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Bevezetés 

Az autofágia során az eukarióta sejtek a saját citoplazmájukban található anyag�
kat bontják le a lizoszmális rendszer segítségével. Doktori értekezésemben �
makroautofágia (innentől csak autofágia) folyamatával f����k�t���

Az autofágia egy fagofórnak nevezett membránciszterna keletkezésével kezdődik, 

mely a citoplazma egy részét körbevéve egy kettős membránnal határolt vezikulává,
autofagoszómává záródik� Ezt követően �z autofagoszóma egy lizoszómával egyesü��
ve létrehozza az autolizoszómát, ahol a felvett fehérjék, organellumok építőelem��k��
������k (1. ábra)� � f��������uló ������k felépítő és ���rgiatermelő ��y���
c�����f�y���tk során újrahasznosulnak (Mizushima és mtsai, 2008)�

� kedvezőtlen környezeti hatásk � például éhezés, oxidatív �t����� � következté-

ben beinduló autofágia a nélkülözhető sejtalkotók lebontásával energiát és tápany��
gokat szolgáltat a sejt túléléséhez (Scott é� �t���, ���4)� Az egyedfejlődés során a 

hormonhatásra indukálódó fejlődési autofágia ����� f�t� szerepet játszik a külö��
böző sejtek és szövetek programozott pusztulásában (Rusten és mtsai, 2004)�  ��k
�����tt �z autofágia alacsony szinten állandóan működik a sejtekben. Ez �� ���������
tű foly�mat felelős a hosszú életidejű fehérjék és a sérült organellumok cseréjéért

(Y����t�u és K����ky, ���!)�
Az autofágia tehát egy rendkívül fontos sejtélettani folyamat, ennek megfelelően 

hibája számos orvosbiológiai jelenséggel kapcsolatba hozható. Ily�nek például a 

neurodegenerációs betegségek, a tumorok kialakulása és az öregedés (Juhasz és 

�t���, ���7; Mizushima és mtsai, 2008)�
�� �utf����ómák keletkezéséért felelős "#$ (�uT�%��y ����t�� Gene) géneket 

és az általuk létrehozott komplexeket először élesztőben (S&''*&+/36'89 '8+8v<9&8)
fedezték fel, de később homológjaikat állati rendszerekben is megtalálták (M�������
és N�uf���, ���=; T�uk��� és O%�u��, >??@). Az autofágia korai lépéseit szabályzó 

mechanizmusok tehát erősen konzerváltak, és működésükről számos tanulmány j��
���t ����  �zel szemben a folyamat egy másik kulcsfontosságú lépéséről �� �utf��
goszóma�lizoszóma fúzióról csak korlátozott ismeretekkel rendelkezünk, melyek 

nagyrészt élesztőből származnak B1. ábra)�
Az eukarióta membránok fúziója egy soklépéses folyamat, mely során a két 

vezikula között először egy lazább (pányvázá�), ��jd egy szorosabb (dokkolás) k���
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csolat alakul ki. Végül a kritikus közelségbe került membránok összeolvadnak és a 

két korábban különálló kompartment eFgyé válik. A két fuzionálni készülő membrán 

közti laza kapcsolat a pányvázó faktorok közreműködésével HIHJLI JPQ RUIVUJ WHFV
távolságot áthidalni képes, gyakran több alegységből álló fehérje JXRZIUxUJ [\]X^JU]
és mtsai, 2010_` Ezzel szemben a dokkolásjHW és a fúzió végrehajtásában viszonylag 

kisméretű fehérjék vesznek részt, melyek speciálisQ qwz{|}WUJ [qXILjIU w}
RU~�VIRHIUPRP�U �UW�P~P�U �H^~X] z~~H^�RUW~ Z]X~UPW {|^UZU~X]_ WU�U�U~~ ^XPIU�}^XPI
doménjükkel kötnek egymáshoz. A dokkolás során a mindkét membránban elhelye�}
kedő SNARE}UJ egymásra csavarodva kialakítják a SNARE komplexet és egyre közU}
lebb húzzák egymáshoz a két lipid kettősréteget. Amikor a távolság kritikus szintre 

csökken, bekövetkezik a membránfúzió [Brocker és mtsai, 2010� �XWFQ ����_`
Élesztőben az autofagoszóma}vakuólum (lizoszómának megfelelő organellum) �ú-

zió ismert szereplői a HOPS (HOmotypic fusion and vacuole Protein Sorting) pányvá-

zó komplex, illetve a Vam3, Vam7 (Vz^LXIH] �orphogenesis protein 3 és 7) és Vti1 

[�Z� �UW �nteracting protein 1) SNARE fehérjék [Darsow és mtsai, 1997� Ishihara és 

