típusú tenyészetekben (Millar et al., 1992; 

Russell & Nurse, 1986). 

3.2.3 Sejtnövekedés és méretkontroll a hasadó élesztőben 

A hasadó élesztő növekedését először Mitchison vizsgálta, megállapította, hogy a 

sejtek kizárólag a sejtvégeken nőnek, átmérőjük állandó. Megfigyelte, hogy a ciklus 

utolsó kb. 25%-ban már nem tapasztalható számottevő növekedés, ezt a szakaszt 

konstans hosszúsági fázisnak nevezzük. Ennek oka az, hogy a sejtek sejtvázára 

ilyenkor már a mitózis fázisaiban, illetve a sejtosztódásban van szükség, így a sejtek 

nem tudnak növekedni (Mitchison, 1957). Később a sejtvégek növekedését vizsgálva 

megállapították, hogy a hasadó élesztő sejtek osztódás után csak az egyik végükön 

kezdenek nőni, az úgynevezett régi végükön (OE, old end), mely már az előző 

ciklusban is növekvő sejtvég volt. Majd a ciklus körülbelül harmadánál kezd el az 

utolsó osztódáskor keletkezett új vég (NE, new end) nőni (Das et al., 2012; Mitchison 

& Nurse, 1985). Ezzel egyidőben az új vég morfológiája is megváltozik, jóval 

csúcsosabbá válik az eddigi félgömb alak helyett (Abenza et al., 2015), ezt nevezzük 

NETO (new end take off) eseménynek. Tehát ezen a ponton válik az eddig unipoláris 

növekedés bipolárissá. Ez a növekedési sebesség változását eredményezi, tehát a 

növekedési mintázatban egy töréspont (RCP) tapasztalható, ugyanakkor a sebesség 

nem nő a duplájára, hanem csak kb. 40%-kal, mert az új vég növekedésével 

párhuzamosan a régi vég sebessége egy kicsit mérséklődik. Jól látható tehát, hogy a 

hasadó élesztő vad típusú sejtjeinek növekedését legjobban bilineáris függvénnyel 

írhatjuk le, ahol a töréspont a NETO pozíciójának felel meg (Mitchison & Nurse, 1985) 

(9. ábra). 

 
9. ábra: A hasadó élesztő sejtek ciklus alatti növekedése (Sveiczer & Horváth, 2013 alapján). 
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Ugyanakkor bizonyos mutánsokban a NETO pozíciója eltér a vad típusú sejtekhez 

képest, pl. a wee1∆ mutánsokban a növekedési szakasz alatt nem tapasztalható NETO. 

Jogosan gondolhatnánk, hogy akkor ezekben a sejtekben a növekedés lineáris, 

töréspont nélkül. Azonban a sejtek szintén bilineáris növekedési mintázatúak, 

ráadásul a töréspont környezetében a növekedési sebesség közel kétszeresére nő. 

Ennek oka az eltérő sejtciklus, a ciklus harmada wee1Δ mutánsokban az S fázis 

pozíciójának felel meg (8. ábra). Könnyen belátható, hogy az S fázisban megduplázódó 

genetikai állomány hatására a fehérje szintézis sebessége is a kétszeresére nő, így a 

növekedési sebesség is kb. kétszeresére változik. Ezt a jelenséget nevezzük géndózis 

hatásnak (Mitchison & Nurse, 1985).  

A mai napig vitatott, hogy valóban a bilineáris függvény írja-e le legjobban a sejtek 

növekedését (Sveiczer et al., 2014). A legtöbb közlemény a bilineáris függvényt tartja 

a legadekvátabbnak (Baumgartner & Tolic-Norrelykke, 2009; Sveiczer et al., 1996; 

Sveiczer et al., 1999), bár mások az exponenciális függvény általánosságát említik 

(Cooper, 2013). Az exponenciális modell ellen szól az is, hogy a hasadó élesztő 

hengeres sejtjei kizárólag a végeken nőnek (Chang & Huang, 2014), azon belül is a 

végtől számított 3 m-en belül épülnek be az új sejtfalat alkotó anyagok (Abenza et 

al., 2015), mely limitáló hatással bír a sejtek tágulási sebességére. 

A hasadó élesztőben működő méretkontroll mechanizmust elsőként Fantes 

bizonyította a korábban már említett módon (Fantes, 1977). Fantes ebben a 

munkájában határozta meg azt is, hogy a sejtek sejtciklusa nem rövidülhet le egy 

bizonyos érték alá, ez az úgynevezett minimál ciklusidő. Szinte ezzel egyidőben 

végezte el kísérleteit Miyata kutatócsoportja. Fantessel ellentétben ők nem 

hőmérsékletérzékeny mutánsokkal dolgoztak, hanem kémiai szerrel, hidroxi-

karbamiddal blokkolták a sejtciklust. A hidroxi-karbamid a DNS szintézisét gátolja, ily 

módon a sejtekhez adagolva azok S fázisban blokkolódni fognak, és ezzel az eljárással 

(indukciós szinkronizálás) is mesterségesen nagyméretű sejteket lehet előállítani. 

Eredményeik megerősítették Fantes konklúzióit, ezzel is bizonyítva, hogy nem a 

blokkolás eredménye a méretkontroll megszűnése, hanem a nagy méreté (Miyata et 

al., 1978a). A továbbiakban a gátlást csak rövidebb ideig alkalmazták, ezzel 

megnövelték a sejtek aktuális ciklusidejét, így nagyobb méretű sejtek keletkeztek. 

Azonban a blokkolást megszűntetve a sejtek a következő ciklusukat számottevően 

„lerövidítették”, hogy az előző ciklusban szerzett méretkülönbségtől 

megszabaduljanak, így visszatérve a normál mérethez. Megfigyelték, hogy ha a gátlás 

a ciklusidő 1/3-nál rövidebb ideig tartott, akkor a sejtméret kompenzációja egy 

cikluson belül bekövetkezik, míg ha a gátlás hosszabb ideig tart, akkor a normál 

mérethez való visszatérés több ciklust vesz igénybe. Ez tehát azt jelenti, hogy a sejtek 

csak a ciklusidejük kb. 1/3-át tudják a kompenzációra felhasználni (sizer szakasz), a 

maradék 2/3 a minimál ciklusidő, mely elengedhetetlen a ciklus biztonságos 

végbemeneteléhez (timer szakasz) (Miyata et al., 1978b). További kísérleteikkel 

bizonyították, hogy a méretkompenzáció során a G2 fázis rövidül le, míg a minimál 
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ciklusidő a kromoszómás ciklus időszükségletének felel meg (Miyata et al., 1979a; 

Miyata et al., 1979b). 

A fenti kísérletekkel tehát bizonyították, hogy a hasadó élesztő sejtciklusa 

egyaránt tartalmaz sizer és timer szakaszokat, ugyanakkor csak később sikerült 

bizonyítani, hogy a vad típusú sejtekben a ciklus első fele tekinthető sizernek, kb. a G2 

fázis közepéig, majd az innentől bekövetkező események egy timer szakaszt alkotnak 

(Sveiczer et al., 1996). Ugyanakkor bizonyos mutánsokban (a cdc2-3w cdc25∆ dupla 

mutánsban, és a cdc2-3w cdc25∆ pyp3∆ tripla mutánsban) a méretkontroll az 

interfázis végén hat, míg a ciklus első fele időkapcsolóhoz hasonlóan működik, tehát 

az ő ciklusuk vélhetően inkább timer+sizer felépítésű (Sveiczer et al., 1999). 

A hasadó élesztőben működő méretkontroll működését korábban az MPF 

sejtmagban való akkumulációjával magyarázták, azaz az MPF a sejtmagban 

koncentrálódik, a sejtmérettel arányos módon, így az MPF akkor éri el a kritikus 

koncentrációt, mikor a sejt elérte a megfelelő méretet (Kovelman & Russell, 1996; 

Novak et al., 2001). Azonban később bizonyították, hogy a sejtmag mérete a sejttel 

összhangban folyamatosan nő, így a magi fehérjék nem koncentrálódnak, tehát a 

méretkontroll más módon valósulhat csak meg (Neumann & Nurse, 2007). Körülbelül 

ezzel egyidőben fedezték fel a Pom1 fehérjét, mely a sejtvégektől a sejtmag felé egyre 

hígul, koncentrációgradienst kialakítva a kortex mentén. A Pom1 közvetetten az CDK1 

inhibitora, ugyanis kis sejtméretnél, amikor a Pom1 koncentrációja nagy a mag 

környezetében, a Pom1 kináz gátolja a sejt közepén a membránhoz rögzített 

foltokban jelen levő Cdr2 proteint (Guzman-Vendrell et al., 2015), ami így nem tudja 

gátolni a Wee1 fehérjét, így a Wee1 kináz foszforilezi az MPF-et, létrehozva az inaktív 

preMPF formát. Ha a sejt mérete már akkora, hogy a Pom1 már nem tudja kifejteni a 

gátló hatást, a Cdr2 protein inaktiválja a Wee1 kinázt, ezáltal aktívvá válhat az MPF, a 

sejt mitózisba léphet (Hachet et al., 2011; Martin, 2009; Martin & Berthelot-Grosjean, 

2009; Moseley et al., 2009) (10. ábra). Ugyanakkor a Pom1 kizárólagos szerepét a 

méret homeosztázis kialakításában a közelmúltban megkérdőjelezték, mivel a pom1∆ 

mutánsok tenyészetében is megfigyelhető a méretkontroll (Wood & Nurse, 2013). 

Ugyanakkor ennek az is lehet az oka, hogy ezekben a sejtekben a G1 fázisú 

méretkontroll működik. Ezt valószínűsíti az is, hogy a pom1∆ mutáns sejtek steady-

state tenyészeteit vizsgálva hasonló méretkontroll eredményeket kaptak, mint 

indukciós szinkrontenyészetekben például Fantes (Fantes, 1977), tehát egy töréspont 

figyelhető meg a sejtnövekedés – születéskori méret ábrán. Ráadásul a töréspont 

pozíciója majdnem egybeesik a cdc2-33 wee1-6 mutánsokban tapasztalttal (kb. 6 m 

születéskori méretnél), melyekben biztosan csak a G1 fázisú méretkontroll működik 

(Sveiczer et al., 1996). Ez alapján valószínűsíthető, hogy a Pom1 fehérje szerepe 

elengedhetetlen a G2 fázisú méretkontroll működéséhez, de a pom1∆ mutáns sejtek 

is működő méretkontrollal rendelkeznek, viszont az valószínűleg a G1 fázisban hat. 
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10. ábra: A Pom1 koncentráció-gradiens hatása (Martin, 2009 alapján). 

3.3 A sejtosztódás 

A mitózist követően következik be a sejtosztódás, mellyel két leánysejt jön létre, 

melyek genetikai állománya megegyezik egymással és az anyasejtével. Az eukarióta 

sejtek többségében az osztódás szimmetrikus, két hasonló méretű sejt jön létre, de 

egyes sejteknél (pl. S. cerevisiae) a létrejövő sarjsejt jóval kisebb, mint az anyasejt, az 

osztódás aszimmetrikus. Az osztódás célja a két sejtmag és a különböző sejtalkotók, 

makromolekulák elosztása a két leánysejtbe (Morgan, 2007). Mivel a folyamatok 

többsége evolúciósan konzervált, ezért először a citokinézis általános megvalósulását 

mutatom be, majd később térek ki a gombák, valamint kiemelten a hasadó élesztő 

osztódásának mechanizmusára. 

3.3.1 A sejtosztódás általános megvalósulása 

A sejtmembrán összehúzódását (a barázdálódást) a kontraktilis aktin-miozin 

gyűrű (CAR, contractile actin-myosin ring) végzi, mely aktinszálakból és miozin II 

motorfehérjékből épül fel. A gyűrű összehúzódásán felül természetesen szükség van 

az új membránmolekulák beépülésére, ezért a membránszintézis és a gyűrű 

összehúzódása csak összehangoltan mehet végbe. A megfelelően kijelölt osztódási sík 

elengedhetetlen ahhoz, hogy mindkét leánysejt tartalmazza az anyasejt teljes 

genomkészletét. Ezért élesztőkben már a mitózis előtt kijelölődik az osztódási sík, a 

kromoszómák a mitózisban ezen a síkon állnak fel, majd ennek két oldalára 

szegregálódnak. Ezzel szemben állati sejtekben az anafázisban egy sejtváznak küldött 

szignál jelöli ki az osztódási síkot, mely a mitózisos orsóra merőleges (Daga & Chang, 

2005; Miller, 2011). Az osztódás időbeli lejátszódása legalább annyira fontos, mint a 

térbeli, ez is az MPF-en keresztül valósul meg. A mitózis utolsó lépései kapcsoltak az 

osztódással, az anafázistól kezdődően, ahogy defoszforilálódnak az MPF szubsztrátjai, 

úgy tud az osztódás is elkezdődni (Morgan, 2007; Wolfe & Gould, 2005). 

A kontraktilis aktin-miozin gyűrű kialakulásához több fehérje szükséges. Az 

aktinnak fonalas struktúrát kell létrehoznia, úgynevezett mikrofilamentumokat. Ez 

egy kettős hélix struktúra, mely monomer aktin egységekből alakul ki. A monomer 

globuláris G-aktin molekulák ATP kötött formában épülnek be a fonalas struktúrába 

(F-aktin), ami pedig később ADP-vé hidrolizál. Akárcsak a mikrotubulusok, az 

aktinfonalak is strukturális polaritást mutatnak, az egyik végük (horgas vég, barbed 

end) gyorsabban növekszik, mint a másik (hegyes vég, pointed end). A kialakuló 
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aktinszálak egy aktinkötő fehérje segítségével a sejtvázon keresztül a 

sejtmembránhoz rögzülnek, így tudják a miozin motorfehérjéknek az útvonalat 

biztosítani az összehúzódáshoz, melyek a horgas vég felé mozogva tudnak az 

aktinszálakon mozogni. A miozin II motorfehérjék is több alegységből épülnek fel, 

melyek közül a funkciójuk betöltésében a legfontosabb szerepe a nehéz szálaknak 

van. Ezek N-terminális végén helyezkedik el az ATP-függő motor domén, míg C-

terminális hosszú farki részük egymásra tekeredett (coiled-coil) struktúrát alakít ki. 

A két nehéz szálhoz kapcsolódnak a könnyű szálak, az esszenciális, valamint a 

regulációs. A regulációs könnyű szál foszforilációján keresztül valósul meg a 

kontraktilis gyűrű kialakulásának szabályozása. A miozin II szálak vastag 

filamentumokká szerveződnek, egy kétpólusú stuktúrát létrehozva, mivel a 

filamentumok végén elhelyezkedő motorok ellentétes irányba tudnak mozogni az 

aktinszálak mentén. A kialakult vastag filamentumok a vékony aktinfilamentumokhoz 

kapcsolódva létrehozzák a kontraktilis aktin-miozin gyűrűt, a miozin II filamentumok 

ATP hidrolízis terhére az aktinszálak horgas vége felé közelednek, így közelítik 

egymáshoz a hegyes végeket, valamint a sejtvázba rögzített horgas végeket, ezáltal 

összehúzódik a sejtmembrán (Morgan, 2007) (11. ábra). 

 
11. ábra: A kontraktilis aktin-miozin gyűrű kialakulása (Morgan, 2007 alapján). 

Az aktinszálak kialakulásáért elsősorban a forminok felelősek, melyek nukleációs 

központként viselkednek, így segítik az aktin monomerek fonalakká alakulását. A 

forminok az aktin filamentumok horgas végéhez kötődnek, mellyel elősegítik újabb 
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monomerek beépülését. A forminhoz kötött aktin filamentumok polimerizációját a 

profilin molekulák segítik, melyek az aktin monomerekhez kapcsolódnak, és segítik 

polimerizációjukat. Az izomban található filamentumokhoz képest a kontraktilis 

gyűrű sokkal kevésbé rendezett, ezért a gyűrű összehúzódásakor folyamatosan 

szétesik és újraszerelődik, így a gyűrű vastagsága összehúzódás során nem változik 

számottevően. Ebben a folyamatban kiemelkedő jelentősége van a kofilin aktin 

destabilizáló fehérjének, mely a zsugorodással párhuzamosan eltávolítja az aktint 

(Glotzer, 2005). Ez az oka annak, hogy míg az izomsejtekben az összehúzódásokat 

elernyedések követik, tehát visszaáll az eredeti állapot, addig a CAR folyamatosan 

kontraktál, a gyűrű folyamatosan húzódik össze, mígnem bekövetkezik az osztódás. 

A CAR megfelelő lokalizációjához és megfelelő időben történő összehúzódásához 

számos fehérje összehangolt működése szükséges. A szeptinek egy kis, 

rokonfehérjékből álló fehérjecsalád, melyek a S. cerevisiae sejtekben esszenciálisak, 

és más fajokban is kiemelkedő szerepük van, ugyanakkor nem mindig esszenciálisak. 

Ezek a GTP-áz aktivitású fehérjék nagy komplexekbe, filamentumokba szerveződnek, 

sarjadzó élesztőben a G1 fázis végén a sarjsejt helyén gyűrűt alkotnak, ezzel jelölve ki 

a helyet később az aktin-miozin gyűrűnek, valamint elengedhetetlenek az új 

sejtfalanyag beépítéséhez a sarjsejt nyakánál. Állati sejtekben a szeptinek az 

aktinszálakkal kolokalizáltak az osztódási barázdánál, és létfontosságúak a normális 

citokinézishez. A szeptinek pontos funkciói, valamint GTP-áz aktivitásuk szerepe a 

mai napig nem világos, valószínűsíthetően a sejtosztódási apparátus 

összeszerelődésének alappilléreként funkcionálnak (Morgan, 2007; Wolfe & Gould, 

2005). Állati sejtekben a gyűrű megfelelő lokalizációjához esszenciálisak a 

multidomén anillin fehérjék, melyek az aktinnal, miozinnal és a szeptinekkel 

asszociálnak. Szerepük valószínűleg a szeptinekhez hasonlóan a strukturális 

kapcsolat biztosítása a gyűrű különböző tagjai között (Morgan, 2007). Ugyancsak 

fontos szerepük van élesztőkben az IQGAP fehérjéknek, melyek az aktin 

filamentumokkal kölcsönhatásban fontos szereppel bírnak a kontraktilis gyűrű 

létrejöttében. Sarjadzó élesztőben az Iqg1 fehérje az anafázisban a sarjsejt nyakánál 

jelenik meg az aktin megjelenése előtt, és feladata az aktinmolekulák megfelelő helyre 

való toborozása. Ezzel szemben hasadó élesztőben a rokon Rng2 fehérjének az 

aktinszálak megfelelő szerveződésében van szerepe a szeptumnál (Morgan, 2007). 

A gyűrű összehúzódásának szabályozása állati sejtekben a miozin II regulációs 

könnyű szálának (RMLC, regulatory myosin light chain) foszforilációján keresztül 

valósul meg. Az RMLC az N-terminális közeli két szerin oldallánc foszforilációjának 

hatására aktiválódik, ami szükséges az ATP-függő motoraktivitásához, valamint segíti 

a miozin II vastag filamentumokká való alakulását, ami a CAR létrejöttéhez 

elengedhetetlen. Ezzel szemben élesztőkben nem figyeltek még meg ilyen 

mechanizmust. Hasadó élesztőben az Rng3 fehérje hozzákötődik és aktiválja a miozin 

II-t. A regulációban szintén fontos szerepet játszanak a Rho fehérjék. Ezek a kis GTP-

áz aktivitású fehérjék GTP kötött formában több célponttal is rendelkeznek, melyek 
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fontosak a CAR összeszerelődésében és összehúzódásában is (Glotzer, 2005; Morgan, 

2007; Robinson & Spudich, 2000; Wolfe & Gould, 2005). 

3.3.2 A hasadó élesztő citokinézise 

Hasadó élesztőben az osztódás helyét a mitózis elején a sejt középvonalában 

megjelenő Mid1 anillin-szerű fehérje jelöli ki, mely egy széles sávot alkot a sejtmag 

környékén. Ahhoz, hogy ez a sáv valóban a sejt középvonalában, a mag körül alakuljon 

ki, elengedhetetlen a Pom1 fehérje is (Bähler & Pringle, 1998; Hachet et al., 2012; 

Oliferenko et al., 2009). Interfázisban a Mid1 főként a sejtmagban lokalizálódik, majd 

a mitózis elején a Plo1 (Polo kináz) fehérje hatására megindul a sejtmagból való 

kiáramlása, melynek hatására alakul ki a gyűrű alakú lokalizáció a sejtmag 

környezetében a sejtkortexen. Interfázisban az F-aktin foltokban a sejtvégeken 

lokalizálódik, mivel ilyenkor a növekedéshez szükséges, míg a mikrotubulusok a sejt 

teljes hosszát áthálózzák. A mitózis alatt a Mid1 gyűrűben számos fehérje gyűlik össze 

foltokat alkotva, mint például a miozin II, az aktin, a formin (Cdc12) és az Rng2 (Eng 

et al., 1998). Ennek hatására az anafázis után a citoszkeleton teljesen átrendeződik, 

kialakul a kontraktilis gyűrű, melynek összehúzódásával párhuzamosan 

szintetizálódik az új sejtfal is. A szeptum szállítódásához elengedhetetlen, hogy a CAR 

mentén F-aktin foltok jelenjenek meg. A gyűrű összehúzódásával párhuzamosan a sejt 

szintetizál egy úgynevezett elsődleges szeptumot, melynek összetétele eltér a 

sejtfalétól. Az elsődleges szeptum létrejöttét követően annak mindkét oldalára 

szintetizálódik a másodlagos szeptum, melynek összetétele megegyezik a sejtfaléval. 

A sejtosztódás utolsó lépéseként lebomlik az elsődleges szeptum, valamint az azt 

körülvevő sejtfalrész, a szeptumszegély (septum-edging) (Balasubramanian & 

McCollum, 2004; Balasubramanian et al., 2000; Willet et al., 2015) (12. ábra). 

A CAR összehúzódásával párhuzamosan és jól összehangoltan, szintetizálódnia 

kell a szeptumnak is, melynek kezdetét a szeptáció iniciáló hálózat (SIN, Septation 

Initiation Network) szabályozza. A SIN GTP-áz regulált protein kináz kaszkád, mely 

három kinázból (Cdc7, Sid1, Sid2) és egy kis GTP-áz (Spg1) fehérjéből áll, valamint a 

Cdc14 és a Mob1 fehérjékből, melyek a Sid1 és a Sid2 alegységei. A SIN minden 

komponense a magorsótestek környezetében lokalizálódik, ebben a Sid4 és a Cdc11 

fehérjék segítenek, melyek a lokalizáció alappilléreként szolgálnak. Interfázisban az 

Spg1 inaktív, GDP kötött formában van jelen, melyért a Cdc16-Byr4 GTP-áz aktiváló 

fehérjekomplex (GAP, GTPase aktivating protein) felel. A mitózis elején a GEF-ek 

(Guanine-nucleotide exchange factor) lecserélik az Spg1 fehérjék GDP nukleotidjait 

GTP-re, melyek ezáltal aktívvá válnak, és ezzel egyidőben a Cdc16-Byr4 komplex 

eltávolodik a magorsótestről. Az aktív Spg1 odavonzza a Cdc7 fehérjét a 

magorsótesthez. Az anafázis végén a Cdc16-Byr4 komplex visszatér az egyik 

magorsótesthez, ezzel egyidőben disszociál róla a Cdc7 protein. A kialakuló 

aszimmetria oka a mai napig nem ismert. A Sid1-Cdc14 komplex a Cdc7 fehérjét 

tartalmazó magorsótest környezetében található anafázisban, és aktiválja a Sid2-
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Mob1 komplexeket, melyek így az aktin-miozin gyűrűhöz vándorolnak és annak 

összehúzódását, valamint a szeptáció indítását okozzák, ugyanakkor a pontos 

célfehérjék a mai napig nem ismertek. A SIN indításának megfelelő időzítésért szintén 

az MPF felelős (Balasubramanian & McCollum, 2004; Krapp et al., 2004). 

 
12. ábra: A hasadó élesztő sejtváz-átrendeződései a ciklus során (Balasubramanian et al., 2000 

alapján). 

