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1 Bevezetés 

Doktori munkám során a hasadó élesztő sejtjeinek növekedését, osztódását, és a 

bennük működő méretkontroll mechanizmust tanulmányoztam. A növekedés 

tanulmányozásának több szempontból is nagy jelentősége van, hiszen ez elengedhetetlen 

a sejttömeg megduplázásához, mely nélkül a generációkon keresztüli méretállandóság 

(méret homeosztázis) nem valósulhatna meg. Ugyancsak nagy jelentősége van a 

növekedésnek egyes sejtek (pl. leukociták, amőbák) mozgásában is, valamint polarizált 

struktúrák (pl. idegsejtek) létrehozásában. Mivel a növekedés általános stratégiái 

evolúciósan konzerváltak, ezért célszerű egyszerűen szaporítható, könnyen vizsgálható 

modellorganizmusokat tanulmányozni. A növekedésvizsgálatok egyik legkedveltebb 

modellorganizmusa a Schizosaccharomyces pombe nevű hasadó élesztőgomba, melynek 

sejtjei kizárólag a végeken, hosszirányba nőnek, ezért a sejt teljes térfogata arányosítható 

a sejthosszal, ami pedig egy könnyen mérhető paraméter. A mai napig vitatott, hogy 

melyik függvény írja le a legjobban a hasadó élesztő sejtek növekedését. Ezidáig nem 

készült olyan átfogó tanulmány, mely egyedi sejtek növekedését vizsgálta volna kellően 

széles körben. Ezért doktori munkám célja volt a hasadó élesztő nyolc különböző 

tenyészetében (vad típusú és különböző sejtciklus-mutánsok) vizsgálni a sejtek 

növekedését a mitózisos ciklusuk során. A sejtek méret homeosztázisát egy úgynevezett 

méretkontroll mechanizmus biztosítja, mely felelős azért, hogy a sejtek csak egy kritikus 

méret elérése után osztódhassanak. A növekedést és a méretkontroll mechanizmust 

időkihagyásos mikroszkópos felvételek segítségével tanulmányoztam. Ezen felül 

vizsgáltam egyes növekedésben és osztódásban kulcsszerepet játszó fehérjéket 

filogenetikai analízisek segítségével, hogy a rokonsági viszonyukat megismerjem. 

2 Irodalmi háttér 

A növekedést az elmúlt években számos modellorganizmusban tanulmányozták. A 

különböző típusú sejtek növekedését különböző modellekkel írhatjuk le, azonban 

megfigyelhetők általános jellemzők is.1,2,3 

A hasadó élesztő növekedését először Murdoch Mitchison vizsgálta. Megállapította, 

hogy a sejtek a ciklus utolsó kb. ¼-ében már nem nőnek, ezt nevezzük konstans 

hosszúsági fázisnak.4 Ennek az az oka, hogy ilyenkor a sejtváz elemeire a mitózis és az 

osztódás folyamataiban van szükség, így a növekedés limitált. A sejtvégek növekedését 

vizsgálva azt tapasztalták, hogy osztódás után csak a régi vég (OE; old end) kezd nőni, 

mely az előző ciklusban is már növekvő sejtvég volt. Ezt követően a ciklus kb. 

                                                        
1 Baumgartner, S. & Tolic-Norrelykke, I. M. (2009). Growth pattern of single fission yeast cells is bilinear 
and depends on temperature and DNA synthesis. Biophys. J. 96, 4336–4347. 
2 Goranov, A. I., Cook, M., Ricicova, M., Ben-Ari, G., Gonzalez, C., Hansen, C., Tyers, M. & Amon, A. (2009). 
The rate of cell growth is governed by cell cycle stage. Genes Dev. 23, 1408–1422. 
3 Reshes, G., Vanounou, S., Fishov, I. & Feingold, M. (2008). Cell shape dynamics in Escherichia coli. 
Biophys. J. 94, 251–264. 
4 Mitchison, J. M. (1957). The growth of single cells. I. Schizosaccharomyces pombe. Exp. Cell Res. 27, 244–
262. 
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harmadánál – felénél kezd el nőni az új vég (NE; new end), mely a legutolsó osztódáskor 