R~�HPQ ����� Nickerson és mtsai, 2009� Rieder és Emr, 1997� Sato és mtsai, 1998_`
Közülük H�XWjHW H �HR�}nak és a Vam7}nek nincs egyértelmű homológja állati 

]UW���U]UJjUW` z ���q}WHJ ZU�PF } bár mind a hat alegysége rendelkezik hXRXIó-

gokkal a magasabbrendű eukarióták között } az autofagoszóma}lizoszóma fúzióban 

játszott szerepével kapc�XIH~X� P�RU]U~UPWJ ellentmondásosHJ [Ganley és mtsai, 

����� Lindmo és mtsai, 2006_ (1. ábra)`
z �XJ~X]P tézisem alapjául szolgáló munkám céljául tűztem ki, hogy azonosítsam 

az autofagoszóma}lizoszóma fúzióban résztvevő SNARE fehérjéket állati szerveze~}
ben, továbbá, hogy tisztázzam a HOPS komplex autofágiában betöltött szerepét.

1. ábra: Az állati sejtekben zajló autofágia főbb lépéseinek ismert és feltételezett szabályozó faktorai�
Nagy Péter ábrája alapján�
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Munkánkhoz ecetmuslica (���������� ���� �¡��¢��£ ¤¥¦§¨¨©§ª¦«¬§© ®¯sználtunk, 

mely kiválóan alkalmas sejtbiológiai jelenségek genetikai, mikroszkópos és biokém°¯°
módszerekkel történő vizsgálatára. A muslica életciklusa során az autofágiának mind 

a három típusa jól tanu¨mányozható. A bazális és az éheztetés hatására indukálódó 

autofágiát a táplálkozó és éhező korai, a fejlődésit pedig a késői ±²³as stádiumú lá©³
vák zsírtesté´§ª ¨§®§ ¤§µ¶°µ·§¨ª°¸

Alkalmazott módszerek
¹º«¨°»¯ µ§ª§°¼¯ és in vivo vizsgálatok

Az autofagoszó¤¯³lizoszóma fúzióban potenciálisan résztvevő SNARE és HOPS gének 

funkcióvesztésének vizsgálatához különböző RNS interferencia és mutáns vonalakat 

használtunk, illetve állítottunk elő. A gének hiányának hatását genetikai mozaik és 

null mutáns állatokban is megnéztük¸ A különböző genotípusok mozgás képességét 

negatív geotaxis vizsgálattal (más néven mászót§«¬§¨£ ellenőriztük.

Transzgének és transzgenikus legyek előállítása

A fúziós masinéria tagjai közti kölcsönhatás megismeréséhez és a mutáns¥¼ ¤§ª§¼í-
téséhez klasszikus klónozási eljárással elkészítettük ¯z érintett gének µ§ª¥¤°
promóterrel½ °¨¨§¾§ ¿ÀÁ §ª®¯ª«¬§©©§¨ ellátott transzgenikus változatát. Az in vivo kí-

sérletekhez a transzgéneket stabilan hordozó muslica vonalakat is létrehoztunk.

Poliklonális ellenanyagok készítése

Az immunoprecipitációkhoz és immunjelölésekhez poliklonális ellenanyagokat terme¨³
tettünk a Â·ÃÄÅ ÆÂ·ª¯Ã°ªÄÅ£ és az Usnp ÆÇ´°«ª¯È£ SNARE fehérjék ellen¸
Mikroszkópos módszerek

A Syx17 és a HOPS tag Vps16A ÆÉ¯»º¥¨¯© È©¥§°ª «¥©°ªµ ÄÊ£ sejten belüli elhelye¬³
kedésének megismeréséhez ¶¨º¥©§«¬»§ª«³ és elektronmikroszkópos immunjelölés
¯¨¼¯¨¤¯¬ºª¼¸ Ë¬ autofágia és endocitózis hibás fenotípus¥¼ észleléséhez f¨º¥©§«¬³
»§ª« ©°È¥©§©§¼§, vitális festékek§, az endogén marker fehérjék immunjelölését és 

elektronmikroszkópiát használtunk. Ë¬ °¦§µsejtek pusztulását anti³aktív³Kaszpáz3 j§³
löléssel és TUNEL reakcióval vizsgáltuk.

