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Rövidítések jegyzéke 

AMP adenozin-monofoszfát (Adenosine-monophosphate) 

AMPK AMP-aktiválta protein kináz (AMP-activated protein kinase) 

AR androgén receptor (Androgen receptor) 

ARN Autofágia Szabályozási Adatbázis (Autophagy Regulatory Network) 

ATP adenozin-trifoszfát (Adenosine-triphosphate) 

Arp2/3 actin-related protein2/3 

ATG autofágia gének (Autophagy related gene) 

Bcl-2 Apoptosis regulator Bcl-2; B-cell lymphoma 2 

Beclin-1 az élesztő Atg6 emlős ortológja 

BLAST Basic Local Alignment Searching Tool 

BLOSUM BLOcks SUbstitution Matrix 

ChiP-Seq Chromatin Immunoprecipitation Sequencing 

CMA chaperon-mediált autofágia (Chaperon-mediated autophagy) 

DAPK death-associated protein kinase 

DUF ismeretlen funkciójú domén (Domain of unknown function) 

E1 enzim ubiquitin aktiváló enzim (Ubiquitin-activating enzyme) 

E2 enzim ubiquitin konjugáló enzim (Ubiquitin-conjugating enzyme) 

E3 enzim ubiquitin ligáz enzim (Ubiquitin-ligase enzyme) 

E2F2 E2F2 transzkripciós faktor (Transcription factor E2F2) 

ESCRT endosomal sorting complexes required for transport 

ESR1/2 ösztrogén receptor 1/2 (Estrogen receptor1/2) 

FIP200 FAK family kinase-interacting protein of 200 kDa 

FOXO Forkhead box protein O 

HMM rejtett Markov modell (Hidden Markov Model) 

HMMER bioinformatic analysis method using hidden Markov models 

JNK1 c-Jun aminoterminal kinase 1 

LC3 Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3 

LC-MC folyadék kromatográfia‒tömeg-spektroszkópia (Liquid chromatography–

mass spectrometry) 

miRNS mikroRNS (microRNA) 

mATG13 emlős ATG13 (mammalian ATG13) 

mTOR emlős TOR (mammalian Target of rapamycin) 

NCBI National Center for Biotechnology Information adatforrás 

NHR nukleáris hormon receptor (Nuclear hormone receptor) 

NRF2 NRF2 transzkripciós faktor (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2) 

p150 PI3-kinase p150 subunit 

p53 Cellular tumor antigen p53 

PAM szelekció által jóváhagyott mutáció (Point Accepted Mutation) 

PAS Preautophagosomal structure, Phagophore assembly site 
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PE foszfatidil-etanolamin (Phosphatidyl-ethanolamine) 

PI3K foszfatidil-inozitol-3-kináz (Phosphatidylinositide-3-kinase) 

RBH reciprok BLAST keresés (Reciprocal-Best-BLAST-Hit) 

PKA cAMP-függő protein kináz A (cAMP-dependent protein kinase A) 

ROC Receiver-Operating Characteristic 

SELEX Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment 

SNARE SNAP receptor (SNAP (Soluble NSF Attachment Protein) Receptor) 

SREBF Sterol regulatory element-binding protein  

SREBP Sterol regulatory element-binding protein  

TFEB TFEB transzkripciós faktor (Transcription factor EB) 

TOR Target of rapamycin 

TORC1/2 TOR-komplex 1/2  (TOR Complex 1/2) 

Tpk1 I típusú cAMP-függő protein kináz (cAMP-dependent protein kinase type 

1) 

ULK1 Uncoordinated-51-like kinase 1 

UVRAG UV radiation resistance-associated gene protein 

VPS15 Vacuolar protein sorting-associated protein 15 

VPS34 Vacuolar protein sorting-associated protein 34 

WIPI1 WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 1 

YFP  sárga fluoreszkáló fehérje (Yellow fluorescence protein) 
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Bevezetés 

Az autofágia (sejtes önemésztés) folyamatának közel fél évszázada indult kutatása a 

biológia nagyon gyorsan fejlődő területévé vált. Az autofágia számtalan alapvető 

életfolyamatban játszik szerepet, így pl. a sejtek stressz-hatásokra (éhezés, oxidatív 

stressz, hipoxia, stb.) adott válaszreakcióiban, és a sejtes homeosztázis (működési 

egyensúly) fenntartásában. A kutatások rávilágítottak arra, hogy az autofágia 

kulcsfontosságú az immunrendszer normális működésében, egyedfejlődési 

folyamatokban, és számos élettani folyamatban is. Az emlősökben (így az emberben is) 

az autofágia kóros működése összefüggésbe hozható számos degeneratív betegség (pl. 

neurodegeneratív betegségek, rák, cukorbetegség, stb.) kialakulásával, valamint az 

öregedési folyamat sebességének megváltozásával. Éppen ezért nagy medikális 

jelentőségű az autofágia folyamatának kontrollált serkentése vagy gátlása. Noha eddig is 

jelentős ismeretanyag halmozódott fel az elmúlt évtizedekben az autofágia 

mechanizmusára és szabályozására vonatkozóan, több alapvető fontosságú kérdés a mai 

napig nem kielégítően ismert. Ilyen kiemelkedő fontosságú, és mégis kevéssé feltárt 

terület az autofágia koordinált szabályozásának kérdése, és különösen e szabályozásnak a 

sejtek jelátviteli hálózatában való elhelyezkedése. 

Doktori munkám során az autofágia szabályozásának vizsgálatával, és a 

szabályozás kutatásának elősegítésével foglalkoztam. Az autofágia szabályozásának 

tanulmányozását evolúciósan közeli és távoli fajok összehasonlításával, az azonosságok 

és eltérések feltárásával végeztem. Unikonta (az Unikonta csoportba tartoznak az 

Opisthokonta [állatok és gombák] és Amoebozoa [nyálkagombák] taxonok) és nem 

Unikonta egysejtű (a továbbiakban a „nem Unikonta” alatt a Chromalveolata és az 

Excavata csoportokba tartozó taxonokat értem) taxonokat hasonlítottam össze. 

Eredményeink alapján megállapítottam, hogy az Unikonta szervezetekben megtalálható 

Atg1/ULK1 autofágia indukciós komplex hiányzik a nem Unikonta egysejtűekből. Ezen 

túlmenően létrehoztunk egy átfogó, az autofágia működésével és szabályozásával 

kapcsolatos minél teljesebb információt felölelő autofágia szabályozási kapcsolati 

hálózatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszékén működő NetBiol 

hálózatbiológiai kutatócsoport tagjaival közösen. A létrehozott adatbázis potenciálisan 

lehetővé teszi az autofágiával kapcsolatos elméletek kidolgozását és ellenőrzését, illetve 

segíti kísérletek tervezését és eredményeik értelmezését. 
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Irodalmi bevezető 

Az autofágia jelentősége 

Christian de Duve belga Nobel-díjas kutató 1963-ban használta először a görög 

eredetű autofágia szót („auto” - saját, önmaga; ”phagy” - evés) (de Duve 1963). Először 

emlős szövetekben írták le a folyamatot ultrastruktúrális módszerekkel, 

elektronmikroszkóp használatával (Clark 1957). Ezt követően főként morfológiai és 

farmakológiai vizsgálatokat végeztek az autofágia kutatása területén.  

Az autofágia kutatása az 1990-es évektől lendült fel ismét, amikor sorban 

azonosítottak új autofágia géneket az egysejtű élesztőben. Az élesztő igen alkalmas 

modellszervezetnek bizonyult a folyamat genetikai analíziséhez, mert az életciklusa 

legnagyobb részében haploid, továbbá az élesztőben az autofág struktúra – vakuólum – 

már fénymikroszkóppal is vizsgálható. Ez lehetővé tette a genetikai screenek – autofágia 

defektív mutáns törzsek izolálásának – kivitelezését (Yang és Klionsky 2010; Ohsumi 

2014). Az azonosított Atg (Autophagy related) géneket felfedezésük sorrendjében 

számozták. Jelenlegi tudásunk szerint az autofágia mechanizmusában közel 30 Atg gén 

vesz részt. Számos olyan gént is azonosítottak, amelyek a folyamat szabályozásában 

vesznek részt. Az élesztőben azonosított Atg gének ortológjait később soksejtűekben (pl. 

Drosophila, Caenorhabditis és emlősök) is leírták (Kourtis és Tavernarakis 2009; Dunn, 

Schroder, és Aris 2013;  Mulakkal és mtsai. 2014; Ohsumi 2014). A kiterjedt kutatások 

ellenére azonban az autofágia folyamatának számos alapvető kérdése nincs még 

megfelelően tisztázva (Y. Chen és Klionsky 2011; Reggiori 2012). Ilyen pl. a jelen 

disszertáció témáját képező autofágia szabályozás kérdése. 

Az autofágiával kapcsolatos kutatások a biológia és az orvostudomány 

legintenzívebben fejlődő területei közé tartoznak. Mindezt alátámasztja, hogy a PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) szakirodalmi adatbázis adatai szerint az egy 

évben megjelenő összes publikációk száma az elmúlt 13 évben alig több mint 

kétszeresére nőtt, ezzel szemben a címben vagy absztraktban az ’autophagy’ szót említő 

cikkek száma 57-szeresére emelkedett (1. ábra). Ez az intenzív érdeklődés azzal 

magyarázható, hogy az elmúlt időszak kutatásai rámutattak arra, hogy az autofágia 

többek között olyan kiemelkedő orvosbiológiai, társadalmi, szociális és gazdasági 

jelentőségű témákkal van szoros kapcsolatban, mint a rák, a neurodegeneratív betegségek 

és az öregedés folyamata (Vellai és mtsai. 2009; Ravikumar, Sarkar, és mtsai. 2010; H.-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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G. Wang 2013; Nixon 2013; Boya, Reggiori, és Codogno 2013;  P. Jiang és Mizushima 

2014). 

 

 

 

1.lábra.oPubMed adatbázisban szereplő publikációk évenkénti megjelenési 

számának emelkedési üteme. 

A grafikon azt mutatja, hogy az elmúlt tizenhárom év során hogyan változott a 

PubMed irodalom-keresőben szereplő összes publikáció, valamint a címben vagy az 

absztraktban az „autophagy” szót tartalmazó publikációk száma. 

 

 

Az autofágia sejttani és élettani funkciói 

Az autofágia számos élettani folyamat résztvevője (Choi, Ryter, és Levine 2013). 

Az autofágia a citoplazma részeinek lizoszómális lebontásával hozzájárul a sejt 

anyagainak folyamatos megújulásához. A felesleges vagy hibás makromolekulák − 

elsősorban fehérjék − és sejtszervecskék lebontásával lehetővé teszi a sejt változó 

körülményekhez történő alkalmazkodását. Az autofágia fontos szerepet játszik a sejt 

stresszhatásokra adott válaszreakciójában is (Murrow és Debnath 2013), hiszen számos 

stressz-tényező pl. az éhezés (Chang és mtsai. 2009), a magas hőmérséklet és az oxidatív 

stressz (Kiffin, Bandyopadhyay, és Cuervo 2006) nagymértékben képes indukálni a 

folyamatot.  
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Az autofágia, a sejtmegújító folyamatok mellett, a sejtek programozott pusztulását 

is okozhatja (II. típusú programozott sejthalál) (Tsujimoto és Shimizu 2005). Fontos 

szerepet játszik több fejlődési és differenciációs folyamatban (Levine és Klionsky 2004). 

Kulcsszerepe van az öregedés folyamatában, és az élethossz meghatározásában is (Vellai 

és mtsai. 2009). Az autofágia az immunrendszer működésében is alapvető szereppel bír, 

részt vesz a sejten belüli kórokozók (vírusok, baktériumok és egysejtűek) eltávolításában 

és az antigén-prezentációban (MHC II) (Deretic 2006).  

Az autofágia kóros működése különböző patológiás állapotok kialakulásához 

vezethet. Szerepet játszik többek között számos neurodegeneratív betegség 

kialakulásában (pl. Alzheimer, Parkinson és Huntington kór) (Rubinsztein és mtsai. 

2005). Korunk másik népbetegsége a rák, amelynek kialakulásában és progressziójában 

ellentmondásos, de kulcsfontosságú szerepe van az autofágiának (Wu és mtsai. 2012). 

Számos más betegség (pl. Crohn betegség, cukorbetegség, izomatrófia) esetében is 

kimutatható összefüggés a kórfolyamat és az autofágia hibás működése között (Mehrpour 

és mtsai. 2010). 

 

Az autofágia típusai 

Az autofágia három, egymástól részben különböző folyamatot takar: a 

makroautofágiát, a mikroautofágiát és a chaperon-mediált autofágiát (CMA) (2. ábra). 

Ezek közül a legrészletesebben tanulmányozott, és legalaposabban ismert a 

makroautofágia (Feng és mtsai. 2014). A folyamat során a sejt citoplazmájának egy 

része, vagy akár teljes sejtszervecskék (pl. mitokondrium, peroxiszóma) kettős 

membránnal határolt vezikulákba záródnak. A formálódó membránt fagofórnak, a kész 

vezikulát autofagoszómának, a kialakulás helyét pedig PAS-nak (Preautophagosomal 

structure / Phagophore assembly site) nevezik. Az autofagoszóma először általában egy 

endoszómával egyesül (amfiszóma), majd lizoszómával fuzionál (autolizoszóma). Az 

autolizoszómában a lizoszómális enzimek a bezárt sejtrészeket, valamint a korábbi 

autofagoszóma belső membránját lebontják. A bontás végtermékeként keletkező 

kismolekulák és monomerek a citoplazmába jutnak, ahol a sejt saját felépítő és 

energiatermelő folyamataiban felhasználódnak. 

Az autofágia másik típusa a mikroautofágia (Wen-wen Li, Li, és Bao 2012). A 

mikroautofágia esetén a citoplazma kisebb részei közvetlenül kerülnek be a lizoszómákba 

egy endocitózisra emlékeztető folyamat során. 



– 12 – 

Az autofágia harmadik változata a chaperon-mediált autofágia (CMA) (Wenming 

Li, Yang, és Mao 2011), amely során fehérjék jutnak be közvetlenül a lizoszómába 

chaperon fehérjék segítségével. Ebben a folyamatban azok a fehérjék vehetnek részt, 

amelyek rendelkeznek egy jellemző, 5 aminosavból álló szekvenciával (KFERQ). A 

citoplazmatikus chaperonok ezt felismerve a fehérjéket letekerik, és „betuszkolják” a 

lizoszómába egy speciális csatornán keresztül. 

 

 

 

2.lábra.oAz autofágia típusai. 

Az autofágiának három fő típusát különböztetjük meg. Az autofágia legjobban 

ismert és legnagyobb kapacitású változata a makroautofágia. A makroautofágia 

során a sejt citoplazmájának egy része és/vagy sejtszervecskék bezáródnak kettős 

membránnal határolt vezikulákba, amelyek a folyamat végén lizoszómákkal 

egyesülnek, és a tartalmuk lebomlik, majd újrahasznosul. A mikroautofágia során 

egy endocitózisszerű folyamattal közvetlenül jutnak be kisebb citoplazma részek a 

lizoszómába. A chaperon-mediált autofágia esetén citoplazmatikus chaperonok aktív 

közreműködésével kerülnek be egyes fehérjék a citoplazmából a lizoszómákba. Az 

ábra Vellai és mtsai. 2009 publikációjában szereplő ábra magyarra fordításával 

készült.  

 

 

Mivel disszertációmban, kizárólag a makroautofágiával foglalkozom, a következő 

fejezetekben az „autofágia” alatt minden esetben makroautofágiát értek. 
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Az autofágia molekuláris mechanizmusa 

Az autofágia nagyon összetett folyamat, ami egymástól részben eltérő megjelenési 

formákat is mutathat (Svenning és Johansen 2013). Az autofágia általánosan jellemző 

szakaszai az alábbiak (3. ábra) (J. Huang és Klionsky 2007): 

a) indukció 

b) szállítmány felismerés és becsomagolás 

c) vezikulaképződés iniciációja 

d) vezikula növekedés és záródás 

e) Atg fehérjék körforgása 

f) vezikula fúziója a vakuolummal/lizoszómával 

g) vezikula és tartalmának lebomlása 

h) a lebontott makromolekulák újrahasznosítása. 
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3.lábra.oAz autofágia folyamatának szakaszai. 

Az autofágia folyamatának egyes szakaszaiban számos, jellemző autofágia fehérje 

vesz részt. Néhány fehérje több folyamatrészben is fontos szerepet játszik (pl. 

Atg11). Az ábra Yang és Klionsky 2009 publikációjában szereplő ábra magyarra 

fordításával készült.  

 

 

Indukció 

Az autofágia intenzitását az adott sejt pillanatnyi szükségletei határozzák meg. 

Mind a csökkent, mind az indokolatlanul felfokozott autofágia-aktivitás súlyos 

következményekkel jár, ezért nagy jelentősége van az autofágia szabályozásának. A 

szabályozás döntően a folyamat indukcióján keresztül valósul meg. 

Az autofágia legfontosabb és legtöbbet tanulmányozott felsőszintű regulátora a 

TOR (Target of rapamycin) kináz (Noda és Ohsumi 1998). A TOR fehérje két, eltérő 

összetételű és funkciójú komplexet alkot (TORC1 és TORC2) (Jung és mtsai. 2010). Az 

autofágiát közvetlenül a TORC1-komplex szabályozza az Atg1-komplexen keresztül. Az 

Atg1-komplex kulcsfehérjéje a névadó Atg1, amelyik az autofágia további indukciójáért 

felelős. Az élesztőben az Atg1-komplex tagjai az Atg1 mellett még az Atg13, az Atg17, 
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az Atg29 és az Atg31. Megfelelő tápanyag ellátottság esetén a TOR kináz aktív. Az aktív 

TOR az autofágia indukciós-komplex egyes tagjait (Atg1, Atg13) foszforilálja, ami 

gátolja az Atg1 és az Atg13 kölcsönhatását és az Atg1 kináz-aktivitását. Az Atg1-

komplex gátlásán keresztül a TOR gátolja az autofágia indukcióját (Noda és Ohsumi 

1998). Éhezés esetén a TORC1 gátlódik, ami következtében az Atg1, és különösen az 

Atg13 részlegesen defoszforilálódik. Ez lehetővé teszi az Atg1(-Atg13-Atg17)-komplex 

kialakulását, az Atg1 aktiválódását és az autofágia folyamatának indukcióját (Kamada és 

mtsai. 2000). 

Egy másik sejten belüli tápanyag-szenzor a PKA (cAMP-dependent protein kinase 

A) szintén az autofágia negatív szabályozója. A PKA az élesztő Atg1 emlős ortológját, az 

ULK1-et (Uncoordinated-51-like kinase 1) foszforilálja (Stephan és mtsai. 2009). A TOR 

felsőbb szintű, negatív szabályozója az AMPK (AMP-activated protein kinase), ami 

képes aktiválni az autofágiát (Z. Wang és mtsai. 2001). Amennyiben az AMP/ATP arány 

a sejtben magas, az AMPK gátolja az mTOR-t (emlős/mammalianTOR), és közvetlenül is 

aktiválja az ULK1-et (Gwinn és mtsai. 2008; Lee és mtsai. 2010). Az Atg1/ULK1 kináz 

aktivitása kritikus az autofágia indukcióban, ugyanakkor a pontos szerepe még csak 

részben ismert. Élesztőben az Atg1 kináz aktivitása szükséges például az Atg fehérjék 

PAS-ról történő leválásához (Chan és mtsai. 2009), de az Atg1-nek fontos kináz-

független funkciója is van a PAS összeszerelődésében (Cheong és mtsai. 2008; 

Kawamata és mtsai. 2008). Annak ellenére, hogy az ULK1 a kulcsa az autofágia 

indukciónak, az ULK1 kináz szubsztrátját csak a közelmúltban sikerült azonosítani 

(Russell és mtsai. 2013). Az ULK1 a VPS34-komplex (vacuolar protein sorting-

associated protein 34) Beclin-1 tagját foszforilálja (az élesztő Atg6 emlős ortológja), 

ezzel aktiválva a komplex működését. Az aktivált VPS34-komplex VPS34 fehérje tagja 

foszforilálja a foszfatidil-inozitolt  (Russell és mtsai. 2013), és az így keletkező 

foszfatidil-inozitol-3-foszfát teszi lehetővé az autofagoszóma képződését. 

Valamennyi, eddig tanulmányozott többsejtű állat (Metazoa), gomba (Fungi) és 

Amoebozoa fajra általánosan igaz, hogy szoros kapcsolat van a metabolikus stressz és az 

autofágia indukció között. Az élesztő Atg1-komplex tagjainak ortológ és nem ortológ, de 

hasonló funkciójú megfelelői megtalálhatóak a magasabbrendű szervezetekben is. Az 

emberben az Atg1 ortológja az ULK1, az Atg13 funkcionális megfelelője az mATG13 

(mammalian ATG13), míg az Atg17-é a FIP200 fehérje (FAK family kinase-interacting 

protein of 200 kDa). 
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Vezikula-képződés iniciációja 

Az előbb említettek alapján az autofagoszóma kialakulás korai szakaszának 

helyszínével erős kolokalizációt mutat a Vps34. A Vps34 kulcsfontosságú az 

autofagoszómák kialakulásában, gátlása megakadályozza az autofagoszómák képződését 

(Seglen és Gordon 1982). A Vps34 kináz komplexet alkot a Vps15/p150 (vacuolar 

protein sorting-associated protein 15/ PI3-kinase p150 subunit), az Atg14 és az 

Atg6/Beclin-1 fehérjékkel. A Vps15/p150 felelős a Vps34-komplex megfelelő 

membránfelszínekhez kötődéséért, míg az aktiváló hatású Atg6/Beclin-1 fehérje a Vps34 

működésének szabályozásában vesz részt. Ezen funkciója miatt az Atg6/Beclin-1 fehérje 

fontos szabályozója az autofágiának, és az Atg6/Beclin-1 fehérjén keresztül számos 

fehérje képes befolyásolni az autofágiát. Így serkenti az UVRAG (UV radiation 

resistance-associated gene protein) az autofágiát, míg a Bcl-2 (Apoptosis regulator Bcl-

2; B-cell lymphoma 2) gátolja (Noble és mtsai. 2008). A Beclin-1 stabil dimerképzésre 

képes. Az UVRAG a Beclin-1 coil-coil doménjához kapcsolódva UVRAG-Beclin-1 

heterodimerek kialakulásához vezet, ami a Beclin-1, és ezen keresztül az autofágia 

aktiválását eredményezi (Noble és mtsai. 2008). A Bcl-2 éppen ellenkezőleg hat, a 

Beclin-1 homodimerekhez kapcsolódva gátolja a Beclin-1, és ezáltal az autofágia 

működését (Noble és mtsai. 2008). 

 

Vezikula növekedés és záródás 

A fagofór membrán növekedésében két, ubiquitinilációhoz hasonló folyamatsor 

vesz részt. Ezek központi szereplője két, ubiquitinszerű molekula, az Atg8/LC3 

(microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3) és az Atg12. Az Atg12 az Atg7 

(E1 ubiquitin aktiváló enzim) és az Atg10 (E2 ubiquitin konjugáló enzim) 

közreműködésével kötődik az Atg5 molekulához. Ez a dimer azután az Atg5-ön keresztül 

nem-kovalensen kapcsolódik az Atg16-hoz. Ezek a hármas egységek négyesével egy-egy 

Atg12-Atg5-Atg16 tetramer komplexet képeznek. 

Az Atg8/LC3-ról első lépésként az Atg4 proteáz lehasítja az utolsó aminosava(ka)t, 

hogy a C-terminális glicin szabaddá váljon. Szabad, láncvégi glicin hiányában a további 

lépések nem tudnak lejátszódni. Ezt követően az Atg8/LC3 az Atg7 (E1 ubiquitin 

aktiváló enzim) és az Atg3 (E2 ubiquitin konjugáló enzim) közreműködésével kerül rá a 

membránalkotó foszfatidil-etanolamin (PE) molekulára. Az Atg12-Atg5-Atg16 komplex 

a folyamat utolsó lépését minden bizonnyal E3 ubiquitin ligáz enzimként segíti (Hanada 

és mtsai. 2007). 
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Mindkét molekulakomplex a PAS területén formálódó autofagoszóma 

membránokon lokalizálható. Eltérés azonban, hogy míg az Atg12-Atg5-Atg16 komplex 

csak a kialakulóban levő autofagoszóma külső felszínén fordul elő, addig az Atg8/LC3-

PE komplex mind a külső, mind a belső membránfelszínen egyaránt megtalálható. A 

vezikula külső felszínén található Atg8/LC3 molekulákat a korábban már említett Atg4 

proteáz később levágja, a belső felszínen levők azonban bezáródnak az autofagoszómába, 

és a továbbiakban az autofagoszóma tartalmával együtt lebomlanak az autolizoszómában. 

 

Atg fehérjék körforgása 

Az Atg9 integráns membránfehérje, amely kulcsszerepet játszik a membránok PAS 

helyszínére történő szállításában (Noda és mtsai. 2000). Az Atg9 ‒ a hozzá kapcsolódó 

más fehérjékkel, pl. Atg23 és Atg27 (Yen és mtsai. 2007; Legakis, Yen, és Klionsky 2007) 

együtt − körforgást mutat a PAS és a perifériás membránok között. Az Atg9 és a hozzá 

kötődő membránrész az aktin sejtváz mentén szállítódik a PAS helyszínére, amiben az 

Arp2/3 komplexnek (actin-related protein 2/3) van fontos szerepe (Monastyrska és mtsai. 

2008). Az Atg9 és az Arp2/3 közötti kapcsolatot az Atg11 fehérje biztosítja (He és mtsai. 

2006; Monastyrska és mtsai. 2006). 

Az autofagoszóma membrán biogenezise meglehetősen összetett, és a mai napig 

nem egyértelműen tisztázott (Lamb, Yoshimori, és Tooze 2013). Részben elméleti 

megfontolások, részben kísérletes eredmények alapján az autofagoszóma izoláló 

membránja többféle forrásból is származhat: de novo képződéssel, valamint a Golgi-

endoszóma rendszerből (Ohashi és Munro 2010), az endoplazmatikus retikulumból (Axe 

és mtsai. 2008), a mitokondriumból (Hailey és mtsai. 2010) és a sejthártyából 

(Ravikumar, Moreau, és mtsai. 2010). 

 

Autofagoszóma fúziója a vakuolummal/lizoszómával 

A bezáródott autofagoszómák dinein motorfehérjék segítségével szállítódnak a 

mikrotubulusok mentén (Ravikumar és mtsai. 2005). Előbb endoszómákkal, majd 

lizoszómákkal fúzionálnak. Ezekben a folyamatokban más membránfúziókat is 

meghatározó fehérje-rendszerek vesznek részt, mint például a SNARE (Soluble NSF 

Attachment Protein Receptor) vagy az ESCRT (endosomal sorting complexes required 

for transport) fehérjék (Klionsky 2005). 
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Az autolizoszóma tartalmának lebomlása, valamint a lebontott makromolekulák 

újrahasznosítása 

Az autofágia normális lezajlásához elengedhetetlen a lizoszómák megfelelő 

működése. Az autofagoszóma, illetve amfiszóma és a lizoszóma fúziója után a korábbi 

autofagoszóma belső membránját és annak tartalmát a szokásos lizoszómális savas 

hidrolázok – köztük az Atg15 lipáz – bontják le (Teter és mtsai. 2001; Epple és mtsai. 

2001). A lebontás végtermékei különféle csatornákon és transzportrendszereken keresztül 

jutnak ki a citoplazmába, ahol a sejt újabb makromolekulák szintéziséhez vagy 

energiatermeléshez használja fel azokat. Ilyen transzporter az Atg22 (Suriapranata és 

mtsai. 2000). 

 

Autofágia az egysejtűek körében 

Az elmúlt évtizedekben hatalmas információmennyiség gyűlt össze az autofágia 

működésével kapcsolatban többsejtű eukarióták − elsősorban a fonalféreg 

(Caenorhabditis elegans), a gyümölcslégy (Drosophila melanogaster), az egér (Mus 

musculus) és az ember (Homo sapiens) −, valamint egysejtű gombák − főként a sarjadzó 

élesztő (Saccharomyces cerevisiae) − esetében. Az utóbbi években azonban egyre 

nagyobb számú publikáció jelent meg az egysejtűek körében az autofágia folyamatának 

felépítésével és működésével kapcsolatban végzett kutatásokról (Daniel J. Rigden, 

Michels, és Ginger 2009; Kiel 2010; Duszenko és mtsai. 2011). Számos fajban 

azonosítottak élesztő autofágia fehérje ortológokat (D. J. Rigden és mtsai. 2005; Herman 

és mtsai. 2006). Ez felveti annak a lehetőségét is, hogy az autofágia az eukarióták 

evolúciójának igen korai szakaszában jelenhetett meg. A munkák legnagyobb része − 

annak humán-egészségügyi jelentősége miatt − a parazita egysejtűekre (elsősorban 

Trypanosoma, Leishmania, Toxoplasma és Plasmodium fajok) fókuszál (Brennand és 

mtsai. 2011). Az autofágia kulcsfontosságúnak bizonyult ezen élősködő szervezetek 

életciklusában, különösen a gazdaszervezetek közötti váltás során. A gazdaszervezet-

váltás alkalmával a kórokozónak nagyon rövid idő alatt kell átalakítania a teljes 

sejtszerveződését, hogy alkalmazkodni tudjon az alapvetően megváltozott 

körülményekhez, és ebben az autofágia nélkülözhetetlen (Besteiro és mtsai. 2006; 

Picazarri, Nakada-Tsukui, és Nozaki 2008; Herman és mtsai. 2008). Ugyanakkor az 

autofágia szabályozása, különösen indukciója, és az autofágia anyagcserével való 

kapcsolata egyáltalán nem kielégítően tisztázott terület az egysejtűek esetében. 
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Az autofágia indukció szorosan kapcsolódik a metabolikus stresszhez (éhezéshez) a 

többsejtű állatok (Metazoa) és két behatóan tanulmányozott egysejtű modellszervezet, a 

sarjadzó élesztő és a nyálkagomba (Dictyostelium discoideum) esetében (Yang és 

Klionsky 2009). Ezek a szervezetek valamennyien ugyanannak a taxonómiai csoportnak, 

az Unikonta-nak a tagjai (Keeling, Leander, és Simpson 2009) (4. ábra). 

 

 

 

4.lábra.oEukarióta törzsfa. 

Az ábrán az Eukarióták négy fő taxonja szerepel. A legfelső ág, az Archaeplastida 

(Plantae) a hagyományosan növények közé sorolt fajok túlnyomó többségét 

tartalmazza. Az Unikonta ágba tartoznak a többsejtű állatok (Metazoa), az egysejtű 

galléros-ostorosok (Choanoflagellates), az egy- és többsejtű gombák (Fungi), 

valamint az Amoebozoa (pl. nyálkagombák). A másik két ágba (Chromalveolates és 

Excavates) kisszámú többsejtű faj (pl. barnamoszatok), valamint az egysejtű 

élőlények túlnyomó többsége tartozik. Utóbbi két csoportot (Chromalveolates és 

Excavates), megkülönböztetendő az Unikonta-ba tartozó szervezetektől, „nem 

Unikonta”-nak fogom nevezni jelen munka során. Az ábra Keeling, Leander, és 

Simpson 2009 ábrájának kisebb módosításával készült. 

