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Bevezetés 

A makroautofágia (a továbbiakban ezt nevezem autofágiának) olyan evolúciósan 

konzervált lizoszomális lebontó mechanizmus, amely alacsony szinten minden sejtben 

működik (ez az alapszintű vagy bazális autofágia), és biztosítja a sejtek homeosztázisának 

fenntartását, de adott esetben túlélését, differenciálódását és átépülését is. Feladata a 

citoplazma-komponensek normális turnoverének biztosítása, a sérült, működésképtelen vagy 

káros sejtalkotók, akár teljes organellumok eliminálása (Cuervo 2008). 

A folyamat több, morfológiailag jól elkülöníthető lépésből áll (1. ábra): először egy 

izoláló membrán (más néven fagofór) jelenik meg, mely többé-kevésbe véletlenszerűen 

körbeveszi a citoplazma egy részét, majd körbezárulva létrehozza az autofagoszómát. Ez 

utóbbi egy lizoszómával egyesülve létrehozza az autolizoszómát, amelynek belsejében végül 

lebontásra kerül a szállított citoplazmarészlet, a felszabaduló monomerek pedig 

újrahasznosulnak energiatermelő és szintetikus folyamatokban (Baehrecke 2003). 

Az autofágia a sejtalkotók életciklusában betöltött alapvető szerepén kívül számos 

folyamatban vesz részt. A sejtet ért stresszhatások - éhezés, hipoxia, illetve fizikai és kémiai 

behatások - kivédése érdekében fontos önvédelmi reakcióként az úgynevezett stressz-indukált 

autofágia aktiválódik (Glinsmann és Ericsson 1966, Arstila és Trump 1969, de Duve 1969, 

Rez és Kovacs 1973, Mizushima 2007, Xie és Klionsky 2007). A folyamat szerepét igazolták 

az ontogenezis során is, ezt nevezték el fejlődési autofágiának (Clarke 1990, Edinger és 

Thompson 2004). Az autofágia kapcsolatba hozható olyan alapvető fiziológiás folyamatokkal, 

mint például az öregedés, a sejtnövekedés, az adaptív immunitás és a támadó 

mikroorganizmusokkal szembeni védekezés (Melendez, Talloczy és mtsai 2003, Levine 2005, 

Scott, Juhasz és mtsai 2007, Rubinsztein, Marino és mtsai 2011). Az autofágia csökkent vagy 

éppen túlműködése miatt különféle patológiás elváltozások alakulhatnak ki: 

neurodegenerációs betegségek (például Huntington-, Alzheimer-, Parkinson-kór), tumorok, 

izomsorvadás (Juhasz, Erdi és mtsai 2007, Mizushima, Levine és mtsai 2008, Simonsen, 

Cumming és mtsai 2008, Kongara és Karantza 2012). Ez a vázlatos felsorolás is jelzi, hogy az 

autofágia rendkívül sokrétű szerepet játszik a szervezet homeosztatikus egyensúlyának 

fenntartásában, így molekuláris mechanizmusainak és genetikai hátterének pontos 

feltérképezése mindenképpen szükséges. 

Az autofágia folyamatának szabályozása evolúciósan konzervált (Melendez és 

Neufeld 2008, Pattingre, Espert és mtsai 2008). Az autofág lebontást morfológiailag hat jól 

elkülöníthető lépésre, molekuláris komponenseit pedig az ezeket a lépéseket szabályozó 
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komplexekre oszthatjuk fel (1. ábra): 1. iniciáció; 2. izoláló membrán kialakulása (nukleáció); 

3. izoláló membrán érése és az autofagoszóma kialakulása; 4. kapcsolódás és a lizoszómával 

történő fuzionálás; 5. savasodás és a beltartalom lebontása; és végül 6. reciklizálás. 

Az autofágia révén lebomló anyagok kijelölése, vagyis a degradáció általános 

szelektivitásának kérdése széles körben vitatott téma. Mára már ismert néhány bizonyítottan 

szelektív lebontást kijelölő fehérje, mint például a p62. A humán p62/SQSTM1 

(sequestosome-1) egy olyan több domént hordozó fehérje, mely számos jelátviteli útvonalban 

és ezáltal több alapvető folyamatban játszik szerepet (apoptózis, stresszválasz, sejtnövekedés 

stb). Tartalmaz egy PB1 domént, amellyel képes oligomereket képezni önmagához vagy más 

PB1-domént hordozó fehérjéhez kötődve, egy cink-ujj domént, egy az Atg8/LC3 családhoz 

tartozó fehérjékhez kötődést biztosító LIR (LC3 interacting region) szakaszt, és végül egy 

UBA domént, amely az ubiquitinált fehérjékkel való kapcsolatot biztosítja. Az 

ecetmuslicában (Drosophila melanogaster) ismert homológja a Ref(2)P molekula – a p62 és a 

Ref(2)P felépítését tekintve szinte teljesen megegyezik. 