keletkezett. Ezt NETO (new end take off) eseménynek nevezzük, és könnyen belátható, 

hogy a növekedés unipolárisról bipolárissá válása a növekedési sebesség növekedését is 

okozza, ami ugyan nem nő meg duplájára, hanem csak kb. 40%-kal, mivel az új vég 

növekedésének indulásával a régi vég sebessége valamennyivel mérséklődik (1. ábra).5 

Ezért a hasadó élesztő növekedése egy bilineáris függvénnyel írható le a legjobban, mely 

két lineáris szakaszból és egy sebességváltási pontból (RCP; rate change point) áll.6 

Ugyanakkor a mai napig vitatott, hogy valóban ez-e a legadekvátabb modell, illetve a 

bilineáris függvény töréspontjának környezetében a sebességváltás hirtelen, éles, vagy 

sokkal inkább fokozatos, sima. Ezért munkám során célom volt vizsgálni összesen 

mintegy 590 egyedi sejt növekedési mintázatát, annak érdekében, hogy megállapítsam, 

hogy melyik függvény a legadekvátabb a növekedés leírására, valamint megállapítani, 

hogy létezik-e általános stratégia, általánosan alkalmazható modell. 

 
1. ábra: A hasadó élesztő sejtciklusa és a közben lejátszódó sejtváz-átrendeződések7. 

A sejtekben működő méretkontroll mechanizmus működését már számos különböző 

egysejtű mikroorganizmusban, valamint bonyolultabb szervezetekben is vizsgálták, mely 

különböző módokon valósulhat meg. Hasadó élesztőben a működését először Peter 

Fantes figyelte meg.8 A sejtek születéskori méretének függvényében ábrázolta a ciklus 

alatti hossznövekedésüket, valamint ciklusidejüket. Mindkét esetben negatív korrelációt 

                                                        
5 Mitchison, J. M. & Nurse, P. (1985). Growth in cell length in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. 
J. Cell Sci. 75, 357–376. 
6 Sveiczer, A., Novak, B. & Mitchison, J. M. (1996). The size control of fission yeast revisited. J. Cell Sci. 109, 
2947–2957. 
7 Balasubramanian, M. K., McCollum, D. & Surana, U. (2000). Tying the knot: linking cytokinesis to the 
nuclear cycle. J. Cell Sci. 113, 1503–1513. 
8 Fantes, P. A. (1977). Control of cell size and cycle time in Schizosaccharomyces pombe. J. Cell Sci. 24, 51–
67. 



3 
 

tapasztalt, mely azt jelenti, hogy a sejtekben valamilyen méretkompenzációs 

mechanizmus működik, amit méretkontrollnak nevezünk. Később a sejtek növekedési 

mintázatában tapasztalható RCP segítségével sikerült a méretkontroll pozícióját is 

meghatározni, mely vad típusú sejtekben a G2 fázis közepének adódott.9 

A növekedés és a sejtosztódás csak szigorúan összehangoltan működhet, melyben 

számos fehérjének van kulcsfontosságú szerepe. Munkám során a sejtfal egyik fő 

komponensének, az α-glükánnak a szintéziséért és hidrolíziséért felelős enzimeket 

vizsgáltam bioinformatikai módszerekkel. A hasadó élesztő öt α-glükán szintáz fehérjéje 

ismert, melyek közül az Ags1 a mitózisos ciklusban a növekedéssel összehangoltan felelős 

az új sejtfal szintéziséért. Lokalizációja is ennek megfelelő, mindig a növekedési zónák 

környezetében található meg (NETO előtt csak a régi végen, NETO-t követően mindkét 

sejtvégen és a mitózis kezdetétől a sejt középvonalában).10 A Mok11, Mok12, Mok13 és 

Mok14 α-glükán szintázoknak a sporulációs ciklusban van fontos szerepe.11 Az α-glükán 

szintázok ezen felül számos humán és növényi patogén esetében kiemelkedő 

jelentőségűek, hiszen a sejtfal α-glükán tartalma több faj esetében is összefüggésben van 

a patogenitással. 