 

 

Az eddig összegyűlt adatok alapján az egy- és többsejtű Unikonta fajokban a sejtek 

anyagcseréje szoros szabályozási kapcsolatban áll az autofágiával. Az éhezés, 

valamennyi eddig vizsgált Unikonta fajban aktiválja az autofágiát. Az Unikonta-ban a 

metabolikus stressz hatását elsősorban a TOR kináz, valamint az AMPK kináz közvetíti 

az autofágia felé (Jung és mtsai. 2010). Mindkét fehérje a sejtek konzervatív, fő energia- 
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és tápanyag szenzora. A TOR, a korábban említettek alapján, gátolja az autofágiát azáltal, 

hogy foszforilálja az Atg1 autofágia indukciós komplex egyes tagjait (Jung és mtsai. 

2010). Az indukciós komplex élesztőben az Atg1, Atg13, Atg17, Atg29 és Atg31 

fehérjékből (5.A és 5.B ábra), míg emlősökben az ULK1, mATG13, FIP200 és ATG101 

fehérjékből áll (5.C ábra) (Jung és mtsai. 2010). Normál tápanyag ellátottság esetén az 

emlős TOR-komplex 1 (mTORC1) foszforiláció útján gátolja az ULK1 és ATG13 

fehérjéket, mint az élesztő esetében a TORC1. Az ULK1 mTORC1 általi gátlását segíti 

az ULK1 másik szabályozó kináza, a PKA (Stephan és mtsai. 2009). Érdekes, hogy a 

Tpk1 (cAMP-dependent protein kinase type 1) az emlős PKA élesztő ortológja, szintén 

képes foszforilálni az Atg1-et, ez azonban az autofágia folyamatának későbbi lépéseit 

szabályozza, nem az indukciót (Budovskaya és mtsai. 2005). Éhezéskor a tápanyaghiány 

gátolja a TOR-t és a PKA-t, és aktiválja az AMPK-t. Az aktivált AMPK foszforilációval 

gátolja az mTORC1-et, és közvetlenül aktiválja ULK1-et (Gwinn és mtsai. 2008; Lee és 

mtsai. 2010). Mindezek következtében az Atg1/ULK1 és az Atg13/ATG13 

defoszforilálódik, ami az autofágia folyamatának indukciójához vezet élesztőben, illetve 

emlősökben (5.D ábra) (Jung és mtsai. 2010). Ezzel szemben csak nagyon korlátozott és 

ellentmondásos eredmények állnak rendelkezésre az éhezés és a TOR autofágia 

indukcióban betöltött szerepéről a nem Unikonta egysejtűek esetében. 

Az Atg1 szerepe kritikus az autofágia indukcióban. Élesztőben az Atg1 kináz 

aktivitása szükséges egyes Atg fehérjék PAS-ról való leválásához, ami megelőzi az 

autofagoszóma kialakulását (Chan és mtsai. 2009). Érdekes módon az Atg1-nek van egy 

kináz-független funkciója is a PAS összeszerelésekor (Cheong és mtsai. 2008; Kawamata 

és mtsai. 2008). Az N-terminális kináz-doménen kívül mind az Atg1, mind az ULK1 

tartalmaz egy viszonylag hosszú, prolin/szerin-gazdag összekötő régiót és egy C-

terminális, szabályozó domént (5.A ábra) (Jung és mtsai. 2010). Az emlős ULK1 C-

terminális régiójának elemzése rámutatott, hogy fontos szerepet játszik az ULK1 

autofagoszómán való elhelyezkedésében és az ULK1 kináz-aktivitásának 

szabályozásában (Chan és mtsai. 2009). Megjegyzendő, hogy az Atg1/ULK1-nek szerepe 

van az autofágia későbbi szakaszaiban is, bár ezek a funkciók még kevéssé ismertek 

(Jung és mtsai. 2010). 
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5.lábra.oAz autofágia indukciós Atg1/ULK1-komplex élesztőben és emlősökben. 

(A) Az Atg1/ULK1 fehérje domén összetétele. (B) Élesztőben az indukciós komplex 

az Atg1, Atg13, Atg17, Atg29 és Atg31 fehérjékből áll. Az Atg1 közvetlenül 

kapcsolódik az Atg13-hoz és Atg17-hez, míg az Atg29 és Atg31 az Atg17-en 

keresztül kapcsolódik a komplexhez. (C) Az emlős indukciós komplexet az Atg1 

ortológ ULK1, az ATG13, a FIP200 és az ATG101 fehérjék alkotják. Az ULK1 az 

ATG13-mal kapcsolódik. (D) Normál tápanyag ellátottság esetén a TOR-komplex 1 

(mTORC1) foszforiláció útján gátolja az ULK1 és ATG13 fehérjéket. Egy másik 

tápanyag-szenzor, a PKA szintén foszforilálja az ULK1-et, ami segíti az mTOR 

gátló hatását. (Stephan és mtsai. 2009). Éhezéskor gátlódik a PKA és aktiválódik az 

AMPK. Az aktivált AMPK az mTORC1 gátlásával közvetve és az ULK1 

aktiválásával közvetlenül aktiválja az autofágiát (Gwinn és mtsai. 2008; Lee és 

mtsai. 2010). Az ULK1 térszerkezetének feltételezhetően van egy „nyitott” és egy 

„zárt” állása (Jung és mtsai. 2010). Az aktív ULK1 valószínűleg zárt konformációt 

vesz fel, amikoris a középső prolin/szerin gazdag régió az ULK1 szubsztrátjai 

(ATG13, FIP200) közelébe mozdítja a kináz-domént. Az ábra Földvári-Nagy és 

mtsai. (2014) ábrájának magyarra fordítása (a hivatkozott ábra Jung és mtsai. 2010 

alapján készült). 
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Meglehetősen korlátozott számú megfigyelés lelhető fel az éhezés és a TOR 

autofágia indukcióban játszott szerepével kapcsolatban a nem Unikonta egysejtűek 

esetében. Az ebben a témában születő munkákat általában kórokozó egysejtűeken végzik. 

Trypanosoma cruzi-ban éhezés hatására autofagoszómaszerű vezikulákat mutattak 

ki, amelyek jelölődtek Atg8 autofágia markerrel (Alvarez és mtsai. 2008). T. cruzi-ban 

két Atg8 fehérje található: TcAtg8.1 és TcAtg8.2. Éhezés hatására mindkét fehérje 

autofagoszóma-membrán lokalizációt mutatott. A C-terminális glicint alaninra cserélve 

TcAtg8.1 éhezés esetén sem mutatott membránlokalizációt, míg TcAtg8.2 igen (Alvarez 

és mtsai. 2008). A publikációban (Alvarez és mtsai. 2008) nem szerepel további kísérletes 

sejt- vagy molekuláris biológiai eredmény, amely alátámasztaná, hogy az éhezés serkenti 

az autofágiát.   Részletesebb vizsgálatokat nem végezetek, mert a továbbiakban az 

autofágia életciklusban betöltött szerepére fókuszáltak. 

TOR funkcióvesztéses mutáns Trypanosoma brucei sejteket vizsgálva 

autofagoszómaszerű struktúrákat találtak elektronmikroszkópos vizsgálattal (Barquilla és 

Navarro 2009). T. brucei-ben két TOR van, TbTOR1 és TbTOR2; amelyek közül a 

TbTOR1 szabályozza az autofágiát. Azonban sem a YFP-vel (Yellow fluorescence 

protein) fuzionáltatott TbAtg8A, sem a TbAtg8B nem lokalizált ezekhez a vezikulákhoz 

sem éheztetés, sem TbTOR1 funkcióvesztéses mutáns esetében. Nem sikerült a TOR 

általánosan alkalmazott gátlószerével, rapamycinnel, indukálni az autofágiát, és azt 

találták, hogy a TbTOR1 rapamycin-inszenzitív. A TbTOR2-t gátolta ugyan a rapamycin, 

de a TbTOR2 nem mutatott kapcsolatot az autofágiával (Barquilla és Navarro 2009). Egy 

másik tanulmányban azonban ezzel részben ellentétesen azt találták fluoreszcens és 

elektronmikroszkópos vizsgálattal, hogy éhezés hatására az TbAtg8 autofagoszómaszerű 

struktúrákhoz lokalizált (F.-J. Li és mtsai. 2012). Ugyanakkor a korábbi tanulmánnyal 

egyezően azt tapasztalták, hogy a rapamycin kezelés nem eredményezte autofagoszómák 

képződését (F.-J. Li és mtsai. 2012). Ennek hátterében az autofágia indukció életciklus 

specifikus különbségeinek lehetőségét feltételezik. 

Toxoplasma gondii-ban a rapamycin indukálta ugyan az autofágiát, de csak az 

élesztőben és az emlősöknél szokásoshoz képest tízszeres koncentrációban. Ez azonban 

nem specifikus hatások eredménye is lehet (Besteiro és mtsai. 2011). Éhezés indukálta 

autofágiát figyeltek meg Giardia lamblia-ban is, de a rapamycin ez esetben sem 

serkentette az autofágiát (Bagchi és mtsai. 2012). A közelmúltban Trichomonas vaginalis 

esetében mutattak ki glükóz megvonás indukálta autofágiát, de az indukció mögöttes 

mechanizmusát nem vizsgálták (K.-Y. Huang és mtsai. 2014).  
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Plasmodium falciparumban a PfAtg8 kettős membránnal körülvett vezikulákhoz 

lokalizál, és képes menekíteni az Atg8-deficiens élesztő sejteket. (Tomlins és mtsai. 

2013). Érdekes módon a Plasmodium berghei PbAtg8 fehérjéje nem tudta menekíteni az 

Atg8-deficiens élesztő sejteket (Coppens 2011). Egy közelmúltban végzett vizsgálat 

során nem sikerül in silico módszerekkel kimutatni az Atg1-komplex tagjait Plasmodium 

falciparumban (Cervantes és mtsai. 2014). Ugyanebben a tanulmányban számoltak be a 

szerzők arról, hogy nem sikerült éhezéssel indukálni az autofágiát Plasmodium 

falciparumban (Cervantes és mtsai. 2014). 

Mindezek alapján látható, hogy a metabolikus stressz (éhezés) hatására 

bekövetkező autofágia indukcióról nem csak meglehetősen kevés információval 

rendelkezünk a nem Unikonta egysejtűek körében, de azok igen ellentmondásosak is. Az 

irodalomban tehát nincs egyértelműen igazolva ezen egysejtűek esetében az anyagcsere 

és az autofágia-indukció közötti kapcsolat. Az eddigi kutatási eredmények alapján arra 

lehet következtetni, hogy ezekben a sejtélősködő egysejtűekben az autofágia indukció az 

élesztőnél és a magasabbrendű eukariótáknál megismerttől jelentősen eltérő módokon 

működhet. Éppen ezért azt tűztük ki célul, hogy bioinformatikai eszközökkel 

megvizsgáljuk a nem Unikonta egysejtűekben az autofágia indukció, és ezen belül is 

elsősorban a metabolikus stresszhez kapcsolódó indukció lehetőségét. 

A közlemúltban több olyan átfogó munka zajlott, amelyek keretében 

bioinformatikai módszerekkel igyekeztek azonosítani ‒ elsősorban élesztő ‒ Atg 

homológokat egysejtűek genomjában. Daniel J. Rigden, Michels, és Ginger (2009) 

végezte az egyik első ilyen kutatást. 18 egysejtű fajban kerestek élesztő autofágia fehérje 

homológokat. Részletesen tárgyalták az egyes homológok jelenlétét vagy hiányát, 

különös tekintettel a vizsgált fajok autofágia útvonalaiban mutatkozó különbségekre. 

Hivatkozva az Atg1 ortológok azonosításának nehézségére, megemlítik az indukciós 

eltérések lehetőségét, de nem foglalkoznak vele részletesen. Megállapítják, hogy a 

legtöbb egysejtű genomja rendelkezik valószínűsíthető Atg1 ortológgal. Kiel (2010) 

áttekintette az addig hozzáférhető adatokat az egysejtű autofágiával kapcsolatban 

elsősorban a kinetoplastidákra és a Dictyostelium-ra fókuszálva. Duszenko és mtsai. 

(2011) elemezték az autofágia fehérjék jelenlétét, illetve hiányát az egysejtű 

szervezetekben. Különös hangsúlyt fektettek az evolúciós szempontokra, valamint az 

autofágia életciklusban és fertőzőképességben betöltött szerepére. Érintik az autofágia 

indukció kérdését, de nem foglakoznak vele részletesen. 
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A korábbi bioinformatikai kutatások mindig csak egyetlen módszer alkalmazásán 

alapultak. Az alkalmazott módszer leggyakrabban a BLAST (BLAST, PSI-BLAST) 

(Altschul és mtsai. 1990), illetve néhány esetben a HMMER (Finn, Clements, és Eddy 

2011; Eddy 2009) volt. Egyetlen korábbi kutatás sem vizsgálta az autofágia-indukciós 

komplex különbségeit az Unikonta és nem Unikonta egysejtűek között. 

 

Autofágia szabályozása 

Az autofágia 1950-es években történt felfedezése és az autofágia gének élesztőben 

való azonosítása óta az autofágia szabályozásáról való tudásunk jelentősen bővült. Az 

autofágia legfontosabb poszttranszlációs szabályozói jól ismertek, a transzkripcionális és 

poszttranszkripcionális szabályozókhoz képest, amelyekről jelenleg csak korlátozott 

információ áll rendelkezésünkre (Hamacher-Brady 2012; Frankel és Lund 2012).  

A központi folyamat résztvevői és azok kapcsolatai viszonylag jól ismertek, 

ugyanakkor van még néhány megválaszolatlan kérdés, amelyek szükségesek, hogy 

jobban megérthessük az autofágia folyamatát (Reggiori 2012). Meglepő módon az 

indukciós komplex és az autofágia többi része közötti kapcsolatot csak a közelmúltban 

írták le (Russell és mtsai. 2013). Az utóbbi években tett, kulcsfontosságú felfedezések 

(Russell és mtsai. 2013; Papinski és mtsai. 2014) is azt mutatják, hogy az autofágia 

poszttranszlációs szabályozása még mindig tartogathat fontos evolúciós vagy 

orvosbiológiai jelentőségű ismeretlen és váratlan kapcsolatokat. Az ilyen irányú 

felfedezéseket elősegíthetik az in silico jóslások, amelyek útmutatóként szolgálhatnak 

kísérletes kutatók számára az újabb kapcsolatok felfedezése és igazolása terén. 

A poszttranszlációs szabályozás a szabályozási folyamatnak csak egy részét jelenti. 

Az autofág aktivitás függ az autofágia gének expressziójától, valamint különböző 

transzkripciós faktorok és miRNS-ek szabályozása alatt áll (Hamacher-Brady 2012; 

Frankel és Lund 2012). A szabályozási hatások különböző időskálán érvényesülnek, 

külső jelek befolyásolhatják, valamint visszacsatolásokat is tartalmazhatnak. Az autofágia 

transzkripcionális szabályozásának néhány elemét már feltárták, mint pl. a TFEB, FOXO 

és SREBF/SREBP transzkripciós faktorok (Settembre és mtsai. 2011; Salih és Brunet 

2008; Seo és mtsai. 2011). Az autofágia szabályozásán keresztül ezek a transzkripciós 

faktorok részt vesznek a sejtek éhezésre vagy stresszre adott válaszában, valamint néhány 

súlyos betegség pathomechanizmusában (Hamacher-Brady 2012; Lavallard és mtsai. 

2012). A TFEB (Transcription factor EB) éhezés hatására aktiválódik, segíti számos 
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autofágia, illetve lizoszómális gén transzkripcióját (Hamacher-Brady 2012). A FOXO1 

és FOXO3 (Forkhead box protein O 1/3) az inzulin jelátviteli útban szerepelnek és 

elsősorban glükóz-éhezés jeleit közvetítik az autofágiához (Hamacher-Brady 2012; 

Lavallard és mtsai. 2012). A SREBF2/SREBP-2 (Sterol regulatory element-binding 

protein 2) a szteroid-éhezés esetén aktiválja az autofágiát (Seo és mtsai. 2011). Az 

irodalomban részletekbe menően vizsgált néhány transzkripciós faktoron túl további 

transzkripcionális szabályozó komponensek felfedezése várható. Számos transzkripciós 

faktor jelöltet sikerült azonosítani, köszönhetően az újabb fehérje-DNS kapcsolatok 

tanulmányozására alkalmas, nagy teljesítményű ún. high-throughput technikáknak, mint 

pl. a ChiP-Seq, a PBA vagy a SELEX,. Transzkripciós faktor kötőhely információkat 

tartalmazó alkalmazásokkal, mint pl. JASPAR (Portales-Casamar és mtsai. 2010) egy 

adott transzkripciós faktor lehetséges cél-génjeit lehet genomszinten megjósolni. Az 

utóbbi időben egyre inkább az tapasztalható, hogy az autofágia szabályozók kutatásának 

fő korlátját az adatok nem megfelelő hozzáférhetősége, valamint az adatfeldolgozás és 

elemzés adekvát lehetőségeinek hiánya jelentik. 

Számos miRNS-ről ismert, hogy specifikus kötéssel leszabályoznak autofág gének 

által kódolt mRNS-eket, azonban keveset tudunk a rendszerszintű szerepükről. Egy 

közelmúltbeli, összefoglaló cikk felsorolt több mint 16 miRNS-t, amelyek autofágia 

gének poszttranszkripcionális szabályozásában vesznek részt (Frankel és Lund 2012). 

Ezek a miRNS-ek képesek az autofágia egyes lépéseit leállítani (pl. MIR376B az ATG4-

re és BECN1-re hat, míg MIR630 az ATG12-re és az UVRAG-ra). Megjegyzendő, hogy 

ezek a miRNS-ek elsősorban az autofagoszóma kialakulásának korai lépéseire hatnak, 

valószínűleg azért, mert így a miRNS-ek megakadályozhatják az autofagoszómák 

felhalmozódását (Frankel és Lund 2012). A miRNS-ekre vonatkozó kísérletes adatok 

mennyiségének növekedése miatt szükségessé vált az autofágia szabályozásra vonatkozó 

információk összegyűjtése. Az ilyen szabályozók azonosításának szükségességét 

támasztja alá, hogy az autofágia ígéretes terápiás célpontnak tűnik számos kórkép, 

különösen a rák és a neurodegeneratív betegségek esetében (N. Chen és Karantza 2011). 

Ha az autofágia szabályozást, mint rendszert vizsgáljuk, össze kell gyűjteni valamennyi 

hozzáférhető információt minden szabályozási szintről. A szabályozás egyes elemei 

jelenleg is elérhetőek igen nagyszámú tudományos cikkben és különféle bioinformatikai 

‒ fehérje-fehérje interakciós, transzkripcionális vagy poszttranszkripcionális szabályozási 

‒ adatbázisokban (Santra, Kolch, és Kholodenko 2014). Egy integrált, megfelelően 

összeállított interakciós hálózat lehetőséget ad a szabályozás valamennyi szintjét átfogó 
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visszacsatolási körök feltérképezésére, a szövet-, fiziológiai állapot, betegség-, 

gyógyszerhatás- vagy éppen nemtől függő eltérések feltárására, valamint különböző 

matematikai eszközök felhasználásával felállított modellek kísérletes tesztelésére. 

 

Autofágia adatbázisok 

Eddig mindössze néhány, autofágiával kapcsolatos adatbázist publikáltak. A 

Human Autophagy Database (HADb) (Moussay és mtsai. 2011) 234 autofágiához 

kapcsolódó gént tartalmaz, a fontosabb genom és fehérje adatbázisokra való 

hivatkozásokkal (Moussay és mtsai. 2011). A HADb nem törekszik hálózatos 

információk nyújtására, így teljesen hiányoznak belőle a kapcsolati adatok. Az 

Autophagy Database (ADB) (Homma, Suzuki, és Sugawara 2011) 40 faj ortológjait 

tartalmazza, összehasonlító listába rendezve, humán fehérjék közül 206-ot tartalmaz. 

Egyes fehérjék esetében az adatbázis tartalmaz néhány kapcsolati adatot ‒ összesen 641-

et az embernél ‒, de az adatok forrása, illetve gyűjtési köre nincs egyértelműen megadva. 

Mindkét adatbázisból hiányoznak a transzkripcionális és poszttranszkripcionális 

szabályozásra vonatkozó információk. Egy nagy áteresztő-képességű, folyadék 

kromatográfián és tömegspektrometrián (LC-MC) alapuló tanulmányban 409 

autofágiához kapcsolódó humán fehérje szerepel 751 kapcsolattal (Behrends és mtsai. 

2010). Ennek az adatsornak a fő erénye az egységes módszertan és a tanulmányba bevont 

fehérjék viszonylag széles köre. Ugyanakkor a tanulmány kizárólag az LC-MC-vel 

detektálható kapcsolatokat tartalmazza, és mellőzi az irodalomban korábban leírtakat. 

Az autofágia szabályozására vonatkozó adatokat teljes körűen tartalmazó adatbázis 

nem állt rendelkezésre. Éppen ez a hiány indított minket arra, hogy kifejlesszünk egy 

integrált autofágia szabályozási adatbázist, az Autophagy Regulatory Network-öt (ARN; 

http://autophagy-regulation.org) , amely a kísérletesen bizonyított kapcsolatok és high-

troughput adatok mellett négyféle módszerrel prediktált kapcsolatokat is tartalmaz.  

  

 

  

http://autophagy-regulation.org/
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Célkitűzések  

1. Célul tűztük ki, az autofágia szabályozás vizsgálatát a sokat tanulmányozott 

modellszervezetek és az ember, valamint az evolúciósan távoli egysejtű szervezetek 

összehasonlításával, a homológiák és analógiák felhasználásával.  

Az autofágia folyamatának és szabályozásának pontosabb megértése érdekében az 

alábbi részletes célokat tűztük ki: 

− Autofágia fehérjék jelenlétének vizsgálata: mennyire tekinthető általánosnak az 

eukarióta egysejtűek körében az autofágia, megtalálhatóak-e az ismert 

(sarjadzó élesztő) autofágia fehérjék ortológjai. Választott módszer: 

szekvencia-hasonlósági elemzések (BLAST, HMMER). 

− Az autofágia kulcslépésének, az indukciónak a vizsgálata. Választott módszer: 

szakirodalom kutatása. 

‒ Az Unikonta fajokban általános TOR−Atg1/ULK1-komplex útvonalon történő 

indukciótól való esetleges eltérések tanulmányozása. Választott módszer: 

szekvencia-hasonlósági elemzések (BLAST, HMMER). 

‒ A nem Unikonta egysejtűek esetében az Atg1-független autofágia indukciós 

lehetőségek felderítése. Választott módszerek: szekvencia-hasonlósági 

elemzések (BLAST, HMMER), foszforilációs célszekvenciák és expressziós 

mintázatok elemzése. 

 

2. Célunk volt továbbá az autofágia működésével és szabályozásával kapcsolatos, 

hozzáférhető adatok minél teljesebb összegyűjtésével, valamennyi szabályozási szintet 

átfogó, rendszerszintű elemzéseket lehetővé tevő adatbázis létrehozása, amely lehetőséget 

biztosít az autofágia szabályozás részletesebb feltérképezésére, újabb szabályozási pontok 

feltárására, a kísérletek pontosabb és hatékonyabb megtervezésére, valamint megkönnyíti 

a kapott eredmények értelmezését. 

Az autofágia szabályozási hálózatát felölelő adatbázis elkészítéséhez az alábbi lépések 

elvégzését tűztük ki célul: 

‒ Az autofágia folyamat fehérjéinek egymással és más fehérjékkel való 

kísérletesen igazolt kapcsolatainak összegyűjtése a szakirodalomból, 

meghatározott protokol szerint végzett kézi gyűjtéssel. 
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‒ Az autofágia fehérjék, az autofágia fehérjéket szabályozó fehérjék, 

transzkripciós faktorok és miRNS-ek adatbázisának összeállítása. Az 

információk forrása: más kapcsolati adatbázisok , jóslások. 

‒ A teljes adatbázis összekapcsolása a korábban kifejlesztett SignaLink 2 

jelátviteli útvonal adatbázissal, amely hét fő jelátviteli útvonal (RTK, 

TGFB/TGF-ß, WNT, Hedgehog, JAK/STAT, Notch, NHR) kézzel gyűjtött 

fehérje-fehérje kapcsolati adatait tartalmazó adatbázis. 

‒ Egy webes adatforrás-honlap létrehozása, amelyen keresztül felhasználóbarát 

felületen lehet lekérdezni, vagy akár letölteni a felhasználó igényei szerint 

testreszabott adatokat. 
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Módszerek 

Szekvencia-hasonlósági keresések ‒ BLAST 

Az egymáshoz hasonló fehérjeszekvenciák keresését a BLAST (Basic Local 

Alignment Searching Tool) programmal végeztük (Altschul és mtsai. 1990; Altschul és 

mtsai. 1997; Madden 2003), amely az amerikai székhelyű NCBI (National Center for 

Biotechnology Information; www.ncbi.nlm.nih.gov) szervezet szolgáltatása. Az eszköz 

on-line és saját számítógépre letölthető formában is hozzáférhető. Jelen munkában közölt 

elemzések során on-line változattal dolgoztunk (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

A BLAST program heurisztikus algoritmuson alapul, ami igyekszik egyensúlyt 

találni az elfogadható sebesség és a minél nagyobb érzékenység között. A BLAST helyi 

illesztéseket hajt végre, ellentétben más létező módszerekkel, amelyek a megadott 

szekvencia teljes hosszán végeznek, ún. globális illesztést. A lokális illesztés módszere 

azt használja ki, hogy a fehérjék moduláris felépítésűek, vagyis, a fehérjék hosszabb 

funkcionális doméneket és rövidebb változatos szerepű motívumokat tartalmaznak, 

amelyek gyakran ismétlődnek molekulán belül és rokon fajok homológ fehérjéi között is. 

A módszerrel a kiválasztott helyi vagy on-line szekvencia-adatbázisban kereshetünk az 

általunk megadott fehérje keresőszekvenciákhoz hasonló szekvenciákat. Az 

eredményeket grafikus, táblázatos és keresőszekvenciával páronként illesztett, részletes 

lista formájában kapjuk meg.  Valamennyi találathoz a program valószínűségi értékeket 

is rendel. 

 A BLAST ‒ program a kapott eredmények értékelését segítendő ‒ kétféle 

statisztikai értéket, a „bit score”-t és az E-értéket is rendel minden kereső 

szekvencia−találati szekvencia párhoz. 

A bit score a szekvencia illesztés jóságát jellemzi. A magasabb bit score érték jobb 

illesztést mutat. A program a bit score-t az alapján számolja, hogy az illesztett 

szekvenciákban mennyi azonos és mennyi hasonló pozíció van, illetve hány hézagot 

kellett az illesztés során felhasználni. A program a számításokhoz helyettesítési 

mátrixokat használ, amelyek az összes lehetséges aminosav-, illetve nukleinsav-cseréhez 

kalkulált valószínűségeket tartalmazzák. A program − fehérjeszekvenciák esetén − 

alapbeállításként a BLOSUM62 mátrixot használja, elemzéseink során mi is ezt 

használtuk. A bit score-ok normalizáltak, ami lehetővé teszi azok egymással való 

összehasonlítását. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Az E-érték a hagyományosan használt p-értékhez hasonlóan a szignifikancia-szintet 

mutatja. Minél kisebb az E-érték, annál nagyobb a szekvencia-találat szignifikanciája. A 

program egy pontozási rendszer segítségével számolja ki egy adott szekvenciapár-

illesztés szignifikanciáját úgy, hogy figyelembe veszi a használt adatbázis méretét is. Ha 

pl. az E-érték 0,001, az azt jelenti, hogy 1:1000 a valószínűsége annak, hogy a talált 

egyezés kizárólag a véletlen műve egy, a kereséshez használttal azonos méretű adatbázis 

esetén. 

Megjegyzendő, hogy a bit score és az E-érték igen hasznosak az eredmények 

kiértékelésében, ugyanakkor önmagukban semmiféle biológiai jelentést nem hordoznak. 

A BLAST keresések esetében ‒ az irodalomban általánosan elfogadott módon ‒ a 

szekvenciák hasonlóságát 0,001-nél kisebb E-érték esetén tekintettük szignifikánsnak 

(Daniel J. Rigden, Michels, és Ginger 2009). Minden egyéb paramétert az alapbeállításon 

hagytunk. 

A BLAST honlap többféle keresési módszert és számtalan paraméterállítási 

lehetőséget kínál. A projekt tervezésekor választani kellett, hogy a blastp vagy a blastn 

program-változattal dolgozzunk inkább. (A blastn program nukleotid keresőszekvenciát 

keres nukleinsav adatbázisban, míg a blastp program aminosav-keresőszekvenciát keres 

fehérje-szekvencia adatbázisban.) A genetikai kód degeneráltsága miatt a nukleotid 

szekvenciák között lényegesen nagyobb eltérések is lehetségesek, mint a megfelelő 

fehérjék aminosav-szekvenciái között. Ez azt jelenti, hogy a blastn, akár nagyon hasonló 

aminosav-szekvenciájú fehérjék között is jelentős nukleotid-szekvencia különbségeket 

mutathat. Ez többnyire nagyon megnehezíti, gyakran egyenesen lehetetlenné teszi a 

kiértékelést. Ezen megfontolások miatt − a kezdeti teszt-kereséseket leszámítva − végig a 

blastp programot használtuk. 

 

Szekvencia-hasonlósági keresések ‒ HMMER 

A BLAST eredmények további megerősítése végett párhuzamos elemzéseket 

végeztünk a HMMER (Eddy 2009; Finn, Clements, és Eddy 2011) alkalmazással is 

(http://hmmer.janelia.org/). A HMMER egy olyan program, amelyik fehérje szekvencia 

adatbázisokban képes fehérje szekvencia homológokat keresni, de fehérjeszekvenciák 

illesztésére is alkalmas. Az alkalmazott algoritmus valószínűségi módszereket, rejtett 

Markov modelleket (HMM profilok) használ. A HMMER alkalmas fehérje szekvencia 

adatbázisokban való szekvencia-hasonlóság keresésre egyetlen fehérje szekvencia, több, 

http://hmmer.janelia.org/
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illesztett fehérje szekvencia, vagy HMM profilok esetében. Elemzéseink során a 

keresőszekvenciáink felhasználásával az UniProtKB (UniProt Consortium 2012; UniProt 

Consortium 2014) fehérje szekvencia adatbázison végeztük a fehérje hasonlósági 

kereséseket. A HMMER használata során az alapbeállításokat alkalmaztuk.  

A szekvencia egyezésekhez a program hozzárendel egy E-értéket, ami a hasonlóság 

szignifikanciáját mutatja. Az E-érték azt mutatja meg, hogy mekkora lenne a várható, 

azonos vagy jobb pontértékkel rendelkező hasonlósági egyezések száma, ha az kizárólag 

a véletlenen múlna. Például a 0,01 E-érték azt jelenti, hogy átlagosan 1 hamis pozitív 

eredmény várható minden 100, különböző szekvenciával végzett hasonlóság keresésnél. 

Az E-érték jól jelzi a hasonlóság megbízhatóságát, de fontos megjegyezni, hogy értéke 

függ a keresési adatbázis méretétől. 

 

Reciprok BLAST 

Még ismeretlen homológ/ortológ/paralóg szekvenciák keresése esetén elterjedt 

gyakorlat, a reciprok BLAST technika alkalmazása (RBH - Reciprocal-Best-BLAST-Hit). 