A sejtben a lebontásra kijelölt fehérjék ubiquitinálódnak, majd a p62 által a már korai 

autofág struktúrákon is megtalálható Atg8-hoz kötődnek, végül autofág lebontással 

emésztődnek. Bizonyos neurodegeneratív betegségek esetében fehérjeaggregátumok 

felhalmozódása figyelhető meg, melyek p62-t és ubiquitinált fehérjéket egyaránt 

tartalmaznak. Ehhez hasonló aggregátumok jelennek meg nagy számban autofágia hiányában 

is, így elmondható, hogy az autofágia szintje rendszerint fordított arányban áll a sejtekben 

megtalálható p62 aggregátumok számával. 

Laboratóriumunkban Drosophila melanogasterrel dolgozunk, amely az egyik legjobb 

modellállat az autofágia tanulmányozásához. Genomjában megtalálhatóak az emberi 

betegségeket okozó gének kétharmadának homológjai, és gyors életciklusa, valamint a 

rendelkezésre álló genetikai és sejtbiológiai vizsgálómódszerek tárháza különösen alkalmassá 

teszik ezt az élőlényt alapkutatási célokra. 

1. ábra Az autofágia mechanizmusa és molekuláris szabályozása (Készítette: Nagy Péter) 
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Módszerek 

In vivo RNS interferencia genom szűrés éheztetett Drosophila lárvákban 

Az autofágiában szerepet játszó gének azonosítása RNS interferencia indukcióján alapuló in 

vivo genom szűréssel genetikai mozaik állatokban, és a pozitív találatok karakterizálása. 

Molekuláris klónozás és embrió injektálás 

Egy aminosavcserét magában hordozó Atg4DN transzgénikus törzs létrehozása és Drosophila 

embriókba történő injektálása. 

Poliklonális anti-p62 és anti-GFP ellenanyag létrehozása 

Az immuncitokémiai és Western blot vizsgálatokhoz nyulakban és patkányokban 

termeltettünk p62 és GFP ellenanyagot. 

Western blot 

Teljes lárva- és légyfej-minták felhasználásával anti-p62 és anti-GFP ellenanyagok tesztelése, 

valamint az autofág fluxus mértékének meghatározásához a p62-GFP riporter hasításának, 

vagyis a szabad GFP és a p62 szintjének vizsgálata. 

Immunhisztokémia 

Az új anti-p62 ellenanyag tesztelése különböző mutáns állatokban és RNS interferenciával 

csendesített zsírtestsejt-klónokban immunhisztokémiai vizsgálatokkal. 

Mikroszkópia 

Az Atg4DN allélt expresszáló Drosophila lárvák elektronmikroszkópos vizsgálata. A 

genomszűrés és az immuncitokémiai vizsgálatok során készült zsírtest-preparátumok autofág 

fenotípusának fluoreszcens mikroszkópos tanulmányozása. 

Statisztika 

A Western blot és a mikroszkópos képek alapján gyűjtött adatok kiértékelése ImageJ program 

felhasználásával történt. A kontroll állatokra vagy sejtekre normalizált adatoknál a 

szignifikanciát meghatározó p értéket minden esetben Student-féle kétfarkú páros t próbával 

számoltuk ki. 
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Eredmények 

  Először autofágiában szereplő gének azonosítására irányuló kísérleteket végeztünk in 

vivo teljes genom RNSi szűréssel Drosophilában. A 7397 letesztelt RNSi törzs 

elsődleges szűrése utáni 1047 vonalat másodlagos tesztekkel sikerült 224 

fenotipikailag jól besorolható génre leszűkítenünk és 3 csoportba beosztanunk: ezek az 

AL (autolizoszóma), AP (autofagoszóma) és ATG (Atg gén-szerű) nevűek. 

