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1. Bevezetés 

1.1 Az autofágia és az endocitózis 

Az élő szervezetek sejtjeinek megfelelő működéséhez felépítő (bioszintetikus) és 

lebontó (degradációs) útvonalak összehangolt együttműködése szükséges. Az eukarióta 

sejtekben e folyamatok nagy részének membránnal határolt, egymással vezikuláris 

transzportfolyamatok révén kapcsolatban álló organellumok biztosítanak helyszínt. A 

degradációs folyamatok tekintetében ezek között központi szerepet játszik a lizoszóma, a 

lebontásra ítélt anyagok fő „gyűjtőhelye” (Appelqvist és mtsai., 2013), melyben savas pH 

mellett működő emésztőenzimek végzik az odakerülő anyagok lebontását, hogy az így 

keletkező monomerek később felépítő folyamatok építőköveiként hasznosulhassanak újra a 

sejtben. A lizoszómákba legfőképp vezikuláris transzport útján kerülnek anyagok, melyek 

származhatnak a sejten belülről vagy kívülről, előbbi esetben autofágiáról, utóbbi esetben 

heterofágiáról, másnéven endocitózisról beszélünk. 

1.1.1 Az autofágia jelensége és típusai 

Az autofágia – azaz a sejtek saját komponenseinek lizoszómális úton történő 

lebontása – alapvető fontosságú a sejtek, illetve az egész szervezet éhezésre és egyéb 

stresszfaktorokra adott válaszreakcióiban. Ugyanakkor alapszintű működése (az ún. bazális 

autofágia) a hibás, illetve fölösleges sejtalkotók eltávolításán keresztül a normális 

sejtműködés fontos része, és elengedhetetlen a sejtek túléléséhez (Klionsky és Codogno, 

2013). A citoplazmában lévő fehérjék vagy akár teljes organellumok (például 

mitokondriumok, endoplazmatikus retikulum ciszternák stb.) lizoszómákba juttatása egy 

alapvető topológiai probléma, melynek megoldására többféle megoldás is lehetséges, ennek 

megfelelően beszélhetünk az autofágia különböző típusairól (1. ábra). 

A chaperon-közvetített autofágia esetében egyes fehérjék közvetlenül, a lizoszóma 

membránján keresztül kerülnek az organellum belsejébe (Cuervo és Wong, 2014). A 

folyamat első lépéseként a lebontásra szánt fehérjék felületén szabaddá váló pentapeptid-

motívumot egy citoplazmatikus chaperon, a Hsc70 (Heat-shock cognate 70) fehérje ismeri 

fel. Az így kialakult fehérjekomplex ezután a lizoszóma membránjában jelenlévő Lamp2A 

(Lysosome-associated membrane protein isoform A) transzmembrán fehérjéhez kötődik, 

mely oligomerizálódva csatornát képez, amin keresztül a célfehérje (feltehetően további 

chaperonok segítségével) letekeredve a lizoszóma belsejébe kerül.  
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1. ábra Az eukarióta sejtekben zajló autofágia típusai  

Az ábra bal oldalán feltüntetett makroautofágia-típusok közös jellemzője, hogy a lizoszómába 

(élesztő esetén a vakuólumba) kerülő sejtalkotókat (a xenofágia esetén pedig a sejtbe bejutott 

mikroorganizmusokat) először egy kettős membrán, a fagofór veszi körül, melynek záródásával 

önálló vezikulum, az autofagoszóma alakul ki. A folyamat nem-szelektív változata esetén többféle, 

míg a szelektív autofágia során egy adott sejtalkotó képezi az autofagoszóma tartalmát. (Az 

autofagoszómák és endoszómák egyesülésével keletkező amfiszómákról később lesz szó a 

szövegben.) Az ábra jobb oldalán szereplő mikroautofágia-típusok esetén nem képződik 

autofagoszóma, hanem a lizoszóma membránja formál betűrődést a lebontandó anyag körül. A 

krinofágia során egyszeres membránnal határolt szekréciós granulumok beltartalma, míg a chaperon-

közvetített autofágia során bizonyos fehérjék kerülnek a lizoszómába (utóbbi folyamat részletei a 

szövegben). A lizoszómális lebontás eredményeképp keletkező monomerek a membránban található 

permeázok segítségével kerülnek vissza a citoplazmába. (Li és mtsai., 2012; módosítva)   
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A mikroautofágia esetében a lizoszómát határoló membrán alakváltozáson megy 

keresztül, így veszi körbe a lebontásra szánt citoplazma- vagy organellumrészt (Li és mtsai., 

