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Rövidítések 

 

AG: alacsony intenzitású génkifejeződés 

AS: aminosav 

ATP: adenozin-trifoszfát 

CNV: copy number variation (kópiaszám változás) 

CRISPR: clustered regularly interspaced short palindromic repeats 

Cas9: CRISPR associated protein 9 (CRISPR kapcsolt fehérje 9) 

CV: coefficient of variation (variációs koefficiens) 

DNS: dezoxiribonukleinsav  

EDTA: etilén-diamin-tetraecetsav 

EG: emelt intenzitású génkifejeződés 

GFP: green fluorescent protein (zöld fluoreszcens fehérje) 

HG: heterogén génkifejezés 

HIS: hisztidin 

HPLC: high performance liquid chromatography 

LIAC: lítium-acetát 

MG: magas intenzitású génkifejezés 

MIC: minimum inhibitor concentration (minimum gátló koncentráció)  

MSH2: MutS homológ gén 2 

NPV: nincs-pozitív visszacsatolás 

OD600: 600 nm-es hullámhosszon mért optikai denzitás 

ORF: open reading frame (nyílt leolvasási keret) 

PDR5: pleiotropic drug resistance gene 5 (pleiotróp drog rezisztencia gén 5) 

PDR5 – GFP: GFP kapcsolt pleiotróp drog rezisztencia gén 5  

Pdr5p: pleiotróp drog rezisztencia fehérje 5 

Pdr5p – GFP: GFP kapcsoltpleiotróp drog rezisztencia fehérje 5 

PEG: polietilén-glikol 

PGPD: glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz gén promóter 

PTetreg2: tet-indukálható tetreg promóter 

TADH1: alkohol dehidrogenáz gén 1 terminális szekvencia 

TCYC1: a citokróm c gén 1 terminális szekvencia 

PV: pozitív visszacsatolás 

RFP: red fluorescent protein (piros fluoreszcens fehérje) 

rtTA-MF: reverz tetR transzaktivátor gén 
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rtTAp: reverz tetR transzaktivátor fehérje 

SC: synthetic complete tápoldat 

SDS: sodium dodecyl sulfate (nátrium-dodecil-szulfát) 

SNP: single-nucleotide polymorphism (egy nukleotid polimorfizmus) 

TAE: tris-acetate-EDTA (trisz-acetát-EDTA) 

tetO2: tet-operátor régió 

TetR: tetraciklin-kötő represszor fehérje  

TRIS: trisz-(hidroxi-metil)-amino-metán 

TRP: triptofán 

WHO: World Health Organization (Egészségügyi Világszervezet) 

YPD: yeast - extract peptone dextrose (élesztőkivonat - pepton - dextróz) 
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1. Bevezetés 

 

A fenotípusos heterogenitás szerepe és fontossága az evolúcióban a mai napig 

vita tárgyát képezi. Általános vélekedés szerint a heterogenitás az evolúció 

mellékterméke és jelentősége kimerül szélsőséges fenotípusú egyedek generálásából, 

amelyekben magas illetve alacsony az adott, akár túlélést biztosító, jelleg kifejeződése. 

Ennek a jelenségnek fluktuáló környezetben bizonyított szerepe van (Acar, Mettetal, és 

van Oudenaarden 2008), viszont egy stabil káros környezetben vitatott a jelentősége 

(Laland és mtsai. 2014). Általános feltételezések szerint az optimálistól eltérő 

környezetben csak a toleranciát biztosító, küszöb-érték feletti jelleget kifejező egyedek 

a fontosak a természetes szelekció szempontjából. Elképzelhető, hogy fenotípusos 

heterogenitás pusztán ezen szélsőségesen magas értékű egyedek létrehozása miatt 

játszik szerepet az evolúcióban? Van-e olyan körülmény, amikor egy populáció, amely 

egy, a túlélésért felelős jelleg szempontjából csak szélsőségesen magas értékű 

egyedekből áll nagyobb túlélő potenciállal rendelkezik, mint egy heterogén populáció?  

Definíció szerint a fenotípusos heterogenitás egy genetikailag azonos 

populációban növeli a lehetséges fenotípusok készletét. Korábbi tanulmányok (Balaban 

és mtsai. 2004; Kotte és mtsai. 2014; Kussell és Leibler 2005) kimutatták, hogy a 

fenotípusos heterogenitás azonnali, fiziológiás válaszként segíti a túlélést hirtelen 

változó környezetben. Emellett azonban a heterogenitás szerepe egy hosszú távú, 

komplex adaptációban továbbra is erősen vitatott maradt (Futuyma 2010). Egyes 

hipotézisek (Frank 2011), amelyek főleg elméleti munkákból származnak, azt 

feltételezik, hogy a heterogenitás által generált fenotípus változatok megelőzik és 

táptalajául szolgálnak ritka genetikai variánsok megjelenésének. Ezáltal a fenotípusos 

heterogenitás képes irányítani az adaptációt és segítheti komplex fenotípusok 

kialakulását.  

Doktori dolgozatom célja az volt, hogy a szintetikus biológia, a kísérleti 

evolúció és genomikai analízisek eszközeinek segítségével tisztázzam a fenotípusos 

heterogenitással kapcsolatos ellenmondásokat. Munkánk során a heterogenitás hosszú 

távú adaptációban betöltött szerepét vizsgáltuk eltérő mértékű heterogenitást biztosító 

szintetikus konstrukciókat integrálva Saccharomyces cerevisiae élesztő gombába. A 

felhasznált modell rendszer segítségével vizsgáltuk meg azokat a mechanizmusokat, 

amelyeken keresztül a heterogenitás növelni képes a populáció túlélő-képességet egy 

adott környezeti stressz hatással szemben.  
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Eredményeink azt bizonyították, hogy a fenotípusos heterogenitás képes 

befolyásolni az evolúció irányát és ezzel gyorsítja az adaptációs folyamatokat káros 

környezetben. Képes egyensúlyt kialakítani a szerzett mutációk előnyös és káros hatásai 

között, létrehozva egy olyan speciális állapotot, ahol az előnyös és a hátrányos 

tulajdonságok eredője a legkedvezőbb. Továbbá a fenotípusos heterogenitás az 

adaptáció során közvetlen válaszként is kialakulhat, ezáltal is növelve a szerzett 

mutációk előnyös hatását. Eredményeink alapján a fenotípusos heterogenitásnak számos 

gyakorlati jelentősége lehet. Bizonyos jellegek nagyobb heterogenitása akár komplex 

fenotípus jellegek kialakulását is lehetővé teheti, amelyekhez gyakran csak több, 

kevésbé előnyös átmeneti lépés vezetne. A heterogenitás ezen kevésbé előnyös vagy 

akár káros lépések számának csökkentésével, illetve azok életképességre gyakorolt 

negatív hatásának tompításával képes lehet felgyorsítani az adaptációt. Speciális 

esetekben a heterogenitás környezettől függő módon képes lehet olyan enyhén káros 

mutációk fennmaradását lehetővé tenni, amelyek egyébként a tisztító szelekció során 

eltűnnének. Összességében, a heterogenitás a belső variancia növelésével lehetővé 

teheti egy populáció túlélését a környezet változása esetén.  
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2. Szakirodalmi áttekintés 

 

2.1. Az evolúció alapfogalmai  

 

Az evolúció általános értelmezésben egymásra épülő, lépésről-lépésre történő 

változást jelent. A biológiai evolúció folyamata során a klasszikus nézet szerint az 

élőlények tulajdonságainak genetikai alapokon történő megváltozása megy végbe az 

egymást követő generációkban. Alapfeltétele a populáció genetikai állományában 

bekövetkező változás, amelyhez az adott környezeti feltételek mellett az optimális 

fenotípus keresése társul (Hallgrímsson és Hall 2011). 

A modern evolúciós gondolatok alapjait Charles Darwin munkássága fektette 

le. Az evolúcióra vonatkozó három alap tézisét A fajok eredete című könyvében fejtette 

ki. Az első tézis alapján a természetben folyamatos küzdelem zajlik a létért és emiatt a 

létrejött utódok, valamint az életben maradók száma között eltérés van. A második tézis 

szerint az egyedek közti különbségekből adódóan az előnyös tulajdonságokkal 

rendelkezőknek nagyobb esélyük van a túlélésre. Az utolsó tézis szerint a szelekció 

során életben maradt egyedek utódai az egymást követő generációkban el fognak 

terjedni (Darwin 1859). 

Theodosius Dobzhansky, Julian Huxley, Ernst Mayr, és George Gaylord 

Simpson munkássága nyomán a darwini elmélet új alapokra helyeződött azáltal, hogy 

lefektették a “modern evolúciós szintézis” elméleti alapjait. Ebben a darwini evolúció 

elméletét és a mendeli öröklődés szabályait foglalták közös keretbe. Kapcsolatot 

teremtettek az evolúció mechanizmusa, a természetes kiválasztódás és az evolúció 

alapegységei, a gének között. Ezáltal az evolúció elméletének továbbgondolásaként 

újraértelmezték a természetes szelekció folyamatát, miszerint egy populációban azok a 

génváltozatok fognak elterjedni, melyek növelik a szaporodásra való képességet (Ayala 

és Fitch 1997; Hey, Fitch, és Ayala 2005; Huxley, Pigliucci, és Müller 2009).  

Egy populációban az egyedek következő nemzedékbeli jelenlétét azok evolúciós 

rátermettsége szabja meg. Az evolúciós rátermettség fogalmát George G. Simpson 

Tempo and Mode in Evolution könyvében fejtette ki (Wright 1945). Legegyszerűbb 

megközelítésben a rátermettség túlélési képességet jelent, amit legkönnyebben a 

szaporodási képesség mérésével lehet meghatározni. A rátermettséget kifejezhetjük az 

utódok számával, illetve azok minőségével is. Egy egyed rátermettsége populáció 

genetikai értelmezésben a gének a továbbadási sikerével mérhető (Wright 1945). Ennek 

értelmében, ha egy gén egy adott génváltozata jobban növeli a rátermettséget, mint a 
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többi, akkor az el fog terjedni a populációban. Igaz ez a gének által meghatározott 

öröklődő jellegekre is: azok a jellegek, amelyek előnyt biztosítanak az őket hordozó 

egyedeknek, nagyobb sikerességgel adódnak tovább a következő nemzedékekbe. Így a 

jellegek arányát egy populációban a jelenlévő génváltozatok és azok rátermettsége 

közötti kapcsolat határozza meg. Ebből következik, hogy az evolúciós változások 

alapvetően a populációt alkotó egyedek genetikai variációitól függenek, illetve, hogy 

egy populáció evolúciós sikerét alapvetően a populáció varianciájának mértéke 

határozza meg (Amos és Harwood 1998). 

 

2.1.1. Az evolúció nyersanyaga, a variancia 

 

A populáció genetikai varianciáját növelő tényezők közül a legfontosabb a 

genetikai mutáció, azaz az örökítő anyag maradandó megváltozása. A mutáció fogalmát 

a múlt század elején Hugo De Vries határozta meg és a génen belüli bázis sorrend 

megváltozását értette rajta (Nei és Nozawa 2011). Mutációk létrejöhetnek spontán, az 

örökítő anyag megkettőződése során felmerülő hibaként, vagy különböző külső 

behatások, például sugárzások, mutagén vegyszerek hatására (Hallgrímsson és Hall 

2011). Manapság, már jóval tágabb értelemben, mutációként értelmezzük a 

kromoszómák szerkezetében, illetve azok számában bekövetkező változásokat is. 

Klasszikus értelemben a mutáció egy új génváltozatot eredményez, ezáltal 

pedig új öröklődő jelleget alakít ki. Azonban ma már közismert, hogy a legtöbb jelleget 

nem egy gén határozza meg, míg egyes gének akár több jelleg létrejöttét is 

befolyásolhatják (Stoltzfus 2006). Ezen pleiotróp gének nagy része a genetikai 

szabályozásért felelős, nagyszámú genetikai kapcsolatukon keresztül komplex jellegek 

kifejeződését befolyásolják. A mutációk érinthetnek fehérje kódoló, illetve nem kódoló 

szekvenciát is. A kódoló szekvenciát érintő mutációk között megkülönböztetünk 

csendes, aminosav változással együtt járó, illetve a leolvasási keret eltolódását okozó 

mutációkat. A nem kódoló szekvenciák közül kiemelkedő fontossággal bírnak azok a 

régiók, amelyek a génkifejeződés kiváltásáért felelősek (promóterek). Egy adott fehérje 

sejten belüli mennyiségét elsősorban a tőle 5’ irányban elhelyezkedő promótere 

határozza meg, így a promóter régióban megjelenő mutációk a fehérjék sejten belüli 

koncentrációját, azaz indirekt módon azok végleges funkcióját is befolyásolni tudják. 

Az élőlények fenotípusát nem csak a genetikai háttér szabja meg; a fenotípus a 

különböző gének közti kapcsolatok, valamint a környezeti hatások együttes eredménye. 

Ugyanazon genetikai mutáció hatása nagymértékben függ a genetikai háttértől és a 
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környezettől is (gén-gén interakció, gén-környezet interakció, (Tong és mtsai. 2004), 

ezen körülmények változása drámain eltérő hatást eredményezhet a fenotípusban. 

 

2.1.2. Az evolúció folyamatok 

 

A klasszikus nézet szerint az adaptáció a környezethez való alkalmazkodást 

jelent, amely folyamat során a genetikai állomány a természetes szelekció hatására 

megváltozik. Az egyedek szintjén ez egyaránt jelentheti az anatómiai jellemzők, az 

élettani folyamatok, a szociális viselkedés, vagy a teljes életciklus megváltozását  

(Fisher 1930; Juan, Pazos, és Valencia 2008). Populáció szinten az adaptáció során a 

szelekció hatására olyan jellegek terjednek el, amelyek növelik az őket hordozó egyedek 

rátermettségét és túlélésének esélyét. Ezáltal a jobban működő jelleget meghatározó 

génváltozatok gyakorisága növekszik a populációban a következő generációkban. A 

valóságban az adaptáció ritkán érint egyetlen jelleget, mivel egy új jelleg megjelenése 

és fennmaradása gyakran más jelleg megváltozását vonja maga után (koadaptáció, 

(Juan, Pazos, és Valencia 2008). Általános értelmezésben egy evolúciós vonalon belül a 

koadaptáció a jellegek új, adaptív kombinációjának a természetes szelekció révén való 

kialakulását jelenti.  

Az adaptáció egy alternatív formájának tekinthetjük azt az esetet, amikor olyan 

genetikai változás megy végbe, amely nem befolyásolja a kialakított fenotípust. Hosszú 

időszak alatt ezen semleges, vagy neutrális mutációk felhalmozódása a génállományban 

akár adaptív változást is eredményezhet, a természetes szelekció közbeavatkozása 

nélkül. Jelenlétük egy sajátos adaptációs stratégiára utal és a jövőbeni alkalmazkodás 

előfeltételei lehetnek (preadaptáció, (Gould és Vrba 1982).  

 

2.1.3. Adaptációs modellek 

 

Az adaptáció folyamata mögött meghúzódó mechanizmusokat Charles Darwin 

a gradualizmus elméletével próbálta magyarázni. Az elmélet az evolúciót nagyon kis 

lépésekkel operáló folyamatként értelmezi. A genetika térhódításával felmerült a kérdés, 

hogy a gradualizmus elvét hogyan lehet összeegyeztetni a mendeli öröklődés 

szabályaival? 

Erre a fontos kérdésre többek között Ronald Fisher próbált választ adni. 

Elméletében a folytonos, mennyiségi jellegeket végtelenül sok gén génváltozata 

határozza meg, ahol minden gén hatása végtelenül kicsi. Fisher a gének közötti 

kapcsolatokat és közöttük a dominancia mértékét figyelmen kívül hagyta. Az elmélet 
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magyarázattal szolgál a mendeli genetikai szabályok mentén a fenotípusos jellegek 

öröklődésére, viszont az öröklődés molekuláris alapjait nem magyarázza (Lande 1989). 

Hasonló úttörő munkát végzett az adaptáció megértésében Sewall Wright. 

Elméletének alapját a gének kombinációi jelentették: az egy nukleotid cserében 

különböző génváltozatokat összekötve Wright egy hálózatot hozott létre. Az elmélet 

legegyszerűbb magyarázatában a génváltozatok kombinációit kétdimenziós térbe 

helyezi, ahol a kis mutációs távolságra lévő génváltozatok közel találhatóak egymáshoz, 

míg a sok mutációs lépésre lévők távol helyezkednek el. A harmadik dimenziót a 

génváltozatok kombinációjához társuló rátermettség adta, az így létrejött 

háromdimenziós ábrázolás pedig a köztudatban fitnesz-tájképként került be (Hill 1996). 

Az alap koncepciót a későbbi DNS- és fehérje-szekvencia alapú adaptációs 

elméletekhez a fitnesz-tájkép szolgáltatta. Ezekben a tájkép alapját nem génváltozatok 

kombináció, hanem konkrét szekvenciák adták. John Maynard Smith méltán híres 

elméletében azt feltételezte, hogy alacsony mutációs ráta és elég erős szelekció mellett 

egyszerre maximum egy mutáció van jelen a populáció minden egyes egyedében. A 

megjelenő mutációkra a szelekció mindkét irányban hathat, amely által az előnyös 

tulajdonságok fixálódnak, míg a káros mutációk eltűnnek a populációból. Így a 

populáció a nagyobb rátermettség irányába mozog, amely egy lépés az úgynevezett 

„adaptív séta” során. Ezután a folyamat újrakezdődik és az adaptív csúcs eléréséig tart  

(Hey, Fitch, és Ayala 2005).  

John Gillespie felismerte azt, hogy az “adaptív séta” során a kialakuló 

mutációk többsége káros, és csak egy nagyon kis részük növeli a rátermettséget. Azt 

feltételezte, hogy az adaptáció kezdeti szakaszában nagyszámú adaptív mutáció alakul 

ki, amelyek jelentősen növelik a rátermettséget, ennél fogva gyorsan fixálódnak a 

populációban. Az adaptáció előrehaladtával azonban egyre kevesebb előnyös mutáció 

alakul ki és az általuk kiváltott rátermettség-növekedés is egyre kisebb mértékű, ennek 

következtében a populációban való elterjedésük is lassul. Az elmélet rávilágított arra, 

hogy az adaptáció dinamikája nem olyan egyenletes, mint ahogy azt a korábbi elméletek 

feltételezték (Gillespie 1984). 

Az adaptív folyamatok komplexitásába az örökítőanyag szekvencia-változására 

épülő adaptációs modellek nyújtottak egyre pontosabb betekintést. Az evolúció 

kutatásának középpontjában évtizedeken keresztül a DNS-szekvencia megváltozása állt, 

viszont a közelmúltban felmerült az evolúciós elmélet újragondolásának szükségessége. 

Eva Jablonka és Marion Lamb az Evolution in Four Dimensions című könyvben írták 

le, hogy az evolúciónak létezik egy DNS-szekvencia feletti dimenziója is. Az elmélet a 
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biológia jellegek örökletes varianciájának azon aspektusán alapszik, amely az örökítő 

anyag megváltozása nélkül alakít ki olyan fenotípus különbségeket a populáción belül, 

amelyek szintén továbbadódnak generációról generációra. Ezen fenotípus variációk 

öröklésének alapjai túlmutatnak a klasszikus genetika keretein, az ilyen típusú 

öröklődést részletesen az epigenetika tudomány területe taglalja (Jablonka és Lamb 

2007).  

 

2.1.4. Az evolúciós folyamatok új dimenziója, epigenetika  

 

A modern biológiában a gének azon öröklődési formáját, amely a DNS 

szekvenciájának megváltozása nélkül megy végbe, epigenetika öröklésmenetnek 

nevezzük. Az epigenetika jelensége legegyszerűbben a differenciált szervekkel, 

szövetekkel rendelkező szervezetekben a folyamatosan zajló osztódások közben 

követhető nyomon, a szervezettség kialakulása és fennmaradása során (Brar és Jain 

1998). 

A genetika August Weissmann által megfogalmazott központi dogmája az, 

hogy a környezetnek nincs hatása az öröklött tulajdonságra. Azonban ez a dogma 

megingott azt követően, hogy lehetővé vált a környezet hatására kialakult szabályozás 

öröklődésének megfigyelése. A len esetében például a növény habitusa bizonyos 

hőmérsékleti hatásokra megváltozik, és ezek a jellegek az utódokban is megjelenhetnek 

(Szathmáry és Smith 1995).  

A 90-es években a DNS metiláció és a kromatin struktúra szabályozásának 

vizsgálata nagyban hozzájárult az epigenetika mechanizmusainak jobb megértéséhez. A 

szabályozás egyik módja az, hogy bizonyos nukleotidokra metil-gyökök kötődnek, ami 

által egyes gének aktiválódnak, míg mások elhallgatnak. Bizonyos szövetekben a DNS-

metiláció dinamikus változása szomaklonális variancia kialakulását, illetve a 

fenotípusos heterogenitás növekedését okozhatja (Bucherna, Heszky, és Nagy 1995). 

Általánosságban elmondható, hogy az epigenetikai szabályozás a DNS 

szekvenciától függetlenül képes növelni a fenotípusok varianciájának készletét, más 

szóval a fenotípusos heterogenitást. Az epigenetikai szabályozás ezen formájának 

vizsgálatával az evolúciónak egy eddig kevésbé tárgyalt dimenzióját is jobban 

megérthetjük. 
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2.2. A fenotípusos heterogenitás általános értelmezése 

 

A legtöbb mikroorganizmus a természetben nem izoláltan, egyedül, hanem 

változó komplexitást mutató csoportokban, bonyolult társulásokban fordul elő. A 

klasszikus mikrobiológia szemlélete szerint ezen közösségek sikeressége és a külső 

káros hatásokkal szembeni tűrőképessége nagyban függ a csoport genetikai 

sokféleségének mértékétől. 

Gyakran tapasztalható jelenség, még egy teljesen izogenikus mikroorganizmus 

közösségben is, hogy a populációt alkotó sejtek morfológiai, fiziológia jegyei jelentős 

különbségeket mutatnak. A variancia ezen formáját fenotípusos heterogenitásnak 

nevezik, amely homogén környezetben és genetikailag azonos sejtek közötti fenotípus 

változatok meglétét jelenti. A fenotípusos heterogenitás egy olyan biológiai jelleg, 

amely a fenotípust kialakító jellegek populáció-szintű eltéréseiből adódik és akár 

generációról generációra is fennmaradhat (Elowitz és mtsai. 2002). 

A fenotípusos heterogenitás jelenségét több tanulmány is leírja olyan 

körülmények között (Eldar és Elowitz 2010; Raj és Oudenaarden 2008), amikor a külső 

és belső feltételek hasonlóságának ellenére a populáció egyedei nagyfokú eltérést 

mutatnak és a fenotípusok széles skáláját hozzák létre. A hátterében álló genetikai 

szabályozás sokáig nem volt ismert, azonban az ezzel foglalkozó tanulmányoknak 

köszönhetően egyre több heterogenitást befolyásoló elem vált ismertté (Eldar és Elowitz 

2010; Ozbudak és mtsai. 2002).  

 

2.2.1. A fenotípusos heterogenitás kialakulása  

 

A fenotípusos heterogenitás hátterében meghúzódó mechanizmusokat a 

genotípus kifejeződését végző molekuláris apparátusok vizsgálatával lehet 

feltérképezni. Ezen apparátusok tagjainak mennyisége ritkán teljesen egyforma a 

populációt alkotó sejtek között, és mivel egy populáción belül ritka a teljes 

szinkronizáció, a tagok működése időbeli eltéréseket mutat. Ezen időbeli 

véletlenszerűség a sejtekben zajló folyamatok nagy többségének alacsony átlag 

intenzitására vezethető vissza. Ennek hátterében az áll, hogy a folyamatokat sok 

egymásra épülő molekula-komplex végzi, amelyek egy adott időpontban kis 

mennyiségben vannak jelen a sejtben. Ennek következtében a sejt állapotát nagyban 

befolyásolja annak pillanatnyi molekuláris összetétele és ebből adódóan a kifejezett 

fenotípus jellegek variációi. 
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Az első közvetlen bizonyítékot arra, hogy az eltérő fenotípusok kialakításában 

a génkifejeződés véletlenszerűségének szerepe van, egy Eschericia coli baktériumon 

végzett kísérlet szolgáltatta (1. ábra).  

 

 

 

1. ábra. A génkifejeződés véletlenszerűségének hatása a populáción belüli fenotípus 

készletre. Az ábra két riporter fehérje, egy zöld (GFP) és egy vörös (RFP) fluoreszcens fehérje 

egy időben történő génkifejeződésének elméleti következményeit mutatja a promóter aktivitás 

szinkronitása (A) és aszinkronitása (B) mellett. A mérés során a két riporter fehérjének a 

kifejeződése nagy változatosságot mutatott az egyedi sejtek szintjén (C), ami a fluoreszcens 

fehérjék mennyiségének populáció-szintű eltéréséhez vezetett (Elowitz és mtsai. 2002). 

  

A szerzők egy homogén baktérium populáció sejtjeibe két, egymástól eltérő 

hullámhosszon fluoreszkáló fehérjét kifejező konstrukciót kromoszómára integráltak. A 

a két riporter fehérje kifejeződését ugyanaz a laktózzal indukálható szabályozó elem 

tette lehetővé a két konstrukcióban. A tanulmány kimutatta, hogy a két riporter fehérje 

kifejeződése a véletlen génkifejeződés következtében nagy változatosságot mutatott az 

egyedi sejtek szintjén, és ennek következtében a fluoreszcencia detektálása közben a 

színek széles skálája volt megfigyelhető. A kísérlet látványosan demonstrálta azt, hogy 

egy gén kifejeződésének a véletlenszerűsége képes eltérő fenotípusok széles skáláját 

létrehozni.  