A két leánysejt létrejöttéhez nem csak az új sejtmembránnak, hanem az új 

sejtfalnak is meg kell szintetizálódnia. A szeptum főleg 1,3-α-glükánból, 1,6 

elágazásokat tartalmazó 1,3-β-glükánból és galaktomannánból áll, ezen felül az 

elsődleges szeptum lineáris 1,3-β-glükánt, míg a másodlagos szeptum 1,6-β-glükánt 

tartalmaz (Humbel et al., 2001). Míg a galaktomannán és az 1,6-β-glükán 

szintézisének mechanizmusa a sejtosztódás során nem ismert, addig az 1,3-α-glükán 

és az 1,3-β-glükán szintéziséért felelős fehérjékből több is karakterizált 

(Balasubramanian & McCollum, 2004). Öt ismert fehérje is található a hasadó 

élesztőben melyek 1,3-α-glükán szintáz aktivitással rendelkeznek (Ags1/Mok1, 

Mok11, Mok12, Mok13, Mok14), melyek közül az Ags1 esszenciális a sejt normális 

morfológiájának kialakításában, míg a többi négy fehérje a sporulációban tölt be 

fontos szerepet (García et al., 2006; Hochstenback et al., 1998). Az 1,3-β-glükán 

szintézisért pedig négy fehérje (Bgs1, Bgs2, Bgs3, Bgs4) felelős, melyek közül a 

Cps1/Bgs1 esszenciális a citokinézishez. A szintézis pontos mechanizmusa nem 

ismert, az elsődleges szeptum szintézisének indításáért valószínűsíthetően a Cps1 

fehérje felelős, melyet valószínűsíthetően a SIN aktivál. Az elsődleges szeptum 

létrejötte után létrejön annak mindkét oldalán a másodlagos szeptum, így már a két 

leánysejt fizikailag el van választva. Az elsődleges szeptum és a sejtfal szegély 

találkozásánál található háromszögű gyűrű struktúrában még egy „sűrű” anyag 

(material triangulaire dense), mely nevét az elektronmikroszkópos felvételek alapján 
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kapta. Pontos funkciója nem ismert, a sejtszeparáció során nem degradálódik, később 

ebből lesznek a leánysejteken az osztódási hegek. A szeptumszintézist követően 

kezdődhet a sejtszeparáció, melynek első lépése a szeptumszegély lebomlása, mely 

szigorúan kontrolláltan mehet csak végbe, hiszen a sejtfal nem sérülhet. Ezt a 

folyamatot az Agn1 enzim (1,3-α-endoglükanáz) végzi (Dekker et al., 2004; García et 

al., 2005), ezt követően a sejtekben lévő turgornyomás kigömbölyíti az új sejtvégeket, 

és ennek a fizikai hatásnak a következtében kezdődik el az elsődleges szeptum 

lebomlása, melyben fontos szerepe van az Eng1 (1,3-β-glükanáz) enzimnek is 

(Martin-Cuadrado, 2003; Sipiczki, 2007; Willet et al., 2015). 

A sejtszeparáció során a sejtfal hidrolizáló enzimek három szinten 

szabályozódnak. A Sep1 egy forkhead-típusú transzkripciós faktor, mely az egész 

kaszkád elindításáért felel. Ez a fehérje felelős az első átíródási hullámért, melynek 

során az ace2 gén átíródását inicializálja. Az Ace2 egy cink-ujj típusú transzkripciós 

faktor, mely számos sejtszeparációs fehérje, többek közt a sejtfal hidrolizáló enzimek 

átíródását indítja el. A regulációban ezen felül számos egyéb fehérje (pl. Mcs6, Pmh1, 

Fkh2, valamint valószínűsíthetően a Cdc2) is fontos szerepet játszik (Sipiczki, 2007). 

3.3.3 A sejtfalszintetizáló és -hidrolizáló enzimek 

Mivel doktori munkám során az α-glükán szintetizáló és hidrolizáló enzimekkel 

foglalkoztam, mely a hasadó élesztő sejtfalának egyik fő komponense, ezért ebben a 

fejezetben csak ezeket az enzimeket mutatom be. 

Az α-glükán szintáz, Ags1 hiányában a sejtek lizálnak, tehát nem tudják a 

megfelelő sejtfalintegritást biztosítani. Szemipermisszív hőmérsékleten szaporítva a 

hőmérsékletérzékeny ags1-1ts mutánsokat gömb alakú sejtek figyelhetők meg, 

melyekben a sejtfal α-glükán tartalma jóval kisebb, mint a vad típusú sejtekben (Grün 

et al., 2005; Konomi et al., 2003). Ezek alapján az 1,3-α-glükán szerepe a sejtfal 

intaktságában és a hengeres alak fenntartásában esszenciális (Hochstenback et al., 

1998). Ezt bizonyítja az is, hogy a sejteket Zimoláz enzimkeverékkel (mely hidrolizálja 

a β-glükánokat és a glikoproteineket, viszont az α-glükánt nem) kezelve a sejtek pálca 

alakja megmarad (Grün et al., 2005). Az Ags1 egy 2410 aminosav hosszú fehérje, 

melynek tömege 272 kDa. A fehérje valószínűsíthetően három doménból áll, egy 

pórus-szerű transzmembrán doménből, egy intracelluláris szintáz doménből és egy 

extracelluláris transzglikoziláz doménből. A szintézis során először az intracelluláris 

szintáz domén létrehoz egy kb. 120 aminosav hosszú láncot, mely a transzmembrán 

pórus-szerű doménen keresztül kijut az extracelluláris térbe, ahol a transzglikoziláz 

domén összekapcsolja a már kint lévő szállal, így jön létre a két szálból a sejtfalat 

alkotó α-glükán. Az így létrejött α-glükán 1,3-kötéssel kapcsolódó α-glükóz 

molekulákból áll, a redukáló végen néhány 1,4-kötésű α-glükóz rezidummal. 

Valószínűsíthetően ez a pár molekula a szintézis iniciálásához szolgál primerként 

(Grün et al., 2005)(13. ábra). 
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13. ábra: Az Ags1 protein valószínűsített szerkezete és működése (Grün et al., 2005 alapján). 

Az Ags1 szintáz doménje az N-terminális oldalán egy lizin gazdag régiót, míg C-

terminális oldalán egy szerin gazdag régiót tartalmaz, mely jellemző több glikogén és 

keményítő szintáz enzim hasonló doménjaira. A hasadó élesztő szintáz doménje kb. 

26%-os szekvenciaegyezést mutat az Agrobacter tumefaciens baktérium, valamint a 

Pyrococcus abyssi ősbaktérium GlgA glikogén szintázokkal, melyeknek 

háromdimenziós szerkezete is ismert. Az S. pombe-n kívül 14 Ascomycota és három 

Basidiomycota gomba ismert, melyek tartalmaznak Ags fehérjét. Ezek egymással kb. 

70% szekvenciaazonosságot mutatnak, míg más GT-5 szintázokkal (ősbakteriális és 

bakteriális glikogén szintázok, valamint növényi keményítő szintázok) kb. 27%-ot. A 

domén filogenetikai analízisével megállapították, hogy a gombák sejtfal α-glükán 

szintázai a GT-5 szintázok közt egy monofiletikus (egy őstől származó) csoportot 

alkotnak, tehát közelebbi rokonaik lehetnek ezen fehérjéknek, mint az egyéb gomba 

és állati eredetű glikogén szintáz GT-3 fehérjecsalád tagjainak (14. ábra). Ezen felül a 

baktériumokban megismert katalitikus motívum (Glu-X7-Glu: glutaminsav-7 

tetszőleges aminosav-glutaminsav) konzerváltságát is bizonyították. Ezek alapján 

valószínűsíthetően 1,4-α-glükán szintáz aktivitással rendelkezik a hasadó élesztő 

Ags1 szintáz doménje. Nem ismert azonban, hogy mi eredményezi azt, hogy a hasadó 

élesztő sejtfala 1,3-α-glükánt tartalmaz nagyobb mennyiségben. Előfordulhat, hogy az 

Ags1 rendelkezik 1,3-α-glükán szintáz aktivitással is, de nem kizárható az sem, hogy 

egy másik enzim felelős ezért (Vos et al., 2007). 

Az Ags1 fehérje lokalizációja a sejtciklus során változó: míg interfázisban a 

sejtvégeken található, addig a mitózisban a sejt közepén egy gyűrűt alkot. A 

citokinézis előtt kettős gyűrűként van jelen, míg a citokinézis alatt pedig egy sűrű 

foltban. A lokalizáció kialakulásához az F-aktin szükséges. Tehát a fehérje 

lokalizációja összefügg funkciójával, mindig ott található meg, ahol sejtfalszintézis 

szükséges. A ciklus elején eleinte csak a régi végen van jelen, hiszen itt tapasztalható 

csak növekedés, itt van szükség sejtfalszintézisre. A NETO eseménytől kezdődően 

mindkét végen jelen van a fehérje, így biztosítva a növekedést (Cortés et al., 2012; 

Katayama et al., 1999). 
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14. ábra: Az α-glükán szintázok szintáz doménjeinek filogenetikai fája (Vos et al., 2007 

alapján). 

Az α-glükán számos humán és növényi patogén gomba és baktérium sejtfalának 

vagy tokjának alapvető komponense, ezért az α-glükán szintázok blokkolása 

potenciális gyógyászati jelentőséggel bírhat, ezek az enzimek céljai lehetnek speciális 

gombaellenes szereknek (Grün et al., 2005; Nemecek et al., 2006). A Histoplasma 

capsulatum dimorf gomba (ld. 3.3.4 fejezet) esetében a sejtfal α-glükán tartalma 

fontos a patogenitás kialakulásában (Edwards et al., 2011; Klimpel & Goldman, 1988; 

Rappleye et al., 2004), hasonlóan a Paracoccidioides brasiliensis esetében is fontos 

virulenciafaktor az α-glükán, az Ags1 gén expressziója a patogén Y fázisban megnő 

(Villalobos-Duno et al., 2013). A Cryptococcus neoformans élesztőgomba Ags gének 

hiányában tokmentes sejteket képez, tehát valószínűsíthetően a sejtfal α-glükán 

tartalma elengedhetetlen a tok kialakításához, mely ezen gomba esetében egy kritikus 

virulenciafaktor (Reese & Doering, 2003). A szintén dimorf Blastomyces dermatitidis 

esetében is bemutatták, hogy a sejtek virulenciájában kiemelkedő szerepe van az α-
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glükán tartalomnak, az avirulens mutánsok sejtfala jóval kisebb mennyiségben 

tartalmazza ezt a szénhidrátot, mint a virulenseké (Hogan & Klein, 1994). Az 

Aspergillus fumigatus fonalas aszkuszos gomba genomja két, egymáshoz hasonló 

(72% szekvenciaegyezés) Ags fehérjét kódoló gént tartalmaz (Ags1, Ags2), 

melyeknek eltérő szerepe is van a hifafonalak sejtfalszintézisekor. Míg az Ags1 a 

sejtek szélén lokalizálódik és a sejtfalszintézisben vesz részt, addig az Ags2 

intracelluláris fehérje, és pontos szerepe nem ismert. Ellentétben a fent említett 

példákkal az A. fumigatus patogenitása nem függ az α-glükán szintázok működésétől 

(Beauvais et al., 2005). Az α-glükán nem minden gomba sejtfalában található meg, így 

például a sarjadzó élesztőében sem (Konomi et al., 2003). 

Az α-glükánok hidrolíziséért az α-glükanáz enzimek felelősek, melyekből szintén 

több paralóg (fajon belüli rokon szekvenciák) fehérje található meg számos aszkuszos 

gombában. A hasadó élesztőben két ilyen fehérje ismert, az Agn1 és az Agn2. Míg az 

Agn1 fehérjének a sejtosztódás során a szeptumszegély hidrolizálása a feladata, addig 

az Agn2 enzim a sporuláció során fontos. Az Agn1 egy endo-(1,3)-α-glükanáz, mely a 

glikozil-hidroláz-71-es (GH71) fehérjecsaládba tartozik. A kódoló gén illetve a fehérje 

identifikálása is ez alapján történt, az agn1 gén annotációja során a Trichoderma 

harzianum Mut fehérjéjét találták a leghasonlóbbnak (kb. 40% szekvenciaazonosság), 

mely a GH 71-es fehérjecsalád első tagja volt (Dekker et al., 2004; García et al., 2005). 

A fehérje az N-terminális oldalán, egy 22 aminosav hosszúságú szekréciós 

szignálpeptidet tartalmaz, míg a C-terminális részén hiányzik a rokonfehérjékben 

meglévő mután (1,3-α-glükán) kötő domén. Az agn1Δ mutáns sejtek sejtszeparációja 

nem tud tökéletesen végbemenni, a sejtek osztódás után nem válnak el teljesen 

egymástól, így kisebb csoportosulásokat alkotnak (Dekker et al., 2004; García et al., 

2005) (15. ábra). Az Agn1 fehérje túltermelése esetében García és munkatársai a 

sejtek lízisét tapasztalta, ezzel szemben Dekker kutatócsoportja a sejteket 

rezisztensnek találta az enzim túltermelésére (Dekker et al., 2004; García et al., 2005). 

Az Agn1 endoglükanáz kettő és hét közötti polimerizációfokú 1,3-α-glükán 

oligoszacharidokat képez, melyek között a pentaszacharidok dominálnak. 

Génexpressziós vizsgálatokkal kimutatták, hogy a gén átíródása a G1 valamint az S 

fázisban (sejtosztódás során) a legnagyobb, melyet az Ace2 transzkripciós faktor 

szabályoz (Dekker et al., 2004). 

 
15. ábra: Az agn1Δ mutánsok fenotípusa, összetapadt sejtek (Dekker et al., 2004 alapján). 
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Az Agn2 fehérje a sporuláció során a spórafal endolíziséért felel, vegetatív ciklus 

során a kifejeződése nem mutat periodikusságot. Az agn2Δ mutáns sejtek nem 

különböztethetők meg a vad típusú sejtektől (Dekker et al., 2007). 

A GH71-es fehérjecsalád filogenetikai analízise során öt elkülöníthető csoportot 

(G1, G2, G3, G4, G5) találtak, melyekből a G4 csoport tagjai tartalmazzák a mután kötő 

domént is (Villalobos-Duno et al., 2013) (16. ábra). 

 
16. ábra: A glikozil-hidroláz 71-es fehérjecsalád tagjainak filogenetikai fája (Villalobos-Duno 

et al., 2013 alapján). 

Az Agn1 fehérjének több ortológja is ismert más fajokban, melyeknek szerepe is 

eltérő lehet. A Trichoderma harzianum-ban és Trichoderma asperellum-ban a 

mikoparazitizmus kivédésére szolgál az enzim, a parazita gombák sejtfala indukálja a 

termelését, mely így a támadó gomba sejtfalát hidrolizálja. Ezen kedvező 

tulajdonságuk miatt ezeket a fajokat használják növényvédelemben is, hogy a 

növényeket támadó gombafertőzéseket kivédjék. Továbbá az Agn enzim önmagában 

is alkalmas lehet a gombafertőzések kivédésére, ezért termeltetésének ipari 

megvalósítása fontos lehetőségeket rejt a növényvédelemben (Ait-Lahsen et al., 2001; 

Sanz et al., 2005). Az Aspergillus nidulans esetében az Agn ortológ fehérje (mutA) 
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szerepe ivaros folyamatokban az, hogy a sejtfalból a mutánt felszabadítsa, mely így 

később szén- és energiaforrásként hasznosulhat. A folyamatban nagyon fontos, hogy 

a fehérje csak a megfelelő időben termelődjön, hogy a sejtfal a vegetatív ciklus során 

ne degradálódjon (Wei et al., 2001). Az α-glükanázok fontosak lehetnek a fogakon 

történő plakk-képződés megakadályozásában is. A Streptococcus mutans baktérium 

extracelluláris α-glükánt képez (tok), mely a plakk egyik fő alkotóeleme. Az α-

glükanáz tartalmú fogkrémek, szájvizek alkalmasak arra, hogy a fogakon 

megakadályozzák a biofilmképződést, melyek már forgalomban is kaphatók 

(Pleszczyńska et al., 2015). A P. brasiliensis egy Agn1 fehérjéje ismert, melynek a 

citokinézisben lehet szerepe.  

3.3.4 A gombák dimorfizmusa 

Eddig az egysejtű élőlények osztódását ismertettem részletesen, aminek 

eredményeként valóban két egymástól teljesen elkülönülő sejt jön létre. Azonban a 

gombák körében az osztódás nem minden esetben játszódik le tökéletesen. Ha az 

osztódott sejtek nem válnak el teljesen, akkor pszeudohifákat, vagy a szeptum 

átjárhatóvá válásával akár fonalas struktúrákat is képezhetnek. Ez többféle 

növekedési/szaporodási típust eredményez. Számos gomba képes a körülmények ‒

főleg a hőmérséklet és a tápközeg változása esetén ‒ a növekedési formák közti 

váltásra, mely jelenséget di-, vagy polimorfizmusnak nevezzük. Számos humán (pl.: 

Candida albicans, Histoplasma capsulatum és Paracoccidioides brasiliensis) és növényi 

(pl.: Taphrina deformans) patogén esetében a patogenitás kialakulása összefügg a 

szaporodási formák közötti váltással, mellyel biztosítják a tápanyagokhoz való 

könnyebb hozzáférést. 

A legtöbb állati patogén dimorf gomba a talajban fonalakat képezve (22-25 °C-on) 

növekszik, valamint spórákat képez. A spórákat belélegezve a szervezetben lévő 

magasabb hőmérséklet hatására történik meg a növekedési formák közti váltás, 

melyekre még egyéb faktorok is hathatnak (pl.: CO2, cisztein, ösztradiol). Míg az 

ösztradiol kötődése a sejtfalhoz serkenti a Coccidioides gomba növekedését, addig P. 

brasiliensis esetében gátolja a növekedési formák közti váltást, ez az oka annak, hogy 

míg a coccidiomikózis nagyon elterjedt a terhes nők körében, addig a 

paracoccidiomikózis nagyon ritkán fordul elő. A hőmérsékleten kívül más hatások is 

előidézhetnek váltást, pl. a Mucor fajok esetében anaerob környezetben élesztőszerű 

szaporodás figyelhető meg, de oxigén jelenlétében (szövetekben) fonalakat képeznek 

(Gauthier, 2015). 

Nem csak a patogén mikroorganizmusok körében elterjedt a morfológiai váltás, 

hanem több szaprobionta modellorganizmusban is, melyek segíthetnek a jelenség 

jobb megértésében biztonságos körülmények között. A sarjadzó élesztő (S. cerevisiae) 

például nitrogénforrás hiányában pszeudohifákat képez, melyben megnyúlt sejtek 

figyelhetők meg. Az osztódások többsége unipoláris, a sarjsejtek mindig az anyasejttel 
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ellentétes irányban jönnek létre, így egy fonalas, elágazó struktúrát hoznak létre 

(Blacketer et al., 1993). 

A dimorfizmus egyik fontos modellorganizmusa a hasadó élesztők közé tartozó 

nem-patogén Schizosaccharomyces japonicus, mely folyékony közegben a S. pombe 

sejtjeihez hasonlóan élesztőszerű szaporodást mutat, míg szilárd tápközegen 

pszeudo-, valamint valódi hifás növekedésre válthat, így invazív fonalakat képezve. A 

morfológiai váltás előidézhető nitrogénforrás hiányával is (Enczi et al., 2007). 

Nitrogénforrás hiányában a S. pombe sejtjei is képesek hifákat képezni (Amoah-

Buahin et al., 2005). 

A növekedési típusok közti váltás során számos folyamat játszódik le, mely 

szabályozza, hogy a korábbi bipoláris növekedésről a sejtek áttérjenek unipolárisra, a 

sejtek szeptációját gátolja, valamint kiterjedt poláris vakuolizációt idéz elő. Ezekben 

a folyamatokban számos fehérje vesz részt, melyek kutatása egyre fontosabb, mivel 

célzott gombaellenes szerek célpontjai lehetnek (Enczi et al., 2007; Gauthier, 2015; 

Nemecek, 2006). A morfológiai átalakulás természetesen a sejtfal összetételének 

megváltozásával is jár, ezért is kiemelkedő jelentőségű a sejtfal szintézis és hidrolízis 

vizsgálata a dimorfizmus jobb megértése szempontjából is (Gauthier, 2015). 

3.4 A bioinformatikai módszerek jelentősége 

A genetikai, molekuláris biológiai és biokémiai kísérletek mellett a számítógépek 

fejlődése óta egyre gyakoribbak a részben vagy akár teljes egészében számítógépen 

végzett kutatások, melyek jóval kevésbé költségesek. Ma már rengeteg adatbázis 

elérhető, melyek különböző biológiai minták más-más adatait tartalmazzák például: 

génszekvenciákat, genomszekvenciákat, génexpressziós mintázatokat, 

fehérjeszerkezeteket és számos egyéb információt. A hatalmas adatbázisokban tárolt 

információ feldolgozására szolgálnak a bioinformatikai módszerek, melyeknek 

számos felhasználási területe van. Ezek az eljárások segíthetnek a megszekvenált 

genomokban megtalálni a kódoló géneket, ezekhez funkciót rendelni (predikció), 

mely folyamatot annotációnak nevezzük. A temérdek tárolt szekvenciát gyakran csak 

automatikus módszerekkel annotálják, melyekben benne van a hibalehetőség is, 

illetve az adatbázisok közül nem mindegyik ellenőriz minden feltöltött információt, 

ezért az ilyen jellegű kutatásokban mindig nagyon körültekintően kell eljárni ezekkel 

az adatokkal. A gének annotációja során a nukleotidszekvenciákat 

aminosavszekvenciákra fordítják, ily módon elérhetők ezekben az adatbázisokban a 

fehérjeszekvenciák is, melyek szekvenálása a mai napig még csak nagyon bonyolult, 

költséges módon valósítható meg. A fehérjeszekvenciák alapján a fehérjék funkciója a 

szekvenciák hasonlósága alapján általában meghatározható, sok esetben a fehérjék 

másodlagos, esetleg harmadlagos szerkezete is jósolható (Zvelebil & Baum, 2008). Az 

újgenerációs szekvenátorok elterjedésének köszönhetően napjainkban már rengeteg 

faj teljes genomi szekvenciája is elérhető, mely lehetőséget ad arra, hogy a fajok közti 

rokonságot, leszármazást ne külső jegyek alapján, hanem a szekvenciák hasonlósága 
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alapján határozzuk meg. Míg korábban az élőlények leszármazását ábrázoló 

filogenetikai fák megalkotásához csak egy-egy konzervált gén/fehérje szekvenciáját, 

az úgynevezett filogenetikai markert (pl.: a tubulin, az elongációs faktor 1α (EF-1α), 

az RNS polimeráz alegységei, az aktin, a glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz, a 

riboszóma nagy és kis alegységében található rRNS-t kódoló gének valamint a 

közöttük található szekvenciák, mint például az ITS (belső átírt köztes szekvencia: 

internal transcribed spacer)) alkalmaztak, ma már elterjedtek az egyszerre több gént 

(Liu et al., 2009), vagy akár a teljes genomszekvenciát alapul vevő kutatások is (Wang 

et al., 2009a). A filogenetikai markerek olyan gének/fehérjék, melyek minden fajban 

megtalálhatók, megfelelően konzerváltak, viszont kellő számú mutáció is történt 

bennük az evolúció során. Wang és munkatársai 82 gombafaj rokonsági viszonyát 

állapította meg teljes genomszekvencia alapján, mely a gombák vizsgálatában nem 

csak azért fontos, mert így jobban megismerhetjük a fajok közti rokonságot, hanem 

azért is, mert ha bizonyos fehérjék evolúcióját vizsgáljuk, akkor ahhoz is jó 

összehasonlítási alapként szolgálhat ez a fa (Wang et al., 2009a) (17. ábra). 

Ahogy Wang és munkatársai törzsfáján is látható, az Ascomycota törzs három 

altörzsből áll. A Taphrinomycotina altörzsbe sorolják az ősi tömlősgombákat, ebbe az 

altörzsbe számos, nagyon különböző faj tartozik. A Saccharomycotina altörzsbe 

tartoznak a valódi perfekt élesztők, mint például a S. cerevisiae és a Yarrowia lipolytica 

is. A harmadik altörzs a Pezizomycotina, melybe a fonalas aszkuszos gombák 

tartoznak, például az A. nidulans, H. capsulatum. 

A Taphrinomycotina altörzs rokonsági viszonyai sokáig vitatottak voltak, mivel 

több egymástól nagyon különböző faj is ebbe az altörzsbe tartozik, mint például a 

Schizosaccharomyces nemzetség tagjai (hasadó élesztők), a Taphrina nemzetség, 

melynek tagjai többnyire növényi patogének, a Saitoella nemzetség tagjai anamorf 

élesztőszerű gombák, a Neolecta nemzetség, melybe fonalas, termőtestet képző 

gombák tartoznak, valamint a Pneumocystis nemzetség, melynek tagja többek közt az 

egysejtű tüdőpatogén, Pneumocystis jirovecii is. Liu és munkatársai 113 nukleáris és 

13 mitokondriális gén filogenetikai analízise során a Taphrinomycota altörzset 

monofiletikusnak találták, ami azt jelenti, hogy az altörzs fajai egy közös őstől 

származnak (Liu et al., 2009). 

A hasadó élesztők helyzete az élet fáján (Tree of Life) mindig is vitatott volt, 

többen közelebbi rokonságot valószínűsítenek a magasabbrendű eukariótákkal, főleg 

az állatokkal, mint a Saccharomyces cerevisiae-vel. Ennek vélhetően az az oka, hogy a 

hasadó élesztők korán leválhattak a fejlődés során és a gombák sokkal gyorsabban 

változtak az evolúció során, mint az állatok, valamint az egyes gombák változási 

sebessége is eltérő lehet (Sipiczki, 2000). 
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17. ábra: A gombák filogenetikai fája a teljes genomszekvenciájuk alapján (Wang et al., 

2009a) 
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A hasadó élesztők vélhetően egy fonalas őstől származnak, amit alátámaszt a S. 

japonicus dimorfizmusa is, miszerint képes fonalas és élesztőszerű állapotok között 

váltani, míg a többi Schizosaccharomyces faj nem, vagy csak nagyon speciális 

körülmények között. Ez arra utal, hogy a S. japonicus válhatott le legkorábban a 

fejlődés során, még azelőtt, hogy az élesztős növekedési formára váltottak volna 

(Sipiczki, 2004). 