A reciprok BLAST során egy adott keresőszekvenciával végeznek egy keresést a vizsgált 

faj proteomjában. A kapott, hasonló szekvenciák listájából az első helyen levő, 

leghasonlóbb szekvenciát kiválasztják. Egy következő BLAST során ezt használják 

keresőszekvenciának, és az első keresőszekvenciát adó faj proteomján végeznek keresést. 

Amennyiben a második (reciprok) BLAST során kapott találati lista első helyén álló 

szekvencia megegyezik az első BLAST során alkalmazott keresőszekvenciával, akkor a 

két fehérjét egymás ortológjaként fogadják el. 

 

Keresőszekvenciák 

A Dictyostelium discoideum, a Saccharomyces cerevisiae, a Caenorhabditis 

elegans, a Drosophila melanogaster és a Homo sapiens megfelelő fehérjéinek 

szekvenciáit használtuk kereső szekvenciaként. Az élesztő fehérje szekvenciákat a 

Saccharomyces Genome Database (Cherry és mtsai. 2012), a D. discoideum fehérje 

szekvenciákat a dictyBASE (Basu és mtsai. 2013), a C. elegans fehérje szekvenciákat 

Wormbase (Harris és mtsai. 2010), a D. melanogaster fehérje szekvenciákat a Flybase 

(McQuilton és mtsai. 2012) és az emberi fehérje szekvenciákat a Ensembl (Flicek és 

mtsai. 2014) adatbázisokból töltöttük le. 
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A BLAST és HMMER programokkal végzett szekvencia-keresések során általános 

kereső-szekvenciaként a sarjadzó élesztő (S. cerevisiae) fehérjéinek aminosav-

szekvenciáit használtuk. A keresőszekvenciák kiválasztásakor két fő szempontot vettünk 

figyelembe: 

1) A szekvencia-hasonlóságok kimutatása annál nehezebb és bizonytalanabb, minél 

nagyobb a különbség a kereső és keresett szekvenciák között. A fehérjeszekvenciák 

közötti különbség nagyjából arányos az evolúciós távolsággal. Éppen ezért, mivel a 

kereséseket eukarióta egysejtű genomokban végeztük, fontos szempont volt, hogy a 

keresőszekvenciák hozzájuk − evolúciós szempontból − lehető legközelebb álló 

faj(ok)ból származzanak. 

2) Szintén fontos, hogy a kereső-szekvenciaként alkalmazott fehérjék esetében 

kísérletesen egyértelműen bizonyított legyen az autofágiában való szerepük és ne 

csak (pl. szekvencia hasonlóság alapján) feltételezetten autofágiában részt vevő 

fehérjék legyenek. 

 Mivel mindkét szempontnak csak a sarjadzó élesztő (S. cerevisiae) felelt meg, 

ezért esett választásunk erre a fajra. 

  

Többszörös szekvencia illesztés és konszenzus szekvenciák szerkesztése 

A Seaview (Gouy, Guindon, és Gascuel 2010) molekuláris filogenetikai törzsfák 

szerkesztésére és többszörös szekvencia illesztésre alkalmas program, amelyet munkánk 

során többszörös szekvencia illesztésre és konszenzus-szekvenciák szerkesztésére 

használtunk. A Seaview program (lásd alább) segítségével, „Unikonta konszenzus 

szekvenciákat” is készítettünk kereső-szekvenciaként. Ezeket az „Unikonta 

szekvenciákat” a sarjadzó élesztő (S. cerevisiae), a fonalféreg (C. elegans) és a 

gyümölcslégy (D. melanogaster) megfelelő ortológ szekvenciáiból képeztük, többszörös 

illesztés segítségével, ahol a fehérjék ismertsége erre lehetőséget adott. Az illesztett 

szekvenciák alapján a program kiszámolja a konszenzus szekvenciát, úgy, hogy minden 

pozícionál az lesz a konszenzus érték (nukleotid vagy aminosav), amelyik gyakorisága 

meghaladja az előre beállított küszöbértéket (alapértelmezett a 60%). Eredeti célunk ezzel 

az volt, hogy elemzéseink során ki tudjunk mutatni erősen konzervált Unikonta, illetve 

eukarióta szekvenciákat. Az „Unikonta konszenzus szekvenciákkal” kapott eredmények 

vagy az élesztővel kapottakhoz hasonló, vagy gyakrabban annál lényegesen gyengébbek, 
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nehezebben értelmezhetőek voltak. Mivel érdemleges többletinformációt ezekből az 

adatokból nem lehetett levonni, így ezek részletes ismertetésétől a dolgozatban eltekintek.  

 

Kináz szubsztrátok keresése foszforilációs célszekvencia logó alapján 

Az autofágia felsőbb szintű regulátorainak (TOR, AMPK, PKA) potenciális 

szubsztrátjait foszforilációs célszekvenciáik keresésével határoztuk meg. A három kináz 

ismert, és kísérletesen igazolt foszforilációs célszekvenciáinak listáját a PhosphoSitePlus 

(Hornbeck és mtsai. 2004) adatbázisból kérdeztük le. Fazekas Dávid, a NetBiol csoport 

tagja, kifejlesztett egy programot, amelyik a letöltött foszforilációs célszekvencia-listák 

alapján keres a megadott fehérje-adatbázisban valamennyi lehetséges célszekvencia-

kombinációra. A program minden egyes találathoz rendel egy valószínűségi értéket, a 

célszekvencia egyes pozícióin levő aminosavak előfordulási valószínűsége − azaz 

tulajdonképpen egy szekvencia logó − alapján (6. ábra). 

A pozitív kontrollként használt fajok ‒ sarjadzó élesztő (S. cerevisiae), a 

nyálkagomba (D. discoideum) és az ember ‒ találati listájában megtalálható autofágia 

fehérjék valószínűségi értéke alapján határoztuk meg a nem Unikonta egysejtűek 

esetében alkalmazott küszöbértéket. 
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6.lábra.oSzekvencia logó. 

Az ábrán a PKA (cAMP-dependent protein kinase A) kináz 1018 db kísérletesen 

igazolt foszforilációs célszekvenciájának többszörös illesztésével képzett, 15 

aminosav hosszúságú szekvencia logója szerepel. Az egyes pozíciókon látható 

aminosavak betűjelének mérete arányos az adott aminosav adott pozícióban való 

előfordulási gyakoriságának logaritmusával. Az egyes pozíciókban található betűk 

együttes magassága pedig az adott pozíció konzerváltságát jelzi (az 1-nél kisebb 

együttes magasság azt mutatja, hogy a többszörös illesztésnél hézagok beiktatására 

volt szükség). Az ábra forrása: PhosphoSitePlus (Hornbeck és mtsai. 2004). 

 

 

Források 

A vizsgálatba bevont egysejtű eukarióta fajok 

Az egysejtűekkel kapcsolatos vizsgálatok során 40, nem Unikonta egysejtű faj 

genomját tanulmányoztuk. Az NCBI Genome adatbázisából 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/genome) kizárólag azokat az eukarióta, nem Unikonta 

egysejtű fajokat választottuk ki, amelyek teljesen megszekvenált genommal rendelkeztek. 

Ezek a fajok az NCBI Genome adatbázisban „Genome representation: full” státusz 

megjelöléssel szerepeltek. Az egyéb állapotú fajokat, amelyek esetében a feldolgozás, 

illetve a szekvenálás folyamatban van, nem vontuk be a vizsgálatokba. A fajok 

kiválasztása az NCBI Genome adatbázis 2013. decemberi állapota alapján történt. 

Azokat a fajokat, amelyek genomjában való keresés nem adott az élesztő Atg1 

kináz-doménjával szignifikáns egyezést mutató szekvenciát, kihagytuk a vizsgálatból. A 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/genome
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kizárási kritérium oka, hogy a kináz domének rendkívül konzerváltak, még a prokarióta-

eukarióta viszonylatban is magas szignifikanciájú egyezéseket lehet kimutatni. Emiatt a 

szignifikáns hasonlóságot nem mutató genomok feldolgozottsága funkcionálisan 

semmiképpen sem tekinthető teljesnek, így a vizsgálatból való kizárásuk indokolt. 

A vizsgálatba bevont fajok felsorolása a 7. ábrán található. 

 

 

 

7.lábra.oA vizsgált 40 nem Unikonta egysejtű faj törzsfája. 

A kladogram az NCBI Taxonomy (Sayers és mtsai. 2009) adatbázisában szereplő 

rendszertani információk, valamint a Tree of Life web projektben (Maddison, Schulz, 

és Maddison 2007; Keeling, Leander, és Simpson 2009) szereplő eukarióta törzsfa 

adatainak felhasználásával készült. Az ábra forrása: (Földvári-Nagy és mtsai. 2014). 
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PhosphoSitePlus 

Munkánk során a PhosphoSitePlus adatbázist használtuk kinázok ismert 

foszforilációs-célszekvenciáinak lekérdezésére (szekvencia logó), valamint az általunk 

megadott fehérjeszekvencián lehetséges foszforilációs helyek keresésére. A 

PhosphoSitePlus, poszttranszlációs módosítások tanulmányozását segítő internetes 

alkalmazás (Hornbeck és mtsai. 2004; http://www.phosphosite.org). A PhosphoSitePlus 

elsősorban a foszforilációs módosításokra vonatkozóan tartalmaz igen széleskörű 

információkat és vizsgálati módokat.  

 

TriTrypDB 

Az expressziós adatok forrásaként az EuPathDB (Aurrecoechea és mtsai. 2007) 

adatbázist használtuk, ami kórokozó egysejtűek interneten elérhető genomikai és 

funkcionális genomikai adatbázisainak gyűjteménye. A Trypanosoma, Leishmania, 

Plasmodium és Toxoplasma fajokra vonatkozó adatokat a TriTrypDB (Aslett és mtsai. 

2010), a PlasmoDB (Aurrecoechea és mtsai. 2009) és a ToxoDB (Gajria és mtsai. 2008) 

adatbázisokból nyertük. Az adatbázisokból elsősorban az egyes életciklus formákra 

vonatkozó expressziós adatokat használtunk fel annak vizsgálatához, hogy meghatározott 

autofágia fehérjék RNS-ének expressziója mutat-e különbségeket (differenciális 

expresszió) az életciklus egyes stádiumai között. Az irodalomban szokásos módon akkor 

tekintettünk egy expressziós mintázatot differenciálisnak, ha két életciklus fázis között 

legalább kétszeres eltérést találtunk; ez alatt konstansnak tekintettük az expressziós 

mintázatot. 

 

Gene Ontology 

A Gene Ontology (Ashburner és mtsai. 2000; http://www.geneontology.org) az 

egyes géntermékeket (fehérjéket) sorolja be egységesített szabályok alapján három 

területen: biológiai folyamat, amely(ek)ben az adott fehérje részt vesz; sejt kompartment, 

amely(ek)ben az adott fehérje megtalálható; molekuláris funkció, amellyel/amelyekkel az 

adott fehérje rendelkezik. A besorolás, hozzárendelés az egységes szabályoknak és előre 

rögzített kategória-rendszernek köszönhetően faj-független módon, csak az adott 

fehérjéről rendelkezésre álló ismeretek alapján történik. A Gene Ontology „biológiai 

folyamat” besorolásai alapján ellenőriztük, hogy az általunk szekvencia-hasonlóság 

alapján megtalált fehérjéknek vannak-e már ismert, autofágiához kapcsolódó funkciói. 

http://www.phosphosite.org/
http://www.geneontology.org/
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Genom adatbázisok 

Az elemzéseinknél és összehasonlításoknál (BLAST, HMMER, kereső-

szekvenciák, szekvencia illesztések stb.) alkalmazott szekvenciák forrásai különböző, 

elsősorban fajspecifikus genom-adatbázisok voltak. Ezeket a genom-adatbázisokat 

használtuk egyéb információk megszerzéséhez, pl. egyes fehérjék Gene Ontology 

besorolásainak ellenőrzése is. Az általunk felhasznált adatbázisokat a 1. táblázat 

tartalmazza. 

 

1.ltáblázat.oA szekvencia hasonlósági kereséses vizsgálatok során felhasznált 

adatbázisok. 

Adatbázis neve Adatbázis leírása Referencia Honlap 

dictyBase Dictyostelium genom 

adatbázis 

Kreppel és mtsai. 2004; 

Basu és mtsai. 2013 

http://www.dictybase.org  

Saccharomyces 

Genome Database 

Sarjadzó élesztő 

(Saccharomyces 

cerevisiae) genom 

adatbázis 

Cherry és mtsai. 2012;  http://www.yeastgenome.org  

WormBase Fonalféreg 

(Caenorhabditis sp.) 

genom adatbázis 

Stein és mtsai. 2001; 

Harris és mtsai. 2010 

http://www.wormbase.org  

FlyBase Gyümölcslégy 

(Drosophila sp.) genom 

adatbázis 

Ashburner és Drysdale 

1994; McQuilton és mtsai. 

2012 

http://www.flybase.org  

ZFIN Zebradánió (Danio rerio) 

genom adatbázis 

Westerfield és mtsai. 

1999; Bradford és mtsai. 

2011 

http://zfin.org  

Ensembl Az Ensembl gerinces és 

más eukarióta fajok 

genom adatbázisa 

Hubbard és mtsai. 2002; 

Flicek és mtsai. 2014 

http://www.ensembl.org  

UniProt Az UniProt fehérje 

szekvenciák és 

funkcionális fehérje 

információk adatbázisa 

UniProt Consortium 2014 http://www.uniprot.org  

 

 

Az Autophagy Regulatory Network (ARN; autofágia szabályozási adatbázis) 

Kifejlesztettünk egy hagymaszerűen többrétegű adatbázis-struktúrát, hogy 

hatékonyan integrálhassuk az autofágia szabályozásának különböző szintjeit egy 

autofágia szabályozási adatbázisba, az Autophagy Regulatory Network-be (ARN). A 

hálózat központi részét ‒ főként összefoglaló cikkekből gyűjtött ‒ autofágia fehérjék 

alkotják. Ebben a központi modulban a fehérje-fehérje kapcsolatok a szakirodalom 

alapján, kézi gyűjtésből származnak.  

 

http://www.dictybase.org/
http://www.yeastgenome.org/
http://www.wormbase.org/
http://www.flybase.org/
http://zfin.org/
http://www.ensembl.org/
http://www.uniprot.org/
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A fehérje-fehérje kapcsolati adatok kézi gyűjtése 

A kézi gyűjtés kiindulópontjai összefoglaló cikkek voltak. Először minden review 

cikkekben említett fehérje-fehérje kapcsolatot összegyűjtöttünk. A következő lépésben 

felkutattuk az eredeti, kísérletesen igazolt kapcsolatot leíró cikket. Az összefoglaló 

cikkeken kívül használtuk az iHOP (Fernández, Hoffmann, és Valencia 2007) és Chilibot 

(H. Chen és Sharp 2004) webes alkalmazásokat is, hogy további kapcsolatokat és 

kísérletes megerősítéseket keressünk. Valamennyi kézi gyűjtésű fehérje-fehérje kapcsolat 

esetén az alábbi adatokat gyűjtöttünk össze: 1) a kapcsolatot kísérletesen elsőként igazoló 

cikk PubMed azonosítóját; 2) a kapcsolat irányát; 3) a hatás típusát (serkentő/gátló); 4) 

molekuláris mechanizmust (amennyiben ismert). A kézi gyűjtés során összegyűjtöttük a 

központi autofágia fehérjék egymás közötti, valamint a központi autofágia fehérjék és 

azok szabályozó fehérjéi közötti kapcsolatokat. Nagyon szigorúan ellenőrizve, csak 

kísérletesen igazolt, és kizárólag humán-humán kapcsolatok kerültek gyűjtésre. A fajok 

közötti (pl. humán-egér) vagy bizonytalan fajú (pl. az adott cikkben többféle 

szövettenyészetet is felhasználtak, de a szöveg alapján nem volt egyértelmű, hogy a 

konkrét kapcsolatot igazoló kísérletet melyiken végezték) kapcsolatokat kihagytuk a 

gyűjtésből. 

Akkor tekintettünk közvetlennek egy kapcsolatot, ha kémiai reakció vagy fizikai 

kötés alakult ki a két molekula között (pl. foszforiláció). Azokat a kapcsolatokat, amelyek 

feltételezhetően nem rendelkeztek ilyen kémiai vagy fizikai kontaktussal, közvetettnek 

tekintettünk (pl. kapcsolat egy transzkripciós faktor és a szabályozott génről keletkező 

fehérje között). Hasonlóan, minden miRNS kapcsolatot is közvetettnek tekintettünk, 

tekintve, hogy a miRNS nem közvetlenül szabályozza egy fehérje koncentrációját vagy 

aktivitását, hanem annak átírási folyamatára van hatással. Az ARN egy hálózatos 

adatbázis, amelyben a csomópontok elsősorban fehérjék, és nem gének vagy mRNS-ek. 

Éppen ezért az ARN-ben az olyan kapcsolatok, amelyek több molekula közvetítésével 

fejtik ki hatásukat, indirektnek minősülnek. 

 

Az ARN felépítése  

Az ARN a kézi gyűjtésű adatok mellett az autofágia fehérjékre és szabályozóikra 

(fehérjék, transzkripciós faktorok, miRNS-ek) vonatkozó, importált és jósolt kapcsolati 

adatokat is tartalmaz. Az ARN-ben az egyes szabályozási rétegek hagymaszerű 

struktúrában épülnek egymásra.  
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Az első réteget az autofágia közvetlen fehérje szabályozói jelentik. Ezen első réteg 

gyűjtött adatai három forrásból származnak: (a) a szakirodalomból történt kézi gyűjtéssel; 

(b) az Autophagy Database (Homma, Suzuki, és Sugawara 2011) adatbázisból származó 

adatok; (c) az autofágia hálózat átfogó, proteomikai elemzéséből (Behrends és mtsai. 

2010). A második réteg olyan feltételezett, szabályozó fehérjéket tartalmaz, amelyekről 

még nem igazolták kísérletesen, hogy autofágia fehérjéket vagy azok közvetlen 

szabályozóit szabályozzák, de in silico módszerekkel jósolható az ezekkel való 

enzimatikus reakciójuk, illetve hozzájuk való kötődésük. Ezen jóslások elvégzésére az 

ELM szervert (Via és mtsai. 2009) használtuk: enzimeket (pl. foszfatázokat, ubiquitin-

ligázokat, peptidázokat) kerestünk, amelyek közvetve vagy közvetlenül képesek 

módosítani az autofágia fehérjéket. További fehérje-fehérje kapcsolatokat jósoltunk 

domén-domén kölcsönhatások alapján a PFAM (Punta és mtsai. 2012) adatbázis domén 

információinak felhasználásával. 

A következő három réteg a fentebb említett belsőbb rétegek (autofágia fehérjék, 

valamint ezek ismert és jósolt szabályozói) transzkripcionális és poszttranszkripcionális 

szabályozóira vonatkozó információkat tartalmazza. A harmadik, transzkripcionális 

szabályozási réteg transzkripciós faktorokat tartalmaz, amelyek ismert vagy jósolt 

transzkripcionális szabályozói a belsőbb rétegeknek. Ezek a szabályozási kapcsolatok az 

alábbi adatbázisokból származnak: ABS (Blanco és mtsai. 2006), ENCODE (Gerstein és 

mtsai. 2012), HTRIdb (Bovolenta, Acencio, és Lemke 2012), OregAnno (Griffith és 

mtsai. 2008) és PAZAR (Portales-Casamar és mtsai. 2009). A kapcsolatok jóslása a 

JASPAR (Portales-Casamar és mtsai. 2010) adatbázisban lévő kötőhely-adatok 

felhasználásával történt. Kézi gyűjtést is végeztünk az autofágia fehérjéket közvetlenül 

szabályozó transzkripciós faktorok tekintetében. A kézi gyűjtés a fehérje-fehérje 

kapcsolatoknál korábban leírtakkal azonos módszerrel történt. Minden esetben 

megkerestük az összefoglaló cikkekben szereplő transzkripciós faktor - fehérje 

kapcsolatokat elsőként leíró, illetve kísérletesen igazoló cikket, szigorúan ügyelve, hogy 

kizárólag emberre vonatkozó adatokat gyűjtsünk. A transzkripcionális szabályozás minél 

teljesebb komplexitásának elérése érdekében, ebbe a rétegbe integráltuk a transzkripciós 

faktorok közötti fehérje-fehérje kapcsolatokat is a BioGRID (Chatr-Aryamontri és mtsai. 

2013), az InnateDB (Breuer és mtsai. 2013), az IntAct (Orchard és mtsai. 2014) és a 

HPRD (Keshava Prasad és mtsai. 2009) adatbázisokból. A negyedik rétegben a miRNS-

eket, mint a belső rétegek poszttranszkripcionális szabályozóit integráltuk kísérletesen 

igazolt miRNS-mRNS kapcsolatokat tartalmazó kapcsolati adatbázisokból: miR2Disease 



– 40 – 

(Q. Jiang és mtsai. 2009), miRDeathDB (Xu és Li 2012), miRecords (Xiao és mtsai. 

2009), miRTarBase (Hsu és mtsai. 2014) és TarBase (Vergoulis és mtsai. 2012). Az 

ötödik réteg tartalmazza ezen miRNS-ek transzkripcionális szabályozóit. Ezek olyan 

transzkripciós faktorok, amelyek az autofágia komponenseket és szabályozóikat kódoló 

mRNS-ek transzlációját gátló miRNS-eket szabályozzák. Ezeket az adatokat az 

ENCODE (Gerstein és mtsai. 2012), a PuTmiR (Bandyopadhyay és Bhattacharyya 2010) 

v.1.1 és v.2.0 és a TransmiR (J. Wang és mtsai. 2010) v1.2 adatbázisokból integráltuk az 

adatbázisok 2013 tavaszi állapotának megfelelően. 

Az utolsó lépésben összekötöttük az eddigi rétegeket a jelátviteli útvonalakkal, a 

SignaLink 2 (Fazekas és mtsai. 2013) adatbázissal való összekapcsolással. SignaLink 2 

kézzel gyűjtött kapcsolati adatokat tartalmazó jelátviteli adatbázis. A SignaLink 2 az 

RTK, TGFB/TGF-ß, WNT, Hedgehog, JAK/STAT, Notch, NHR jelátviteli útvonalakat 

tartalmazza. Az autofágia és a jelátviteli útvonalak közötti kapcsolatokat három módon 

határoztuk meg: (a) jósolt vagy kísérletesen igazolt, közvetlen fehérje-fehérje 

kölcsönhatás egy autofágia és egy jelátviteli fehérje között; (b) a jelátviteli útvonalakkal 

kapcsolatos transzkripciós faktorok és ezek autofágiához kapcsolódó cél-fehérjéi; (c) 

poszttranszkripcionális szabályozás, amikor egy jelátviteli útvonal hat egy autofágia vagy 

autofágia szabályozó fehérjét szabályozó miRNS transzkripciós faktorára. 

Legvégül, valamennyi eddigi fehérjére vonatkozóan további fehérje-fehérje 

kapcsolatokat jósoltunk, illetve adtunk hozza a BioGRID (Chatr-Aryamontri és mtsai. 

2013), az InnateDB (Breuer és mtsai. 2013), az IntAct (Orchard és mtsai. 2014) és a 

HPRD (Keshava Prasad és mtsai. 2009) adatbázisokból. 

Minden egyes integrált adatbázis különböző módszerekkel gyűjtött kapcsolati 

adatokat tartalmaz, éppen ezért az adatok megbízhatóságának jelzése kiemelkedően 

fontos. Valamennyi adatbázisból integráltuk a hozzáférhető megbízhatósági adatokat is, 

ami lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy elemzéseikből kihagyják a kis 

megbízhatóságú adatokat. Ugyanakkor ezek a megbízhatósági információk, csak a 

megfelelő adatbázisból származó adatokra érvényesek. Egy általánosan használható 

megbízhatósági pontszám létrehozása érdekében, szemantikus hasonlósági mérőszámot 

(semantic similarity score) számoltunk minden kapcsolatban levő fehérjepár Gene 

Ontology Biological Processes tulajdonságai között (Ashburner és mtsai. 2000). A 

domén-domén kölcsönhatások alapján jósolt fehérje-fehérje kapcsolatok esetén ROC 

analízist (Receiver-Operating Characteristic) végeztünk, hogy minimalizáljuk a hamis 

pozitív eredmények arányát. A domén-motívum alapú jóslások esetén az ELM Structure 
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Filter (Via és mtsai. 2009) algoritmus készítői által javasolt megbízhatósági szinteket 

alkalmaztuk. 

Minden egyes ARN fehérje esetében a betegségekkel és ezen belül a rákkal 

kapcsolatos információkat is megadtunk. A betegségekre vonatkozó információkat a 

GAD (The Genetic Associations Database) (Becker és mtsai. 2004) és az OMIM (Online 

Mendelian Inheritance in Man) (McKusick-Nathans Institute of Genetic Medicine 2014) 

adatbázisokból, míg a rákkal kapcsolatos mutációs mintázatokat a COSMIC (Catalogue 

of Somatic Mutations in Cancer) (Forbes és mtsai. 2011) adatbázisból nyertük. 

 

Az ARN adatbázis szerkezete 

Az adatok tárolása MySQL adatbázis kezelő rendszerben történik, amely PHP 

interfészen keresztül szolgáltatja az adatokat a honlap felé. A honlap a kliens oldalon 

jQuery segítségével interaktív módon kérdezi le és jeleníti meg az adatokat.  A honlapról 

vezérelhető letöltő modul egy különálló, Python nyelven írt program, amely 6 elterjedt 

formátumban (CSV, BioPAX, PSI-MI TAB, PSI-MI XML, SBML és Cytoscape CYS 

formátum) képes exportálni a kiválasztott adatokat. Többféle opció teszi lehetővé a 

letöltendő hálózat testreszabását. A felhasználók szűrhetik a letöltendő kapcsolatokat 

típus (pl. fehérje-fehérje, transzkripcionális szabályozás) vagy az adat forrása szerint. 

Szintén lehetőség van választani a kísérletesen igazolt és a jósolt kapcsolatok között. A 

beállított paramétereknek megfelelően, a letöltő modul a háttérben elkészíti a 

testreszabott hálózatot.  Ez a folyamat néhány percet vehet igénybe. Valamennyi letöltés 

egyedi URL-en keresztül érhető el, 14 napon keresztül. A felhasználóknak meg kell 

adniuk az e-mail címüket, ahova szintén elküldjük a – 10 MB-nál kisebb – fájlokat. 

Ezenkívül, a teljes adatbázis elérhető SQL dump formátumban, amely saját MySQL 

adatbázisba betöltve a legnagyobb rugalmasságot biztosítja az adatok lekérdezésében. 
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Eredmények és kiértékelésük 

A vizsgálatba bevont egysejtű Eukarióta fajok 

40 nem Unikonta egysejtű fajban vizsgáltuk meg az autofágia gének meglétét, 

illetve hiányát. A vizsgált fajok listája a 7. ábrán található. A fajok között számos, 

jelentős humán patogén is szerepel (pl. Leishmania, Plasmodium, Toxoplasma és 

Trypanosoma fajok). A vizsgálatba csak azokat a fajokat vontuk be, amelyek teljesen 

megszekvenált genommal rendelkeztek az NCBI Genome adatbázis szerint. Mind a 40 

egysejtű faj esetében 36 fehérje (2. táblázat) BLAST keresését elvégeztük. Elsősorban az 

egyes autofágia fehérjék meglétére vagy hiányára voltunk kíváncsiak. 

 

2.ltáblázat.oA vizsgálatainkba bevont autofágia és autofágia-szabályozó 

fehérjék. 

Különböző vizsgálataink során összesen 36 fehérjét tanulmányoztunk: 33 

közvetlenül az autofágia folyamatában részt vevő fehérjét, valamint a három fontos 

autofágia regulátort a TOR kinázt, az AMPK-t és a PKA-t. 

Atg1 Atg10 Atg19 Atg31 

Atg2 Atg11 Atg20 Atg32 

Atg3 Atg12 Atg21 Atg33 

Atg4 Atg13 Atg22 Atg34 

Atg5 Atg14 Atg23 Vps15 

Atg6 Atg15 Atg24 Vps34 

Atg7 Atg16 Atg26 TOR 

Atg8 Atg17 Atg27 AMPK 

Atg9 Atg18 Atg29 PKA 

 

 

Az eredményekről (3. és 4. táblázat) elmondható, hogy valamennyi vizsgált fajban 

találhatóak autofágia fehérjék és nem volt olyan faj, amelyikből valamennyi fehérje 

hiányzott volna. Ugyanakkor egyetlen fajt sem találtunk, amelyikben valamennyi, az 

élesztőben ismert autofágia fehérje jelen lett volna. Minden vizsgált fajban hiányzott 

több, az Unikonta fajok esetében gyakran kulcsfontosságúnak tartott fehérje. 
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3.ltáblázat.oA nem Unikonta egysejtű fajokon végzett BLAST keresések eredményei a Chromalveolata csoportban. 

BLAST módszerrel vizsgáltuk 40 nem Unikonta egysejtű genomját. A 3. táblázatban a Chromalveolata csoportra vonatkozó eredmények 

találhatóak. Kereső-szekvenciaként a sarjadzó élesztő fehérjeszekvenciáit alkalmaztuk. Az eredmények bemutatásánál csak kétféle fő jelölést 

használtunk, mert törekedtünk arra, hogy minden egyes eredményt be tudjunk sorolni két kategóriába: a valószínűleg van vagy valószínűleg 

nincs az élesztő fehérjének ortológja az adott fajban. A lehetséges ortológként azonosított fehérjék szekvenciájának, domén-szerkezetének és 

motívumainak részletesebb elemzése jelentősen pontosíthatja a van/nincs besorolást. Ezekkel a részletes vizsgálatokkal további fontos adatokat 

nyerhetünk az egysejtűek autofágia folyamatáról. A nagyszámú BLAST eredmény ilyen aprólékos elemzése meghaladná jelen kutatás kereteit. 

Éppen ezért csak a disszertáció tárgyát képező autofágia indukcióban fontos fehérjéket − közülük is elsősorban a kulcsszerepet játszó élesztő 

Atg1 fehérjét és feltételezett ortológjait − vetettük részletes bioinformatikai vizsgálat alá. 

A BLAST elemzések részletes eredményei a Melléklet 1. táblázatában találhatóak.  

 

Jelmagyarázat: 

   a megfelelő élesztő fehérjének van feltételezett ortológja az adott fajban (E-érték < 10
-3

) 

   nem sikerült a megfelelő élesztő fehérje ortológját azonosítani az adott fajban (E-érték ≥ 10
-3

) 

   a BLAST talál nagyon kis E-értékű (<<10
-3

) hasonló szekvenciát, de az egyezés kizárólag a kináz-domén területére korlátozódik 

 

  

? 



– 44 – 

3.ltáblázat folytatása 

Autofágia fehérjék Atg1 Atg1 

csonkolt 

Atg2 Atg3 Atg4 Atg5 Atg6 Atg7 Atg8 Atg9 Atg10 Atg11 Atg12 Atg13 Atg14 Atg15 Atg16 Atg17 

Fajok 

Babesia bovis ?                  

Babesia equi ?                  

Blastocystis hominis  ?                  

Cryptosporidium hominis  ?                  

Cryptosporidium muris ?                  

Cryptosporidium parvum  ?                  

Eimeria acervulina ?                  

Eimeria maxima ?                  

Eimeria tenella  ?                  

Ichthyophthirius multifiliis ?                  

Neospora caninum ?                  

Perkinsus marinus  ?                  

Plasmodium berghei  ?                  