Biokémiai tesztekÌ
A mutáns állatokban a különböző autofágia markerek mennyiségét western blot³¯¨
vizsgá¨tuk. Az autofagoszóma³lizoszóma fúzióban szereplő SNARE fehérjék egymá«³
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sal, illetve a HOPS alegységeivel való kölcsönhatásának bizonyítására 

ÎÏimmunoprecipitációs kísérleteket végeztünk a fehérjék endogén és sejttenyészeÐÑ
ben túltermeltetett, címkével ellátott változatain isÒ
Statisztikai analízis

Az elkészült képek kiértékeléséhez ÓÔÕÖ×ØÙ Õ ÎÕÚÏÐÐ ÕÛÕÐÏÎ ÜÐÕÐÝÜÞÐÝÎÕÝ elemzéséhez

Ú×ÛÝÖ ßàáâ áÐÕÐÝÜÐÝãÜ äå programot használtæçÎÒ

Eredmények
 èÖéÙ a muslica SNARE génjein lefolytatott kisléptékű genetikai szűrés eredmény×Ñ

ként azonosítottuk a êëìíîÙ ÕÞ ïðñò és a óôõöî ÷ø×ÜÝãù× àÜÜÏãÝÕÐ×Û ú×ÔûüÕç×
ßüÏÐ×Ýç ýþ géneket, mint az autofagoszóÔÕÑlizoszóma fúzióûÕç potenciálisÕç
résztvevő ÿÕÎÐÏüÏÎÕÐÒ

 FùæÏü×ÜÞã×çÜ mikroszkóppal vizsgálva a Syx17, Usnp és VAMP7 hiányos sejt×Î×Ð
azt tapasztaltuk, hogy az autofág struktúrákat jelölő endogén és mCherryÑfúzÝós 

àÐÖåÕ üÝÚÏüÐ×üt kisméretű granulumok formájában felhalmozták, a LysoTracker 

Red festékre pozitív autolizoszómák viszont hiányoztak belőlük. A funkcióveszté-

ses szövetekből készült elektronmikroszkópos felvételeken nagyszámú 

autofagoszómát találtunk. à êëìíî mutáns fenotípusát vad típusú transzgénnel 

teljes mértékben menekíteni tudtuk.

 A Syx17 és a VAMP7 mutánsok lizátumait w×ÜÐ×üç ûùÏÐÑtal vizsgálva az Atg8a és 

Õz autofágiával szelektíven lebomló Ú62 fehérje felhalmozódását figyeltük meg. 

 KÏÝmmunoprecipitációval igazoltuk, hogy a Syx17 az UsnpÑvel és a VAMP7ÑÐ×ù
együtt képes komplexet alkotni.

 FényÑ és elektronmikroszkópos immunjelöléssel megállapítoÐÐæÎÙ hÏÖé Õ áéxäý ÕÞ
àÐÖåÕÑpozitív autofagoszómák felszínén vÕç j×len. Ugyanakkor csak minimális 

mértékben kolokalizál az Atg5 és GFPÑÛLÕÔÚ ÷Gü××ç FùæÏü×Üã×çÐ ßüÏÐ×ÝçÑnel cíÔÑ
kézett Drosophila Lysosome Associated Membrane Protein) fagofór, illetve

ÕæÐÏùÝÞÏszóma markerekÎ×ùÒ
 à êëìíî mutáns kifejlett legyek mozgása a kontrollhoz képest jelentősen ù×üÏÔÑ

ùÏÐÐÙ élettartamuk pedig lerövidült. A mutánsok agyát elektronmikroszkóppal meÖÑ
vizsgálva, ÕÞ ÝÛ×ÖÜ×jÐ×Îû×ç ü×çÖ×Ð×Ö – a sejtek citoplazmájának 20%Ñát elfoglaló 

– autofagoszómát figyeltünk megÒ
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 A Syx17 hiányos imágók agyában apoptózissal pusztuló sejteket találtunk. A le-

gyek mozgási hibája azo�ba� a sejthalál ezen típusának ge�etikai gátlása után 

sem állt helyre. 

 Transzpozon ugratással két új deléciós mutáns allélt állítottunk elő a HOPS komp-

le� V�s1�� alegységére. Az új mutáns allélekre hemizigóta állatokban felhalmo-

zódott az Atg8a és p62, ugya�akko� zsírte�tükből a �y�o	�acke� 
el hiányzott. A

mutációkat a vadtípusú transzgén teljes mértékben menekítette.