Az utóbbi években elterjedtek a különböző fehérjék evolúciójának 

megismerésére irányuló tanulmányok is. Mivel a különböző fehérjékre az evolúció 

során eltérő nyomás lehet, ezért ezek evolúciója nagyban eltérhet a fajok 

evolúciójától. Ezek a vizsgálatok segíthetnek rámutatni arra is, hogy mikor 

történhettek az evolúció során a génduplikációs vagy génvesztéses események. A 

sejtszeparáció két konzervált regulátorát (Sep1, Ace2) tanulmányozva Balázs Anita és 

munkatársai ellentmondásos eredményeket kaptak. Az Ace2 transzkripciós faktort 

tanulmányozva a törzsfa alapján a Taphrinomycotina altörzs fehérjéi válhattak el 

először és csak ezt követően válhattak el a Pezizomycotina altörzs (fonalas, aszkuszos 

gombák) és a Saccharomycotina altörzs (valódi perfekt élesztők) proteinjei. Ezzel 

szemben a Sep1 fehérje alapján készített törzsfán a Taphrinomycotina altörzs fehérjéi 

a Saccharomycotina altörzs fehérjéivel egy ágon szerepelnek, ami azt jelentheti, hogy 

először válhattak le a fejlődés során a Pezizomycotina altörzs tagjai és később váltak 

el a valódi élesztők proteinjeitől a Taphrinomycotina altörzs fehérjéi (Balazs et al., 

2012). A két törzsfa eltérő topológiájának oka, hogy a törzsfa különböző gének alapján 

készült, ezért nem a fajok valódi rokonságát tükrözi. 
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4 Célkitűzések 

Doktori munkám célja a hasadó élesztő növekedésének, osztódásának és a 

sejtekben működő méretkontroll mechanizmusok tanulmányozása volt, melyhez 

különböző célokat tűztem ki: 

 Mivel mindmáig nincs általánosan elfogadott elmélet a sejtek növekedését 

legjobban leíró függvényre, ezért célom volt megtalálni azt, amelyik a legjobban írja 

le a hasadó élesztő sejthossz-növekedését. Ehhez mind egyedi sejtek, mind az egyedi 

sejtekből képzett hipotetikus „átlagsejtek” növekedését is vizsgáltam. A 

szakirodalomban mindmáig nem született olyan átfogó tanulmány, mely megfelelő 

számú egyedi sejtet vizsgált precíz statisztikai módszerekkel, ezért tartottam 

fontosnak, hogy vizsgáljam, hogy egy tenyészeten belül van-e eltérés a sejtek 

növekedését legjobban leíró modellek között, valamint van-e különbség a különböző 

tenyészetek (vad típusú és különböző sejtciklus-mutánsok) között. Ehhez nyolc 

tenyészet több, mint 590 egyedi sejtjének növekedését vizsgáltam. Fontosnak 

tartottam, hogy minden sejt esetében egyedileg határozzam meg a növekedési 

szakaszt, és minden esetben erre illesszek különböző függvényeket (lineárisat, 

exponenciálisat és bilineárisat), melyek közül statisztikai kritériumok segítségével 

válasszam ki az adott sejt növekedését legjobban leíró modellt. A modellszelekciós 

statisztikai kritériumokra (pl. Akaike Információs Kritérium, AIC (Akaike, 1974)) 

azért van szükség, mert az illesztett függvények eltérő paraméterszámúak: míg a 

lineáris és az exponenciális kétparaméteres, addig a bilineáris függvény (linearizált 

biexponenciális) öt paraméterrel rendelkezik, és ezek a kritériumok súlyoznak a 

paraméterszámmal is. A természettudományokban általánosan elfogadott elv, az 

Occam-borotvája értelmében, ha egy jelenség leírására több modell is egyformán 

alkalmas, akkor kötelesek vagyunk a lehető legegyszerűbbet (legkisebb 

paraméterszámút) választani (Cooper, 1998), tehát csak akkor fogadtam el a sejtek 

növekedését bilineáris mintázatúnak, ha az illeszkedés annyival jobb, hogy még a 

kritériumok is ezt a modellt tartják a legadekvátabbnak. 

 A sejtek növekedési mintázataival egyidejűleg számos növekedésre jellemző 

paramétert is lemértem/meghatároztam, melyek segítségével célom volt bizonyítani, 

hogy a vizsgált törzsekben működik valamilyen méretkontroll mechanizmus. Ezen 

felül a bilineáris növekedési mintázatú sejtek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 

ciklust két részre bontsuk, és ennek segítségével megállapítható, hogy a ciklus melyik 

felében történik a méretellenőrzés. Ehhez a bilineáris függvények illesztése során 

kapott RCP-k segítségével a ciklust két részre bontottam (RCP előtti és utáni szakasz) 

és célom volt megállapítani a méretkontroll pozícióját a cikluson belül. Ezeket az 

analíziseket korábban csak a teljes ciklusra (illetve annak RCP szerinti felbontásaira) 

végezték el (Fantes, 1977; Sveiczer et al., 1996), ezeket megerősítendő elvégeztem az 

analíziseket ilyen módon is, de fontosnak tartottam, hogy vizsgáljam a méretkontroll 

működését a növekedési szakaszban, mivel a kompenzáció csak ezen belül történhet 
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meg. A nyolc vizsgált tenyészet között szerepelt egy indukciós szinkrontenyészet is, 

melyben a sejtek a szinkronizálás következtében jóval nagyobb méretűek, mint a 

normál mérettartomány. A tenyészet vizsgálatával célom volt meghatározni azt a 

születéskori méretet, ami felett a méretkontroll kriptikussá válik, azaz a sejtméret 

többletének kompenzációja nem tud egy cikluson belül bekövetkezni. 

 A hasadó élesztő növekedéséhez és osztódásának összehangolásához 

elengedhetetlenek az α-glükán szintetizáló és hidrolizáló enzimek, ezért célom volt 

ezen enzimek vizsgálata bioinformatikai módszerekkel. Mivel ezen fehérjéknek 

számos egyéb funkciója is ismert más fajokban, ezért elkészítettem a proteinek 

filogenetikai fáját, hogy megismerjem a fehérjék közötti rokonsági viszonyt. Ehhez 

célul tűztem ki a gombák körében a teljes genomszekvenciával rendelkező fajokban 

az Ags1 (Mok11, Mok12, Mok13, Mok14) és az Agn1 (Agn2) fehérjék rokonfehérjéit 

megkeresni internetes adatbázisokban Blastp kereséssel. A kapott 

ortológszekvenciák esetében fontosnak tartottam megvizsgálni a fehérje 

doménszerkezetét a Pfam adatbázis segítségével. A továbbiakban a filogenetikai fák 

készítéséhez először a szekvenciákat illesztettem többféle módszerrel, majd 

különböző algoritmusokkal fákat készítettem, hogy minél megbízhatóbb eredményt 

kapjak. A filogenetikai vizsgálatok során a különböző algoritmusok különböző 

megközelítést alkalmaznak az evolúció leírására, és nincs általánosan elfogadott 

módszer sem, ezért célszerű minden esetben több módszert alkalmazni. Ily módon, 

ha az eltérő megközelítések hasonló eredményeket adnak, akkor valószínűsíthető, 

hogy valóban az evolúció során kialakult rokonsági viszonyokat tükrözi a kapott 

törzsfa. Ezen filogenetikai fák validálása sajnos lehetetlen, csak közelíteni tudják az 

evolúciót, mivel a valódi rokonsági kapcsolatok sajnos nem ismertek sem a fajok, sem 

a fehérjék viszonylatában. 
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5 Eszközök és módszerek 

5.1 Sejtnövekedési mintázatok mérése és vizsgálata 

5.1.1 A vizsgált tenyészetek szaporítása 

Doktori munkám során a hasadó élesztő egyedi sejtjeinek növekedését 

vizsgáltam az alábbi nyolc tenyészetben: A: vad típusú haploid (972h-), B: vad típusú 

diploid, C: wee1Δ mutáns, D: cdc2-3w szimpla mutáns, E: cdc2-3w cdc25Δ dupla 

mutáns, F: cdc2-3w cdc25Δ pyp3Δ tripla mutáns, G: cdc2-33 mutáns steady-state, H: 

cdc2-33 mutáns indukciós szinkrontenyészet. A vad típusú törzs Urs Leupold 

gyűjteményéből, míg a különböző mutánsok Paul Nurse, Peter Fantes, Sergio Moreno 

és Jonathan Millar gyűjteményeiből származnak. A tenyészetek fenntartását, 

szaporítását és filmezését Murdoch Mitchison végezte a 90-es években Edinburgh-

ban. A steady-state tenyészetek a filmezést megelőző éjszaka 35°C-on (kivéve cdc2-

33: 29°C) EMM3 minimál tápközegben, rázatásos termosztátban szaporodtak kb. 

2∙106 sejt/ml koncentráció eléréséig. A cdc2-33 indukciós szinkrontenyészet az 

éjszakai szaporítást követően, a filmezést megelőzően 3,25 órán keresztül 35°C-on 

volt inkubálva (restriktív hőmérséklet), majd a filmezés 29°C-on történt. A 

tenyészetek a filmezést megelőzően egy rövid ultrahangos kezelésben (szonikálás) 

részesültek, hogy az összetapadt sejtek elváljanak egymástól és ne csoportosulások 

szerepeljenek a filmeken (Sveiczer et al., 1996). 

5.1.2 Időkihagyásos filmek készítése 

Az időkihagyásos filmek készítése során a sejtek egy termosztált Zeiss 

fénymikroszkóp tárgylemezén szaporodtak egy vékony agarral megszilárdított 

táptalaj felszínén. Az agarrétegen kb. 1-2 csepp tenyészet szaporodott, a gázcserét 

üveg kapilláris biztosította. A mikroszkópon lévő fényképező feltét 5 percenként 

készített felvételeket kb. 8 órán keresztül, az első felvételeken általában kb. 100 sejttel 

a látómezőben. Az esetek többségében a fényképezés 10x nagyítású objektívvel 

történt, azonban a wee1Δ és a cdc2-3w szimpla mutáns sejtek esetében 25x nagyítású 

objektívet használt Murdoch Mitchison, mivel ezek a sejtek jóval kisebb méretűek, 

mint a többi vizsgált tenyészet sejtjei (Sveiczer et al., 1996) (18. ábra). 

5.1.3 Mérés a filmeken 

A 90-es években készült filmek diakockáit kivetítve végeztem méréseimet, az 

akkori mérési körülményekhez képest jóval nagyobb nagyításban, így jobb végső 

felbontást elérve (~2150-szeres nagyítás, kb. 0,23 μm mérési bizonytalanság 10x-es 

objektív mellett, míg ~5400-szeres nagyítás és kb. 0,1 μm mérési bizonytalanság 25x-

ös objektív mellett). A méréseket minden sejt esetében a születésétől (születéskori 

méret, BL: birth length) osztódásáig (osztódáskori méret, DL: division length) 

végeztem, minden diakockán lemértem a sejthosszat (18. ábra). Általában 

osztódáskor jól megfigyelhető az a pillanat, amikor a szeptum és a hengeres sejtfal 
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között elkezdődik a szeptumszegély oldódása, és ennek következtében egy „nyak” 

képződik. Ezt tekintettem a születés pillanatának, tehát itt határoztam meg a 

születéskori méretet (BL), míg az osztódáskori méreten mindig az osztódás előtti 

felvételen mért sejthosszat (DL) értettem. A születés és osztódás között eltelt idő a 

sejtek ciklusidejének (CT: cycle time) felel meg (18. ábra). A filmkészítéssel egy 

időben a használt objektívekkel egy mikrométerskáláról is készültek felvételek, ily 

módon a mérések során kapott milliméter értékek átszámíthatók voltak mikrométer 

értékekké. 

 
18. ábra: Az időkihagyásos filmek készítése és analízise. 

A mikroszkópos felvételeken a sejtek szélét egy diffrakciós sáv borítja, mely a 

mérések során problémát jelenthet. A sejtek szélén a kontúr csak a diffrakciós sáv 

külső részén látható jól, ez azt eredményezi, hogy a sejthossz értékeket a diffrakciós 

sáv méretével egyező mértékben túlbecsüljük, ezért ezzel az értékkel később 

korrigálni kell (19. ábra). A pontos értékeket Sebők Richárd, kutatócsoportunk 

korábbi diákja, diplomamunkájában vizsgálta, mely 10x-es objektív esetén összesen 

0,67 μm-nek, míg 25x-ös objektív esetén 0,33 μm-nek adódott. A kapott 

mikrométerre átszámított sejthossz-értékekből minden esetben levontam ezeket az 

értékeket (Sebok, 2001). 

 
19. ábra: A sejtek körüli diffrakciós sáv. 

A vad típusú haploid és diploid, valamint a wee1∆ mutáns tenyészetek mérését és 

kezdeti analíziseit Rácz-Mónus Anna, kutatócsoportunk korábbi doktoránsa végezte, 

míg a cdc2-33 mutáns steady-state és indukciós szinkrontenyészetét Vörös Eszter, 

kutatócsoportunk korábbi TDK-s és diplomázó hallgatója vizsgálta. Doktori 
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munkámhoz az ő méréseik eredményeit is felhasználtam, az ő eredményeiket több 

esetben új analízisekkel bővítettem, hogy egy sokkal átfogóbb képet kapjak a hasadó 

élesztő növekedéséről. 

5.1.4 Függvényillesztés, modellkiválasztás 

A lemért növekedési mintázatokat először a Minitab (Minitab®, State College, PA) 

program rsmooth funkciójával simítottam a 4253H, twice módszerrel, annak 

érdekében, hogy az adatok kevésbé legyenek „szálkásak”. Ezután minden esetben 

meghatároztam a növekedési szakaszt az egyedi sejtek növekedési mintázatain. 

Ehhez meg kellett határozni a növekedés kezdetét, mivel a ciklus elején többször 

előfordul, hogy a sejtek a későbbi növekedésnél jóval lassabban, vagy jóval 

gyorsabban nőnek. Ennek valószínűsíthetően az az oka, hogy a ciklus első 10-15 

percében a sejthossz változásában a sejtekben lévő turgornyomás a meghatározó, ez 

okozza a sejtvégek lekerekedését is (Atilgan et al., 2015). Tehát a növekedési szakasz 

kezdetének mindig azt a pontot vettem (RCP1) (20. ábra), ahonnan a növekedés 

egyértelműen egy trendet mutat, így elhagytam az első néhány kiugró pontot. Mivel a 

hasadó élesztő sejtjei a ciklusuk kb. utolsó negyedében nem nőnek, ezért meg kellett 

határoznom azt a pontot is, ahol a konstans hosszúsági fázis kezdődik (RCP3) (20. 

ábra). Mivel minden sejt esetében eltérő, hogy mikor kezdődik el a növekedés, és 

mikor áll meg, ezért ez csak minden sejt esetében egyedileg dönthető el. A dolgozat 

korábbi részeiben a bilineáris függvény töréspontját RCP-vel jelöltem, azonban a 

továbbiakban ezt RCP2-nek nevezem, hogy a növekedési szakasz kezdetétől (RCP1) 

és végétől (RCP3) megkülönböztethető legyen. 

 
20. ábra: A hasadó élesztő növekedési szakasza, illetve annak felbontásai (Horváth et al., 

2016). 



45 
 

A kapott növekedési szakaszra minden sejt esetében az alábbi három függvényt 

illesztettem. 

 Lineáris: L1(t) =  γt + δ       (1) 

 Exponenciális: L2(t) =  κ ∙ eμt      (2) 

 Bilineáris: L3(t) = η ∙ ln [e
α1(t−τRCP2)

η + e
α2(t−τRCP2)

η ] + ε   (3) 

Az itt használt bilineáris modell egy linearizált biexponenciális (LinBiExp) 

függvény, mely folytonosan differenciálható és egy átmeneti tartománnyal 

rendelkezik, ahol α1 és α2 a lineáris szakaszok meredekségét jelöli, τRCP2 az RCP2 

pozícióját mutatja meg, η az átmeneti tartomány szélességére vonatkozó paraméter, 

míg ε egy konstans additív. Elegendően távol τRCP2-től a függvényben lévő két 

exponenciális tag közül az egyik elhanyagolható, így az exponenciális tagok 

összegének logaritmusa egy-egy lineáris szakaszt eredményez, míg τRCP2 

környezetében egy folytonos átmenettel rendelkezik (Buchwald & Sveiczer, 2006). Az 

illesztések során két korlátozó feltételt kellett alkalmaznom η értékére. A számítások 

során az exponenciális tagok miatt η értékére 0,01 μm minimumot kellett 

beállítanom, mivel ennél kisebb értékeknél a számítások során olyan nagy számokkal 

kell számolnia a programnak, amelyeket már nem tud kezelni, és hibaüzenetet ad. 

Annak érdekében pedig, hogy az átmeneti tartomány ne legyen túl hosszú, η értékét 

0,5 μm értékben maximalizáltam, hogy a függvény valóban bilineáris modellt 

eredményezzen. 

Az illesztéseket az Excel (Microsoft®, Seattle, WA) Solver nevű bővítményének 

segítségével hajtottam végre, a négyzetes hibaösszeg (SSE) minimumát keresve. 

Annak érdekében, hogy valóban a legjobb illeszkedést találjam meg, a Solvert több 

kezdeti értékről is elindítottam, hogy biztos legyek abban, hogy nem csak egy lokális, 

hanem egy globális minimumot találtam, tehát valóban ezek a legjobb illeszkedésre 

jellemző paraméterértékek. Mivel a három alkalmazott függvény eltérő 

paraméterszámmal rendelkezik, ezért olyan modellszelekciós kritériumok 

segítségével választottam ki a legjobban illeszkedőt, melyek a paraméterszámmal is 

súlyoznak. Több ilyen statisztikai kritérium is létezik, melyek eltérő mértékben 

súlyoznak a paraméterszámmal, és a szakirodalomban nincs általánosan elfogadott 

kritérium, ezért minden sejt esetében több kritérium értékét is meghatároztam, 

melyek a következők: 

 Négyzetes hiba összeg: SSE =  ∑ (yii − yi,pred)2     (4) 

 Korrelációs koefficiens: r2 = 1 −
SSE

SSy
= 1 −

∑ (yi−yi,pred)2
i

∑ (yi−ymean)2
i

   (5) 

 Reziduális szórás: 𝑠 = (
SSE

df
)

1

2       (6) 

ahol df = nobs – npar (szabadsági fokok száma), npar : a paraméterek száma, 

nobs: a mérési pontok száma 
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 Akaike Információs Kritérium: 𝐴𝐼𝐶 =  nobs ln(SSE) + 2npar   (7) 

 Schwarz Bayes Információs Kritérium: 𝑆𝐵𝐼𝐶 =  nobs ln(SSE) + nparln (nobs) (8) 

Az SSE valamint az r2 kritériumok nem súlyoznak a paraméterszámmal, ezeket 

csak a kétparaméteres modellek összehasonlításához használtam. Az ez alapján 

jobbnak adódó kétparaméteres modellt hasonlítottam ezek után össze az AIC, SBIC és 

s modellszelekciós kritériumok alapján. Mivel ezek a kritériumok eltérő mértékben 

súlyoznak a paraméterszámmal, ezért előfordulhat olyan eset is, hogy a különböző 

kritériumok eltérő modelleket favorizálnak. Az ilyen vitás esetekben a végső döntést 

minden esetben az AIC kritérium alapján hoztam meg, mivel ez a kritérium bizonyult 

megfelelő szigorúságúnak (megfelelő mértékben súlyoz a paraméterszámmal), 

melyet munkám során vizsgáltam is. Néhány esetben előfordult, hogy az illesztett 

legjobb modell olyan paraméterértékekkel rendelkezett, melyek fiziológiailag nagyon 

kis eséllyel valósulhatnának meg, például a lineáris szakaszok meredekségeinek 

hányadosa nagyobb volt háromnál (α1/α2 > 3). Ilyen esetekben mindig a második 

legjobb modellt fogadtam el a végső legjobb modellnek. 

5.1.5 Statisztikai vizsgálatok 

A bilineáris növekedési mintázatú sejtek esetében a lineáris szakaszok 

meredekségét t-próbával is összehasonlítottam, annak érdekében, hogy 

meggyőződjek arról, hogy a két lineáris szakasz meredeksége szignifikánsan eltér. 

Ehhez először az átmeneti tartomány határait határoztam meg, melyet a 

meredekségváltozás 30% és 70% közti szakaszaként definiáltunk (Horváth et al., 

2013) (ld. később az Eredmények fejezetben, (30. ábra, 31. ábra)). Így az átmeneti 

tartomány határai a következőképpen számíthatók: 

τRCP2 ±
η

α2−α1
∙ ln

0,7

0,3
     (9) 

A lineáris szakaszok meredekségét összehasonlító t-próbákat a Statistica 

(StatSoft®, Tulsa, OK) program Homogeneity of slopes funkciójával végeztem el 

α = 0,05 szignifikanciaszinten. A t-próbákat elvégeztem minden olyan sejtre, amelyik 

bármelyik modellszelekciós kritérium alapján bilineáris növekedési mintázatúnak 

adódott, hogy megtaláljam azt a kritériumot, amelyik a leginkább összhangban van a 

t-próbák eredményeivel. 

A regressziós analízisekhez, valamint a kétmintás t-próbákhoz a Minitab 

(Minitab®, State College, PA) programot használtam, a t-próbákat minden esetben 

α = 0,05 szignifikanciaszinten végeztem el. 

5.2 Bioinformatikai módszerek 

5.2.1 Homológ szekvenciák keresése Blastp algoritmussal 

A filogenetikai analízisek legfontosabb célja a rokon fehérjék megtalálása, 

melyeket együttesen homológoknak nevezünk. Megkülönböztetünk ezen belül 

ortológ fehérjéket/géneket, melyek a különböző fajokban megtalálható rokon 
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szekvenciák, amik a fajok szétválása során jöttek létre. A homológok másik csoportja 

a paralógok, melyek a fajon belüli rokon gének/fehérjék, melyek génduplikációval 

jönnek létre. 

A filogenetikai analízisekhez a homológszekvenciákat különböző nyilvánosan 

hozzáférhető internetes adatbázisokból töltöttem le Blastp algoritmus segítségével. A 

Blastp keresés során a keresőszekvenciát az algoritmus rövid (néhány aminosav) 

szekvencia-részletekre tagolja (szavak), majd az adatbázisban ezekkel megfelelő 

egyezést mutató szakaszoktól kezdi az illesztést, így keresve rokon szekvenciákat. A 

keresésekhez minden esetben a Schizosaccharomyces pombe fehérjéinek szekvenciáit 

alkalmaztam, melyet a PomBase {1.} adatbázisból töltöttem le (a felhasznált 

adatbázisok elérhetőségeit a 9. fejezetben tüntettem fel). A Blastp keresést az NCBI 

adatbázisban {2.} hajtottam végre a legtöbb esetben, illetve néhány faj genomjában 

külön adatbázisban kerestem (Broad Institute {3.}, Pneumocystis Genom Project {4.}, 

Joint Genome Institute {5.}, Uniprot {6.}), mivel ezek nem voltak elérhetők az NCBI 

adatbázisában. A kereséseket minden esetben az alapbeállításokkal hajtottam végre. 

A kapott szekvenciák hasonlóságát jellemző statisztikai adatok értéke függ az 

adatbázis méretétől, ezért, hogy az értékek összehasonlíthatóak legyenek, páros 

Blastot hajtottam végre minden szekvenciával, úgy, hogy a keresőszekvencia a S. 

pombe megfelelő fehérjéjének aminosavszekvenciája volt, míg a célszekvencia a 

keresés során kapott szekvencia. A vizsgálatot az alapbeállításokkal végeztem (1. 

táblázat). A keresésekhez a BLOSUM62 szubsztitúciós mátrixot használtam, mivel ez 

az a mátrix, amivel megfelelően sok homológot meg lehet találni, miközben relatíve 

kicsi az esélye annak, hogy olyan szekvenciát találunk, mely nem valódi rokon 

(Wheeler, 2002). A homológjelölt szekvenciák esetében egy reciprok Blast keresést is 

végrehajtottam, azaz a S. pombe genomjában kerestem a kapott szekvenciával, és csak 

azokat a találatokat fogadtam el, melyek első találatként a hasadó élesztő megfelelő 

fehérjéinek egyikét adták, ezzel megerősítve, hogy a fehérjék közt valóban rokonság 

áll fenn. 

A találatokat az úgynevezett E-értékek alapján tudjuk összehasonlítani. Az E-

érték definíció szerint azon illesztések száma, melyek egy véletlenszerű keresés során 

nagyobb vagy egyenlő bitscore értékkel rendelkeznek, mint az eredményként kapott 

illesztés. Az E-értékből számítható p-érték megmutatja, hogy mi a valószínűsége 

annak, hogy egy véletlenszerű keresés során ilyen vagy ennél jobb pontszámú 

illesztést kapjunk eredményként. Elegendően kis értékek (E<0,001) esetében az E-

érték gyakorlatilag megegyezik a p-értékkel. Ez tehát azt jelenti, hogy minél az kisebb 

E-érték, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a két illesztett szekvencia közötti 

hasonlóság nem a véletlen műve, azaz valószínűsíthető, hogy a két szekvencia között 

rokonság áll fenn. 