Egy másik tanulmány szintén az E. coli laktóz operont felhasználva vizsgálta 

meg a génkifejeződés szerepét a heterogenitás kialakításában. A fenotípusos 

heterogenitás a rendszert alkotó gének promótereinek aktív, illetve inaktív állapotainak 

véletlenszerű váltakozásából származott. A rendszer egyik eleme a laktóz permeáz 



 
15 

 

szállító fehérje, amely az indukáló szer koncentrációját tudja növelni a sejtben, ezáltal a 

lacI represszor gátlásával aktiválja a laktóz operont. Így a permeáz önmaga képződését 

is elősegíti, és ezáltal egy pozitív visszacsatolási kört hoz létre. A permeáz gén 

kifejeződése egy bizonyos küszöb-érték elérése után ugrásszerűen növekszik meg, ezt 

az értéket azonban az egyedi sejtek nem egyszerre érik el, ezért a populáció tagjai 

között nagyfokú heterogenitás alakul ki a tejcukor felhasználására nézve. Ez a 

tanulmány kísérletes bizonyítékkal szolgált a genetikai szabályozó-körök szerepére a 

heterogenitás kialakulásában (Smits, Kuipers, és Veening 2006). A negatív 

visszacsatolást tartalmazó szabályozó körök általánosságban csökkentik a heterogenitást 

(Becskei és Serrano 2000), ezzel szemben a pozitív visszacsatolásra épülő szabályozó 

körök növelik azt, és több stabil fenotípus kialakulását teszik lehetővé a populáción 

belül (Nevozhay és mtsai. 2012).  

A génkifejeződés véletlenszerűsége nem az egyetlen út a fenotípusos 

heterogenitás kialakulásához. A sejtciklushoz kapcsolódó és az öregedéssel rokonítható 

folyamatok heterogenitás növelésében betöltött szerepét már több tanulmány is 

alátámasztotta. Különösen egy exponenciálisan növekvő populációban figyelhető meg 

eltérő korú és fenotípusú sejtek kialakulása, mivel ebben a fázisban gyakran következik 

be aszimmetrikus sejtosztódás. A sejtciklus-függő fenotípus jellegekre több 

tanulmányban is találunk példát. A Methylobacterium extroquens baktériumban például 

a sejtméret és a sejtosztódás időzítése a sejt korával van összefüggésben (Martin 

Ackermann és mtsai. 2008; Bergmiller és Ackermann 2011). A Mycobacterium 

tuberculosis baktériumban pedig az antibiotikum tolerancia mutat összefüggést a 

populációt alkotó sejtek korának varianciájával. Általánosan is elmondható, hogy a 

sejtciklustól függő fenotípusos jellegek gyakran hajlamosak magas heterogenitásra 

(Wakamoto és mtsai. 2013). 

A fenotípusos heterogenitás egyéb alternatív forrását jelentik például a 

sejtkapcsolatokon alapuló folyamatok. A sejtek génkifejeződése a sejtkapcsolatokon 

keresztül hatással van a többi sejt génkifejeződésére, amelynek következtében a 

szomszédos sejtek képesek befolyásolni egymás fenotípusát. Ennek megvalósulása a 

sejtek közötti közvetlen fizikai kapcsolaton, vagy a szomszédos sejtek által kibocsátott 

jelző molekulákon keresztül történik. Bizonyos, főleg a metabolizmusban részt vevő 

gének kifejeződése nagyban függ a külső jelzőmolekuláktól. Mivel a kibocsátott 

jelzőmolekulák mennyisége a diffúzió jellegéből adódóan a távolsággal arányosan 

csökken, ezen molekulák végső soron a populáció térbeli izolációjához és a 

heterogenitás növekedéséhez vezethetnek (Reuven és Eldar 2011). 



 
16 

 

2.2.2. A fenotípusos heterogenitás szerepei 

 

A fenotípusos heterogenitás pontos szerepe még ma is vita tárgyát képezi és 

megosztja a tudományos közvéleményt. Az egyik tábor az evolúció melléktermékeként 

tekint rá, míg a másik oldal sokrétű szerepet tulajdonít neki. Többek között segítheti az 

egyedek túlélését hirtelen környezetváltozás esetén. Képes szabályozni az egyedek 

közötti munkamegosztást azáltal, hogy az együttműködő alpopulációk arányát 

befolyásolja az általuk végzett feladatok szerint. Bizonyos körülmények között képes 

akár az evolúció során adaptív válaszként is kialakulni (M Ackermann 2014).  

A S. cerevisiae élesztőgombán és E. coli baktériumon elvégzett genomléptékű 

tanulmányok lehetővé tették a natív fehérjék populációszintű heterogenitásának 

meghatározását és rendszerbiológiai elemzését (Newman és mtsai. 2006; Silander és 

mtsai. 2012). Ezek a tanulmányok genom-szinten vizsgálták meg az élesztő GFP 

kollekció segítségével a GFP-jelölt natív fehérjék mennyiségének (Newman és mtsai. 

2006), illetve a E. coli promóter-könyvtár segítségével a natív promóterek által 

szabályozott GFP sejten belüli mennyiségének eloszlását és heterogenitását (Silander és 

mtsai. 2012). Ezek alapján elmondható, hogy az esszenciális és konzervált gének által 

kódolt fehérjék alacsony szintű heterogenitást mutatnak. Ez azzal magyarázható, hogy 

ezen gének termékeinek mennyisége nagyon szűk intervallum között optimális, így a 

szelekció ezek heterogenitásának a csökkenését részesítette előnyben. A heterogenitás 

az esszencialitás mellett a funkcionálitással is összefüggésbe hozható. A 

stresszválaszban szerepet játszó gének például kimagaslóan magas heterogenitással 

rendelkeznek (Yvert és mtsai. 2013). Ennek két magyarázata lehet: i) gyengébb 

szelekció hat ezen gének heterogenitása ellen, vagy ii) direkt evolúciós előnyt jelent 

azok nagyobb heterogenitása. Élesztőben a magas heterogenitásra hajlamos gének 

között sok olyan fordul elő, amelyek magas plaszticitást mutatnak változó környezetben 

(Kussell és Leibler 2005). Ezzel szemben E. coli baktériumban a heterogenitás és a 

plaszticitás nem szükségszerűen következik egymásból, mivel bizonyos környezetben a 

kis heterogenitással rendelkező gének is képesek nagyfokú plaszticitást mutatni 

megváltozott környezetben (Silander és mtsai. 2012). A heterogenitás nemcsak a gének, 

illetve fehérjék szintjén jelenhet meg, hanem akár a sejtek morfológiájában is. A 

pékélesztő sejtmorfológiájának populáción belüli heterogenitását számos nem-

esszenciális (Levy és Siegal 2008; Masel és Siegal 2009) illetve esszenciális gén 

(Bauer, Li, és Siegal 2015) határozza meg. Ezen géneket fenotípusos stabilizálóknak 
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nevezzük, hiányukban illetve dózis-csökkenésük következtében a populáción belül a 

sejtek morfológiájának heterogenitása megnő. 

Az egyik legfontosabb kérdés a fenotípusos heterogenitással kapcsolatban az, 

hogy vajon valóban képes-e felruházni egy adott populációt olyan előnyös 

tulajdonságokkal, amelyek egy fenotípusosan homogén populációból hiányoznak? Az 

adaptív előnyök kimutatása sokszor nehéz, különösen igaz ez a fenotípusos 

heterogenitás esetén. Ezért célravezető a heterogenitás funkcionális következményeire 

összpontosítani. A vizsgálatok során az egyedek közötti fenotípusos különbségeknek 

funkcionálisan relevánsnak kell lenniük és emellett egy adott környezetben kimutatható 

rátermettség különbségeket kell, hogy okozzanak. 

 

2.2.3. A fenotípusos heterogenitás és a fluktuáló környezet 

 

A fenotípusos heterogenitás adaptív előnye az egyik legközismertebb példa 

szerint akkor nyilvánul meg, amikor egy populáció egy gyorsan változó környezettel 

találja szemben magát. A klasszikus szemlélet szerint a mikroorganizmusok adaptációja 

változó környezetben azon alapul, hogy a környezet változását sejtfelszíni 

jelzőrendszereik segítségével érzékelik, és ezáltal megváltoztatatják bizonyos gének 

kifejeződését. Ez a rendszer képessé teszi a sejteket olyan fenotípus kialakítására, amely 

jobban tud alkalmazkodni egy új környezethez. Ez a környezet érzékelésén és az arra 

adott pontos válasz kialakításán alapuló stratégia sokszor azonban nem lehetséges, vagy 

túl lassú (Wolf, Vazirani, és Arkin 2005). Amennyiben nagy számú környezeti faktor 

változik, akkor szinte lehetetlen mindegyikhez precíz jelátviteli utat kialakítani. 

Bizonyos védekező jellegek kialakításához egy hirtelen környezet változás esetén 

azonnal és koordináltan lehet szükség olyan gének bekapcsolására, amelyek az adott 

környezethez való alkalmazkodást segítenék.  

A fent említett problémára egy lehetséges megoldást jelenthet egy olyan 

stratégia, amely során a populáció tagjai bizonyos valószínűséggel optimális környezeti 

feltételek mellett is kifejezik a környezeti változások ellen védelmet biztosító jellegeket 

(Philippi és Seger 1989). Ennek megfelelően adott időpillanatban a populációnak csak 

egy kis része fejezi ki a védekező jelleget, és viseli azok költségét, míg a populáció 

nagy része mentesül ezen teher alól (Thattai és van Oudenaarden 2004). Mivel a jelleg 

kifejezése véletlenszerűen változik a populáción belül, a költséget nem folyamatosan 

ugyanaz a sejt hordozza. Ezáltal a populációban folyamatosan fenntarthatóak olyan 

költséges védekező mechanizmusok, amelyek egy környezet változás esetén a populáció 
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túlélését tudják biztosítani. A heterogenitásnak ez a formája, amely lehetővé teszi a 

környezeti szignáloktól független védekező fenotípus variánsok fennmaradását, hozzá 

tud járulni a populáció túléléséhez olyan környezeti változás esetén is, amikor a pontos 

válasz kialakítása nehézségekbe ütközik (Acar, Mettetal, és van Oudenaarden 2008). A 

fent vázolt stratégiára látunk példát E. coli baktériumban: egy korábbi tanulmányban a 

baktérium sejtek növekedési ütemének populáción belüli heterogenitása és a populáció 

túlélése között összefüggést figyeltek meg a szerzők. Kimutatták, hogy az alkalmazott 

antibiotikumokkal szembeni rezisztencia mechanizmusok kifejezése és azok költsége a 

populációnak csak egy kis frakcióját érinti (Balaban és mtsai. 2004). Ezen rezisztens 

baktériumok viszont a teher megosztása nélkül hosszú távon egy zavartalan, optimális 

környezetben eltűnnének. 

A heterogenitás szerepének jobb megértéséhez olyan esetek vezethetnek, 

amikor a sejteket káros környezeti hatás éri. A Bacillus subtilis kompetens és sporulált 

állapotai közötti véletlenszerű váltakozás egy jó példa arra, amikor egy organizmus a 

fenotípusos heterogenitást használja túlélési stratégiaként (Chastanet és mtsai. 2010). A 

két állapot közötti váltás egy szabályozó fehérje (Spo0A) foszforilációján alapszik. A 

sejten belüli foszfát körforgásból adódó különbségek miatt nagyfokú heterogenitás 

alakul ki a populációban a foszfatált Spo0A szintjére, amely lehetővé teszi a két élettani 

állapot egyidejű jelenlétét a populációban (Maamar, Raj, és Dubnau 2007). Egy 

összehasonlító tanulmány alapján a természetes élesztő törzsek szennyezett helyről 

származó izolátumai jóval nagyobb heterogenitást mutatnak, mint a szennyezés-mentes 

környezetből származóak. A nagy heterogenitás valószínűleg a különböző 

szennyezésekhez történő adaptív válaszként alakulhatott ki a törzsekben (Holland és 

mtsai. 2014). 

A fenotípusos heterogenitás szerepét fluktuáló környezetben már 

metabolomikai adatok elemzésével is vizsgálták (Tzamali és mtsai. 2011). Egy 

természetes környezetben az organizmusoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell a 

rövid ideig jelen levő tápanyagokhoz. Ez számos esetben nehézségekbe ütközik, és sok 

energiát igényel, mivel a metabolomikai útvonalak kifejezését mindig a pillanatnyi 

tápanyag összetételhez kell igazítani. Az ilyen helyzetekben a metabolikus funkciók 

heterogenitása előnyös lehet. Alternatív metabolomikai útvonalak kifejezése a tápanyag 

változó összetételre adott gyors reakciót tudja biztosítani a populáció részére (Johnson 

és mtsai. 2012), amely így folyamatosan tud növekedni egy fluktuáló környezetben (de 

Lorenzo, Sekowska, és Danchin 2015).  
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A szénforrás hirtelen bekövetkező változása esetén a fenotípusos heterogenitás 

képes a metabolikus átmenetek megkönnyítésében is fontos szerepet betölteni (Heerden 

és mtsai. 2014; Kotte és mtsai. 2014). Egy új, alternatív szénforrás megjelenését 

követően kezdetben a populációnak csak egy igen kis frakciója képes azt felhasználni, 

míg a sejtek többsége képtelen erre az alternatív metabolikus útvonal kifejezésének 

hiányában (Solopova és mtsai. 2014). Egy másik tanulmány S. cerevisiae populációk 

kísérleti evolúcióját hajtotta végre, amely során két különböző szénforrás 

váltakozásához adaptáltatták az élesztőket. Az evolúció során a kiinduló populációkhoz 

képest az evolvált populációk fenotípusos heterogenitása megnőtt az alternatív 

szabályozási útvonalaknak köszönhetően. Ez a tanulmány bebizonyította, hogy a 

fenotípusos heterogenitás mértékének növelése közvetlen adaptációs válasz lehet 

fluktuáló környezetben (New és mtsai. 2014).  

 

2.2.4. A fenotípusos heterogenitás és a munkamegosztás  

 

Aszimmetrikus munkamegosztásról akkor beszélünk, amikor egy sejt előnyt 

biztosít egy másik sejtnek anélkül, hogy abból bármilyen haszna származna. 

Aszimmetrikus munkamegosztás figyelhető meg például egyes B. subtilis sejtek 

esetében. Ezen sejtek olyan enzimet (szubtilizin E enzim) termelnek, amely lebontja a 

sejteken kívül található fehérjéket. Az enzim által lebontott hasznos termékek a 

továbbiakban szabadon elérhetőek a kolónia többi sejtje számára függetlenül attól, hogy 

azok termelik-e az enzimet vagy sem. Az egyedi sejtek szintjén végzett vizsgálat 

kimutatta, hogy a populációnak csak igen kis része termeli és választja ki ezt az enzimet 

egy adott időpillanatban. Ez feltételezhetően amiatt van, hogy az enzim folyamatos 

termelése túl nagy költséget jelent a sejt számára, ami csökkenti a sejtek rátermettségét. 

A fenotípusos heterogenitást felhasználva azonban lehetséges a termelés általános 

haszna és költsége közötti egyensúly kialakítása. Ezáltal egy tápanyagszegény 

környezetben a populáció számára elegendő enzim lesz elérhető, míg gazdag 

környezetben az enzim termelésének költsége meg tud oszolni a populáción belül 

(Veening és mtsai. 2008). 

A munkamegosztásra egy másik példa a Salmonella typhimurium 

baktériumban figyelhető meg. A baktérium fertőzésért felelős génjei által kódolt 

fehérjék egy rendszert alkotnak (ttss-1). A bélben élő populációk két csoportra 

oszthatóak az alapján, hogy bennük a ttss-1 rendszer génjei aktív, vagy inaktív 

állapotban vannak. Ebből kifolyólag a két csoportnak különböző szerepe van a fertőzés 

során. A ttss-1 rendszert termelő sejtek a bél epitél sejtjeibe jutnak be és gyulladást 
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aktiválnak, míg a nem termelő baktériumok a bélben maradnak, és hasznot élveznek az 

epitél sejtek gyulladásból, illetve gyors szaporodásuknak köszönhetően kiszorítják a 

természetes baktériumflóra tagjait (Hautefort, Proença, és Hinton 2003). A ttss-1 

rendszert termelők növekedési rátája jelentősen lecsökken, ezáltal a rendszer aktív 

termelése végzetesen gátolja a baktériumok szaporodását és invázióját a bélfalba 

(Martin Ackermann és mtsai. 2008). Ez hosszabb távon a termelő fenotípus 

csökkenéséhez, illetve annak eltűnéséhez vezethet. Ilyen esetekben tud a fenotípusos 

heterogenitás megoldást nyújtani. A termelő fenotípus a heterogenitás következtében 

véletlenszerűen újra ki tud alakulni a korábban nem termelő sejtekből. Így az egész 

populáció számára előnyös és nélkülözhetetlen folyamat fenn tud maradni még olyan 

áron is, ami a populáció kis részének elvesztésével jár. 

A munkamegosztás során a térbeli elrendeződés kiemelkedő jelentőségű a 

fenotípusos heterogenitás előnyeinek érvényre jutásához. A közelség fontossá válhat az 

olyan sejtektől való védelemben, amelyek hasznot húznak anélkül, hogy részt vennének 

a munkamegosztásban (Nowak és May 1992). Az úgy nevezett „csalók” igen nagy 

veszélyt jelentenek az olyan rendszerekben, ahol értékes tápanyagokhoz tudnak 

hozzájutni anélkül, hogy a tápanyagforrás hasznosításához szükséges enzimeket 

megtermelnék és kijuttatnák a környezetbe (Veening és mtsai. 2008). A térben betöltött 

pozíció ilyenkor fontossá válik, mivel a hasznos összetevők diffúziója miatt a 

felhasználhatóság hatásfoka a távolsággal rohamosan csökken. Így nem véletlen, hogy a 

fenotípusos heterogenitás sokszor a térbeli szerkezettel kombinálódva tud igazán 

hatékony rendszert képezni. A biofilm képződés közben a baktériumok nagyfokú 

heterogenitást mutatnak a hasznos enzimek termelésében (Stewart és mtsai. 2011). Ez a 

térbeli szerkezet előnyeivel összekapcsolt heterogenitás hozzájárulhat a munkavégzés 

költsége és a szerzett haszon közti egyensúly optimális kialakulásához (Chai és mtsai. 

2008).  

A fenotípusos heterogenitás előnyei kombinálódhatnak is. Egy fluktuáló 

környezetben előnyt biztosító alternatív metabolikus út heterogén kifejeződése előnyös 

lehet nem változó környezetben is azáltal, hogy csökkenti a versengést vagy elősegíti a 

metabolikus kapcsolatok kialakulását a közösség tagjai között (Acar, Mettetal, és van 

Oudenaarden 2008). A fent többször említett S. typhimurium esetében is igaz, hogy a 

fertőzésért felelős gének heterogén kifejeződése fertőzés közben munkamegosztáshoz 

vezet, míg antibiotikum kitettség mellett a túlélést biztosítja (Arnoldini és mtsai. 2014). 
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A heterogenitás kutatása közben mindig kellő figyelmet kell szentelni arra, 

hogy a megfigyelt fenotípus különbségek egyaránt függetlenek legyenek a genetikai 

háttértől és a környezeti szignáloktól. A fenotípusos heterogenitás evolúcióban betöltött 

szerepének vizsgálatához ezért olyan környezetet kell teremteni, amelyben ismerjük az 

adaptációban részt vevő molekuláris komponenseket. A komponensek pontos 

ismeretében képesek lehetünk azok heterogenitásának vizsgálatára egy általunk 

választott populáción belül. Ebben a szellemben a pékélesztő flukonazol jelenlétében 

történő adaptációja ideális folyamatnak tűnik. A flukonazollal szembeni kezdeti 

rezisztencia mechanizmusok egyik legfontosabb központi eleme a Pdr5p pumpafehérje 

(Anderson, Ricker, és Sirjusingh 2006). Amennyiben képesek vagyunk az élesztő 

flukonazolhoz történő adaptációjában a Pdr5p mennyiségének és populáción belüli 

heterogenitásának pontos szabályozására, akkor közvetlenül tudjuk megvizsgálni a 

fenotípusos heterogenitás szerepét egy hosszú távú evolúcióban. 

 

2.3. A flukonazollal szembeni rezisztencia kialakulása, a Pdr5p pumpa 

 

A rezisztencia-folyamatok vizsgálata régóta az evolúcióbiológia fókuszában 

áll, rajtuk keresztül az evolúció számos aspektusát ismertük meg. Ezen folyamatok 

vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a klinikumban alkalmazott szerekkel 

szembeni rezisztencia jelentősen megnehezíti a különböző bakteriális és gombás 

kórokozókkal szembeni védekezést.  

A klinikumban a gombás fertőzések több mint felét a Candida nemzetségbe 

tartozó 4 faj, a Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata és C. krusei fajok okozzák. 

Az általuk okozott legsúlyosabb betegség a szisztémás candidiázis, amely esetek száma 

napjainkban is egyre emelkedik. A candidiázis halálozási aránya a 30%-ot is 

meghaladja, de a nem halálos kimenetelű fertőzések is súlyos szövődményekkel 

járhatnak, mint például a májkárosodás, szívritmuszavar és idegrendszeri károsodás 

(lacour és mtsai. 2002). A patogén gombákkal szemben az egyik legáltalánosabb 

védekezési mód a bennük zajló ergoszterin bioszintézis gátlásán alapszik.  

Az ergoszterin a valódi gombák sejtmembránjának nélkülözhetetlen 

alkotóeleme, emlős sejtekben a koleszterin tölt be hasonló funkciót. Az ergoszterin 

hatással van a gombasejtek membránjának fluiditására és permeabilitására, továbbá 

fontos szerepet tölt be a gombasejtek osztódásának szabályozásában (Dupont és mtsai. 

2012). Ergoszterin hiányában a gombasejtek szaporodása leáll, mivel azok képtelenek 

funkcióképes sejtmembrán létrehozni a sarjsejtek számára. Az ergoszterin 
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bioszintézisének gátlása nem jár a gombasejtek pusztulásával, mivel a már megtermelt 

ergoszterin funkcióképes marad.  

A jelenleg forgalomban lévő ergoszterin-bioszintézist gátló szerek között 

legnagyobb számban az azol molekulacsaládba sorolható vegyületek vannak (Carrillo-

Muñoz és mtsai. 2013). Az azol család egyik legismertebb tagja a klinikumban a 

szisztémás candidiázis kezelésére széles körben alkalmazott flukonazol (a napi dózisa 

200–400 mg között mozog [WHO, 2016]). A széles körű alkalmazásnak köszönhetően a 

flukonazollal szembeni rezisztencia kialakulása elég gyakori a klinikumban. A 

flukonazol a citokróm P450 lanoszterin demetiláz enzim működését gátolja és ezzel az 

ergoszterin bioszintézist teszi sérültté. Flukonazol jelenlétében az ergoszterin 

bioszintézise nem megy végig, aminek következtében a sejtekben egy erősen toxikus 

diol köztitermék halmozódik fel (Abe, Usui, és Hiraki 2009). Ezzel együtt a flukonazol 

ritkán okozza a gombasejt pusztulását, általában a gombasejtek osztódását akadályozza. 

A gombasejtek életképességét nem befolyásolja számottevően, habár bizonyos 

Cryptococcus fajok esetén a flukonazol alkalmazása halálos lehet a sejtek számára 

(Longley és mtsai. 2008). 

A rezisztencia mechanizmusok egy része a flukonazol támadáspontjának 

számító lanoszterin demetiláz enzim működéséhez kötődik. A kellő mennyiségű aktív 

enzim-szintet két módon tudja elérni a gombasejt. Az egyik gyakran tapasztalható 

változás az enzim szabályozásában történik, aminek következtében megemelkedik az 

enzim kifejeződése, és így a kellő mennyiségű aktív enzim biztosítottá válik a sejt 

számára (Lupetti és mtsai. 2002). A másik lehetőség az enzim affinitásának 

megváltoztatása bizonyos mutációk által, aminek következtében a flukonazol képtelen 

kötni az enzimet és így az továbbra is el tudja látni a funkcióját (Sanglard és Odds 

2002).  