2012). A folyamat nem-szelektív változata esetén a lizoszómális membrán először egy 

invaginációt, ún. autofág csövet képez az organellum belseje felé, majd az ennek mélyére 

bekerülő citoplazmatikus anyagok vezikulumokba záródva fűzödnek le a membránról. A 

szelektív mikroautofágia esetében egy organellumot vagy annak egy részét veszi körbe a 

lizoszómális membrán, melyek lehetnek peroxiszómák, mitokondriumok vagy akár a 

sejtmag egyes részei is. 

Míg az előző két esetben közvetlen módon jutnak anyagok a lizoszóma belsejébe, 

addig a makroautofágia során a lebontásra szánt sejtalkotók először önálló vezikulumba, az 

autofagoszómába „csomagolódnak”. Lizoszómával való összeolvadásuk csak később, az 

autofagoszóma ún. érési folyamata során történik meg (Klionsky és Codogno, 2013). Az 

autofagoszóma kialakulásának első lépéseként egy olyan kettős membrán (izoláló membrán 

vagy fagofór) jön létre, mely később záródva képes a citoplazmából nagyobb térfogatú 

darabok vagy akár egész organellumok elhatárolására. Attól függően, hogy a folyamat során 

milyen sejtalkotó kerül az autofagoszóma belsejébe, beszélhetünk nem-szelektív 

makroautofágiáról, de szelektív pexo-, mito-, aggre- retikulo-, ribo-, kórokozók esetében 

pedig xenofágiáról is (Rogov és mtsai., 2014). A kettős membránnal határolt autofagoszóma 

záródása után már képes a lizoszómákkal való egyesülésre. Ennek során az autofagoszóma 

külső membránja és a lizoszóma membránja egyesül, így az immáron csak egy membránnal 

körülvett citoplazmatikus anyagok a kialakult autolizoszóma belsejében lebontásra 

kerülhetnek. 

1.1.2 Az autofágia kutatásának rövid története 

Bár az autofágia valamennyi változata szükséges a normális sejtműködéshez (éhezés 

során például mindhárom típus indukálódik (Cuervo és mtsai., 1995; Mortimore és mtsai., 

1983), a folyamat kapacitását, összetettségét, illetve biológiai szerepét tekintve a 

makroautofágia a legjelentősebb és ennek megfelelően a legintenzívebben kutatott terület is. 

Mivel jelen munka tárgya is elsősorban a makroautofágia, a szakirodalomban elfogadott 

konvenciót követve a dolgozat további részében az autofágia kifejezés alatt a 

makroautofágia jelensége értendő. 

Tudománytörténeti szempontból is a makroautofágia a legérdekesebb, elsőként 

dokumentált autofágia-típus (Mulakkal és mtsai., 2014). (Az autofágia kifejezés bevezetését 
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– mely görög eredetű szó és szó szerinti fordításban „önevést” jelent – 1963-ban Christian 

de Duve, a lizoszómák első leírója javasolta.) A XX. század közepén a biológiában is 

megjelenő elektronmikroszkópos vizsgálati módszerek (melyek még ma is 

nélkülözhetetlenek az autofágia kutatásában) biztosítottak először lehetőséget arra, hogy 

megfelelő felbontású és részletgazdagságú felvételek készülhessenek a sejtek 

finomszerkezetéről, mikrométernél jóval kisebb alkotóiról is (Eskelinen és mtsai., 2014). Az 

első tudományos közlemény, mely elektronmikroszkópos felvételeken mitokondriumokat 

tartalmazó lizoszómákról számol be, Alex B. Novikoff nevéhez fűződik, és 1959-ben jelent 

meg (Novikoff, 1959). A rákövetkező években több hasonló megfigyelés erősítette meg 

citoplazmatikus komponensek lizoszómákban való előfordulását, illetve az is ismertté vált, 

hogy a jelenség éhezés vagy glukagon segítségével kiváltható, míg inzulin hozzáadásával 

gátolható (Ashford és Porter, 1962; Deter és mtsai., 1967; Novikoff és Essner, 1962; Pfeifer, 