Az osztódás során a szeptumot körülvevő sejtfalrészlet (szeptum szegély) 

lebontásáért az Agn1 α-glükanáz felel hasadó élesztőben (1. ábra). A hasadó élesztőben 

előforduló másik α-glükanáz, az Agn2 pedig a sporuláció végén a spórafal endolíziséért 

felel.12 Az α-glükanázok ezen felül számos egyéb szereppel is rendelkeznek, például egyes 

fajok bizonyos mikoparaziták támadása esetén termelik ezt a fehérjét, hogy elpusztítsák 

azokat,13 míg más fajok éhezés során termelik ezt az enzimet, hogy a sejtfalukból 

felszabadítsák az α-glükánt, mely így szén- és energiaforrásként hasznosulhat.14 Ezen 

felül az α-glükanázoknak gyógyszeripari jelentőségük is lehet, hiszen a patogén fajok 

fertőzőképessége megszűnik, ha a sejtfaluk vagy tokjuk α-glükán tartalmát hidrolizáljuk. 

Ismertek már olyan fogkrémek, illetve szájvizek, melyek α-glükanázt is tartalmaznak, és 

a fogakon történő plakk-képződés megakadályozásában van fontos szerepük, mivel a 

                                                        
9 Sveiczer, A., Novak, B. & Mitchison, J. M. (1996). The size control of fission yeast revisited. J. Cell Sci. 109, 
2947–2957. 
10 Katayama, S., Hirata, D., Arellano, M., Pérez, P. & Toda, T. (1999). Fission yeast α-glucan synthase 
Mok1 requires the actin cytoskeleton to localize the sites of growth and plays an essential role in cell 
morphogenesis downstream of protein kinase C function. J. Cell Biol. 144, 1173–1186. 
11 Grün, C. H., Hochstenbach, F., Humbel, B. M., Verkleij, A. J., Sietsma, J. H., Klis, F. M., Kamerling, J. P. 
& Vliegenthart, J. F. G. (2005). The structure of cell wall alpha-glucan from fission yeast. Glycobiology 15, 
245–257. 
12 Dekker, N., Speijer, D., Grün, C. H., Berg, M. van den, Haan, A. de & Hochstenbach, F.  (2004). Role of 
the α-glucanase Agn1p in fission yeast cell separation. Mol. Biol. Cell 15, 3903–3914. 
13 Ait-Lahsen, H., Soler, A., Rey, M., de La Cruz, J., Monte, E. & Llobell, A. (2001). An antifungal exo-alpha-
1,3-glucanase (AGN13.1) from the biocontrol fungus Trichoderma harzianum. Appl. Environ. Microbiol. 67, 
5833–5839. 
14 Wei, H., Scherer, M., Singh, A., Liese, R. & Fischer, R. (2001). Aspergillus nidulans α-1,3 glucanase 
(mutanase), mutA, is expressed during sexual development and mobilizes mutan. Fungal. Genet. Biol. 34, 
217–227. 
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plakk egyik fő alkotóeleme a Streptococcus mutans baktérium által termelt extracelluláris 

α-glükán tartalmú tok.15 

3 Eszközök és módszerek 

A sejtek növekedését időkihagyásos filmeken vizsgáltam, melyeket Murdoch 

Mitchison (University of Edinburgh, UK) készített el. A módszer lényege, hogy a sejtek egy 

mikroszkóp tárgylemezén egy vékony agarréteg felszínén szaporodnak, miközben 

meghatározott időközönként felvételek készülnek róluk. Később a képeket kivetítve 

nyomon követhető minden sejt hossznövekedése születésétől osztódásáig (2. ábra). 