A rezisztencia mechanizmusok közé sorolható még a flukonazol kezelés 

hatására kialakult toxikus melléktermék keletkezésének megakadályozása is. A káros 

köztitermék keletkezéséért az ERG3 gén által kódolt enzim a felelős. Az Erg3p aktív 

enzim mennyiségének csökkentése növeli a rátermettséget, aminek a legegyszerűbb és 

leggyorsabb módja az enzimet kódoló gén rekombinációval való elvesztése. Több 

kísérlet is szolgáltatott már példát arra, hogy a flukonazolhoz történő adaptáció során a 

rezisztencia kialakulásáért az ERG3 gén teljes vagy részleges funkcióvesztése volt 

felelős (Anderson és mtsai. 2003). Egy flukonazolnak kitett környezetben a káros 

köztitermékek keletkezéséhez egy újabb kutatás szerint az Erg5p enzim is közrejátszik 

(Sun és mtsai. 2013).  
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Az egyik legfontosabb flukonazollal szembeni rezisztencia mechanizmus 

azonban a Pdr5p pumpafehérje funkciójához köthető (Anderson, Ricker, és Sirjusingh 

2006). A Pdr5p az ABC (ATP binding casettes, ATP kötő kazetták) szállítófehérjék 

családjának, és azon belül a Pdr fehérjék alcsaládjának a tagja  (Balzi és mtsai. 1994; 

Bissinger és Kuchler 1994). Az ABC szállító fehérjék családjának képviselői között 

számos fontos, sejtmembránba integrált fehérjét találunk (Schmitt és Tampé 2002). A 

család a nevét az ATP kötésére alkalmas régióról kapta, amely mellett a tagokban még 

egy atipikusan alacsony enzim-aktivitású fehérje régió is megtalálható (Schmitt és 

Tampé 2002). A pékélesztő Pdr5p egy intenzíven kutatott fehérje köszönhetően annak 

is, hogy nagyfokú homológiát mutat az egyik legfontosabb humán patogén gomba, a C. 

albicans Cdr1 fehérjével (Kontoyiannis és Lewis 2002). Az élesztő Pdr5p pumpafehérje 

genetikai és biokémia elemzéséből származó megfigyelések nagyban hozzájárultak az 

emlősökben található aszimmetrikus ABC szállítófehérjék pontosabb megismeréséhez 

(Oancea és mtsai. 2009). A Pdr5p pumpafehérje az anyagáramlás tanulmányozására 

használt in vivo modelleknek is a központi eleme. Folyadék kromatográfia (HPLC) 

segítségével kimutatták, hogy a Pdr5p pumpafunkciójának kiesése jelentősen csökkenti 

a rhodamin 6G kémiai szer kijutását a membránon keresztül (Kolaczkowski és mtsai. 

1996). A Pdr5p rezisztenciában betöltött szerepére a legelső bizonyíték egy korai 

tanulmányból származik, amelyben a Pdr5p fehérjét kódoló génszakaszt egy magas 

kópiaszámú plazmidon juttatták vad-típusú élesztőbe. A kópiaszám emelése 

cikloheximiddel és szulfometuron-metillel szembeni hiperrezisztenciát eredményezett, 

míg a Pdr5p hiánya hiperérzékennyé tette az élesztőt a fent említett kémiai ágensekkel 

szemben (Leppert és mtsai. 1990). A flukonazollal szembeni ellenálló képességet a 

PDR5 magas intenzitású génkifejeződése mellett nagyban növelhetik olyan mutációk is, 

amelyek a fehérje mennyiségét nem, de annak pumpafunkcióját javítják (Anderson, 

Ricker, és Sirjusingh 2006). 

 

2.4. A pékélesztő ideális modellszervezet a rezisztencia evolúciójának 

vizsgálatához  

 

A S. cerevisiae, köznapi nevén a pékélesztő vagy sörélesztő, a sarjadzó 

élesztőgombák egyik faja. A korai idők óta ez a legfontosabb élesztőfaj, elterjedten 

használják borászatban, kenyérsütés és sörfőzés során egyaránt. Első alkalommal a 

szőlő héjáról izolálták, a növény kutikulájának viaszanyagaiból. A pékélesztő sejtjei 

lehetnek oválisak, gömbölyűek vagy körte alakúak, 5–10 mikrométer átmérővel. Az 
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élesztő sejtek képesek haploid és diploid formában is túlélni és növekedni. Ideális 

körülmények között az élesztősejtek egyszerű életcikluson mennek keresztül. A vad 

típusú pékélesztő 90-100 percenként képes sarjadzással szaporodni. Egy anyasejt 

átlagosan 26-szor képes sarjadzani, majd ezután a replikatív öregedési kort elérve leáll 

ez a folyamat (Kaeberlein és mtsai. 2005).  

A S. cerevisiae az egyik legkedveltebb és legintenzívebben kutatott eukarióta 

modell organizmus. A 90-es években a pékélesztő volt az első eukarióta szervezet, 

melynek a teljes genomi szekvenciája ismertté vált (Goffeau és mtsai. 1996). Genomját 

azóta többször újra szekvenálták valamint más élesztő gomba szekvenciákkal szemben 

összehasonlító elemzéseknek vetették alá. Ezek eredményeként jelenleg a legjobban 

karakterizált eukarióta genomnak számít. A 12,1 Mb-os pékélesztő genom rendkívül 

kompakt, a körülbelül 6500 nyílt leolvasási keret (ORF) 16 kromoszómán található 

szétosztva. 

A pékélesztő genetikailag könnyen manipulálható, így a molekuláris biológia 

egyre bővülő eszköztárát felhasználva a legkülönbözőbb biológiai hipotézisek tesztelése 

valósítható meg. Az elmúlt években, évtizedekben folytatott kis- és nagyléptékű 

kísérleteknek köszönhetően egyre több információval rendelkezünk a pékélesztő 

génkifejeződési-, anyagcsere-, genetikai-, illetve fehérje-interakciós hálózatáról. Az 

élesztőgombát felhasználó kutatások során összegyűlt információk mindenki számára 

könnyen elérhetőek és letölthetőek egy központi adatbázisból, a Saccharomyces 

Genome Database (SGD) adatbázisból (http://www.yeastgenome.org/) (Botstein, 

Chervitz, és Cherry 1997).  

A pékélesztő táptalajon illetve tápoldatban könnyen fenntartható, nagy 

populáció mérete és rövid generációs ideje miatt a funkcionális genomikán kívül a 

kísérleti evolúciónak is a kedvelt modell organizmusa. Pár hét leforgása alatt akár több 

száz generáción keresztül lehet vizsgálni az adaptációs készségét bármilyen külső vagy 

belső stressz faktor jelenlétéhez (Botstein és Fink 2011). A kutatócsoport, amiben 

dolgozom, korábbi munkáiban (Kalapis és mtsai. 2015; Szamecz és mtsai. 2014) 

számos tapasztalatot szerzett a pékélesztő kísérletes evolúciójában, így ezek alapján a 

fenotípusos heterogenitás evolúcióban betöltött szerepének vizsgálatára is a pékélesztőt 

választottuk. 

  

http://www.yeastgenome.org/


 
25 

 

3. Célkitűzés 
 

A fenotípusos heterogenitás adaptációs folyamatokban betöltött szerepe a mai 

napig nem kellően tisztázott. Az általános vélekedés szerint a heterogenitás jelentősége 

kimerül szélsőséges fenotípusok generálásából és csak speciális körülmények (fluktuáló 

környezet) mellett járul hozzá a populáció túléléséhez (Laland és mtsai. 2014). Más 

hipotézisek azt feltételezik, hogy a heterogenitás által generált fenotípus változatok 

megelőzik, és táptalajául szolgálnak ritka genetikai variánsok megjelenéséhez (Frank 

2011). Ezen variánsok létrehozásán keresztül a fenotípusos heterogenitás komplex 

fenotípusok kialakulásához járulhat hozzá az adaptáció során.  

Általánosságban véve az adaptáció sikere a szerzett mutációk számától és azok 

előnyös hatásának mértékétől függ. Egy adott populáción belül az előnyös mutációk 

megjelenését a mutációk kialakulásának frekvenciája és a populáció méret együtt 

határozza meg. Ezáltal az egyik lehetséges mód, amin keresztül a fenotípusos 

heterogenitás hatással lehet az adaptációra az a mutációs készlet nagyságának 

befolyásolása a populáció méret vagy a populáció mutációs rátájának a megváltozatásán 

keresztül. Egy másik mód lehet az, hogy a heterogenitás a szerzett mutációk 

rátermettségre gyakorolt hatását befolyásolja valamilyen mechanizmuson keresztül. 

A doktori munkám során az volt a célom, hogy a szintetikus biológia, a 

kísérleti evolúció és a genomikai analízisek eszközeinek segítségével tisztázzam a 

fenotípusos heterogenitással kapcsolatos ellentmondásokat. Az alábbi kérdésekre 

kerestem választ: 

 

1. Képes befolyásolni a fenotípusos heterogenitás az adaptáció kimenetelét káros 

környezetben? 

 

2. Milyen mechanizmuson keresztül képes a fenotípusos heterogenitás az adaptáció 

kimenetelét és sikerét befolyásolni? 

 

2.1. Hatással van a fenotípusos heterogenitás a mutációs készlet méretére a mutációs 

ráta, vagy a populáció méret növelésén keresztül? 

 

2.2. Milyen kapcsolat van a fenotípusos heterogenitás és a szerzett mutációk túlélésre 

gyakorolt hatása között? 

 

2.3. Előnyösebb-e egy stabilan káros környezetben a védelmet nyújtó jelleg túltermelése 

a fenotípusos heterogenitáshoz képest? 
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4. Anyagok és módszerek 

 

4.1. Alkalmazott táptalajok és tápoldatok 

 

SC-Trp / His (1 liter): 

 1,7 g élesztő nitrogén bázis (ammonium-szulfát és aminosav nélkül) 

 5 g ammonium-szulfát 

 100 ml 20% galaktóz oldat 

 100 ml AS-2 aminosav keverék (20 g/l) 

 800 ml bidesztillált víz 

 

YPD agar (1 liter): 

 20 g pepton 

10 g élesztőkivonat 

 20 g agar 

 100 ml 20%-os glükóz oldat 

 900 ml bidesztillált víz 

 

A tápoldatotokat autoklávozással sterileztük, ezt követően kevertük bele a glükóz 

oldatot, illetve szükség szerint az aminosavakat. 

 

AS-2 aminosav keverék összetevők (20 g/l) 

Adenin    7,5 g 

Para-amino-benzoesav 0,5 g 

Inozitol   5 g 

Alanin    5 g 

Arginin   5 g 

Aszparagin   5 g 

Aszparaginsav   5 g 

Cisztein   5 g 

Fenilalanin   5 g    

Glutaminsav   5 g 

Glutamin   5 g 

Glicin    5 g 

Izoleucin   5 g 
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Leucin    10 g 

Lizin    5 g 

Metionin    5 g 

Prolin    5 g 

Szerin    5 g 

Treonin   5 g 

Tirozin    5 g 

Triptofán   5 g 

Uracil     10 g 

Valin    5 g 

 

4.2. Nukleinsav gélelektroforéziséhez használt oldatok 

 

50x TAE puffer: 

Tris-base: 242 g  

Acetát (100% ecetsav): 57.1 ml  

EDTA: 100 ml 0,5 M EDTA  

desztillált vízzel kiegészítve 1 literre 

Agaróz gél  

1x TAE puffer 

0,8 vagy 1,5% agaróz (Reanal) 

1 µg/ml etídium-bromid (Sigma) 

Molekulasúly marker  

1 kb DNA létre (Fermentas) 

 

4.3. Felhasznált plazmidok  

 

A Pdr5p pumpafehérje mennyiségének és populáción belüli eloszlásának 

pontos mérése céljából a kereskedelmi forgalomban lévő GFP élesztő kollekcióból (Huh 

és mtsai. 2003) használtuk fel a C-terminálison GFP-jelölt PDR5 gént hordozó élesztő 

törzset. Ebből az élesztő törzsből genomi DNS-t izoláltunk, majd a PDR5-GFP 

szekvenciáját magas hűségű polimeráz segítségével szaporítottuk fel PDR5-BamHI-f és 

PDR5-Xhol-r primerpárok segítségével. A kapott PCR terméket agaróz gélből izoláltuk 

vissza és emésztettük meg restrikciós endonukleázokkal egymást követő két lépésben. 

Az első lépésben a AflII és a XhoI enzimek segítségével a fragmentet egy rövid 
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upstream és egy hosszú downstream szakaszra emésztettük. A második lépésben a rövid 

upstream fragmentet BamHI enzimmel emésztettük tovább. A kapott fragmentumokat 

egy előzőleg BamHI-XhoI enzimekkel emésztett pDN-T2dGZmxh plazmidba 

(Függelék 1A. ábra) ligáltuk. Ezen plazmid egy szintetikus tetraciklin-indukálható 

tetreg promótert (PTetreg2) tartalmaz, két operátor régióval (tetO2). A ligálást követően 

létrejött pDN-T2dPGxh riporter plazmid a PDR5-GFP konstrukciót tartalmazza egy 

szintetikus tet-indukálható tetreg promóter (PTetreg2) irányítása alatt (Függelék 1B. 

ábra). A klónozási folyamatokat E. coli XL-10 Gold törzsben (Stratagene, La Jolla, 

CA) végeztük, ampicillin szelekciós marker használata mellett [Sigma, St. Louis, MO]. 

A kapott plazmidok szekvenciáját kapilláris szekvenálással ellenőriztük (Függelék 1. 

táblázat, 2. táblázat). 

A szabályozó elemeket tartalmazó plazmidok (pDN-T2dMFot és a pDN-

GPMFot) a reverz tetR transzaktivátort kódoló gén módosított változatát (rtTA-MF) 

hordozzák, amely 3 db aktivátor domént (VP16) tartalmaz (Nevozhay és mtsai., 2012). 

A reverz tetR transzaktivátor kifejeződését a pDN-T2dMFot plazmid esetén (Függelék 

1C. ábra) a szintetikus tet-indukálható tetreg promóter (PTetreg2) irányítja, míg a pDN-

GPMFot esetén (Függelék 1D. ábra) egy konstitutív promóter, a glicerinaldehid-3-

foszfát dehidrogenáz gén (TDH3) promótere (PGPD). A reverz tetR transzaktivátor csak 

egy kívülről a táphoz adott indukáló szer (doxiciklin, Biochemica) jelenlétében képes a 

PTetreg2 tetO2 operátor régióihoz kötődni és ezáltal aktiválni a PDR5-GFP 

transzkripcióját.  

 

4.4. Modellszervezet előállítása  

 

A kísérletein során használt élesztő törzsek mindegyike a Saccharomyces 

cerevisiae YPH500 (α, ura3-52, lys2-801, ade2-101, trp1Δ63, his3Δ200, leu2Δ1) 

törzsből származott. A vizsgálatainkhoz felhasznált élesztő törzseket az alaptörzs 

genetikai módosításával hoztuk létre (Függelék 3. táblázat). Az élesztő sejtek 

transzformálását magas hatékonyságú, lítium-acetátot és egyszálú DNS-t használó, 

módszerrel végeztük (Gietz és Schiestl 2007). A transzformálni kívánt törzseket egy 

éjszaka alatt 30 C°-on 200 rpm-es rázatás mellett 10 ml tápoldatban stacioner fázisig 

növesztettük, majd a felnőtt kultúrákat másnap reggel OD600=0,4 denzitásra hígítottuk 

vissza. Egy sejtosztódást követően a sejteket 5 perc 3000 g centrifugálással ülepítettük. 

A sejtekből előbb 25 ml steril bidesztillált vízzel, majd azt követően 0,1 M lítium-

acetáttal mosva transzformáló DNS felvételére kompetens sejteket hoztunk létre. A 



 
29 

 

kompetens sejteket (~10
8
 sejt) transzformálásonként 360 μl transzformáló mixben 

szuszpendáltuk fel. 

 

Élesztő transzformáló mix: 

Polietilén glikol (PEG, 50 m/V %)        240 μl 

Lítium-acetát 1 M (LiAc)         36 μl 

Egyszálúsított* hordozó DNS (lazac spermából izolált, 2 mg/ml)    50 μl 

Transzformáló DNS (200ng) +steril bidesztillált víz      34 μl 

 

*=A transzformáló mix elkészítéséhez a lazac spermából izolált DNS-t 5 percig 100 C°-

on forralással egyszálúsítottuk, majd jégen hűtöttük. 

 

A transzformáló elegyben felszuszpendált sejteket egy 30 perces 30 C°-os elő-

inkubációt követően 40 percig 42 C°-on hősokkoltuk. A hősokkot követően a sejteket 

centrifugálással összegyűjtöttük, a transzformáló mixet pipettázással eltávolítottuk, a 

sejteket steril vízben felszuszpendáltuk és szelekciós táptalajra szélesztettük. 

A genetikai módosítás első lépésében a pDN-T2dPGxh riporter plazmidot 

(HIS3 szelekciós markerrel) linearizáltuk AfeI restrikciós enzimmel. Ezen transzformáló 

DNS-t az YPH500 alaptörzs genomi his3Δ200 lókuszába integráltuk. Az így létrejött 

átmeneti YDN-T2dPGxh élesztő transzformánsokat hisztidin-mentes agar táptalajon 

(SC - His, 5 g/l ammónium szulfát, 1,7 g/l Yeast Nitrogen Base, kiegészítve hisztidint 

nem tartalmazó aminosav keverékkel) szelektáltuk. A második lépésben a szabályozó 

elemeket tartalmazó plazmidokat (pDN-T2dMFot és pDN-GPMFot, mindkét esetben 

TRP1 szelekciós markerrel) juttattuk be az átmeneti YDN-T2dPGxh törzsbe. A riporter 

plazmidokat AhdI restrikciós enzimekkel linearizáltuk és integráltuk az átmeneti YDN-

T2dPGxh élesztőtörzsbe, a már integrált riporter konstrukció ampR lókuszába. A kapott 

transzformánsokat triptofán-mentes agar táptalajon (SC-Trp) szelektáltuk. A genetikai 

módosítások eredményeként két eltérő szintetikus konstrukciót tartalmazó élesztő 

törzset kaptunk: YDN-T2dPGxh-T2dMF-ot (a későbbiek során PV) és YDN-T2dPGxh-

GPMF-ot (a későbbiekben NPV). A PV törzsben a reverz tetR transzaktivátort kódoló 

gén (rtTA-MF) promótere megegyezik a PDR5-GFP promóterével, ennek 

következtében a transzaktivátor nemcsak saját maga, hanem a PDR5-GFP 

génkifejeződését is irányítja. Ez egy pozitív szabályozó kört hoz létre a PV törzsben, 

aminek következtében a PDR5-GFP génkifejeződésének véletlenszerűsége nagyobb, 

mint a NPV törzsben, amelyben a pozitív visszacsatolás hiányzik. A NPV törzsben az 
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rtTA-MF transzaktivátor átírását egy konstitutív promóter (glicerinaldehid-3-foszfát 

dehidrogenáz promóter, PGPD) irányítja, amely folyamatos génkifejeződést biztosít és 

ezáltal a NPV törzsben mind a rtTA-MFp transzaktivátor, mind Pdr5p-GFP 

fehérjeszintje kis ingadozást mutat. 

A kapott PV és NPV törzsekben végső lépésként inaktiváltuk az eredeti 

genomi PDR5 gént. A nem-esszenciális gén-deléciós (YKO Mat a, Open biosystem) 

kollekcióban található Δpdr5 deléciós törzsből genomi DNS-t izoláltunk, majd a 

PDR5::KanMX4 deléciós kazettát 300 nt hosszúságú túlnyúló szekvenciával 

felszaporítottuk (Giaever és mtsai., 2002). A deléciós kazettát kémiai transzformálással 

juttattuk be a kiindulási PV és NPV törzsbe. A kapott transzformásokat 200 mg/l G418 

(Roche) szelekciós ágenst tartalmazó, hisztidin- és triptofán-mentes agar lemezen 

szelektáltuk. 

A magasabb mutációs rátával rendelkező mutátor PV és NPV törzseket a DNS 

hibajavításban résztvevő mismatch-repair gén (MSH2) kiütésével hoztuk létre. Ehhez a 

Synthetic Genetic Array query (mat alpha) kollekciójából a Δmsh2 deléciós törzsből 

izolált genomi DNS-t használtuk fel, amelyből az MSH2::NatMX4 deléciós kazettát a 

környező régiókra tervezett primerek segítségével szaporítottuk fel PCR módszerrel 

(Tong és Boone 2006). A deléciós kazettát kémiai transzformálással juttattuk be a két 

konstrukciót tartalmazó törzsbe, a transzformánsokat pedig 100 mg/l nourseothricin-t 

(clonNAT, WERNER BioAgents) tartalmazó hisztidin- és triptofán-mentes agar 

lemezen szelektáltuk. 

 

4.5. Áramlási citometria  

 

Az izogenikus élesztő populációk „steady-state” génkifejeződését sztenderd 

áramlási citometria protokollt használva mértük (Nevozhay és mtsai. 2012). Az élesztő 

törzsekből szilárd agar lemezen egyedi telepeket izoláltunk. Egyedi kolóniákból 

folyékony tápoldatban (Sc-His,Trp, glükóz 2%) starter tenyészetet indítottunk, amit 

30°C-on stacioner fázisig növesztettünk. A felnőtt sejttenyészet 1%-át friss, galaktóz 

szénforrást tartalmazó tápoldatba oltottuk tovább, megfelelő koncentrációjú indukáló 

ágens jelenlétében. A két szintetikus törzset különböző mennyiségű doxiciklinnel 

indukáltuk, a PV törzset 0,3 mg/ml, a NPV törzset 0,015 mg/ml doxiciklinnel. Ezen 

koncentrációk alkalmazása lehetővé tette, hogy a két populációban a Pdr5p-GFP fehérje 

mennyiségének átlaga megegyezzen, de annak varianciája jelentősen eltérjen. A 

stacioner növekedési fázisú tenyészetek 1%-át a korábbival megegyező összetételű friss 
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tápoldatba tovább oltva a populációk 20 óra múlva érték el a stabil génkifejeződés 

szintjét. Megfelelő hígítást követően (5*10
2
 sejt/ml) a tenyészetekből az egyedi sejtek 

fluoreszcencia intenzitását Guava áramlási citométeren mértük, legalább 5000 

adatpontot rögzítve. A fluoreszencia adatok intenzitását (log10-skála) az azt kibocsátó 

sejtek méretével (log10-skála) normalizáltuk. A fenotípusos heterogenitás meghatározása 

egy populáción belül a variációs koefficiens kiszámításán alapult, amelyet a 

fluoreszcencia átlag standard szórással történő normalizálásával számoltuk ki. 

 

4.6. Kísérleti evolúció  

 

A fenotípusos heterogenitás flukonazollal szembeni adaptációban betöltött 

szerepének a megállapítására két, egymást kiegészítő evolúciós kísérletet végeztünk el. 

Az #A kísérletben az adaptálódó vonalak kihalási rátáját mértük lépcsőzetesen 

emelkedő flukonazol koncentráció mellett. Ezzel szemben a #B kísérlet célja az volt, 

hogy a populációk a lehető legmagasabb rezisztencia növekedést érjék el adott idő 

intervallumon belül. 

Az #A kísérlet során a két eltérő heterogenitású törzsből kiindulva 42-42 

izogenikus populáció párhuzamos laboratóriumi evolúcióját indítottunk el 96-lyukú 

(lyuk térfogat: 0,5 ml) lemezeket használva. A lemezeket egy speciális tető (Enzyscreen 

BV) fedte, amely optimális oxigén-ellátottságot biztosított a populációk számára 

amellett, hogy mérsékelte a párolgásból származó folyadékveszteséget is. A lemezeket 

az evolúció során 280 rpm sebességű rázás mellett 30°C-on inkubáltuk. Az élesztő 

sejtek növekedése egy antifungális szer jelenléte mellett lelassulhat, ezért két átoltás 

között a populációkat 3 napig növesztettük annak érdekében, hogy azok nagyobb 

biztonsággal elérjék a stacioner fázist. Emellett a tápoldat megnövelt térfogatával, azaz 

a populációk méretének növelésével is próbáltuk a populációk kihígulásának 

lehetőségét csökkenteni. A populációkban a laboratóriumi evolúció során a szintetikus 

genetikai körök indukciója folyamatosan biztosítva volt, a korábban említett 

koncentrációjú doxiciklint tartalmazó szelekciós tápoldatban (Sc-Trp/His). Az evolúciós 

kísérlet a minimum gátló koncentráció (MIC) alatti flukonazol koncentráción indult (8 

mg/ml). Ezt követően a flukonazol koncentrációt minden második átoltásnál 

lépcsőzetesen növeltük, a következő diszkrét értékek mentén: 0, 8, 16, 24, 32, 64, 96, 

128, 160, 192 és végül 224 µg/ml (2. ábra).  
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2. ábra. A lépcsőzetesen emelkedő flukonazol dózishoz történő adaptáció (#A 

laboratóriumi evolúció) koncepcionális bemutatása. A laboratóriumi evolúció első lépésében 

a PV és az NPV konstrukciókat tartalmazó törzsek 42-42 független populációját friss tápoldatba 

oltottuk (zöld körök). A PV és az NPV populációk evolúciója két különböző, 96-lyukú lemezen 

zajlott. Az evolválódó populációk a lemezen sakktábla elrendezésben voltak szétosztva a 

keresztfertőzések megelőzése érdekében. A sejteket nem tartalmazó lyukak fekete színnel 

vannak jelölve. Három napos növekedés után a stacioner populációk 10%-a került átoltásra friss 

tápoldatba. A kiinduláskor 8 µg/ml flukonazol volt a tápoldatban, amelynek dózisát 

lépcsőzetesen emeltük minden második átoltás során. Az emelkedő dózisok a következők 

voltak: 0, 8, 16, 24, 32, 64, 96, 128, 160, 192 és végül 224 µg/ml. Egy populációt akkor 

tekintettünk kihaltnak (fehér körök), ha az nem érte el a OD600=0,15 értéket 72 óra elteltével az 

adott flukonazol koncentráció mellett. 
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Átoltásonként, a kezdő időpontot is beleértve, a populációkból mintát vettünk, 

amelyeket 15% glicerol tartalmazó tápoldatban -80C-on tároltunk felhasználásig. Az 

evolúciós kísérlet során a keresztfertőzéseket üres tápoldatot tartalmazó lyukak nyomon 

követésével ellenőriztük minden átoltást megelőzően. A doxiciklin és a flukonazol 

törzsoldatok az átoltásokat megelőzően frissen készültek a gyártók utasításai szerint. 

Egy adott populációt akkor tekintettünk kihaltnak, ha annak az optikai denzitás (OD600) 

értéke nem érte el a 0,15 értéket 3 napos növekedés után sem. A további genomikai és 

funkcionális elemzésekhez az #A kísérlet utolsó átoltási lépéséből származó populációt 

használtuk fel. 