1976). Ugyancsak az 1960-as években került sor az autofágia lépéseinek részletes 

morfológiai leírására, mely elsősorban teljes átalakulással fejlődő rovarok vizsgálatán 

alapult (Locke és Collins, 1965; Locke és Collins, 1968). E rovarok egyes lárvális szervei 

ugyanis nagy mennyiségű tartalék tápanyagot halmoznak fel, melyek (a bebábozódás 

kezdetén megnövekedő ekdizon-szint hatására) autofágiával bomlanak le, és a sejtek 

szétesésével energiaként és építőanyagként szolgálnak az imágó szerveinek felépüléséhez 

(Thomasson és Mitchell, 1972; Wigglesworth, 1967). Ezek a szövetek kiváló vizsgálati 

objektumai voltak tehát az autofágia kutatásának, és rámutattak a folyamat kettős 

természetére is, mely ugyan alapvetően a sejtek túlélését szolgálja, de bizonyos esetekben 

azok pusztulásához is vezethet. Emiatt a szakirodalomban az autofágiát sokszor kétélű 

kardhoz hasonlítják, az autofágiával történő sejtpusztulást pedig az apoptózis mellett a 

programozott sejthalál II-es típusának tekintik (Clarke, 1990; Shintani és Klionsky, 2004).  

A később, a kilencvenes évek elején élesztőn végzett genetikai vizsgálatok fényt 

derítettek arra, hogy az autofágia lebonyolításához több tucat fehérje összehangolt 

együttműködésére van szükség (Harding és mtsai., 1995; Thumm és mtsai., 1994; Tsukada 

és Ohsumi, 1993), melyeket az egyezményes nevezéktan alapján Atg (Autophagy related) 

fehérjéknek neveztek el (Klionsky és mtsai., 2003). Ezek a fehérjék különböző 

komplexekbe, illetve hierarchikus rendszerbe rendeződve hajtják végre a folyamat egyes 

lépéseit, az atg gének legnagyobb része pedig nemcsak az élesztő, hanem valamennyi 

többsejtű eukarióta szervezet genomjában megtalálható, azaz evolúciósan konzervált 

(Itakura és Mizushima, 2010; Suzuki és mtsai., 2007). 
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1.1.3 Az autofágia molekuláris mechanizmusa 

Bár az autofágia pontos molekuláris mechanizmusának számos pontja még 

tisztázásra vár, valamint az abban résztvevő fehérjék, illetve fehérjekomplexek 

összetételében adódhatnak különbségek az egyes (modell)szervezetek között, a központi Atg 

fehérjék és az alábbiakban ismertetésre kerülő „alapszabás” minden organizmusban hasonló 

(Klionsky és Codogno, 2013; Lamb és mtsai., 2013) (2. ábra). Az alábbiakban a 

legfontosabb Atg-fehérjék az élesztőben ismert neveiken, illetve zárójelben emlős 

megfelelőik nevein kerülnek bemutatásra. 

Az Atg fehérjék az autofagoszóma kialakulásához szükségesek, és legtöbbjük az 

izoláló membrán kialakulásában és növekedésében játszik szerepet, mely élesztőben az ún. 

PAS (Pre-Autophagosomal Structure) területén alakul ki (Mari és mtsai., 2010), eredete 

többsejtű szervezetekben azonban mind a mai napig vitatott. A kérdéssel kapcsolatos 

bizonytalanságok és ellentmondások hátterében minden bizonnyal leginkább a sokféle 

kísérleti rendszerben zajló vizsgálatok állnak, melyek eredményeképpen a de novo szintézis 

mellett a sejtek szinte valamennyi membránnal határolt organellumát „gyanúsították” már 

az elsődleges membránforrás szerepével (Tooze és Yoshimori, 2010). A jelenleg 

legelfogadottabb modell szerint az izoláló membrán a legtöbb eukarióta sejtben az 

endoplazmatikus retikulum egy kitüntetett területén, az ún. omegaszóma formájában jön 

létre, de növekedése során gyarapodhat plazmamembrán-, endoszóma-, Golgi készülék- 

vagy akár mitokondrium-eredetű membránokkal is (Axe és mtsai., 2008; Hailey és mtsai., 

2010; Lynch-Day és mtsai., 2010; Ravikumar és mtsai., 2010; Yen és mtsai., 2010).  