Plasmodium chabaudi  ?                  

Plasmodium cynomolgi ?                  

Plasmodium falciparum  ?                  

Plasmodium knowlesi  ?                  

Plasmodium vivax  ?                  

Plasmodium yoelii  ?                  

Theileria annulata  ?                  

Theileria parva  ?                  

Toxoplasma gondii  ?                  
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3.ltáblázat folytatása 

Autofágia fehérjék Atg18 Atg19 Atg20 Atg21 Atg22 Atg23 Atg24 Atg26 Atg27 Atg29 Atg31 Atg32 Atg33 Atg34 Vps15 Vps34 TOR AMPK PKA 

Fajok 

Babesia bovis                    

Babesia equi                    

Blastocystis hominis                     

Cryptosporidium hominis                     

Cryptosporidium muris                    

Cryptosporidium parvum                     

Eimeria acervulina                    

Eimeria maxima                    

Eimeria tenella                     

Ichthyophthirius multifiliis                    

Neospora caninum                    

Perkinsus marinus                     

Plasmodium berghei                     

Plasmodium chabaudi                     

Plasmodium cynomolgi                    

Plasmodium falciparum                     

Plasmodium knowlesi                     

Plasmodium vivax                     

Plasmodium yoelii                     

Theileria annulata                     

Theileria parva                     

Toxoplasma gondii                     
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4.ltáblázat.oA nem Unikonta egysejtű fajokon végzett BLAST keresések eredményei az Excavata csoportban. 

BLAST módszerrel vizsgáltuk 40 nem Unikonta egysejtű genomját. A 3. táblázatban az Excavata csoportra vonatkozó eredmények találhatóak. 

Kereső-szekvenciaként a sarjadzó élesztő fehérjeszekvenciáit alkalmaztuk. Az eredmények bemutatásánál csak kétféle fő jelölést használtunk, 

mert törekedtünk arra, hogy minden egyes eredményt be tudjunk sorolni két kategóriába: a valószínűleg van vagy valószínűleg nincs az élesztő 

fehérjének ortológja az adott fajban. A lehetséges ortológként azonosított fehérjék szekvenciájának, domén-szerkezetének és motívumainak 

részletesebb elemzése jelentősen pontosíthatja a van/nincs besorolást. Ezekkel a részletes vizsgálatokkal további fontos adatokat nyerhetünk az 

egysejtűek autofágia folyamatáról. A nagyszámú BLAST eredmény ilyen aprólékos elemzése meghaladná jelen kutatás kereteit. Éppen ezért csak 

a disszertáció tárgyát képező autofágia indukcióban fontos fehérjéket − közülük is elsősorban a kulcsszerepet játszó élesztő Atg1 fehérjét és 

feltételezett ortológjait − vetettük részletes bioinformatikai vizsgálat alá. 

A BLAST elemzések részletes eredményei a Melléklet 1. táblázatában találhatóak.  

 

Jelmagyarázat: 

   a megfelelő élesztő fehérjének van feltételezett ortológja az adott fajban (E-érték < 10
-3

) 

   nem sikerült a megfelelő élesztő fehérje ortológját azonosítani az adott fajban (E-érték ≥ 10
-3

) 

   a BLAST talál nagyon kis E-értékű (<<10
-3

) hasonló szekvenciát, de az egyezés kizárólag a kináz-domén területére korlátozódik 

 

  

? 
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4.ltáblázat folytatása 

Autofágia fehérjék Atg1 Atg1 

csonkolt 

Atg2 Atg3 Atg4 Atg5 Atg6 Atg7 Atg8 Atg9 Atg10 Atg11 Atg12 Atg13 Atg14 Atg15 Atg16 Atg17 

Fajok 

Angomonas deanei ?                  

Crithidia fasciculata ?                  

Giardia intestinalis  ?                  

Giardia lamblia  ?                  

Leishmania aethiopica ?                  

Leishmania amazonensis ?                  

Leishmania braziliensis  ?                  

Leishmania donovani  ?                  

Leishmania infantum  ?                  

Leishmania major ?                  

Leishmania mexicana ?                  

Spironucleus salmonicida  ?                  

Strigomonas culicis ?                  

Trichomonas vaginalis  ?                  

Trypanosoma brucei  ?                  

Trypanosoma congolense ?                  

Trypanosoma cruzi  ?                  

Trypanosoma vivax  ?                  
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4.ltáblázat folytatása 

Autofágia fehérjék Atg18 Atg19 Atg20 Atg21 Atg22 Atg23 Atg24 Atg26 Atg27 Atg29 Atg31 Atg32 Atg33 Atg34 Vps15 Vps34 TOR AMPK PKA 

Fajok 

Angomonas deanei                    

Crithidia fasciculata                    

Giardia intestinalis                     

Giardia lamblia                     

Leishmania aethiopica                    

Leishmania amazonensis                    

Leishmania braziliensis                     

Leishmania donovani                     

Leishmania infantum                     

Leishmania major                    

Leishmania mexicana                    

Spironucleus salmonicida                     

Strigomonas culicis                    

Trichomonas vaginalis                     

Trypanosoma brucei                     

Trypanosoma congolense                    

Trypanosoma cruzi                     

Trypanosoma vivax                     
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A nem Unikonta egysejtű fajok Atg1-komlpexének vizsgálata 

Az Atg1-komplex tagjainak meglétét vizsgáltuk 40 nem Unikonta egysejtű 

(parazita) fajban (7. ábra). A vizsgált fajok genomját a BLASTp (Altschul és mtsai. 

1990) (fehérje-fehérje szekvencia homológia keresés) és HMMER (Eddy 2009; Finn, 

Clements, és Eddy 2011) (rejtett Markov modell profil) webes-alkalmazások 

felhasználásával elemeztük (8. és 9. ábra, valamint a Melléklet 2. táblázat). Kereső 

szekvenciaként a Dictyostelium discoideum, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis 

elegans, Drosophila melanogaster and Homo sapiens fajok autofágia fehérjéinek 

szekvenciáit használtuk.  

A teljes Atg1 fehérje szekvenciát alkalmazva kereső szekvenciaként, kizárólag a 

kináz domén területén találtunk szekvencia-hasonlóságot a vizsgált fajokban (3. és 4. 

táblázat). A kináz-domének erős konzerváltsága miatt az egymástól − evolúciós 

értelemben − meglehetősen távoli kinázok is nagyon hasonló szekvenciájú kináz-

doménnel rendelkeznek. Emiatt ezen eredmények alapján nem lehet megalapozottan 

kijelenteni, hogy egyik vagy másik találati szekvencia lenne a keresőszekvenciát adó 

élesztő Atg1 fehérje homológja. Tekintettel arra, hogy az eddig alaposan tanulmányozott 

Unikonta fajokban az Atg1-nek, illetve ortológjainak kulcsszerepe van az autofágia 

indukcióban, a feltételezett Atg1 szekvenciákat tovább elemeztük. 
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8.lábra.oBLAST és HMMER eredmények Dot-plot ábrázolása az Excavata 

csoportban. 

Az ábrán az Excavata csoportba tartozó fajok feltételezett Atg1, Atg13, Atg17 és 

Atg6 ortológjai láthatók.  A hasonlósági keresés öt Unikonta faj (D. discoideum, S. 

cerevisiae, C. elegans, D. melanogaster and H. sapiens) megfelelő szekvenciáival, 

mint keresőszekvenciával végeztük. A vizsgált fajok ‒ taxonómiai viszonyok szerint 

rendezve (lásd 7. ábra) ‒ az első oszlopban találhatóak, míg a kereső szekvenciák 

(Atg1, kináz domén nélküli (csonkolt) Atg1, Atg13, Atg17 és Atg6) a többi oszlop 

felső sorában. Valamennyi kereső szekvencia esetében BLAST és HMMER keresést 

is végeztünk mind az öt Unikonta faj kereső szekvenciáival. A „Bs” jelű oszlop a 

BLAST, míg a „Hs” jelű a HMMER keresések adatait tartalmazza. Ezekben a 

hasonlósági keresésekben az öt Unikonta faj keresőszekvenciáit külön-külön 

vizsgáltuk. A halványsárga szín azt jelzi, hogy egyetlen keresőszekvenciával sem 

találtunk szignifikáns szekvencia-hasonlóságot (E-érték > 0,001). A narancssárga 

kör azt jelzi, hogy egyes keresőszekvenciák esetében volt szignifikáns szekvencia-

egyezés (E-érték < 0,001), de nem mind az öt esetében (illetve négy esetében az 

Atg17-nél, amelynek nem találtuk ortológját a C. elegansban). A sötétpiros körök 

azt jelzik, hogy valamennyi kereső szekvencia esetében volt szignifikáns találat (E-

érték < 0,001). A „Hp” jelzésű oszlopokban a profil alapú HMMER keresések 

eredményei találhatóak. A profil alapú kereséshez az öt Unikonta faj 

fehérjeszekvenciáit a Muscle algoritmussal (Edgar 2004) illesztettük a SeaView 

program (Gouy, Guindon, és Gascuel 2010) segítségével. A profil alapú keresésnél a 

sötétpiros kör jelzi, hogy az adott fajnál volt szignifikáns szekvencia-hasonlóság, 

míg a halványsárga azt jelzi, hogy nem volt. A BLAST és HMMER keresések 

részletes eredményei a Melléklet 2. táblázatban találhatóak. Az ábra Földvári-Nagy 

és mtsai. 2014 ábrájának magyarra fordítása. 
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9.lábra.oBLAST és HMMER eredmények Dot-plot ábrázolása a Chromalveolata 

csoportban. 

Az ábrán a Chromalveolata csoportba tartozó fajok feltételezett Atg1, Atg13, Atg17 

és Atg6 ortológjai láthatók.  A hasonlósági keresés öt Unikonta faj (D. discoideum, 

S. cerevisiae, C. elegans, D. melanogaster és H. sapiens) megfelelő szekvenciáival, 

mint keresőszekvenciával végeztük. A vizsgált fajok ‒ taxonómiai viszonyok szerint 

rendezve (lásd 7. ábra) ‒ az első oszlopban találhatóak, míg a kereső szekvenciák 

(Atg1, kináz domén nélküli (csonkolt) Atg1, Atg13, Atg17 és Atg6) a többi oszlop 

felső sorában. Valamennyi kereső szekvencia esetében BLAST és HMMER keresést 

is végeztünk mind az öt Unikonta faj kereső szekvenciáival. A „Bs” jelű oszlop a 

BLAST, míg a „Hs” jelű a HMMER keresések adatait tartalmazza. Ezekben a 

hasonlósági keresésekben az öt Unikonta faj keresőszekvenciáit külön-külön 

vizsgáltuk. A halványsárga szín azt jelzi, hogy egyetlen keresőszekvenciával sem 

találtunk szignifikáns szekvencia-hasonlóságot (E-érték > 0,001). A narancssárga 

kör azt jelzi, hogy egyes keresőszekvenciák esetében volt szignifikáns szekvencia-

egyezés (E-érték < 0,001), de nem mind az öt esetében (illetve négy esetében az 

Atg17-nél, amelynek nem találtuk ortológját a C. elegansban). A sötétpiros körök 

azt jelzik, hogy valamennyi kereső szekvencia esetében volt szignifikáns találat (E-

érték < 0,001). A „Hp” jelzésű oszlopokban a profil alapú HMMER keresések 

eredményei találhatóak. A profil alapú kereséshez az öt Unikonta faj 

fehérjeszekvenciáit a Muscle algoritmussal (Edgar 2004) illesztettük a SeaView 

program (Gouy, Guindon, és Gascuel 2010) segítségével. A profil alapú keresésnél a 
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sötétpiros kör jelzi, hogy az adott fajnál volt szignifikáns szekvencia-hasonlóság, 

míg a halványsárga azt jelzi, hogy nem volt. A BLAST és HMMER keresések 

részletes eredményei a Melléklet 2. táblázatban találhatóak. Az ábra Földvári-Nagy 

és mtsai. 2014 ábrájának magyarra fordítása. 

 

 

Az Atg1 szekvenciák BLAST és HMMER elemzését valamennyi vizsgált egysejtű 

faj esetében kináz-domén nélküli élesztő Atg1 szekvenciával is elvégeztük. Az Atg1 

kináz-doménje nagyjából 300 aminosav hosszú, amit levágtunk a szekvencia elejéről. 

Kináz domén nélküli, csonkolt Atg1 szekvenciát alkalmazva kereső szekvenciaként 

gyakorlatilag nem találtunk értékelhető szekvencia-hasonlóságot (8. és 9. ábra, valamint 

3. és 4. táblázat). A BLAST vizsgálat eredményeként valamennyi esetben csak rövid, kis 

hasonlóságú, alacsony bit score-ú és magas E-értékű szekvencia-töredékeket kaptunk. Az 

Atg1 teljes és kináz-domén nélküli szekvenciájával végzett BLAST keresés érdemi 

szekvencia egyezést kizárólag a kináz-domén területén mutat (10.A ábra). Az Atg1 

szekvencia kináz-doménen kívül eső szakaszain egyáltalán nem fordul elő a találati 

listában szereplő fehérjékben kimutatható szekvencia-hasonlóságot mutató szakasz.  A 

csonkolt Atg1 szekvenciával végzett BLAST keresés esetében (10.B ábra) a talált 

szekvencia-részletek nagyon rövidek és kis hasonlóságúak (sok aminosav cserét és 

hézagot tartalmaznak). További fontos adat, hogy nem található közöttük egyetlen kináz-

doménnel rendelkező fehérje sem. 

 



– 53 – 

 

10.lábra.oAz élesztő Atg1 kereső szekvenciával végzett BLAST elemzések 

eredményeinek grafikus megjelenítése.  

(A) Teljes élesztő Atg1 fehérje keresőszekvenciával végzett keresés esetén 

szekvencia hasonlóságot kizárólag a kináz domén területén találunk. A BLAST 

eredmények grafikus megjelenítésénél a lila szín a második legjobb illeszkedési 

csoportot jelzi (80 és 200 közötti pontszámmal). A találati listában szereplő fehérjék 

a Trypanosoma brucei ismert vagy feltételezett kinázai. (B) Kináz domén nélküli 

élesztő Atg1 fehérje szekvenciával végzett keresés esetén nem vagy csak minimális 

szekvencia hasonlóságokat lehet találni.  A fekete színkód a leggyengébb 

illeszkedési kategóriát jelenti (40 alatti pontszámmal). Mind az (A) mind a (B) ábra 

reprezentatívnak tekinthető, mivel mind a 40 vizsgált faj esetében hasonló eredményt 

kapunk. (C) Pozitív és negatív kontrollként az élesztő kináz domén nélküli Atg1 

fehérje szekvenciájával keresést végeztünk a Schizosaccharomyces pombe, illetve az 

Escherichia coli fajok proteomjában. A piros színkód a legjobb illeszkedési 

csoportot jelöli (200 feletti pontszám). Az ábra (Földvári-Nagy és mtsai. 2014) 

ábrájának magyarra fordítása. 

 

 

Pozitív kontrollként Schizosaccharomyces pombe-n is elvégeztük az elemzéseket. 

Negatív kontrollnak Escherichia coli-t használtunk. Ezek alapján az Atg1 azon szakaszai, 

amelyek a szabályozásért és a fehérje-fehérje kapcsolatok kialakításáért felelősek, 

hiányoznak a vizsgált egysejtű fajokból. Az élesztő Atg1-nek számtalan kináz-homológja 

van, de ezek a fehérjék semmiféle további homológiával nem rendelkeznek, így ezek a 

kinázok nem tekinthetőek feltételezett Atg1-szerű fehérjének. Az eredmények azt 

sugallják, hogy ezeket a kináz-homológokat nem képes a TOR vagy az AMPK 
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szabályozni, és nem segíthetik a PAS összeszerelődését sem. A kináz-homológok 

autofágiában való esetleges szerepének tisztázása további vizsgálatokkal lehetséges. 

A BLAST és HMMER elemzések majdnem teljesen azonos eredményt hoztak a 

teljes és a kináz-domén nélküli Atg1/ULK1 fehérjével is (8. és 9. ábra). Az eredmények 

Dot-plot (Field, Coulson, és Field 2013) ábrázolása meggyőzően mutatja, hogy a teljes 

Atg1/ULK1 keresőszekvenciáknak minden vizsgált egysejtűben van homológja, míg a 

kináz-domén nélküli kereső szekvenciáknak egyikben sem. A kevés kivételt feltehetően 

véletlen szekvencia-egyezések magyarázzák (5. táblázat). 

Az ember és a tanulmányozott Unikonta modellfajok Atg1 (ortológ) fehérjéi mind 

tartalmaznak egy ismeretlen funkciójú, de jól azonosítható, konzervatív szekvenciával 

jellemezhető DUF 3543 nevű domént. A DUF 3543 domén eukariótákra jellemző, 

általában 217-291 aminosav hosszú, de mindeddig ismeretlen funkciójú domén 

(Marchler-Bauer és mtsai. 2011). A vizsgált 40 faj Atg1 BLAST elemzései találati 

listájának első 10-10 elemét megvizsgálva egyik szekvencia sem tartalmazza az Unikonta 

fajokra jellemző DUF 3543 domént.  
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5.ltáblázat.oA szekvencia hasonlósági keresések feltételezhetően hamis pozitív eredményei. 

A szekvencia hasonlósági elemzések során kapott pozitív eredmények egy része feltételezhetően hamis pozitív eredmény. Egy pozitív szekvencia 

hasonlósági eredményt (E<0,001), az alábbi esetekben tartottunk hamisnak: 1) A hasonló, illeszthető szekvenciaszakasz hossza nagyon rövid, 

kisebb, mint a kereső-szekvencia 10%-a. 2) A hasonló, illeszthető szekvenciaszakasz kis komplexitású, azaz csak néhányféle aminosavból vagy 

ismétlődő szekvenciarészletekből áll. A) A BLAST elemzések feltételezhetően hamis pozitív eredményei. B) A HMMER elemzések 

feltételezhetően hamis pozitív eredményei. 
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5.ltáblázat.ofolytatása 

A) BLAST 
      

Szignifikáns E-értékek   Cél faj E-érték 
Azonosság a kereső 

szekvencia %-ában 
Valószínű 

homológ 
Ok 

kináz domén nélküli Atg1             
Kereső faj: Dictyostelium discoideum Leishmania infantum 0,0005 4,37 nem túl rövid 
Kereső szekvencia hossza: 399           

Atg17             
Kereső faj: Drosophila melanogaster Cryptosporidium hominis 0,0002 2,38 nem túl rövid 
Kereső szekvencia hossza: 1357 Cryptosporidium parvum 0,0006 2,17 nem túl rövid 

Kereső faj: Homo sapiens Eimeria maxima 0,000007 2,80 nem túl rövid 
Kereső szekvencia hossza: 1594 Eimeria tenella  0,0002 4,56 nem túl rövid 
    Neospora caninum 0,000008 7,60 nem túl rövid 
    Toxoplasma gondii  0,000000001 7,60 nem túl rövid 
    Leishmania infantum  0,00003 4,94 nem túl rövid 
    Leishmania major 0,0004 4,18 nem túl rövid 
    Leishmania mexicana 0,00006 4,56 nem túl rövid 
    Giardia intestinalis  0,00002 4,94 nem túl rövid 
    Giardia lamblia  0,00002 4,94 nem túl rövid 
    Trichomonas vaginalis  0,00002 4,32 nem túl rövid 

       B) HMMER 
      

Szignifikáns E-értékek   Cél faj E-érték 
Azonosság a kereső 

szekvencia %-ában 
Valószínű 

homológ 
Ok 

kináz domén nélküli Atg1   Eimeria acervulina 0,0000055 19,85 nem alacsony komplexitású 
Kereső faj: Dictyostelium discoideum Eimeria maxima 0,00000014 12,81 nem alacsony komplexitású 
Kereső szekvencia hossza: 398 Eimeria tenella 0,000036 8,54 nem alacsony komplexitású 

Atg13             
Kereső faj: Dictyostelium discoideum Eimeria acervulina 4,40E-005 5,76 nem alacsony komplexitású 
Kereső szekvencia hossza: 798           
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A nem Unikonta egysejtűek Atg1 autofágia indukciós komplex-tagjainak vizsgálata  

Szintén megvizsgáltuk az élesztő Atg1-komplexében szereplő többi fehérje 

homológjainak meglétét. Az élesztő Atg1-komplex tagjai: Atg1, Atg13, Atg17, Atg29 és 

Atg31. Az Atg1 tapasztalt hiányával összecsengően nem találtunk érdemi szekvencia-

hasonlóságot egyik esetben sem (8. és 9. ábra, 3. és 4. táblázat, valamint Melléklet 2. 

táblázat). Az Atg13, Atg17, Atg29 és Atg31esetében a BLAST rövid és gyenge 

egyezésű (alacsony bit score-ú és magas E-értékű) szekvenciatöredék-egyezéseket talált 

csak. Mindössze néhány esetben találtunk a megadott szignifikancia szintet elérő 

szekvencia-hasonlóságot (5. táblázat). Megjegyzendő, hogy ezekben a ritka esetekben a 

kereső és találati szekvencia közötti átfedés meglehetősen kicsi, 20% alatti volt. Az 

eredményekből arra következtethetünk, hogy az általunk vizsgált fajok genomja nem 

tartalmazza az Atg1-komplex tagjait. Ez felveti azt a nagyon izgalmas lehetőséget, hogy 

ezekben az egysejtű fajokban az autofágia indukciója egészen más úton, az Atg1-

komplextől függetlenül zajlik. 

A BLAST és a HMMER eredmények szinte teljesen megegyeztek (8. és 9. ábra). 

Az egyetlen kivétel a humán FIP200 kereső szekvencia volt, amelyik számottevően jobb 

szekvencia-hasonlóságokat produkált, mint a többi vizsgált szekvencia (5. táblázat). Ez 

azért is érdekes, mert a FIP200 az élesztő Atg17 funkcionális megfelelője, de nem 

ortológjai egymásnak (Hara és mtsai. 2008). 

 

Az autofágia felsőbb (upstream) regulátorai  

A legfontosabb autofágia szabályozó fehérjék (TOR, AMPK, PKA) jelenlétét 

vizsgáltuk egysejtűekben. Valamennyi esetben magas nagyon alacsony E-értékű 

(E<<0,001) szekvencia-találatokat kaptunk. A BLAST eredmények azt támasztották alá, 

hogy az említett kinázok ortológjai megtalálhatóak valamennyi vizsgált egysejtű fajban 

(3. és 4. táblázat). Ez azt mutatja, hogy a szabályozó oldalról minden feltétel adott a 

szabályozás megvalósulásához, és a szabályozó kinázok jelenlétének hiánya nem 

indokolhatja a nem Unikonta egysejtűek Atg1 molekuláinak hiányát vagy azok jelentősen 

eltérő szekvenciáját. 

 

Az autofágia szabályozó kinázok foszforilációs célszekvenciáinak keresése 

Felmerül a kérdés, hogy a szabályozó kinázok esetleg más, az Atg1-től eltérő 

fehérjén keresztül fejtik ki hatásukat az autofágiára. Ennek vizsgálatához elemeztük a 
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tanulmányozott egysejtű fajok proteomját, hogy találunk-e bennük olyan potenciális 

célfehérjéket, amelyek autofágia fehérjék vagy legalább autofágiával kapcsolatban levő 

fehérjék. Kihasználva a kinázok azon jellemzőjét, hogy még az evolúciósan igen távoli 

kináz ortológoknak is nagyon konzervált a foszforilációs célszekvenciája, az emlős 

kinázokra vonatkozó adatokból indultunk ki. A PhosphoSitePlus adatbázisából 

(Hornbeck és mtsai. 2004) kigyűjtöttük az mTOR, az AMPK és a PKA kísérletesen 

igazolt foszforilációs célszekvenciáit. Ezeket felhasználva, Fazekas Dávid által 

kifejlesztett algoritmus segítségével potenciális kináz szubsztrátokat kerestünk a 

vizsgálatba bevont 40 egysejtű fajban. Egy küszöbérték feletti pontértékű  lehetséges 

találatok fehérjéinek ismert funkcióit egyenként megnéztük a Gene Ontology (Ashburner 

és mtsai. 2000) alapján. Meglepő módon egyetlen faj esetében sem kaptunk autofágiával 

kapcsolatba hozható fehérjéket a három kináz lehetséges foszforilációs szubsztrátjai 

között, amikor a 40 nem Unikonta egysejtű proteomját megvizsgáltuk. Pozitív 

kontrollként azonos módszerrel elemeztük a sarjadzó élesztő (S. cerevisiae), a 

nyálkagomba (D. discoideum) és az ember genomját. Mindhárom faj esetében sikerült 

autofágia fehérjéket azonosítani a potenciális szubsztrátok között. 

 

Az Atg6/Beclin-1 fehérje hiánya a nem Unikonta egysejtűek többségében 

Tekintettel arra, hogy az Unikonta-ban az Atg6/Beclin-1 is képes indukálni az 

autofágiát (Pattingre és mtsai. 2008), felmerül, hogy a nem Unikonta egysejtűekben a 

Beclin-1 is funkcionálhat alternatív autofágia induktorként. Ezért ‒ az Atg1-hez 

hasonlóan ‒ Atg6 homológokat is kerestünk a vizsgált egysejtű fajokban. A fajok felében 

sikerült valószínű Atg6 homológokat azonosítani (11. ábra, 3. és 4. táblázat, valamint 

Melléklet 2. táblázat). Bár kísérletes vizsgálatok szükségesek, hogy tisztázni lehessen a 

feltételezett Atg6/Beclin-1 homológok szerepét a vizsgált fajokban. Ezen homológok 

azonosításával a nem Unikonta fajok esetében is értelmezhetővé válik a stressz-indukálta 

autofágia. 
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11.lábra.oAz élesztő Atg6 kereső szekvenciával végzett BLAST elemzések 

eredményeinek grafikus ábrázolása. 

(A) A vizsgált 40 nem Unikonta egysejtű faj nagyjából felében tudtunk valószínű 

Atg6 ortológokat azonosítani. Az ábrán pozitív reprezentatív példaként a 

Cryptosporidium parvum fajjal kapott eredményeket, míg pozitív kontrollként a 

Schizosaccharomyces pombe-val kapott eredményeket mutatjuk be. (B) A vizsgált 

fajok másik felében nem sikerült Atg6 ortológokat azonosítani, így azok 

feltételezhetően nem rendelkeznek a megfelelő fehérjével. Az ábrán negatív 

reprezentatív példaként a Plasmodium falciparum fajjal kapott eredményeket, míg 

negatív kontrollként az Escherichia coli-val kapott eredményeket mutatjuk be. Az 

ábra (Földvári-Nagy és mtsai. 2014) ábrájának magyarra fordítása. 

 

 

Érdekes módon, a vizsgált fajok másik felében nem sikerült Atg6/Beclin-1 

homológokat azonosítani (11. ábra, 3. és 4. táblázat, valamint Melléklet 2. táblázat). 

Ennek a „második” poszttranszlációs szabályozási mechanizmusnak a hiánya felveti 

annak a lehetőségét, hogy ezekben a szervezetekben az autofágia transzkripcionális vagy 

poszttranszkripcionális szinten szabályozódik, hasonló módon, mint amit a közelmúltban 

leírtak az embernél (Settembre és mtsai. 2011). 

Habár az Atg6/Beclin-1 esetében nem olyan egyértelmű a kép, mint az Atg1-

komplexnél, a BLAST és HMMER elemzések meglehetősen hasonló eredményt mutattak 

(8. és 9. ábra). A feltételezett Atg6 ortológok egységesen jelen vannak vagy egységesen 

hiányoznak egy adott genus-ban. Érdekes módon az Atg6 homológok jelenléte, illetve 

hiánya nem követ semmiféle egyértelmű rendszertani vagy biológiai szabályt. Ennek az 

lehet a magyarázata, hogy az Atg6 megléte/hiánya a fajok evolúciója során tapasztalt 

eltérő hatások és esetleg eltérő indukciós mechanizmusok következménye. 
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Cryptosporidium hominis Leishmania major

Cryptosporidium muris Leishmania mexicana

Cryptosporidium parvum Neospora caninum

Eimeria acervulina Perkinsus marinus

Eimeria maxima Toxoplasma gondii

Eimeria tenella Trichomonas vaginalis

Leishmania braziliensis Trypanosoma congolense

Leishmania donovani Trypanosoma cruzi

Leishmania infantum Trypanosoma vivax

Angomonas deanei Plasmodium chabaudi 

Babesia bovis Plasmodium cynomolgi

Babesia equi Plasmodium falciparum 

Blastocystis hominis Plasmodium knowlesi

Crithidia fasciculata Plasmodium vivax

Giardia intestinalis Plasmodium yoelii

Giardia lamblia Spironucleus salmonicida

Ichthyophthirius multifiliis Strigomonas culicis

Leishmania aethiopica Theileria annulata

Leishmania amazonensis Theileria parva

Plasmodium berghei Trypanosoma brucei
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A differenciális génexpresszió lehetőségének vizsgálata a nem Unikonta 

egysejtűekben 

A magasabbrendű eukariótákban számos transzkripciós faktor ismert, amelyek 

képesek szabályozni autofágia gének expresszióját. Ilyen  például a TFEB (Settembre és 

mtsai. 2011), a FoxO3 (Mammucari és mtsai. 2007), a NRF2 (Jain és mtsai. 2010), a p53 

(Maiuri és mtsai. 2010), az E2F1 (Polager, Ofir, és Ginsberg 2008), de az előbb 

vázoltaknak megfelelően az Atg6/Beclin-1 estében is felmerült a transzkripcionális 

reguláció lehetősége. Mint korábban már utaltam rá, számos parazita egysejtű − köztük a 

Trypanosomatidae fajok − életciklusa során kulcsfontosságú az autofágia a különböző 

formák egymásba való átalakulásakor. Ezért megvizsgáltuk a többi Atg gén expressziós 

mintázatát a nem Unikonta egysejtűekben. Az adatokat abból a szempontból elemeztük, 

hogy az egyes életciklus-állapotokban hogyan változik az autofágia gének 

expressziójának intenzitása. Hat faj esetében (Trypanosoma brucei, T. cruzi, Leishmania 

infantum, L. major, Plasmodium falciparum és Toxoplasma gondii) sikerült találnunk 

ehhez megfelelő mennyiségű és minőségű adatot.  

Mind a hat vizsgált faj esetében találtunk differenciális expressziós mintázattal 

rendelkező Atg gént, ami a transzkripcionális szabályozásra utal (12.A ábra). A 

Trypanosoma brucei esetében egyes Atg gének differenciálisan (pl. Atg3, Atg8, Atg10, 

Atg12), míg más gének konstitutívan (pl. Atg4, Atg5, Atg7, Atg16) expresszálódnak az 

egysejtű életciklusának különböző szakaszaiban (12. ábra). 
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ATG31 ATG41ATG51 ATG71 ATG81 ATG91 ATG10 ATG12 ATG16 ATG18

Trypanosoma brucei D C C C D D D C

Trypanosoma cruzi D C C C

Leishmania infantum D D D C

Leishmania major C D C D C C

Plasmodium falciparum C C C C D D D

Toxoplasma gondii D D D C C D

D Az életciklus során differendiálisan expresszálódó gének.

C Az életciklus során konstans módon expresszálódó gének.

Nincs adat.
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12.lábra.oFontosabb Atg gének differenciális expressziója nem Unikonta 

egysejtűekben. 