 A HOPS ko�ple� többi tagjának (V�s11� d� ���n�/d��� ���n����n/���� V�s39�

�����/��) funkcióvesztését is teszteltük fluoreszcens mikroszkópiával és western 

blot-tal. Azt tapasztaltuk, hogy bármely HOPS alegység hiánya a ���17 és a 

V�s1�� �ibájával megegyező fenotípust mutatott.

 A V�s1��, V�s11 és �� mutánsokba� elektronmikroszkóppal - a �e�geteg

autofagoszóma mellett - csak kevés, kórosan apró autolizoszóma-szerű struktúrát 

figyeltünk meg.

 Fluoreszcens immunjelöléssel sikerült kimutatnunk, hogy a HOPS ko�ple� alegy-

sége, a Vps16A kolokalizál az autofág struktúrákat jelölő Atg8a-val és a Syx17-tel.

 �oimmunoprecipitációs kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy a HOPS több tag
a

- a Ca�, a Dor és a  p���A - kölcsönhat a Syx17-tel.

 Éhező és jól táplált felnőtt muslicák lizátumain végzett koi��u�op�ecipitációval 

�eg�utattuk, hogy a Dor és a Syx17 közti kölcsönhatás éhezés (tehát autofág 

indukció) hatására erősebbé válik.

 Kötőhely-térképezés során a Syx17 csonkolt formáit fejeztettük ki sejtkultúrában

és az ezekből készített lizátumokon végeztünk koimmunoprecipitációs vizsgálato-

kat. Megállapítottuk, hogy a HOPS alegységei a membrán-kötött Syx17 SNARE 

doménjét kötik a legnagyobb affinitással.

 Jelátviteli receptorok immunfestésével, lizoszomális enzimek és riporterek érésé-

�ek, illetve lebomlásának, valamint a szem lizoszóma eredetű pig�e�t-

g�a�ulu�ai�ak �iz�gálatával igazoltuk, hogy a HOPS az autofágia mellett az 

endocitózisban és a lizoszómák fejlődésében is alapvető fontosságú. Ezzel sze�-

ben a Syx17 hiányában csak az autofágia sérül.
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Tézisek
!" Dr#$#%&')*+0*4 * 5:;<=> ?@BE és IJMN= SNARE gének szükségesek az 

autofagoszóma+lizoszóma fúzióhoz"

Q" R TUW!X *Y Z$4%+[\) és a VAMP7+tel együtt képes T]R^_ `#f%)\W\m *)`#m4'"

q" Az autofág struktúrák közül a Syx17 a záródott autofagoszómák {\)színén van j\+

)\4"

|" R TUW!X &'ányos legyek élettartama lerövidül> '}\~+'Y#f funkciói )\csökkennek. 

�" Muslicában a HOPS pányvázó komplex minden alegysége szükséges az 

autofagoszómák és lizoszómák hatékony fúziójá&#Y"

�" A HOPS megtalálható az autofág struktúrákon és kolokalizál * TUW!X+m\) '$"

X" A HOPS több alegysége kölcsönhat a Syx17+m\) és ez a kapcsolat az autofágia a`+

tiválódásával párhuzamosan tovább erősödik.

�" R TUW!X+HOPS kölcsönhatás4*` specifikusan az autofagoszóma+lizoszóma fúzió 

során [*4 $Y\r\%\"

Következtetések

RY \}}'~'\`0\4 '$f\rm\m\mm eredményekben bemutattuk, hogy ecetmuslicában a 

Syx17, az Usnp és a VAMP7 hozza létre az autofagoszóma+lizoszóma fúziót végreha�+

tó SNARE komplexet. A TUW!X+ről pedig megállapítottuk, hogy a három SNARE fehér+

�\ közül \Y található az autofagoszómák felszínén.

R 5:;<= hiányos imágók élettartama és mászóképessége az J��= mutánsokéhoz 

hasonlóan, ám azokénál jóval nagyobb mértékben lecsökkent. A 5:;<= mutánsok 

agyában + J��= funkcióvesztéses állatokra ugyancsak emlékeztető módon – *Y

apoptózis markereire pozitív sejteket találtunk �Juhasz és mtsai, 2007�. Így elsőre 
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kézenfekvőnek tűnt, hogy a mutánsok csökkent idegi és motoros funkcióit a neur��

nok pusztulása okozhatta. Ezt a feltevésünket azonban megcáfolta egy további kísé��

letünk, mely során az apoptózis genetikai gátlása nem javított érdemben a �����

mutánsok mozgásán és életképességén. A Syx17 hiányos állatok idegsejtjeinek ultr��

��ruktúráját vizsgálva azt találtuk, hogy a neuronok citoplazmájának ötödét 

autofagoszómák foglalják el. Feltételezésünk szerint a funkcionális citoplazma ilyen 

jelentős mértékű csökkenése elég lehet az ideg�izom rendszer működésében beálló 

súlyos zavar előidézéséhez.