Az izoláló membrán létrejöttének első lépése (iniciáció) az autofág 

fehérjekomplexek hierarchiájában legmagasabban álló Atg1 kináz-komplex szabályozása 

alatt áll, mely a névadó Atg1 kináz (ULK1 és ULK2) mellett tartalmazza az Atg13-at 

(ATG13), az Atg17-et (RB1CC1/FIP200), emlősökben pedig a fentieken túl az ATG101-et 

is. A komplex aktivitását alapesetben a Tor (TOR - Target Of Rapamycin) általi foszforiláció 

gátolja, melyen több, a sejtek általános energiaszintjét jelző útvonal konvergál. Így aktiváló 

hatást fejt ki a Tor-ra többek között a lizoszómákban található magas szabad aminosav-szint, 

az alacsony AMP-szint, illetve a növekedési faktorok jelenlétével aktivált szignalizációs 

útvonalak, mint például az inzulin-jelátvitel (Kim és mtsai., 2011; Miyazaki és mtsai., 2010; 

Zoncu és mtsai., 2011). Amennyiben ezek hatása megszűnik, a Tor gátlódik, az Atg1 kináz-

komplex pedig felszabadulva a gátlás alól foszforilálja célfehérjéit.  
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Ezek között van a másik, az iniciációban fontos és a hierarchiában következő 

fehérjekomplex, melynek központi tagjai az Atg6 (Beclin1), a Vps15 (PIK3R4) és a Vps34 

(PIK3C3) lipid kináz (Russell és mtsai., 2013). A komplex az ún. III-as osztályú foszfatidil-

inozitol-3 kinázok [a továbbiakban PI3K (III)] közé tartozik, melyek a membránokban 

található foszfatidil-inozitolból foszfatidil-inozitol-3-foszfátot [a továbbiakban PI(3)P] 

hoznak létre (Jean és Kiger, 2014). Működésük eredményeképpen a PI(3)P-t felismerő, 

FYVE (Fab1p, YOTB, Vac1, EEA1) domén-tartalmú effektor fehérjék képesek a 

membránhoz kötődni. A képződő fagofór esetében ilyen fehérje az Atg18 (WIPI1 és WIPI2), 

mely az Atg2-vel (ATG2) komplexet alkotva további Atg-fehérjék, többek között az Atg8 

(LC3, GABARAP) membránhoz kapcsolódásához szükséges. A komplex érdekessége, hogy 

az endoszómák PI(3)P-tartalmának létrehozásában is részt vesz, ehhez azonban az autofágia-

specifikus Atg14 (ATG14/Barkor) helyett az UVRAG (UV Radiation resistance Associated 

Gene) épül negyedik komponensként a lipid kináz komplexbe – így létrehozva az I-es, 

utóbbi esetben pedig a II-es típusú PI3K (III) komplexet (ld. később). 

 

2. ábra Az autofágia molekuláris mechanizmusának sémája  

Az autofágia legfontosabb szabályozója a Tor, melynek aktív formája gátolja az autofág 

fehérjekomplexek hierarchiájában legmagasabban álló Atg1 kináz komplex működését. Az éhezés 

során gátlódó inzulin jelátviteli útvonal, illetve a megnövekedő AMP-szint következtében 

aktiválódott AMPK hatására a Tor inaktiválódik, így a gátlás alól felszabaduló Atg1 kináz komplex 

foszforilálhatja célfehérjéit. Az így beinduló, Atg fehérjekomplexekből álló molekuláris kaszkád 

működésének eredménye a fagofór keletkezése, növekedése és záródása a lebontásra ítélt sejalkotók 

körül. A GABARAP és az LC3 az élesztő Atg8 fehérjéjének emlős megfelelői, melyek az Atg4 általi 

proteolitikus hasítással eltávolításra kerülnek az autofagoszóma külső membránjáról, majd újra 

felhasználásra kerülnek (további részletek a szövegben). (Rogov és mtsai., 2014; módosítva)   
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A fagofórhóz kovalensen kötődő Atg8 lipidációja két, ubikvitin-szerű konjugációs 

rendszer összehangolt működését igényli, és feltétele az izoláló membrán növekedésének 