Munkám során nyolc hasadó élesztő tenyészet (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) összesen mintegy 590 egyedi sejtjének 

növekedését vizsgáltam. A lemért növekedési mintázatok numerikus simítása után 

mindegyiken meg kell határozni azt a pontot, ahol a növekedés elkezdődik (RCP1), mivel 

a ciklus első 5-10 percében előfordulhatnak növekedési abnormalitások, melynek legfőbb 

oka a sejtekben fellépő turgornyomás.16 Ezt követően minden sejt esetében 

meghatároztam a konstans hosszúsági fázis kezdetét (RCP3), így megkaptam a sejtek 

növekedési szakaszának határait (2. ábra). Korábban a bilineáris függvény töréspontját 

RCP-vel jelöltem, azonban a továbbiakban ezt RCP2-nek nevezem. 

 Ezután három különböző függvényt illesztettem minden sejt növekedési szakaszára: 

 lineárisat: L1(t) =  γt + δ 

 exponenciálisat: L2(t) =  κ ∙ eμt 

 és bilineárisat: L3(t) = η ∙ ln [e
α1(t−τRCP2)

η + e
α2(t−τRCP2)

η ] + ε 

Mivel az illesztett modellek eltérő paraméterszámmal rendelkeznek, ezért fontos 

olyan modellszelekciós kritériumok alkalmazása, melyek az illeszkedésen felül a 

paraméterszámot is figyelembe veszik, hiszen csak így választható ki minden sejt 

esetében a növekedését leíró legadekvátabb függvény. Munkám során több statisztikai 

kritériumot is vizsgáltam, de ezek közül az Akaike Információs Kritérium (AIC) bizonyult 

a legjobbnak. 

Az egyedi sejtek növekedésén felül minden steady-state tenyészet esetében 

vizsgáltam a belőlük létrehozott hipotetikus „átlagsejt” növekedését is, melyhez minden 

sejt növekedési mintázatát normalizáltam a saját születéskori méretére és ciklusidejére, 

majd minden normalizált mintázatot egy közös skálára számítottam át, melyeket 

átlagolva és visszaszorozva a tenyészet átlagos születéskori méretével és ciklusidejével 

                                                        
15 Pleszczyńska, M., Wiater, A., Janczarek, M. & Szczodrak, J. (2015). (1→3)-α-d-Glucan hydrolases in 
dental biofilm prevention and control: A review. Int. J. Biol. Macromol. 79, 761–778. 
16 Atilgan, E., Magidson, V., Khodjakov, A. & Chang, F. (2015). Morphogenesis of the fission yeast cell 
through cell wall expansion. Curr. Biol. 25, 2150–2157. 
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kaptam meg az átlagsejtek növekedési mintázatát. Ezt az egyedi sejtekhez hasonló 

módszerekkel elemeztem. 

 
2. ábra: Az időkihagyásos filmek készítése és a növekedési szakasz meghatározása [4.]. Az ábrán 

látható jelölések magyarázata a 4.2 fejezetben. 

A növekedési mintázatok vizsgálata lehetőséget ad arra is, hogy a sejtekben működő 

méretkontroll mechanizmust tanulmányozzuk. 