Mivel a Blastp algoritmus lokális illesztést hajt végre, ezért nagyon nagy 

hosszkülönbségek is előfordultak a kapott szekvenciákban. Annak érdekében, hogy a 

megfelelő szekvenciákat vizsgáljam a továbbiakban, globális Needleman-Wunsch 
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illesztéseket is végeztem az NCBI honlapján a megadott alapbeállításokkal {2.}. 

Azokat a találatokat, amelyek a Needleman-Wunsch illesztésekre nagyon alacsony 

pontszámot (score) kaptak, a további analíziseimbe nem vontam bele, mivel 

valószínűsíthetően a teljes fehérjének más funkciója lehet. Ezek a találatok általában 

legalább 100-200 ponttal kevesebb NW pontszámúak voltak, mint a többi találat, de 

előfordultak negatív pontszámok is. 

1. táblázat: A páros Blastp keresés során alkalmazott beállítások. 

Maximális megjelenített 
eredmény 

(Max target sequences) 
100 

Rövid keresőszekvenciák 
(Short queries) 

Automatikus paramétermódosítás rövid 
szekvenciák esetén 

(Automatically adjust parameters for short 
input sequences) 

Maximális E-érték 
(Expect threshold) 

10 

Szavak hossza 
(Word size) 

3 

Maximális egyezések a 
keresőszekvenciában 

(Max matches in a query 
range) 

0 

Mátrix 
(Matrix) 

BLOSUM62 

Hézagok beillesztéséért 
járó büntetőpontok 

(Gap costs) 

Megjelenés: 11, bővülés: 1 
(Existence: 11 Extension: 1) 

Szűrők 
(Filter) 

Nem 
(No) 

Maszkok 
(Mask) 

Nem 
(No) 

5.2.2 A homológjelölt szekvenciák vizsgálata doménkereséssel 

A Blastp keresés során számos fehérjeszekvenciát kaptam, melyek esetében 

fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy tartalmazzák-e azokat a doméneket, 

melyeket a hasadó élesztő megfelelő fehérjéi. Ehhez a Pfam {7.} adatbázis Pfam-A 

adatbázisát alkalmaztam, mely kísérletekkel is verifikált, ellentétben az 

automatikusan generált Pfam-B adatbázissal (Finn et al., 2010; Punta et al., 2012). A 

Pfam a doménekhez úgynevezett rejtett Markov modelleket (HMM, Hidden Markov 

Model) rendel, melyben minden pozícióban meghatározott valószínűség tartozik 

minden aminosavhoz, valamint az inzerciókhoz és a deléciókhoz is. A doménkeresés 
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során a szekvenciákat ezekhez a HMM-ekhez hasonlítja az algoritmus, és így keresi 

meg, hogy mely doméneket milyen valószínűséggel tartalmaz a beadott szekvencia. 

Minden esetben csak azokat a szekvenciákat fogadtam el homológ szekvenciának, 

amelyek tartalmazták a hasadó élesztő fehérjéiben megtalálható doméneket 

szignifikánsan, megszakítás nélkül, ezzel is megerősítve a szekvenciák közötti 

rokonságot. 

A doménkereséshez felhasználtam továbbá az NCBI CDD (Conserved Domains 

Database) {8.} adatbázisát is, mely párhuzamosan vizsgálja több adatbázisban is a 

beadott aminosavszekvenciában előforduló doméneket. 

5.2.3 Többszörös illesztés 

A szekvenciák többszörös illesztésével megtalálhatók a szekvenciákban lévő 

konzervált régiók, illetve egymáshoz rendezhetők az összes szekvenciában az adott 

pozícióban lévő aminosavak. Mivel az illesztésre nincs általános szabály, az összes 

lehetséges illesztés közül a legjobb kiválasztása is lehetetlen, ezért különböző 

algoritmusok különböző egyszerűsítő megközelítéseket alkalmaznak. Ezért munkám 

során több többszörös illesztési módszert is alkalmaztam, melyek a ClustalX {9.}, a 

PRANK {10.} és a MAFFT {11.}. Az illesztéseket minden esetben ellenőriztem, mivel 

sok esetben az illesztés elején beillesztett hézagok (gap) az illesztés során nem 

módosíthatók, így előfordulhat, hogy téves helyen vannak. Ilyen esetekben az 

illesztések manuális módosítása szükséges, melyhez nagy segítséget nyújthatnak a 

konzervált pozíciók. 

5.2.4 Filogenetikai faszerkesztési módszerek 

A filogenetikai fákat több eltérő módszerrel készítettem el, annak érdekében, 

hogy minél megbízhatóbb eredményt kapjak, hiszen az evolúciós viszonyok 

feltérképezésére nincs általánosan elfogadott módszer. A törzsfákat neighbor joining, 

maximum parsimony, maximum likelihood és bayesi statisztikán alapuló 

módszerekkel készítettem el PHYLIP {12.}, MEGA {13.} és MrBayes {14.} 

programokkal. Míg a neighbor joining módszer a szekvenciák távolságán alapul, tehát 

a szekvenciák közötti hasonlóság alapján kalkulált távolságértékek szolgálnak a fa 

alapjául, addig a maximum parsimony a legkevesebb mutációval létrehozható fát 

eredményezi. Ugyanakkor ez a módszer az aminosavak esetében is azonosnak tekint 

minden mutációt, ami sokszor téves eredményhez vezet. A maximum likelihood és a 

bayesi statisztikán alapuló módszerek evolúciós modelleken alapulnak, melyek az 

aminosavak gyakoriságát, a mutációk valószínűségét és egyéb tényezőket vesznek 

figyelembe, ezért ezen módszereknél nagyon fontos, hogy megtaláljuk az adatainkhoz 

tartozó legjobb evolúciós modellt. Mivel a különböző evolúciós modellek különböző 

paraméterszámmal rendelkeznek, a modellek közül modellszelekciós kritériumokkal 

választhatjuk ki a legjobbat, a legelterjedtebb az SBIC alkalmazása ezen a területen. A 

legjobb modelleket mind a MEGA programmal, mind a Prottest online adatbázis {15.} 

segítségével kerestem meg. A maximum likelihood módszer azt az evolúciós modell 
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és topológia kombinációt keresi, mely mellett a legnagyobb az adatok (többszörös 

illesztés) valószínűsége. Ezzel szemben a bayesi statisztikán alapuló módszer a 

filogenetikai fa topológiájának, az evolúciós modellnek a valószínűségét adja meg az 

adott adatok mellett, miközben erre direkt valószínűségi állítást is megad. 

Mivel a fák topológiájának megbízhatóságáról csak a bayesi statisztikán alapuló 

módszer ad információt, ezért a többi fakészítési módszernél szükséges valamilyen 

kiegészítő vizsgálat is. A törzsfák ismételhetőségét, pontosságát bootstrap analízissel 

vizsgálhatjuk, mely során a többszörös illesztések egyes pozícióiból (oszlopokból) 

visszatevéses random mintavételezéssel új adatsorokat állítunk elő. Így előfordulhat, 

hogy egyes pozíciók többször, míg mások egyáltalán nem szerepelnek az illesztésben. 

Ezután az új adatsorok alapján is fákat készítünk, és vizsgáljuk, hogy az adott 

topológia az ismétlések közül hány fán egyezik meg (bootstrap érték). 
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6 Eredmények 

6.1 Növekedési mintázatok a hasadó élesztő tenyészeteiben 

6.1.1 Egyedi sejtek növekedési mintázatai 

A hasadó élesztő 8 különböző tenyészetében vizsgáltam az egyedi sejtek 

növekedését, hogy meghatározzam melyik az a függvény, amelyik a legjobban leírja a 

sejtek növekedését. Az egyedi sejtek növekedésére illesztett függvények közül 

modellszelekciós kritériumokkal választottam ki azt a modellt, amelyik a legjobban 

leírja a sejtméret változását a növekedési szakaszban. Az eredmények alapján a sejtek 

döntő többsége (tenyészettől függően 49%-82%) bilineáris növekedési mintázatú, 

ugyanakkor számottevő lineárisan (6%-45%) növekedő sejt is előfordult a 

tenyészetekben, míg az exponenciális modell csak nagyon ritkán adódott a 

legadekvátabbnak (3%-12%) (21. ábra, 2. táblázat). Tehát megállapítható, hogy a 

tenyészetekben az egyedi sejtek növekedési mintázata nem azonos, heterogenitást 

mutat. A vizsgált tenyészetek közül 6 (vad típusú haploid és diploid, valamint wee1Δ 

mutáns, cdc2-3w szimpla mutáns, cdc2-3w cdc25Δ dupla mutáns, cdc2-3w cdc25Δ 

pyp3Δ tripla mutáns) esetében három statisztikai kritérium (AIC, SBIC, s) értékét is 

kiszámítottam (F1. táblázat, Függelék), de a végső döntést az AIC alapján hoztam meg, 

melyet későbbi vizsgálataimmal meg is erősítettem (Horváth et al., 2013; Horváth et 

al., 2016). Ezért a további két tenyészet (cdc2-33 steady-state és cdc2-33 indukciós 

szinkrontenyészet) esetében döntésemet már kizárólag az AIC alapján hoztam meg. 

Az exponenciális növekedési mintázatok kis száma arra utal, hogy ezeket valószínűleg 

inkább a mérési pontatlanságok eredményezik, nem feltétlenül ez a függvény írja le 

legjobban a növekedésüket. Ez összefüggésben van azzal is, hogy hasadó élesztőben 

az exponenciális növekedést számos, már említett tényező limitálja (Chang & Huang, 

2014; Navarro et al., 2012; Sveiczer et al., 2014). A bilineáris növekedési mintázatú 

sejtek esetében vizsgáltam, hogy a lineáris szakaszok közötti átmenet éles, hirtelen 

vagy pedig sokkal inkább sima, fokozatos. Ezt két kritérium alapján döntöttem el. Az 

átmenetet élesnek tekintettem egyrészt minden olyan sejt esetében, ahol az η 

paraméter értéke a minimális beállított korlát, 0,01 μm volt, másrészt azon sejteknél, 

melyeknél az átmeneti tartomány 2,5 percnél rövidebb volt (két, egymást követő  

fénykép elkészítése közt eltelt idő fele). Ezzel szemben sima átmeneti tartományúnak 

ítéltem meg azokat a sejteket, melyek átmeneti tartománya 2,5 percnél hosszabb, míg 

η értéke pedig 0,01 μm-nél nagyobb volt. Ezek alapján megállapítottam, hogy a 

bilineáris esetek kb. felében a törés éles, míg a másik felében sima (Horváth et al., 

2013; Horváth et al., 2016). Ugyan az éles átmeneti tartományt leírhatnánk 

négyparaméteres bilineáris modellel is, mivel ebben az esetben nincs szükség az 

átmeneti tartományt jellemző paraméterre, de fontos megjegyezni, hogy az a modell 

az átmeneti tartomány leírására nem lenne alkalmas sima átmenetű törések esetében, 

ezért érdemes az általánosabban alkalmazható LinBiExp modellt használni a hasadó 

élesztő sejtek növekedésére.  
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21. ábra: A növekedési modellek százalékos megoszlása a vizsgált tenyészetekben. 

2. táblázat: A legadekvátabb növekedési modellek megoszlása a vizsgált tenyészetekben. 

 WT 
WT 

diploid 
wee1Δ cdc2-3w 

cdc2-3w 
cdc25Δ 

cdc2-3w 
cdc25Δ 
pyp3Δ 

cdc2-33 
cdc2-33 

IS 

 
db 

(%) 
db 

(%) 
db 

(%) 
db 

(%) 
db 

(%) 
db 

(%) 
db 

(%) 
db 

(%) 

bilineáris 
42 

(70%) 
51 

(82%) 
41 

(66%) 
42 

(68%) 
31 

(52%) 
30 

(50%) 
41 

(60%) 
85 

(49%) 

lineáris 
13 

(22%) 
4 

(6%) 
12 

(19%) 
12 

(19%) 
26 

(43%) 
25 

(42%) 
25 

(37%) 
79 

(45%) 

exponen- 
ciális 

5 
(8%) 

7 
(11%) 

9 
(15%) 

8 
(13%) 

3 
(5%) 

5 
(8%) 

2 
(3%) 

10 
(6%) 

összes 
60 

(100%) 
62 

(100%) 
62 

(100%) 
62 

(100%) 
60 

(100%) 
60 

(100%) 
68 

(100%) 
174 

(100%) 

Fontos továbbá, hogy a jelenlegi mérési technikákkal az átmeneti tartomány 

meghatározása meglehetően bonyolult, elég nagy hibával határozható csak meg. Ezen 

felül nehézséget okoz a mérések szálkássága (az optikai felbontóképesség miatt 

sokszor fordul elő, hogy egy-egy sejt két-három felvételen is ugyanolyan méretű, majd 

„hirtelen” ugrás van a méretében), és a simításnak is hatása lehet a tapasztalt átmeneti 

tartomány szélességére. Míg a szálkásság miatt inkább éles töréseket tapasztalunk, 

addig a simítás inkább sima töréseket eredményez. A kettő hatás eredőjeként 

tapasztalatom szerint mégis inkább az éles törések lehetnek a mérési módszer 

limitációjának eredményei, mivel fiziológiailag is valószínűbb, hogy a sejtek 
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növekedési sebessége inkább fokozatosan nő meg egy hosszabb-rövidebb átmeneti 

szakasz alatt, minthogy pontszerűen nőne egyik pillanatról a másikra a növekedési 

sebesség. 

A következőkben bemutatok minden növekedési mintázatra egy példasejtet 

különböző tenyészetekből (22. ábra - 25. ábra). A mintázatokon jelöltem minden 

esetben a növekedési szakasz kezdetét (RCP1), és végét (RCP3), illetve bilineáris 

növekedési mintázatok esetében a sebességváltási pontot (RCP2). Látható, hogy az 

egyes függvények illeszkedése között esetenként nagyon kis különbségek lehetnek, 

ezért is nagyon fontosak a legadekvátabb modellek kiválasztásában a 

modellszelekciós kritériumok. 

A bilineáris növekedési mintázatok esetében fontosnak tartottam a lineáris 

szakaszok meredekségeinek összehasonlítását is t-próbával, annak bizonyítására, 

hogy szignifikánsan megnő-e a növekedési sebesség a második növekedési 

szakaszban. Ezt az analízist is csak a fent említett hat tenyészettel hajtottam végre. Az 

esetek 93-98%-ában a t-próba megerősítette a növekedési mintázatok bilinearitását. 

Csak néhány esetben nem volt szignifikáns eltérés a két meredekség között α = 0,05 

szignifikanciaszinten (3. táblázat). Ennek oka legtöbbször az volt, hogy a lineáris 

szakaszok közül az egyik nagyon rövid volt (2-3 pont). Néhány esetben előfordult 

széles átmeneti tartomány esetén, hogy a lineáris szakaszok meredeksége ‒ abban az 

esetben, ha csak arra illesztünk egyenest ‒ nagyon eltér a bilineáris függvény 

paramétereitől.  

 
22. ábra: Éles törésű átmeneti tartománnyal rendelkező, bilineáris növekedési mintázatú 

egyedi sejt. 

(wee1Δ mutáns) 
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23. ábra: Sima törésű átmeneti tartománnyal rendelkező, bilineáris növekedési mintázatú 

egyedi sejt. 

(vad típus, haploid) 

 
24. ábra: Lineáris növekedési mintázatú egyedi sejt. 

(cdc2-3w cdc25Δ dupla mutáns) 
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25. ábra: Exponenciális növekedési mintázatú egyedi sejt 

(cdc2-3w szimpla mutáns). 

Annak ellenére, hogy ezeket az eseteket a t-próba nem tartja szignifikánsnak, a 

sejtek növekedését bilineárisnak tekintettem. A vizsgálatokat elvégeztem azokban az 

esetekben is, amikor ugyan az AIC szerint a növekedést nem a bilineáris függvény írja 

le a legjobban, de az s kritérium a bilineáris modellt favorizálta. Ezen felül vizsgáltam 

azokat az eseteket is, amikor ugyan az AIC a bilineáris modellt tartja a 

legadekvátabbnak, de az SBIC valamelyik kétparaméteres modellt favorizálja. A t-

próbák segítségével valójában a lineáris és a bilineáris modellek közül tudjuk az 

adekvátabbat kiválasztani, hiszen exponenciális függvény esetében a folyamatosan 

növekvő meredekség miatt mindig szignifikáns eltérést tapasztalunk a „két lineáris 

szakasz” meredeksége között. Ugyan törzsenként csak nagyon kevés ilyen esetet 

tapasztaltam, a hat törzs eredményei alapján megállapítottam, hogy az AIC kritérium 

eredményei vannak a leginkább összhangban a t-próbák eredményeivel, az SBIC 

kritérium alapján lineárisnak vélt növekedési mintázatok esetében gyakran a t-próba 

alapján szignifikáns különbség volt a két meredekség között, tehát ez a kritérium „túl 

szigorú”, túlságosan súlyoz a paraméterszámmal. Ezzel szemben a csak az s kritérium 

alapján bilineáris növekedésűnek vélt sejtek esetében a t-próbák eredményei csak 

nagyon kevés esetben erősítették meg a bilinearitást, tehát ez a kritérium „nem 

bizonyult elég szigorúnak”. Így megállapítottam, hogy a modellszelekciós kritériumok 

közül az AIC az, ami a leginkább összhangban van a t-próbák eredményeivel, ez az a 

kritérium, ami alapján a legmegbízhatóbban lehet a végső döntést meghozni, így a 

továbbiakban már csak ezt a kritériumot alkalmaztam munkám során (Horváth et al., 

2016). 
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3. táblázat: Az AIC szerint bilineáris növekedési mintázatú sejtek esetében a lineáris szakaszok 

meredekségeit összehasonlító t-próbák eredményei α = 0,05 szignifikanciaszinten. 

 

WT 

WT 

diploid wee1∆ cdc2-3w 

cdc2-3w 

cdc25∆ 

cdc2-3w 

cdc25∆ 

pyp3∆ 

szignifikáns 
39 

(92,86%) 

49 

(96,08%) 

40 

(97,56%) 

40 

(95,24%) 

29 

(93,55%) 

29 

(96,67%) 

nem 

szignifikáns 

3 

(7,14%) 

2 

(3,92%) 

1 

(2,44%) 

2 

(4,76%) 

2 

(6,45%) 

1 

(3,33%) 

A tenyészeten belül tapasztalt növekedési mintázat heterogenitását tapasztalva 

felmerült bennem a kérdés, hogy van-e olyan tényező, ami a sejtek növekedési 

mintázatát befolyásolná. Már a steady state tenyészetek vizsgálata során is 

megfigyeltem, hogy a cdc2-3w cdc25∆ dupla mutáns és a cdc2-3w cdc25∆ pyp3∆ tripla 

mutáns tenyészetekben jóval nagyobb a lineáris növekedési mintázatú sejtek aránya, 

mint a többi tenyészetben. Mivel ezek a sejtek jóval nagyobb méretűek, mint a vad 

típusú sejtek, az volt a feltételezésem, hogy talán a születéskori méret lehet hatással a 

sejt növekedési mintázatára. Látszólag ennek ellentmond, hogy a szintén nagy méretű 

vad típusú diploid sejtek esetében a legkisebb a lineáris növekedésű sejtek aránya. 

Azonban ezekben a sejtekben a genom kétszeres kópiában való jelenléte okozza a 

nagy méretet, azaz a sejtekben a nukleocitoplazmás arány megegyezik a haploid 

sejtekével. A hatás bizonyításának céljából kétmintás t-próbát végeztem el minden 

tenyészet esetében a lineáris és a bilineáris növekedési mintázatok születéskori 

méret adatai, valamint ciklusidejei között. (Az exponenciális növekedésű sejtek 

esetében az alacsony elemszám miatt ezek a vizsgálatok nem végezhetők el.) Semelyik 

steady-state tenyészet esetében nem találtam szignifikáns eltérést (26. ábra, F2. 

táblázat, Függelék), ezért fontosnak tartottam a jelenséget szélesebb 

mérettartományban vizsgálni. Ennek érdekében a cdc2-33 indukciós 

szinkrontenyészet sejtjeinek növekedését vizsgáltam, melyben a hőmérséklet okozta 

blokkolás következtében mesterségesen megnövelt sejtek és néhány generáció után 

normál méretű sejtek is megfigyelhetők. Ellentétben a steady-state tenyészetekkel, a 

cdc2-33 mutáns indukciós szinkrontenyészetének sejtjeit vizsgálva szignifikáns 

eltérés van a lineárisan és a bilineárisan növekedő sejtek születéskori mérete, és 

ciklusideje között. Tehát a nagyobbnak születő, rövidebb ciklusidejű sejtek nagyobb 

valószínűséggel lineáris növekedési mintázatúak, míg a kisebbnek született, hosszabb 

ciklusidejű sejtek gyakrabban bilineáris mintázatúak (27. ábra, F2. táblázat, 

Függelék). A jelenséget úgynevezett buborékábrán szemléltetem (26. ábra, 27. ábra), 

melyen az egyes körök (buborékok) mérete megegyezik az adott adat gyakoriságával. 

Erre azért van szükség, mert a sejtek közül többnek megegyezik a születéskori 

mérete, ezért ábrázolva egy pontnak tűnnének, azonban ez az ábrázolás ezt 

kiküszöböli. Látható, hogy a vad típusú sejtek esetében a két eloszlás (lineáris és 

bilineáris sejtek születéskori mérete) nagyjából azonos (26. ábra). Ezzel szemben a 
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cdc2-33 mutáns indukciós szinkrontenyészetének sejtjei közül a lineárisan növekedő 

sejtek születéskori mérete eltolódott a nagyobb születéskori méret felé, a bilineáris 

sejtek születéskori méretéhez képest (27. ábra). 

 
26. ábra: A vad típusú sejtek születéskori méretének megoszlása a különböző növekedési 

mintázatok esetében, buborék ábrázolással. 

 
27. ábra: A cdc2-33 mutáns indukciós szinkrontenyészet sejtjeinek születéskori méretének 

megoszlása a különböző növekedési mintázatok esetében, buborék ábrázolással. 

Ez tehát magyarázat lehet arra, hogy miért tapasztalható heterogenitás a 

tenyészet sejtjei között a növekedési mintázatukban, hiszen az eredmények alapján 

egyértelmű, hogy a nagyobb méretű sejtek nagyobb valószínűséggel lineáris 

mintázatok követnek. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mi okozza a lineáris 

növekedésű sejtek gyakoriságának növekedését nagy születéskori méreteknél. 
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A bilineáris függvény lineárissá „változása” kétféleképp képzelhető el. Az egyik 

lehetőség, hogy a lineáris szakaszok meredekségének hányadosa (a törés erőssége; 

α2/α1) csökken, így a növekedési sebesség egyre kevésbé nő meg, mígnem végül 

lineáris függvénnyel írható le a növekedés. A másik lehetőség, hogy a sebességváltási 

pont következik be egyre korábban a ciklusban (vagy alternatív esetben egyre 

később), mígnem egybeesik a születéssel (vagy a növekedési szakasz végével), így a 

két lineáris szakaszból csak az egyik figyelhető meg a növekedés során. A két 

lehetőség tesztelése érdekében ábrázoltam a törés erősségét (α2/α1) valamint a 

töréspont pozícióját a születéskori méret függvényében (28. ábra, 29. ábra). Míg a 

törés erőssége nem függ a születéskori mérettől, nincs korreláció, addig a töréspont 

pozíciója negatívan korrelál a születéskori mérettel (p < 0,05), tehát megállapítható, 

hogy a nagyobbnak született sejtek esetében az RCP2 a ciklus elejére tolódik, mígnem 

egybeesik az RCP1-gyel, ezáltal lineárissá „alakul” a növekedési mintázat. 

Természetesen a jelenséget csak a bilineáris sejtek körében lehet vizsgálni, hiszen a 

lineáris sejtek esetében sem törés erősségről, sem a töréspont pozíciójáról nem 

tudunk beszélni, ugyanakkor a nagy méretű sejtek között kevés bilineáris növekedési 

mintázatú, ezért a jelenség bizonyításához még további analízisek szükségesek. 

 
28. ábra: A törés erőssége (α2/α1) a születéskori méret függvényében a cdc2-33 mutáns 

indukciós szinkrontenyészetének bilineárisan növekvő sejtjeiben. 
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29. ábra: A töréspont pozíciója a születéskori méret függvényében a cdc2-33 mutáns indukciós 

szinkrontenyészetének bilineárisan növekvő sejtjeiben. 

Az egyes tenyészetek sejtjeinek átlagadatait, valamint azok szórásait az F3. 

táblázat (Függelék) tartalmazza, melyben jól megfigyelhető az egyes tenyészetek 

közötti méretkülönbség. 