A #B kísérleti evolúció során egy koncepcionálisan eltérő és automatizált 

kísérleti felállást vettünk alapul, amellyel megszüntettük a populációk kihalásának az 

esélyét. Azáltal, hogy csak a legmagasabb rezisztenciát elérő populációt oltottuk tovább, 

a lehető legmagasabb flukonazol rezisztencia elérésére kényszerítettünk egy adott 

populációt (Suzuki, Horinouchi, és Furusawa 2014). A #B evolúció során mind a PV és 

az NPV törzsből 10-10 párhuzamos vonalat adaptáltattunk a korábbi evolúciós 

kísérletben használt tápoldatban és hasonló körülmények mellett (3. ábra). A 

keresztfertőzések megelőzésére ugyanúgy sakktábla elrendezést használtunk a lemezen. 

A törzsek evolúciója, hasonlóan az #A kísérlethez, a #B kísérletben is MIC alatti 

flukonazol koncentrációról indult. A törzsek 3 naponta lettek friss tápoldatba átoltva az 

alábbiak szerint. Az átoltások során minden lyukból, azaz minden populációból 20 µl 

stacioner sejtet oltottunk tovább 4 egymástól független lemez ugyanazon lyukába, 

amelyekben a flukonazol koncentráció az átoltott populáció flukonazol 

koncentrációjának adott számú (0,5x; 1x; 1,5x; 2,5x) többszöröse lett. Minden átoltás 

előtt a különálló populációk növekedési képességét a populációk 600 nm-en mutatott 

optikai denzitás (OD600) mérésével becsültük meg egy Biotek Synergy 2 lemez-

olvasóban. Csak azokat a populációkat oltottuk tovább, amelyek a legmagasabb 

flukonazol koncentráció mellett is mutattak növekedést (OD600> 0,2). Ennek 

értelmében, a 4 populációból csak az egyik, a legmagasabb rezisztenciával rendelkező 

populáció került továbboltásra. Ezzel a módszerrel csak a legmagasabb rezisztenciát 

elérő populációkat szelektálva folytattuk az evolúciót.  

 

 

 

 

 



 
34 

 

 

 

3. ábra. A rezisztencia eléréséhez (#B laboratóriumi evolúció) koncepcionális bemutatása. 

A laboratóriumi evolúció első lépésében a PV és az NPV konstrukciókat tartalmazó törzsek 10-

10 független populációját friss tápoldatba oltottuk (zöld körök). A PV és az NPV populációk 

evolúciója két különböző, 96-lyukú lemezen zajlott. Az evolválódó populációk a lemezen 

sakktábla elrendezésben voltak szétosztva a keresztfertőzések megelőzése érdekében. A sejteket 

nem tartalmazó lyukak fekete színnel vannak jelölve. Az átoltások során minden populációból 

20 µl stacioner sejtet oltottunk tovább 4 egymástól független lemez ugyanazon lyukába, 

amelyekben a flukonazol koncentráció az átoltott populáció flukonazol koncentrációjának adott 

számú (0,5x; 1x; 1,5x; 2,5x) többszöröse lett. 
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4.7. Populáció méret becslése  

 

Az NPV és PV törzsek azonos OD600 értékéhez tartozó kolónia-képző sejtszám 

nem különbözött szignifikánsan, ezért a populáció méretet a nyers OD600 értékek 

alapján határoztuk meg, az alábbiak szerint (Jung és mtsai. 2015). Egy stacioner 

sejtkultúrából hígítási sort készítettünk, majd a hígításai sor lineáris dinamikus 

tartományba eső részének eredeti OD600 értékét 1 cm-es küvettában határoztuk meg, a 

hígítási faktort felhasználva. Ezt követően a hígítási sor OD600 értékét egy lemez 

olvasóban is meghatároztuk, majd a tiszta táp OD600 értékével történő korrekciót 

követően a kapott értékeket a hígítási faktorral visszaszámolva (ODlemez) ábrázoltuk az 1 

cm-es távon kapott értékekkel (ODküvetta) szemben. A pontok alapján egy polinomiális 

kalibrációs egyenest felvéve annak egyenletét használtuk fel az OD600 érték 

korrekciójára (ODkorrekció = 3,2463*(ODlemez)
3 

– 1,928*(ODlemez)
2 

+ 4.6621*ODlemez + 

0,0017). A magas denzitású kultúrák OD600 értéke és a tényleges sejtszáma közötti nem 

lineáris összefüggést a fenti egyenlet felhasználásával korrigáltuk. A korrigált OD600 

értékeket ezután egy meglévő protokoll alapján sejtszámra számoltuk át (pl.: OD600=1 

megfeleltethető 3x10
7
 sejt/ml denzitásnak) (Lundblad és Struhl 2001). 

 

 

4.8. Mutációs ráta becslése  

 

Egy adott vonal mutációs rátáját a spontán kialakuló kanavanin rezisztenciát 

okozó mutációk rátája alapján becsültük meg standard fluktuációs teszt alapján (Foster 

2006). A teszt kivitelezése során egy egyedi kolóniát agar táptalajról folyékony 

tápoldatban stacioner fázisig növesztettünk, majd a kapott sejtkultúrát 10
2
 sejt/ml 

koncentrációra hígítottuk vissza és osztottuk szét 6 független vonalra. A független 

vonalakat 30°C-on stacioner fázisig inkubáltuk, majd a megfelelő hígítást követően a 

tenyészet egyik részét szelekciós körülménytől mentes YPD táptalajra, míg a másik 

részét 60 mg/ml kanavanint tartalmazó SC arginin-mentes táptalajra szélesztettük. 

Három nap elteltével a két eltérő táptalajon kapott telepszámból határoztuk meg a 

mutációs rátát a Lea-Coulson módszer segítségével (Lea és Coulson 1949). A mutációs 

ráta számításához a FALCOR programot használtuk (Hall és mtsai. 2009). 
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4.9. Minimum inhibitor koncentráció (MIC) meghatározása  

 

Az élesztő törzsekben a flukonazol minimum gátlási koncentráció (MIC) 

értékét sztenderd lineáris hígítási sor segítségével határoztuk meg 96-lyukú lemezen 

(Wiegand, Hilpert, és Hancock 2008). Megközelítőleg 10
4
-10

5
 sejtet oltottunk egy 96-

tűs replikátor (VP407, V&P Scientific) használatával 4 darab flukonazol hígítási sort 

tartalmazó 96-lyukú lemezre. A 4 lemezen összesen 32 technikai replikátum volt 

minden egyes flukonazol koncentrációra. Az átoltás után a lemezeket 30°C-on 

inkubáltuk, 280 rpm sebességű rázás közben. A populációk optikai denzitását 3 napos 

növekedés után Biotek Synergy 2 mikrolemez olvasó segítségével mértük meg. MIC 

értéknek azt a legalacsonyabb flukonazol koncentrációt tekintettük, amely mellett a 

populáció OD600 értéke kisebb volt, mint 0,15. 

 

4.10. Nagy áteresztőképességű rátermettségmérés  

 

Az élesztő törzsek növekedését 384-lyukú lemezen a folyadéktenyészetek 

optikai denzitásának (OD600) mérésével követtük nyomon (Szamecz és mtsai. 2014). A 

15% glicerinben fagyasztott élesztő törzseket VP407 replikátor segítségével oltottuk be 

a „pre-starter” lemezbe, 2% glükózt tartalmazó szelekciós tápoldatba. A “pre-starter” 

lemezt a stacioner fázis eléréséig 30°C-on, 280 rpm rázás mellett inkubáltuk. Amint a 

populációk elérték a stacioner fázist, a lemezt továbboltottuk a “starter” lemezbe, azaz a 

2% galaktózt és megfelelő koncentrációjú doxiciklint (Biochemica) tartalmazó 

tápoldatba. Ezt a “starter” lemezt a stacioner fázis elérése után egy 384-lyukú mérő 

lemezbe oltottuk egy Microlab folyadékkezelő robot (Hamilton Bonaduz AG) 

segítségével. A mérő lemezen minden egyes lyuk 60 µl szelekciós tápoldatot 

tartalmazott. A mérő lemezeket 3 napon keresztül 30°C-on inkubáltuk egy STX44 19 

(LiCONiC AG) típusú inkubátorban alternáló, 1000-1200 rpm sebességgel rázatva 

minden percben. A lemezeket az inkubátor és egy Powerwave XS2 lemez-olvasó 

(BioTek Instrument Inc.) között egy Microlab Swap 420 robotkar (Hamilton Bonaduz 

AG) mozgatta folyamatosan. Ennek következtében minden egyes lemez 20 percenként 

került leolvasásra. A 3 nap alatt a törzsek OD600 értékének a nyomon követésével 

felvettük a törzsek növekedési görbéjét, amely alapján egy személyre szabott algoritmus  

(Warringer és Blomberg 2003; Warringer és mtsai. 2003) segítségével a növekedés 

dinamikájára jellemző értékeket nyertünk ki. Az rátermettség meghatározására az 

optikai denzitás idő függvényében történő növekedésének mértékét használtuk. A 
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törzsek optikai denzitás értékeit az üres, csak tápoldatot tartalmazó lyukak optikai 

denzitás értékeivel korrigáltuk. A kiindulási és evolvált vonalak rátermettségét 6-6 

replikátum felhasználásával határoztuk meg. 

 

4.11. Promóter csere  

 

A kiindulási és evolvált PV törzsekben a heterogén génkifejeződésért felelős 

pozitív visszacsatolási kör megszakításához a reverz tetR transzaktivátor tetreg 

promóterét (PTETREG2) cseréltük le a NPV törzsből származó PGPD promóterre. A 

promóter cseréjéhez az úgynevezett „double-joint” PCR módszert használtuk (Yu és 

mtsai. 2004). Első lépésben a NPV törzsben az rtTA-MF promóterétől upstream (U) és 

downstream (D) elhelyezkedő szakaszokat magas fidelitású polimeráz enzim (Phusion® 

High-Fidelity DNA Polymerase) segítségével szaporítottuk fel (Függelék 4. táblázat). 

Ezt követően egy auxotrófiát komplementáló szelekciós kazettát (CaUra3, M 

komponens) szaporítottunk fel magas fidelitású polimeráz enzim és kiméra primer pár 

segítségével. A forward kiméra primer 5’ vége az upstream szekvencia nem kódoló 

szálának 5’ végével, a reverse kiméra primer 5’ vége pedig a downstream szekvencia 

kódoló szálának 5’ végével volt komplementer. A három komponenst végezetül nested 

primerek segítségével kapcsoltuk össze PCR módszerrel, majd ezt transzformáló DNS-

ként használtuk fel az ősi és evolvált PV törzsek heterogenitásának megszüntetésére. A 

transzformált élesztő sejteket uracil-mentes szintetikus táptalajon szelektáltuk. A kapott 

transzformásoknál az integrációt PCR segítségével ellenőriztük. A promóter-csere 

következtében a génkifejeződésben várható heterogenitás csökkenést áramlási 

citometriás mérésék alapján teszteltük. 

 

4.12. Teljes genom szekvenálás  

 

A NPV és PV törzsek teljes genom szekvenálásához az evolvált törzsekből 

genomi DNS-t izoláltunk. Az evolvált populációkból agar táptalajon (SC–His/Trp) 

egyedi klónokat izoláltunk. A genomi DNS izoláláshoz felhasznált klónok 

rátermettségét, rezisztencia szintjét és Pdr5p-GFP eloszlását a populációk értékeivel 

összevetve ellenőriztük le. Az adott populációt reprezentáló klónokból a genomi DNS-t 

üveggyöngyös sejtfeltárási módszerrel izoláltuk. A kiválasztott klónokat 2ml SC-

His/Trp tápoldatban 30°C inkubáltuk stacioner fázisig, majd a sejteket centrifugálással 

ülepítettük ki. A leülepedett sejteket 500 µl lízis pufferben (1% SDS, 50mM EDTA, 
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100 mM Tris pH8) szuszpendáltuk fel, majd 500 µl térfogatú 0,5 mm átmérőjű 

üveggyöngyökkel mechanikusan tártuk fel, 3 percig tartó folyamatos vortex kezelés 

során. A fehérjéket és egyéb szennyeződést magas ammónium-acetát koncentrációjú 

(275 µl 7 M ammónium acetát, végső koncentráció 2,5M) oldat segítségével oldottuk ki 

a durva csapadékból, 5 percig tartó 65°C-os inkubálás közben. Jégen való hűtést 

követően a genomi DNS-t a többi szennyeződéstől a szerves extrakciós módszerrel 

választottuk el kloroform:izoamil-alkohol 24:1 arányú keverékének hozzáadásával. A 

szerves fázist és a DNS-t tartalmazó vizes fázist 10 perces centrifugálással választottuk 

el, majd a vizes fázisból a DNS-t 1:1 arányban hozzáadott izopropanollal csaptuk ki. A 

kicsapott genomi DNS-t centrifugálással ülepítettük ki, majd azt 70% etanollal mostuk. 

A beszárított DNS pelletet 500 µl 50 ng/ml RNázt tartalmazó desztillált vízben oldottuk 

fel, majd 30 percig tartó 37°C-os inkubálást követően a mintákból az RNázt 1:1 

arányban hozzáadott kloroform:izoamil-alkohol (24:1) keverékkel távolítottunk el. A 

szerves extrakciót követően a vizes fázisból a DNS-t 50 µl 3M nátrium-acetát (pH 5,2) 

hozzáadásával sóztuk ki és 1250 µl etanollal csaptuk ki. A kapott DNS csapadékot 

centrifugálást követően 70% etanollal mostuk, majd 10 mM Tris-HCl (PH8-8.5) 

oldatban oldottuk fel. A genomi DNS mennyiségét Qubit 2.0 (Invitrogen) fluorométer 

segítségével ellenőriztük le, a dsDNS HS protokollt követve. A genomi DNS 

szekvenálása Illumina Nextra XT protokollal történt 1 ng DNS-ből kiindulva. Az 

elkészített DNS könyvtár kvantifikálásására qPCR assay-t használtunk a KAPA Library 

Quantification kit alapján. A kapott könyvtárakat alkotó fragmentumok eloszlását 

Bioanalyzer (Agilent) készüléken elemeztük egy nagy érzékenységű DNS chip 

használatával. Minden könyvtárat az összemosás előtt 4 nM-ra normalizáltunk. Az így 

kapott végső könyvtárakat denaturáltuk és hígítottuk a MiSeq töltetre (Illumina MiSeq 

Reagens Kit v3) való felvitel előtt. A DNS szekvenciák nukleotid sorrendjét 2x300 

bázispáronként 90-es lefedettség mellett határoztuk meg. A nyers szekvencia adatok a 

European Nucleotide Archive (ENA) adatbázisába a PRJEB9425 regisztrációs szám 

alatt lettek feltöltve és az alábbi linken letölthetőek 

(http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/PRJEB9425).  

 

 

 

 

 

http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/PRJEB9425
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4.13. A szekvencia adatok bioinformatikai elemzése  

 

A nyers szekvencia adatokon az alábbi szűréseket hajtottuk végre. A 

szekvenciák 5’ és 3’ végein található, 20-nál kisebb minőségi értékű bázisokat 

eltávolítottuk. Ezt követően csak a minimum 50 nt hosszúságú, minimum 20-as 

minőségi értékű, és 5%-nál kisebb kétértelműséget (N bázisok) mutató leolvasásokat 

használtuk fel a további analízishez. A szekvenciákat a Saccharomyces Genome 

Database weboldalról letöltött S. cerevisiae S288C törzs genomjára térképeztünk, a 

BWA Read Mapper program alapbeállításait felhasználva (Li és Durbin 2010). Az 

inszerciók, deléciók detektálására a GATK pipeline-t használtuk (McKenna és mtsai. 

2010). A SAMtools program segítségével kiszűrtük azokat a szekvenciákat, amelyeket 

az alacsony térképezési érték vagy a referencia genomhoz képest 95%-nál kisebb 

szekvencia azonosság miatt nem lehetett illeszteni. Végül, az összes szekvencia 

átlagához tartozó standard szóráson kívül eső, alacsony vagy magas inszerciós mérettel 

rendelkező szekvenciákat is kiszűrtük az analízisből. A szűréseket követően 

azonosítottuk az egy-nukleotid-polimorfizmusokat (SNP) és a kópia-szám-változásokat 

(CNV). A CNV-k azonosítására a CNV-seq programot használtuk, amely alapján nem 

tudtunk kimutatni szignifikáns kópiaszám változást az kiindulási vonalakhoz képest. Az 

SNP-k azonosítása a SAMtools Variant Calling programmal történt (Li és mtsai. 2009), 

ami egy adott SNP valószínűségét becsül meg minden egyes genomi pozícióban. A 

RepeatMasker programot használva az alacsony lefedettségű és sok ismétlődő 

szekvenciát tartalmazó genomi régiókban azonosított SNP-k ki lettek szűrve a végső 

adatsorból. A laboratóriumi evolúció során megjelent mutációk azonosításához az SNP 

listában lévő nukleotid variánsokat vetettük össze az evolvált és a kiindulási 

vonalakban. Az analízisnél nem vettük figyelembe azokat az SNP-ket, amelyek Pherd-

skála minőségi pontja nem érte el a 100 pontot, vagy mutáns/referencia aránya kisebb 

volt 0.9 értéknél. 

 

4.14. CRISPR-Cas9 rendszerrel szabályozott allélkicserélés  

 

A Pdr5p pumpafehérjében az 595. pozícióban lévő hisztidin aminosav 

lecserélését aszparaginra egy CRISPR-Cas9 által szabályozott protokoll segítségével 

hajtottuk végre (DiCarlo és mtsai. 2013). A p426-SNR52p-gRNA.CAN1.Y-SUP4t 

CRISPR plazmidon az eredeti CAN1 gént célzó guide RNS szekvenciát lecseréltük 

azáltal, hogy a PDR5 lókusz adott pozíciójára specifikus guide RNS-t tartalmazó 
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primerek segítségével felsokszoroztuk a teljes eredeti plazmidot (Függelék 5. táblázat). 

Ezt követően a PCR terméket recirkularizáltuk, amivel létrejött az URA3 élesztő 

szelekciós-markert tartalmazó, PDR5 gént támadó konstrukció. A létrejött plazmidot 

kolónia-PCR-rel valamint a pYEST_frw és a pYEST_rev primerek felhasználásával 

kapilláris szekvenálással is ellenőriztük. A kettősszálú donor kazettát, amely a kívánt 

egyedi mutációt tartalmazta két egymással komplementer, 90 nt hosszúságú egyszálú 

oligonukleotid egyenlő arányban történő összekeverésével állítottuk elő a 

következőképpen. Az elegyet először 95°C-on 5 percig denaturáltuk 50 mM NaCl 

mellett, majd a mintát 2 órán keresztül szobahőmérsékleten hagytuk renaturálódni.  

A PDR5 génben kívánt nukleotid cserét két lépésben hajtottuk végre. Az első 

lépésben a Cas9 fehérje termeléséért felelős plazmidot (p415-GalL-Cas9-CYC1t) a két 

ősi vonalba juttattuk be sztenderd élesztő transzformálási protokollal (Gietz és Schiestl 

2007). A kapott transzformánsokat leucin-mentes SC táptalajon szelektáltuk. A Cas9 

fehérje indukálásához a p415-GalL-Cas9-CYC1t plazmidot hordozó sejteket 

szénforrásként 1% raffinózt és indukáló szerként 2% galaktózt tartalmazó tápoldatban 

növesztettük stacioner fázisig, majd azt OD600=0.3-ra hígítottuk vissza. Amint a sejtek 

elérték az exponenciális fázist, elektrokompetens sejteket készítettünk (Benatuil és 

mtsai. 2010) a második transzformálási lépéshez. Az elektrokompetens sejtekbe a Cas9 

indukálását követően juttattuk be a CRISPR-Cas9 által kiváltott homológ 

rekombinációhoz szükséges két transzformáló DNS-t, a PDR5 guide RNS-t tartalmazó 

p426-SNR52p-gRNS-SUP4t plazmidot (300 ng) valamint az SNP cseréhez szükséges 

donor dsDNS kazettát (50 µg). Az elektroporálást követően a sejteket 8 ml 1:1 arányú 

1M sorbitol/YPD oldatba inkubáltuk 30°C-on, 1 órán keresztül. Ezután a sejteket 100-

szorosra hígítva 1% raffinózt és 2% galaktózt tartalmazó leucin- és uracil-mentes 

szelekciós tápoldatba oltottuk. Miután a sejtek elérték a stacioner fázist, a sejteket újra 

friss szelekciós tápoldatba oltottuk, majd 48 órán keresztül, 280 rpm melletti rázással 

30°C-on növesztettük. A folyadéktenyészetet szelekciós agar táptalajra szélesztettük és 

30°C-on inkubáltuk az egyedi transzformáns telepek megjelenéséig. A kapott 

transzformánsokat allél-specifikus kolónia-PCR-rel, valamint a PDR5 adott régiójának 

kapilláris szekvenálásával ellenőriztük. 
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5. Eredmények 

 

5.1. A fenotípusos heterogenitás kialakításáért felelős genetikai szabályozó 

elemek 

 

A heterogenitás evolúcióban betöltött szerepének tisztázására olyan 

molekuláris rendszerre van szükség, amely közvetlenül képes a kiválasztott célfehérje 

heterogenitását szabályozni. Ehhez két - kromoszómára integrált - szintetikus genetikai 

szabályozó elemet használtunk, amelyek lehetővé tették a célfehérje (Pdr5p-GFP) eltérő 

mértékű heterogenitásának a beállítását és az ebből származó következmények 

vizsgálatát (4. ábra).  

 

 

 

4. ábra. A szintetikus konstrukció elemei. A pozitív visszacsatolási kört tartalmazó 

konstrukcióban (PV) egy reverz tetR fehérje (rtTAp) által indukálható promóter (PTetreg2) 

irányítja mind az rtTA-MF gén, mind a PDR5-GFP gén átírását. Mindkét gén kifejeződését a 

doxiciklin és a rtTAp együttes komplexe tudja csak aktiválni, azáltal, hogy a létrejött komplex a 

promóterhez kapcsolódik. A másik konstrukcióban ezzel szemben nem található pozitív 

visszacsatolás (NPV), mivel az rtTA-MF gén kifejeződését egy folyamatosan működő promóter 

(glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenáz promóter (PGPD)) szabályozza. Terminátor 

szekvenciaként mindkét konstrukció esetén az alkohol dehidrogenáz gén (TADH1) illetve a 

citokróm c gén (TCYC1) terminális szekvenciái szolgáltak.  

 

A két szabályozó elem között molekuláris szinten a legnagyobb különbséget 

egy pozitív visszacsatolási (PV) kör megléte jelentette. A visszacsatolási kör azáltal 

alakult ki, hogy a PV törzsben egy reverz tetR fehérje (rtTAp) által indukálható 

promóter (PTetreg2) szabályozta mind a reverz transzaktivátor (rtTA-MF) gén, mind a 
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PDR5-GFP gén átírását (Nevozhay és mtsai. 2012; Urlinger és mtsai. 2000). A reverz 

transzaktivátor fehérje (rtTAp) egy indukáló szerrel (doxiciklin) komplexet képezve egy 

pozitív visszacsatolási körön keresztül egyaránt aktiválja a saját maga és a célfehérje 

kifejeződését (Becskei, Séraphin, és Serrano 2001). A pozitív visszacsatolási körök 

heterogenitást növelő tulajdonságáról korábbi munkák is beszámoltak már (Jablonka és 

Lamb 2007), ezért ez a rendszer ideálisnak bizonyult az általunk kiválasztott célfehérje 

heterogenitásának kísérletes megemelésére.  

Kísérleteink során a Pdr5p mennyiségét és populáción belüli eloszlását a 

törzsekben a Pdr5p-hez C-terminálisan kapcsolt riporter fehérje (GFP) 

fluoreszcenciájának nyomon követésével vizsgáltuk, áramlási citometria segítségével. A 

Pdr5p-GFP populáción belüli eloszlásának, illetve heterogenitásának pontos 

szabályozását a külsőleg hozzáadott doxiciklin tette lehetővé (5. ábra).  

 

 

5. ábra. A Pdr5p-GFP fluoreszcencia eloszlása a PV populációban, különböző doxiciklin 

koncentráció mellett. A hisztogramok a Pdr5p-GFP fluoreszcencia eloszlását mutatják a PV 

populációkban egy doxiciklin koncentráció-sor függésében. A hisztogramokra a 0,075 µg/ml 

doxiciklin alatti és 3 µg/ml feletti koncentrációknál egy csúcs és alacsony heterogenitás volt 

jellemző. Egy bizonyos koncentráció-tartományban (0,15-1,2 µg/ml doxiciklin) a 

hisztogramokat két intenzitás csúcs (bimodális) és magas heterogenitás jellemezte. 
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A kísérletek kezdetén a PV törzs Pdr5-GFP eloszlását változó doxiciklin 

koncentrációk mellett vizsgálva a leginkább heterogén állapot a szakirodalmi adatokkal 

egybevágó (Nevozhay és mtsai. 2012) 0,3 µg/ml doxiciklin mellett volt megfigyelhető. 

Ennél a doxiciklin koncentrációnál a PV törzs Pdr5p-GFP eloszlására két intenzitás 

csúcs (bimodalitás) volt jellemző. Az eltérő intenzitás-csúcsok meglétének hátterében a 

szintetikus promóter aktív és inaktív állapotai közötti átmenet idő (ráta 10
-1

- 10
-3

/óra) 

megnyúlása áll (Nevozhay és mtsai. 2012). A pozitív visszacsatolásnak köszönhetően a 

promóter-válasz „nem-lineáris”, tüskeszerű „kitörések” jellemezték és ennek 

következményeként két alpopuláció különült el a PV törzsben.  