Az α-glükán szintázok és hidrolázok filogenetikai analíziséhez a gombák körében 

kerestem rokon fehérjéket (homológokat) Blastp algoritmussal több online adatbázisban, 

a hasadó élesztő fehérjéinek aminosav-szekvenciáiból kiindulva. Ezt követően a fehérjék 

doménszerkezetét vizsgáltam a Pfam és az NCBI CDD adatbázisok segítségével, hogy a 

találatok megbízhatóságát tovább növeljem. Majd a szekvenciák többszörös illesztését 

végeztem el többféle módszerrel, hogy minél megbízhatóbb eredményt kapjak (ClustalX, 

PRANK, MAFFT). Ezt követően több filogenetikai faszerkesztési módszerrel készítettem 

el a fehérjék (és doménjaik) rokonságát reprezentáló törzsfát neighbor joining, maximum 

parsimony, maximum likelihood és bayesi statisztikán alapuló módszerekkel. A 

filogenetikai analízisek esetében nincs egy általánosan elfogadott módszer sem a 

többszörös illesztésekre, sem a faszerkesztési eljárásokra, ezért fontos több módszer 

párhuzamos alkalmazása, mivel az evolúció leírását csak különböző közelítésekkel tudjuk 

megvalósítani. Azonban ha az eltérő módszerek hasonló eredményekhez vezetnek, akkor 

valószínűsíthető, hogy a valódi rokonságot tükröző filogenetikai fát alkottuk meg. A 

fehérjék, illetve gének evolúciója nagyban eltérhet a fajok leszármazásától, mivel az egyes 

génduplikációs események, génvesztések a rokonsági viszonyt módosíthatják, ezért nagy 

jelentőségűek a proteinek, gének filogenetikájára irányuló kutatások is, nem csak a fajok 

rokonsági viszonyának megállapítása. 

4 Eredmények 

4.1 Sejthossz növekedési mintázatok a hasadó élesztő mitózisos 

ciklusaiban 

A hasadó élesztő nyolc vizsgált tenyészetében megállapítottam, hogy a sejtek 

növekedése nem írható le egyetlen modellel, hanem heterogenitást mutatnak. Azonban a 
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legtöbb esetben a sejtek növekedése bilineáris függvénnyel volt a legjobban leírható 

(tenyészettől függően 50-82%), de gyakoriak voltak a lineáris mintázatok is (6-45%), 

főleg a vad típusú sejteknél nagyobb méretű sejtek körében. Az exponenciális növekedésű 

sejtek száma minden tenyészetben alacsony volt (2-12%), ezért valószínűsíthető, hogy 

ezek csak a mérési bizonytalanságok eredményei. A bilineáris növekedésű sejtek közül az 

esetek körülbelül felében tapasztaltam éles törésű átmeneti tartományt, míg az esetek 

másik felében a sejtek növekedési mintázata a töréspont környezetében sima átmeneti 

tartománnyal rendelkezett (3. ábra). 

Ezt követően vizsgáltam a steady-state tenyészetekből készített „átlagsejtek” 

növekedését. Mind a hét esetben a bilineáris függvény adódott a legadekvátabbnak, ami 

szintén megerősíti, hogy a hasadó élesztő növekedését legjobban bilineáris függvénnyel 

írhatjuk le. Ez egyes tenyészetekben (pl.: vad típus) valószínűleg a NETO esemény 

eredménye, míg más tenyészetekben (pl.: wee1Δ mutáns) az S-fázis eredményeként 

bekövetkező géndózis hatás (a kétszeres genomkópiáról kétszeres sebességgel 

fejeződnek ki a gének) lehet ennek az oka (3. ábra). 

 
3. ábra: A növekedési modellek megoszlása az egyes tenyészetekben és a cdc2-3w szimpla mutáns 

„átlagsejt” növekedési mintázata [4., 5.]. 