A vad típusú tenyészet sejtjei születéskor kb. 7-8 μm hosszúak, míg osztódáskor 

kb. 14 μm hosszúak. A sebességváltási pont ezen tenyészetben átlagosan 66 perc 

körül következett be, mely relatív ciklusidő skálán 0,46-nak felel meg, tehát a ciklus 

kb. felénél van ezekben a sejtekben az RCP2, ami feltételezhetően egybevág a NETO 

esemény ciklusbeli időpontjával, tehát valószínűsíthetően ez felelős a növekedési 

sebesség megváltozásáért (Horváth et al., 2016; Sveiczer et al., 1996). 

A wee fenotípusú wee1Δ és cdc2-3w mutánsok mérete jóval kisebb a vad típusú 

sejteknél (BL = 4,7-5,3 m; DL = 8-8,6 m), míg a sebességváltási pont az 50. perc 

körül következik be ezekben a mutánsokban, ahol a törés erőssége (α2/α1) kettőhöz 

közeli érték. Az RCP2 pozíciója és a törés erőssége arra utal, hogy ezekben a 

mutánsokban a töréspont a géndózis hatás eredménye, hiszen az S-fázissal van 

összhangban a ciklusukban (Horváth et al., 2016; Sveiczer et al., 1996). 

Míg a cdc2-3w cdc25∆ dupla mutáns sejtek csak körülbelül 25%-kal nagyobb 

méretűek, mint a vad típusú haploid sejtek, addig a cdc2-3w cdc25∆ pyp3∆ tripla 

mutáns és a vad típusú diploid sejtek már majdnem másfélszer akkorák. A töréspont 

ezekben a mutánsokban is az 50. perc környékén következik be, és nagy 

valószínűséggel a NETO esemény okozza, ugyanakkor nincs még az irodalomban 

információnk arra, hogy megfigyelhető-e ezekben a tenyészetekben az unipoláris 

növekedésről bipolárisra való váltás (Horváth et al., 2016) (F3. táblázat, Függelék). 
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6.1.2 Az átlagsejtek vizsgálata 

Az egyedi sejtek növekedésének vizsgálatán kívül fontos azt is megvizsgálni, hogy 

hogyan viselkednek a tenyészet sejtjeiből képzett hipotetikus „átlagsejtek”. 

Baumgartner és Tolic-Norrelykke kutatásuk során az átlagsejteket az összes sejt 10 

és 100 perc közötti mérési eredményeinek átlagolásával érte el (Baumgartner & 

Tolic-Norrelykke, 2009). A módszer azonban több kérdést is felvet. Jogos-e, hogy 

minden sejt esetében megszabadulunk az első 10 perctől, illetve a 100 perc utáni 

résztől? Míg az első 10 perc eltávolítása magyarázható a turgornyomás hatásának 

elhanyagolása miatt, addig a sejtek konstans hosszúsági fázisa jóval 100 perc után 

kezdődik el a legtöbb sejt esetében, így a növekedési szakasz számottevő részét nem 

elemezzük. Ezen felül a sejtek különböző mérettel születnek, különböző sebességgel 

nőnek, a ciklusuk relatív skálán nagyon eltérhet, ezért problémás lehet az ilyen 

átlagolás. Ezért én minden steady-state (WT haploid és diploid, valamint 5 sejtciklus 

mutáns) tenyészet esetében a sejtek növekedési mintázatát normalizáltam az adott 

sejt születéskori méretére, valamint ciklusidejére. Az így kapott normalizált adatokat 

egy közös skálára számítottam át, lineáris interpoláció segítségével. Az így kapott 

értékek tehát minden esetben normalizáltak, és az egymással átlagolódó adatok a 

sejtciklus relatív skáláján azonos időponthoz tartoznak. A kapott adatokat átlagoltam, 

majd visszaszoroztam minden esetben a teljes tenyészet születéskori méretének és 

ciklusidejének átlagával. Ezután az egyedi sejtekkel megegyező módon 

meghatároztam a növekedési szakaszt, melyre függvényeket illesztettem, majd 

modellszelekciós kritériumok segítségével választottam ki a legadekvátabbat. Mind a 

hét tenyészet esetében az átlagsejtek növekedésének leírására a bilineáris növekedés 

volt a legadekvátabb, melyre három példát is bemutatok (30. ábra, 32. ábra, 33. ábra) 

(Horváth et al., 2013; Horváth et al., 2016; Sveiczer & Horváth, 2016). 

A bilineáris növekedési mintázat megerősítésére alkalmas lehet az illesztett 

függvény deriváltjának és a mérési adatok differenciahányadosának 

összehasonlítása. Mivel a differenciahányados számítás során óriási szórások 

tapasztalhatók, ezért ezt a vizsgálatot csak az átlagsejtekre végeztem el, 

dolgozatomban csak a vad típusú átlagsejt ábráját mutatom be (31. ábra) (Horváth et 

al., 2013). 

A differenciahányadosokat a következő képlettel számítottam ki: 

vn  (
μm

perc
) =  

Ln+1−Ln

tn+1−tn
=

Ln+1−Ln

∆t
,    (10) 

ahol az Ln és Ln+1 az időben egymást követően mért sejthossz értékeket jelölik, 

míg a Δt a két mérési pont között eltelt időt. 

A három illesztett függvény közül a lineáris deriváltja egy konstans, ezt az ábrán 

nem ábrázoltam, míg a további két függvény (ld. 44-45. oldal (2) és (3) képletek) 

deriváltját a következő képletek írják le: 

 exponenciális 
dL2(t)

dt
= κμeμt        (11) 
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 bilineáris 

dL3(t)

dt
=

α1eα1(t−τRCP2) η⁄ +α2eα2(t−τRCP2) η⁄

eα1(t−τRCP2) η⁄ +eα2(t−τRCP2) η⁄ =
α1+α2e(α2−α1)(t−τRCP2) η⁄

1+e(α2−α1)(t−τRCP2) η⁄  (12) 

 
30. ábra: A vad típusú egyedi sejtek növekedési mintázatából készített „átlagsejt” növekedési 

mintázata. 

 
31. ábra: A vad típusú sejtek sejthossz adatainak differenciahányadosa és az illesztett modellek 

deriváltja. (A jelölések megegyeznek a 30. ábra jelöléseivel) 
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A kapott függvényeket a differenciahányadosokkal együtt ábrázoltam. Látható, 

hogy az exponenciális függvény esetében a derivált is exponenciális, szigorúan 

monoton növekvő függvény, míg a bilineáris függvény esetében egy S-alakú szigmoid 

görbét kapunk (31. ábra). A mérési pontokból számított differenciahányados értékek 

tehát vagy szigorúan monoton növekedést mutatnak, vagy a két egyenes 

környezetében csoportosulnak. A 31. ábra alapján valószínűsíthető, hogy inkább a 

bilineáris függvény deriváltja körül szórnak ezek az értékek, ugyanakkor nagyon 

kicsik a különbségek, és nagyon nagy a szórás, ezért ez az analízis a két modell közti 

döntésre nem alkalmas. 

A vad típusú sejtek átlagsejtjének és annak deriváltjának ábráján mutatom be az 

átmeneti tartomány meghatározását. Az átmeneti tartomány határainak önkényesen 

a meredekségváltozás középső 40%-át vettem, mely a meredekség változás 30% és 

70% közötti szakaszát jelenti. Ebből levezethető a módszertanban ismertetett képlet 

(9) is (31. ábra) (Horváth et al., 2013). 

 
32. ábra: A cdc2-3w szimpla mutáns egyedi sejtek növekedési mintázatából készített 

„átlagsejt” növekedési mintázata. 



63 
 

 
33. ábra: A cdc2-3w cdc25∆ pyp3Δ tripla mutáns egyedi sejtek növekedési mintázatából 

készített „átlagsejt” növekedési mintázata. 

6.2 A méretkontroll vizsgálata 

A mérethomeosztázis fenntartásához elengedhetetlen, hogy a sejtek mérete az 

egymást követő generációkban ne változzon, melyet a méretkontroll mechanizmus 

biztosít. Annak bizonyítására, hogy az általam vizsgált tenyészetekben működik egy 

méretkompenzációs mechanizmus regressziós analíziseket végeztem hat tenyészet 

esetében (vad típusú haploid és diploid, valamint wee1Δ mutáns, cdc2-3w szimpla 

mutáns, cdc2-3w cdc25Δ dupla mutáns, cdc2-3w cdc25Δ pyp3Δ tripla mutáns), hogy a 

méretkontroll működését jobban megismerjem. (A cdc2-33 mutáns steady-state és 

indukciós szinkrontenyészetének eredményeit a 6.2.3 fejezetben mutatom be.) 

Korábban ezeket az analíziseket a teljes ciklusra, valamint annak RCP szerinti 

felbontásaira végezték el (Sveiczer et al., 1996; Sveiczer et al., 1999), azonban a 

méretkontroll csak a növekedési szakasz alatt működhet, ezért munkám során a 

regressziós analíziseket elvégeztem a teljes ciklusra (születéstől osztódásig) is 

ellenőrzésképpen, de a célom a növekedési szakasz alatti méretkontroll 

mechanizmusok vizsgálata volt. Mivel a vizsgálataim konklúziói megegyeztek a teljes 

ciklusra kapott eredményekkel, ezért dolgozatomban csak a növekedési szakasz 

vizsgálatával kapcsolatos eredményeimet mutatom be. 

Először célom volt bizonyítani a méretkontroll mechanizmus működését a 

növekedési szakasz alatt a vizsgált tenyészetekben. Ennek érdekében a növekedési 

szakasz kezdetén mért méret (LRCP1) függvényében ábrázoltam a sejtek növekedési 

szakasz végi méretét (LRCP3) (34. ábra), a növekedési szakasz alatti növekedését 
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(Ext = LRCP3 − LRCP1) (35. ábra) valamint a növekedési szakasz hosszát 

(T = τRCP3 − τRCP1) (36. ábra). Nem tapasztaltam korrelációt az RCP3-kori méret és az 

RCP1-kori méret között öt tenyészetben, tehát a sejt által a növekedési szakasz végére 

elért méret nem függ a növekedési szakasz kezdetén mért sejthossztól. Ez azt jelenti, 

hogy egy erős méretkompenzáció működik a sejtciklusban, mely egy cikluson belül 

kompenzálja a méreteltéréseket, ezt erős méretkontrollnak nevezzük.  

 
34. ábra: A növekedési szakasz végén mért méret (LRCP3) a növekedési szakasz kezdetén mért 

sejthossz (LRCP1) függvényében a vad típusú sejtekben. 

 
35. ábra: A növekedési szakasz alatti hossznövekedés (Ext) a növekedési szakasz kezdetén 

mért sejthossz (LRCP1) függvényében vad típusú sejtekben. 
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36. ábra: A növekedési szakasz időtartama (T) a növekedési szakasz kezdetén mért sejthossz 

(LRCP1) függvényében vad típusú sejtekben. 

Egy esetben azonban, a cdc2-3w szimpla mutáns esetében, gyenge pozitív 

korrelációt tapasztaltam, ez alapján valószínűsíthető, hogy a kompenzáció nem 

következik be egy ciklus alatt (F4. táblázat, Függelék). A méretkompenzáció a 

növekedési szakasz alatti növekedésen és annak időszükségletén keresztül valósulhat 

meg. A növekedési szakasz alatti hossznövekedés (Ext), valamint a növekedési 

szakasz időtartama (T) negatívan korrelál mind a hat vizsgált tenyészet esetében (35. 

ábra és 36. ábra; F4. táblázat, Függelék), tehát egy „sizer”-ként viselkedik a sejtciklus, 

amihez természetesen elegendő csak egy sizer szakasz timer szakaszokkal 

kombinálva. 

6.2.1 A méretkontroll pozícionálása 

A bilineáris növekedési mintázatú sejtek lehetőséget adnak arra, hogy a 

sejtciklust, pontosabban a növekedési szakaszt két részre bontsuk az RCP2-t, mint 

markert alkalmazva. Így az első növekedési szakaszon az RCP1 és az RCP2 közötti 

részt értem, ahol Ext1 (= LRCP2 − LRCP1) hossznövekedés történik T1 (= τRCP2 − τRCP1) idő 

alatt. A második növekedési szakasz pedig RCP2-től RCP3-ig tart, mialatt 

Ext2 (= LRCP3 − LRCP2) hossznövekedés történik és T2 (= τRCP3 − τRCP2) idő telik el. Az 

egyes szakaszok alatti hossznövekedést és az eltelt időt a növekedési szakasz 

kezdetén mért születéskori méret függvényében ábrázolva vizsgálható, hogy melyik 

szakaszban működik méretkontroll (sizer szakasz) és melyikben nem (timer 

szakasz). Ehhez minden esetben ábrázoltam a teljes növekedési szakasz alatti 

növekedést és eltelt időt, valamint az egyes szakaszokbeli növekedést és időtartamot 

a növekedési szakasz kezdeti méretének függvényében. A hat vizsgált tenyészet 
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esetében négy különböző eredményre jutottam (37. ábra-40. ábra; F4. táblázat, 

Függelék): 

1. A vad típusú haploid és diploid sejtek esetében erős negatív korrelációt 

tapasztaltam a teljes ciklus alatti növekedés és az RCP1-kori méret között, tehát egy 

erős méretkontroll működik a sejtciklusukban. Ha ezt a növekedést az RCP2 

segítségével két részre bontjuk, akkor az első, RCP2 előtti, szakaszban negatív 

korreláció tapasztalható, míg a második növekedési szakaszban a hossznövekedés 

független a növekedési szakasz kezdetén mért sejthossztól. Ez azt jelenti, hogy 

ezekben a sejtekben a méretkontroll az RCP2 előtt hat, ami a G2 fázis közepének felel 

meg. Tehát a G2 fázis második fele valószínűsíthetően egy timer szakaszként 

működhet (Horváth et al., 2016). Ez megerősíti a korábbi eredményeket, amik ugyan 

a teljes sejtciklusra, valamint annak felbontásaira vizsgálták hasonló módon a 

méretkontroll pozícióját (Sveiczer et al., 1996). 

 
37. ábra: A növekedési szakasz(ok) alatti hossznövekedés (Ext) a növekedési szakasz kezdeti 

méretének függvényében vad típusú sejtek esetében. Az egyenesek egyenletei, valamint a 

meredekségek szignifikanciájára vonatkozó p-értékek az F4. táblázat 8-10. soraiban 

(Függelék) találhatók. 

2. wee1Δ mutáns sejtek esetében hasonló eredményeket kaptam, mint a vad 

típusú sejteknél, tehát a teljes növekedési szakasz alatt negatív korreláció 

tapasztalható, erős méretkontroll működik. A növekedési szakaszt felbontva azt 

tapasztaltam, hogy az első növekedési szakaszban negatív korreláció van a két 

vizsgált paraméter között, míg a második szakaszban nincs korreláció (38. ábra, F4. 

táblázat, Függelék). Tehát hasonlóan a vad típusú sejtekhez, a sejtciklus itt is 
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sizer+timer módon működik, azonban a két sejttípus ciklusa merőben eltér (ld. 7. ábra 

és 8. ábra). Ezért ez wee1Δ mutáns sejtek esetében azt jelenti, hogy a G1 fázis végén 

hat valószínűleg a méretkontroll, és a további fázisok valószínűleg időkapcsolóként 

működhetnek (Horváth et al., 2016). Ez szintén összhangban van a korábbi, teljes 

ciklusra (és annak felbontásaira) kapott eredményekkel (Sveiczer et al., 1996). 

 
38. ábra: A növekedési szakasz(ok) alatti hossznövekedés (Ext) a növekedési szakasz kezdeti 

méretének függvényében wee1Δ mutáns sejtek esetében. Az egyenesek egyenletei, valamint a 

meredekségek szignifikanciájára vonatkozó p-értékek az F4. táblázat 8-10. soraiban 

(Függelék) találhatók. 

3. cdc2-3w mutáns sejtek esetében tapasztaltam kizárólag gyenge méretkontrollt 

a teljes ciklus alatt, mely azt jelenti, hogy a méretkompenzáció nem feltétlenül valósul 

meg egy ciklus alatt. Ebben az esetben nehézséget okozott a méretkontroll 

pozícionálása, mivel egyik szakaszban sem tapasztaltam korrelációt a növekedési 

szakaszok alatti hossznövekedés és a növekedési szakasz kezdeti mérete között (39. 

ábra, F4. táblázat, Függelék). Ez azt jelentheti, hogy mind a két szakaszban működhet 

méretkontroll, vagy a méretkontroll átlapol az RCP2-n. Ugyanakkor ha hasonló 

analízist hajtunk végre a növekedési szakaszok időtartamára, akkor negatív 

korrelációt tapasztalunk mindkét szakaszban. A jelenség oka talán az lehet, hogy ezek 

a sejtek a wee1Δ mutáns sejteknél kicsivel nagyobb méretűek, így elképzelhető, hogy 

a G1 fázisú méretkontroll mellett már a G2 fázisú méretkontroll is aktívvá válik, ugyan 

még elég gyenge (Horváth et al., 2016). 
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39. ábra: A növekedési szakasz(ok) alatti hossznövekedés (Ext) a növekedési szakasz kezdeti 

méretének függvényében cdc2-3w szimpla mutáns sejtek esetében. Az egyenesek egyenletei, 

valamint a meredekségek szignifikanciájára vonatkozó p-értékek az F4. táblázat 8-10. 

soraiban (Függelék) találhatók. 

4. A cdc2-3w cdc25Δ dupla mutáns és a cdc2-3w cdc25Δ pyp3Δ tripla mutáns sejtek 

esetében szintén erős negatív korreláció tapasztalható a teljes növekedési szakaszt 

vizsgálva, tehát a sejtekben erős méretkontroll működik. Az RCP2 segítségével 

számított növekedési szakaszok alatti hossznövekedést vizsgálva az RCP1-kori méret 

függvényében azt tapasztaltam, hogy ellentétben a többi vizsgált tenyészet sejtjeivel, 

az első szakaszban nincs korreláció a vizsgált paraméterek között, azonban a második 

szakaszban negatív korreláció tapasztalható (40. ábra; F4. táblázat, Függelék). Tehát 

ezekben a sejtekben a méretkontroll az RCP2 után hat, a növekedési szakasz 

timer+sizer felépítésű, ellentétben a többi tenyészettel. A sejtek ciklusa alapján 

megállapítható, hogy ezekben a sejtekben a G2 fázis végén hat a méretkontroll, ami 

kétféleképpen képzelhető el: vagy a G2 fázis közepi méretkontroll tolódik a ciklusban 

későbbre, vagy valamilyen hatás elfedi a többi tenyészetben a G2 fázis végi 

méretkontrollt (Horváth et al., 2016). Ezek az eredmények szintén összhangban 

vannak a korábban a teljes ciklusra, valamint annak RCP szerinti felbontásaira kapott 

eredményekkel (Sveiczer et al., 1999). 
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40. ábra: A növekedési szakasz(ok) alatti hossznövekedés (Ext) a növekedési szakasz kezdeti 

méretének függvényében cdc2-3w cdc25Δ dupla mutáns sejtek esetében. Az egyenesek 

egyenletei, valamint a meredekségek szignifikanciájára vonatkozó p-értékek az F4. táblázat 8-

10. soraiban (Függelék) találhatók. 

A fent bemutatott analíziseket nem csak a hossznövekedésre, hanem az egyes 

növekedési szakaszok időtartamára is elvégeztem, melyek eredményei összhangban 

voltak a bemutatott ábrákon látható eredményekkel. Az adatok az F4. táblázat 4-6. 

soraiban (Függelék) találhatók. 

6.2.2 A késői G2 fázisú méretkontroll 

A cdc2-3w cdc25Δ dupla mutáns és a cdc2-3w cdc25Δ pyp3Δ tripla mutáns sejtek 

esetében tapasztalt G2 fázis végi méretkontroll alapján az sejthető, hogy létezhet a 

ciklus második felében, az RCP2 után is egy méretkompenzáció, melyet az LRCP1 

függvényében vizsgálva csak ezen két tenyészet esetében tapasztaltam. A hipotézis 

tesztelésére mind a hat vizsgált tenyészet esetében ábrázoltam az RCP2-kori méret 

(LRCP2) függvényében a második növekedési szakasz alatti hossznövekedést (Ext2) 

(valamint időtartamot (T2)). Minden tenyészet esetében negatív korrelációt 

tapasztaltam (41. ábra - 44. ábra; F4. táblázat, Függelék), ami alapján megállapítható, 

hogy a sebességváltási pont utáni, második növekedési szakaszban is történik 

valamilyen méretkompenzáció, amely eddig csak a cdc2-3w cdc25Δ dupla mutáns és 

a cdc2-3w cdc25Δ pyp3Δ tripla mutáns sejtek esetében volt ismert (Horváth et al., 

2016).  
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41. ábra: A második növekedési szakasz alatti hossznövekedés (Ext2) az RCP2-kori sejthossz 

függvényében vad típusú sejtek esetében. 

 
42. ábra: A második növekedési szakasz alatti hossznövekedés (Ext2) az RCP2-kori sejthossz 

függvényében wee1Δ mutáns sejtek esetében. 
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43. ábra: A második növekedési szakasz alatti hossznövekedés (Ext2) az RCP2-kori sejthossz 

függvényében cdc2-3w mutáns sejtek esetében. 

 
44. ábra: A második növekedési szakasz alatti hossznövekedés (Ext2) az RCP2-kori sejthossz 

függvényében cdc2-3w cdc25Δ dupla mutáns sejtek esetében. 

A fenti eredmények alapján megállapítható, hogy a hasadó élesztő sejtciklusában 

három különböző méretkontroll mechanizmus működik: a G1 fázis végén, a G2 fázis 
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közepén és a G2 fázis végén. Ezek közül a vizsgált tenyészetek között a G2 fázis végi 

méretkontroll általános, míg a többi mechanizmus a sejtek genotípusától függően 

működik vagy sem az egyes tenyészetek sejtjeiben (Horváth et al., 2016; Sveiczer & 

Horváth, 2016). 

6.2.3 A méretkontroll megszűnése nagy sejtekben 

Mint azt Fantes is bemutatta (Fantes, 1977), a mesterségesen nagyméretű 

sejtekben a méretkontroll kriptikussá válik, a méretkompenzáció nem tud egy 

cikluson belül bekövetkezni. A jelenség bizonyításához a cdc2-33 mutáns steady state 

és indukciós szinkrontenyészetét vizsgáltam. A sejtek ciklus alatti hossznövekedését 

(Extteljes = DL − BL) a születéskori méret függvényében ábrázolva megállapítottam, 

hogy egy töréspontnál (BL = 11,5 m) kisebb értékek esetében negatív korreláció van 

a két paraméter között, tehát működik a méretkontroll, míg a 11,5 m feletti 

születéskori mérettel rendelkező sejtek esetében a hossznövekedés független a 

születéskori mérettől, a méretkontroll ezekben a sejtekben kriptikus (45. ábra). Tehát 

egy bizonyos méret alatt a méretkontroll sizer mechanizmussal valósul meg, míg egy 

kritikus születéskori méret felett az adder mechanizmus segíti a sejteket abban, hogy 

visszatérjenek a normál mérettartományba. 

A születéskori méret függvényében a sejtek ciklusidejét ábrázolva hasonló 

eredményeket kapunk. Ugyan ebben az esetben a töréspont után is szignifikánsan 

eltér nullától az illesztett egyenes meredeksége, de a meredeksége abszolútértékben 

jóval kisebb, mint a kritikus méret alatt, ez alapján valószínűsíthető, hogy itt már 

kriptikus a méretkontroll (46. ábra). 

 
45. ábra: A méretkontroll kriptikussá válása, a hossznövekedés a születéskori méret 

függvényében a cdc2-33 steady state és indukciós szinkrontenyészet sejtjei esetén. 
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46. ábra: A méretkontroll kriptikussá válása, a ciklusidő a születéskori méret függvényében a 

cdc2-33 steady state és indukciós szinkrontenyészet sejtjei esetén. 

A töréspont meghatározásához három esetet vizsgáltam: BL = 11 m; 

BL = 11,5 m; BL = 12 m. Mind a három esetben meghatároztam mindkét ábrán a 

két egyenes metszéspontját, és a három megközelítés közül azt választottam, ahol az 

egyenesek metszéspontja a legközelebb volt a feltételezett törésponthoz. Így a 

kritikus méretet BL = 11,5 m-nek határoztam meg (metszéspontok: az Extteljes – BL 

ábrán BL = 11,73 m, míg a CT – BL ábrán BL = 11,38 m). 

Korábban a méretkontroll kriptikussá válását már vizsgálták, ugyanakkor kisebb 

nagyítással, és kevésbé szofisztikált statisztikai módszerek alkalmazásával (Sveiczer 

et al., 1996). A jelenség tapasztalható akkor is, ha csak a növekedési szakaszt 

vizsgáljuk, látható, hogy sem a meredekségek, sem az erre vonatkozó t-próbák p-

értékei nem térnek el számottevően (4. táblázat) (Sveiczer & Horváth, 2016). 