A PV konstrukcióval ellentétben a másik genetikai kör nem tartalmazott 

pozitív visszacsatolást (NPV), mivel a PTetreg2 promóter helyett a glicerinaldehid-3-

foszfát dehidrogenáz promótere (PGPD) szabályozta az rtTA-MF gén kifejeződését (6. 

ábra). 

 

 

6. ábra. A Pdr5p-GFP fluoreszcencia eloszlásának összehasonlítása a PV és az NPV 

populációkban. Az ábrán a PV és NPV törzsek eltérő Pdr5p-GFP fluoreszencia hisztogramjai 

láthatóak. A PV törzs populációjának hisztogramján két intenzitás csúcs (bimodális) volt 

elkülöníthető 0,3 µg/ml doxiciklin mellett, míg az NPV törzsek eloszlására egy intenzitás csúcs 

volt jellemző (unimodális) 0,015 µg/ml doxiciklin mellett. A két populációban a Pdr5p-GFP 

eloszlásának átlaga között csak 5% volt a különbség; az átlag az NPV törzsben magasabb volt, 

mint a PV törzsben. Ezzel ellentétben a két populáció variációs koefficiense (a heterogenitás 

mérőszáma) közel 150% különbséget mutatott.  
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Az NPV törzs Pdr5p-GFP eloszlására az adaptációs kísérletek során 

alkalmazott doxiciklin koncentráció mellett (0,015 µg/ml) a PV törzzsel ellentétesen 

egy intenzitás csúcs volt jellemző, ezáltal az NPV törzs jelentősen kisebb heterogenitást 

mutatott. 

Mindkét konstrukció központi eleme a Pdr5p pumpa fehérje, amely közismert 

tagja az ABC szállítófehérjék családjának (Egner és mtsai. 1995). Az antimikrobiális 

szerekkel szembeni rezisztencia kialakulásban közismert a Pdr5p szerepe (Anderson és 

mtsai. 2003). Annak biztosítására, hogy a laboratóriumi evolúció során a rezisztencia 

emelkedése csak és kizárólag a konstrukciók által szabályozott Pdr5p-GFP 

mennyiségével lehessen összefüggésben (Anderson, Ricker, és Sirjusingh 2006), a két 

genetikai háttérből (PV és NPV) az eredeti PDR5 gén el lett távolítva. 

Általában egy populáció biológiai jellegeinek mérésekor a populáció 

jellemzésére legtöbbször átlag-értéket szoktak használni. Ez a fajta megközelítés 

azonban sokszor nem elégséges a feltett kérdések megválaszolására. A biológiai 

jellegek eloszlásának mérését ugyan jóval bonyolultabb nyomon követni, mint azok 

átlagának megadását, azonban a bizonyos biológiai jellegek populáció szintű 

eloszlásának mérése további hasznos, addig ismeretlen információval is szolgálhat az 

adott populációra nézve. A PV és az NPV populációban a Pdr5p-GFP mennyiségének 

átlagára és annak heterogenitására a fluoreszcencia adatok alapján következtettünk. A 

heterogenitás mértékét az úgynevezett variációs koefficiens (coefficient of variation = 

CV) értékek alapján becsültük meg, amely a standard szórás átlaggal történő leosztását 

követően egy százalékban megadott érték. A CV értékek alapján a PV populáció 

heterogenitása 150%-kal nagyobb volt, mint az NPV populációé. A két populációt 

összehasonlítva a Pdr5p-GFP génkifejeződés átlagában csak 5%-os eltérést 

tapasztaltunk az NPV törzs javára. Ennek értelmében bármilyen eltérés, ami a PV és az 

NPV konstrukciót hordozó populációk flukonazollal szembeni adaptációjában 

megfigyelhető, az nem származhat a két populáció Pdr5p-GFP átlagainak 

különbségéből. Más szóval, a PV és az NPV törzsekben az egyedüli különbséget csak és 

kizárólag a konstrukciók által szabályozott Pdr5p-GFP mennyiségének eltérő 

populációszintű heterogenitása jelentette. Az általunk használt szintetikus rendszer 

lehetővé tette a fenotípusos heterogenitás fiziológiai és evolúciós hatásának közvetlen 

vizsgálatát.  
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5.2. A fenotípusos heterogenitás fiziológia előnye és költsége  

 

Van-e bármilyen hatással a túlélésre egy káros környezettel szemben védelmet 

nyújtó jelleg populáción belüli eloszlása? A kérdés megválaszolásához enyhe 

flukonazol stressz mellett vizsgáltuk meg a PV és az NPV törzsek populációjának 

stressz-tűrését, amely törzsekben a túlélést biztosító jelleg mennyiségének átlaga 

megegyezett, viszont annak eloszlása (heterogenitása) jelentős eltérést mutatott. 

Előzetes feltételezéseink szerint a PV populációkban a Pdr5p-GFP 

nagymértékű heterogenitásának köszönhetően a populációkon belül szélsőséges Pdr5p-

GFP mennyiséget termelő sejtek alakulnak ki, vannak keveset és vannak sokat termelő 

sejtek. Ezen szélsőséges sejtek közül a sok Pdr5p-GFP-t termelők várhatóan jobban 

képesek tolerálni a flukonazol gátló hatását (Nevozhay és mtsai. 2012). Valóban, 

eredményeink alátámasztották azt, hogy a PV törzs enyhe stressz mellett magasabb 

flukonazol koncentrációt volt képes tolerálni, mint az NPV törzs (7. ábra).  

 

 

7. ábra. A minimális gátló koncentráció (MIC) összehasonlítása a PV és az NPV 

populációkban flukonazol mellett. Az ábrán a kiindulási PV populációk (piros vonal) és a 

NPV populációk (kék vonal) relatív átlag rátermettsége látható. A flukonazol koncentráció-sor 

mellett mért abszolút rátermettséget az OD600 növekmény alapján becsültük meg, 72 óráig tartó 

növekedést követően. A relatív rátermettség kiszámolásához a rátermettség értékeket az NPV 

törzs flukonazol-mentes tápban mért abszolút rátermettségével normalizáltuk. A hiba 

tartományok 95% konfidencia intervallumokat jelölnek, 32 független replikátum növekedésének 

OD600 értékei alapján.  
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Ezzel megerősítést nyert az a korábbi feltételezés, miszerint egy populáció 

fenotípus készletének nagyfokú varianciája képes a túlélést befolyásolni egy káros 

környezeti hatás jelenlétében (Blake és mtsai. 2006). Fontos megjegyezni azonban, 

hogy általában véve a védelmet nyújtó jelleg magas intenzitású génkifejeződése 

zavartalan környezetben terhet jelenthet a sejt számára. Ezáltal egy heterogén 

populációban a szélsőségesen magas intenzitású génkifejeződést mutató sejtekben a 

feleslegesen túltermelt Pdr5p-GFP költsége csökkentheti a populáció rátermettséget. 

Ennek kimutatására a PV és az NPV törzsek rátermettségét flukonazol jelenléte nélkül 

is összehasonlítottuk optimális, szelekció-mentes környezetben. A feltételezéseknek 

megfelelően a PV törzsek rátermettsége 7%-kal alacsonyabb volt, mint az NPV törzseké 

(8. ábra).  

 

8. ábra. A fenotípusos heterogenitás rátermettségének költsége. Az ábra a PV és az NPV 

populációk relatív rátermettségét mutatja szelekciós nyomás nélküli környezetben. Az abszolút 

rátermettséget OD600 növekmény alapján becsültük meg, 72 óráig tartó, flukonazol hiányában 

történő növekedés után. A relatív rátermettség kiszámolásához a rátermettség értékeket az NPV 

törzs abszolút rátermettségével normalizáltuk. A hiba tartományok 95% konfidencia 

intervallumokat jelölnek, legalább 140 független replikátum növekedésének OD600 értékei 

alapján (Mann Whitney U-teszt, p < 0,001).  

 

A flukonazol jelenlétében és hiányában megjelenő fiziológia hatások vizsgálatát 

követően a fenotípusos heterogenitás adaptációban betöltött szerepének tisztázásához 

terveztünk evolúciós kísérlet sorozatot. 
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5.3. A fenotípusos heterogenitás hozzájárul az adaptáció sikeréhez 

 

Kihat-e az adaptáció folyamatára a populációk fenotípusos heterogenitásának a 

mértéke? A kérdés megválaszolására kétféle laboratóriumi evolúciós kísérletet 

hajtottunk végre a PV és az NPV törzsek felhasználásával (#A és #B laboratóriumi 

evolúció). Az #A kísérlet során a két eltérő heterogenitású alap törzs 42-42 párhuzamos 

populációját adaptáltattuk flukonazolhoz megközelítőleg 120 generáción keresztül. A 

kiindulási flukonazol koncentráció (8 µg/ml) mindkét törzs esetén a minimális gátló 

koncentráció (MIC) alatti érték volt. Az adaptáció során a flukonazol koncentrációját 

lépcsőzetesen emeltük úgy, hogy minden második átoltás után az adott lépésben 

használt koncentráció másfélszeresét használtuk. Az adaptáció során néhány populáció 

nem mutatott detektálható növekedést, így ezeket kihalt populációnak tekintettük. A 

laboratóriumi evolúció végére a túlélő populációk már klinikailag relevánsnak számító 

flukonazol rezisztenciát (224 µg/ml) értek el (9. ábra).  

 

9. ábra. A fenotípusos heterogenitás hatása az adaptációra („A” kísérleti evolúció). Az ábra 

a PV és az NPV törzsek független evolvált populációinak kihalási dinamikáját mutatja, 

lépcsőzetesen emelkedő flukonazol dózis jelenlétében. Az adaptáció során a PV populációkból 

szignifikánsan kevesebb halt ki az NPV populációkhoz képest (chi-négyzet teszt, p < 0,05).  

 

Korábbi munkák alapján a folyamatosan emelkedő flukonazol dózis mellett 

megjelenő rezisztencia mechanizmusok egyik központi eleme a Pdr5p pumpafehérje 

(Anderson és mtsai. 2003). Emiatt azt feltételeztük, hogy a Pdr5p mennyiségének 

heterogenitása hatással van az adaptációs folyamatok kimenetelére. Az #A kísérleti 
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evolúció során kapott eredményeink alátámasztották ezt: az NPV populációk 32%-a volt 

képtelen túlélni az egyre növekvő koncentrációjú flukonazol jelenlétében, míg a kihalt 

populációk aránya a PV törzs esetén jóval kisebb, 12% volt. Az eredmény 

alátámasztotta azon feltételezésünket, miszerint flukonazol stressz jelenlétében a 

fenotípusos heterogenitás mértéke összefügg az evolvált populációk kihalási 

mintázatával. 

A fenotípusos heterogenitás adaptációban betöltött szerepének további 

tisztázására egy új kísérleti evolúciót hajtottunk végre (#B kísérleti evolúció). Az új 

protokollal a kihalási ráta mérése helyett az evolúcióban részt vevő populációk 

adaptációs rátáját vizsgáltuk meg. A protokoll során nincs kihalás, minden populáció az 

adott idő-intervallumon belül a lehető legmagasabb rezisztencia szint elérésére volt 

kényszerítve (10. ábra).  

 

10. ábra. A fenotípusos heterogenitás hatása az adaptációra („B” kísérleti evolúció). Az 

ábrán a PV (piros kör) és az NPV (kék kör) törzsek 10-10 független populációjának a 

flukonazol rezisztencia értéke van feltüntetve a flukonazolhoz történő adaptáció lépéseinek 

függvényében. A vonalak rezisztenciájának (pontok) ábrázolásához az adott átoltási lépésben 

elért legmagasabb flukonazol dózist használtuk. A 10 független populáció rezisztencia 

értékének medián vonalát a folytonos vonal jelzi. Az adaptáció végén a PV populációk 

rezisztencia szintje szignifikánsan magasabb volt, mint az NPV törzseké (t-teszt, p < 0,05).  

 



 
49 

 

Az evolúciót követően meghatároztuk a párhuzamosan evolvált PV és NPV 

populációk flukonazol MIC értékeit. A PV populációk szignifikánsan magasabb 

flukonazol rezisztencia szintet értek el a laboratóriumi evolúció alatt. Ez a különbség 

azonban nem magyarázható pusztán a PV és a NPV genotípusok kezdeti flukonazol 

toleranciájában adódó különbségből, ugyanis a relatív MIC értékek alapján becsült 

adaptációs ráta is jelentős eltérést mutatott a két háttér között. Alig 110 generációt 

követően az evolvált PV populációk átlagban 12-szeres MIC érték javulást mutattak a 

kiindulási populációhoz képest, míg az NPV populációk esetén csak 8-szoros emelkedés 

volt megfigyelhető.  

Az adaptációs mechanizmusok költségét az adaptáció során alkalmazott 

szelekciós nyomás megszüntetését követően már korábbi kísérletes munkák is igazolták 

(González és mtsai. 2015). Általában véve a védelmet nyújtó jelleg magas intenzitású 

génkifejeződése zavartalan környezetben terhet jelenthet. A kiindulási és evolvált PV és 

NPV törzsek rátermettségét flukonazol jelenléte nélkül is megvizsgáltuk. A kiindulási 

populációk közül a PV törzsek rátermettsége 7%-kal alacsonyabb volt, mint az NPV 

törzsek rátermettsége. Az evolvált populációk esetén ez a különbség megnőtt: a PV 

populációk rátermettsége 12%-kal bizonyult alacsonyabbnak az NPV populációkhoz 

képest. Mindezek mellet mindkét törzs evolvált populációinak rátermettsége 

alacsonyabb volt a kiindulási populációikhoz képest. A csökkenés mértéke a PV 

populációkban 16%, míg az NPV esetén 11% volt (11. ábra).  

 

11. ábra. A fenotípusos heterogenitás és a szerzett rezisztencia költsége. Az ábra a kiindulási 

(ős) és evolvált populációk relatív rátermettségét mutatja szelekciós nyomás nélkül. A hiba 

tartományok 95% konfidencia intervallumokat jelölnek, legalább 140 független replikátum 

növekedésének OD600 értékei alapján (Mann Whitney U-teszt, p < 0,001).  
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5.4. A fenotípusos heterogenitás de novo kialakulása 

 

A lépcsőzetes adaptációból származó (#A kísérleti evolúció) 27-27 független 

evolvált PV és NPV vonal Pdr5p-GFP eloszlását áramlási citometria segítségével 

vizsgáltuk és hasonlítottuk össze a kiindulási populációk eloszlásával, minden törzs 

esetén egyedi kolóniát izolálva (12. ábra).  

 

12. ábra. A Pdr5p-GFP eloszlásának változása az evolúció után. A felső panel a 

pumpafehérje kifejeződésének átlagát és variációs koefficiensét (CV) mutatja be a PV és az 

NPV populációkban. Az értékek a kiindulási (ős) populációk adott értékeivel lettek 

normalizálva. A pumpafehérje mennyiségének az átlaga a PV populációkban nem mutatott 

szignifikáns eltérést (Mann Whitney U-teszt, p = nem szignifikáns) az evolúció során, míg a 

NPV populációkban 17%-os növekedést mutatott (Mann Whitney U-teszt, p < 0,001). A CV 

érték 54%-os növekedést mutatott az NPV evolvált populációkban (Mann Whitney U-teszt, p < 

0,001), míg a növekedés a PV populációkban csak egy enyhe 7%-os emelkedést mutatott (Mann 

Whitney U-teszt, p < 0,05). A hiba tartományok 95% konfidencia intervallumokat jelölnek. Az 

alsó panel a Pdr5p-GFP eloszlásának változását szemlélteti egy-egy evolvált PV (piros) és NPV 

(kék) populációban a megfelelő kiindulási (ős, fekete) populációk mellett.  
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Az NPV populációkban a variációs koefficiens átlagban 54%-kal emelkedett a 

kezdeti értékhez képest, míg ez a növekedés a PV populációk esetén csak 7% körüli volt 

(11. ábra). A génkifejeződés átlagának változása is hasonló mintázatot mutatott: a PV 

populációkban a kiindulási és evolvált vonalak nem mutattak szignifikáns különbséget, 

míg az NPV evolvált populációkban 17%-os növekedés volt tapasztalható az ősi 

populációhoz képest. 

Az evolvált NPV populációk Pdr5p-GFP eloszlása jóval nagyobb varianciát 

mutatott, mint a kiindulási populáció, és az esetek többségében szignifikánsan 

különbözött a normál eloszlástól. Néhány esetben a fenotípusos heterogenitás 

növekedése olyan mértéket ért el, ami az ősi PV populációra volt jellemző (13. ábra). 

 

 

13. ábra. Az Pdr5p-GFP eloszlásának változása az evolúció során az NPV törzsekben. Az 

ábra az evolvált NPV törzsek adaptáció utáni eloszlásának a normál eloszlástól való eltérését 

mutatja. Minél nagyobb az eltérés mértéke, annál nagyobb lett az adott vonalban az eloszlás 

heterogenitása. Kontroll csoportként a kiindulási PV populáció (piros) adott értéke van 

feltüntetve az ábrán. 



 
52 

 

Annak felderítésére, hogy az adaptációs folyamatok, és a létrejött rezisztencia 

hátterében milyen molekuláris mechanizmusok állnak, az #A kísérleti evolúció túlélő 

populációinak határoztuk meg a teljes genom szekvenciáját.  

 

5.5. A rezisztencia molekuláris mechanizmusai 

 

A fenotípusos heterogenitás és az evolúció során kialakult rezisztencia 

mutációk közötti kapcsolat jobb megértése érdekében az örökítő anyagban az adaptáció 

során létrejött változásokat teljes genom-szekvenálással derítettük fel (14. ábra). Ehhez 

négy-négy, véletlenszerűen kiválasztott, független evolvált PV és NPV törzs egyedi 

telepéből genomi DNS-t izoláltunk, majd azokat a kiindulási (ős) populációk genomi 

DNS-ével együtt teljes genom-szekvenálásra (Illumina Nextera XT protokoll) küldtük 

el. 

 

 

 

14. ábra. Az evolvált vonalakban detektált mutációs események összesítése. Az ábra négy-

négy, véletlenszerűen kiválasztott, független evolvált PV és NPV vonal teljes genom-

szekvenálással meghatározott mutációinak típusait és azok számát mutatja. A talált mutációkat 

három kategóriába soroltuk: szinoním, nem-szinoním és intergenikus. A mutációk számában a 

PV és az NPV vonalak között nem találtunk szignifikáns különbséget (Mann Whitney U-teszt, p 

= nem szignifikáns). 
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A szekvencia adatokban nem találtunk nagy genomi átrendeződésekre utaló 

nyomokat, ezért az azonosított pont mutációk elemzésére fókuszáltunk. Összesen 38 

mutációs eseményt detektáltunk, amelyek 95%-a fehérje kódoló régióba esett. 

Eredményeink azt mutatták, hogy a mutációk nagyobb hányada (83,3%-a) a fehérjéket 

kódoló régiókat érintette és tényleges aminosav cserével járt (nem-szinoním mutációk), 

ami erős szelekciós hatásra enged következtetni. Az érintett gének nagy része fontos 

szerepet tölt be a flukonazollal szembeni rezisztencia kialakulásában (15. ábra).  

 

 

 

15. ábra. Az evolvált vonalakban detektált mutációk listája. Az elvártaknak megfelelően a 

mutációs események főleg a flukonazollal szembeni rezisztencia növekedésében szerepet játszó 

génekben voltak megfigyelhetőek. Ezek közé tartozik többek között az ergoszterin 

bioszintézisben közrejátszó ERG25, a respiráció szabályozásáért felelős ROX1 vagy a sejtből 

kifelé irányuló szállító folyamatok központi elemeinek számító PDR5 és NFT1. 
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Számos mutációs eseményt tudtunk detektálni a PDR5 és a szterol oxidáz 

enzimet kódoló ERG25 génekben. A flukonazol közvetlen célpontjának számító ERG11 

génben mindössze egy vonalban találtunk mutációt. A flukonazol célpontjának ilyen 

ritka módosítása arra enged következtetni, hogy az ebben a génben megjelenő mutációk 

túl magas költséggel járhatnak, vagy az általuk létrejött rezisztencia mechanizmus 

alacsonyabb hatékonyságú lehet a többi alternatív mechanizmushoz képest, és ezáltal 

kevésbé tudnak elterjedni (Anderson és mtsai. 2003). Egy korábbi tanulmánnyal 

összhangban - amely a gombaellenes szerek oxidatív stressz növelő hatásáról számolt 

be (Belenky, Camacho, és Collins 2013) - nagyszámban találtunk mutációkat - a 

mitokondriális folyamatokhoz és a sejtlégzéshez köthető génekben, többek között a 

respiráció génjeinek átíródását szabályozó ROX1-ben. A fenti gének szekvenciái több 

vonalban is változást mutattak a kiindulási törzshöz képest, ami konvergens evolúcióra 

utal. A konvergens mutációk ugyanazokat a géneket, de a gének eltérő régióit érintették 

vonalanként, azaz egymástól független eredetűek voltak, így a keresztfertőzések 

lehetőségét kizártuk. 

Az adaptáció során tapasztalt rezisztencia növekedés molekuláris 

mechanizmusainak felderítését követően megvizsgáltuk, hogy a fenotípusos 

heterogenitás adaptációra gyakorolt előnyös hatásának hátterében milyen 

mechanizmusok állnak. Lehetséges, hogy a fenotípusos heterogenitás az előnyös 

mutációk kialakulásának lehetőségét, azaz a mutációs készlet méretét növeli meg az 

adaptáció során?  

 

5.6. A fenotípusos heterogenitás és a mutációs készlet 

 

Egy új kihívással szemben egy populáció sikerét döntően befolyásolja a 

mutációs készlet, azaz a szerzett mutációk száma. A mutációs-készletet két tényező 

befolyásolja: a populáció méret és a mutációs-ráta (Lynch és mtsai. 2016). Első 

lépésben az adaptációban résztvevő PV és NPV törzsek populáció méretét hasonlítottuk 

össze, amely során a #B kísérleti evolúciót használtuk fel. A populáció tényleges 

sejtszámát, azaz a populáció méretet az átoltások előtt meghatározott OD600 értékből 

becsültük meg. Mivel a kísérleti elrendezés során nem a legmagasabb OD600 értéket 

elérő populációt továbboltása volt a célunk, hanem a minél magasabb flukonazol 

tolerancia kiváltása, az esetek legnagyobb részében a továbboltásra egy előre 

meghatározott küszöb értéket (OD600 > 0,2) éppen elérő populációk lettek kiválasztva. 
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Ennek eredményeként a továbboltásra kerülő PV és NPV populációk a legtöbb átoltás 

esetében nagyon hasonló populációmérettel rendelkeztek (16. ábra). 

 

 

 

16. ábra. A PV és az NPV populációk méreteinek összehasonlítása az automatizált 

evolúció lépései során. A PV és az NPV evolválódó vonalak populációméretét (sejt/ml) 

összehasonlítva nem találtunk szignifikáns különbséget a két háttér populáció mérete között 

(páros t-teszt, p = nem szignifikáns). 

 

A populáció méret meghatározását követően megvizsgáltuk, hogy a 

fenotípusos heterogenitás növelheti-e mutációs készletet a mutációs ráta lokális vagy 

globális megemelésével. Először megvizsgáltuk, hogy a PV törzsekben a pozitív 

visszacsatolási kör jelenléte lokálisan növeli-e a mutációk felhalmozódását. Az evolvált 

PV törzsek célgénjének (PDR5-GFP), illetve reverz transzaktivátor (RT-mFA) génjének 

a szekvenciáját kapilláris szekvenálással meghatározva kijelenthető, hogy a pozitív 

visszacsatolás nem növelte meg a mutációs események számát a szabályozó kör egyik 

elemében sem.  

Ezt követően a globális mutációs rátát hasonlítottuk össze a PV és az NPV 

populációk között egy széles körben alkalmazott (kanavanin-rezisztencia alapú) 

fluktuációs teszt segítségével. A tesztben referenciaként mutátor fenotípusú PV és NPV 

törzseket használtuk, amelyeket korábbi munkák leírása alapján egy DNS hibajavító 

enzimet kódoló MSH2 gén kiütésével hoztuk létre (Huang és mtsai. 2003; Serero és 
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mtsai. 2014) a kiindulási alap törzsekből. A MSH2 gén hiányában mindkét törzs 

mutációs rátájában az irodalmi adatokkal (Taddei és mtsai. 1997) egybevágóan közel 

10-szeres emelkedést tapasztaltunk.  

A fluktuációs teszt alapján sem az alap, sem a mutátor PV és NPV populációk 

mutációs rátája között nem volt szignifikáns különbség. Ez az eredmény összhangban 

van a teljes genom-szekvenálás eredményével, amelyben szintén nem láttunk 

szignifikáns különbséget a mutációk számában (14. ábra). Ezen eredmények alapján 

kijelenthető, hogy az evolvált PV populációkban sem a genetikai szabályozó elemben, 

sem a genomi háttérben nem emelkedett meg a mutációs ráta (17. ábra). 

 

 

 

17. ábra. A PV és az NPV populációk mutációs rátájának összehasonlítása. Az ábra az alap 

és mutátor PV törzsek (piros szín), illetve az alap és mutátor NPV törzsek (kék szín) mutációs 

rátáját mutatja. A PV és az NPV alap törzsek, illetve azok mutátor megfelelőik között nem 

találtunk szignifikáns különbséget mutációs rátában (páros t-teszt, p = nem szignifikáns). A 

mutátor populációk mutációs rátája az elvárásoknak megfelelően körülbelül 10-szeres 

növekedést mutatott a nem mutátor populációkhoz képest. 