4.2 Méretkontroll mechanizmusok a hasadó élesztőben 

A sejtciklus során működő méretkontroll mechanizmus tanulmányozásához a sejtek 

növekedési szakaszát vizsgáltam. Regressziós analíziseket végeztem, hogy 

meghatározzam van-e korreláció a növekedési szakasz kezdeti mérete (LRCP1) és a 

növekedési szakasz alatti hossznövekedés (Ext), valamint a növekedési szakasz hossza 

(T) között. Minden steady-state tenyészet esetében negatív korrelációt tapasztaltam, ami 

azt jelenti, hogy a sejtciklus valamely pontján működik méretkontroll. Ezt követően a 

bilineáris növekedési mintázatú sejtek esetében a növekedési szakaszt két részre 

bontottam az RCP2 pont segítségével. Az RCP2 előtti szakasz (1. növekedési szakasz) T1 

ideje alatt Ext1 hossznövekedés tapasztalható, míg az RCP2 utáni szakasz (2. növekedési 
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szakasz) T2 hosszúságú és ezalatt a sejtek hossza Ext2-vel nő meg. A különböző 

tenyészetekben különböző méretkontroll mechanizmusokat figyeltem meg. 

Vad típusú haploid és diploid sejtekben az első növekedési szakaszban tapasztaltam 

negatív korrelációt, míg a második növekedési szakasz hossza és az alatta történő 

hossznövekedés független volt az RCP1-kori mérettől. Ez arra utal, hogy a méretkontroll 

ezekben a sejtekben az RCP2 előtt hat, tehát a G2 fázis közepén van méretellenőrzés (4. 

ábra). 

A wee1Δ mutáns sejtekben is csak az első növekedési szakaszban tapasztaltam 

negatív korrelációt, így megállapítottam, hogy a méretkontroll ezekben a sejtekben is az 

RCP2 előtt hat, ugyanakkor az eltérő sejtciklus fázisok miatt ez a G1 végének felel meg (4. 

ábra). 

A cdc2-3w szimpla mutáns sejtekben mindkét szakaszban gyenge negatív korrelációt 

tapasztaltam, ami valószínűleg annak az eredménye, hogy ezekben a sejtekben a 

méretkontroll vagy átlapol az RCP2-n, vagy a G1 illetve a G2 fázisban is működik 

valamilyen méretkompenzációs mechanizmus. 

A cdc2-3w cdc25Δ dupla és a cdc2-3w cdc25Δ pyp3Δ tripla mutáns sejtekben az első 

növekedési szakaszban nem tapasztaltam korrelációt, míg a második szakaszban erős 

negatív korreláció volt tapasztalható a növekedési szakasz hossza és az alatta történt 

hossznövekedés és az RCP1-kori méret között. Ez azt jelenti, hogy a méretkontroll 

valószínűsíthetően a G2 fázis végén működik ezekben a sejtekben, ellentétben a vad 

típusú sejtekkel (4. ábra). 

 
4. ábra: A méretkontroll pozíciójának meghatározása a hasadó élesztő különböző tenyészeteiben 
[4.]. Az ábrán félkövérrel szedett szakaszokban a meredekség szignifikánsan eltér 0-tól α = 0,05 

szignifikanciaszinten. 

A cdc2-3w cdc25Δ dupla és a cdc2-3w cdc25Δ pyp3Δ tripla mutáns sejtekben 

megfigyelt G2 fázis végi méretkontroll mechanizmus ezidáig csak ezekben a mutánsokban 

volt ismert.17 Azonban ezen sejtek vizsgálata után felmerült a kérdés, hogy működik-e a 

többi tenyészetben is a második növekedési szakaszban valamilyen méretkompenzációs 

mechanizmus, vagy csak a G2 fázis közepi méretkontroll tolódik későbbre ezekben a 

sejtekben. Ennek megállapítására vizsgáltam az RCP2-kori sejtméret (LRCP2) 

                                                        
17 Sveiczer, A., Novak, B. & Mitchison, J. M. (1999). Mitotic control in the absence of cdc25 mitotic inducer 
in fission yeast. J. Cell Sci. 112, 1085–1092. 
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függvényében a második növekedési szakasz alatti hossznövekedést (Ext2) és időtartamot 

(T2). Mind a hat vizsgált tenyészet esetében negatív korrelációt tapasztaltam, ami arra 

utal, hogy a G2 fázis végén minden sejtben történik még valamilyen méretellenőrzés, 

ugyanakkor ez az RCP1-kori méret függvényében nem figyelhető meg (5. ábra). 