4. táblázat: A regresszióanalízisek eredményei: a meredekségek és a hozzájuk tartozó p-

értékek. 

 meredekség p-érték 

Extteljes − BL (BL < 11,5 μm) −0,469 0,000 

Extteljes − BL (BL > 11,5 μm) −0,0235 0,651 

Ext − LRCP1 (LRCP1 < 11,5 μm) −0,469 0,000 

Ext − LRCP1 (LRCP1 > 11,5 μm) 0,0118 0,803 

CT − BL (BL < 11,5 μm) −22,72 0,000 

CT − BL (BL > 11,5 μm) −2,213 0,002 

T − LRCP1 (LRCP1 < 11,5 μm) −20,586 0,000 

T − LRCP1 (LRCP1 > 11,5 μm) −2,014 0,004 
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6.2.4 A növekedési sebesség hatása a méretre 

Mivel a közelmúltban sarjadzó élesztőben (S. cerevisiae) megmutatták, hogy a sejt 

mérete a Start pontnál (ahol ebben a fajban a méretkontroll hat) függ a növekedési 

sebességtől (Ferrezuelo et al., 2012), ezért fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy 

hasadó élesztőben is tapasztalható-e ilyen hatás, azaz konzervált-e ez a jelenség. Mivel 

a különböző tenyészetekben a ciklusidő csak kismértékben tér el, ezért a tenyészetek 

között megfigyelhető, hogy a nagyobb sejtek növekedési sebessége nagyobb, míg a 

kisebbeké kisebb. Ugyanakkor a jól működő erős méretkontroll ezt a hatást a 

tenyészeteken belül megszüntetheti. Ennek megállapítására először is vizsgáltam, 

hogy függ-e a sejtekben a növekedési sebesség a növekedési szakasz alatt a 

növekedési szakasz kezdetén mért mérettől. A hat vizsgált tenyészetből négy esetben 

függetlennek találtam a növekedési sebességet az LRCP1-től (pl. 47. ábra; F4. táblázat, 

Függelék), míg két esetben (WT diploid, cdc2-3w) pozitív korrelációt tapasztaltam (pl. 

48. ábra; F4. táblázat, Függelék). 

 
47. ábra: A növekedési sebesség hatása különböző növekedési paraméterekre, vad típusú sejtek 

esetében. Az egyenesek egyenletei, valamint a meredekségek szignifikanciájára vonatkozó p-

értékek az F4. táblázat 15-18. soraiban (Függelék) találhatók. 

A két tenyészet, melyben pozitív korreláció volt a vizsgált paraméterek között, 

pont azok, ahol a sejtek mérettartománya jóval szélesebb, mint a többi tenyészetben, 

melynek valószínűleg a gyenge méretkontroll az oka. Ezután vizsgáltam a sebesség 

függvényében a növekedési szakasz hosszát (T), a növekedési szakasz alatti 

hossznövekedést (Ext) és a növekedési szakasz végi sejtméretet (LRCP3). A hat 



75 
 

tenyészetből csak egyetlen esetben (wee1Δ) találtam szignifikáns negatív korrelációt 

az eltelt idő és a növekedési sebesség között, bár ez is a szignifikáncia határának 

közelében van (p = 0,034).  

 
48. ábra: A növekedési sebesség hatása különböző növekedési paraméterekre, cdc2-3w szimpla 

mutáns sejtek esetében. Az egyenesek egyenletei, valamint a meredekségek szignifikanciájára 

vonatkozó p-értékek az F4. táblázat 15-18. soraiban (Függelék) találhatók. 

A növekedési szakasz alatti növekedés, illetve a növekedési szakasz végi méret 

mind a hat tenyészet esetében pozitívan korrelál a növekedési sebességgel, ami 

alapján megállapítható, hogy a növekedési sebesség hatással van ezekre a 

paraméterekre (47. ábra és 48. ábra; F4. táblázat, Függelék), a sarjadzó élesztőben 

tapasztaltakhoz hasonlóan (Ferrezuelo et al., 2012), mely alapján valószínűsíthető, 

hogy ez a mechanizmus evolúciósan konzervált (Horváth et al., 2016). 

6.3 Filogenetikai analízisek 

Az eddigiekben a sejtek növekedését mindig az osztódásuktól kezdve vizsgáltam. 

Az osztódást mindig a „nyakképződés” alapján detektáltam, amelynek létrejöttében 

legnagyobb szerepe a sejtszeparációs enzimeknek, ezen belül is a sejtfal-hidrolizáló 

enzimeknek van. A hasadó élesztőben a nyakképződés első lépéseként a 

szeptumszegély bomlik le az Agn1 α-glükanáz segítségével, majd ezt követően bomlik 

le az elsődleges szeptum. Fontosnak tartottam ennek a fehérjének a vizsgálatát is 

doktori munkám során a növekedés és az osztódás jobb megértése érdekében, ezért 

elkészítettem rokon fehérjéinek filogenetikai fáját. A növekedés és az osztódás 

összehangolásához azonban nem csak a sejtfal hidrolizáló enzimekre van szükség, 
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hanem a sejtfal szintézisének is kiemelkedő jelentősége van a növekedésben, ezért az 

α-glükán szintázok filogenetikai analízisét is elkészítettem. 

6.3.1 Az α-glükanáz enzimek törzsfái 

Az α-glükanázok filogenetikai fájának elkészítéséhez először a 

homológszekvenciákat töltöttem le. A Schizosaccharomyces nemzetség mind a négy 

tagja esetében megtaláltam mind az Agn1, mind az Agn2 fehérje ortológját. 

A keresést ezután a legközelebbi rokonok körében folytattam, azaz a 

Taphrinomycotina altörzsben. Az altörzs tagjai közül csak a Saitoella complicata-ban 

találtam homológot, azonban elképzelhető, hogy a többi tag is tartalmaz rokon 

fehérjét, csak azok teljes genomjának a szekvenciája még munkám során nem volt 

elérhető. 

Ezután a keresést a Saccharomycotina altörzsben folytattam. Ugyan az 

irodalomból ismert, hogy a sarjadzó élesztő sejtfala nem tartalmaz α-glükánt, ezért a 

genomjában sem találtak α-glükanáz kódoló gént (Konomi et al., 2003), de fontosnak 

tartottam megvizsgálni, hogy a valódi élesztők közül van-e olyan faj, melyben 

található az Agn1 fehérjének ortológja. A Blastp keresés egyetlen szignifikáns találatot 

sem adott, így megállapítható, hogy ebben az altörzsben nincs α-glükanáz homológ 

fehérje. Ennek valószínűleg az eltérő sejtfalösszetétel az oka, hiszen az α-glükán 

hidrolízisére nincs szükségük sem a mitózisos, sem a sporulációs ciklusukban. 

Ezt követően a Pezizomycotina altörzs tagjaiban kerestem rokon szekvenciákat. 

A fonalas aszkuszos gombák körében számos faj esetében akár 5-6 homológ fehérjét 

is találtam, melyek pontos funkciója nem ismert. A körültekintő keresési és 

doménazonosítási módszerek alkalmazása ellenére elképzelhető, hogy ezen fehérjék 

csak pszeudogének „termékei”, nem íródnak át valójában, de az is lehet, hogy van 

valami máig nem ismert funkciójuk. 

A keresést ezután a bazídiumos gombák körében folytattam (Basidiomycota 

törzs). A Pezizomycotina altörzshöz hasonlóan itt is számos olyan fajt találtam, 

melyben akár 5-6 homológ találat is volt. Ez alapján valószínűsíthető, hogy ez a sok α-

glükanáz találat nem a hibás annotáció mellékterméke, hanem lehet valami eddig nem 

ismert funkciójuk, hiszen kevésbé valószínű az, hogy több faj esetén is a hibás 

annotáció okozza a jelenséget. 

A kapott találatokat az elérhetőségi kódjaikkal együtt az F5. táblázatban 

(Függelék) tüntettem fel. A találatok ellenőrzése érdekében minden potenciális 

homológ szekvencia esetében megvizsgáltam, hogy szignifikánsan tartalmazzák-e a 

GH71 (glikozil-hidroláz 71) fehérjecsaládra jellemző domént a Pfam doménkereső 

alapján. A továbbiakban csak azokat a találatokat használtam a fák elkészítéséhez, 

melyek tartalmazták szignifikánsan, megszakítás nélkül a GH71 domént. Az 

adatbázisból minden faj minden találata esetében letöltöttem a doménszekvenciákat 

és a továbbiakban ezeken alapulva készítettem el a törzsfákat, mivel a kezdeti 

eredményeim szerint ezek alapján megbízhatóbban végezhetők el a vizsgálatok. 
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Ennek valószínűleg az az oka, hogy a fehérjék hosszában elég nagy eltérés van, míg a 

doménok hossza nagyjából egyforma. (A szekvenciák hossza közti nagy különbség 

nagy problémát jelenthet a többszörös illesztéseknél, a szekvenciák illesztése nagy 

valószínűséggel hibás lesz.) 

Ezután a munkát különböző többszörös illesztési módszerek kipróbálásával 

folytattam. A szekvenciákat ClustalX, PRANK és MAFFT módszerekkel is illesztettem, 

de tapasztalataim szerint a ClustalX adta a legmegbízhatóbb eredményt, mivel a többi 

illesztési módszer esetén nagyon nagy eltéréseket tapasztaltam a különböző 

módszerek között. Ezt követően a munkám két irányba haladt tovább. Először is 

készítettünk egy törzsfát, amellyel szélesebb körben (több fajban), de csak a 

leghasonlóbb homológ találatokat vizsgáltuk (1.). Ezt követően egy szűkített 

fajlistával ugyan, de az összes homológ találatot bevonva készítettem filogenetikai fát 

(2.). 

1. Mivel a munkát a Debreceni Egyetem Alkalmazott Mikrobiológia és Genetikai 

Tanszékéről Sipiczki Mátyással és kutatócsoportjával együttműködésben végeztük, 

akik a sejtszeparációs fehérjék megismerésére komplementációs teszteket is 

végeznek, ezért először az Agn1 fehérjének egy kevésbé tág analízisét végeztük el. A 

komplementációs tesztek során egy faj hiánymutánsába egy másik fajból származó 

gént juttatnak be, és vizsgálják, hogy megváltozik-e a fenotípus, esetleg visszaalakul-

e a vad típusú formába (komplementálás). Ha sikeres a komplementáció, akkor a 

vizsgált fehérjék között valóban rokonság áll fenn, ugyanakkor a sikertelen kísérlet 

nem jelenti azt, hogy a fehérjék nem rokonok, mivel előfordulhat, hogy olyan távoli a 

rokonság, hogy a nagy eltérés miatt nem képez funkcióképes fehérjét a gén a másik 

fajban, vagy a funkciója változott az evolúció során. 

A komplementációs tesztek tervezésekor nagy segítség lehet egy filogenetikai fa, 

ami alapján a vizsgálni érdemes fehérjék könnyebben kiválaszthatók. Ennek 

érdekében készítettük el együttműködésben az Agn1 fehérjék GH71 doménjének 

törzsfáját. Ezen a törzsfán a Schizosaccharomyces nemzetségen kívül minden faj 

esetében csak azt a fehérjét használtuk a filogenetikai fa készítéséhez, mely a kapott 

találatok közül a legjobb volt. Ezt a találatok E-értéke alapján választottuk ki. Ezen 

találatok alapján készült fa látható a 49. ábrán. Ahhoz, hogy a törzsfán az elágazások 

sorrendje megegyezzen az időbeli elválásuk sorrendjével, szükség van egy 

úgynevezett külcsoportra is. Ennek a szekvenciának kellően távoli rokonának kell 

lennie a törzsfán szereplő többi fehérjének, ugyanakkor fontos, hogy a rokonság 

biztosan fennálljon. Ez tehát azt jelenti, hogy a találatnak kellően nagy E-értékkel kell 

rendelkeznie, hogy távol legyen a többi találattól, viszont nem szabad túl nagynak sem 

lennie, hiszen akkor már csak kis esélye van a rokonságnak. A külcsoportkeresés ezért 

mindig kihívás a filogenetikai analízisekben, mivel a távolabbi rokon fajokban nem 

biztos, hogy találunk rokon fehérjét, míg a túl közeli rokonok torzíthatják a fa 

topológiáját. Vizsgálatunkhoz a Burkholderia ambifaria baktérium szekvenciája 

bizonyult megfelelőnek. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez volt az egyetlen 



78 
 

baktérium, amiben találtunk Agn1 homológ szekvenciát, ami akár azt is jelentheti, 

hogy ez a baktérium horizontális géntranszferen keresztül jutott ehhez a génhez. 

Eredményeink alapján viszont valószínűsíthető, hogy megfelelő külcsoport az Agn1 

homológ fehérjék filogenetikai fáján. A filogenetikai fát több módszerrel is 

elkészítettük, a bemutatott ábrán a bayesi statisztikán alapuló módszer eredménye 

látható, mely ClustalX többszörös illesztésen alapul. Az ábrán ugyanakkor feltüntettük 

a többi topológia eredményét is. Amennyiben az elágazás ebben az elrendezésben 

megtalálható volt a más módszerekkel kapott törzsfákon, akkor az adott módszerhez 

tartozó bootstrap értékeket is feltüntettük, amennyiben nem, azt „d” jelöli. Az 

elágazásokhoz tartozó értékek a következők: neighbour joining módszerrel kapott 

bootstrap értékek / maximum parsimony módszerrel kapott bootstrap értékek / 

maximum likelihood módszerrel kapott bootstrap értékek / MrBayes programmal 

kapott posterior probability értékek. Az 50 alatti bootstrap értékeket 

megbízhatatlanságuk miatt nem tüntettük fel, ezt az ábrán két pont (..) jelöli. Mivel a 

Schizosaccharomyces nemzetség Agn1 fehérjéinek topológiája a bayesi módszerrel 

szerkesztett fán eltér mind az általánosan elfogadott rokonsági viszonyoktól, mind a 

többi módszerrel kapott eredménytől, így az 49. ábra B részén megjelenítettük a 

neighbor joining módszerrel kapott eredményt (a maximum parsimony módszerrel 

kapott bootstrap értékekkel együtt). 

 
49. ábra: Az Agn1 homológ fehérjék GH71 doménjének filogenetikai fája a legjobb találatok 

alapján. (Jelölések az F5. táblázatban) 

A filogenetikai fa alapján megállapítható, hogy a Schizosaccharomyces nemzetség 

Agn1 és Agn2 fehérjéi a bazídiumos gombák Agn homológjaival vannak a legközelebbi 

rokonságban, míg a fonalas aszkuszos gombák proteinjei távolabbi rokonnak tűnnek 

a fa alapján. Az eredmény meglepő, mivel rendszertanilag a hasadó élesztők az 

aszkuszos gombák közé tartoznak, tehát közelebbi rokonaik a fonalas aszkuszos 

gombáknak, mint a bazídiumos gombáknak. Ugyanakkor a sejtfalösszetételük alapján 

jobban hasonlítanak a Basidiomycota törzs tagjaihoz (Prillinger et al., 1990), ezért 
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elképzelhető, hogy az α-glükanáz enzimeik is jobban hasonlítanak a bazídiumos 

gombák fehérjéihez. Ugyanakkor elképzelhető az is, hogy ez a topológia csak egy 

szerkesztési hiba (rossz illesztés, nem megfelelően beállított algoritmus 

paraméterek) eredménye. Ez azonban nem tűnik túl valószínűnek, mivel az eredmény 

több módszer esetében is megegyezik (Sipiczki et al., 2014). 

2. Annak eldöntésére, hogy valóban a bazídiumos gombák α-glükanázai a 

közelebbi rokonai a hasadó élesztők Agn1 és Agn2 fehérjéinek és nem a fonalas 

aszkuszos gombák rokon proteinjei, egy kiterjedtebb analízist végeztem. Ehhez 

filogenetikai fát készítettem az összes kapott találat bevonásával. Ha az összes 

korábban vizsgált faj minden homológ találatát felhasználtam volna a fakészítéshez, 

akkor nagyon sok torzító hatás érvényesült volna. (Például a fonalas aszkuszok 

gombák találatai túlreprezentáltak lennének a fán, ami téves konklúziókhoz 

vezethet.) Ezért kiválasztottam a kapott fajok közül azokat, melyek a legjobban 

reprezentálják az adott rendszertani csoportot. A homológ-szekvenciák glikozil-

hidroláz 71-es doménszekvencia alapján a fent már ismertetett módon készítettem 

törzsfákat, több illesztés és több faszerkesztő módszer segítségével. Mivel a legjobb 

eredményt a bayesi statisztikán alapuló fakészítési módszerrel kaptam, így ezt 

mutatom be (50. ábra). 

 
50. ábra: Az Agn1 homológ fehérjék GH71 doménjének filogenetikai fája bayesi módszerrel 

(WAG+G+I modell) elkészítve (Jelölések az F6. táblázatban). 
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Az ábrán látható, hogy a bazídiumos gombák homológ fehérjéi a 

Schizosaccharomyces nemzetség Agn1 és Agn2 fehérjéi között helyezkednek el 

megosztva, néhány faj (C. neoformans, Laccaria bicolor, Coprinopsis cinerea, Postia 

placenta) fehérjéi az Agn1 fehérjékkel alkotnak egy ágat, míg más fajok (Puccinia 

graminis, Melampsora larici-populina) pedig az Agn2 fehérjékkel vannak egy ágon. 

Ennek lehet az az oka, hogy a fehérjék eltérő funkcióval rendelkeznek, ugyanakkor 

szerkesztési pontatlanság is eredményezhette ezt. A Schizosaccharomyces nemzetség 

és a bazídiumos gombák találataival egy ágon külön elágazást képezve található a 

Saitoella complicata Agn homológ találata, mely a hasadó élesztők legközelebbi ismert 

rokona. Teljesen külön ágat képeznek a fonalas aszkuszos gombák fehérjéi, melyek 

több ágra szakadnak. Az ágakon megfigyelhetők hasonló topológiák, mely alapján 

valószínűsíthető, hogy bizonyos fehérjéknek az adott fajban hasonló szerepei 

lehetnek, tehát még valószínűbb, hogy ezek a találatok nem csak a hibás annotáció 

eredményei. 

Összehasonlítva a korábbi irodalmi eredményekkel (16. ábra), hasonló 

eredményeket tapasztalunk, azon a törzsfán is bazídiumos gombákkal egy ágon 

található a S. pombe Agn1 és Agn2 szekvenciája külön csoportot alkotva, míg a fonalas 

aszkuszos gombák különböző találatai azon a filogenetikai fán is több, elkülönülő 

csoportban jelennek meg. Ugyan a korábban készített törzsfa csak egy módszeren 

(neighbor joining) és egy többszörös illesztésen alapul (Villalobos-Duno et al., 2013), 

ezért a megbízhatósága jóval kisebb az általam készítettnél, de az általános elágazások 

egyezése alapján valószínűsíthető, hogy a kapott topológia valóban tükrözi a fehérjék 

rokonságát. 

6.3.2 Az α-glükán szintáz enzimek törzsfái 

Az α-glükanáz enzimek filogenetikai fája számos kérdést vet fel. Valóban a 

bazídiumos gomba fehérjék közelebbi rokonai a hasadó élesztő Agn proteineknek, 

mint a fonalas aszkuszos enzimek? Mi lehet a funkciója az akár 5-6 különböző 

homológnak bizonyos fajokban? A kérdésekre biztos választ sajnos nem tudunk adni, 

viszont az α-glükán szintáz enzimek filogenetikai analízise segíthet megválaszolni 

ezeket a kérdéseket. Ezért a korábban alkalmazott módszerekkel vizsgáltam a hasadó 

élesztő α-glükán szintáz enzimeinek (Ags1, Mok11, Mok12, Mok13, Mok14) rokon 

fehérjéit. Látható, hogy az α-glükán szintázok már a hasadó élesztőben is több eltérő 

formában vannak jelen, melyek közül az Ags1 fehérjének van szerepe a mitózisos 

ciklusokban, míg a többi 4 enzim a sporulációs ciklusok során fejeződik ki. 

A homológkeresést hasonlóképp végeztem, mint az Agn fehérjék esetében. Míg a 

Taphrinomycotina altörzsben az Agn1 fehérje szekvenciájával keresve a 

Schizosaccharomyces nemzetségen kívül csak a S. complicata-ban találtam homológot, 

Ags homológot ezzel szemben csak a Taphrina deformans-ban találtam. Ennek oka 

lehet viszont az is, hogy a T. deformans teljes genomszekvenciája korábban nem volt 

elérhető. Nem tartalmaznak Ags1 homológot sem a Saccharomycotina altörzs teljes 
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genomszekvenciával rendelkező tagjai. Ez alapján valószínűsíthető, hogy ezeknek a 

fehérjéknek a sejtfal szintézisben lehet fontos szerepe. A Pezizomycotina altörzs 

vizsgált tagjai között mindegyikben találtam homológot, viszont az Agn1 

homológokkal ellentétben itt kevesebb találatot kaptam, maximum hármat-négyet 

fajonként. A bazídiumos gombák körében a korábban vizsgált fajok közül csak a Postia 

placenta fajban nem találtam homológ fehérjét, míg a többi faj 1-2 homológ találattal 

rendelkezett.  

Ezt követően külcsoportot kezdtem keresni, melyben nagy problémát jelentett a 

fehérjék hossza. Az Ags1 homológ fehérjék nagyon hosszúak (kb. 2400 aminosav), 

ezért olyan találatot szerettem volna alkalmazni, amely a teljes fehérjékből készülő 

fákhoz megfelelőnek bizonyul. Azonban ilyen fehérjét nem sikerült találnom sem a 

baktériumok, sem magasabbrendű élőlények körében. Valószínűsíthetően ennek az 

az oka, hogy a gomba sejtfalalkotó α-glükán szintézisére más fajokban nincs szükség. 

Megfelelő külcsoport hiányában a törzsfákat gyökereztetés nélkül készítettem el, 

melyen a rokonságok láthatók, de az időrendi leszármazás nem, ezért más 

ábrázolásmódot is alkalmaztam (51. ábra). 

A filogenetikai fán látható, hogy a Schizosaccharomyces nemzetség Ags1, Mok11, 

Mok13, Mok14 fehérjéi egy különálló csoportot alkotnak, míg a Mok12 fehérjéik a 

bazídiumos gombák proteinjeivel alkotnak egy csoportot. A fonalas aszkuszos 

gombák α-glükán szintáz találatai egy csoportot alkotnak, melyen több különálló ágon 

helyezkednek el azok a fajok, melyekben 3-4 találat is volt (A. fumigatus, N. fischeri, A. 

nidulans, P. chryogenum), nagyon hasonló elágazási sorrenddel. Ez alapján 

valószínűsíthető, hogy az egy ágon lévő fehérjék funkciója nagyon hasonló ezekben a 

fajokban. Tehát megállapítható, hogy az Ags1 homológ fehérjék teljes szekvencián 

alapuló filogenetikai analízise alapján is közelebbi rokonai a hasadó élesztő ezen 

fehérjéi a bazídiumos gombák proteinjeinek, mint a fonalas aszkuszos gombák 

enzimeinek. Az azonban, hogy miért tartalmaznak ilyen nagyszámú homológ Agn1 és 

Ags1 fehérjét bizonyos fajok, további genetikai, molekuláris biológiai és biokémiai 

kísérletekkel lenne megállapítható. 

A kapott homológjelöltek doménszerkezetét is vizsgáltam mind a Pfam {7.}, mind 

az NCBI CDD {8.} adatbázisával. Ilyen hosszú fehérjék esetében nem meglepő, hogy 

több domént is tartalmaznak. A hasadó élesztő Ags1 fehérjéje a Pfam alapján három 

domént tartalmaz: az Alpha-amylase: α-amiláz katalitikus domént; a Glyco_transf_5 

(GT5): keményítő szintáz katalitikus domént és a Glycos_transf_1 (GT1): glikozil-

transzferáz 1 csoport domént. A keresés során kapott homológok közül nem 

mindegyik tartalmazta pontosan ezeket a doméneket, pontosan ebben az 

elrendezésben, de emiatt nem zártam semelyik találatot ki a további analíziseimből, 

hiszen például a hasadó élesztő Mok14 fehérjéje sem tartalmazza az Alpha-amylase 

domént. A fehérjék doménszerkezetének pontosabb megismeréséhez felhasználtam 

az NCBI konzervált domén kereső adatbázisát is, mely hasonlóan a Pfamhoz szintén 
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három domént talált, melyek közül kettő gyakorlatilag egybeesik, és a harmadik egy 

a Pfam adatbázisában nem szereplő domén. 

 
51. ábra: Ags1 homológ fehérjék filogenetikai analízise teljes fehérjeszekvencia alapján, 

maximum likelihood módszerrel (LG+G+I+F modell) elkészítve, 100-szoros bootstrap 

ismétléssel. (Jelölések az F7. táblázatban) 

A hasadó élesztő Ags1 fehérjéje a következő doméneket tartalmazza: AmyAc_AGS: 

domén α-glükán szintázokban található α-amiláz katalitikus domén, MFS (Major 

Facilitator Superfamily): másodlagos transzporterek (szinporter, uniporter, 

antiporter) nagy családja, pórusszerű szerkezetű, GT1_Glycogen_synthase_DULL1_like: 

glikozil-transzferáz 1 fehérjecsaládhoz nagyon hasonlók a tagjai, főleg keményítő 

szintázok (hossza nagyjából megegyezik a Pfam GT5 és GT1 doménjeivel együttesen). 

A három doménen kívül számos fehérje tartalmazta még a GlgA: glikogén szintáz 

domént is. A találatok esetében minden domén szekvenciáját letöltöttem és ezek 
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alapján is készítettem törzsfákat. Mivel a törzsfák topológiája nagyon hasonló, 

dolgozatomban csak a leghosszabb domén, az Amy_Ac_AGS domén alapján készült 

filogenetikai fát mutatom be (52. ábra). 