 

A következő lépésben megvizsgáltuk, hogy a mutációs készlet növelése tudja-e 

befolyásolni a PV és az NPV törzsek flukonazollal szembeni adaptációjának a 

kimenetelét. A populáció méret manipulálása megváltoztathatja a szelekciós nyomást, 

ezért a kiindulási törzsekben a mutációs ráta emelésével növeltük meg a mutációs 
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készletet. A korábban létrehozott mutátor PV és NPV törzsekkel egy új adaptációs 

kísérletet kiviteleztünk a #B evolúciós kísérlet módszere szerint (18. ábra). 

 

 

18. ábra. A fenotípusos heterogenitás hatása az adaptációra a mutátor PV és NPV, 

valamint az eredeti, nem mutátor PV és NPV populációkban („B” kísérleti evolúció). Az 

ábrán a PV mutátor (piros háromszög) és az NPV mutátor (kék háromszög) törzsek 10-10 

független populációjának flukonazolhoz történő adaptációja van feltűntetve az eredeti, nem-

mutátor populációk mellett. Egy független vonal elért rezisztenciájának az ábrázolásához az 

adott átoltási lépésben elért legmagasabb flukonazol dózist használtuk. A 10 független 

populáció elért rezisztenciájának medián értékét a folytonos vonal jelzi. Az adaptáció végén a 

PV populációk rezisztencia szintje szignifikánsan magasabb volt, mint az NPV törzseké (t-teszt, 

p < 0,05).  

 

Az elvárásoknak megfelelően a PV és NPV mutátor törzsekkel végrehajtott 

kísérleti evolúciós kísérletet során a mutátor PV illetve NPV populációk magasabb 

flukonazol rezisztencia szintet értek el, mint az eredeti, nem mutátor megfelelőik (18. 

ábra). Meglepő módon azonban az NPV mutátor populációk jelentősen alacsonyabb 

rezisztencia szintet értek el, mint az eredeti, nem-mutátor PV populációk (18. ábra). Az 

adaptáció során tapasztalat rezisztencia növekedésének különbsége tehát nem a szerzett 

mutációk eltérő számából adódik. A következő lépésben a fenotípusos heterogenitás és 

a szerzett mutációk hatás-értéke közötti összefüggést vizsgáltuk meg. 
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5.7. A fenotípusos heterogenitás befolyásolja a szerzett mutációk hatásait 

 

Egy elméleti hipotézis szerint a fenotípusos heterogenitás képes az adaptív 

mutációk hatékonyságát fokozni, így azok fenotípusra gyakorolt hatását befolyásolni  

(Frank 2011). Ezen hipotézis alapján azt feltételeztük, hogy a laboratóriumi evolúció 

során a fenotípusos heterogenitás a rezisztencia-mutációk hatásának befolyásolásán 

keresztül tette képessé a PV törzseket a magasabb flukonazol koncentráció tolerálására. 

A PV és NPV törzsekben lévő szintetikus konstrukciók központi elemének 

számító PDR5 génben minden megszekvenált evolúciós vonalban megjelent egy 

aminosav cserével együtt járó mutáció. Ez várható is volt, mivel a Pdr5p igen fontos 

szerepet játszik a flukonazollal szemben kialakuló rezisztenciában. Első lépésben 

megvizsgáltuk, hogy a pozitív visszacsatolási kör jelenléte, azaz a fenotípusos 

heterogenitás mennyiben befolyásolja egy egyedi PDR5 mutáció hatását (19. ábra).  

 

19. ábra. A fenotípusos heterogenitás képes befolyásolni egy PDR5 mutáció hatását a 

rezisztenciára. Az ábra a PV és az NPV populációk minimális gátló koncentrációját (MIC) 

mutatja, az adott PDR5 mutáció (His595Asp) bevitele előtti (ős) és utáni (ős*) állapotban. A 

medián MIC értékek genotípusonként voltak normalizálva a megfelelő ősi vonalakkal. Minden 

egyes genotípus esetén négy független populáció volt növesztve és tesztelve MIC értékre (üres 

körök). A mutáció bevitelét követően a PV és NPV törzs rezisztenciája között szignifikáns 

különbség volt (Mann Whitney U-teszt, p < 0,05). 

 

A kiindulási PV és NPV törzsekbe az azonosított mutációk közül egy 

véletlenszerűen kiválasztott mutációt (His595Asp) juttattunk be a CRISPR-Cas9 

módszerrel, amely lehetővé tette a pumpafehérje szekvenciájának módosítását a 
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genetikai szabályozó körök funkciójának érintése nélkül. A mutáció bevitele a PV és az 

NPV kiindulási törzsekbe az elvártnak megfelelően mindkét genetikai háttéren növelte a 

flukonazol toleranciát. Az adott PDR5 mutáció bevitelét követően a rezisztencia 

növekedésének mértéke azonban szignifikáns eltérést mutatott a két háttéren. A PDR5 

mutáció a PV törzsben a rezisztencia 85%-os emelkedését eredményezte a mutáció 

nélküli állapothoz képest, míg ugyanaz a mutáció az NPV törzs esetén csak 25%-os 

rezisztencia-növekedést eredményezett. A kísérlet során tapasztalt majdnem 3-szoros 

különbség a két háttér között csak és kizárólag a törzsek eltérő heterogenitásából 

következhetett. 

A második lépésben az adaptáció során megjelent összes mutáció 

rátermettségre gyakorolt hatásának egyidejű tesztelését végeztük el a heterogenitás 

mellett és anélkül. Ez, a klasszikus módszer szerint, a teljes genom-szekvenálás során 

azonosított mutációk egyedi bevitelét jelentené a kiindulási PV és NPV törzsek genomi 

hátterébe. Az általunk vizsgált törzsek mindegyikében 3-5 nem-szinonim pont-mutációt 

azonosítottunk, ezek bevitele sok-lépéses genetikai manipulációt igényelt volna, ami a 

felhasználható élesztő markerek limitált száma miatt nehézségekbe ütközött volna. 

Ebből kifolyólag az evolúció során megjelenő genetikai változások teszteléséhez a 

heterogenitás kialakulásáért felelős szintetikus konstrukciót módosítottuk az #A kísérleti 

evolúció végső szakaszát elérő evolvált PV törzsekben (20. ábra).  

 

 

 

20. ábra. A riporter gén kifejeződése a promóter cserét követően. Az evolvált PV 

törzsekben az rtTA-MF gén promóterét az NPV konstrukcióból származó konstitutív promóterre 

(PGPD) cseréltük le, ezáltal eltűnt a pozitív visszacsatolási kör, és jelentős mértékben csökkent a 

Pdr5p-GFP eloszlásának heterogenitása. 
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A kiválasztott evolvált és kiindulási PV törzsekben a pozitív visszacsatolást 

szüntettük meg azáltal, hogy az rtTA-MF gén eredeti PTetreg2 promóterét az NPV törzs 

konstitutív PGPD promóterére cseréltük le. Az elvártaknak megfelelően a pozitív 

visszacsatolás megszüntetése után a Pdr5p-GFP eloszlás átlaga nem változott meg, 

heterogenitása azonban jelentősen kisebb volt, mint az eredeti állapotban. 

 

A PV populációkban a promóter csere következtében lecsökkent heterogenitás 

jelentősen kisebb flukonazol rezisztenciához (MIC) vezetett: az evolvált populációkban 

a flukonazol MIC érték 4,2-11-szeres, a kiindulási törzsben pedig csak 2-szeres 

csökkenést mutatott (21. ábra).  

 

 

21. ábra. Bizonyíték a fenotípusos heterogenitás és az adaptív mutációk közötti 

kölcsönhatásra. Az ábrán az kiindulási (ős) és 3 véletlenszerűen kiválasztott evolvált PV törzs 

relatív MIC értéke van feltüntetve a pozitív visszacsatolási kör jelenlétében (promóter csere 

előtt, piros szín) illetve annak hiányában (promóter csere után, kék szín). A medián MIC érték 

az ős medián értékekkel vannak normalizálva (Mann Whitney U-teszt, p < 0,05). Minden egyes 

genotípus esetén négy független populáció volt felnövesztve és tesztelve MIC értékre (üres 

körök).  

 

A következő lépésben egy olyan kísérleti felállást hoztunk létre, amelyben 

különböző génkifejeződést mutató populációkat hasonlítottuk össze, az eredeti 

szintetikus konstrukciók eredetitől eltérő indukálását követően. A célgén eltérő 

indukálásával három eltérő Pdr5p-GFP termelési állapotot hoztunk létre: i) a kiindulási 

PV populáció magas Pdr5p-GFP heterogenitással (HG állapot), ii) egy alacsony 
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heterogenitású PV populáció, amelyben túltermelődik a Pdr5p-GFP (MG állapot), 

illetve iii) az alacsony heterogenitású NPV törzs, amelyben a Pdr5p-GFP mennyiségét 

annyira emeltük meg csak, hogy az a kiindulási PV törzzsel azonos rezisztenciát 

eredményezzen (EG állapot). A létrehozott állapotokban a Pdr5p-GFP eloszlását 

áramlási citométer segítségével ellenőriztük, amely során a Pdr5p-GFP három eltérő 

termelési állapotának az elkülönülését tapasztaltuk (22. ábra).  

 

 

22. ábra. A kiindulási vonalak Pdr5p-GFP eloszlása három eltérő génkifejeződés 

állapotban. A hisztogramok a riporter fehérje populációszintű eloszlását mutatják. A három 

eltérő Pdr5p-GFP állapot a következő: a PV törzs heterogén Pdr5p-GFP termeléssel (HG) és 

Pdr5p-GFP túltermeléssel (MG), illetve az NPV törzs a kiindulási PV törzzsel azonos 

rezisztenciát eredményező, megemelt Pdr5p-GFP termeléssel (EG). 

 

A fent említett termelési állapotokon keresztül ezt követően a fenotípusos 

heterogenitás és szerzett mutációk közötti kölcsönhatást vizsgáltuk meg. A korábban is 

említett PDR5 pontmutációt (His595Asp) hordozó törzsek MIC értékét módosított 

doxiciklin koncentrációk mellett határoztuk meg. A pontmutáció nélküli törzsek esetén 

a rezisztencia-szint az elvárásoknak megfelelően az MG állapot esetén volt a 

legmagasabb, mivel ebben az állapotban a Pdr5p-GFP túltermelése jött létre. Az EG 

állapot a HG állapottal azonos rezisztencia szintet eredményezett, ami szintén megfelelt 

az elvárásoknak, hiszen az EG állapotban a kiindulási PV és NPV törzsek közötti - 

kezdetben megfigyelt - rezisztencia különbséget tüntettük el. 
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A fent említett trend a PDR5 mutáció bevitele után azonban jelentősen 

megváltozott. A PV törzs az eredeti magas heterogenitású (HG) állapotban 

szignifikánsan nagyobb MIC növekedésre volt képes, mint a Pdr5p-GFP-t túltermelő 

(MG) állapotban. Hasonló trend volt tapasztalható a HG és az EG állapot között: az 

eredeti heterogén génkifejeződés mellett (HG) a PV törzs rezisztenciája meglepően 

magasabb volt, mint az NPV törzs megemelt Pdr5p-GFP mennyiségét eredményező EG 

állapota mellett (23. ábra).  

 

 

 

23. ábra. A PDR5 mutáció rezisztencia-szintre gyakorolt hatásának összehasonlítása 

három eltérő génkifejeződési állapotban. Az ábra a PV és az NPV populációk minimális gátló 

koncentrációját (MIC) mutatja a PDR5 mutáció (His595Asp) bevitele előtti (ős) illetve utáni 

állapotban (ős*). Az eltérő Pdr5p-GFP termelési állapotok a következőek: heterogén termelés 

(HG), túltermelés (MG), és megemelt termelés (EG). A medián MIC értékek genotípusonként 

voltak normalizálva a megfelelő ősi vonalakkal. Minden egyes genotípus esetén négy független 

populáció volt növesztve és tesztelve MIC értéke (üres körök).  

 

A következő lépésben a promóter cserén átesett PV törzseket vizsgáltuk meg a 

fent beállított kísérleti elrendezésben. A korábban tapasztaltakhoz hasonló tendenciát 

figyeltünk meg az evolvált PV törzseknél is. A HG állapot rezisztencia növekedése 

nagyobbnak bizonyult mind az MG (Mann Whitney U-teszt, p < 0,05), mind az EG 

(Mann Whitney U-teszt, p < 0,05) állapothoz képest (24. ábra). 
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24. ábra. A három eltérő génkifejeződési állapot rezisztencia-szintre gyakorolt hatásának 

összehasonlítása. Az ábra a kiindulási (ős) és három evolvált törzs minimális gátló 

koncentrációját (MIC) mutatja. Az eltérő Pdr5p-GFP termelési állapotok a következőek: 

heterogén termelés (HG), túltermelés (MG), és megemelt termelés (EG).. A medián MIC 

értékek genotípusonként voltak normalizálva a megfelelő ősi vonalakkal. Minden egyes 

genotípus esetén négy független populáció volt növesztve és tesztelve MIC értéke (üres körök).  

 

A fenotípusos heterogenitás mutációkra gyakorolt kedvező hatása tehát nem 

pusztán a Pdr5p-GFP túltermelésének köszönhető. A Pdr5p túltermelése ugyan valóban 

növeli a rezisztencia szintet, de egy vagy több mutáció jelenlétében a flukonazol 

rezisztenciában fontos szerepet játszó Pdr5p mennyiségének heterogenitása képes 

fokozni a szerzett rezisztenciát. 

 

 5.8. A rezisztencia költségének vizsgálata eltérő génkifejeződések mellet  

 

A következő kísérleti rendszerben a kiindulási (ős) és az evolvált PV törzsek 

rátermettségét vizsgáltuk meg stressz hiányában illetve annak jelenlétében a célgén 

eltérő indukálását követően. Ez a kísérleti felállás az adaptáció során kialakult 

rezisztencia költségének a vizsgálatát tette lehetővé. 

Az adaptációt követően - ellentétesen az NPV háttértől - nem találtunk jelentős 

eltérést a kiindulási és evolvált PV törzsek Pdr5p-GFP eloszlása között: a variációs 

koefficiens átlagban 7%-kal emelkedett a kezdeti értékhez képest, míg a génkifejeződés 

átlaga nem változott szignifikánsan (12. ábra). A költség vizsgálathoz azokat az 

evolvált törzsek választottuk ki, amelyek Pdr5p-GFP eloszlása a legjobban hasonlított 

az eredeti PV eloszláshoz (25. ábra).  
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25. ábra. A Pdr5p-GFP fluoreszcencia eloszlásának összehasonlítása a kiindulási és három 

evolvált PV törzs között. Az ábrán a kiindulási (ős) és három függetlenül kiválasztott evolvált 

PV törzs Pdr5p-GFP fluoreszencia eloszlása látható. Az evolvált PV törzsek eloszlása az 

evolúció során alig változott a kiindulási PV populáció eloszlásához képest. 

 

Megvizsgáltuk, hogy a Pdr5p-GFP mennyiségének eltérő mértéke mennyiben 

befolyásolja a kiválasztott törzsek rátermettségét flukonazol jelenlétében. A kiindulási 

és az evolvált PV törzseket eltérő mennyiségű doxiciklin koncentráció alkalmazásával 

indukálva három állapotot hoztunk létre: i) a Pdr5p-GFP-t túltermelő állapot (MG), ii) 

kis mennyiségű Pdr5p-GFP termelő állapot (AG), illetve iii) az eredeti heterogén (HG) 

állapot. A kialakított Pdr5p-GFP eloszlások nagyfokú átfedést mutattak egymással, az 

MG a HG állapot alacsony, míg az AG a HG állapot magas csúcsának felelt meg. A 

három génkifejeződés esetén az átlagok és a variációs koefficiens értékek jelentősen 

eltértek egymástól. A heterogén állapotban a Pdr5p-GFP átlaga 20%-kal nagyobb volt, 

mint az alacsony génkifejeződés (AG) mellett, míg a magas génkifejeződéshez (MG) 

képest 54%-kal kisebb volt. Az AG illetve az MG állapotban a variációs koefficiens 

52%-kal illetve 57%-kal volt kisebb, mint az eredeti HG állapotban (26. ábra). 
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26. ábra. A kiindulási vonalak Pdr5p-GFP eloszlása három eltérő génkifejeződési 

állapotban. A hisztogramok a riporter fehérje populációszintű eloszlását mutatják a PV 

törzsben. A három eltérő Pdr5p-GFP termelő állapot a következő volt: heterogén termelő (HG), 

túltermelő (MG) és kis mennyiségben (AG) termelő állapot. A MG és AG állapotban mind az 

átlag, mind a CV értéke szignifikáns eltérést mutatott a HG állapothoz képest (Mann Whitney 

U-teszt, p < 0,001). 

 

A következő lépésben a három eltérő Pdr5p-GFP termelési állapotot mutató PV 

törzsek rátermettségét flukonazol hiányában mértük meg. Feltételezhetően egy stressz-

mentes környezetben a legkisebb Pdr5p-GFP mennyiséget termelő sejtek előnyben 

vannak a Pdr5p-GFP-t feleslegesen túltermelő sejtekkel szemben. A várakozásoknak 

megfelelően a kis mennyiségű Pdr5p-GFP-t termelő állapotban (AG) a törzsek 8-52%-

kal magasabb rátermettséget mutattak, mint a heterogén (HG) állapotban. Ezzel 

szemben a törzsek rátermettsége heterogén (HG) állapotban 28-40%-kal magasabb volt, 

mint a Pdr5p-GFP-t túltermelő állapotban (MG) (27. ábra). 
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27. ábra. A Pdr5p-GFP túltermelés flukonazol hiányában rátermettség-költséggel jár. Az 

ábra a kiindulási (ős) és evolvált populációk relatív rátermettségét mutatja. Az abszolút 

rátermettséget OD600 növekmény alapján becsültük meg, 72 óráig tartó flukonazol hiányában 

történő növekedés után. A relatív rátermettséget minden genotípus esetén az eredeti heterogén 

génkifejeződés mellett mért abszolút rátermettség-érték normalizálásával kaptuk. A három 

eltérő Pdr5p-GFP termelő állapot a következő volt: heterogén termelő (HG), túltermelő (MG) és 

kis mennyiségben (AG) termelő állapot. A hiba tartományok 95% konfidencia intervallumokat 

jelölnek, 60 független replikátum növekedésének OD600 értékei alapján (Mann Whitney U-teszt, 

p < 0,001).  

 

A következő lépésben a három eltérő Pdr5p-GFP termelési állapotot mutató PV 

törzsek rátermettségét a flukonazol egy széles koncentráció skálája (8-224 µg/ml) 

mellett vizsgáltuk meg. A PV törzsek rátermettsége az eredeti heterogén állapotban 

bizonyult a legnagyobbnak. A Pdr5p-GFP túltermelő állapot (MG) csupán a 

legmagasabb flukonazol dózis mellett, és a háromból csak két evolvált törzsben 

biztosított nagyobb rátermettséget a heterogén állapothoz (HG) képest. Az elvárásoknak 

megfelelően flukonazol jelenlétében a PV törzsek a kis mennyiségben termelő 

állapotban (AG) mutatták a legalacsonyabb rátermettséget (28. ábra).  
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28. ábra. A fenotípusos heterogenitás előnyt biztosít a flukonazol széles koncentráció 

tartománya mellett. Az ábra a kiindulási (ős) és az evolvált populációk relatív rátermettségét 

mutatja egy széles flukonazol koncentráció sor mellett. Az abszolút rátermettséget OD600 

növekmény alapján becsültük meg 72 óráig tartó növekedés után. A három eltérő Pdr5p-GFP 

termelő állapot a következő volt: heterogén termelő (piros vonal), túltermelő (kék vonal) és kis 

mennyiségben (zöld vonal) termelő állapot. A folyamatos vonalak a relatív rátermettség értékek 

8 replikátum alapján számolt mediánját kötik össze. A * jelölés a HG és az MG állapotok 

közötti különbség szignifikancia szintjét jelzi (Mann Whitney U-teszt, p < 0,05). 
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6. Eredmények megvitatása 

 

A fenotípusos heterogenitás evolúcióban betöltött szerepe és fontossága a mai 

napig nem tisztázott kellő mértékben. Bizonyos vélekedés szerint a heterogenitás az 

evolúció mellékterméke és jelentősége kimerül szélsőséges fenotípusok generálásából. 

Más hipotézisek szerint azonban a heterogenitás által generált fenotípus változatok 

megelőzik és táptalajául szolgálnak ritka genetikai variánsok megjelenéséhez és ezáltal 

komplex fenotípusok kialakulásához az evolúció során.  

 

Doktori munkám során a következő kérdésekre kerestem a választ: 

 

1. Képes befolyásolni a fenotípusos heterogenitás az adaptáció kimenetelét káros 

környezetben? 

 

2. Milyen mechanizmuson keresztül képes a fenotípusos heterogenitás az adaptáció 

kimenetelét és sikerét befolyásolni? 

 

2.1. Hatással van a fenotípusos heterogenitás a mutációs készlet méretére a mutációs 

ráta, vagy a populáció méret növelésén keresztül? 

 

2.2. Milyen kapcsolat van a fenotípusos heterogenitás a szerzett mutációk túlélésre 

gyakorolt hatása között? 

 

2.3. Előnyösebb-e egy stabilan káros környezetben a védelmet nyújtó jelleg túltermelése 

a fenotípusos heterogenitáshoz képest? 

 

6.1. A fenotípusos heterogenitás hozzájárul az adaptáció sikeréhez 

 

Fluktuáló vagy hirtelen változó környezetben a fenotípusos heterogenitás 

jelentőségét egyfajta gyors fiziológiai válaszként már számos tanulmány kimutatta. 

Korábbi tanulmányok alapján ismeretes, hogy a fenotípusos heterogenitás hozzá tud 

járulni a populáció túléléséhez a környezet hirtelen változása esetén, amikor nincs 

lehetőség a megfelelő precíz válasz kialakítására (Acar, Mettetal, és van Oudenaarden 

2008). Ilyen esetre példa a tápanyagok folyamatosan változó összetétele az 

organizmusok természetes környezetében, amelyhez folyamatos alkalmazkodás 

szükségeltetik. Erre jelenthet egy előnyös megoldást a metabolikus funkciók 

heterogenitása azáltal, hogy a populáció egy része alternatív metabolomikai útvonalakat 

fejez ki (Johnson és mtsai. 2012). Ehhez hasonlóan jelenséget figyeltek már meg az 

aminosavak szintézise közben (de Lorenzo, Sekowska, és Danchin 2015) illetve a 
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szénforrás hirtelen változásakor is (Heerden és mtsai. 2014; Kotte és mtsai. 2014). A 

fenti példák alapján a fenotípusos heterogenitás jelentősége fluktuáló vagy hirtelen 

változó környezetben mára már általánosan elfogadott nézetté vált, azonban hosszú távú 

adaptációs kísérletek hiányában még mindig kérdéses, hogy a heterogenitás kezdeti 

hozzájárulása a túléléshez egy adaptáció során végig fennmarad-e vagy inkább háttérbe 

szorul. Célkitűzéseink között szerepelt ezért egy hosszú távú adaptációs kísérlet 

kivitelezése, amely során egy, a túlélésben fontos szerepet játszó jelleg heterogenitását 

lehet pontosan szabályozni.  

Célunk eléréséhez a flukonazollal szembeni rezisztencia mechanizmusok egyik 

központi elemének, a Pdr5p pumpafehérje mennyiségének a heterogenitását 

szabályoztuk (Anderson és mtsai. 2003) egy-egy szintetikus szabályozó kör 

integrálásával. Feltételezésünk szerint a Pdr5p mennyiségének populáción belüli 

heterogenitása hatással lehet az adaptációs folyamatok kimenetelére a Pdr5p egyik 

szubsztrátjának számító flukonazollal szemben. A szabályzó körök lehetővé tették, hogy 

a Pdr5p fehérje mennyiségében a kísérlet végéig folyamatosan magas illetve alacsony 

heterogenitást biztosítsunk a populációkban. A két, egymástól eltérő koncepciójú 

evolúciós kísérlet eredményeként elmondható, hogy a heterogenitás mértéke az 

adaptáció kimenetelét jelentősen befolyásolta (9. és 10. ábra). A Pdr5p mennyiségének 

nagyobb mértékű heterogenitása magasabb túlélési arányhoz (#A kísérleti evolúció) és 

magasabb rezisztencia növekedéshez vezetett (#B kísérleti evolúció). A fenotípusos 

heterogenitás tehát nemcsak egy hirtelen megjelenő stresszre adott fiziológiás válasz, 

hanem egy olyan jelleg, ami egy folyamatosan jelenlevő stressz mellett is segíti az 

adaptációt. Felvetődik a kérdés, hogy a heterogenitás mértéke tovább tud-e nőni az 

adaptáció során egy kezdetben alacsony heterogenitású populáció esetén? 