 
5. ábra: A G2 fázis végi méretkontroll általánosságának bizonyítása különböző tenyészetekben [4.]. 

A fenti eredmények alapján megállapítottam, hogy a hasadó élesztő sejtciklusában 

három különböző méretkontroll mechanizmus működik, melyek a sejt genotípusától 

függően működőek, nem működőek vagy kriptikusak (rejtettek) lehetnek (6. ábra). 

 
6. ábra: A hasadó élesztő különböző tenyészeteiben megvalósuló méretkontroll mechanizmusok 

[5.]. 

Azt már korábban is megfigyelte Fantes,18 hogy a cdc2-33 mutáns indukciós 

szinkrontenyészetének mesterségesen megnövelt sejtjeiben egy bizonyos születéskori 

                                                        
18 Fantes, P. A. (1977). Control of cell size and cycle time in Schizosaccharomyces pombe. J. Cell Sci. 24, 51–
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méret felett megszűnik a méretkontroll. Munkám során a cdc2-33 mutáns steady-state és 

indukciós szinkrontenyészetét vizsgáltam, a korábbiaknál precízebb módszerekkel. 

Megállapítottam, hogy BL = 11,5 μm méret alatt negatív korreláció van a sejtek ciklusideje 

(CT) és születéskori mérete között, míg e méret felett az egyenes meredeksége már jóval 

nagyobb, ugyan még szignifikánsan eltér nullától (7. ábra). Ha a sejtek ciklus alatti 

növekedését ábrázoljuk a születéskori méret függvényében, akkor hasonló eredményeket 

kapunk. A töréspontnál kisebb méretű sejtekben működik a méretkontroll, míg e méret 

felett a méretkontroll rejtetté (kriptikussá) válik, a sejtek már nagyobb mérettel 

születnek, mint amekkora szintet a méretkontroll előírna, így nagyon rövid ciklusok 

eredményeként (úgynevezett minimál ciklusidővel) térnek vissza néhány generáció után 

a „normál” mérettartományba. 

 
7. ábra: A méretkontroll megszűnése nagy méretű sejtek esetében [5.]. 

Korábban sarjadzó élesztőben figyelték meg azt, hogy a sejtek növekedési sebessége 

a G1 fázisban hatással van a G1/S határon elért méretükre (ahol ebben az élesztőben a 

méretkontroll működik).19 Annak bizonyítására, hogy hasonló mechanizmus működik 

hasadó élesztőben is, először a sejtek növekedési sebességét ábrázoltam az RCP1-kori 

méret függvényében, hogy megvizsgáljam, hogy van-e összefüggés a sejt növekedési 

sebessége és a növekedési szakasz kezdeti mérete között. A hat tenyészet közül négy 

esetben nem tapasztaltam korrelációt, míg két tenyészet esetében (WT diploid és cdc2-

3w mutáns) pozitív korrelációt tapasztaltam, aminek valószínűleg a szélesebb 

mérettartomány az oka ezekben a tenyészetekben. Ezt követően a sejtek növekedési 

sebességének (v) függvényében vizsgáltam a növekedési szakasz hosszát (T), a 

növekedési szakasz alatti hossznövekedést (Ext) valamint a növekedési szakasz végi 

                                                        
67. 
19 Ferrezuelo, F., Colomina, N., Palmisano, A., Garí, A., Gallego, C., Csikász-Nagy, A. & Aldea, M. (2012). 
The critical size is set at a single-cell level by growth rate to attain homeostasis and adaptation. Nat. 
Commun. 3, 1012. 
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(RCP3-kori) méretet (LRCP3). Megállapítottam, hogy egy tenyészet (wee1Δ) kivételével 

minden esetben független az eltelt idő a növekedési sebességtől, és a wee1Δ mutánsok 

esetében is a szignifikancia határán volt a p-érték (0,034). A hat vizsgált tenyészet 

esetében pozitív korreláció tapasztalható a sebesség és mind a hossznövekedés, mind az 

RCP3-kori méret között, ami azt bizonyítja, hogy a sebességnek hatása van a sejt által elért 

méretre (8. ábra). Ez tehát azt jelenti, hogy ez a mechanizmus valószínűleg evolúciósan 

konzervált. 