� �������� ������� a muslicában zajló autofagoszóma�lizoszóma fúzió fontos

résztvevőjeként azonosítottuk a HOPS komplex valamennyi tagját. Érdekes megfigy��

lés volt, hogy a ����� mutáns állatok sejtjeiben elektronmikroszkóppal nem találtunk 

�����izoszómát, a HOPS hiányos sejtekben ����� � kisszámú, kóros megjelenésű 

autolizoszóma szerű struktúrát figyeltünk meg. Feltételezésünk szerint ezek jelenléte 

azzal magyarázható, hogy a pányvázó komplex hiányában az autofagoszómák és 

lizoszómák olykor véletlenszerűen találkozhatnak és ilyen ritka esetben a két 

���¡����� � � alacsony hatékonysággal �¢£� ¤ ¥� � egyesülhet. Ezzel szemben �

fúziót közvetlenül végrehajtó SNARE��� nélkül a folyamat semmiképp nem ��¦��

vé¢§�¨

Az a felfedezésünk, hogy a HOPS egyik alegysége megtalálható az autofág stru��

túrákon és kolokalizál a Syx17���� ��¢erősítette feltételezésünket, hogy a három 

SNARE és a HOPS egyaránt az autofagoszóma�lizoszóma fúzióban szerepel. 

Az élesztő HOPS�ról már korábban ismert volt, hogy nem csak pányvaként vesz 

részt a membránok egyesülésében, hanem a SNARE�ekkel kölcsönhatva segíti azok 

komplexszé szerveződését ©Brocker és mtsai, 2010ª Sato és mtsai, 2000«¨ �¦¦�� jól 

��������dik azon felfedezésünk¤ ¦�¢£ � ¬®��nak több alegysége is köt a Syx17�¦��¨

Az a megfigyelésünk ¡�¥�¢, hogy ez a kapcsolat az éhező állatokban tovább erősödik¤

még inkább támogatja azon hipotézisünket, hogy a két faktor együttműködése szü��

séges �� autofagoszóma�lizoszóma fúzióhoz (2. ábra)¨

Munkánk egyik legfontosabb ered�ény�ként megállapítottuk, hogy míg a HOPS az 

autofágia mel���� más lizosz�mális szállítási útvonalakban – például az endocitózisban 

és lizoszóma fejlődésben � is részt vesz, addig a Syx17 hibája csak az autofágiát z��

���¯� ��¢¨ � �£°±²�HOPS kölcsönhatás tehát specifikusan az autofágia során kap 
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´µ¶·¶¸¶¹º »µ ¼¶½¾¶¹¿ annak a lehetőségét, hogy À Áµ ÁÂ¹Ã¼ÁÄÃ´µÃmális SNARE gátlásáÅ

Æ¶resztül À Á ½¿µÃ´µÃmális rendszer többi funkciójának sérülése nélkül Ç½ÃÆÆÃ½ÈÂÆ Áµ

autofág útvonalatº

A dolgozat alapjául szolgáló publikációk
 ÉÊËÊÌÍÎ ÏÐÑ Òº ÓÁÄÔÑ Õº ÖÁ·ÄÁÑ ×º Ò¿·Ø´Ñ Ùº ×Á·¸Á¹¿Ñ ×º ÖÁ·ÄÁÑ ÕºÚº ×Ã¾ÁØ´Ñ ×º