 

  Az in vivo genomszűrés első lépése során sikerült azonosítanunk a legtöbb ismert 

autofágiában szereplő gént és új, eddig nem azonosított, ígéretesnek tűnő találatokat is 

(Myc, Atl, Syx17). 

 
  A laboratóriumunk által előállíttatott új anti-p62 ellenanyag specificitását vizsgáltuk 

Atg-mutánsokban, valamint p62-RNSi és p62-t overexpresszáló sejtekben. 

 
  Immunhisztokémiai módszerrel vizsgáltuk az endogén p62 felhalmozódását Atg- és 

S6K-mutánsokban. Eredményeink alapján nagymértékben megnőtt a p62 szintje az 

ismert autofágia-génekre mutáns lárvák zsírtestsejtjeiben, azaz igazoltuk, hogy a 

bazális autofágia hibája a p62 mennyiségének növekedésével jár. A TOR kináz 

szubsztrátjának tekintett S6 kináz (S6K) autofágiában betöltött vitatott szerepével 

kapcsolatban pedig kimutattuk, hogy az S6K-mutáns lárvák zsírtestsejtjeiben 

szignifikánsan megnőtt a p62-aggregátumok száma, ami az ép S6K fehérje 

autofágiához szükséges szerepét igazolja. 

 
  Mozaikos zsírtestekben, immuncitokémiai módszerekkel mutattuk ki a letális 

fenotípusú mutáns alléllel rendelkező gének bazális autofágiában betöltött szerepét. A 

mutáns vizsgálatok után, már eddig is ismert autofágiát szabályozó gének p62 szintjét 

is megvizsgáltuk immunhisztokémiai módszerrel, mozaikos állatok zsírtestjének 

szomatikus klónsejtjeiben, és azt tapasztaltuk hogy az eddigiekhez hasonlóan a p62 

felhalmozódott, negatívan korrelált az autofágia mértékével. 

 
  Háztartási gének sok esetben fals pozitív eredményt mutattak éheztetéssel indukált 

autofág vizsgálatok során. A p62-t kimutató immunhisztokémiai eljárással viszont 

kiszűrhető ezekenek a géneknek egy része, ezzel segítve a „zaj” és a „találatok” 

elkülönítését genomléptékű vizsgálatok során. 
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  Kimutattuk, hogy a korábban p62 felhalmozódás kimutatására használt p62-GFP 

riporter csak limitált módon használható autofágia defektus azonosítására, mert 

autofágiától függetlenül igen nagymérvű aggregációt mutat. A p62-GFP riporter 

jelének intenzitása viszont a p62 ellenanyaghoz hasonlóan negatív korrelációt mutatott 

az autofágia szintjével. 

 
 Azokban az Atg16, Atg18 és Pten RNSi vonalakban, amelyekben a p62 a 

várakozásokkal szemben nem akkumulálódott, az L2 és L3 stádiumú lárvák az 

éheztetéssel indukált autofágiára adott válaszreakciójuk során eltérő fenotípust 

mutattak. Az L2 stádiumú éheztetéssel indukált autofág válasz ugyanakkor korrelált az 

L3 lárvákban immunhisztokémiai vizsgálattal kimutatott p62–felhalmozódás 

mértékével. Ennek oka valószínűleg az, hogy azok az RNSi vonalak hatékonyabbak 

ahol korábban fejti ki hatását a géncsendesítés, és ezáltal nagyobb mértékű p62 

felhalmozódást mutatnak. 

 
 A p62-GFP-t és az mCherry-Atg8a-t közösen termeltetve, autofág struktúrának tűnő, 

nagy méretű, kolokalizáló aggregátumok alakultak ki, még a táplálkozó lárvákban is. 

 
  Tapasztalataink alapján a p62-GFP szabad GFP-re történő konverziójának vizsgálata 

Western blot analízissel mind éheztetéssel indukált, mind fejlődési autofág válasz 

esetében is sokkal hatékonyabb módszer, mint a p62-GFP-t expresszáló sejtek 

fluoreszcens intenzitásának vizsgálata. 

 
  Az általunk élőállított domináns negatív Atg4a allélt expresszáló transzgénikus 

törzsből származó lárvákban gátlódott az éheztetéssel indukált autofág válasz. 