A) Az Atg gének expressziós mintázatának vizsgálata hat, nem Unikonta egysejtű 

fajban. A piros szín jelzi a differenciálisan expresszálódó géneket, míg a kék a 

konstitutívan expresszálódóakat. B) Három differenciálisan expresszálódó 

Trypanosoma brucei Atg gén expressziós mintázata. A „Slender” egy vérben 

található szaporodó életciklus szakasza a Trypanosoma brucei-nek, amit egy nem 

szaporodó „Stumpy” szakasz követ. A differenciáció fázisai valós időbeli 

sorrendjükben szerepelnek. Minden egyes időpont egy-egy fontosabb differenciációs 

eseménynek felel meg. Az expressziós adatok forrása: Aurrecoechea és mtsai. 2009.   

 

 

A reciprok BLAST módszer tesztelése 

A saját eredményeink irodalmi adatokkal való összevetése során adódó eltérések 

miatt kétségeink merültek fel az irodalmi forrásokban gyakran alkalmazott reciprok 

BLAST módszer megbízhatóságával kapcsolatban. Ezért elvégeztük a reciprok BLAST 

módszer tesztelését. Kísérletesen igazolt funkciójuk, valamint szekvencia hasonlóságuk 

és doménszerkezetük alapján ortológnak tekinthető fehérjék szekvenciáival végeztünk 

reciprok BLAST elemzést. Az elemzéshez a sarjadzó élesztő (S. cerevisiae), a 

nyálkagomba (D. discoideum), a fonálféreg (C. elegans), gyümölcslégy (D. 

melanogaster) és az ember Atg1/unc-51/ULK1 fehérjéinek szekvenciáit használtuk. 

Valamennyi lehetséges kombinációban elvégeztük a reciprok BLAST elemzést (6. 
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táblázat). Az eredmények azt mutatták, hogy többségében helyes eredményt kaptunk és 

sikerült azonosítani az ortológ párokat. A negatív eredmények alapján látható azonban, 

hogy az eljárás nem tudja minden esetben megtalálni az ortológ párokat. A módszer 

gyakorlati alkalmazhatósága szempontjából a kapott hamis pozitív eredmények 

jelentenek igazán problémát, mert ez esetben ortológnak vélhetünk két fehérjét, amelyek 

valójában nem azok, ez hamis eredményre és téves következtetések levonására vezethet 

minket. 

Különösen szembetűnő, hogy leginkább az evolúciósan távolabbi rokonságban levő 

faj-párok esetében jelentkeznek a negatív és hamis pozitív eredmények. Tekintve, hogy 

az irodalomban fellelhető reciprok BLAST elemzéseket leginkább nagyon távoli 

rokonságban levő fajok között végezték, különösen indokolt az irodalmi eredményeket 

erős kritikával szemlélni. 
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6.ltáblázat.oReciprok BLAST (Reciprocal-Best-BLAST-Hit, RBH). 

A reciprok BLAST módszer tesztelése kísérletesen igazolt funkciójú és ismert 

ortológia viszonyú fehérjeszekvenciákkal (D. discoideum Atg1, S. cerevisiae Atg1, 

C. elegans unc-51, D. melanogaster Atg1, H. sapiens ULK1). 

Jelmagyarázat: 

+ pozitív eredmény: BLAST első helyen hozza a találati listában a kereső-

szekvencia ismert ortológját és a reciprok BLAST is első helyen hozza a találati 

listában az első kereső-szekvenciát. 

− negatív eredmény: BLAST első helyen hozza a találati listában a kereső-

szekvencia ismert ortológját de a reciprok BLAST nem az első kereső-szekvenciát 

hozza a találati lista első helyén. 

+ hamis pozitív eredmény: BLAST téveszt, nem a kereső-szekvencia ismert 

ortológját hozza a találati lista első helyén, de a reciprok BLAST az első helyen 

hozza a találati listában az első kereső-szekvenciát. 

genom 

D. discoideum S. cerevisiae C. elegans D. melanogaster H. sapiens első kereső 

szekvencia 

D. discoideum  + + + + 
S. cerevisiae +  + + + 
C. elegans + +  + + 
D. melanogaster − − +  + 
H. sapiens − − − +  

 

 

Az ARN adatbázis felépítése 

Az Autophagy Regulatory Network (ARN; http://autophagy-regulation.org/) az 

autofágiában részt vevő fehérjéket és az azokat közvetlenül szabályozó fehérjéket, 

transzkripciós faktorokat és miRNS-eket, ezen valamennyi komponens közötti 

kapcsolatokat, továbbá mindezek jelátviteli útvonalakkal való kapcsolatait tartalmazza 

(13. ábra). Az ARN struktúráját hat fő réteg alkotja: (1) autofágia fehérjék, (2) közvetlen 

szabályozóik, (3) az első két réteget közvetlenül szabályozó poszttranszlációs 

szabályozók, (4) az első három réteg transzkripcionális szabályozói, (5) az első négy 

réteg poszttranszkripcionális szabályozói, (6) jelátviteli útvonalak és fehérje-fehérje 

kapcsolatok, amelyek összekötik a jelátviteli útvonalakat az autofágia szabályozókkal. Az 

ARN-ben szereplő kapcsolatok kézi gyűjtésből, 19 adatbázisból és 4 jóslási módszerből 

származnak (7. táblázat). Az ARN alapstatisztikái a 14. ábrán találhatóak. A 

felhasználók szűrhetik a kapcsolatokat adatforrás szerint, és a saját igényeiknek 

megfelelő összehasonlításokat végezhetnek. A kapcsolatoknak lehetnek megbízhatósági 

http://autophagy-regulation.org/
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értékeik, amelyek szerint szintén végezhetnek a felhasználók szűrést a felhasználóbarát 

letöltési modulban beállítva a megkívánt megbízhatósági szintet. 

 

 

 

13.lábra.oAutofágia és jelátviteli fehérjék kapcsolódása 1, 2 vagy 3 lépésben. 

Az egylépéses kapcsolatok közvetlen fehérje‒fehérje kapcsolatok, vagy amikor egy 

jelátviteli útvonalba tartozó transzkripciós faktor szabályoz egy autofágia fehérjét. A 

kétlépéses kapcsolatok szintén lehetnek fehérje‒fehérje és transzkripciós faktor‒gén 

kölcsönhatások, valamint transzkripciós faktor‒miRNS‒mRNS kapcsolatok is. A 

háromlépéses kapcsolatok mindezen típusok kombinációi, akár mind a négy 

molekulatípust bevonva. Jelen példában a jel a ligandot kötő receptor felől érkezik az 

autofágiában tevőlegesen résztvevő fehérje felé. A teljes hálózatot elemezve 

visszacsatolási köröket és hálózati motívumokat lehet azonosítani az útvonalak 

mentén. Az ábra (Türei és mtsai. 2015) ábrájának magyarra fordítása. 

 

 

Jelátviteli útvonal kapcsolatok az ARN-ben

Útvonal tagok

Autofágia fehérjék

Közvetlen 

autofágia 

szabályzók

Közvetlen 

végrehajtók

Szabályozó fehérje

Autofágia fehérje

Szabályozó transzkripciós 

faktor

Jelátviteli út tag 

transzkripciós faktor

Jelátviteli út tag fehérje

Jelátviteli út ligand

miRNS Szabályozási kapcsolat: 1 lépéses 2 lépéses 3 lépéses
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14.lábra.oAz Autophagy Regulatory Network (ARN) alapstatisztikái. 

Az ábra a komponensek és kapcsolatok számát mutatja az ARN különböző 

rétegeiben. A kísérletesen igazolt kapcsolatok száma zárójelben található, a 

kapcsolatok teljes száma mögött. Utóbbi adat jósolt kapcsolatokat is tartalmaz. Az 

ábra (Türei és mtsai. 2015) ábrájának magyarra fordítása. 

 

 

  

Komponensek Kapcsolatok

3 287 (3 287)

6 911 (1 130)

20 234 (20 234)

170 210 (51 819)

197 167 (117 260)

238 (238)

Jelátviteli útvonalak

miRNS-ek transzkripcionális szabályozása

Poszttranszkripcionális szabályozás

Transzkripcionális szabályozás

Poszttranszlációs szabályozás

Autofágia fehérjék

1 199

646

7 673

13 340

13 803

38 

Komponensek száma (log) Kapcsolatok száma (log)
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7.ltáblázat.oAz Autophagy Regulatory Network (ARN) adatforrásai. 

Az ARN-ben található adatok kézi gyűjtésből és 23 külső forrásból származnak. A 

SignaLink 2-ből 3287 kézi gyűjtésű kapcsolatot importáltunk. 4 különböző jóslási 

módszert alkalmaztunk: domén-domén alapú jóslást (a Pfam (Punta és mtsai. 2012), 

a DOMINE (Raghavachari és mtsai. 2008) és a NEGATOME (Smialowski és mtsai. 

2010) adatainak felhasználásával); domén-motívum alapú jóslást az ELM (Via és 

mtsai. 2009) térszerkezet-szűrőjének használatával; transzkripciós faktor-promóter 

kötés jóslását (Portales-Casamar és mtsai. 2010) JASPAR  algoritmussal és 

transzkripciós faktor - miRNS génreguláció jóslását a PuTmiR-ből (Bandyopadhyay 

és Bhattacharyya 2010). A további 18 adatbázis, beleértve az összes miRNS-mRNS 

adatbázisokat, főként nagy teljesítményű, ún. high-throughput kísérletekből 

származó adatokat tartalmaznak. A táblázat (Türei és mtsai. 2015) táblázata alapján 

készült. Az ARN adatbázis felépítését a 15. ábra szemlélteti. 

Kapcsolat típusa Adatforrásul szolgáló adatbázis 

Fehérje-fehérje kapcsolatok 

ADB (Homma, Suzuki, és Sugawara 2011) 

ARN kézi gyűjtés (Türei és mtsai. 2015) 

Behrends és mtsai. 2010 
BioGRID (Chatr-Aryamontri és mtsai. 2013) 

HPRD (Keshava Prasad és mtsai. 2009) 

InnateDB (Breuer és mtsai. 2013) 

IntAct (Orchard és mtsai. 2014) 

ELM alapú jóslás (Via és mtsai. 2009) 

Domén-domén alapú jóslások 

SignaLink 2 kézi gyűjtés (Fazekas és mtsai. 2013) 

Transzkripcionális 

szabályozás 

ABS (Blanco és mtsai. 2006) 

ARN kézi gyűjtés (Türei és mtsai. 2015) 

ENCODE distal (Gerstein és mtsai. 2012) 

ENCODE proximal filtered (Gerstein és mtsai. 2012) 

HTRI (Bovolenta, Acencio, és Lemke 2012) 

JASPAR (Portales-Casamar és mtsai. 2010) 

OregAnno (Griffith és mtsai. 2008) 

PAZAR (Portales-Casamar és mtsai. 2009) 

miRNS-mRNS kapcsolatok 

miR2Disease (Q. Jiang és mtsai. 2009) 

miRDeathDB (Xu és Li 2012) 

miRecords (Xiao és mtsai. 2009) 

miRTarBase (Hsu és mtsai. 2014) 

TarBase (Vergoulis és mtsai. 2012) 

miRNS-ek transzkripcionális 

szabályozása 

ENCODE (Gerstein és mtsai. 2012) 

PuTmiR 1.1 (Bandyopadhyay és Bhattacharyya 2010) 

PuTmiR 2.0 (Bandyopadhyay és Bhattacharyya 2010) 

TransmiR 1.2 (J. Wang és mtsai. 2010) 
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15.lábra.oAz Autophagy Regulatory Network (ARN) adatbázis felépítése. 

Az egyes mezők az ARN egyes rétegeit jelölik a rétegben található adatok 

forrásaként szolgáló adatbázisok felsorolásával. A számok az adott rétegben szereplő 

fehérjék, illetve miRNS-ek számát jelölik (Türei és mtsai. 2015).  

 

 

Az ARN honlap 

Az ARN weboldal a http://autophagy-regulation.org/ címen érhető el. A honlapot 

úgy terveztük, hogy kényelmesen lehessen keresni a kapcsolatok között. Valamennyi 

kapcsolat esetében közvetlen linkek mutatnak az eredeti forrásra és a PubMed 

hivatkozásokra. A honlap letöltési oldala lehetőséget ad a letöltendő adatok 

testreszabására: ki lehet választani az egyes rétegeket, és szűrni lehet a kapcsolatokat 

forrás vagy megbízhatósági érték szerint. 

A kezdőlapon levő keresőmező automatikusan kiegészíti a beírt kereső-kifejezést és 

több különböző adatbázis azonosító adatait képes feldolgozni. Amennyiben a keresés 

sikeres, a kiválasztott fehérje adatlapja nyílik meg. Egy kulcsfontosságú autofágia 

fehérje, a Beclin-1, példáján mutatom be a négy részre tagolódó fehérje adatlapok 

felépítését (16. ábra). 

Szabályozó miRNS-ek forrásai:
miR2Disease, miRDeathDB, 

miRecords, TarBase, miRTarBase

Transzkripciós miRNS 
kapcsolatok forrásai:

ENCODE, PuTmiR, TransmiR Fehérje-fehérje kapcsolatok 
forrásai forrásai:

BioGRID, HPRD, InnateDB, 
IntAct, ELM Structure Filter és 

domén-domén ill. domén-
motívum alapú jóslások

Transzkripciós faktor-promoter
kapcsolatok forrásai:

ABS, ENCODE, JASPAR, HTRIdb, 
PAZAR, ORegAnno

Fehérje-fehérje kapcsolatok forrásai:
Saját irodalmi gyűjtésű SignaLink 2

Fehérje-fehérje kapcsolatok forrásai:
Saját irodalmi gyűjtés, Autophagy Databasa, Behrends C. et al. (2009)

Az autofágia folyamatában közvetlenül szerepet játszó fehérjék

Autofágia fehérjék 

Autofágia fehérjék közvetlen szabályozói 

Jelátviteli utakkal való kapcsolatok

Transzkripcionális 
szabályozás

miRNS-ek transzkripciós 
faktorai

Poszttranszlációs
szabályozás

miRNS-ek

http://autophagy-regulation.org/
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16.lábra.oA Beclin-1 fehérje adatlapját mutató képernyőkép az Autophagy 

Regulatory Network (ARN) honlapról. 

(A) Az adatlap tetején található a kiválasztott fehérje neve, a kódoló gén neve, 

valamint UniProt és Ensembl azonosítója. Az azonosítók az adott adatbázis 

megfelelő oldalára mutató linkek is egyben. Ez alatt találhatóak az esetleges 

jelátviteli tulajdonságok és betegségekkel kapcsolatos információk, különös 

tekintettel az egyes ráktípusokra. (B) Ebben a részben a kiválasztott fehérje 

kapcsolatainak listája található rétegek szerint csoportosítva. A lista alatt a jelátviteli 

útvonal-kapcsolatokat lehet áttekinteni útvonalanként. (C) A kapcsolatban szereplő 

fehérjék közötti kis zöld háromszögre kattintva további részleteket lehet megtalálni 

az adott kapcsolatra vonatkozóan: az információk forrását, hivatkozásokat, 

megbízhatósági értékeket. (D) Az adatlap jobb oldalán a kiválasztott fehérje és első 

szomszédjainak interaktív hálózatos ábrázolása található. Megjegyzendő, hogy az 
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ULK1-gyel ellentétben az ULK2 nem szerepel a Beclin-1 hálózatában, tekintve, 

hogy az ARN kizárólag kísérletesen igazolt kapcsolatokat tartalmaz egyes fehérjék 

esetében, és az adatgyűjtés lezárultáig nem született olyan publikáció, ami igazolta 

volna az ULK2-Beclin-1 kapcsolat meglétét emberben. Az ábra forrása: (Türei és 

mtsai. 2015). 

 

 

A lap tetején bal oldalt található mezőben szerepel a fehérje teljes neve, a génjének 

neve, valamint UniProt és Ensembl azonosítója. A nevek alatt a fehérjéhez kapcsolható 

betegségek és rák típusok találhatóak. A baloldalon, az előbbiek alatt vannak az adott 

fehérje kapcsolatai, azaz valamennyi első szomszédja, rétegek szerinti csoportosításban 

felsorolva. Az egyes rétegek listája kinyitható. A listákon belül részletes információk (pl. 

adat forrása, hivatkozások, megbízhatósági értékek) találhatóak az egyes kapcsolatokra 

vonatkozóan. A kapcsolatok alatt az autofágia és a jelátviteli útvonalak közötti 

kapcsolatok találhatóak felsorolva. Ezeket a kapcsolatokat úgy határoztuk meg, hogy az 

egyik fehérje mindig egy jelátviteli útvonal része, míg a másik megtalálható az ARN 

adatbázisban. A fehérje adatlap jobboldalán a kiválasztott fehérje és első szomszédjai 

hálózatának interaktív megjelenítése látható. Ebben a hálózat megjelenítésben a 

különböző kölcsönható partnerek szűrhetőek az egyes ARN rétegek szerint. A 

felhasználó további információkat kaphat az egyes fehérjékről és kapcsolatokról a 

fehérjék nevére, illetve az azokat összekötő vonalra kattintva (16. ábra). 

 

 

ARN adatbázis összehasonlítása más adatbázisokkal/adatforrásokkal 

Más, általános vagy autofágia specifikus fehérje-fehérje kapcsolati adatbázisokkal 

összehasonlítva az ARN több autofágia fehérjét és azok között több kapcsolatot 

tartalmaz: BioGRID (Chatr-Aryamontri és mtsai. 2013): 76 kapcsolat 30 autofágia 

fehérje között; IntAct (Orchard és mtsai. 2014): 136 kapcsolat 34 autofágia fehérje 

között; ADB: 114 kapcsolat 31 autofágia fehérje között; ARN: 238 kapcsolat 38 

autofágia fehérje között. Megjegyzendő, hogy majdnem az összes ARN-ben található 

kapcsolat szerepel más adatbázisokban is, azonban az ARN az egyetlen, amelyik egy 

adatbázisban tartalmazza valamennyit. Köszönhetően a szigorú kézi gyűjtésnek, sikerült 

más adatbázisokban meg nem található 18, kísérletesen igazolt, megbízható kapcsolattal 

növelni a kapcsolatok számát.  
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A transzkripcionális és poszttranszkripcionális adatokat tartalmazó adatbázisokkal 

való hasonló összevetés található a 8. táblázatban. Fontos megjegyezni azonban, hogy 

ezek között a kapcsolatok között sok lehet a hamis pozitív vagy legalábbis 

helyzetspecifikus kapcsolat. Ugyanakkor, hasonlóan a jósolt fehérje-fehérje 

kapcsolatokhoz, ezek között is számtalan lehetséges autofágia szabályozási mechanizmus 

lehet, amelyeket érdemes vizsgálni és kísérletesen igazolni. Az ARN 37 autofágia gén 98 

ismert és jósolt transzkripciós faktorát tartalmazza 557 transzkripciós faktor ‒ gén 

kapcsolattal. Ezek közül 35 kézi gyűjtésű és nem található meg más adatbázisokban. 

Érdekes, hogy kevés transzkripciós faktor szerepel több adatbázisban is. Ez arra hívja fel 

a figyelmet, hogy az eltérő kutatási módszerek igen fontosak az autofágia szabályozására 

képes transzkripciós faktorok felfedezésében, valamint alátámasztja az ARN, mint 

integrált adatbázis jelentőségét. 

Összegyűjtöttük a felhasznált adatbázisokból az autofágia szabályozása 

szempontjából releváns valamennyi kapcsolatot, valamint különböző típusú molekuláris 

kapcsolatokat (fehérje-fehérje, transzkripciós faktor-gén, miRNS-mRNS) integráltunk 

egy egységes adatszerkezetbe. Összefoglalva, az ARN több autofágia fehérjékkel 

kapcsolatos szabályozási kapcsolatot tartalmaz, mint bármelyik, a felépítésben felhasznált 

adatbázis. 23 különböző adatforrásból származó kapcsolatok lettek integrálva egyetlen 

átfogó adatbázisba, amelyik lehetőséget ad az adatforrások összehasonlítására és a 

közöttük való válogatásra. Megjegyzendő, hogy a 8. táblázatban valamennyi réteg 

esetében a kapcsolatok összes száma magasabb, mint bármelyik felhasznált adatbázisban. 

Ez egyértelműen mutatja az ARN többi adatbázishoz viszonyítva jelentősen nagyobb 

adatmennyiségét. 
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8.ltáblázat.oAz Autophagy Regulatory Network (ARN) adatstatisztikái 

kapcsolattípusonként és adatforrásonként. 

Minden réteg adatforrása mellett megtalálható a benne szereplő csomópontok (azaz 

fehérjék vagy miRNS-ek) és élek (azaz fehérje-fehérje kölcsönhatások, 

transzkripciós faktor-gén, miRNS-mRNS vagy transzkripciós faktor-miRNS 

szabályozási kapcsolatok). Az egyedi csomópontok száma mutatja a kapcsolatban 

levő komponens párokat (pl. transzkripciós faktort és a célgént egyaránt). Minden 

egyes főbb rétegre vonatkozóan kiemeltük a csomópontok és élek ARN-ben levő 

teljes számát, ami általában kevesebb, mint a komponensek számának összege az 

adatforrások közti átfedéseknek köszönhetően. Megjegyzendő, hogy valamennyi 

réteg csomópontjainak és éleinek száma magasabb, mint bármelyik forrás 

adatbázisnak. A táblázat (Türei és mtsai. 2015) táblázata alapján készült. 

Adatforrások rétegek szerint Csomópontok Élek 

Autofágia fehérjék 38 238 

 ADB (Homma, Suzuki, és Sugawara 2011) 31 114 

ARN kézi gyűjtés (Türei és mtsai. 2015) 20 26 

Behrends és mtsai. 2010 26 38 

BioGRID (Chatr-Aryamontri és mtsai. 2013) 30 76 

ELM alapú jóslás (Via és mtsai. 2009) 16 64 

HPRD (Keshava Prasad és mtsai. 2009) 11 11 

InnateDB (Breuer és mtsai. 2013) 28 40 

IntAct (Orchard és mtsai. 2014) 34 136 

Poszttranszlációs szabályozás 13 803 197 167 

 ADB (Homma, Suzuki, és Sugawara 2011) 206 381 

ARN kézi gyűjtés (Türei és mtsai. 2015) 47 46 

Behrends és mtsai. 2010 398 441 

BioGRID (Chatr-Aryamontri és mtsai. 2013) 12 051 71 496 

Domén-domén alapú jóslás 166 1 138 

ELM alapú jóslás (Via és mtsai. 2009) 937 78 824 

HPRD (Keshava Prasad és mtsai. 2009) 7 290 29 617 

InnateDB (Breuer és mtsai. 2013) 2 816 6 125 

IntAct (Orchard és mtsai. 2014) 9 862 45 745 

Transzkripcionális szabályozás 13 340 170 245 

 ABS (Blanco és mtsai. 2006) 23 14 

ARN kézi gyűjtés (Türei és mtsai. 2015) 31 35 

ENCODE (Gerstein és mtsai. 2012) 2 209 9 217 

HTRI (Bovolenta, Acencio, és Lemke 2012) 12 209 39 477 

JASPAR (Portales-Casamar és mtsai. 2010) 12 813 119 873 

OregAnno (Griffith és mtsai. 2008) 908 932 

PAZAR (Portales-Casamar és mtsai. 2009) 1 940 3 018 

Poszttranszkripcionális szabályozás 7 633 20 186 

 miR2Disease (Q. Jiang és mtsai. 2009) 171 124 

miRDeathDB (Xu és Li 2012) 126 108 

miRecords (Xiao és mtsai. 2009) 664 760 

miRTarBase (Hsu és mtsai. 2014) 7 203 19 177 

TarBase (Vergoulis és mtsai. 2012) 1 798 2 584 

miRNS-ek transzkripcionális szabályozása 646 6 911 

 ENCODE (Gerstein és mtsai. 2012) 195 590 

PuTmiR 1.1 (Bandyopadhyay és Bhattacharyya 2010) 413 3 034 

PuTmiR 2.0 (Bandyopadhyay és Bhattacharyya 2010) 288 3 095 

TransmiR 1.2 (J. Wang és mtsai. 2010) 291 542 
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8.ltáblázat folytatása 

Kapcsolatok a jelátviteli utakkal 1 199 3 287 

 SignaLink 2 kézi gyűjtés (Fazekas és mtsai. 2013) 1 199 3 287 

BioGRID (Chatr-Aryamontri és mtsai. 2013) 535 697 

HPRD (Keshava Prasad és mtsai. 2009) 481 611 

InnateDB (Breuer és mtsai. 2013) 9 51 

IntAct (Orchard és mtsai. 2014) 12 69 
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Megbeszélés / Eredmények megvitatása 

Autofágia a nem Unikonta eukarióta egysejtűekben 

Szekvencia-hasonlósági kereséssel vizsgáltuk, hogy az Unikonta fajokban 

általánosan előforduló autofágia fehérjéknek vannak-e ortológjai a nem Unikonta 

egysejtűekben. 

Az általunk tanulmányozott egysejtűek esetében az autofágia fehérje-készlet − az 

élesztőhöz hasonlítva − mindig „hiányos” volt, de egyetlen olyan egysejtűt sem találtunk, 

amelyikben ne lennének jelen autofágiával kapcsolatos gének. A szakirodalomban sem 

találni adatot olyan eukarióta egysejtű fajról, amelyikben bizonyosan nem volnának 

autofágia gének, és amelyikben bizonyítottan ne működne autofágia. Ez arra enged 

következtetni, hogy az autofágia az eukarióták kialakulásának közvetlen közelében 

jelenhetett meg, és már jelen lehetett akár az első eukarióta sejtekben. Elképzelhető az is, 

hogy az autofágia megjelenése összefüggésben lehet esetleg a prokarióta-eukarióta 

átmenettel is. 

Munkánk során az Unikonta és nem Unikonta szervezetek autofágia szabályozása 

közötti különbségekre, azon belül is elsősorban a nem Unikonta egysejtűek autofágia 

indukciójára fókuszálunk. Előzetes eredményeink azt mutatták, hogy az autofágia 

indukció kulcsfehérjéje, az Atg1 − és a vele komplexet alkotó további fehérjék (Atg13, 

Atg17, Atg29, Atg31) − hiányoznak az általunk vizsgált 40 egysejtű fajból (8. és 9. ábra, 

valamint 3. és 4. táblázat). Ez feltűnő eltérést mutatott az irodalmi adatokkal (Daniel J. 

Rigden, Michels, és Ginger 2009; Kiel 2010; Duszenko és mtsai. 2011), valamint 

alapvetően eltért a korábban alaposan tanulmányozott modellfajok és az ember esetében 

megszokottaktól, ami megerősítette az eredeti célkitűzésünk fontosságát. 

Az Unikonta fajok körében az autofágia és az anyagcsere kapcsolata jól feltárt, míg 

a nem Unikonta egysejtűek esetében csak kevés és ellentmondásos információval 

rendelkezünk. Eredményeink alapján úgy tűnik, hogy alapvető eltérés lehet az Unikonta 

és a nem Unikonta fajok metabolikus autofágia szabályozása területén. 

 

Az Atg1 fehérje és az Atg1-komplex tagjainak hiánya a nem Unikonta 

egysejtűekben 

A kináz-domén az Atg1 (ortológ) fehérjék fontos része az Unikonta fajokban. A 

kináz-defektes Atg1 gátolja az autofágiát (Chan és mtsai. 2009). Ugyanakkor, az Atg1 
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molekula kináz doménen kívüli részei is kulcsfontosságúak (Cheong és mtsai. 2008; 

Kawamata és mtsai. 2008). Az Atg1 fehérjemolekula kináz-doménen kívüli 2/3-a 

tartalmazza a kölcsönhatások kialakításáért felelős motívumokat, amelyek lehetővé 

teszik, hogy más fehérjékkel (fehérje-fehérje interakciós domének) vagy egyéb 

molekulákkal (pl. lipidek) kölcsönhatásba tudjon lépni. Az autofágia működése 

szempontjából szintén nagyon fontosak azok a szekvencia-szakaszok, amelyek lehetővé 

teszik az Atg1, és ezen keresztül az autofágia (metabolikus) szabályozását. Ilyen 

szekvenciák pl. az autofágiát szabályozó kinázok (TOR, AMPK, PKA) foszforilációs 

célszekvenciái.  

A feltételezett Atg1 ortológok kináz-doménen kívüli szakaszán sem érdemi 

szekvencia-egyezést (10. ábra), sem az Unikonta Atg1 ortológokra általánosan jellemző 

DUF3543 domént nem sikerült kimutatni. Így a teljes, és a kináz-domén nélküli Atg1 

szekvenciák BLAST és HMMER elemzések eredményei alapján úgy tűnik, hogy a 

feltételezett egysejtű Atg1 ortológok csak kináz-doménnel rendelkeznek, de teljesen 

hiányoznak a szabályozottság és az indukció továbbvitelének lehetőségei (8. és 9. ábra, 

valamint 3. és 4. táblázat). Mindezek alapján kétséges, hogy az egyes nem Unikonta 

egysejtű fajokban a BLAST találati lista leginkább egyező elemei között az Unikonta 

Atg1-ekhez hasonló funkcionalitású fehérje legyen. Eredményeink alátámasztják − 

ellentétben a témakörben megjelenő publikációk általános gyakorlatával −, hogy csak 

részletes bioinformatikai elemzés, illetve kísérletes bizonyítás után lehet megalapozottan 

kijelenteni egy BLAST elemzéssel újonnan azonosított fehérje párról, hogy ortológok és 

funkcionális megfelelői egymásnak. Különösen igaz ez olyan erősen kétséges 

eredmények esetén, mint amelyeket az Atg1 fehérjénél láthattunk. 

Az esetleges Atg1 ortológként azonosított fehérjék megkérdőjelezhető 

funkcionalitása miatt felmerült bennünk a lehetőség, hogy az autofágia ezekben az 

egysejtűekben esetleg részben másként szabályozódik, mint a jól ismert Unikonta 

fajokban. Egyik lehetőség, hogy a szabályozó kinázok (TOR, AMPK, PKA) nincsenek 

jelen ezekben az egysejtűekben. Másik lehetőség, hogy jelen vannak, de ezen egysejtűek 

esetében nem az Atg1 ortológok, hanem más molekulák közvetítésével szabályozzák az 

autofágiát. Harmadik lehetőség, hogy jelen vannak a szabályozó fehérjék, de nem 

vesznek részt az autofágia indukciójában. A továbbiakban ezeknek a vizsgálatoknak az 

eredményeit nézzük meg részletesebben.  

Eredményeink arra engednek következtetni, hogy az Unikonta fajokban már jól 

ismert és általánosnak mondható metabolikus stressz irányította autofágia indukció 
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helyett a nem Unikonta egysejtűekben alapvetően eltérő módon történhet az autofágia 

indukciója. Mivel az autofágia szokásos szabályozó kinázainak (TOR, AMPK, PKA) 

ortológjai jelen vannak a nem Unikonta egysejtűekben, az Atg1 − az Atg1-komplex többi 

tagjaival együtt − pedig úgy tűnik, hiányzik, az autofágia metabolikus stressz (pl. éhezés) 

általi indukciójának klasszikus módja nagy valószínűséggel nem lehetséges. 

Természetesen nem zárható ki, hogy a metabolikus stressz egy más mechanizmuson 

keresztül hathat az autofágiára, de egyelőre nincsenek ezt egyértelműen alátámasztó 

kísérletes eredmények, az esetleges molekuláris útvonalak feltáratlanok. 