(Polson és mtsai., 2010). A folyamat rövid összefoglalásaként elmondható, hogy az Atg8, 

Atg4 (ATG4) általi proteolitikus hasítása után az Atg7 (ATG7) és az Atg3 (ATG3) fehérjék 

segítségével, valamint az Atg7 és Atg10 (ATG10) fehérjék által létrehozott Atg5-Atg12-

Atg16 komplex (ATG5-ATG12-ATG16L1) közreműködésével kovalensen kötődik a 

növekedő autofág membránokban lévő foszfatidil-etanolaminhoz (Geng és Klionsky, 2008). 

A fagofór növekedéséhez a fentieken kívül szükséges még az Atg9 (ATG9) is, az egyetlen 

olyan Atg fehérje, mely transzmembrán régióval rendelkezik, és feltehetően a Golgi 

készülék és az endoszómális rendszer felől szállít membránokat a növekedő fagofórhoz (Orsi 

és mtsai., 2012; Yamamoto és mtsai., 2012).  

Mielőtt az izoláló membrán záródna a lebontásra ítélt sejtalkotók körül, az Atg 

fehérjék disszociálnak róla. Csupán az Atg8 marad meg a záródott autofagoszóma belső 

felszínén (a külsőról az Atg4 általi proteolitikus hasítással kerül eltávolításra) (Fujita és 

mtsai., 2008), így ez a fehérje az autofágia mikroszkópos vizsgálatai során leggyakrabban 

alkalmazott marker (Klionsky és mtsai., 2016). Az izoláló membrán záródása után a 

körbezárt anyagok sorsa megpecsételődött, a kialakult autofagoszóma készen áll a 

lizoszómával való fúzióra. 

1.1.4 Az endocitózis és az endoszómális érés 

A lizoszómák képezik a sejtekben működő másik nagy vezikuláris 

transzportrendszer, az ún. endolizoszómális rendszer végpontját is, mely a sejten kívülről 

felvett anyagok szállításáért és válogatásáért felelős (Besterman és Low, 1983). Nagyobb 

méretű, határozott alakkal rendelkező anyagok (például sejtek, szerves törmelékek) felvétele 

esetén fagocitózisról, míg folyadékok, illetve az azokban oldott anyagok sejtbe jutása esetén 

endocitózisról beszélünk. Az endocitózis esetén szelektivitása alapján 

megkülönböztethetjük a pinocitózist és a receptor-mediált endocitózist. Előbbi esetben a 

sejten kívüli folyadék egy része és az ebben a térfogatban aktuálisan előforduló anyagok 

nem-szelektíven kerülnek a plazmamembránról lefűződő endocitotikus vezikulumokba, 

utóbbi esetben pedig egy adott molekula az azt felismerő receptorhoz kötődve a többi felvett 

anyaghoz képest feldúsulva jut be a sejtekbe. Az endocitózis molekuláris mechanizmusait 

tekintve is többféle típus ismert a szakirodalomban (Doherty és McMahon, 2009; Riezman 
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és mtsai., 1997), ezek részletes ismertetésétől eltekintve az alábbiakban az általános 

endoszómális érési folyamat bemutatása következik (3. ábra). 

A plazmamembránról történő lefűződésük után a felvett anyagokat tartalmazó 

vezikulumok általában a sejtek mag körüli régiója felé haladva folyamatos, adott 

tendenciákat követő változásokon, az ún. endoszómális érésen mennek keresztül (Huotari és 

Helenius, 2011). Ez a gyakorlatilag folytonos, „csomagolt” anyagáramlás bizonyos fizikai, 

kémiai és molekuláris paraméterek alapján stádiumokra osztható. Ilyen jellemzők például a 

vezikulumok mérete, pH-ja vagy a vezikuláris membrán molekuláris összetétele. Meg kell 

azonban jegyeznünk, hogy mivel egy dinamikusan változó, egymással tubuláris-vezikuláris 

struktúrákon keresztül összeköttetésben álló hálózatról van szó, az elemei közötti 

megkülönböztetés némiképp mesterséges, következésképp ellentmondásoktól nem mentes 

és sokszor nehézkes (ld. később). 