 

6.1.1. A fenotípusos heterogenitás de novo kialakulása 

 

A kísérletes evolúció során azt tapasztaltuk, hogy a flukonazolhoz történő 

adaptációt követően a kezdetben alacsony heterogenitású NPV törzs evolvált 

populációiban a heterogenitás mértéke jelentősen megemelkedett (12. ábra). Hasonló 

jelenséget figyeltek meg a természetben bizonyos élesztő törzsek szennyezett és 

szennyezés-mentes helyből vett izolátumait összehasonlítva (Holland és mtsai. 2014). A 

szennyezés-mentes környezetből származó populációkhoz képest a szennyezett 

környezetből származók jóval nagyobb heterogenitást mutattak, ami az evolúció során 

feltételezhetően adaptív válaszként alakulhatott ki és maradhatott fent a szennyező 
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anyagok jelenlétében. Egy másik tanulmány a szénforrás-változás esetén figyelte meg a 

katabolikus enzimek heterogenitásának a növekedését (New és mtsai. 2014), amelynek 

hátterében a szabályozási útvonalakban azonosított mutációk állnak. A fenti két példa 

esetén a heterogenitás növekedése egy fluktuáló környezetben, illetve a környezet 

hirtelen változása esetén valósult meg és bizonyult adaptívnak. 

A jelen munkában a heterogenitással szemben semmilyen szelekció nem zajlott 

le az alkalmazott gátlószer stabil jelenléte mellett, hiszen a heterogenitás mértéke a PV 

populációkban a két kísérleti evolúció során nem változott (12. ábra). Ezzel szemben a 

szelekció a heterogenitás növelésére irányult a kezdetben kis heterogenitású NPV 

populációk esetén (13. ábra). A heterogenitás növekedéséért feltételezhetően a 

szintetikus konstrukció transzaktivátor (rTA-MF) promóterében azonosított mutációk 

tehetők felelőssé.  

Az eddigi eredmények alapján kijelenthető, hogy akár egyetlen fehérje 

populáción belüli heterogenitásának a mértéke is nagyban meg tudja határozni egy 

populáció adaptációs sikerét. Milyen mechanizmuson keresztül befolyásolja a 

fenotípusos heterogenitás az adaptáció kimenetelét és sikerét? Lehetséges, hogy a 

heterogenitás előnyös, de ritka mutációk megjelenését, vagy akár egész kromoszóma-

átrendeződéseket tesz lehetővé? 

 

6.2. A fenotípusos heterogenitás szerepe mögött meghúzódó mechanizmusok  

 

A klasszikus nézet szerint az adaptáció olyan folyamat, amely során a genetikai 

állomány a természetes szelekció hatására megváltozik (Fisher 1930). A populáció a 

nagyobb rátermettség irányába mozog, amíg eléri a legnagyobb rátermettséget jelentő 

csúcsot az úgynevezett fitnesz-tájképen (Hill 1996). Az “adaptív séta” során a 

megjelenő mutációkra a szelekció mindkét irányban hathat, az előnyös tulajdonságok 

fixálódnak, míg a káros mutációk eltűnnek a populációból (Hey, Fitch, és Ayala 2005). 

Az adaptív folyamatok hátterében álló szekvencia-változások felderítéséhez az 

evolvált vonalak teljes genom-szekvenciát határoztuk meg. A szekvencia adatok 

elemzése során összesen 38 pont-mutációt detektáltunk, amelyek 95%-a fehérje kódoló 

régióban volt (14. ábra). A fehérje kódoló régiókat érintő mutációk 83,3%-a tényleges 

aminosav cserével járt, ami erős szelekciós hatásra utal. A szerzett mutációk 

részletesebb vizsgálata során kiderült, hogy az érintett gének nagy számban 

kapcsolhatók a flukonazollal szembeni rezisztencia kialakulásához (15. ábra). 

Pontmutáció jelent meg többek között a flukonazol eltávolításáért felelős PDR5 génben  
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(Anderson, Ricker, és Sirjusingh 2006), a stressz válaszban részt vevő szterol oxidáz 

enzimet kódoló ERG25 génben (Blosser és mtsai. 2014), valamint a ROX1 génben is, 

amely a respirációban szerepet játszó gének szabályzásában vesz részt. Az utóbbi találat 

egybevág azzal a megfigyeléssel, hogy az antifungális szerek alkalmazására a sejtek 

oxidatív stressz választ váltanak ki (Belenky, Camacho, és Collins 2013). 

A két genetikai háttéren a mutációt felhalmozott gének között jelentős átfedés 

volt, azaz az adaptáció során tapasztalt különbségek nem magyarázhatóak a mutációk 

által érintett gének funkciója közötti különbségekkel. Az adaptáció molekuláris mozgató 

rugóinak funkcionális elemzését követően a szerzett mutációk és a heterogenitás közötti 

kapcsolat populációszintű vizsgálatát végeztük el. 

 

6.2.1. A fenotípusos heterogenitás és a mutációs készlet kapcsolata 

 

Az általánosan elfogadott nézet szerint az adaptáció sikere a szerzett mutációk 

számától és azok rátermettségre gyakorolt előnyös hatásának mértékétől függ. Egy adott 

populáción belül az előnyös mutációk megjelenését a mutációk kialakulásának 

frekvenciája és a populáció méret együtt határozza meg. Egy korábbi tanulmány 

kimutatta azt, hogy a kis populáció méret a rátermettségre kis hatással lévő enyhén 

káros vagy majdnem semleges mutációknak kedvez, míg a nagy populáció méret ritka, 

de előnyös mutációk felhalmozódását teszi lehetővé (LaBar és Adami 2016). Az egyik 

lehetséges mód, ami által a fenotípusos heterogenitás hatással lehet az adaptáció 

kimenetelére az a mutációs készlet méretének a módosítása a populáció méret 

változtatásával. Az adaptáció során átoltásra került PV és NPV vonalak 

populációméretének becsléséhez a kísérleti evolúció átoltási lépéseiben mért optikai 

denzitás értékeket használtuk fel. A PV és NPV törzsek populációmérete között nem 

találtunk szignifikáns különbséget, azaz a fenotípusos heterogenitás adaptációra 

gyakorolt pozitív hatása nem magyarázható a populációméret változtatásán keresztül 

bekövetkező mutációs készlet növekedéssel (16. ábra).  

A mutációs készlet nagyságát befolyásoló másik tényező a mutációs ráta. 

Korábbi munkák alapján ismert, hogy a mutációs ráta emelkedése mutátor fenotípus 

kialakításához vezet, ami extrém stressz jelenlétében segítheti a túlélést (Ram és 

Hadany 2014). Kísérleteink során ezért megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy 

heterogenitás a mutációs ráta növelésével járul-e hozzá az adaptáció sikeréhez. A 

kapilláris szekvencia adatok alapján bizonyossá vált, hogy a pozitív visszacsatolási kör 

jelenléte a szabályozó kör egyik elemében sem növelte meg lokálisan a mutációs 
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események számát. Emellett a genom-szekvenálás során azonosított mutációk számának 

összege sem különbözött szignifikánsan a két háttér között. Egy széles körben használt 

fluktuációs teszt segítségével továbbá kimutattuk, hogy a kiindulási PV és NPV 

populációk mutációs rátája sem különbözött szignifikánsan (17. ábra).  

A fenti eredmények alapján tehát az evolvált PV vonalakban a mutációs ráta 

sem lokálisan (a genetikai szabályozó elemben), sem pedig globálisan (a genom többi 

részén) nem emelkedett meg. A fenotípusos heterogenitás tehát az adaptáció során nem 

a mutációs készlet megváltoztatásán keresztül fejtette ki előnyös hatását.  

Ezt követően a mutációs készletet a kiindulási törzsekben kísérletes úton 

megnövelve kísérleti evolúciót hajtottunk végre annak kiderítésére, hogy a mutációs 

készlet megemelése tudja-e befolyásolni a PV és az NPV törzsek evolúciós kimenetelét. 

A populációméret manipulálása megváltoztathatja a szelekciós nyomást, ezért a 

kiindulási törzsekben a mutációs-készlet megemelése céljából a mutációs rátát növeltük 

meg, és ezáltal mutátor fenotípusú törzseket hoztunk létre. Korábbi munkák alapján 

ismeretes, hogy a DNS hibajavító enzimet kódoló MSH2 gén eltávolítása közel 10-

szeres emelkedést eredményez a mutációs rátában (Huang és mtsai. 2003; Serero és 

mtsai. 2014; Taddei és mtsai. 1997). A szakirodalmi adatokkal egybevágóan az általunk 

használt törzsekben is hasonló emelkedést figyeltünk meg. 

A PV és NPV mutátor törzsekkel végrehajtott laboratóriumi evolúciós kísérlet 

során az elvárásoknak megfelelően a mutátor PV illetve a mutátor NPV populációk 

magasabb flukonazol-rezisztencia szintet értek el, mint az eredeti, nem mutátor 

megfelelőik (18. ábra). Ezen eredmény egybevág azzal a megfigyeléssel, hogy egy 

extrém stressz jelenlétében a magasabb mutációs ráta emelni tudja a túlélés esélyét 

(Ram és Hadany 2014). Az NPV mutátor populációk azonban a megemelt mutációs ráta 

ellenére is alacsonyabb rezisztencia szintet értek el, mint az eredeti, nem-mutátor PV 

populációk (18. ábra). Ezen eredmény már önmagában is a fenotípusos heterogenitás 

jelentőségét támasztja alá. A fenotípusos heterogenitás jelentősége tehát túlmutat 

azokon a mechanizmusokon, amelyek egyszerűen a populáció méret növelésén vagy a 

mutációs ráta megemelésén keresztül fejtik ki hatásukat. Mivel az adaptáció sikere 

nemcsak kizárólag a szerzett mutációktól függ, ezért azt feltételeztük, hogy a 

heterogenitás ezen szerzett mutációk előnyös hatásait tudja módosítani. 
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6.2.2. A fenotípusos heterogenitás befolyásolja a szerzett mutációk hatásait 

 

Egy mára már klasszikusnak számító munkából ismeretes, hogy a szerzett 

mutációk többsége káros, és csak egy nagyon kis részük növeli a rátermettséget 

(Gillespie 1984). Ezen kívül az is ismeretes, hogy az adaptáció dinamikája nem 

egyenletes: az adaptáció előrehaladtával egyre kevesebb előnyös mutáció alakul ki és az 

általuk kiváltott rátermettség-növekedés is egyre kisebb mértékű (Gillespie 1984).  

Egy elméleti munka alapján azt feltételeztük, hogy a fenotípusos heterogenitás 

képes lehet az adaptáció során szerzett mutációk előnyös hatását befolyásolni és ezáltal 

segíteni az adaptáció sikerét (Frank 2011). A heterogenitás és a szerzett mutációk hatása 

közötti kapcsolat felderítéséhez vizsgálatainkhoz a heterogenitásért felelős szabályozó 

kört módosítottuk. Két olyan állapotot hoztunk létre, amelyekben a szerzett mutációk és 

azok kombinációi megegyeztek, viszont a heterogenitás eltérő volt. Vizsgálatainkat a 

legegyszerűbb kísérleti felállással kezdtük, amely során egyetlen mutáció hatását 

teszteltük a heterogenitás jelenlétében, illetve annak hiányában. A Pdr5p 

pumpafehérjében az adaptációt követően azonosított mutációk közül egyet 

véletlenszerűen kiválasztva és bejuttatva vizsgáltuk meg egy mutáció és a heterogenitás 

kapcsolatát. A flukonazollal szembeni rezisztencia kialakulásában a Pdr5p-nek jelentős 

szerepe van (Anderson, Ricker, és Sirjusingh 2006), így az abban megjelenő mutációk 

nagyban tudják befolyásolni az antifungális szerhez történő adaptáció kimenetelét. Az 

elvártaknak megfelelően a PDR5 mutáció mindkét genetikai háttérben növelte ugyan a 

flukonazol toleranciát, de a heterogenitás jelenlétében a mutáció előnyös hatása 

majdnem kétszer nagyobbnak bizonyult, mint annak hiányában (19. ábra). Ezen 

jelenség lehetséges magyarázatául szolgálhat egy korábbi bioinformatikai tanulmány, 

amely szerint bizonyos enzim-aktivitást növelő mutációk egyidejűleg káros hatással is 

lehetnek a fehérje stabilitására (Tokuriki és mtsai. 2008). Ezek alapján elképzelhető, 

hogy a fenotípusos heterogenitás a bevitt mutáció esetlegesen destabilizáló hatását tudja 

tompítani azáltal, hogy a populáció egy részében csökkenti a fehérjetermelést. 

Felvetődik a kérdés, hogy a Pdr5p-GFP mennyiségének heterogenitása csak a 

PDR5 mutációk hatását módosítja, vagy más genomi mutációkét is? Képes-e a 

heterogenitás általánosan befolyásolni a szerzett mutációk rátermettségre gyakorolt 

hatását? Az evolvált PV törzsekben az adaptáció során megjelent genetikai változások 

kombinációjának rátermettségre gyakorolt összhatását szintén a heterogenitásért felelős 

szintetikus konstrukciót módosítva vizsgáltuk meg (20. ábra). A pozitív visszacsatolási 

kör megszüntetése az evolvált PV vonalak heterogenitásának jelentősen csökkenéséhez 
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vezetett, ami lehetőséget nyújtott arra, hogy a szerzett mutációk hatását a heterogenitás 

hiányában is megvizsgáljuk. Ezen vizsgálatok során az evolvált vonalakban a 

rezisztencia-szint jelentős visszaesése volt tapasztalható (21. ábra).  

Az eddigi eredmények ugyan a heterogenitás fontosságát erősítik meg, azonban 

nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a heterogenitás előnyös hatása csak és 

kizárólag a szélsőséges fenotípusú - jelen esetben a Pdr5p pumpafehérjét nagyobb 

mennyiségben termelő - egyedek létrehozása miatt valósul meg. Előnyben van-e egy 

heterogén populációval szemben egy olyan populáció, amelyben a Pdr5p fehérjét csak 

és kizárólag túltermelő sejtek vannak? A fenti kérdés megválaszolásához, valamint a 

fenotípusos heterogenitás és a szerzett mutációk közötti kapcsolat pontosabb 

megértéséhez az indukciós körülmények megváltoztatásán keresztül két, az eredetitől 

eltérő mennyiségű és eloszlású Pdr5p-t termelő állapot esetén vizsgáltuk meg a 

kiindulási törzsek rezisztencia-szintjét az eredeti heterogén állapothoz képest (22. 

ábra). A legnagyobb rezisztencia-szintet az elvárásoknak megfelelően a Pdr5p 

túltermelése eredményezte, míg a másik állapot a kiindulási NPV és PV populációk 

kezdeti rezisztencia szintje közötti különbséget szüntette meg. Az adaptáció során 

megjelenő PDR5 pontmutációk közül egyet véletlenszerűen kiválasztva és bejuttatva a 

törzsekbe azonban a fenti trend jelentősen megváltozott. A mutáció jelenlétében a Pdr5p 

heterogén termelése szignifikánsan nagyobb rezisztencia-szintet eredményezett, mint a 

Pdr5p túltermelése (23. ábra). A fentihez hasonló tendenciát figyeltünk meg az evolvált 

PV törzsekben is, ahol az adaptáció során szerzett genomi mutációk a heterogenitás 

jelenlétében biztosították a legnagyobb rezisztenciát (24 ábra). Az adaptív mutációk a 

Pdr5p túltermelése mellett tehát már nem biztosítottak olyan mértékű rezisztencia-

szintet, mint amit a fenotípusos heterogenitás jelenlétében.  

A rezisztencia mechanizmusok magas génkifejeződése egy stressz faktor 

jelenlétében előnyös stratégia, mivel az növeli a populáció túlélésének az esélyét. Egy 

optimális, zavartalan környezetben azonban ez a stratégia költségessé válik (González 

és mtsai. 2015). Egy adaptáció során ezért fontos szerepet tölthet be egy olyan 

mechanizmus, amely anélkül, hogy megzavarná a túlélést biztosító mechanizmusok 

működését, képes csökkenteni is a magas stressz tűréssel együtt járó költségeket. 

Feltételezésünk szerint a fenotípusos heterogenitás egy ilyen rendszert képviselve előnyt 

élvezhet egy olyannal szemben, amely folyamatosan magas génkifejeződést biztosít a 

vele együtt járó többlet költség kezelése nélkül. A heterogenitás a túlélés biztosítása és a 

velejáró többlet költség kezelése közötti optimális állapot megtalálásán keresztül akár 

összetett problémák kezelésére is alkalmas lehet. 
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6.2.3. A fenotípusos heterogenitás előnye az optimális állapot létrehozása 

 

 Feltételezéseink szerint egy stabil, állandó környezetben is kialakulhatnak 

olyan összetett problémák, amelyek komponensei egyenként is jelentősen hatással 

vannak a rátermettségre. Ilyen esetekben a csak az egyik komponensre kialakított 

optimális reakció nem minden esetben elegendő, ehelyett sokkal hatékonyabb lehet az, 

amikor az összes létező komponensre egyidejűleg sikerül megoldást találni. Ehhez a 

szituációhoz láthatunk hasonlót a Salmonella ttss-1 rendszere kapcsán, amely 

rendszernek a kifejezése ugyan jelentősen csökkenti a termelő sejtek rátermettségét, 

viszont annak hiányában a baktérium populáció képtelen hatékonyan fertőzni a gazda 

sejteket (Martin Ackermann és mtsai. 2008). Hasonló a helyzet a rezisztencia 

mechanizmusok esetén is, mivel azok az antibiotikumok jelenlétében a túlélést 

biztosítják, viszont optimális környezetben költséges a kifejezésük. Egy korábbi 

tanulmány alapján egy baktérium-populáció sejtjei között jelentős eltérések lehetnek 

rátermettségben (Balaban és mtsai. 2004). Kimutatták, hogy az alkalmazott 

antibiotikumokkal szembeni rezisztencia mechanizmusok kifejezése és azok költsége a 

populációnak csak egy kis frakcióját érintik. A stressz jelenlétében ezek a lassan növő 

sejtek biztosítják a túlélést, míg a stressz hiányában a gyorsan növő (nem-kifejező) 

sejtek biztosítják a populáció fenntartását. A fenti példákban az összetett kihívásra adott 

válaszaként a fenotípusos heterogenitás differenciált alpopulációk kialakítását tette 

lehetővé, amelyek különböző szerepeket láttak el. Feltételezéseink szerint a fenotípusos 

heterogenitás a munkák megosztása mellett egy optimális állapot megtalálásán keresztül 

is képes lehet felgyorsítani az adaptációt. 

Az általunk használt kísérleti rendszerben az összetett kihívás komponenseit a 

flukonazollal szemben szükséges rezisztencia kialakulása és a rezisztencia-

mechanizmusok fokozódó költsége jelentette. Egy gátlószerhez történő adaptáció 

sikeréhez az összetett kihívás minden komponensének együttes kezelésére van szükség. 

A Pdr5p magas intenzitású génkifejeződése a korábbi ismeretek (Anderson, Ricker, és 

Sirjusingh 2006) és eredményeink alapján is segíti ugyan a túlélést flukonazol 

jelenlétében, viszont a Pdr5p túltermelése folyamatos költséget is jelent a sejteknek. A 

Pdr5p alacsony intenzitású génkifejeződése esetén a termelés költsége csökken, azonban 

a sejtek extrém érzékennyé is válnak a külső stresszel, a flukonazollal szemben. 

Eredményeink azt mutatták, hogy a populációk rátermettsége a flukonazol széles 

koncentráció-tartományában is a Pdr5p heterogén termelése mellett bizonyult a 

legnagyobbnak (27. ábra). A Pdr5p túltermelése az elvártaknak megfelelően valóban 
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növelte a rezisztencia szintet, azonban a rezisztencia-mechanizmus költsége 

alacsonyabb rátermettséget eredményezett. A Pdr5p kismértékű termelése ugyan 

költséget takarított meg a rendszernek, viszont ezzel párhuzamosan extrém érzékennyé 

is tette a sejteket flukonazollal szemben.  

Az eredményeinkből levonható, hogy a fenotípusos heterogenitás egy optimális 

állapot kialakítását teszi lehetővé a szerzett mutációk előnyös és káros hatásai között. A 

természetben a labor körülményektől eltérően ritkán következnek be olyan változások, 

amelyek kizárólag egy környezeti faktort érintenek, ezért a környezetben 

feltételezhetően az összetett problémákra megoldásokat kínáló rendszerek részesülnek 

előnyben. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a természetben található populációk 

nagyfokú heterogenitást mutatnak (Holland és mtsai. 2014). A heterogenitás által 

létrehozott “optimális állapot” akár komplex fenotípus jellegek kialakulását is lehetővé 

teheti, amely jellegekhez gyakran csak több, kevésbé előnyös, vagy akár káros átmeneti 

lépés vezetne (Wagner 2011). Feltételezhető, hogy a heterogenitás ezen lépések 

számának csökkentésével, illetve azok életképességre gyakorolt negatív hatásának 

tompításával képes lehet felgyorsítani az adaptációt. 

Dolgozatommal arra a feltevésre szerettem volna rávilágítani, hogy habár a 

darwini evolúciós elmélet szerint az evolúciós folyamatok alapját a mutációk jelentik, 

az evolúcióban olyan mechanizmusok is fontos szerepet játszhatnak, amelyek 

túlmutatnak az örökítőanyagban bekövetkező változásoknál. Ilyen mechanizmus a 

fenotípusos heterogenitás, amelynek adaptációban betöltött szerepének alaposabb 

megismerése nem mond ellent az evolúció elméletének, hanem kiegészíti, illetve 

gazdagítja azt. Az evolúció különböző dimenzióinak jelentősége már korábban is 

felmerült a tudományos közéletben (Jablonka és Lamb 2007), ami alapján szükségessé 

vált az evolúciós elméletek felülvizsgálata (Laland és mtsai. 2014). Mindezen korábbi 

javaslatok alapján a jelen eredmények nemcsak elméleti látókörünket tágíthatják, hanem 

új gyakorlati megfontolások alapját képezhetik.  
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9. Összefoglalás 

 

Egyes hipotézisek - amelyek főleg elméleti munkákból származnak - azt 

feltételezik, hogy a heterogenitás által generált fenotípus változatok megelőzik és 

táptalajául szolgálnak ritka genetikai variánsok megjelenésének. Bizonyos vélekedés 

szerint a heterogenitás azonban az evolúció mellékterméke és jelentősége kimerül a 

szélsőséges fenotípusú egyedek generálásából, amelyekben magas illetve alacsony az 

adott, akár túlélést biztosító, jelleg kifejeződése. Ebből adódik a kérdés, hogy vajon egy 

populáció, amely csak az egyik szélsőséget képviselő egyedekből áll (pl. csak magas 

intenzitással kifejezőkből) nagyobb túlélő potenciállal rendelkezik-e egy heterogén 

populációhoz képest olyan körülmények között, ahol az adott jelleg a túlélést 

biztosítaná? Képes a heterogenitás alakítani az adaptációt és segíteni komplex 

fenotípusok kialakulását? 

Doktori munkám során a fő célom volt azt bebizonyítani, hogy a fenotípusos 

heterogenitás nemcsak egy fluktuáló környezetekben befolyásolja a túlélést, hanem 

hosszú távon is hatással van az adaptációra. A célunk elérése érdekében integráltuk a 

szintetikus biológia, a kísérleti evolúció és a genomikai analízisek eszköztárát. Az 

általunk használt kísérleti rendszerben a sejtállapotok véletlenszerű váltakozásából 

származó fenotípusos heterogenitást és az így létrejött fenotípus változatoknak a 

túlélésre gyakorolt hatását vizsgáltuk káros illetve optimális környezetben. 

Egy antifungális szerrel szembeni rezisztencia kialakulásában szerepet játszó 

gén (PDR5) által kódolt pumpafehérje mennyiségének és populáción belüli eloszlásának 

a pontos szabályozásához két szintetikus genetikai szabályozókört juttattunk be az alap 

élesztő törzsbe. A két konstrukció között a fő különbséget egy pozitív visszacsatolási 

kör megléte jelentette, amely a Pdr5p-GFP fúziós fehérje mennyiségének populáción 

belüli eloszlására volt hatással. A pozitív visszacsatolási kört nem tartalmazó (NPV) 

törzs populációjában a legtöbb sejt hasonló mennyiségű pumpafehérjét termelt, amely 

homogén eloszláshoz vezetett. Ezzel szemben a pozitív visszacsatolási kört (PV) 

hordozó törzs esetén bizonyos sejtek kisebb, míg más sejtek nagyobb mennyiségben 

termelték meg a pumpafehérjét, amely egy heterogén eloszláshoz vezetett a 

populációban. Ez a kísérleti felálláslehetővé tette a heterogenitás evolúcióban betöltött 

szerepének és a háttérben álló mechanizmusoknak a vizsgálatát.  

A fenotípusos heterogenitás flukonazolhoz történő adaptáció során betöltött 

szerepét két hosszú távú evolúcióban vizsgáltuk két olyan alap törzset felhasználva, 

amelyekben eltérő volt a pumpafehérje mennyiségének heterogenitása. Az első kísérleti 

evolúcióban a kihalási rátát vizsgáltuk: a flukonazol lépcsőzetesen emelkedő dózisa 



 
87 

 

mellett a heterogén populációk túlélési aránya nagyobb volt, mint a kis heterogenitású 

populációké, amelyek közül szignifikánsan több haltak ki. A második kísérleti 

evolúcióban az egységnyi idő alatt elért rezisztencia szintet hasonlítottuk össze: az 

evolúció végére a heterogén populációk szignifikánsan magasabb rezisztencia-szintet 

értek el, mint a kis heterogenitású populációk. Ezen eredmények fényében 

kijelenthetjük, hogy a fenotípusos heterogenitás valóban képes az adaptáció kimenetelét 

és sikerét befolyásolni. A továbbiakban célunk volt, hogy a háttérben álló 

mechanizmusokat felderítsük.  