 

Alternatív autofágia szabályozási lehetőségek ‒ poszttranszlációs szabályozás 

Az autofágia nyilvánvalóan ezekben az egysejtű fajokban is pontos kontroll alatt 

áll, mert a szabályozatlan autofágia − akár elégtelen, akár túlzott működése − súlyos, sőt 

végzetes következményekkel járhat (Feng, Yao, és Klionsky 2015). Éppen ezért 

megpróbáltunk alternatív szabályozási lehetőségeket keresni, akár olyanokat, amelyek 

képesek egy feltételezett metabolikus regulációs kapcsolatot közvetíteni az autofágia felé. 

Egyéb poszttranszlációs módosítások szintén indukálhatják az autofágiát az 

Unikonta fajokban. Ilyen szabályozási lehetőség emlősökben pl. a Beclin-1 DAPK 

(death-associated protein kinase) általi foszforilációja, ami serkenti az autofágiát 

(Zalckvar és mtsai. 2009) vagy a Beclin-1 inhibitor Bcl2 JNK1 (c-Jun aminoterminal 

kinase 1) általi foszforilációja, ami gátolja az autofágiát (Wei és mtsai. 2008). Az általunk 

tanulmányozott fajok felében sikerült bioinformatikai módszerrel igazolni az élesztő Atg6 

ortológjainak valószínű meglétét (8., 9. és 11. ábra, valamint 3. és 4. táblázat).  Ezekben 

a fajokban elképzelhető az Atg6 fehérje poszttranszlációs módosításán keresztüli 

autofágia szabályozás, míg a fajok másik felében ez a fajta poszttranszlációs szabályozás 

sem lehetséges. 

 

Alternatív autofágia szabályozási lehetőségek ‒ transzkripcionális szabályozás 

Magasabbrendű eukariótákban számtalan transzkripciós faktorról ismert, hogy 

képes aktiválni az autofágiát Atg gének expressziójának szabályozása által. Hasonlóan, a 

Trypanosoma, Leishmania, Plasmodium és Toxoplasma fajokban is számos Atg gén 

mutat differenciális expressziós mintázatot az EuPathDB (Aurrecoechea és mtsai. 2007) 

adatbázis adatai szerint. A Trypanosoma brucei-ben néhány Atg gén konstitutíven (pl. 

Atg4, Atg5, Atg7, Atg16), míg mások differenciálisan (pl. Atg3, Atg8, Atg10, Atg12) 
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expresszálódnak az életciklus különböző szakaszaiban (Kabani és mtsai. 2009) (12. 

ábra). Érdekes módon az érintett fehérjéknek az autofágia folyamatának eltérő 

szakaszaiban van kulcsfontosságú szerepe. Megjegyzendő, hogy az említett 

kinetoplastida egysejtűekben nincs transzkripció iníciációs szabályozás, így nem 

számíthatunk precíz transzkripcionális szabályozási mechanizmusokra (azaz 

transzkripciós faktorokra), mint a magasabbrendű eukariótáknál. Azonban az említett 

fajok egymással összecsengő expressziós mintázata azt sugallja, hogy vagy 

poszttranszkripcionális mechanizmusok vagy más genetikai programok szabályozhatják 

az autofágiát bizonyos Atg gének differenciális expresszióján keresztül. Feltételezhetjük 

azt is, hogy ezek, az Atg gének expresszióját szabályozó faktorok, akár a metabolikus 

stressz szignálok szenzoraiként is szolgálhatnak. További kísérletes vizsgálatok 

felfedhetik ezeket a faktorokat, és az autofágia esetleges transzkripcionális 

szabályozásának mechanizmusát. 

 

A reciprok BLAST módszer vizsgálata 

Eredményeinket összevetve korábbi, egysejtűek autofág-komponenseit vizsgáló 

munkákkal (pl. Daniel J. Rigden, Michels, és Ginger 2009) feltűnő eltéréseket találtunk. 

Ha valószínűségi értékek alapján kívánjuk egyes fehérjék ortológjait megtalálni, akkor 

nem meglepő, ha néhány bizonytalanabb szekvencia-hasonlósági eredményt különböző 

kutatók eltérően értelmeznek. A mi esetünkben azonban az indukciós komplex 

valamennyi fontosabb tagjánál (Atg1, Atg13, Atg17) szinte teljesen eltértek az 

eredmények. Míg a korábbi munkákban az élesztő Atg1 és Atg13 ortológját/homológját 

gyakorlatilag valamennyi, az Atg17-ét pedig a legtöbb fajban jelenlevőnek találták 

(Daniel J. Rigden, Michels, és Ginger 2009). 

Ezzel szemben mi úgy ítéltük meg az általunk kapott eredményeket, hogy az Atg1, 

Atg13 és Atg17 fehérjék hiányoznak, vagy legalábbis kizárólag a BLAST módszerek 

segítségével jelenlétük nem igazolható elfogadható bizonyossággal. Saját adataink, és a 

különbségek elemzése alapján arra jutottunk, hogy a BLAST, pontosabban a reciprok 

BLAST eredmények étékelésében lehet az eltérések egyik oka.  

Korábban, más szerzők esetén is felmerültek problémák a reciprok BLAST 

eredmények értelmezését illetően, jelen munkához hasonló, egysejtűeken végzett 

bioinformatikai kutatások során (Herman és mtsai. 2006). A módszer általánosan 

elfogadott volta ellenére kimutatták, hogy a reciprok BLAST hatékonysága erősen függ a 
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BLAST egyes beállításaitól (Moreno-Hagelsieb és Latimer 2008). Bizonyos esetekben 

(pl. ha egy gén hiányzik valamelyik genomból nem teljes genomszekvenálás vagy 

génvesztés miatt) a reciprok BLAST téves eredményeket adhat, és valószínűsíthetően az 

ortológ adatbázisok is nagyszámú hamis pozitív eredményt tartalmazhatnak (Fulton és 

mtsai. 2006). 

A reciprok BLAST módszer tesztelésével kapott hamis pozitív eredményeink is 

felhívják a figyelmet, hogy a reciprok BLAST módszerrel kapott eredmények ellenőrzés 

nélküli elfogadása hamis következtetésekhez vezethet. Mint a 6. táblázatból is látható, 

ezek a hamis pozitív eredmények egyáltalán nem ritkák, és különösen távolabbi 

rokonságban álló fajok között fordulnak elő. Márpedig az élesztő és a különböző 

publikációkban (pl.: Daniel J. Rigden, Michels, és Ginger 2009; Kiel 2010; Duszenko és 

mtsai. 2011) vizsgált egysejtű fajok meglehetősen távol helyezkednek el egymástól az 

evolúciós törzsfán. Ezek az eredmények is megerősítették azt a korábbi gyanúnkat, hogy 

önmagában a reciprok BLAST elemzés eredménye nem elégséges, hogy megalapozottan 

állítsuk két fehérjéről, hogy ortológok. A reciprok BLAST módszer hasznos eszköz egy 

ismert fehérje korábban ismeretlen ortológjainak megtalálásában, de meggyőződésünk, 

hogy további bioinformatikai vizsgálatok és kísérletes megerősítés nélkül nem jelenthető 

ki egy fehérjepárról, hogy ortológok és különösen nem társíthatunk a szekvencia-

hasonlósághoz funkcionális azonosságot. 

 

Autofágia indukció lehetőség a nem Unikonta egysejtűekben 

Jelen munkánk során azt találtuk, hogy az élesztőben és a Metazoa-ban az autofágia 

indukcióban központi szerepet játszó Atg1-komplex tagjai (Atg1, Atg13, Atg17, Atg29 és 

Atg31) hiányoznak a nem Unikonta egysejtű fajokból (8. és 9. ábra, valamint Melléklet 

2. táblázat). Így ezekben az egysejtű eukarióta fajokban az autofágia minden bizonnyal 

Atg1-komplex-független módon aktiválódik. Azt is bemutattuk, hogy az autofágia 

alternatív induktoraként is funkcionáló Atg6/Beclin-1 legfeljebb a vizsgált fajok felében 

vehet részt az autofágiában (8. és 9. ábra). A vizsgált fajok másik felének genomjában 

egyáltalán nem sikerült Atg6/Beclin-1 homológokat azonosítani. Eredményeinket két 

eltérő, de egybevágó eredményt adó algoritmus alkalmazásával is megerősítettük 

(BLAST (Altschul és mtsai. 1990) és HMMER (Eddy 2009; Finn, Clements, és Eddy 

2011)). Az éhezési stressz talán képes ezekben az egysejtűekben indukálni az autofágiát, 

de jelenleg nincs olyan kísérletes bizonyíték, ami kétséget kizáróan igazolná ennek a 
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szabályozási kapcsolatnak a meglétét. Az éhezés indukálta autofágia serkentés 

molekuláris mechanizmusának feltárása a vizsgált nem Unikonta élőlényekben még várat 

magára.  

Azt már számos korábbi tanulmány is megállapította, hogy eltérések mutatkoznak 

az autofágia fehérjék jelenlétét illetően az egyes organizmusok között. A kulcsfontosságú 

autofágia fehérjék, köztük az indukcióért felelősek általánosan megtalálhatóak a 

Metazoa-ban, az Arabidopsis-ban és 21 gombafajban (Meijer és mtsai. 2007). 

Különbségek mutatkoztak a gombák és az ember vagy a gombák és az Arabidopsis között 

az autofágiához kapcsolódó specifikus folyamatokban szereplő fehérjék előfordulását 

illetően (Meijer és mtsai. 2007). Számos átfogó bioinformatikai elemzés készült 

egysejtűeken, amelyek vizsgálták az autofágia fehérjék meglétében és hiányában 

mutatkozó fajok közötti eltéréseket (D. J. Rigden és mtsai. 2005;  Brennand és mtsai. 

2011; Sinai és Roepe 2012; Brennand, Rico, és Michels 2012; Eickel és mtsai. 2013). 

Több esetben kimutatták egyes autofágia fehérjék hiányát (Daniel J. Rigden, Michels, és 

Ginger 2009; Bagchi és mtsai. 2012), mint pl. az Atg12 ubiquitinszerű konjugációs 

rendszer tagjainak (D. J. Rigden és mtsai. 2005;  Herman és mtsai. 2006;  Daniel J. 

Rigden, Michels, és Ginger 2009; Brennand, Rico, és Michels 2012), vagy az Atg17-nek 

(Daniel J. Rigden, Michels, és Ginger 2009) az esetében. Érdekes módon, ezen 

tanulmányok többsége jelenlévőnek írta le az Atg fehérjék többségét nem Unikonta 

egysejtűekben (Daniel J. Rigden, Michels, és Ginger 2009; Kiel 2010; Duszenko és mtsai. 

2011; Besteiro és mtsai. 2011). A legfontosabb különbségek ezen tanulmányok és jelen 

disszertáció között: (1) A korábbi munkák során kizárólag teljes Atg1 

fehérjeszekvenciákat alkalmaztak, és nem vizsgálták a fehérje egyes részeit, míg mi a 

kináz-domén nélküli Atg1 szekvenciákkal is végeztünk elemzéseket (10. ábra). (2) A 

korábbi tanulmányok általában foglalkoztak az autofágiával és ‒ jelen disszertációval 

ellentétben ‒ nem fókuszáltak az autofágia indukcióra. (3) A korábbi elemzések mindig 

egyetlen módszert alkalmaztak, míg mi két, eltérő algoritmust alkalmazó módszert 

használtunk az eredmények megbízhatóságának növelése érdekében. 

Egy széleskörű és alapos vizsgálat említette az eltérő indukciós mechanizmusok 

lehetőségét, azonban igazoltnak vélték, hogy a legtöbb egysejtű genomja tartalmazza az 

élesztő Atg1 ortológját (Daniel J. Rigden, Michels, és Ginger 2009). Két, Trypanosoma 

fajokon végzett bioinformatikai vizsgálatban is kifejtik a szerzők bizonytalanságukat, 

hogy az azonosított, nagyszámú, lehetséges Atg1 ortológok valódi Atg1 fehérjék 

lehetnek-e egyáltalán (D. J. Rigden és mtsai. 2005; Herman és mtsai. 2006). Egy másik, 
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Toxoplasma gondii-n végzett vizsgálatban aminosav megvonás indukálta mitofágiát (az 

autofágia egyik, szelektíven mitokondriumokat bekebelező változat) mutattak ki és 

autofágia fehérjéket (köztük feltételezett TgAtg1-et) azonosítottak bioinformatikai 

módszerekkel (Ghosh és mtsai. 2012). Ugyanakkor a szerzők nem rendelkeztek kísérletes 

bizonyítékokkal a feltételezett TgAtg1 tényleges molekuláris funkciójára vonatkozóan. 

Ezenkívül, megfelelő autofágia markerek hiánya miatt, problémáik adódtak az 

autofagoszómák elektronmikroszkópos azonosításával (Ghosh és mtsai. 2012). A 

közelmúltban Plasmodium falciparum-on végzett in silico analízis során nem találták az 

Atg1-komplex tagjainak ortológjait (Cervantes és mtsai. 2014). Ez a megfigyelés teljes 

összhangban van az eredményeinkkel, miszerint a nem Unikonta egysejtűek genomja 

nem tartalmazza az Atg1-komplex tagjainak ortológjait. Ezek az eredmények 

ellentmondásban vannak néhány korábbi, átfogó tanulmánnyal, és rámutatnak az Atg1 

ortológok doménszerkezet vizsgálatának fontosságára. Mindezek együttesen azt mutatják, 

hogy a vizsgált 40 nem Unikonta egysejtű fajban az autofágia indukciója Atg1-független 

módon zajlik. 

Egy tanulmány felvetette egy TOR-függő autofágia indukciónak a lehetőségét: egy 

átfogó elemzés azt mutatta, hogy Trypanosoma brucei-ben a TOR4, egy specifikus TOR 

forma, gátlódik a sejt alacsony energiaellátottsága esetén (magas AMP:ATP arány) 

(Barquilla és mtsai. 2012). A TOR4 képes volt szabályozni az egyedfejlődés változását a 

T. brucei életciklusának egyes fázisai között, de a TOR1 nem (Barquilla és mtsai. 2012). 

Eddig azonban semmilyen molekuláris vagy sejtbiológiai vizsgálat nem erősítette meg a 

TOR4 szerepét az autofágia szabályozásában. Mivel a TOR4 specifikusan a 

Trypanosoma és Leishmania fajokban fordul elő (Barquilla, Crespo, és Navarro 2008), 

és mi azt találtuk, hogy ezekben a fajokban hiányzik az Atg1, esetleg feltételezhető, hogy 

későbbi kísérletes vizsgálatok talán összekapcsolják a TOR4-et és feltételezett 

szubsztrátjait az éhezés indukálta autofágiával. Egy alternatív autofágia indukciós 

mechanizmusként merült fel a Plasmodium falciparum-nál, hogy a folyamat esetleg a 

PfAtg8 hozzáférhetőségén, azaz a PfAtg4 által a lipidekről való lehasítás útján 

szabályozódik (Tomlins és mtsai. 2013). Ezen mechanizmus kísérletes ellenőrzése 

igazolhatná a mechanizmus létezését, ami jó magyarázatul szolgálna az általunk 

tapasztalt jelentős eltérésekre. 
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Az ARN alkalmazás 

Az ARN lehetővé teszi emberben az autofágia akár rendszerszintű vagy akár gén-

specifikus tanulmányozását. Mindkét esetben vizsgálhatóak a szabályozás különböző 

szintjei, valamint segíti a kísérletek kiértékelését. Egy másik, különösen fontos jellemzőt 

emelek ki, az ARN sokrétű kapcsolódását a jelátviteli útvonalakhoz: az ARN közvetlen 

vagy közvetett kapcsolatokon keresztül hozzákapcsolja az autofágia fehérjéket a 

SignaLink 2 (Fazekas és mtsai. 2013) hét fő jelátviteli útvonalához. Belefoglaltunk 

minden kapcsolatot maximum 3 lépés (4 résztvevő) hosszúságig: fehérje-fehérje, 

transzkripciós faktor-gén, miRNS-mRNS kapcsolatokat egyaránt. Az ARN összesen 357 

közvetlen, jelátviteli út tag fehérje és autofágia fehérje kapcsolatot tartalmaz, ami az 

autofágia jelátviteli utak általi robusztus és helyzetspecifikus szabályozását mutatja. A 

17. ábrán az autofágia komponensek és a jelátviteli utak közötti egy- és kétlépéses 

kapcsolatok szerepelnek. Ez egy átfogó kép a hálózatról, ami a felhasználó általi letöltés 

után tetszőlegesen nagyítható, és részleteiben is elemezhető. 
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17.lábra.oHét jelátviteli útvonal, a közvetlen autofágia regulátorok és az 

autofágia fehérjék hálózata. 

A számok a komponensek teljes számát mutatják a hálózat egyes részeiben, de az 

áttekinthetőség kedvéért csak a legfontosabb tagok, és csak egy-két lépéses 

kapcsolatok vannak ábrázolva. Szintén kihagytuk az ábrából a transzkripciós 

faktorokat és miRNS-eket tartalmazó kapcsolatokat. Az autofágia fehérjék közötti 

kapcsolatok kékek, a köztes komponensek (azaz az autofágia szabályozók) és az 

éleik feketék. A jelátviteli utak színkódoltak, a több útvonalba tartozó fehérjék és 

útvonalakat összekötő élek a két érintett útvonal színét kapták. A jelátviteli 

útvonalakat az autofágia fehérjékkel közvetlenül összekötő élek a kiinduló jelátviteli 

útvonal színét viselik. Az ábra (Türei és mtsai. 2015) ábrájának magyarra fordítása. 

 

 

Jelátviteli útvonalak
Hedgehog (39)    TGF (105)   RTK (365)    WNT (97)      Notch (60)    JAK/STAT (129)   NHR (49)

Autofágia szabályozók 

(1 485)

Autofágia fehérjék (38)
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Az ARN és a nukleáris hormon receptor útvonal 

A továbbiakban bemutatom a nukleáris hormon receptor (NHR) útvonal példáján, 

milyen hatékonyan alkalmazható az autofágia és a jelátviteli útvonalak közötti többrétegű 

kapcsolatokat tartalmazó ARN adatbázis. A legtöbb, autofágiát szabályozó transzkripciós 

faktor a nukleáris hormon receptor útvonalba tartozik. Az ARN adatainak 

felhasználásával potenciális androgén és ösztrogén receptor-kötőhelyeket találtunk az 

autofágia fehérjék kétharmadának promóterében. Több betegség esetében is megfigyeltek 

már nemi különbségeket az autofágia működésében, azonban keveset tudunk az e mögött 

rejlő mechanizmusokról (Lista és mtsai. 2011). Például kardiomyocitákban, valamint 

idegsejtekben az ischaemiát és reperfúziót követően részben az autofágia közvetíti az 

ösztrogén sejtvédő hatását (Bhupathy, Haines, és Leinwand 2010; C. Chen és mtsai. 

2013), ami férfiakban magasabb apoptózis rátát eredményez (Weis és mtsai. 2014; Zhu és 

mtsai. 2006). A neurodegeneratív betegségekben is leírtak nemtől függő eltéréseket az 

autofágiában (Barbati és mtsai. 2012), ráadásul majdnem minden neurodegeneratív 

betegségnél magasabb az előfordulási arány nőkben (Lista és mtsai. 2011). Egyes 

prosztatarák típusokban az androgén jelátviteli út kulcsszerepet játszik az autofágia és az 

apoptózis közötti választásban. Az autofágia elősegíti a túlélést és az áttétképzést, míg az 

apoptózis késlelteti a tumor növekedését (Wen és mtsai. 2014). Az ARN segíthet 

megtalálni a kapcsolatot a nemi hormonokkal kapcsolatos jelátviteli utak és az autofágia 

között. A 18. ábra az autofágia androgén és ösztrogén receptorok általi transzkripcionális 

szabályozását mutatja. Az ULK1 és az UVRAG ESR1 (Estrogen receptor1) általi 

szabályozása kísérletesen megerősített (Bovolenta, Acencio, és Lemke 2012) a HTRI 

adatbázis szerint. Az összes többi ábrázolt kapcsolat a JASPAR4 (Portales-Casamar és 

mtsai. 2010) algoritmussal jósolt kapcsolat. Szintén szexuál szteroid hormon receptorok 

által transzkripcionálisan szabályozott egy másik autofágia fehérje, a WIPI1 (WD repeat 

domain phosphoinositide-interacting protein 1). A WIPI1 fehérje tartalmaz egy LXXLL 

motívumot, ami lehetővé teszi, hogy hormonfüggő módon az ESR1, ESR2 és az AR 

(Androgen receptor) fehérjékhez kapcsolódjon (Proikas-Cezanne és mtsai. 2004). Ez a 

kapcsolat nagyon fontos, mert a WIPI1 lokalizációja függ az autofágia aktivitástól 

miközben a WIPI1 szabályozza a szexuál szteroid jelátvitelt, ezzel befolyásolva több 

autofágia fehérje transzkripcióját, köztük saját magát, a WIPI1-et. A központi autofágia 

fehérjék 84%-a a szexuál szteroidok által transzkripcionálisan szabályozott (18. ábra). 

Az ESR1, az ESR2 és az AR az autofágia fehérjék különböző, de átfedő csoportjait 
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szabályozzák (23, 12 és 12 fehérjét). Az AR képes heterodimerizálni az ESR1-gyel, és 

kölcsönösen aktiválják egymást, hasonlóan, mint az ESR1 és az ESR2. További 

kutatások vélhetően megfejtik ezen mechanizmusok szerepét a nem-függő autofágia 

szabályozásban. 

 

 

 

18.lábra.oA két ösztrogén receptor (ESR1, ERS2) és az androgén receptor 

(AR), valamint 32 autofágia fehérje közötti kapcsolatok. 

A szaggatott vonalak transzkripcionális szabályozást, a folytonos vonalak 

poszttranszlációs szabályozást jelölnek. A vonalak vastagsága az adatforrások 

számával arányos, amelyekben az adott kapcsolat megtalálható volt. Az egyes körök 

mérete arányos az adott fehérje kapcsolatainak számával. A WIPI1 képes kötődni az 

ösztrogén receptorokhoz. Az AR és az ESR2 heterodimert tud képezni az ESR1-

gyel. Az autofágia fehérjék közötti kapcsolatok folytonos vonallal vannak jelölve. 

Az ábra forrása Türei és mtsai. 2015. 
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Az ARN előnyei és alkalmazhatósága 

Az ARN egy átfogó kapcsolati adatbázis, amelyik kézzel gyűjtött központi adatsort, 

nagyszámú adatforrásból származó integrált és jósolt adatokat, valamint közvetlen 

kapcsolatot tartalmaz egy kézzel gyűjtött adatokat tartalmazó jelátviteli adatbázishoz. 

Minden egyes kapcsolat esetében hozzáférhetőek az alábbi információk: irány, 

megbízhatósági értékek, hivatkozások. Az ARN egy felhasználóbarát honlapon keresztül 

érhető el. Az adatok letölthetőek a fontosabb, bioinformatikában használatos 

formátumokban, köztük egyszerű szöveges/táblázatos fájlként és vizualizált Cytoscape 

hálózatként. 

Az autofág aktivitás szabályozásának jobb megértése érdekében, a mechanizmusok 

rendszerszintű elemzésére van szükség. A jelátviteli hálózat által feldolgozott külső, 

serkentő hatás képes módosítani az autofágiát poszttranszlációs, transzkripcionális és 

poszttranszkripcionális szinteken. Az autofágia rendszerszintű vizsgálatát segíti az ARN, 

ami az autofágia helyzetspecifikus (pl. ivarfüggő, szövetfüggő, patofiziológiás) 

szabályozásának megértését teszi lehetővé. Megteremtettük az ARN-nel az autofágia 

fehérjék vizsgálatának és a szabályozás rendszerszintű tanulmányozásának a lehetőségét. 

Elsődleges adatok az autofág fehérjék poszttranszlációs, transzkripcionális és 

poszttranszkripcionális szabályozásáról számos adatbázisban hozzáférhetőek. 

Ugyanakkor a különböző forrásokból származó adatokat nehéz egy elemzésben 

felhasználni az eltérő adatformátumok és azonosítók miatt. Sok adatbázis nagy áteresztő 

képességű vizsgálatokból és jóslásokból származó, gyakran téves fehérjék közötti 

kapcsolatokat is tartalmaz. Ennek a problémának a kiküszöbölésére az ARN-ben kézzel 

gyűjtött adatok találhatók az autofágia fehérjék egymás közötti kapcsolataira és a 

poszttranszlációs szabályozóik, valamint a jelátviteli utak komponensei közötti 

kapcsolatokra vonatkozóan. Az ARN-ben a legtöbb kapcsolatnak van megbízhatósági 

értéke, ami lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy saját határértékeket állítson be 

(vagy használhatja az előre beállított értékeket, amelyeket ROC analízissel számítottunk, 

a kézi gyűjtésű kapcsolatokat használva gold standard-nek). Valamennyi fehérje-fehérje 

kapcsolatnál feltüntettük a Gene Ontology szemantikus hasonlósági értékét (M. A. 

Alvarez és Yan 2011). Ez a hasonlósági érték azon alapul, hogy az azonos biológiai 

folyamatban részt vevő fehérjék nagyobb valószínűséggel lépnek kölcsönhatásba in vivo. 

Így csökkenteni tudtuk a nagy teljesítményű, ún. high-throughput módszerekből és 

jóslásokból származó téves kapcsoltok arányát.  
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Az ARN előtt két, autofágiára fókuszáló adatbázist publikáltak. A Human 

Autophagy Database (HADb) (Moussay és mtsai. 2011) csak microarray vizsgálatokból 

származó gének szekvencia adatait tartalmazza. Az Autophagy Database (ADB) 

(Homma, Suzuki, és Sugawara 2011) 41 faj ortológjainak adatait tartalmazza, és néhány 

fehérje esetében kapcsolati adatokat is szolgáltat, azonban a kapcsolatok forrása nincs 

egyértelműen meghatározva. Az ADB fő célja, hogy az autofág gének ortológjainak 

átfogó adatbázisa legyen. A kapcsolati adatok nem tölthetőek le, csak a honlapon 

böngészhetőek. Összehasonlítva a HADb-vel és az ADB-vel, az ARN-ben található 

adatforrások jól meghatározottak. Az ARN poszttranszlációs, transzkripcionális és 

poszttranszkripcionális regulátorokról is szolgáltat adatokat, tartalmazza az autofágia 

indukáló és végrehajtó fehérjék közvetlen regulátorait, kapcsolatot létesít az autofágia 

szabályozás és a sejtes jelátviteli hálózat között. A kapcsolatok iránya, megbízhatósági 

értéke és egyéb adatai további számítógépes feldolgozásra alkalmas formában 

hozzáférhetőek. 

Az ARN kiváló kiindulópontot nyújt sokféle bioinformatikai megközelítéshez, 

ugyanakkor hatékonyan támogatja a kísérletes laborok munkáját is. Az ARN honlap 

használatával a kutatók megkereshetik az érdeklődési körükbe tartozó fehérjék 

regulátorait és kölcsönható partnereit. Az ARN a teljes autofágia folyamat, vagy akár 

egyetlen komponens sok lehetséges regulátorát tartalmazza, ami lehetővé teszi a kutatók 

számára, hogy expressziós és mutációs adatsorokkal kombinálva elemezzék az autofágia 

folyamatát és szabályozását. Az ARN adatainak felhasználásával például rávilágíthatunk 

az autofágia szabályozásának egy betegség során történő megváltozására (Kubisch és 

mtsai. 2013). Az ARN tehát támogatja a kísérletek tervezését és kiértékelését, valamint az 

alap- és alkalmazott kutatásokat egyaránt.  

Az előbbieken túlmenően az ARN hálózatos adatai elemezhetőek grafikus 

topológiai módszerekkel, perturbációs szimulációkkal, és alkalmas különböző 

matematikai eszközök alkalmazásával modellépítés támogatására. Egy megbízható, jó 

minőségű előzetes tudásmennyiség alapvető elvárás a sikeres modellezés során (Kremling 

és Saez-Rodriguez 2007). Az ARN kifejezett célja, hogy támogassa a modellező 

megközelítéseket azáltal, hogy kiváló alapot biztosít a módszerek széles skálája részére, 

mint pl. Boolean és szabályalapú modellezésekhez (Morris és mtsai. 2010; Maus, 

Rybacki, és Uhrmacher 2011). Az ARN adatait génexpressziós vagy mutációs adatokkal 

kombinálva összehasonlító elemzésekben lehet felhasználni szövettípus, fiziológiai 

illetve patológiai állapot, nem vagy más szempontok szerint. Gyógyszermolekula és 
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célmolekula kölcsönhatási adatok integrálásával az ARN alkalmas a hálózat-alapú 

farmakológiai kísérletek támogatására, mint pl. multi-target és allo-network 

gyógyszertervezés (Csermely és mtsai. 2013).  

Tudván, hogy az egyes rétegekben a komponensek és a kapcsolatok listája nem 

teljes, minden évben további kísérletesen igazolt adatokkal bővítjük az adatbázist. 

Tervezzük, hogy szövet-specifikus lokalizációs információkat is integrálunk az ARN 

jövőbeli verzióiba, illetve további fajokra vonatkozó adatokkal (élesztő, Drosophila és 

zebrahal) szándékozunk bővíteni az ARN-t. Az ARN honlap visszajelzés funkcióján 

keresztül várunk minden javaslatot, megjegyzést az autofágiával foglalkozó kutatóktól, 

hogy a valós igények szerint tudjuk módosítani az ARN-t. 
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Következtetések 

A 40 nem Unikonta egysejtű faj genomjának intenzív analízise alapján joggal 

feltételezhetjük, hogy a metabolikus stressz általi autofágia indukciós szabályozás nem 

működik az Unikonta-nál jól ismert, konvencionális úton. További vizsgálatok 

szükségesek a nem Unikonta egysejtűek körében a TOR autofágia indukcióban betöltött 

szerepének tisztázására. Hasonlóan tisztázandó egy esetleges Atg1 független autofágia 

szabályozás lehetősége is. Az Unikonta fajokban megismert metabolikus stressz 

indukciós útvonal esetleges hiányában más, transzkripcionális vagy posztranszlációs 

szabályozási módok vehetnek részt az autofágia szabályozásában. Rámutattunk arra, 

hogy egyes autofágia gének differenciális expressziója egy reálisan lehetséges módja az 

autofágia szabályozásának. Továbbá az Atg6/Beclin1 fehérjén keresztül más 

szignalizációs útvonalak is szerepet játszhatnak az autofágia szabályozásában.  

Nem konvencionális autofágia indukciós útvonalak feltérképezése − különösen 

parazita egysejtűek esetében − lehetőséget teremthet kórokozó-specifikus gyógyszerek 

kifejlesztésére. Számos kórokozó és élősködő organizmus ellen léteznek már 

gyógyszerek, amelyek eredményessége éppen a gazdaszervezetre és parazitákra gyakorolt 

eltérő hatásukon alapul (pl. bélférgek elleni gyógyszerek vagy a baktériumok elleni 

antibiotikumok). A kórokozó egysejtűek autofágiájának befolyásolása az emberi 

autofágia szabályozási folyamatoknak a megzavarása nélkül, komoly orvosi jelentőséggel 

bírna. 