Az endocitózis során a plazmamembránról lefűződő primer endocitotikus 

vezikulumok összeolvadásával (általában a sejtek perifériás régiójában) korai endoszómák 

alakulnak ki, melyek alakjukat és méretüket tekintve heterogén populációt alkotnak (van 

Meel és Klumperman, 2008). Ezek az organellumok a sejt belsejébe endocitózissal bekerülő 

anyagok válogatási helyei, ezért válogató/szortírozó endoszómáknak is nevezik őket, Az 

idekerülő fehérjék egy része innen közvetlenül visszakerül a plazmamembránba (Jovic és 

mtsai., 2010),  más fehérjék pedig előbb egy tubuláris-vezikuláris felépítésű, ún. reciklizáló 

endoszómába jutnak, majd onnan veszik útjukat a plazmamembrán felé (Sheff és mtsai., 

1999; Sönnichsen és mtsai., 2000). Előbbi folyamat az ún. gyors, utóbbi pedig az ún. lassú 

reciklizáció, melyek során az újrahasznosításra ítélt fehérjéket tartalmazó tubulusok végül 

vezikulumok formájában lefűződnek az endoszómákról, majd egyesülnek a 

plazmamembránnal, hogy anyagaik ott újra felhasználásra kerülhessenek (Hsu és mtsai., 

2012). Erre az egyik legismertebb az EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) példája, 

mely ligandumának kötése után receptor-mediált endocitózissal jut a sejt belsejébe, majd a 

korai endoszómákban liganduma disszociál róla, hogy a receptor azután a fent ismertetett 

módon, immár üresen ismét visszakerülhessen a plazmamembránba (Eden és mtsai., 2009).  

Azok az anyagok, amelyek a korai endoszómák központi, vezikuláris részében 

maradnak, tovább folytatják útjukat a sejt sejtmag körüli régiója felé. Eközben az 

endoszómák mérete az azonos típusú vezikulumok ún. homotipikus fúziója következtében 

növekedik, pH-juk pedig folyamatosan csökken. Egy átlagos késői endoszóma közel gömb 
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alakú, mérete 250 és 1000 nm között van, pH-ja pedig a korai endoszómákban mért 6.8 és 

6.1 közötti értékekeről 6.0 és 4.9 közé csökken (Maxfield és Yamashiro, 1987). Az érő 

endoszómák további jellegzetessége, hogy membránjuk az organellum belseje felé 

betűrődéseket képez, melyek később ún. intraluminális vezikulumok formájában lefűződnek 

képződési helyükről (Woodman és Futter, 2008). Ez a folyamat már a korai endoszómákon 

megkezdődhet, de kifejezetté a késői endoszómák esetében válik, ezért utóbbi 

organellumokat multivezikuláris endoszómáknak vagy multivezikuláris testeknek nevezik. 

A folyamat eredményeképpen az endoszómák membránjában lévő transzmembrán fehérjék 

teljes egészükben az endoszómák belsejébe kerülnek. 

 

3. ábra Az endoszómális érés folyamata 

A plazmamembránról különböző mechanizmusokkal lefűződő endocitotikus vezikulumok 

egymással egyesülve létrehozzák a korai endoszómát, melyből egyes fehérjék a gyors és a lassú 

reciklizációs útvonalon át visszakerülnek a plazmamembránba. A korai endoszóma központi 

részében maradó anyagok a késői endoszóma/multivezikuláris test lizoszómával való egyesülése 

révén végül az endolizoszómákba kerülnek. A beltartalom lebontása után az endolizoszómákból 

újraformálódó lizoszómák újabb fúziós eseményben vehetnek részt. Az érési folyamat során az 

endoszómák a sejt perifériája felől a mikrotubuláris rendszer segítségével jutnak a sejtmag körüli 

régióba, méretük pedig a homotipikus fúziós események következtében növekszik. Az endoszómális 

érés lépéseiben fontos szerepet játszanak a Rab fehérjék, melyek közül néhány, az egyes 

endoszómális alpopulációkra jellemző marker van feltüntetve az ábrán (további részletek a 

szövegben). (Huotari és Helenius, 2011; módosítva) 