 
52. ábra: Ags1 homológok AmyAc doménjeinek filogenetikai fája, maximum likelihood 

módszerrel (LG+G modell) elkészítve, 100-szoros bootstrap ismétléssel. (Jelölések az F7. 

táblázatban) 

A doménszekvenciákon alapuló törzsfák előnye, hogy a doménszekvenciákkal 

keresve könnyebben találhatunk külcsoportot. A hasadó élesztő Amy_Ac_AGS 

doménszekvenciájával keresve a Lechevalieria aerocolonigenes (Nocardia 

aerocolonigenes) baktérium egy hipotetikus fehérjéje megfelelő találatnak bizonyult, 
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ezért a továbbiakban ennek a doménszekvenciáját alkalmaztam külcsoportnak. A 

törzsfán nem szerepelnek a hasadó élesztők Mok14 fehérjéi, mivel ezek mintegy ezer 

aminosavval rövidebbek, mint a többi α-glükán szintáz, ezért nem is tartalmazzák ezt 

a domént (52. ábra). 

Az Amy_Ac_AGS doménszekvenciák alapján készült filogenetikai fán nagyon 

hasonló rokonsági viszonyokat láthatunk, mint a teljes fehérjén alapuló vizsgálatban. 

A hasadó élesztők α-glükán szintáz fehérjéi a bazídiumos gombák homológjaival 

helyezkednek el egy ágon, azon belül is a Mok12 fehérjék tűnnek a bazídiumos gomba 

proteinek legközelebbi rokonainak. A fonalas aszkuszos gombák fehérjéi teljesen 

külön ágon helyezkednek el. A teljes fehérjét alapul vevő filogenetikai elemzésnél 

megfigyelhető elágazások nagyon hasonlóan jelennek meg ezen a fán is. Az a négy faj, 

melyek ott is mindig hasonló topológiát mutattak az egyes fehérjéik kapcsán (A. 

fumigatus, N. fischeri, A. nidulans, P. chryogenum), most is hasonló sorrendben 

ágaznak le, ami szintén megerősíti, hogy ezeknek a fehérjéknek a különböző fajokban 

hasonló funkcióik lehetnek, ugyanakkor továbbra is kérdéses, hogy miért szükséges 

több paralóg fehérje is számos fajban, míg más fajokban csak egy α-glükán szintáz 

fehérje is elegendő. 
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7 Összefoglalás 

Doktori munkám során az egyik legnépszerűbb egysejtű eukarióta 

modellorganizmus, a hasadó élesztő növekedését, sejtosztódását és a sejtciklusa 

során működő méretkontroll mechanizmust tanulmányoztam. Ehhez egyrészt 

időkihagyásos filmeken vizsgáltam a sejtek növekedését, valamint bioinformatikai 

módszerekkel elkészítettem néhány kulcsfontosságú fehérje filogenetikai fáját is.  

Mivel a növekedés leírására mindmáig nincs általánosan elfogadott elmélet, ezért 

nyolc tenyészet összesen mintegy 590 egyedi sejtjének növekedését vizsgáltam. A 

szakirodalomban eddig inkább a tenyészetekből képzett hipotetikus „átlagsejtek” 

növekedésének vizsgálata volt elterjedt, ezzel szemben én minden egyes sejt esetében 

egyedileg választottam ki a növekedését legjobban leíró modellt. Ehhez háromféle 

függvényt illesztettem minden adatsorra: lineárisat, exponenciálisat és bilineárisat. 

Mivel a lineáris és az exponenciális kétparaméteres modellek, míg a bilineáris 

függvénynek öt paramétere van, ezért az illeszkedésen felül a modell 

paraméterszámát is figyelembe kell venni, amikor a legadekvátabb függvényt 

választjuk ki. Ezért az illesztett függvények közül modellszelekciós kritériumok 

segítségével választottam ki minden sejt esetében a növekedését legjobban leíró 

modellt. Megállapítottam, hogy egy tenyészetben nem írható le minden sejt 

növekedése ugyanazzal a modellel, a növekedési mód heterogenitást mutat. Azonban 

általánosságban kimondható, hogy a sejtek döntő többsége bilineáris növekedési 

mintázatú (főleg a vad típusú vagy ahhoz közeli mérettartományokban és a wee 

fenotípusú sejtek esetében), emellett gyakoriak a lineárisan növekvő sejtek (főleg a 

vad típusnál nagyobb méretű sejtek esetében), míg exponenciális függvény szerint 

növekedő sejtet csak tenyészetenként néhány esetben tapasztaltam. A cdc2-33 

mutáns indukciós szinkrontenyészetének mesterségesen nagyméretű sejtjei között 

találtam a legtöbb lineárisan növekvő sejtet, ezek is döntő többségben az első 

generáció legnagyobb sejtjei. Ezen eredmények alapján bizonyítottam, hogy a 

nagyobb születéskori méretű sejtek nagyobb valószínűséggel lineáris, míg a kisebb 

születéskori méretű sejtek inkább bilineáris növekedési mintázatúak. Eredményeim 

alapján valószínűleg minél nagyobb születéskori méretű a sejt, annál korábban 

tapasztalható a sebességváltási pont (RCP2, a bilineáris függvény töréspontja) a 

ciklusban, így valószínűsíthető, hogy a nagyszámú lineárisan növekvő sejt 

sebességváltási pontja egybeesik a növekedési szakasz kezdetével. 

Megállapítottam, hogy a vizsgált steady-state tenyészetekben egy méretkontroll 

mechanizmus biztosítja a sejtméret állandóságát. Ehhez a sejtek növekedési szakasz 

alatti növekedését (Ext) és annak időtartamát (T) ábrázoltam a növekedési szakasz 

kezdetén mért sejthossz (LRCP1) függvényében. A vizsgált paraméterek között negatív 

korrelációt tapasztaltam, ami alapján a kisebb méretű sejtek a növekedési szakaszuk 

során többet növekszenek, mely hosszabb időt vesz igénybe, míg a nagyobb méretű 

sejtek kevesebbet növekszenek, a növekedési szakaszuk rövidebb. A bilineáris 
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növekedési mintázatú sejtek esetében a sebességváltási pont segítségével a 

növekedési szakasz két részre bontható, mely segíthet a méretkontroll pozíciójának 

meghatározásában. Ezzel az analízissel megerősítettem a korábban kisebb 

felbontással, kevésbé precíz módszerekkel kapott eredményeket. Vizsgáltam továbbá, 

hogy a növekedési szakasz második felében történik-e méretkompenzáció, ehhez az 

RCP2-kori méret függvényében ábrázoltam a második növekedési szakasz alatti 

hossznövekedést. Megállapítottam, hogy mind a hat vizsgált tenyészet esetében 

működik egy méretkontroll, mely a G2 fázis végén működik, és eddig csak a cdc2-3w 

cdc25Δ dupla és a cdc2-3w cdc25Δ pyp3Δ tripla mutáns sejtekben volt ismert. Tehát a 

hasadó élesztő sejtciklusában három méretkontroll mechanizmus felel a méret 

homeosztázisért: a G1 fázis végén, a G2 fázis közepén és a G2 fázis végén, melyek közül 

a G2 végi méretkontroll általános a vizsgált tenyészetekben, míg a G1 fázisú és a G2 

fázis közepi méretkontroll a sejt genotípusától függően lehet aktív, rejtett (kriptikus) 

vagy esetleg nem működik (53. ábra). 

 
53. ábra: A hasadó élesztő különböző tenyészeteiben megvalósuló méretkontroll 

mechanizmusok (Sveiczer & Horváth, 2016 alapján). 

A cdc2-33 mutáns indukciós szinkrontenyészetének segítségével a méretkontroll 

működése széles mérettartományban vizsgálható. Megállapítottam, hogy egy 

bizonyos születéskori méret (11,5 μm) alatt a sejtekben működik méretkontroll, míg 

az ennél nagyobb sejtek esetében a méretkontroll kriptikussá válik, a sejtek már 

születésükkor nagyobb méretűek, mint amekkora szintet a méretkontroll előír. 
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A növekedés és az osztódás összehangolásához elengedhetetlenek a sejtfal 

szintetizáló és hidrolizáló enzimek is. Ezek jobb megismeréséhez, a hasadó élesztő 

sejtfalának egyik legfőbb alkotóelemének, az α-glükánnak a szintéziséért és 

hidrolíziséért felelős α-glükán szintáz és α-glükanáz enzimeket vizsgáltam 

bioinformatikai módszerekkel. Elkészítettem mindkét fehérjecsoport filogenetikai 

fáját, mely alapján megállapítható, hogy a hasadó élesztők α-glükán szintáz és α-

glükanáz enzimei valószínűsíthetően a bazídiumos gombák fehérjéinek közelebbi 

rokonai, mint a fonalas aszkuszos proteineknek. Továbbá megállapítottam, hogy a 

valódi élesztők körében egyik fehérjének sem fordul elő homológja, melynek az eltérő 

sejtfalösszetétel lehet az oka. 

A továbbiakban tervezem más indukciós szinkrontenyészetek vizsgálatát, hogy 

bebizonyítsam, hogy a méretkontroll kriptikussá válásáért nem a mutáció, hanem a 

nagy méret a felelős. Ezen felül célom az α-glükán szintáz és az α-glükanáz enzimek 

filogenetikai elemzését további fajokkal bővíteni, valamint konzervált régiók 

keresésével az illesztések további tökéletesítése. 
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8 Tézisek 

1. Megállapítottam, hogy a hasadó élesztő steady-state, valamint indukciós 

szinkron tenyészeteiben a sejtek növekedése heterogenitást mutat, nem írható le 

minden sejt növekedése egyetlen függvénnyel. Az általam vizsgált tenyészetekben a 

sejtek fele-kétharmada bilineáris növekedési mintázatú (két lineáris szakasz egy 

törésponttal), és gyakoriak a lineáris növekedésű sejtek is, míg az exponenciális 

modell nagyon ritka. A bilineárisan növekvő sejtek közel felében a töréspont körül egy 

jelentősnek tekinthető átmeneti tartomány tapasztalható. Megállapítottam, hogy a 

különböző paraméterszámú modellek közül a legadekvátabbat az Akaike Információs 

Kritérium alapján érdemes kiválasztani (Horváth et al., 2013; Horváth et al., 2016; 

Sveiczer et al., 2014). 

2. Kimutattam, hogy mind a hét vizsgált steady-state tenyészet sejtjeiből 

létrehozott hipotetikus átlagsejt bilineáris növekedési mintázatú (Horváth et al., 

2013; Horváth et al., 2016; Sveiczer & Horváth, 2016).  

3. A korábbi módszereket fejlesztve, nagyobb nagyítással, precíz statisztikai 

módszerekkel, a sejtek növekedési szakaszát vizsgálva tanulmányoztam a 

mérethomeosztázist biztosító méretkontroll mechanizmust a hasadó élesztő nyolc 

különböző tenyészetében. 

a. Pozícionáltam a méretkontrollt vad típusú sejtekben és különböző 

sejtciklus-mutánsokban (Horváth et al., 2016). 

b. Meghatároztam azt a születéskori méretet, ami felett a sejtekben a 

méretkontroll kriptikussá (rejtetté) válik (Sveiczer & Horváth, 2016). 

c. Bizonyítottam, hogy a növekedési sebesség hatással van a sejtek 

hossznövekedésére és végső elért méretükre (Horváth et al., 2016). 

4. Megmutattam, hogy a hasadó élesztő minden vizsgált tenyészetében a G2 fázis 

végén, a mitózis előtt is történik méretellenőrzés, mely mechanizmus eddig csak 

bizonyos sejtciklus-mutánsokban volt ismert. Ezzel sikerült bizonyítanom, hogy a 

hasadó élesztő sejtciklusában három méretkontroll mechanizmus működik. A G1 

fázisú, a G2 fázis közepi és G2 fázis végi méretellenőrzések a különböző 

tenyészetekben lehetnek működőek, kriptikusak, vagy nem működőek (Horváth et al., 

2016; Sveiczer & Horváth, 2016). 

5. Elkészítettem az α-glükanáz és az α-glükán szintáz fehérjék rokonságát 

bemutató filogenetikai fákat a gombák világában, mely alapján megállapítottam, hogy 

a hasadó élesztő ezen fehérjéi közelebbi rokonai a bazídiumos gombák rokon 

fehérjéinek, mint a rendszertanilag közelebb álló fonalas aszkuszos gombák 

enzimeinek (Sipiczki et al., 2014). 
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11 Függelék 

F1. táblázat: A növekedési modellek megoszlása a különböző modellszelekciós kritériumok 

alapján a különböző tenyészetekben. 

A: vad típusú haploid tenyészetben 

 AIC SBIC s 

 db % db % db % 

bilineáris 42 70,0 32 53,3 48 80,0 

exponenciális 5 8,3 11 18,3 3 5,0 

lineáris 13 21,7 17 28,3 9 15,0 

összes 60 100 60 100 60 100 

B: vad típusú diploid tenyészet 

 AIC SBIC s 

 db % db % db % 

bilineáris 51 82,3 46 74,2 55 88,7 

exponenciális 7 11,3 9 14,5 4 6,5 

lineáris 4 6,5 7 11,3 3 4,8 

összes 62 100 62 100 62 100 

C: wee1Δ mutáns tenyészet 

 AIC SBIC s 

 db % db % db % 

bilineáris 42 67,7 41 66,1 45 72,6 

exponenciális 8 12,9 9 14,5 5 8,1 

lineáris 12 19,4 12 19,4 12 19,4 

összes 62 100 62 100 62 100 

D: cdc2-3w szimpla mutáns tenyészet 

 AIC SBIC s 

 db % db % db % 

bilineáris 46 74,2 43 69,4 49 79,0 

exponenciális 5 8,1 6 9,7 2 3,2 

lineáris 11 17,7 13 21,0 11 17,7 

összes 62 100 62 100 62 100 

A táblázat folytatása a 99. oldalon. 
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E: cdc2-3w cdc25Δ dupla mutáns tenyészet 

 AIC SBIC s 

 db % db % db % 

bilineáris 34 56,7 28 46,7 38 63,3 

exponenciális 1 1,7 4 6,7 0 0,0 

lineáris 25 41,7 28 46,7 22 36,7 

összes 60 100 60 100 60 100 

F: cdc2-3w cdc25Δ pyp3Δ tripla mutáns tenyészet 

 AIC SBIC s 

 db % db % db % 

bilineáris 31 51,7 24 40,0 36 60,0 

exponenciális 4 6,7 9 15,0 1 1,7 

lineáris 25 41,7 27 45,0 23 38,3 

összes 60 100 60 100 60 100 
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F2. táblázat: A különböző növekedési modellek szerint növekvő sejtek születéskori méretét és a ciklusidejét összehasonlító kétmintás t-próbák 

eredményei. 

 WT 
WT 

diploid wee1Δ cdc2-3w 
cdc2-3w 
cdc25Δ 

cdc2-3w 
cdc25Δ 
pyp3Δ cdc2-33 cdc2-33 IS 

átlag 
±szórás 

p 
átlag 

±szórás 
p 

átlag 
±szórás 

p 
átlag 

±szórás 
p 

átlag 
±szórás 

p 
átlag 

±szórás 
p 

átlag 
±szórás 

p 
átlag 

±szórás 
p 

B
L

 (
μ

m
) 

lineáris 
7,57 

± 0,57 
0,40 

11,18 
± 0,87 

* 

4,89 
± 0,48 

0,36 

5,24 
± 0,66 

0,78 

9,33 
± 0,80 

0,25 

11,55 
± 1,28 

0,59 

8,02 
± 0,62 

0,95 

12,23 
± 3,53 

0,01 

bilineáris 
7,73 

± 0,51 
11,24 
± 1,03 

4,74 
± 0,48 

5,30 
± 0,60 

9,56 
± 0,70 

11,39 
± 0,81 

8,01 
± 0,58 

10,94 
± 2,47 

exponenciális 
7,72 

± 0,97 
* 

11,52 
± 1,14 

* 
4,76 

± 0,47 
* 

5,53 
± 0,74 

* 
10,18 
± 0,54 

* 
12,06 
± 0,78 

* 
7,71 

± 0,01 
* 

9,92 
± 1,39 

* 

C
T

 (
m

in
) 

lineáris 
139,2 
± 15,3 

0,31 

151,3 
± 19,3 

* 

147,5 
± 25,3 

0,49 

134,2 
± 21,1 

0,15 

156,3 
± 24,4 

0,10 

149,0 
± 32,2 

0,74 

193,3 
± 22,6 

0,79 

138,2 
± 28,7 

0,00 

bilineáris 
144,3 
± 15,6 

150,0 
± 21,2 

153,4 
± 27,8 

144,4 
± 20,2 

146,5 
± 20,3 

151,8 
± 30,8 

188,8 
± 14,1 

125,2 
± 29,2 

exponenciális 
137,0 
± 25,9 

* 
152,1 
± 19,3 

* 
153,3 
± 28,7 

* 
153,8 
± 38,3 

* 
150,0 
± 30,0 

* 
125,0 
± 16,7 

* 
220,0 
± 14,1 

* 
137,0 
± 20,6 

* 

A p-értékek a megfelelő születéskori méret és ciklusidő adatokat összehasonlító kétmintás t-próbák eredményei. A *-gal jelölt 

esetekben a kis mintaszám miatt a vizsgálatot nem végeztem el. Az α = 0,05 szignifikanciaszinten szignifikáns eltéréseket félkövéren 

szedtem. 
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F3. táblázat: Átlag- és szórásadatok a vizsgált tenyészetekre. 

 
WT WT diploid wee1Δ cdc2-3w 

cdc2-3w 
cdc25Δ 

cdc2-3w 
cdc25Δ pyp3Δ 

cdc2-33 cdc2-33 IS 

összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. 

db. 60 42 62 51 62 41 62 42 60 31 60 30 68 41 184 85 

BL 7,69 7,73 11,27 11,24 4,77 4,74 5,32 5,30 9,49 9,56 11,51 11,39 8,01 8,02 11,47 10,94 

(μm) ± 0,56 ± 0,51 ± 1,02 ± 1,03 ± 0,48 ± 0,48 ± 0,62 ± 0,60 ± 0,75 ± 0,70 ± 1,03 ± 0,81 ± 0,59 ± 0,62 ± 3,04 ± 2,47 

DL 14,04 14,20 21,31 21,17 7,96 8,07 8,66 8,64 16,83 16,64 20,29 20,68 14,61 14,74 17,20 16,92 

(μm) ± 0,90 ± 0,90 ± 1,65 ± 1,65 ± 0,76 ± 0,84 ± 0,78 ± 0,74 ± 1,16 ± 1,25 ± 1,93 ± 1,86 ± 0,82 ± 0,84 ± 2,94 ± 2,59 

CT 142,6 144,3 150,3 150,0 152,3 153,4 143,6 144,4 150,9 146,5 148,4 151,8 192,4 193,3 132,2 138,2 

(min) ± 16,4 ± 15,6 ± 20,6 ± 21,2 ± 27,1 ± 27,8 ± 23,6 ± 20,2 ± 22,7 ± 20,3 ± 31,0 ± 30,8 ± 22,7 ± 22,6 ± 29,1 ± 28,7 

τRCP1 1,5 1,3 1,9 1,0 2,7 2,6 4,4 3,2 2,3 2,4 1,4 1,7 7,6 4,6 3,4 3,7 

(min) ± 3,4 ± 2,9 ± 4,6 ± 2,8 ± 4,4 ± 4,3 ± 6,9 ± 5,3 ± 4,3 ± 4,1 ± 4,0 ± 4,4 ± 10,3 ± 7,5 ± 4,2 ± 4,5 

LRCP1 7,79 7,82 11,44 11,34 4,89 4,86 5,42 5,38 9,59 9,72 11,54 11,41 8,26 8,19 11,70 11,20 

(μm) ± 0,57 ± 0,55 ± 1,15 ± 1,04 ± 0,49 ± 0,49 ± 0,62 ± 0,62 ± 0,79 ± 0,73 ± 1,04 ± 0,83 ± 0,65 ± 0,63 ± 3,06 ± 2,56 

τRCP2 
‒ 

66,3 
‒ 

48,6 
‒ 

52,5 
‒ 

48,1 
‒ 

44,8 
‒ 

57,1  68,2  51,4 

(min) ± 18,3 ± 18,1 ± 24,5 ± 17,2 ± 14,0 ± 28,5  ± 32,6  ± 21,1 

LRCP2 
‒ 

10,78 
‒ 

14,5 
‒ 

5,96 
‒ 

6,5 
‒ 

12,03 
‒ 

15,03  10,6  13,6 

(μm) ± 0,82 ± 1,64 ± 0,59 ± 0,75 ± 1,17 ± 1,82  ± 1,33  ± 2,60 

τRCP3 112,0 112,9 116,4 116,6 106,4 108,2 105,6 106,2 111,5 106,3 114,3 116,7 144,8 145,4 90,9 96,2 

(min) ± 16,2 ± 16,7 ± 20,4 ± 20,7 ± 28,0 ± 30,4 ± 24,1 ± 22,9 ± 20,9 ± 18,5 ± 29,7 ± 29,3 ± 23,1 ± 22,1 ± 29,7 ± 28,2 

LRCP3 13,69 13,83 20,84 20,73 7,81 7,92 8,52 8,50 16,36 16,19 19,74 20,06 14,32 14,42 16,86 16,58 

(μm) ± 0,80 ± 0,79 ± 1,60 ± 1,62 ± 0,73 ± 0,81 ± 0,77 ± 0,74 ± 1,13 ± 1,21 ± 1,85 ± 1,85 ± 0,83 ± 0,82 ± 2,94 ± 2,55 

A táblázat folytatása a 102. oldalon található. 
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Az F3. táblázat folytatása: Átlag- és szórásadatok a vizsgált tenyészetekre. 

 
WT WT diploid wee1Δ cdc2-3w cdc2-3w cdc25Δ 

cdc2-3w 
 cdc25Δ pyp3Δ 

cdc2-33 cdc2-33 IS 

összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. 

T 110,5 111,5 114,4 115,6 103,7 105,6 101,1 102,1 109,2 103,9 112,9 115,0 137,1 140,7 87,4 92,5 

(min) ± 16,6 ± 17,3 ± 21,5 ± 20,9 ± 27,6 ± 29,9 ± 24,6 ± 22,0 ± 21,3 ± 19,0 ± 29,7 ± 29,3 ± 25,0 ± 23,1 ± 29,8 ± 28,7 

Ext 5,91 6,01 9,41 9,39 2,92 3,06 3,10 3,12 6,77 6,47 8,19 8,65 6,06 6,23 5,15 5,38 

(μm) ± 0,95 ± 0,98 ± 1,71 ± 1,74 ± 0,79 ± 0,85 ± 0,79 ± 0,76 ± 1,37 ± 1,38 ± 2,20 ± 2,24 ± 0,86 ± 0,79 ± 1,46 ± 1,49 

v 0,054 0,054 0,083 0,082 0,029 0,029 0,031 0,031 0,062 0,062 0,073 0,076 0,045 0,045 0,062 0,060 

(μm/min) ± 0,005 ± 0,005 ± 0,009 ± 0,008 ±0,005 ± 0,005 ± 0,005 ± 0,005 ± 0,006 ± 0,007 ±0,009 ± 0,008 ± 0,005 ± 0,005 ± 0,013 ± 0,013 

T1 
‒ 

65,0 
‒ 

47,6 
‒ 

50,0 
‒ 

44,9 
‒ 

42,4 
‒ 

55,5 
‒ 

63,6 
‒ 

47,7 

(min) ± 18,8 ± 17,9 ± 24,4 ± 18,1 ± 13,7 ± 27,5 ± 31,5 ± 22,1 

T2 
‒ 

46,6 
‒ 

68,0 
‒ 

55,6 
‒ 

58,1 
‒ 

61,5 
‒ 

59,5 
‒ 

77,2 
‒ 

44,7 

(min) ± 19,4 ± 19,1 ± 25,2 ± 22,0 ± 23,2 ± 25,3 ± 34,8 ± 23,1 

Ext1 
‒ 

2,96 
‒ 

3,16 
‒ 

1,10 
‒ 

1,12 
‒ 

2,32 
‒ 

3,61 
‒ 

2,45 
‒ 

2,44 

(μm) ± 0,96 ± 1,54 ± 0,56 ± 0,63 ± 1,00 ± 1,98 ± 1,32 ± 1,21 

Ext2 
‒ 

3,05 
‒ 

6,23 
‒ 

1,97 
‒ 

2,00 
‒ 

4,15 
‒ 

5,03 
‒ 

3,77 
‒ 

2,94 

(μm) ± 1,10 ± 1,65 ± 0,78 ± 0,68 ± 1,59 ± 1,97 ± 1,44 ± 1,23 

v1 
‒ 

0,045 
‒ 

0,065 
‒ 

0,022 
‒ 

0,024 
‒ 

0,053 
‒ 

0,064 
‒ 

0,038 
‒ 

0,052 

(μm/min) ± 0,006 ± 0,012 ± 0,005 ± 0,006 ± 0,009 ± 0,011 ± 0,006 ± 0,012 

v2 
‒ 

0,068 
‒ 

0,093 
‒ 

0,037 
‒ 

0,036 
‒ 

0,069 
‒ 

0,087 
‒ 

0,052 
‒ 

0,070 

(μm/min) ± 0,009 ± 0,010 ± 0,008 ± 0,006 ± 0,008 ± 0,011 ± 0,009 ± 0,015 

A táblázat folytatása a 103. oldalon található. 
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Az F3. táblázat folytatása: Átlag- és szórásadatok a vizsgált tenyészetekre. 