 

Kifejlesztettük az Autophagy Regulatory Network-öt (ARN), egy új és átfogó 

bioinformatikai alkalmazást, ami az autofágia szabályozására fókuszál. Az ARN új 

lehetőségeket nyit a kísérletes és in silico autofágia-kutatás területén mind kisléptékű, 

mind rendszerszintű vizsgálatok esetén. Az ARN weboldalán (http://autophagy-

regulation.org/) az autofágia lehetséges poszttranszlációs, transzkripcionális és 

poszttranszkripcionális szabályozói egyaránt könnyen tanulmányozhatóak. Az orvosi 

jelentőség kihangsúlyozására betegségekkel és rákkal kapcsolatos információk is 

szerepelnek az egyes fehérjéknél. Az érintett kutatók munkáját segítendő, az ARN 

adatbázis több különböző formátumban is letölthető egyben vagy a felhasználó által szűrt 

tartalommal. Az ARN egy hiánypótló, integráló alkalmazás, amely lehetővé teszi az 

autofágiával kapcsolatos kutatások számára a jelenleg már hozzáférhető adatok könnyebb 

http://autophagy-regulation.org/
http://autophagy-regulation.org/
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és hatékonyabb elemzését, új irányokat mutathat jövendő kutatási projektek számára, és 

elősegítheti az autofágiával kapcsolatos orvosi kutatásokat is. 
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Összefoglalás 

A disszertációmban az autofágia szabályozását vizsgáltam bioinformatikai módszerekkel. 

A munkám első felében 40 nem Unikonta eukarióta egysejtű faj genomjában vizsgáltam 33 

autofágia fehérje és 3 autofágia szabályozó kináz jelenlétét szekvencia-hasonlósági keresésekkel. 

Megállapítottam, hogy valamennyi vizsgált faj rendelkezik autofágia fehérjékkel, de egyetlen esetben 

sem sikerült valamennyi élesztő fehérje ortológot megtalálni. 

A disszertáció első felében bemutatott új tudományos eredmények a következők: 

1. Rámutattam, hogy az Atg1 fehérje és az Atg1-komplex többi tagja (Atg13, Atg17, Atg29, Atg31) 

nem található meg a vizsgált nem Unikonta egysejtűekben. 

2. Kimutattam, hogy a más publikációkban Atg1 ortológként azonosított fehérjék nem tekinthetőek 

megfelelően megalapozottan Atg1 ortológnak.  

3. A 40 egysejtű faj fele esetében sikerült azonosítani Atg6/Beclin1 ortológokat, így ezen fajoknál 

lehetséges az autofágia poszttranszlációs szabályozása. 

4. Bemutattam, hogy lehetséges az autofágia indukciója a nem Unikonta egysejtűekben az Atg1-

komplex esetleges hiányában is (pl. differenciális expresszióval).  

Az eredmények rámutatnak arra, hogy az autofágia metabolikus stressz általi indukciós 

szabályozása a nem Unikonta egysejtűekben valószínűleg nem az ismert konvencionális úton 

működik. Ennek a kórokozó egysejtűek esetében van nagy jelentősége. Ha specifikusan befolyásolni 

tudjuk ezen fajokban az autofágiát – az emberi autofágia szabályozási folyamatok megzavarása nélkül 

– akkor új lehetőség nyílna a korokozók elleni védekezésben. 

Az autofágia fehérjék és szabályozóik jól ismertek, de csak nagyszámú publikációban és 

különböző adatbázisokban szétszórva lelhetők fel. Az autofágiával kapcsolatos, rendszerszintű 

információk hiányára reagálva az irodalmi adatok kézi gyűjtésével, és külső adatforrások 

integrálásával létrehoztunk kutatócsoportommal egy átfogó adatbázist, az Autophagy Regulatory 

Network-öt (ARN, http://autophagy-regulation.org/), valamint egy hozzá kapcsolódó honlapot. 

A disszertáció második felében bemutatott új tudományos eredmények a következők: 

1. Az ARN tartalmazza az autofágia fehérjéket, azok poszttranszlációs, transzkripcionális és 

poszttranszkripcionális szabályozóit, valamint ezek közötti, illetve jelátviteli útvonalakhoz való 

kapcsolatokat. 

2. Az ARN kézzel gyűjtött, jósolt, valamint 23 külső forrásból integrált adatokat tartalmaz.  

3. Jelenleg az ARN a legátfogóbb és legrészletesebb autofágia specifikus fehérje-fehérje (és 

fehérje-miRNS) kapcsolati adatbázis (több autofágia fehérjét, autofágia szabályozót és közöttük levő 

kapcsolatot tartalmaz, mint más fehérje-fehérje kapcsolati adatbázisok). 

4. Létrehoztunk egy felhasználóbarát honlapot, amely lehetővé teszi a kutatók számára az 

adatbázis böngészését és különböző formátumokban való letöltését. 

Az ARN lehetőséget teremt új autofágia szabályozók kísérletes megerősítésére, valamint 

további autofágia szabályozó transzkripciós faktorok, miRNS-ek és jelátviteli utak azonosítására. Az 

ARN lehetőségeit kihasználva felfedezhető újabb autofágia szabályozók fontosak lehetnek a rákkal és 

a neurodegeneratív betegségekkel kapcsolatos farmakológiai kutatásokban.  

http://autophagy-regulation.org/
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Summary 

I investigated, using bioinformatical methods the differenet ways of autophagy regulation. In 

my work, we screened the genome of 40 non Unikonts unicellular species. I performed sequence 

similarity searches to identify the possible orthologs of 33 yeast autophagy proteins and 3 autophagy 

regulator kinases. I could find some orthologs in all of the non Unikonts species but none of them had 

the orthologs of all yeast proteins. 

The new scientific results, presented in the first half of my study are the following: 

1. I showed that Atg1 and the members of the Atg1-complex are missing from the proteome of non 

Unikonts. 

2. I showed that the putative Atg1 orthologs listed in other publications cannot be considered to be 

real Atg1 orthologs. 

3. I identified Atg6 orthologs in half of the 40 unicellulars. In these species autophagy can be 

regulated in a post-translational manner. 

4. I showed the possibility of Atg1-independent autophagy regulation and induction (e.g. through the 

differential expression of key autophagy components). 

My results point out that in non Unikonts species autophagy is induced by a mechanism that is 

strictly distinct from that we learned in other eukaryotic systems upon metabolic stress. Autophagy has 

been found to be essential for the transition of parasitic life cycle stages at host organism change. 

Without affecting conventional autophagy regulation in humans, modification of parasite-specific 

autophagy regulation could have high medical relevance. 

Autophagy proteins and the major regulators of them are well known, however, they are listed 

in various datasets. Prompted by the lack of systems-level autophagy-related information, we 

manually collected the literature and integrated external resources to gain a high coverage autophagy 

database, the Autophagy Regulatory Network (http://autophagy-regulation.org/), and online resource. 

The new scientific results, presented in the second half of my study are the following: 

1. ARN contains the autophagy proteins, their posttranslational, transcriptional and 

posttranscriptional regulators and interractions between them and to signaling pathways. 

2. ARN contains manually curated, predicted and imported (from 23 datasources) data. 

3. ARN is, at present, the most comprehensive and most detailed autophagy specific protein-

protein (and protein-miRNA) interaction database (contains more autophagy proteins and regulators 

and their interactions than other protein-protein interaction databases). 

4. We developed a user-friendly website of ARN that allows researchers without computational 

background to search, browse and download the database in different file formats. 

ARN has the potential to facilitate the experimental validation of novel autophagy components 

and regulators, and help the investigation of transcription factors, miRNAs and signaling pathways 

implicated in the control of the autophagic pathway. The list of such known and predicted regulators 

could be important in pharmacological attempts against cancer and neurodegenerative diseases.

http://autophagy-regulation.org/
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Melléklet 1.ltáblázat.oA 40 vizsgált nem Unikonta egysejtű faj 36 fehérjéje BLAST elemzésének részletes eredményei. 

A táblázat a BLAST keresések eredményeinek legkisebb E-értékét mutatja minden egyes faj valamennyi vizsgált fehérjéjére vonatkozóan. 

Kereső szekvenciaként valamennyi esetben a Saccharomyces cerevisiae fehérjeszekvenciáit használtuk. A szürke háttér azokat a szekvencia-

hasonlóságokat jelzi, ahol az E-érték kisebb, mint 0,001 (a táblázatban: 1.0E-03). (nssh = Nincs szignifikáns szekvencia-hasonlóság.) 
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Melléklet 1.ltáblázat folytatása 

Autofágia fehérjék Atg1 Atg1 

csonkolt 

Atg2 Atg3 Atg4 Atg5 Atg6 Atg7 Atg8 Atg9 Atg10 Atg11 Atg12 

Fajok 

Babesia bovis 5,0E-32 8,0E-03 6,4E+00 1,4E+00 3,0E-07 7,9E-01 2,1E-01 2,0E-48 3,0E-20 2,3E-01 4,0E+00 1,8E-01 6,8E-01 

Babesia equi 2,0E-29 1,1E+00 4,6E+00 1,0E-12 1,0E-12 8,1E-01 7,9E+00 2,0E-63 2,0E-21 5,9E-02 5,3E-01 1,0E-01 6,9E-01 

Blastocystis hominis  1,0E-38 2,3E+00 2,7E+00 3,5E+00 8,5E-01 5,2E-01 nssh 1,0E-05 1,9E-01 1,9E+00 1,1E-01 9,2E-02 3,8E-01 

Cryptosporidium hominis  5,0E-33 3,0E-01 4,0E-03 2,0E-32 1,0E-11 1,4E+00 7,0E-08 1,0E-59 6,0E-16 1,6E+00 1,5E+00 7,1E-02 2,8E-01 

Cryptosporidium muris 4,0E-37 2,7E+00 5,0E-02 5,0E-32 2,0E-16 2,2E-02 5,0E-23 2,0E-68 4,0E-34 2,2E+00 1,4E+00 1,1E+00 1,9E-01 

Cryptosporidium parvum  2,0E-33 5,5E-01 6,0E-03 2,0E-32 2,0E-18 2,0E+00 3,0E-09 6,0E-59 4,0E-32 2,5E+00 1,2E+00 1,3E-01 3,2E-01 

Eimeria acervulina 1,0E-33 nssh 2,7E-01 5,0E-31 5,2E-01 3,0E-03 2,0E-07 1,0E-04 2,0E-36 2,1E+00 5,5E-01 1,4E+00 3,1E-01 

Eimeria maxima 4,0E-32 1,8E+00 1,0E+00 4,0E-25 4,0E-01 1,8E-02 3,0E-05 3,0E-57 1,2E+00 1,9E+00 5,0E-01 4,1E-02 1,3E+00 

Eimeria tenella  3,0E-31 2,1E+00 1,0E-05 2,0E-24 1,0E-03 1,9E+00 8,0E-19 2,0E-45 2,0E-36 1,9E+00 2,1E-02 4,3E-01 1,0E+00 

Ichthyophthirius multifiliis 6,0E-51 1,0E-01 5,0E-01 6,0E-30 7,0E-23 4,4E+00 2,0E-03 2,0E-106 9,9E-01 2,5E-01 4,2E-01 1,3E+00 2,6E-02 

Neospora caninum 4,0E-54 2,2E+00 2,0E-07 2,0E-39 3,0E-03 7,1E-01 2,0E-23 3,0E-48 8,0E-38 2,0E-31 1,7E-01 6,4E-01 4,0E-12 

Perkinsus marinus  3,0E-51 9,7E-02 9,0E-11 4,0E-38 2,0E-12 4,6E+00 1,0E-29 3,0E-92 2,0E-34 4,2E-02 8,1E-01 7,4E-01 2,5E-02 

Plasmodium berghei  2,0E-33 4,0E+00 5,4E-01 4,0E-42 2,0E-06 2,3E-01 2,3E+00 2,0E-36 2,0E-35 1,7E-01 3,3E+00 2,4E-02 4,0E-04 

Plasmodium chabaudi  8,0E-34 1,3E+00 1,0E+00 2,0E-40 2,0E-05 4,0E-01 6,6E-02 2,0E-39 2,0E-35 2,1E+00 2,0E+00 3,8E-01 5,0E-05 

Plasmodium cynomolgi 3,0E-31 4,7E-01 1,2E+00 9,0E-25 1,0E-04 1,8E+00 1,6E-01 1,0E-28 4,0E-35 2,3E-01 1,9E-02 1,2E+00 6,0E-05 

Plasmodium falciparum  1,0E-35 2,8E+00 9,8E-01 4,0E-43 2,0E-05 6,8E+00 1,8E-01 5,0E-33 1,0E-30 nssh 3,7E+00 nssh 5,0E-07 

Plasmodium knowlesi  4,0E-34 2,0E-01 9,1E+00 5,0E-37 3,0E-05 1,4E+00 9,7E-01 2,0E-27 1,0E-35 4,0E-02 2,2E-01 2,9E-01 2,0E-01 

Plasmodium vivax  4,0E-35 2,6E+00 6,3E-02 1,0E-37 1,0E-03 2,8E-01 6,3E-02 4,0E-08 2,0E-35 3,4E-01 6,1E-02 3,2E-01 2,7E+00 

Plasmodium yoelii  6,0E-35 1,5E+00 2,7E+00 3,0E-41 2,0E-08 7,8E-01 9,7E-01 4,0E-36 3,0E-35 1,5E-01 2,6E+00 2,4E-01 4,0E-03 

Theileria annulata  5,0E-31 1,3E+00 5,7E-01 5,0E-13 1,0E-06 5,8E-01 3,4E-01 4,0E-57 1,0E-21 1,5E-01 2,1E+00 2,6E-01 5,0E-02 

Theileria parva  4,0E-31 2,4E-01 3,5E+00 4,0E-13 2,0E-04 7,2E-01 4,3E-01 3,0E-56 1,0E-22 5,7E-01 3,6E+00 1,8E+00 2,0E+00 

Toxoplasma gondii  8,0E-57 4,1E+00 4,0E-06 1,0E-37 3,8E-02 3,8E-02 3,0E-23 2,0E-66 6,0E-37 5,0E-34 5,6E-01 2,6E-01 3,0E-14 
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Melléklet 1.ltáblázat folytatása 

Autofágia fehérjék Atg13 Atg14 Atg15 Atg16 Atg17 Atg18 Atg19 Atg20 Atg21 Atg22 Atg23 Atg24 Atg26 

Fajok 

Babesia bovis 5,5E-01 3,9E+00 7,2E-01 6,9E-01 7,6E-01 5,0E-20 1,3E+00 7,3E-01 1,5E-01 4,3E-01 1,3E+00 8,4E-01 5,0E-01 

Babesia equi 4,2E+04 2,7E-01 2,2E+00 8,6E-01 4,5E-01 8,0E-06 1,7E+00 1,4E-01 3,3E-01 2,0E+00 3,0E-01 6,9E-02 2,3E-01 

Blastocystis hominis  1,6E+00 1,9E+00 1,9E+00 8,9E-02 2,2E-01 9,0E-11 3,6E+00 3,0E-07 1,0E-05 1,9E-01 3,4E+00 1,0E-16 3,6E-01 

Cryptosporidium hominis  3,2E+00 2,6E+00 6,4E-01 3,0E-01 4,1E-02 3,0E-03 2,2E+00 9,0E-08 2,1E-01 5,6E-02 1,7E-01 2,0E-07 3,3E+00 

Cryptosporidium muris 7,2E-02 1,8E-01 8,1E-01 6,5E-01 2,9E-01 2,0E-03 1,1E+00 3,0E-07 4,9E-02 4,5E-01 7,0E-01 6,0E-09 5,2E-01 

Cryptosporidium parvum  4,7E+00 9,7E-01 9,4E-01 3,9E+00 8,5E-01 4,0E-03 3,1E+00 1,0E-07 4,0E-01 8,3E-02 8,2E-01 1,0E-07 5,6E+00 

Eimeria acervulina nssh 1,6E+00 4,7E+00 7,5E-02 2,2E-01 4,0E-13 3,9E-01 1,2E-01 1,0E-09 2,3E-01 1,1E+00 3,8E-02 8,3E-01 

Eimeria maxima 1,8E+00 7,0E-01 4,0E+00 3,4E+00 8,3E-01 7,0E-12 6,4E-01 4,5E-02 1,0E-09 2,5E-02 3,4E+00 4,3E-02 1,4E+00 

Eimeria tenella  8,6E-02 6,7E-01 7,6E-01 1,6E+00 6,0E-01 4,0E-14 8,2E-01 4,7E-01 2,0E-11 3,6E-02 9,2E-01 2,4E-01 9,8E-01 

Ichthyophthirius multifiliis nssh 6,3E-01 1,0E-03 9,0E-02 1,8E-01 9,0E-27 4,1E+00 7,0E-09 3,0E-12 1,1E+00 2,1E+00 4,0E-12 8,9E-01 

Neospora caninum 1,2E+00 8,8E-01 9,4E-01 1,1E-01 4,2E-01 3,0E-30 2,2E+00 1,0E-06 8,0E-07 4,2E-01 4,8E-02 3,0E-07 3,7E+00 

Perkinsus marinus  2,1E-02 2,4E+00 4,9E+00 1,3E-01 1,5E+00 5,0E-12 5,2E-01 6,0E-04 5,0E-07 3,0E-12 2,1E-01 9,0E-07 6,0E-60 

Plasmodium berghei  2,8E-01 1,3E+00 3,7E+00 2,0E+00 1,8E-02 4,0E-34 1,4E+00 2,2E-01 1,0E-10 1,0E-03 1,8E+00 5,2E-01 1,6E+00 

Plasmodium chabaudi  1,7E-01 1,3E+00 1,5E+00 1,1E+00 3,2E+00 2,0E-34 2,2E+00 9,2E-01 1,0E-10 2,0E-03 7,1E-02 1,2E+00 3,8E+00 

Plasmodium cynomolgi 3,2E-02 9,0E-02 3,6E-01 8,1E-02 6,8E-01 9,0E-28 4,0E-02 4,4E-01 7,0E-12 2,2E+00 1,0E-01 3,0E-03 9,9E-01 

Plasmodium falciparum  2,4E-01 6,5E+00 nssh 1,6E+00 nssh 4,0E-99 5,2E-01 5,1E+00 9,0E-11 2,6E-01 nssh nssh 1,3E+00 

Plasmodium knowlesi  4,9E-01 5,3E-01 2,4E-01 6,4E-02 1,8E-01 8,0E-28 1,1E-01 1,6E-01 2,0E-12 4,0E-03 9,6E-01 2,0E-04 4,3E-01 

Plasmodium vivax  7,2E-01 7,0E-04 2,1E+00 6,5E-01 2,6E-02 2,0E-27 3,1E+00 3,7E-02 1,0E-11 3,0E-03 8,1E-02 4,0E-03 4,9E-01 

Plasmodium yoelii  9,7E-01 6,7E+00 5,2E+00 3,9E+00 9,8E-02 7,0E-34 7,6E+00 1,1E+00 3,0E-10 2,0E-03 2,8E+00 2,8E+00 2,0E+00 

Theileria annulata  2,9E-01 6,7E+00 2,2E+00 1,3E+00 3,5E-01 6,0E-25 1,2E+00 1,6E+00 2,0E-04 2,7E+00 4,5E-02 1,3E-01 7,0E-01 

Theileria parva  2,6E-01 2,5E-01 8,9E-01 1,5E+00 9,0E-03 2,0E-26 1,0E+00 1,6E+00 2,0E-04 1,2E-01 2,1E+00 8,2E-02 2,2E+00 

Toxoplasma gondii  8,2E-01 4,2E+00 3,3E+00 4,6E+00 2,1E+00 7,0E-18 2,4E+00 6,0E-06 6,0E-08 2,6E+00 4,0E-01 6,0E-06 2,2E+00 
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Melléklet 1. táblázat folytatása 

Autofágia fehérjék Atg27 Atg29 Atg31 Atg32 Atg33 Atg34 Vps15 Vps34 TOR AMPK PKA 

Fajok 

Babesia bovis 2,6E+00 1,6E+00 1,4E-01 3,2E-01 9,9E-01 2,8E-01 1,0E-07 7,0E-44 1,0E-33 8,0E-88 2,0E-94 

Babesia equi 2,1E+00 1,7E+00 1,5E+00 2,4E+00 1,0E+00 1,6E+00 3,0E-08 9,0E-42 4,0E-28 9,0E-80 2,0E-97 

Blastocystis hominis  1,8E+00 8,5E-01 3,9E+00 2,0E-01 8,4E-01 1,2E+00 1,0E-40 4,0E-59 0,0E+00 7,0E-119 8,0E-96 

Cryptosporidium hominis  4,7E-01 7,9E-02 1,6E+00 4,7E-02 2,5E-02 7,3E+00 9,0E-13 5,0E-57 1,0E-41 3,0E-58 1,0E-111 

Cryptosporidium muris 3,2E+00 1,4E-01 5,5E-01 1,5E+00 9,2E-01 2,6E-01 5,0E-19 4,0E-56 4,0E-44 4,0E-104 4,0E-113 

Cryptosporidium parvum  2,7E+00 9,3E-02 2,1E+00 1,5E+00 7,9E-02 9,4E+00 3,0E-12 2,0E-66 5,0E-42 3,0E-100 4,0E-114 

Eimeria acervulina 1,4E+00 5,5E+00 8,0E-01 2,5E-01 8,5E+00 6,9E-01 1,0E-11 8,0E-30 5,0E-23 1,0E-85 7,0E-102 

Eimeria maxima 3,9E+00 4,1E+00 2,9E+00 2,4E+00 4,2E+00 5,0E+00 3,0E-08 3,0E-15 2,0E-10 2,0E-82 4,0E-98 

Eimeria tenella  9,7E-01 nssh 3,0E+00 2,1E+00 5,6E-01 2,6E-01 1,0E-19 7,0E-40 1,0E-13 6,0E-81 2,0E-102 

Ichthyophthirius multifiliis 2,0E-01 5,1E-01 3,3E-01 7,6E-01 5,7E-01 4,4E-01 2,0E-10 6,0E-79 0,0E+00 2,0E-85 5,0E-105 

Neospora caninum 7,4E-01 8,2E+00 2,8E+00 3,2E-01 1,0E+00 9,0E-03 1,0E-19 5,0E-51 2,0E-125 1,0E-114 3,0E-110 

Perkinsus marinus  2,5E+00 6,9E-01 2,7E-01 1,8E-01 2,0E+00 2,9E+00 4,0E-12 2,0E-65 0,0E+00 5,0E-112 5,0E-120 

Plasmodium berghei  4,7E+00 8,1E-01 5,4E+00 1,5E+00 7,8E+00 1,1E+00 6,0E-09 5,0E-70 6,0E-07 2,0E-66 5,0E-101 

Plasmodium chabaudi  2,7E+00 4,4E+00 6,4E+00 1,4E+00 9,3E-01 9,1E-01 4,0E-08 1,0E-70 9,0E-07 1,0E-67 1,0E-100 

Plasmodium cynomolgi 1,9E+00 3,5E-01 8,3E-01 1,1E-01 2,0E-01 4,3E-02 2,0E-08 2,0E-67 1,0E-07 3,0E-62 1,0E-98 

Plasmodium falciparum  1,4E+00 nssh nssh nssh 3,4E+00 3,5E+00 1,0E-08 1,0E-74 8,0E-08 1,0E-57 4,0E-100 

Plasmodium knowlesi  2,8E-01 1,4E+00 1,6E+00 1,5E-01 1,5E+00 6,7E-01 1,0E-08 2,0E-66 3,0E-05 8,0E-61 4,0E-101 

Plasmodium vivax  3,0E-01 3,5E+00 8,0E-01 1,3E-01 4,1E-01 1,7E+00 1,0E-07 3,0E-65 3,0E-07 2,0E-61 3,0E-98 

Plasmodium yoelii  4,2E-01 nssh 2,8E-02 nssh 4,5E+00 8,1E-01 4,0E-08 1,0E-69 3,0E-06 8,0E-66 5,0E-101 

Theileria annulata  4,2E-01 1,1E-01 4,6E+00 1,4E-01 8,5E-02 5,6E-01 1,0E-06 2,0E-28 6,0E-10 4,0E-83 7,0E-87 

Theileria parva  2,8E-01 2,3E-01 4,4E+00 1,4E+00 1,2E-01 9,4E-01 7,0E-08 1,0E-26 1,0E-14 2,0E-92 5,0E-86 

Toxoplasma gondii  2,6E+00 1,6E+00 6,2E+00 2,0E+00 1,2E+00 nssh 8,0E-14 3,0E-51 4,0E-127 2,0E-115 5,0E-110 
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Melléklet 1. táblázat folytatása 

Autofágia fehérjék Atg1 Atg1 

csonkolt 

Atg2 Atg3 Atg4 Atg5 Atg6 Atg7 Atg8 Atg9 Atg10 Atg11 Atg12 

Fajok 

Angomonas deanei 3,0E-40 6,7E-01 4,6E+00 1,0E-07 1,0E-27 2,0E+00 1,4E-02 1,0E-57 2,0E-17 6,0E-04 1,9E-01 1,1E-02 3,2E-01 

Crithidia fasciculata 4,0E-22 2,5E+00 6,8E-01 3,1E-01 1,7E+00 5,1E-01 5,1E+00 2,4E-01 7,8E-01 1,2E+00 1,3E+00 3,2E+00 1,3E+00 

Giardia intestinalis  2,0E-38 4,0E+00 1,4E+00 1,8E+00 6,1E-01 3,9E-02 1,2E-01 3,0E-05 2,2E+00 2,5E+00 5,3E+00 2,4E-02 1,1E+00 

Giardia lamblia  2,0E-38 4,0E+00 1,4E+00 1,8E+00 6,1E-01 3,9E-02 1,2E-01 3,0E-05 2,2E+00 2,5E+00 5,3E+00 2,4E-02 1,1E+00 

Leishmania aethiopica 2,0E-18 4,4E+00 3,3E+00 2,6E-01 4,4E+00 5,5E+00 1,2E+00 3,4E-01 2,4E-01 2,2E-01 1,9E-01 1,9E+00 1,9E+00 

Leishmania amazonensis 5,0E-17 9,1E-01 8,7E-01 6,8E-01 3,2E+00 2,4E+00 1,3E+00 1,4E-01 1,1E+00 1,2E-01 2,0E+00 1,3E+00 nssh 

Leishmania braziliensis  3,0E-42 1,9E+00 2,4E+00 4,0E-36 4,0E-20 6,0E-03 3,0E-04 2,0E-90 1,0E-39 1,0E-12 7,4E-01 1,2E-01 5,7E-01 

Leishmania donovani  3,0E-41 1,6E+00 1,2E-01 3,0E-32 2,0E-21 7,0E-03 3,0E-04 4,0E-91 5,0E-10 5,0E-13 1,4E+00 1,8E+00 3,2E+00 

Leishmania infantum  3,0E-41 2,5E+00 1,1E-01 5,0E-32 2,0E-21 2,0E-02 3,0E-04 1,0E-90 1,0E-39 1,0E-14 1,3E+00 7,8E-01 3,2E+00 

Leishmania major 6,0E-42 2,1E+00 1,0E-02 3,0E-31 5,0E-22 7,6E-02 6,0E-05 2,0E-90 9,0E-40 9,0E-11 1,3E+00 2,0E-03 1,7E-01 

Leishmania mexicana 1,0E-40 8,3E-01 1,8E+00 1,0E-33 3,0E-21 1,2E-02 1,0E-04 3,0E-83 1,0E-39 3,0E-13 1,5E+00 8,9E-02 nssh 

Spironucleus salmonicida  1,0E-35 1,9E-01 1,9E+00 2,4E+00 2,2E+00 1,5E+00 1,6E+00 4,0E-06 3,3E-01 2,9E+00 2,7E+00 2,5E-02 1,2E+00 

Strigomonas culicis 3,0E-38 3,4E+00 3,1E+00 6,6E-02 3,0E-23 1,2E+00 2,0E-02 1,0E-85 2,0E-13 3,8E+00 2,7E-01 7,3E+00 2,6E+00 

Trichomonas vaginalis  6,0E-51 2,0E+00 2,0E-01 1,0E-31 6,0E-21 3,5E-01 1,0E-07 5,0E-107 2,0E-36 2,0E-45 1,3E+00 5,0E-03 3,8E-01 

Trypanosoma brucei  9,0E-36 1,2E-01 2,4E+00 5,0E-13 1,0E-22 4,0E-03 2,0E-03 6,0E-102 6,0E-42 2,0E-04 2,3E+00 4,7E-01 1,4E+00 

Trypanosoma congolense 9,0E-35 1,2E+00 2,3E-01 3,0E-33 1,0E-23 1,3E-02 9,0E-07 8,0E-99 3,0E-44 9,0E-13 3,4E-01 4,3E-01 2,1E+00 

Trypanosoma cruzi  8,0E-36 nssh 2,6E+00 7,0E-29 1,0E-29 1,0E+00 4,0E-09 9,0E-107 1,0E-43 8,0E-09 3,9E+00 5,0E-01 9,4E+00 

Trypanosoma vivax  7,0E-34 1,6E-01 1,7E+00 9,2E-01 3,0E-22 1,0E-02 9,0E-06 3,0E-76 3,0E-36 1,0E-09 8,3E-01 3,0E-03 4,7E+00 
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Melléklet 1. táblázat folytatása 

Autofágia fehérjék Atg13 Atg14 Atg15 Atg16 Atg17 Atg18 Atg19 Atg20 Atg21 Atg22 Atg23 Atg24 Atg26 

Fajok 

Angomonas deanei 8,5E-01 2,0E+00 9,0E-06 3,5E-02 1,1E+00 5,0E-04 7,4E-01 3,0E-05 3,2E-01 1,7E+00 2,9E+00 5,0E-11 4,2E+00 

Crithidia fasciculata 6,8E-01 5,4E+00 3,7E-01 1,7E-01 2,5E-01 1,0E-03 6,9E-02 2,3E+00 2,7E+00 8,8E-01 1,5E-01 3,0E-01 2,0E-03 

Giardia intestinalis  2,5E+00 2,6E-01 1,9E-01 2,6E-01 1,4E-01 2,0E-33 9,8E-01 9,0E-01 1,0E-07 nssh 8,9E-01 3,8E-02 3,1E+00 

Giardia lamblia  2,5E+00 2,6E-01 1,9E-01 2,6E-01 1,4E-01 2,0E-33 9,8E-01 9,0E-01 1,0E-07 nssh 8,9E-01 3,8E-02 3,1E+00 

Leishmania aethiopica 3,7E+00 2,4E+00 8,3E-01 4,2E+00 1,5E-01 9,1E+00 4,6E-01 1,9E+00 5,1E+00 nssh 6,1E+00 nssh 5,9E+00 

Leishmania amazonensis 2,9E-01 1,8E+00 5,4E-01 8,5E+00 6,9E-02 2,5E-02 9,2E-01 7,3E+00 8,8E-01 2,2E-02 7,7E-01 3,9E-01 5,4E+00 

Leishmania braziliensis  3,8E-01 5,5E-01 1,4E-01 3,1E-02 9,7E-02 1,0E-08 2,7E+00 3,0E-06 7,0E-05 5,9E-01 9,8E-01 3,0E-06 2,0E-03 

Leishmania donovani  2,1E+00 3,4E-01 4,4E-01 3,3E-01 5,0E-01 4,0E-04 9,4E+01 1,0E-07 8,5E-02 1,8E+00 6,0E-03 2,0E-06 3,1E+00 

Leishmania infantum  2,1E+00 2,2E-01 5,9E-01 2,8E-01 5,2E-01 6,0E-09 5,6E-01 1,0E-07 2,0E-04 1,8E+00 6,0E-03 2,0E-06 4,7E+00 