Általánosságban véve az adaptáció sikere a szerzett mutációk számától, illetve 

azok előnyös hatásának mértékétől függhet. Egy adott populáción belül az előnyös 

mutációk megjelenését a mutációk kialakulásának frekvenciája és a populáció méret 

együtt határozza meg. Ennek értelmében az egyik lehetséges mód, amelyen keresztül a 

fenotípusos heterogenitás hatással lehet az adaptáció kimenetelére, az a mutációs készlet 

nagyságának befolyásolása a populáció méret vagy a mutációs ráta mértékének 

megváltoztatásán keresztül.  

A két eltérő heterogenitású törzs populáció mérete között nem volt szignifikáns 

eltérés. Ezen kívül bebizonyosodott, hogy a heterogén populáció sikerének hátterében 

nem a mutációs ráta lokális vagy globális emelkedése áll. A kísérleti evolúciót mutátor 

fenotípusú törzsekkel is elvégezve az volt megfigyelhető, hogy a 10-szeresen megemelt 

mutációs rátával rendelkező alacsony heterogenitású populáció nem érte el a 

nagyságrendekkel kisebb mutációs rátával rendelkező, de magas heterogenitású törzs 

rezisztencia szintjét. Ezen eredmények alapján kijelenthető, hogy az evolúció folyamata 

során a mutációk számának puszta növelése nem feltétlen biztosít magasabb adaptációs 

képességet, a mutációk számánál ugyanis jóval fontosabb a szerzett mutációk hatása a 

törzsek rátermettségére. 

A Pdr5p-GFP mennyiségi eloszlásának módosításával megvizsgáltuk, hogy a 

fenotípusos heterogenitás a szerzett mutációk előnyös hatásainak befolyásolásával 

biztosítja-e az adaptáció sikerességét. Első körben a kiindulási (ős) törzsekben a 

szintetikus konstrukciók központi elemének számító PDR5 génbe egy véletlenszerűen 

kiválasztott, az adaptáció során megjelent aminosav cserével járó mutációt (His595Asp) 

építettünk be és vizsgáltuk meg annak hatását. Az elvártaknak megfelelően a mutáció 

bevitele mindkét genetikai háttérben növelte a flukonazol toleranciát, viszont a 

rezisztencia növekedésének mértéke a két háttéren szignifikáns eltérést mutatott a 

heterogén törzs javára. 
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A következő lépésben a genomban felhalmozódott mutációk hatását vizsgáltuk 

meg kis heterogenitású PDR5 génkifejeződés mellett. Az evolvált törzsekben a 

heterogenitás lecsökkentésének a legegyszerűbb módja az annak a kialakulásáért felelős 

szintetikus konstrukció módosítása volt a pozitív visszacsatolási kör megszüntetésével. 

Ennek következtében az evolvált vonalakban a pumpafehérje mennyiségének 

populáció-szintű átlaga nem változott, azonban annak széles eloszlása jelentős 

mértékben lecsökkent, és hasonló képet mutatott, mint az eredeti, kis heterogenitású 

törzsben. Az evolvált vonalak rezisztencia-szintje a heterogenitás lecsökkentése után 

jelentősen visszaesett, ami arra enged következtetni, hogy a fenotípusos heterogenitás 

valóban képes befolyásolni az evolúció során felhalmozódott adaptív mutációk hatását. 

Ezt követően megvizsgáltuk azt, hogy a pumpafehérje mennyiségének a növelése a 

heterogenitás csökkentése mellett hogyan befolyásolja a szerzett rezisztenciát. Mind az 

emelt pumpafehérje mennyiség, mind annak túltermelése alacsonyabb rezisztencia-

szintet eredményezett az adaptív mutációkat hordozó törzsekben, mint amit a törzsek az 

eredeti heterogén állapotban elértek. 

Milyen mechanizmuson keresztül képes a fenotípusos heterogenitás a mutációk 

előnyös hatását fokozni? A rezisztencia mechanizmusok magas intenzitású 

génkifejeződése a stressz faktor jelenlétében ugyan növeli a túlélés esélyét, azonban 

zavartalan környezetben költséges a fenntartásuk. Az adaptáció során ezért fontos 

szerep juthat egy mechanizmusnak, amely képes lehet csökkenteni a magas 

rezisztenciával járó költségeket anélkül, hogy megzavarná a túlélést biztosító 

mechanizmus működését. Feltételezésünk szerint a fenotípusos heterogenitás egy ehhez 

hasonló rendszert képez, amely egy optimális állapot létrehozásával képes a túlélés 

biztosítására és a vele járó többlet költség kezelésére. Ezáltal előnyben lehet egy olyan 

rendszerrel szemben, amely folyamatosan magas intenzitású génkifejeződést biztosít a 

vele járó költség kezelése nélkül. Valóban, a kísérleteink során létrehozott három 

Pdr5p-GFP termelő állapot közül az eredeti heterogén állapotban lévő populáció 

rátermettsége bizonyult a legnagyobbnak az alkalmazott flukonazol széles koncentráció-

skálája mellett. A Pdr5p túltermelése az eredeti (ős) törzsekben ugyan az elvártaknak 

megfelelően növelte a rezisztencia szintet, azonban a rezisztencia mutáció(ka)t hordozó 

törzsekben a pumpa túltermelése a heterogén állapothoz képest számos flukonazol 

koncentráció mellett is alacsonyabb rátermettséget eredményezett, valószínűsíthetően a 

magas intenzitású génkifejeződés fokozott költsége miatt. 

Dolgozatommal arra a feltevésre szerettem volna rávilágítani, hogy habár a 

darwini evolúciós elmélet szerint az evolúciós folyamatok alapját a mutációk jelentik, 
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az evolúcióban olyan mechanizmusok is fontos szerepet játszhatnak, amelyek 

túlmutatnak az örökítőanyagban bekövetkező változásoknál. Ilyen mechanizmus a 

fenotípusos heterogenitás, amely adaptációban betöltött szerepének alaposabb 

megismerése nem mond ellent az evolúció elméletének, hanem kiegészíti, illetve 

gazdagítja azt. Eredményeink alapján a fenotípusos heterogenitás valóban befolyásolni 

tudja az evolúció irányát és ezzel képes gyorsítani az adaptációs folyamatokat káros 

környezetben. Képes egy egyensúlyt kialakítani a szerzett mutációk előnyös és káros 

hatásai között, ezáltal létrehozva egy speciális állapotot, ahol ezen hatások eredője a 

legkedvezőbb. Az eredmények tükrében a bizonyos jellegek nagyobb heterogenitása 

felé irányuló szelekciós nyomás akár komplex fenotípus jellegek kialakulását is 

lehetővé teheti, amelyekhez gyakran csak több, kevésbé előnyös vagy akár káros 

átmeneti lépés vezetne. A heterogenitás ezen lépések számának csökkentésével, illetve 

azok életképességre gyakorolt negatív hatásának tompításával lehet képes felgyorsítani 

az adaptációt.  
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10. Summary 

 

Phenotypic heterogeneity is a phenomenon that stochastically increases the set 

of nonheritable phenotypic variations in a population containing genetically identical 

cells. By generating extreme phenotypic traits, phenotypic heterogeneity is generally 

assumed to provide only a fast physiological response against various kinds of stress 

factors, mainly in fluctuating environments. However, some scholars have also argued 

that stochastically generated variation precedes genetic changes and thereby facilitate 

the evolution of complex traits. This idea has remained disputed, not least because of 

the shortage of experimental studies. 

During my PhD work, our main goal was to demonstrate that phenotypic 

heterogeneity not only influences survival in fluctuating environments, but also has a 

long-lasting impact on adaptive evolution. In order to reach our goals, we integrated 

synthetic biology, experimental evolution and genomic analysis. We studied phenotypic 

heterogeneity that arises from stochastic fluctuation in cellular states and focused on the 

impact of such nongenetic cellular variation under permanent challenges in a novel 

stressful environment. We developed two versions of an inducible synthetic gene circuit 

that generate varying degrees of expression stochasticity of an antifungal resistance 

gene, the plasma membrane efflux pump PDR5. In the strain without a positive 

feedback loop (noPF), most cells produced PDR5 with values very close to the average, 

displaying a unimodal distribution of low variability. In the strain carrying a positive 

feedback loop (PF), the variability was high and presented a bimodal distribution of 

PDR5 production – some cells produced very little PDR5, others produced a lot. This 

experimental setup allowed us to directly investigate the mechanisms whereby 

heterogeneity can increase population survival in a novel stressful environment. 

Next, we investigated how these two genetic circuits influence evolutionary 

adaptation towards antifungal stress and what the underlying molecular mechanisms of 

adaptation might be. Specifically, we asked how the level of nongenetic cellular 

variation shapes mutational effects. Two complementary experiments were used to 

study the impact of phenotypic heterogeneity on adaptive evolution. Experiment A 

measured extinction rate of the evolving strains as a function of gradually increasing 

fluconazole dosage, while experiment B aimed to maximize the fluconazole resistance 

increment during a fixed time period. Phenotypic heterogeneity promoted evolvability, 

as populations with high phenotypic heterogeneity reached a higher level of resistance 
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and were less likely to become extinct during the course of laboratory evolution 

experiments. Next, we investigated the underlying molecular mechanisms of adaptation. 

Based on a prior theoretical work, we hypothesized that phenotypic 

heterogeneity has a long-lasting impact on adaptive evolution for two possible reasons. 

Phenotypic heterogeneity may increase population size and hence the chance of 

occurrence of adaptive mutations. Alternatively, by generating individuals with 

exceptionally high trait values, phenotypic heterogeneity may increase the net adaptive 

value of beneficial mutations at an early stage of adaptation.  

First, we tested the impact of phenotypic heterogeneity on the mutational 

supply that is jointly determined by the beneficial mutation rate and effective population 

size. We found no evidence that the more efficient adaptation would reflect higher 

mutational supply associated with phenotypic heterogeneity, as neither the population 

size nor the mutation rate was different between the two strains. We found no evidence 

that the higher adaptation would reflect elevated local or global mutation rate associated 

with phenotypic heterogeneity.  

We asked how elevated mutational supply affects the outcome of laboratory 

evolution. We manipulated genomic mutation rate by inactivating a mismatch-repair 

gene (MSH2) both in the original noPF and PF strains, leading to an approximately 10-

fold increase in genomic mutation rate. We initiated laboratory evolution with the 

mutator and nonmutator strains, as described previously (Experiment B). As expected, 

mutator strains (Δmsh2) reached higher levels of fluconazole resistance than the 

corresponding nonmutators that carried the same genetic circuit. More surprisingly, the 

level of resistance in the evolved noPF mutator strains was consistently lower than that 

in the evolved PF nonmutator strains. This suggests that despite massive increase in 

mutational supply, the genotype with low phenotypic heterogeneity has an intrinsic 

disadvantage during evolutionary adaptation. We concluded that the observed low 

adaptation rate under low phenotypic heterogeneity cannot be explained by shortage of 

mutational supply only. Phenotypic heterogeneity may enlarge the phenotypic effects of 

mutations and consequently increase the set of adaptive mutations that provide 

resistance above a critical fluconazole dosage. 

We tested whether the phenotypic effects of the mutations that accumulated 

during the course of laboratory evolution were contingent on phenotypic heterogeneity. 

First, we focused on the multidrug transporter PDR5, not least because this gene was 

mutated in all of the sequenced strains. A randomly selected nonsynonymous mutation 

(His595Asp) — observed in one of the evolved PF strains — was inserted individually 
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both into the ancestor PF and noPF strains. The mutation conferred a highly significant 

decline in fluconazole susceptibility when phenotypic heterogeneity was high, but its 

beneficial effect was substantially reduced otherwise. 

Next, we eliminated the positive feedback loop in the evolved PF strains, and 

as a result, tested the resistance level of evolved strains displaying a Pdr5p distribution 

reminiscent of the noPF strains (reduced expression stochasticity with similar mean 

expression). Elimination of heterogeneity substantially reduced the resistance level 

acquired during the course of laboratory evolution. This result suggests that phenotypic 

heterogeneity may enlarge the set of adaptive mutations that provide resistance above a 

critical stress level. Additionally we observed, that high phenotypic heterogeneity was 

beneficial over low heterogeneity, higher mean expression level setting in certain 

evolved strains. The same experimental setting increased resistance in the ancestor 

strain, as expected. 

What might be the long-term advantage of phenotypic heterogeneity over 

mutations that simply provide a shift towards higher mean expression level? High 

expression of a drug-resistance gene provides resistance, but it also induces an 

especially high fitness cost in nonstressed conditions. We hypothesized that the ultimate 

fate of elevated phenotypic heterogeneity should reflect a fundamental trade-off 

between the level of resistance and the fitness cost of resistance: compared to 

constitutively high expression level, phenotypic heterogeneity may dampen fitness costs 

when the level of fluconazole stress is relatively mild. To investigate this issue 

experimentally, we tested how the modulation of PDR5-GFP mean expression level and 

simultaneous removal of gene expression stochasticity affect fitness under stress 

conditions. Careful adjustment of the inducer level allowed us to generate expression 

settings with low phenotypic heterogeneity but exceptionally high or low mean PDR5-

GFP expression levels. Under a wide-range of fluconazole dosages, fitness in the high 

phenotypic heterogeneity setting was higher than in the low phenotypic heterogeneity 

settings (high or low mean PDR5-GFP expression levels). We suspect that this reflects 

an intricate balance between the level of resistance conferred and the fitness cost of 

resistance-bearing mutations. 

In sum, we demonstrated that cell-to-cell phenotypic heterogeneity could 

initiate key steps of microbial drug resistance, for example by promoting fluctuations of 

protein concentrations in efflux pumps. Phenotypic heterogeneity promoted 

evolvability, partly by modulating the adaptive value of beneficial mutations. Therefore, 

we found experimental evidences that stochastically generated variation precedes 
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genetic changes and thereby facilitate the evolution of complex traits. We also note that 

phenotypic heterogeneity can readily change in the laboratory. Therefore, different 

forms of phenotypic heterogeneity in nature may evolve as a direct response to novel 

and extreme environmental challenges. 
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Függelék 
 

1. ábra. A szintetikus konstrukció előállításához használt plazmidok térképei. 
 

 

 
 

 

 

1. táblázat. A szintetikus konstrukció előállításához használt plazmidok leírása. 
 

plazmid promóter gén leírás 

pDN-

T2dGZmxh  

PTetreg2 (szintetikus tetreg 

promóter) 

yeGFP-BleoR alap plazmid 

pDN-T2dPGxh  PTetreg2 (szintetikus tetreg 

promóter) 

PDR5-GFP 

(riporter) 

riporter plazmid 

pDN-T2dMFot  PTetreg2 (szintetikus tetreg 

promóter) 

rtTA-MF 

(transzaktivátor) 

szabályzó 

plazmid 

pDN-GPMFot PGPD (glicerinaldehid-3-foszfát 

dehidrogenáz promóter) 

rtTA-MF 

(transzaktivátor) 

szabályzó 

plazmid 
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2. táblázat. Törzskészítéshez használt oligonukleotidok. 
 

Primer név Szekvencia (5’ -> 3’) Leírás 

PDR5-BamHI-

f 

GCGCGGATCCTATTAAAATGCCCG

AGGCCAAGCTTAAC 

PDR5-GFP gén felszaporítása a GFP 

kollekcióból (Open Biosystems) 

neGFP-XhoI-r GCGCCTCGAGCTATTTGTATAGTT

CATCCATGC 

PDR5-GFP gén felszaporítása a GFP 

kollekcióból (Open Biosystems) 

Backbone-r CGCGTTGGCCGATTCATTAATGC riporter plazmid szekvenálása 

Insert-f AATTGGAGCGACCTCATGCTATAC

CTG 

riporter plazmid szekvenálása 

Tetreg-AflII-f GCGCCTTAAGGCGCCACTTCTAAA

TAAGCGAATTTC 

riporter plazmid szekvenálása 

PG-Seq1 -f ACAGAACCGTATCAAGGGTGTC riporter plazmid szekvenálása 

PG-Seq2 -f TTCTTCTCTGTTAGAAATCTTTTC

G 

riporter plazmid szekvenálása 

PG-Seq3 -f TATTTCACTGGAGAAACCTTTGTT

ACG 

riporter plazmid szekvenálása 

PG-Seq4 -f GAAAGGTTCGATAACTGCAGCTG riporter plazmid szekvenálása 

PG-Seq5 -f TCTACGTTTATGTTGGTTCTATGG riporter plazmid szekvenálása 

PG-Seq6 -f GGAAACATTCTTGGACACAAATTG

G 

riporter plazmid szekvenálása 

PG-Seq7 -r CATCTCTCACTGTAGAAAGAATTG riporter plazmid szekvenálása 

PG-Seq8 -r TCAGCTGCAGTTATCGAACCTTTC riporter plazmid szekvenálása 

PG-Seq9 -r CTTCGTAACAAAGGTTTCTCCAGT

G 

riporter plazmid szekvenálása 

PG-SeqA -r AAAAGATTTCTAACAGAGAAGAAA

ATGC 

riporter plazmid szekvenálása 

PG-SeqB -r CTATCGACACCCTTGATACGGTTC

TG 

riporter plazmid szekvenálása 

PG-SeqC -f ACTCATGGTTTTGATCTTGGTGCA

GATAC 

riporter plazmid szekvenálása 

PG-SeqD -f TGTACTAACTGAAAAGAATGCAAA

TGACC 

riporter plazmid szekvenálása 

PG-SeqE -f ATGGTGCTCATAAATGCCCTGCTG

ACG 

riporter plazmid szekvenálása 

HIS-f ATGACAGAGCAGAAAGCCCTAGTA

AAGC 

a genomi integritás ellenőrzése  

HIS-r CTACATAAGAACACCTTTGGTGGA

GGG 

a genomi integritás ellenőrzése 

HIS-Begin-r ACGCTTTACTAGGGCTTTCTGCTC

TGTC 

a genomi integritás ellenőrzése 

FFF-XhoI-r GCGCCTCGAGTTAACCTGGCAACA

TATCTAAATCAAAGTCATCTAATG

CGTCGGCGGGTAGCATGTCTAGGT

a genomi integritás ellenőrzése 
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CGAAATCGTCAAGAGCA 

tetREnd-f ATGCGGATTAGAAAAACAACTTAA

ATGTGAAAGTGG 

a genomi integritás ellenőrzése 

Before2TRP-r CACATATATTACGATGCTGTTCTA

TTAAATGCTTCC 

a genomi integritás ellenőrzése 

TRPSeq-f GGTGAAAACCTCTGACACATGCAG

CTCC 

a genomi integritás ellenőrzése és a 

riporter plazmid szekvenálása 

 

 

3. táblázat. A kísérletekben használt élesztő törzsek  
 

törzs auxotrófiák plazmid 

integráció 

deléciók törzs leírás 

YPH500 ura3-52, 

lys2-801, 

ade2-101, 

trp1Δ63, 

his3Δ200, 

leu2Δ1 

    alap 

törzs 

  

YDN-

T2dPGxh  

ura3-52, 

lys2-801, 

ade2-101, 

trp1Δ63, 

leu2Δ1 

pDN-T2dPGxh    átmeneti 

törzs 

PDR5-GFP 

riporter törzs 

YDN-

T2dPGxh-

T2dMF 

ura3-52, 

lys2-801, 

ade2-101, 

leu2Δ1 

pDN-T2dPGxh, 

pDN-T2dMFot  

pdr5::KanMX4 PV pozitív 

visszacstolási 

kört tartalmazó 

törzs 

YDN-

T2dPGxh-

GPMF 

ura3-52, 

lys2-801, 

ade2-101, 

leu2Δ1 

pDN-T2dPGxh, 

pDN-GPMFot 

pdr5::KanMX4 NPV pozitív 

visszacstolási 

kört nem 

tartalmazó törzs 

YDN-

T2dPGxh-

T2dMF 

ura3-52, 

lys2-801, 

ade2-101, 

leu2Δ1 

  pdr5::KanMX4, 

msh2::NatMX4  

mutátor 

PV 

pozitív 

visszacstolási 

kört tartalmazó 

mutátor törzs 

YDN-

T2dPGxh-

GPMF 

ura3-52, 

lys2-801, 

ade2-101, 

leu2Δ1 

  pdr5::KanMX4, 

msh2::NatMX4  

mutátor 

NPV 

pozitív 

visszacstolási 

kört nem 

tartalmazó 

mutátor törzs 
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4. táblázat. A promótercseréhez használt oligonukleotidok. 
 

Primer név Szekvencia (5'- -3') Leírás 

5prime_flanking_promswap_

frw 

AGAGTGCACCATAGAT

CAAC 

rtTA-MF promoter 5' flanking 

régiójának felszaporítása 

5prime_flanking_promswap_

rev 

ATCTAAGCGCATCACC

AAC 

rtTA-MF promoter 5' flanking 

régiójának felszaporítása 

CaURAmarker_promswap_5

prime_chimeric_frw 

TATGTTAGCTGGTGGA

CTGACGCCAGAAAATG

TTGGTGATGCGCTTAG

ATATCCGCTAGGGATA

ACAGG 

szelekcióra alkalmas auxotróf 

marker (CaUra3, M komponens) 

CaURAmarker_promswap_3

prime_chimeric_rev 

TTTGTTAGAGTCTTTT

ACACCATTTGTCTCCA

CACCTCCGCTTACATC

AAGGCGTTAGTATCGA

ATCGAC 

szelekcióra alkalmas auxotróf 

marker (CaUra3, M komponens) 

3prime_flanking_promswap_

frw 

TTGATGTAAGCGGAGG

TG 

rtTA-MF promoter 3' flanking 

régiójának felszaporítása 

3prime_flanking_promswap_

rev 

AATGCAGCTGGATCTT

CG 

rtTA-MF promoter 3' flanking 

régiójának felszaporítása 

promswap_nested_frw TGCAGTTATGACGCCA

GATG 

helyettesítő kazetta felszaporítása  

promswap_nested_rev AGAGCGGATCTTAGCT

AGCC 

helyettesítő kazetta felszaporítása 

promswap_confirmA CTTAACTATGCGGCAT

CAGAG 

genomi integráció ellenőrzése 

promswap_confirmD GTATTACCGCCTTTGA

GTGAG 

genomi integráció ellenőrzése 

 
 

5.táblázat. CRISPR-Cas9 allél-cseréhez használt oligonukleotidok.  
 

Primer név Szekvencia (5'- -3') Leírás 

gRNA595 CAAAAGCGTCAGCACTTGGAGTTTTAGA

GCTAGAAATAGCAAGTTAAA 

guide RNS (His595Asp) 

forward primer 

gRNAR GATCATTTATCTTTCACTGCGGA guide RNS egyetemes reverz 

primer 

pYEST_fw GGAAACAGCTATGACCATG gRNS plazmid ellenőrző 

primer (forward) 

pYEST_rev GCGTGAATGTAAGCGTGAC gRNS plazmid ellenőrző 

primer (reverz) 

H595DF GCCAGACCAATCACTGAAAAACATAGAA

CATATTCGTTATACGATCCAAGTGCTGA

CGCTTTTGCATCAGTTCTATCAGAAATA

CCCTCA 

egyszálú oligonukleotid 

(forward) rekombinációs 

kazetta (His595Asp) 
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H595DR TGAGGGTATTTCTGATAGAACTGATGCA

AAAGCGTCAGCACTTGGATCGTATAACG

AATATGTTCTATGTTTTTCAGTGATTGG

TCTGGC 

egyszálú oligonukleotid 

(reverz) rekombinációs 

kazetta (His595Asp) 

PDR5_595ASP CATAGAACATATTCGTTATACG allél-specifikus forward 

primer (His595Asp) 

 

 

6. táblázat. A reverz transaktivátor (rtTAp) aminosav szekvencijában bekövetkező 

változások. 
 

Amino sav változás evolvált törzsek 

Gly12Ala NPV-1 

Gly19Glu NPV-2 

Gly19Val NPV-3 

Gly19Val NPV-4 

Glu37Cys NPV-5 

Arg87Gly NPV-6 

Val99Leu NPV-7 

Gly138Arg PV-1 
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Szerzői hozzájárulás  

 

A doktori munka alapját képző munka önálló projektként került publikálásra (Bódi et 

al., 2017). A cikkben való közreműködés az alábbiak szerint történt:  

 

A felhasznált plazmidok létrehozása és a kiindulási vonalak előállítása: Dmitry 

Nevozhay, if. Székely Tamás, Balázsi Gábor (témavezető), Bódi Zoltán. Áramlási 

citometria mérések kivitelezése, analízise: Bódi Zoltán. Áramlási citometria mérések 

vizualizálása: Bódi Zoltán, Fekete Gergely, Boross Gábor, Papp Balázs (témavezető). 

Az evolúciós kísérletek tervezése: Lázár Viktória, Bódi Zoltán. Az evolúciós kísérletek 

kivitelezése: Bódi Zoltán. A populáció méret meghatározása: Bódi Zoltán. A mutációs 

ráta becslése fluktuációs teszttel: Bódi Zoltán, Farkas Zoltán. A minimum inhibitor 

koncentráció meghatározása: Bódi Zoltán, Farkas Zoltán. A nagy áteresztőképességű 

rátermettségmérés kivitelezése: Bódi Zoltán, Farkas Zoltán, Kalapis Dorottya. A 

promóter csere tervezése és kivitelezése: Bódi Zoltán, Farkas Zoltán, Szamecz Béla. A 

szekvencia adatok bioinformatikai elemzése: José L. Oliveira, Hugo Araújo 

(témavezető), Gabriela Moura, Manuel A. S. Santos (témavezető), Farkas Zoltán. A 

CRISPR-Cas9 rendszerrel szabályozott allélkicserélés tervezése: Csörgő Bálint, 

Nyerges Ákos. A CRISPR-Cas9 rendszerrel szabályozott allélkicserélés kivitelezése: 

Bódi Zoltán, Farkas Zoltán, Csörgő Bálint. 