 
WT WT diploid wee1Δ cdc2-3w 

cdc2-3w 
cdc25Δ 

cdc2-3w  
cdc25Δ pyp3Δ 

cdc2-33 cdc2-33 IS 

összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. összes bilin. 

α1 
‒ 

0,044 
‒ 

0,061 
‒ 

0,021 
‒ 

0,022 ‒ 0,051 ‒ 0,061 ‒ 0,036 ‒ 0,050 

(μm/min) ± 0,006 ± 0,013 ± 0,005 ± 0,006  ± 0,010  ± 0,010  ± 0,006  ± 0,012 

α2 
‒ 

0,070 
‒ 

0,096 
‒ 

0,038 
‒ 

0,038 ‒ 0,071 ‒ 0,090 ‒ 0,054 ‒ 0,072 

(μm/min) ± 0,010 ± 0,011 ± 0,007 ± 0,007  ± 0,009  ± 0,012  ± 0,010  ± 0,016 

α2/α1 ‒ 
1,63 

‒ 
1,64 

‒ 
1,94 

‒ 
1,80 ‒ 1,46 ‒ 1,50 ‒ 1,50 ‒ 1,48 

± 0,31 ± 0,43 ± 0,55 ± 0,45  ± 0,40  ± 0,26  ± 0,26  ± 0,25 

η 
‒ 

0,134 
‒ 

0,230 
‒ 

0,099 
‒ 

0,096 ‒ 0,126 ‒ 0,199 ‒ 0,142 ‒ 0,075 

(μm) ± 0,188 ± 0,225 ± 0,144 ± 0,159  ± 0,191  ± 0,227  ± 0,203  ± 0,147 

Ttr 
‒ 

8,3 
‒ 

10,9 
‒ 

9,6 
‒ 

8,2 ‒ 8,4 ‒ 12,6 ‒ 14,2 ‒ 5,3 

(min) ± 12,1 ± 12,1 ± 14,8 ± 11,7  ± 12,7  ± 14,6  ± 25,4  ± 10,2 
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F4. táblázat: Regresszióanalízisek eredményei, a meredekségek (m) és a hozzájuk tartozó p-értékek. 

 
WT WT diploid wee1Δ cdc2-3w cdc2-3w cdc25Δ 

cdc2-3w cdc25Δ  
pyp3Δ 

m p m p m p m p m p m p 

1) T - LRCP1 −17,2* 0,000* −10,3* 0,000* −28,5* 0,000* −25,0* 0,000* −16,8* 0,000* −20,5* 0,000* 

2) Ext - LRCP1 −0,917* 0,000* −0,622* 0,006* −0,688* 0,001* −0,540* 0,001* −0,993* 0,000* −1,318* 0,000* 

3) LRCP3 - LRCP1 0,083 0,651 0,378 0,088 0,312 0,101 0,460* 0,003* 0,007 0,969 −0,318 0,270 

4) T - LRCP1 −20,8* 0,000* −11,9* 0,000* −33,9* 0,000* −24,3* 0,000* −15,6* 0,001* −18,0* 0,023* 

5) T1 - LRCP1 −16,9* 0,001* −7,6* 0,002* −24,5* 0,002* −12,4* 0,005* −3,0 0,304 −1,5 0,814 

6) T2 - LRCP1 −3,8 0,492 −4,3 0,068 −9,4 0,259 −12,1* 0,028* −12,5* 0,022* −16,5* 0,025* 

7) T2 - LRCP2 −18,2* 0,000* −6,8* 0,000* −19,5* 0,003* −19,0* 0,000* −14,9* 0,000* −7,4* 0,012* 

8) Ext - LRCP1 −1,056* 0,000* −0,574* 0,011* −0,762* 0,004* −0,540* 0,004* −0,930* 0,006* −1,329* 0,033* 

9) Ext1 - LRCP1 −0,914* 0,000* −0,490* 0,014* −0,467* 0,010* −0,290 0,069 −0,122 0,576 −0,004 0,993 

10) Ext2 - LRCP1 −0,142 0,656 −0,084 0,671 −0,295 0,248 −0,250 0,148 −0,809* 0,030* −1,325* 0,025* 

11) Ext2 - LRCP2 −0,946* 0,000* −0,364* 0,009* −0,546* 0,009* −0,421* 0,002* −0,850* 0,001* −0,565* 0,018* 

12) LRCP3 - LRCP1 −0,056 0,806 0,426 0,054 0,238 0,342* 0,460* 0,012* 0,070 0,824 −0,329 0,579 

13) LRCP2 - LRCP1 0,086 0,717 0,510* 0,010* 0,533* 0,004* 0,710* 0,000* 0,878* 0,000* 0,996* 0,049* 

14) LRCP3 - LRCP2 0,054 0,723 0,636* 0,000* 0,454* 0,027* 0,579* 0,000* 0,150 0,494 0,435 0,062 

15) v - LRCP1 −3∙10−4 0,773 0,0020* 0,028* 0,0010 0,414 0,0024* 0,009* 5∙10−4 0,627 0,0010 0,425 

16) T - v −501,7 0,249 −455,6 0,260 −1587* 0,034* −1211 0,074 −616,7 0,175 −87,9 0,856 

17) Ext - v 84,1* 0,000* 79,0* 0,022* 53,0* 0,013* 62,3* 0,003* 73,0* 0,011* 107,0* 0,003* 

18) LRCP3 - v 79,8* 0,000* 123,6* 0,000* 64,1* 0,001* 106,3* 0,000* 81,2* 0,000* 118,9* 0,000* 

Táblázataláírás a következő (105.) oldalon található. 



105 
 

A vastagon szedett sorok a teljes növekedési szakaszra vonatkozó regressziós eredményeket jelölik. *-gal jelöltem az α = 0,05 

szignifikanciaszinten a 0 meredekségtől való szignifikáns eltéréseket. A táblázat első három, valamint a 14-17. soraiban az összes sejt 

alapján kapott regressziós eredmények láthatók, míg a többi sorban csak a bilineáris sejtek alapján végzett regressziók meredekségei 

láthatók. A meredekségek dimenziói a következők: 1. és 4-7. sorok: min/m; 2., 3. és 8-14. sorok: m/m; 15. sor: 1/min; 16. sor: min2/m; 

17. és 18. sorok: min. 
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F5. táblázat: A 49. ábra fehérjéinek kódjai és elérhetőségük.  

Faj Fehérje kódja adatbázis 

Ascomycota 

Taphrinomycotina 

Saitoella complicata 32863 JGI {5.} 

Schizosaccharomyces cryophilus 
SPOG_00951.1 (agn1Scr) BROAD {3.} 

SPOG_04186.1 (agn2Scr) BROAD {3.} 

Schizosaccharomyces japonicus 
SJAG_03444.5 (agn1Sj) BROAD {3.} 

SJAG_02718.5 (agn2Sj) BROAD {3.} 

Schizosaccharomyces octosporus 
SOCG_01070.1 (agn1So) BROAD {3.} 

SOCG_03552.1 (agn2So) BROAD {3.} 

Schizosaccharomyces pombe 
SPAC14C4.09 (agn1+) PomBase {1.} 

SPBC646.06c (agn2+) PomBase {1.} 

Pezizomycotina 

Ajellomyces capsulatus XP_001541955.1 NCBI {2.} 

Arthrobotrys oligospora EGX54359.1 NCBI {2.} 

Aspergillus nidulans XP_680618.1 NCBI {2.} 

Botryotinia fuckeliana XP_001558667.1 NCBI {2.} 

Glomerella graminicola EFQ31420.1 NCBI {2.} 

Magnaporthe oryzae XP_003721298.1 NCBI {2.} 

Neurospora crassa XP_958818.1 NCBI {2.} 

Trichoderma reesei EGR50031.1 NCBI {2.} 

Basidiomycota 

Coprinopsis cinerea XP_001829967.2 NCBI {2.} 

Cryptococcus gattii XP_003193222.1 NCBI {2.} 

Cryptococcus neoformans XP_569724.1 NCBI {2.} 

Laccaria bicolor XP_001889474.1 NCBI {2.} 

Postia placenta EED82309.1 NCBI {2.} 

Schizophyllum commune XP_003034380.1 NCBI {2.} 

Serpula lacrimans EGN94676.1 NCBI {2.} 

Proteobacteria 

Burkholderia ambifaria YP_776994.1 NCBI {2.} 

  

http://old.genedb.org/genedb/Search?organism=pombe&name=SPBC646.06c&isid=true
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/220728414?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=4Z7FRNFD014
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F6. táblázat: Az 50. ábra fehérjéinek kódjai és elérhetőségük. 

Faj (törzs) Fehérje kódja adatbázis 
név / 
szám 

Ascomycota 

Taphrinomycotina 

Schizosaccharomyces pombe 
(972h-) 

SPAC14C4.09 PomBase {1.} Agn1 

SPBC646.06c PomBase {1.} Agn2 

Schizosaccharomyces japonicus 
(yFS275) 

XP_002174591.1 NCBI {2.} Agn1 
XP_002173914.1 NCBI {2.} Agn2 

Schizosaccharomyces octosporus 
(yFS286) 

SOCG_01070.5 

BROAD {3.} Agn1 

SOCG_05163 BROAD {3.} Agn2 

Schizosaccharomyces cryophilus 
(OY26) 

SPOG_00951 BROAD {3.} Agn1 

SPOG_04186 BROAD {3.} Agn2 

Saitoella complicata 32863 JGI {5.} − 

Pezizomycotina 

Neosartorya fischeri 
(NRRL 181) 

XP_001260032.1 NCBI {2.} 1 
XP_001266141.1 NCBI {2.} 2 
XP_001262146.1 NCBI {2.} 3 

Aspergillus fumigatus 
(Af293) 

XP_749530.1 

NCBI {2.} 1 

XP_747950.1 

NCBI {2.} 2 

XP_748764.1 

NCBI {2.} 3 

XP_749817.1 

NCBI {2.} 4 

XP_747405.1 

NCBI {2.} 5 

Aspergillus nidulans 
(FGSC A4) 

XP_680618.1 

NCBI {2.} 1 

XP_661394.1 

NCBI {2.} 2 

CBF74212.1 

NCBI {2.} 3 

XP_659208.1 

NCBI {2.} 4 

Penicillium chrysogenum (Wisconsin 
54-1255) 

XP_002557585.1 

NCBI {2.} 1 

XP_002562465.1 

NCBI {2.} 2 

Trichoderma reesei (QM6a) EGR50031.1 NCBI {2.} − 

Neurospora crassa (OR74A) XP_958818.1 

NCBI {2.} − 

Botrytis cinerea (T4) 

CCD46319.1 

NCBI {2.} 1 

CCD50748.1 

NCBI {2.} 2 

CCD51144.1 

NCBI {2.} 3 

CCD54886.1 

NCBI {2.} 4 

Magnaporthe grisea (70-15) XP_001410317.1 

NCBI {2.} − 

Histoplasma capsulatum (NAm1) XP_001541955.1 

NCBI {2.} − 

Histoplasma capsulatum (H88) EGC44045.1 

NCBI {2.} − 

Histoplasma capsulatum (H143) EER37907.1 

NCBI {2.} − 

Histoplasma capsulatum (G186AR) EEH09577.1 

NCBI {2.} − 

Blastomyces dermatitidis (ER-3) EEQ89186.1 

NCBI {2.} − 

Paracoccidioides brasiliensis (Pb18) EEH42641.1 

NCBI {2.} − 

A táblázat folytatatása a 108. oldalon. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/213406285?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=4TTNA2P1011
http://www.broadinstitute.org/annotation/genome/schizosaccharomyces_group/FeatureRedirect.html?sp=S7000006571588346
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/119480007?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=4WNZ305D014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/119498767?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=4WNZ305D014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/119485008?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=4WNZ305D014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/70989361?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=549AG1SS014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/70984888?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=549AG1SS014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/70986546?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=549AG1SS014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/70989936?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=8&RID=549AG1SS014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/70983757?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=9&RID=549AG1SS014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/67900724?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=56UXNS3E01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/67526665?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=56UXNS3E01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/259481040?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=56UXNS3E01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/67522294?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=7&RID=56UXNS3E01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/255932057?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=56YHERR4011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/255943393?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=56YHERR4011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/340519793?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=5792NCJ601N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/85091266?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=57AD25J101N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/347830622?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=KWR9WWZC01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/347836176?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=KWR9WWZC01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/347836572?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=10&RID=KWR9WWZC01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/347840314?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=11&RID=KWR9WWZC01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/145610424?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=B7Y8F5TV01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/154282319?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=5CABXASB016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/325090735?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=5CABXASB016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/240274391?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=5CABXASB016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/225561297?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=5CABXASB016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/239612199?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=5CE7U59R01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/226287128?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=5CFJCYF801N
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Az F6. táblázat folytatása: Az 50. ábra fehérjéinek kódjai és elérhetőségük. 

Faj (törzs) Fehérje kódja adatbázis 
név / 
szám 

Basidiomycota 

Cryptococcus neoformans (B-3501A) XP_776760.1 

NCBI {2.} − 

Cryptococcus neoformans (JEC21) XP_569724.1 NCBI {2.} − 

Puccinia graminis 
(CRL 75-36-700-3) 

EFP74200.2 

NCBI {2.} 1 

XP_003307206.1 

NCBI {2.} 2 

XP_003307197.1 

NCBI {2.} 3 

EHS62873.1 

NCBI {2.} 4 

EFP89149.2 

NCBI {2.} 5 

Laccaria bicolor 
(S238N-H82) 

XP_001889474.1 

NCBI {2.} 1 

XP_001881556.1 

NCBI {2.} 2 

XP_001875860.1 

NCBI {2.} 3 

Postia placenta 
(Mad-698-R) 

XP_002472523.1 

NCBI {2.} 1 

XP_002468851.1 

NCBI {2.} 2 

Melampsora larici-populina 
(98AG31) 

EGG08669.1 

NCBI {2.} 1 

EGG07663.1 

NCBI {2.} 2 

EGG10863.1 

NCBI {2.} 3 

Coprinopsis cinerea 
(okayama7#130) 

XP_001829967.2 

NCBI {2.} 1 

XP_001835060.2 

NCBI {2.} 2 

Proteobacteria    

Burkholderia sp. CCGE1003 YP_003908825.1 

NCBI {2.} − 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/134109291?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=5CH5X507016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/58265136?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=5CH5X507016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/375163561?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=MYZTKBYH016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/331211873?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=MYZTKBYH016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/331211855?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=MYZTKBYH016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/375165219?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=MYZTKBYH016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/375171050?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=MYZTKBYH016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/170116567?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=1236TYG101S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/170100677?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=1236TYG101S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/170089275?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=1236TYG101S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/242213389?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=1243R4SW01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/242205988?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=1243R4SW01N
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/328859560?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=125E928M013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/328858551?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=125E928M013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/328861761?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=125E928M013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/299750986?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=127B80NV01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/299739109?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=127B80NV01S
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/307725612?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=2MMKRN8N016
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F7. táblázat: Az 51. ábra és 52. ábra fehérjéinek kódjai és elérhetőségük. 

Faj (törzs) Fehérje kódja adatbázis 
név / 
szám 

Ascomycota 

Taphrinomycotina 

Schizosaccharomyces pombe 
(972h-) 

NP_588165.3 NCBI {2.} Ags1 

NP_001018282.1 NCBI {2.} Mok11 

NP_596500.1 NCBI {2.} Mok13 

NP_595619.1 NCBI {2.} Mok12 

NP_587978.1 NCBI {2.} Mok14 

Schizosaccharomyces japonicus 
(yFS275) 

XP_002174100.1 NCBI {2.} Ags1 
XP_002172298.1 NCBI {2.} Mok11 
XP_002175303.1 NCBI {2.} Mok13 
XP_002174225.1 NCBI {2.} Mok12 
XP_002175355.1 NCBI {2.} Mok14 

Schizosaccharomyces octosporus 
(yFS286) 

EPX72099.1 NCBI {2.} Ags1 

EPX70779.1 NCBI {2.} Mok11 

EPX71067.1 NCBI {2.} Mok13 

EPX72284.1 NCBI {2.} Mok12 

EPX72019.1 NCBI {2.} Mok14 

Schizosaccharomyces cryophilus 
(OY26) 

EPY52099.1 NCBI {2.} Ags1 

EPY51942.1 NCBI {2.} Mok11 

EPY53741.1 NCBI {2.} Mok13 

EPY49219.1 NCBI {2.} Mok12 

EPY49811.1 NCBI {2.} Mok14 

Taphrina deformans CCG83626.1 NCBI {2.} − 

Pezizomycotina 

Neosartorya fischeri 
(NRRL 181) 

XP_001260597.1 NCBI {2.} 1 
XP_001258720.1 NCBI {2.} 2 
XP_001264213.1 NCBI {2.} 3 

Aspergillus fumigatus 
(Af293) 

XP_755460.1 NCBI {2.} 1 

XP_748412.1 NCBI {2.} 2 

XP_752912.1 NCBI {2.} 3 

Aspergillus nidulans 
(FGSC A4) 

XP_660911.1 NCBI {2.} 1 

XP_663489.1 NCBI {2.} 2 

Penicillium chrysogenum 
(Wisconsin 54-1255) 

XP_002560277.1 NCBI {2.} 1 

XP_002560949.1 NCBI {2.} 2 

XP_002565456.1 NCBI {2.} 3 

XP_002568089.1 NCBI {2.} 4 

Neurospora crassa (OR74A) 
EAA35836.2 NCBI {2.} 1 

EAA30439.3 NCBI {2.} 2 

A táblázat folytatása a 110. oldalon. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/19112411?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=7&RID=EN0Z14HB01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/19075478?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=12&RID=EN0Z14HB01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/213406657?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=EMT16XK301R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/213403051?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=EMT16XK301R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/213409065?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=EMT16XK301R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/213406908?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=6&RID=EMT16XK301R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/213409169?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=7&RID=EMT16XK301R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/528062536?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=FHA7EGG9014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/528061215?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=FHA7EGG9014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/528061503?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=FHA7EGG9014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/528062721?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=FHA7EGG9014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/528317366?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=FHJBF3UT014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/528319167?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=FHJBF3UT014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/528314637?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=FHJBF3UT014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/528315231?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=FHJBF3UT014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/501752402?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=GW611KN3015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/119481137?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=FKZM9BSE014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/119473689?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=FKZM9BSE014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/119494818?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=FKZM9BSE014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/71001558?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=FMB6CMUH014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/70985813?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=FMB6CMUH014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/70996314?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=FMB6CMUH014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/67525699?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=FM8WJWT0015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/67539430?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=FM8WJWT0015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/255939015?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=FMDAACXY015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/255940360?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=FMDAACXY015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/255949378?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=FMDAACXY015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/255954673?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=FMDAACXY015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/553138960?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=FMG0J5SN014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/553134617?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=FMG0J5SN014
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F7. táblázat folytatása: Az 51. ábra és 52. ábra fehérjéinek kódjai és elérhetőségük. 

Faj (törzs) Fehérje kódja adatbázis 
név / 
szám 

Botrytis cinerea (T4) XP_001553408.1 NCBI {2.} − 

Magnaporthe grisea (70-15) XP_003721444.1 NCBI {2.} − 

Coccidioides immitis (RS) 
EJB11247.1 NCBI {2.} 1 

XP_001241041.1 NCBI {2.} 2 

Histoplasma capsulatum (NAm1) XP_001537683.1 NCBI {2.} − 

Histoplasma capsulatum (H88) EGC41484.1 NCBI {2.} − 

Histoplasma capsulatum (H143) EER45537.1 NCBI {2.} − 

Histoplasma capsulatum (G186AR) EEH07393.1 NCBI {2.} − 

Blastomyces dermatitidis (ER-3) EEQ91312.1 NCBI {2.} − 

Blastomyces dermatitidis (ATCC 26199) EQL31184.1 NCBI {2.} − 

Blastomyces dermatitidis (ATCC 18188) EGE83732.1 NCBI {2.} − 

Blastomyces dermatitidis (SLH14081) XP_002629349.1 NCBI {2.} − 

Paracoccidioides brasiliensis (Pb18) EEH47071.1 NCBI {2.} − 

Paracoccidioides brasiliensis (Pb03) EEH18163.1 NCBI {2.} − 

Basidiomycota 

Cryptococcus neoformans (B-3501A) XP_774532.1 NCBI {2.} − 

Cryptococcus neoformans (JEC21) XP_572121.1 NCBI {2.} − 

Cryptococcus neoformans (H99) 
AFR96345.2 NCBI {2.} 1 

AGV14519.1 NCBI {2.} 2 

Puccinia graminis (CRL 75-36-700-3) 
XP_003327792.2 NCBI {2.} 1 

XP_003328801.2 NCBI {2.} 2 

Laccaria bicolor (S238N-H82) XP_001875405.1 NCBI {2.} − 

Melampsora larici-populina (98AG31) 
EGG12782.1 NCBI {2.} 1 

EGG02966.1 NCBI {2.} 2 

Coprinopsis cinerea (okayama7#130) XP_001833190.2 NCBI {2.} − 

Actinobacteria 

Lechevalieria aerocolonigenes WP_030468133.1 NCBI {2.} − 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/154308143?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=FMKMEHTR01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/389647625?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=FMNVS9ST014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/392866994?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=FPJG8ZWW014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/119178808?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=FPJG8ZWW014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/154273663?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=GVYAKRFS015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/325088174?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=GVT078KD01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/240282034?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=GVT078KD01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/225559110?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=GVT078KD01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/239614325?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=GVYVZAW8014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/531980597?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=GVYVZAW8014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/327354875?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=GVYVZAW8014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/261204271?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=GVYVZAW8014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/226291643?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=GW2RW0NE014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/225679879?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=GW2RW0NE014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/134113595?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=GYJ31RPV014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/58269930?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=GYJ31RPV014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/540384627?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=GYJ31RPV014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/540384628?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=GYJ31RPV014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/403168090?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=GY5NGV9D014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/403169352?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=GY5NGV9D014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/170088364?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=GYDF855N015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/328863683?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=GYDZRMM7015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/328853830?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=GYDZRMM7015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/299753306?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=1&RID=GYHT0KEK015
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Köszönetnyilvánítás 

Ezúton is szeretném megköszönni a segítségüket és támogatásukat mindazoknak, 

akik hozzájárultak munkám elkészüléséhez. 

Először témavezetőmnek, Sveiczer Ákosnak szeretném megköszönni a rengeteg 

segítséget, a szakmai tudás átadását, motiválását, és kutatócsoportunk légkörének 

megalkotását. Neki hála minden nap örömmel fogtam bele a munkámba. 

Köszönöm konzulensemnek, Sipiczki Mátyásnak, hogy megtanított a 

bioinformatikai módszerek használatára, és szakmai tanácsaival mindig utat 

mutatott. 

Köszönöm Murdoch Mitchisonnak az időkihagyásos filmek elkészítését és 

rendelkezésünkre bocsátását. 

Dolgozatom nem jöhetett volna létre Rácz-Mónus Anna kezdetekben nyújtott 

támogatása nélkül. Rengeteget segített a módszerek és a programok 

megismerésében, valamint adatai rendelkezésemre bocsátásával. A Vele való közös 

munka nagy motiváció volt a későbbi években is. 

Köszönettel tartozom Vörös Eszternek is, aki a cdc2-33 mutáns tenyészetek 

vizsgálatában óriási segítséget jelentett a mérések és az analízisek kapcsán is. 

Hálás vagyok szakdolgozó, és diplomázó hallgatóimnak, Mészáros Csillának, 

Nagy Zsófiának és Szarka Csabának, akik lelkes munkájukkal sokat segítettek 

abban, hogy kutatócsoportunkban a munka minél hatékonyabb legyen. Az Ő munkáik 

ugyan túlmutatnak doktori dolgozatomon, de nagy öröm volt a közös munka Velük, 

mely során számos új ismeretre tettem szert. 

Köszönöm Lovász Krisztinának is a közös munkát, a folyamatos érdeklődését, 

motivációját. 

Köszönettel tartozom szakmai tanácsaikért Buchwald Péternek, Kemény 

Sándornak, Keszei Ernőnek, Kovács M. Gábornak, Miklós Idának és Ortutay 

Csabának. 

Köszönöm Vértessy Beátának és Salgó Andrásnak, a motiválást, és 

segítségüket, hogy munkám tanszékükön készülhessen el. 

Munkám nem jöhetett volna létre anyagi támogatások nélkül, melyért köszönettel 

tartozom az Erasmus Ösztöndíjprogramnak, az Országos Tudományos Kutatási 

Alapprogramoknak, a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványának valamint 

a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pungor Ernő Doktorjelölti Ösztöndíjának. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm családomnak, vőlegényemnek és 

barátaimnak, hogy tanulmányaim során végig mellettem álltak és támogattak. 