Leishmania major 1,4E+00 1,0E+00 7,7E-01 4,4E-01 1,5E+00 5,0E-10 3,3E+00 7,0E-07 5,0E-05 2,6E+00 1,2E-02 1,0E-06 5,0E+00 

Leishmania mexicana 1,5E-01 2,9E+00 1,7E-01 3,5E-01 7,4E-01 4,0E-09 9,0E-01 1,0E-07 4,0E-05 2,2E+00 3,0E-02 3,0E-06 7,9E-01 

Spironucleus salmonicida  7,2E-02 2,9E-02 8,0E-03 5,6E-02 8,5E-02 2,0E-13 1,2E+00 3,6E-01 2,0E-09 1,1E+00 1,7E+00 7,3E-02 1,2E+00 

Strigomonas culicis 4,0E-01 7,5E-01 2,0E-04 1,5E+00 6,3E-01 1,0E-02 3,4E+00 2,0E-04 9,5E-02 5,7E-01 3,9E-01 3,0E-08 8,2E-01 

Trichomonas vaginalis  1,7E+00 7,7E-01 8,0E-03 9,5E-02 1,3E+00 9,0E-16 1,4E+00 5,5E-01 2,0E-05 6,9E+00 1,1E+00 2,0E-03 2,6E+00 

Trypanosoma brucei  1,2E-02 6,3E-01 6,0E-05 1,9E-01 2,7E-02 9,0E-23 5,6E+00 1,0E-06 2,0E-08 7,5E-01 6,0E+00 1,0E-15 2,7E+00 

Trypanosoma congolense 1,8E+00 2,8E-01 1,0E-06 1,7E-01 1,5E-01 7,0E-07 1,5E+00 9,0E-05 7,0E-04 3,3E-01 1,3E+00 3,0E-12 1,8E+00 

Trypanosoma cruzi  7,6E-02 6,8E+00 2,0E-04 5,1E-01 3,0E+00 3,0E-20 nssh 7,0E-09 2,0E-07 9,9E-02 3,7E+00 8,0E-15 3,0E-05 

Trypanosoma vivax  8,3E-01 3,0E+00 3,8E-01 3,4E-01 1,7E+00 6,0E-19 4,1E+00 5,0E-07 2,0E-08 9,9E+00 2,1E-01 3,0E-10 1,2E+00 
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Melléklet 1. táblázat folytatása 

Autophagy proteins Atg27 Atg29 Atg31 Atg32 Atg33 Atg34 Vps15 Vps34 TOR AMPK PKA 

Species 

Angomonas deanei 3,2E-01 4,5E+00 7,3E-01 4,9E+00 6,0E-01 8,6E-01 2,0E-09 1,0E-59 0,0E+00 3,0E-93 3,0E-114 

Crithidia fasciculata 5,6E+00 nssh 1,3E-01 1,8E-01 4,2E-01 6,5E-01 1,0E-08 5,0E-01 3,8E-01 6,0E-30 1,0E-45 

Giardia intestinalis  nssh 2,4E+00 9,5E+00 4,8E+00 3,2E+00 3,4E+00 3,0E-25 9,0E-26 2,0E-143 5,0E-90 2,0E-88 

Giardia lamblia  nssh 2,4E+00 9,5E+00 4,8E+00 3,2E+00 3,4E+00 3,0E-25 9,0E-26 2,0E-143 5,0E-90 2,0E-88 

Leishmania aethiopica 2,3E-02 3,3E+00 4,9E-01 1,7E+00 2,8E+00 1,6E+00 3,0E-11 1,4E+00 2,4E+00 6,0E-22 7,0E-23 

Leishmania amazonensis 5,8E-02 6,4E+00 4,0E-02 5,6E-01 2,5E-01 2,4E+00 4,0E-11 3,1E+00 1,7E+00 1,0E-20 3,0E-23 

Leishmania braziliensis  4,2E+00 2,6E-01 2,5E-01 2,0E+00 1,3E-01 1,9E+00 2,0E-24 4,0E-61 0,0E+00 5,0E-98 1,0E-118 

Leishmania donovani  1,6E-01 8,0E+00 2,6E-01 2,2E+00 2,4E-01 3,4E+00 2,0E-21 3,0E-59 0,0E+00 3,0E-99 2,0E-116 

Leishmania infantum  1,7E-01 2,0E+00 2,6E-01 1,7E+00 2,3E-01 1,5E+00 2,0E-21 3,0E-59 0,0E+00 9,0E-99 2,0E-116 

Leishmania major 1,3E+00 6,5E-01 2,6E-01 1,2E-01 2,7E+00 2,4E+00 1,0E-20 4,0E-60 0,0E+00 2,0E-99 1,0E-116 

Leishmania mexicana 1,1E+00 1,3E+00 1,0E-01 1,6E+00 6,0E-01 1,7E+00 4,0E-22 2,0E-60 0,0E+00 4,0E-103 6,0E-117 

Spironucleus salmonicida  1,3E+00 3,4E-01 6,9E-02 3,6E+00 2,7E+00 1,9E-01 9,0E-09 8,0E-42 2,0E-107 4,0E-92 3,0E-81 

Strigomonas culicis 9,0E-01 2,0E+00 1,6E+00 2,4E+00 6,5E-01 2,4E-01 3,0E-09 9,0E-41 0,0E+00 2,0E-93 3,0E-115 

Trichomonas vaginalis  7,1E-02 2,1E+00 1,2E-01 2,1E+00 1,2E+00 8,3E-01 9,0E-29 5,0E-63 1,0E-167 4,0E-78 9,0E-90 

Trypanosoma brucei  6,2E-02 3,0E-01 4,5E+00 6,6E-01 4,3E-02 1,7E+00 1,0E-31 2,0E-76 0,0E+00 2,0E-96 4,0E-118 

Trypanosoma congolense 7,7E-02 1,7E+00 5,4E-01 7,1E+00 1,1E+00 3,0E+00 2,0E-11 7,0E-85 0,0E+00 6,0E-93 2,0E-115 

Trypanosoma cruzi  1,6E-01 3,8E+00 1,7E-01 2,6E-01 5,3E+00 3,1E-01 9,0E-35 4,0E-88 0,0E+00 5,0E-96 4,0E-116 

Trypanosoma vivax  5,2E+00 1,1E+00 1,1E-02 1,2E+00 4,1E-01 2,5E+00 1,0E-35 8,0E-74 0,0E+00 1,0E-87 6,0E-111 

 

  



– 113 – 

Melléklet 2.ltáblázat.oA 40 vizsgált nem Unikonta egysejtű faj Atg1-komplex tagjainak és Atg6 fehérjéjének BLAST és HMMER 

elemzése. 

A táblázat a BLAST és HMMER keresések eredményeinek legkisebb E-értékét mutatja minden egyes faj valamennyi vizsgált fehérjéjére 

vonatkozóan. Kereső szekvenciaként a Dictyostelium discoideum (D. disc.), Saccharomyces cerevisiae (S. cer.), Caenorhabditis elegans (C. ele.), 

Drosophila melanogaster (D. mel.) and Homo sapiens (H. sap.) fehérjeszekvenciáit használtuk. A szürke háttér azokat a szekvencia-

hasonlóságokat jelzi, ahol az E-érték kisebb, mint 0,001 (a táblázatban: 1.0E-03). (nssh = Nincs szignifikáns szekvencia-hasonlóság.) Az 

eredmények grafikus ábrázolása (Dot-plot) a 8. és 9. ábrán található. A táblázat Földvári-Nagy és mtsai. 2014 táblázata alapján készült. 
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Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata 

  Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Babesia bovis Babesia equi Theileria 

annulata  

Theileria parva  Plasmodium 

berghei  

Plasmodium 

chabaudi  

Plasmodium 

cynomolgi 

Plasmodium 

falciparum  

Plasmodium 

knowlesi  

Plasmodium 

vivax  

BLAST 

Atg1 

D. dis. 4E-41 6E-45 8E-41 1E-44 2E-40 3E-40 3E-37 1E-42 1E-42 3E-41 

S. cer. 5E-32 2E-29 5E-31 4E-31 2E-33 8E-34 3E-31 1E-35 4E-34 4E-35 

C. ele. 9E-37 1E-37 8E-33 2E-37 1E-38 2E-38 2E-39 1E-39 7E-41 3E-41 

D. mel. 5E-36 8E-38 5E-36 1E-37 1E-34 2E-35 7E-36 1E-36 4E-35 5E-36 

H. sap. 2E-36 3E-40 2E-37 1E-37 7E-35 1E-34 1E-38 1E-36 1E-38 5E-39 

HMMER 

Atg1 

D. dis. 2,9E-37 7E-40 1,8E-42 1,3E-42 1E-36 7,1E-37 2,4E-38 1,5E-41 1,3E-39 4,1E-39 

S. cer. 1,5E-26 9,5E-24 1,7E-24 1,2E-24 4E-28 4,4E-28 1,6E-27 7,00E-030 1,7E-28 2,4E-28 

C. ele. 1,7E-33 5,6E-35 3,6E-32 1,3E-32 3,7E-37 4,9E-37 3E-38 4,8E-40 2,3E-39 1,5E-40 

D. mel. 2,3E-32 5,1E-36 1,8E-31 1,7E-34 8,7E-33 5,5E-31 6,8E-34 2,8E-35 3,7E-33 3,1E-35 

H. sap. 1,8E-34 2,1E-38 2,7E-38 1,2E-38 6,4E-35 7,1E-35 1,2E-34 6,8E-36 1E-35 1,7E-35 

Profile 3,9E-54 8,8E-59 6,4E-57 4,1E-56 9E-58 2,5E-57 9,7E-59 8E-60 3,1E-59 4,8E-60 

BLAST 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. 1,6 0,95 0,3 1,6 1,8 0,97 0,003 nssh 0,053   0,82 

S. cer. 0,008 1,1 1,3 0,24 4 1,3 0,47 2,8 0,2 2,6 

C. ele. 3,9 0,63 0,7 0,41 1,6 0,076 0,41 nssh 0,04 0,047 

D. mel. 0,26 0,88 0,88 0,09 0,23 3,7 0,26 0,14 0,27 1,3 

H. sap. 0,55 0,074 1,9 1,1 1,4 0,21 1 8 0,014 1 

HMMER 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 0,037 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

C. ele. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 
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Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata 

  Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Perkinsea 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Plasmodium 

yoelii  

Cryptosporidium 

hominis  

Cryptosporidium 

muris 

Cryptosporidium 

parvum  

Eimeria 

acervulina 

Eimeria 

maxima 

Eimeria tenella  Neospora 

caninum 

Toxoplasma 

gondii  

Perkinsus 

marinus  

BLAST 

Atg1 

D. dis. 2E-40 1E-40 9E-44 2E-43 7E-40 9E-40 2E-41 3E-58 3E-60 1E-51 

S. cer. 6E-35 5E-33 4E-37 2E-33 1E-33 4E-32 3E-31 4E-54 8E-57 3E-51 

C. ele. 5E-39 5E-36 2E-36 3E-35 8E-36 3E-35 6E-38 6E-55 3E-55 2E-46 

D. mel. 3E-36 2E-38 8E-36 1E-38 4E-32 3E-36 4E-37 1E-54 7E-54 4E-43 

H. sap. 9E-35 1E-38 4E-35 1E-38 2E-36 1E-37 7E-43 2E-56 3E-55 7E-45 

HMMER 

Atg1 

D. dis. 2,8E-38 6,2E-38 4,2E-41 2,8E-40 3,2E-37 1,5E-34 3,8E-38 nssh 9,2E-56 1,3E-49 

S. cer. 2E-28 9,9E-29 9,80E-031 1,4E-28 1,9E-28 6,2E-24 3,5E-26 nssh 1,2E-49 1,20E-046 

C. ele. 1,8E-38 7,8E-32 6,7E-33 5,7E-32 1,1E-30 6,3E-31 2,2E-34 nssh 2,9E-53 1,7E-43 

D. mel. 7,8E-34 5,4E-34 1,6E-31 5E-34 1,6E-33 2,4E-32 6,1E-33 nssh 1,3E-51 1,4E-41 

H. sap. 9,2E-35 1,3E-35 3E-34 1,1E-35 3E-34 4,7E-35 1,5E-35 nssh 4,4E-53 3,8E-46 

Profile 3,7E-58 1,3E-60 2,1E-58 6,9E-61 2,2E-53 1,6E-53 3,7E-62 nssh 1,6E-92 1,2E-86 

BLAST 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. 7,2 7 0,015 8,7 4,1 6,5 3,6 0,004 0,12 0,023 

S. cer. 1,5 0,3 2,7 0,55 nssh 1,8 2,1 2,2 4,1 0,097 

C. ele. 0,25 0,36 0,11 0,52 0,084 0,87 0,46 0,005 nssh 0,48 

D. mel. 1,2 1,4 0,44 0,71 0,028 nssh 0,058 1,8 nssh 6 

H. sap. nssh nssh 0,14 nssh 0,25 nssh nssh 0,64 5 0,8 

HMMER 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. nssh nssh nssh nssh 5,50E-006 1,40E-007 3,60E-005 Neospora nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

C. ele. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh 0,035 nssh nssh nssh nssh nssh 
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Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Alveolata Stramenopiles Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa 

  Ciliophora Blastocystis Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Ichthyophthirius 

multifiliis 

Blastocystis 

hominis  

Angomonas 

deanei 

Crithidia 

fasciculata 

Leishmania 

aethiopica 

Leishmania 

amazonensis 

Leishmania 

braziliensis  

Leishmania 

donovani  

Leishmania 

infantum  

Leishmania 

major 

BLAST 

Atg1 

D. dis. 2E-56 3E-46 3E-45 3E-30 8E-21 2E-20 4E-46 3E-47 3E-47 2E-48 

S. cer. 6E-51 1E-38 3E-40 4E-22 2E-18 5E-17 3E-42 3E-41 3E-41 6E-42 

C. ele. 3E-50 2E-40 6E-37 1E-25 3E-17 4E-16 1E-37 6E-38 6E-38 3E-38 

D. mel. 2E-47 7E-39 9E-42 5E-26 1E-20 1E-19 3E-37 2E-37 3,7E-98 2E-38 

H. sap. 9E-50 2E-38 1E-40 2E-26 4E-19 2E-18 3E-40 4E-41 2E-40 4E-40 

HMMER 

Atg1 

D. dis. 2,8E-53 4,7E-47 6,8E-42 4,5E-25 2,2E-14 2,5E-14 2,6E-42 6,2E-43 6,2E-43 5,1E-43 

S. cer. 5,40E-044 4,00E-040 1,20E-033 6,7E-13 8,3E-09 6,2E-09 1,3E-34 4,7E-35 4,7E-35 6,6E-35 

C. ele. 1,9E-45 1,1E-47 2E-34 1,6E-17 8,2E-11 3,2E-10 1,3E-33 1E-33 1E-33 1,7E-34 

D. mel. 3,9E-42 3,8E-40 1,7E-37 3,4E-19 5,1E-15 5,1E-14 1E-35 1,5E-36 1,5E-36 1,5E-37 

H. sap. 7,7E-46 1,3E-46 1,2E-38 1,7E-21 1,5E-14 1,9E-14 5,3E-38 2,7E-38 9,7E-38 1,7E-37 

Profile 2,7E-80 3,9E-74 2,2E-63 1,3E-35 2,6E-21 8,1E-21 3,9E-60 1,7E-59 1,7E-59 1,1E-60 

BLAST 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. 0,1 1,2 nssh 0,13 2,6 0,91 0,001 0,015 0,0005 0,042 

S. cer. 0,1 2,3 0,67 2,5 4,4 0,91 1,9 1,6 2,5 2,1 

C. ele. 0,77 0,36 0,44 3,1 4,7 0,34 1,7 6,8 3,1 2,1 

D. mel. 0,6 0,007 0,62 0,19 4,9 2,8 1,6 0,25 3,1 0,33 

H. sap. 1,5 0,023 6,8 1,4 4,4 0,41 0,84 3,4 3,5 0,07 

HMMER 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

C. ele. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile 0,0033 nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 
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Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Fornicata Fornicata Fornicata Parabasalia 

  Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Diplomonadida Diplomonadida Diplomonadida Trichomonadida 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Leishmania 

mexicana 

Strigomonas 

culicis 

Trypanosoma 

brucei  

Trypanosoma 

congolense 

Trypanosoma 

cruzi  

Trypanosoma 

vivax  

Giardia 

intestinalis  

Giardia 

lamblia  

Spironucleus 

salmonicida  

Trichomonas 

vaginalis  

BLAST 

Atg1 

D. dis. 7E-49 4E-43 3E-47 2E-44 6E-48 3E-45 2E-49 2E-49 2E-49 3E-51 

S. cer. 1E-40 3E-38 9E-36 9E-35 8E-36 7E-34 2E-38 2E-38 1E-35 6E-51 

C. ele. 1E-39 2E-38 3E-43 9E-43 6E-37 1E-38 9E-41 9E-41 4E-37 3E-46 

D. mel. 8E-38 1E-41 3E-42 3E-43 9E-40 2E-41 1E-35 1E-35 1E-37 4E-43 

H. sap. 7E-40 2E-41 9E-43 2E-42 4E-41 5E-41 3E-40 3E-40 2E-36 6E-45 

HMMER 

Atg1 

D. dis. 2,7E-43 1,9E-41 3,5E-44 7,2E-42 7,7E-45 7,2E-41 5,9E-48 5,9E-48 7,2E-49 7,3E-51 

S. cer. 1,6E-34 4,9E-32 2,2E-29 3,2E-29 5,9E-30 4,1E-28 4,9E-32 6E-32 1,3E-29 9,7E-46 

C. ele. 6,9E-34 3,2E-35 4,2E-40 1,3E-39 2,3E-34 4,7E-35 1,3E-37 1,3E-37 1,8E-33 2,3E-42 

D. mel. 1,1E-36 9,6E-38 4,6E-39 1,9E-40 1,3E-37 4,7E-39 3,1E-33 3,1E-33 1,2E-32 5,4E-40 

H. sap. 6,8E-37 2,9E-38 1,2E-39 1,9E-39 3E-38 8,5E-39 9,8E-39 9,8E-39 4,8E-33 1,4E-43 

Profile 3,4E-59 3,5E-64 3E-61 5,2E-63 7,4E-61 1,6E-60 2,1E-63 2,1E-63 8,7E-60 5,4E-80 

BLAST 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. 0,86 0,01 0,031 0,004 nssh 0,063 2,5 2,5 1,6 nssh 

S. cer. 0,83 3,4 0,12 1,2 nssh 0,16 4 4 0,19 2 

C. ele. 5,4 9,3 3,3 3,9 0,8 0,011 1,5 1,5 0,25 2 

D. mel. 1,2 2,7 8,4 0,99 3,4 1,6 1,1 1,1 2,9 6,5 

H. sap. 0,006 2,1 1,7 0,058 0,41 0,52 4,6 4,6 0,29 0,22 

HMMER 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. nssh nssh nssh nssh 0,028 nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

C. ele. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 
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Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata 

  Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Babesia bovis Babesia equi Theileria 

annulata  

Theileria parva  Plasmodium 

berghei  

Plasmodium 

chabaudi  

Plasmodium 

cynomolgi 

Plasmodium 

falciparum  

Plasmodium 

knowlesi  

Plasmodium 

vivax  

BLAST 

Atg6 

D. dis. 0,19 0,41 8,8 0,23 nssh 9,1 nssh nssh 0,005 nssh 

S. cer. 0,21 7,9 0,34 0,43 2,3 0,066 0,16 0,18 0,97 0,063 

C. ele. 0,022 0,33 0,008 0,078 0,28 0,084 1,4 0,026 1 0,003 

D. mel. 0,072 0,1 0,012 0,065 0,22 0,03 0,85 0,91 0,076 0,013 

H. sap. 0,99 1 0,11 0,1 1,7 0,25 0,023 0,029 0,35 0,66 

HMMER 

Atg6 

D. dis. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

C. ele. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile 0,0073 nssh nssh nssh nssh nssh nssh 0,007 nssh 0,0012 

BLAST 

Atg13 

D. dis. 1,3 1,3 2,2 0,88 0,8 nssh 0,47 nssh 0,048 0,008 

S. cer. 0,55 1,1 0,29 0,26 0,28 0,17 0,032 0,24 0,49 0,72 

C. ele. 0,16 0,074 0,34 0,12 9 0,53 1,9 nssh 0,44 0,037 

D. mel. 0,76 1,6 1,1 41640 0,039 0,98 1,7 41735 0,28 0,55 

H. sap. 1,3 0,86 0,11 0,22 6,7 2,3 0,73 nssh 3,2 1,3 

HMMER 

Atg13 

D. dis. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

C. ele. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 
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Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata 

  Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Perkinsea 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Plasmodium 

yoelii  

Cryptosporidium 

hominis  

Cryptosporidium 

muris 

Cryptosporidium 

parvum  

Eimeria 

acervulina 

Eimeria 

maxima 

Eimeria tenella  Neospora 

caninum 

Toxoplasma 

gondii  

Perkinsus 

marinus  

BLAST 

Atg1 

D. dis. nssh 0,002 0,000001 0,004 nssh 0,000003 3E-15 5E-17 1E-14 1E-26 

S. cer. 0,97 0,00000007 5E-23 0,000000003 0,0000002 0,00003 8E-019 2E-23 3E-23 1E-29 

C. ele. 0,74 0,00000003 5E-11 0,000000001 0,00006 0,015 2E-14 2E-14 4E-13 8E-26 

D. mel. 0,51 4E-12 3E-24 8E-12 2E-17 4E-12 9E-39 2E-33 2E-27 2E-50 

H. sap. 0,029 2E-14 2E-26 7E-15 2E-14 5E-12 2E-35 6E-33 7E-32 6E-49 

HMMER 

Atg1 

D. dis. nssh nssh 0,0053 nssh 0,016 0,013 1,5E-09 nssh 0,00000037 1,6E-17 

S. cer. nssh 0,000038 9,2E-15 0,000034 0,03 0,0015 8,3E-13 nssh 3E-14 6,7E-25 

C. ele. nssh 0,0096 0,0000067 0,007 0,0022 nssh 2E-11 nssh 0,000000012 4,7E-24 

D. mel. nssh 0,000000011 6,8E-18 0,000000034 2E-14 0,000000009 1,2E-37 nssh 3,5E-26 3,4E-52 

H. sap. nssh 6,9E-11 4,5E-20 1,1E-10 4,8E-13 0,000000001 1,9E-34 nssh 1,1E-30 1,4E-49 

Profile nssh 6,5E-16 1,3E-25 1,9E-15 1,3E-25 4,4E-16 1,3E-48 nssh 5,9E-44 2,9E-61 

BLAST 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. nssh 0,47 0,89 nssh 6,5 nssh nssh 0,007 0,071 0,04 

S. cer. 0,97 3,2 0,072 4,7 nssh 1,8 0,086 1,2 0,82 0,021 

C. ele. nssh 1,1 0,81 0,046 4,4 0,55 1 1,2 3,2 0,17 

D. mel. 1,5 1 0,24 0,2 nssh 0,11 1,3 0,28 41826 2,3 

H. sap. 2,6 0,82 0,057 1,4 4,6 1,2 0,047 0,28 0,031 2,3 

HMMER 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. nssh nssh nssh nssh 4,4E-005 nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh 0,76 0,0066 0,016 nssh nssh nssh 

C. ele. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh 0,98 nssh nssh nssh nssh nssh 
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Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Alveolata Stramenopiles Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa 

  Ciliophora Blastocystis Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Ichthyophthirius 

multifiliis 

Blastocystis 

hominis  

Angomonas 

deanei 

Crithidia 

fasciculata 

Leishmania 

aethiopica 

Leishmania 

amazonensis 

Leishmania 

braziliensis  

Leishmania 

donovani  

Leishmania 

infantum  

Leishmania 

major 

BLAST 

Atg1 

D. dis. 0,84 0,001 0,012 0,63 3,9 1,4 9E-99 0,016 0,24 0,16 

S. cer. 0,002 nssh 0,014 5,1 1,2 1,3 0,0003 0,0003 3E-004 6E-005 

C. ele. 0,000000003 0,98 0,16 0,41 7,8 0,18 0,004 0,13 0,076 0,23 

D. mel. 3E-13 0,27 0,2 0,011 0,76 4,2 0,078 0,0004 0,009 0,011 

H. sap. 9E-14 0,002 0,023 0,7 0,66 2,3 0,023 0,019 0,034 0,0008 

HMMER 

Atg1 

D. dis. 0,006 nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. 0,00061 nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

C. ele. 5,5E-10 nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. 3E-15 nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. 0,000000008 nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile 6,7E-19 nssh 5,80E-007 nssh nssh nssh 2,60E-006 0,0013 0,00037 0,00039 

BLAST 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. 0,16 2,3 nssh 0,18 0,2 0,27 2,1 1,3 0,06 0,03 

S. cer. nssh 1,6 0,85 0,68 3,7 0,29 0,38 2,1 2,1 1,4 

C. ele. 0,12 2,4 0,2 0,68 1,3 3,8 0,92 0,31 0,33 0,63 

D. mel. 3,2 0,083 0,25 7 2,2 0,28 0,16 0,58 1 0,078 

H. sap. 1 0,31 1,7 9,9 6,2 1,7 0,72 6,7 7 3,8 

HMMER 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

C. ele. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 
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Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Fornicata Fornicata Fornicata Parabasalia 

  Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Diplomonadida Diplomonadida Diplomonadida Trichomonadida 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Leishmania 

mexicana 

Strigomonas 

culicis 

Trypanosoma 

brucei  

Trypanosoma 

congolense 

Trypanosoma 

cruzi  

Trypanosoma 

vivax  

Giardia 

intestinalis  

Giardia 

lamblia  

Spironucleus 

salmonicida  

Trichomonas 

vaginalis  

BLAST 

Atg1 

D. dis. 0,03 0,009 1,9 0,16 0,089 0,3 0,072 0,072 0,009 nssh 

S. cer. 1E-004 2E-002 2E-003 0,0000009 0,000000004 0,000009 0,12 0,12 1,6 0,0000001 

C. ele. 0,24 0,29 0,002 0,054 3 0,048 0,95 0,95 0,48 0,0000005 

D. mel. 0,063 0,32 0,048 0,5 0,87 0,0008 0,13 0,13 1 0,0001 

H. sap. 0,02 0,1 0,025 0,026 0,006 0,59 0,000005 0,000005 0,063 0,00001 

HMMER 

Atg1 

D. dis. nssh nssh 0,22 nssh 0,15 nssh nssh nssh nssh 0,88 

S. cer. nssh nssh nssh 0,000028 0,0000021 0,000011 nssh nssh nssh 0,00013 

C. ele. nssh nssh 5,4E-020 nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 0,082 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 0,00052 

Profile 0,00029 nssh 2,40E-009 2,60E-009 2,50E-012 5,00E-011 nssh nssh nssh 9,00E-014 

BLAST 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. 0,005 0,025 1,4 0,027 nssh 0,41 0,34 0,34 7,7 1,3 

S. cer. 0,15 0,4 0,012 1,8 0,076 0,83 2,5 2,5 0,072 1,7 

C. ele. 1 0,13 1,3 0,029 1,3 0,82 3,6 3,6 2 0,22 

D. mel. 0,023 2,9 0,68 0,93 nssh 0,87 0,023 0,023 4,1 0,75 

H. sap. 0,54 0,19 0,42 0,54 5,8 6,7 1,4 1,4 0,99 0,49 

HMMER 

Atg1 

csonkolt 

D. dis. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

C. ele. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 0,0069 
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 Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata 

  Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Babesia bovis Babesia equi Theileria 

annulata  

Theileria parva  Plasmodium 

berghei  

Plasmodium 

chabaudi  

Plasmodium 

cynomolgi 

Plasmodium 

falciparum  

Plasmodium 

knowlesi  

Plasmodium 

vivax  

BLAST 

Atg17 

D. dis. 0,014 0,082 3,9 0,38 0,18 2,9 0,083 nssh 0,003 0,027 

S. cer. 0,76 0,45 0,35 0,009 0,018 3,2 0,68 nssh 0,18 0,026 

D. mel. 0,22 0,001 0,031 0,022 1,2 0,11 0,026 0,92 0,22 0,05 

H. sap. 0,004 3,1 0,057 0,003 0,71 0,017 0,027 0,18 0,05 0,016 

HMMER 

Atg17 

D. dis. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 0,26 nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

 

 

  Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata Alveolata 

  Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Apicomplexa Perkinsea 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Plasmodium 

yoelii  

Cryptosporidium 

hominis  

Cryptosporidium 

muris 

Cryptosporidium 

parvum  

Eimeria 

acervulina 

Eimeria 

maxima 

Eimeria tenella  Neospora 

caninum 

Toxoplasma 

gondii  

Perkinsus 

marinus  

BLAST 

Atg1 

D. dis. 0,17 0,006 2,1 1 2 0,094 8,4 0,058 nssh 0,032 

S. cer. 0,098 0,041 0,29 0,85 0,22 0,83 0,6 0,42 2,1 1,5 

D. mel. 0,04 0,0002 0,42 0,0006 0,075 0,16 nssh 0,47 0,62 0,004 

H. sap. 0,46 0,83 0,26 0,61 0,021 0,000007 0,0002 0,000008 0,000000001 0,22 

HMMER 

Atg1 

D. dis. nssh nssh nssh nssh nssh 0,011 nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 
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Melléklet 2.ltáblázat folytatása 

  Alveolata Stramenopiles Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa 

  Ciliophora Blastocystis Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Ichthyophthirius 

multifiliis 

Blastocystis 

hominis  

Angomonas 

deanei 

Crithidia 

fasciculata 

Leishmania 

aethiopica 

Leishmania 

amazonensis 

Leishmania 

braziliensis  

Leishmania 

donovani  

Leishmania 

infantum  

Leishmania 

major 

BLAST 

Atg1 

D. dis. 0,001 0,049 nssh 0,14 2,1 0,76 0,032 0,013 0,004 0,59 

S. cer. 0,18 0,22 1,1 0,25 0,15 0,069 0,097 0,5 0,52 1,5 

D. mel. 0,81 0,18 1,2 0,91 4,2 1,5 0,07 9,9 0,12 0,41 

H. sap. 0,001 0,18 0,44 3,9 0,43 0,19 0,049 0,006 0,00003 0,0004 

HMMER 

Atg1 

D. dis. nssh nssh 0,64 nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

 

 

  Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Euglenozoa Fornicata Fornicata Fornicata Parabasalia 

  Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Kinetoplastida Diplomonadida Diplomonadida Diplomonadida Trichomonadida 

 Cél     → 

Kereső ↓ 

Leishmania 

mexicana 

Strigomonas 

culicis 

Trypanosoma 

brucei  

Trypanosoma 

congolense 

Trypanosoma 

cruzi  

Trypanosoma 

vivax  

Giardia 

intestinalis  

Giardia 

lamblia  

Spironucleus 

salmonicida  

Trichomonas 

vaginalis  

BLAST 

Atg1 

D. dis. 0,058 0,2 0,65 0,66 nssh 2,8 0,8 0,8 0,024 8,9 

S. cer. 0,74 0,63 0,027 0,15 3 1,7 0,14 0,14 0,085 1,3 

D. mel. 0,33 0,11 1,2 0,55 5,2 0,014 0,72 0,72 0,59 2,8 

H. sap. 0,00006 0,37 0,28 0,001 2,3 0,054 0,00002 0,00002 0,33 0,00002 

HMMER 

Atg1 

D. dis. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

S. cer. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

D. mel. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

H. sap. nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh nssh 

Profile nssh nssh nssh nssh nssh nssh 0,77 nssh nssh nssh 

 