 
8. ábra: A növekedési sebesség hatása különböző növekedési paraméterekre vad típusú 

sejtekben [4.]. 

4.3 Filogenetikai analízisek 

A sejtfal szintézisben és hidrolízisben fontos fehérjék filogenetikai analíziséhez 

először a rokon fehérjék szekvenciáit töltöttem le a hasadó élesztő megfelelő fehérjéjének 

aminosavszekvenciájával keresve. A Taphrinomycotina (ősi tömlősgombák) altörzsből a 

Schizosaccharomyces nemzetségben minden fehérjének megtaláltam az ortológját, míg 

más fajokban vagy nem találtam homológot, vagy csak kevesebbet, mint a hasadó 

élesztőben ismert. A Saccharomycotina altörzs tagjai (valódi perfekt élesztők) sem α-

glükán szintáz, sem α-glükanáz fehérje homológot nem tartalmaznak, aminek vélhetően 

az az oka, hogy ezeknek a fajoknak eltér a sejtfalösszetétele a hasadó élesztőkétől. A 

Pezizomycotina (fonalas aszkuszosok) több faja is akár 5-6 különböző α-glükanáz és 2-3 

α-glükán szintáz homológ fehérjével rendelkezik, és hasonló eredményeket kaptam a 

Basidiomycota törzs (bazídiumos gombák) kapcsán is. A kapott találatok 

doménszerkezetének vizsgálata után többféle többszörös illesztési módszerrel és 

faszerkesztési eljárással készítettem filogenetikai fákat mind teljes fehérjeszekvencián 

alapulva, mind doménszekvencián alapulva. A kapott fák alapján az valószínűsíthető, hogy 
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a hasadó élesztő ezen fehérjéi közelebbi rokonai a bazídiumos gombák megfelelő 

enzimeinek, mint a rendszertanilag hozzájuk közelebb álló fonalas aszkuszos gombák 

proteinjei (9. ábra). Ennek azonban valószínűleg az az oka, hogy a hasadó élesztők 

sejtfalösszetétele jobban hasonlít a bazídiumos gombák sejtfalára, mint a fonalas 

aszkuszos gombákéra.20 

 
9. ábra: A hasadó élesztő Agn1 homológ fehérjéinek GH71 doménjeinek filogenetikai fája 

bayesi módszerrel elkészítve (WAG+G+I evolúciós modell). 

  

                                                        
20 Prillinger, H., Dörfler, C., Laaser, G., Beckerlein & Lehle, L. (1990). Ein Beitrag zur Systematik und 
Entwicklungsbiologie höherer Pilze: Hefe-Typen der Basidiomyceten. Teil I. Schizosaccharomycetales, 
Protomyces-Typ. Z. Mykol. 56, 219–250. 
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5 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 [1., 3., 4.]. 

2. Kimutattam, hogy mind a hét vizsgált steady-state tenyészet sejtjeiből létrehozott 

hipotetikus átlagsejt bilineáris növekedési mintázatú [1., 4., 5.].  

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 [4.]. 

b. Meghatároztam azt a születéskori méretet, ami felett a sejtekben a 

méretkontroll kriptikussá (rejtetté) válik [5.]. 

c. Bizonyítottam, hogy a növekedési sebesség hatással van a sejtek 

hossznövekedésére és végső elért méretükre [4.]. 

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 [4., 5.]. 

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 [2.]. 
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