 
 Az Atg8a és a domináns negatív Atg4 allél együttes termeltetése visszaállította az 

éheztetéssel indukált autofágia normális működését. Ez igazolta azt a hipotézisünket, 

mely szerint az Atg4 funkció részleges elvesztése megmenekíthető az Atg8a 

túltermeltetésével.   
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Tézisek 

1. Hibás bazális autofágia esetében a p62 ellenanyag alkalmas a felhalmozódott p62 

kimutatására. A p62 mennyisége negatívan korrelál az autofágiával. 

2. A TOR kináz szubsztrátjának tekintett S6 kináz valószínűleg pozitívan szabályozza az 

autofágiát, mert hiányában a p62 felhalmozódott a sejtekben. 

3. A háztartási gének sok esetben feltételezhetően nem specifikusan, hanem csak indirekt 

módon szabályozzák az autofág folyamatokat. 

4. A túltermeltetett p62-GFP riporter fehérje képes önmagával aggregálódni attól 

függetlenül, hogy az autofágia megfelelő szinten működik vagy valamilyen defektus gátolja a 

normális működését. 

5. A p62-GFP riporter fluoreszcens intenzitása negatív korrelációt mutat az autofágiával. 

6. Azok az RNSi vonalak, amelyekben korábban kapcsol be az RNSi géncsendesítés, 

hatékonyabbak, és ezáltal nagyobb mértékű p62 aggregálódást mutatnak. Ezek alapján az is 

feltételezhető, hogy a különböző Atg mutánsok eltérő p62-fenotípusát az egyedfejlődés során 

fennmaradó anyai hatású ép géntermékek tartós jelenléte okozza. 

7. A p62-GFP és az mCherry-Atg8a riporterek együttes használata nem ideális, mert 

közösen termeltetve autofágia szempontjából fals pozitív következtetést eredményezhet. 

8. Az általunk előállított Atg4 domináns negatív transzgénikus törzs gátolta az 

éheztetéssel indukált autofág választ. 

9. Az Atg4 részleges funkcióvesztése megmenekíthető az Atg8a túltermeltetésével. 
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Az eredmények hasznosítása 

Az in vivo genomszűrés során azonosított, autofág folyamatban résztvevő találatokat a 

laborunk részletesen tudja a jövőben vizsgálni, ezzel folyamatos alapanyagokat szolgáltat 

publikációkhoz (Myc, Atl, Syx17). Kiemelném hogy ez utóbbi gén jellemzéséről íródott 

cikkünk már megjelent. 

Sikeresen előállítottunk és jellemeztünk egy jól működő, specifikus Drosophila p62 

ellenanyagot, mely egy széleskörben ismert és gyakran alkalmazott szelektív autofágia 

marker. A 2012. augusztus 31-én megjelent PLoS One cikkünk kapcsán eddig 18 

kutatócsoport kérte el ezt az ellenanyagot. 

Munkánk során igazoltuk, hogy a Drosophila lárvák zsírtestjében az immunjelölés a Western 

blothoz hasonlóan érzékeny, még a kismértékű p62 szint változások esetében is. Az 

immunoblottoláshoz képest még plusz információval is bír, hiszen megtudhatjuk a létrejött 

p62 aggregátumok pontos számát, méretét és a sejten belüli elhelyezkedését. Mindenképpen a 

p62 specifikus ellenanyag használatát ajánljuk a konstitutívan túltermeltetett p62-GFP 

riporterrel szemben, így a p62-pozitív pöttyök mérete és száma már nem tükrözi hűen az 

autofág aktivitást. Ha azonban mindenképpen a p62-GFP riportert kell alkalmazni, akkor a 

különböző GFP-jelek intenzitásának összehasonlítását ajánljuk. 

A p62 bazális autofágiában betöltött szerepének vizsgálata immunhisztokémiai vagy más 

módszerrel, egy potenciálisan alkalmazható eszköze lehet a nem specifikus, autofágiát 

feltehetően közvetve szabályozó gének kiszűrésére, a „zaj” és a „találatok” elkülönítésére. 

Munkánk egyik fontos tapasztalata, hogy ha csak lehet, minden esetben független RNSi-

vonalakkal is verifikálni kell a kapott eredményeket, mert az RNSi hatásfoka nagymértékben 

függ attól, hogy a géncsendesítés az egyedfejlődés során mikor „kapcsol be”. 

A doktori értekezésben bemutatott kísérletek ugyan Drosophila lárvális zsírtestsejteken 

végeztük el, azt gondoljuk hogy a kapott eredmények érvényesek az autofág kutatásokban 

alkalmazott egyéb sejttípusokra és organizmusokra is.  
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