Plazmamembrán

Korai endoszóma

Reciklizáló endoszóma

Endolizoszóma

Lizoszóma

Multivezikuláris test képzés

Mikrotubulus

Késői endoszómák fúziója

Egyesülés 
lizoszómával

Lizoszóma
újraformálódása

Gyors 
reciklizáció

Lassú 
reciklizáció

Rab4

Rab5 Rab7

Rab11

Rab5/Rab7



 
15 

 

A fenti folyamatok mellett az endoszómák membránja összetételét tekintve is 

jellegzetes változásokon megy keresztül érése során. Az endoszómális membránban 

található lipidtípusok esetében említésre méltó például, hogy a korai endoszómákra jellemző 

foszfatidil-inozitol-3-foszfát a késői endoszómákon foszfatidil-inozitol-3,5-biszfoszfáttá 

alakul (Vicinanza és mtsai., 2008). Ezek az eltérő lipidtípusok olyan, az őket felismerő 

doménekkel rendelkező effektor fehérjéket toboroznak az endoszómális membránhoz, 

melyek működése szükséges az érési folyamat továbblendítéséhez. Így például a korai 

endoszómákon a kettes típusú, UVRAG-tartalmú PI3K (III) komplex által létrehozott PI(3)P 

szükséges a multivezikuláris testeket kialakító effektor fehérjekomplexek toborzásához (ld. 

később). Ilyen módon tehát az endoszómális érés lépéseit az endoszómák membránján 

egymást meghatározott sorrendben követő fehérjék működése hajtja előre olyan módon, 

hogy egy adott fehérje működése teszi lehetővé a következő fehérje membránhoz való 

toborzását. Erre a legismertebb példa a szakirodalomban Rab-konverzió néven ismertté vált 

jelenség, melynek során a Rab5 és Rab7 kis GTPáz fehérjék váltják egymást az 

endoszómális membránon (Rink és mtsai., 2005). A folyamat során a Rab5 működésének 

következtében a Rab7 a membránhoz kötődik, a Rab5 pedig disszociál, így az endoszóma 

csak egy viszonylag rövid átmeneti állapotban pozitív mindkét fehérjére. A Rab7 a 

későbbiekben kulcsfontosságú a késői endoszómák egymással történő homotipikus, illetve 

a lizoszómákkal való heterotipikus fúziójához szükséges fehérjék toborzásában (Bucci és 

mtsai., 2000). Mivel a jelenség univerzálisnak tekinthető, az eukarióta sejtekben általánosan 

elfogadott a Rab5 és a Rab7 markerként való használata, azaz a két fehérje meglétének 

vizsgálata egy adott vezikulumon a korai és késői endoszóma stádium elkülönítésére. A Rab 

fehérjék kulcsfontosságú effektor funkciókkal rendelkeznek a sejtek endoszómális 

rendszerében, szinte valamennyi vezikuláris transzportlépéshez rendelhető egy-egy ilyen 

fehérje (Stenmark, 2009). Így a korai endoszómák esetében a gyors reciklizációs útvonal 

markereként a Rab4-et, a reciklizáló endoszómák és a lassú reciklizációs útvonal 

markereként pedig a Rab11-et alkalmazzák leggyakrabban (Sönnichsen és mtsai., 2000). 

1.1.5 A lizoszómák biogenezise 

Mind az autofagoszómák, mind az endoszómák beltartalmának lebontásához két 

további feltétel egyidejű megléte szükséges, ezek pedig a megfelelő mennyiségben és 

minőségben jelenlévő proteolitikus enzimek, és az azok működéséhez elengedhetetlen savas 

pH. Ezeket a körülményeket a lizoszómákkal történő egyesülés teremti meg, melynek 



 
16 

 

azonban előfeltétele azok megfelelő mennyiségben és minőségben való jelenléte a sejtekben. 

Azon folyamatok összességét, melyek eredményeképpen ez megvalósul, lizoszóma-

biogenezisnek nevezzük. 