Û¶Ä¶ÜÂ´Ñ ÁÅÜ Ýº ÞÂßÁ´µº àáâãº ÕÂ¹Ã¸ßÁÄÃ´ÃäÁ½ åÔÅ¹Áæ¿ÅâçÀÜ¶¸¶ÅÜ¶Å¹ ½Ô´Ã´ÃäÁ½

Ü¶Ä·ÁÜÁ¹¿ÃÅ äÁ¿Å¹Á¿Å´ Å¶Â·ÃÅÁ½ ¼ÂÅØ¹¿ÃÅ ¿Å è·Ã´Ã¸ß¿½Áº éêë ìíîïðñò íó ôëòò

õöíòí÷øº àáâùúãâÀúãûº

 ÉÊËÊÌÍÎ ÏüÐÑ ×º Ò¿·Ø´üÑ Òº ÓÁÄÔÑ Õº ÖÁ·ÄÁÑ Ùº ×Á·¸Á¹¿Ñ ×º Û¶Ä¶ÜÂ´Ñ Ûº ×·Áä¶·Ñ

ÕºÚº ×Ã¾ÁØ´Ñ Ùº åÁ´´Ñ ÁÅÜ Ýº ÞÂßÁ´µº àáâýº þÅ¹¶·ÁØ¹¿ÃÅ Ã¼ ¹ß¶ ÛÿÒå ØÃä¸½¶æ w¿¹ß

åÔÅ¹Áæ¿Å âç ä¶Ü¿Á¹¶´ ÁÂ¹Ã¸ßÁÄÃ´Ãä¶ Ø½¶Á·ÁÅØ¶ ¿Å è·Ã´Ã¸ß¿½Áº Míòëôîòñï õöíòí÷ø

íó têë ôëòòº àúùâãã8Àâãúýº (*megosztott elsőszerzőség)

 Û¶Ä¶ÜÂ´Ñ ×ºÑ ÏÐ ÉÊËÊÌÍÑ ÕºÚº ×Ã¾ÁØ´Ñ ÁÅÜ Ýº ÞÂßÁ´µº àáâãº »¾Ã½Â¹¿ÃÅÁ·¿½Ô ØÃÅ´¶·¾¶Ü

·Ã½¶ ÁÅÜ ¸ßÔ´¿Ã½ÃÄ¿ØÁ½ ·¶½¶¾ÁÅØ¶ Ã¼ Á åTXâç/åÔæâç (´ÔÅ¹Áæ¿Å âç)ÀØÃÅ¹Á¿Å¿ÅÄ åÓÕR»

ØÃä¸½¶æ ¿Å ÁÂ¹Ã¸ßÁÄÃ´Ãä¶ ¼Â´¿ÃÅ w¿¹ß ¶ÅÜÃ´Ãä¶´ ÁÅÜ ½Ô´Ã´Ãä¶´º Aîtípêñ÷øº

ûùâ6ýàÀâ6ý6º

 ÙÂ½ÁÆÆÁ½Ñ ÓºCºÑ Òº ÓÁÄÔÑ ÏÐ ÉÊËÊÌÍÑ Rº TÂ´ØÃÑ Ýº ÞÂßÁ´µÑ ÁÅÜ þºÒº Ó¶µ¿´º àáâýº

ÕÂ¹Ã¸ßÁÄÔ ¿Å è·Ã´Ã¸ß¿½Áù ¼·Ãä ß¿´¹Ã·¿ØÁ½ ´¹ÂÜ¿¶´ ¹Ã ØÂ··¶Å¹ ÆÅÃw½¶ÜÄ¶º BöíMëd

ïësëñïôê öðtëïðñtöíðñòº àáâýùàçãýçãº

 ÓÁÄÔÑ ÒºÑ Õº ÖÁ·ÄÁÑ ÕºÚº ×Ã¾ÁØ´Ñ ÏÐ ÉÊËÊÌÍÑ ÁÅÜ Ýº ÞÂßÁ´µº àáâýº ÛÃw ÁÅÜ wßÔ ¹Ã

´¹ÂÜÔ ÁÂ¹Ã¸ßÁÄÔ ¿Å è·Ã´Ã¸ß¿½Áù þ¹'´ äÃ·¶ ¹ßÁÅ ÈÂ´¹ Á ÄÁ·ÇÁÄ¶ ØßÂ¹¶º Mëtêídsº

2. ábra: Az autofagoszóma-lizoszóma fúzió során a HOPS komplex összeköti a két kompartment 
membránját, és a Syx17-tel kölcsönhatva segíti a SNARE komplex összeszerelődését. A szerző ábrája.
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A jelölt további publikációi
 Nagy, P*�, �� Kar�a�i*, �� Varga, K� Pirc�, Z� Venkei, S� ��	�
�, K� Varga, �� Eri,

K� Hegeu�, an G� Juha�z� 2��4� ��g�7�FIP2�� localize� �o �erily�o�o�al �ef�2�P

aggrega�e� an �ro�o�e� au�o�hagy by ac�iva�ion of ��g� in Dro�o�hila� ����������

��:453�4�7� (*megosztott elsőszerzőség)
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