A lizoszómális membránra jellemző integráns membránfehérjék és a közel 50-féle 

luminális emésztőenzim az endoszómális és a szekréciós rendszer összehangolt 

működésének köszönhetően, jelenlegi ismereteink szerint kétféle útvonalat követve juthat a 

lizoszómákba (Saftig és Klumperman, 2009) (4. ábra). Az ún. közvetlen útvonalat a transz-

Golgi hálózatból (a továbbiakban TGH) lefűződő, majd a korai vagy késői endoszómákkal 

egyesülő vezikulumok képviselik, és elsősorban a lizoszómális hidrolázokra jellemző. A 

közvetett útvonal esetében a TGH-t elhagyó vezikulumok először a plazmamembránnal 

egyesülnek, majd az exocitózissal a plazmamembránba, illetve a sejten kívüli térbe került 

molekulák egy része endocitózissal jut vissza ez endoszómális rendszerbe. Bár a 

lizoszómákba kerülő luminális fehérjék főként a közvetlen, a transzmembrán fehérjék pedig 

jellemzően a közvetett útvonalat követik, mindkét típusú lizoszómális komponens esetében 

előfordulhat a másik útvonalon történő célbajutás is. 

 

4. ábra Az endoszómális rendszer és a szekréciós útvonal kapcsolata 

Az endoplazmatikus retikulumból a Golgi készülékbe kerülő lizoszómális fehérjék egy része 

közvetlenül a transz-Golig hálózatból, másik része pedig exocitózis után, a plazmamembrán felől 

közvetett módon jut be az endoszómákba, végül pedig a lizoszómákba. Előbbi útvonal elsősorban a 

lizoszómális enzimekre, utóbbi pedig inkább a lizoszómák integráns membránfehérjéire jellemző. 

(forrás:http://www.nature.com/scitable/topicpage/how-do-proteins-move-through-the-golgi)  
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A közvetlen útvonalon közlekedő fehérjék közül legjobban a mannóz-6-foszfát 

oldallánccal ellátott lizoszómális enzimek (pl. katepszinek) sorsa ismert (Figura és Hasilik, 

1986; Kornfeld és Mellman, 1989). A durva felszínű endoplazmatikus retikulumban (a 

továbbiakban DER) történő szintézisük után ezek a fehérjék a Golgi készülék ciszternáiban 

glikozilálódnak. A fehérjékre ilyen módon rákapcsolódó cukoroldalláncok a későbbiekben 

válogatási szignálként szolgálnak a TGH-ban működő kation-függő, illetve kation-független 

mannóz-6-foszfát receptorok számára (a továbbiakban CD-MPR és CI-MPR) (Klumperman 

és mtsai., 1993). Ezen transzmembrán fehérjék citoplazmatikus része GGA (Golgi-localized, 

Gamma-ear–containing, Adenosine diphosphate ribosylation factor binding protein) és AP-

1 (Adaptor Protein–1) fehérjéket toboroz, melyek elősegítik az enzim-receptor komplexek 

klatrinburkos vezikulumokba való lefűződését, és így a TGH lumenéből „kihalászott” 

lizoszómális enzimek transzportját az endoszómális rendszer felé (Doray és mtsai., 2002; 

Puertollano és mtsai., 2001). Bár ez a mannóz-6-foszfát útvonalként leírt rendszer emlős 

sejtekben már régóta és részleteiben is szinte teljesen ismert, léteznek ettől független, 

nemrégiben felfedezett és kevésbé jellemzett (valószínűleg sejtspecifikus) útvonalak is 

egyes luminális fehérjék lizoszómákba juttatására (Dittmer és mtsai., 1999). Ilyenek a 

szfingolipid aktivátor fehérjék és a szfingomielináz enzim sortilin, illetve a β-

glükocerebrozidáz enzim LIMP2 (Lysosomal Integral Membrane Protein type-2) általi 

szállítása (Lefrancois és mtsai., 2003; Ni és Morales, 2006; Reczek és mtsai., 2007), melyek 

jellemzője, hogy a felismert fehérje és a receptor kapcsolódása nem glikoziláció-függő, 

hanem fehérjemotívumok felismerése alapján történik. 

Összetettek és eddig nem teljesen feltártak azok a folyamatok sem, amelyek 

eredményeképpen a lizoszómák membránjába kerülnek annak integráns membránfehérjéi. 

A Lamp-fehérjék és a V-ATPáz komplex alegységei esetében azonban ismert, hogy ezek a 

plazmamembrán felől, a közvetett útvonalat követve is bekerülhetnek a lizoszómákba 

(Carlsson és Fukuda, 1992; Forgac, 2007). A Lamp-fehérjék jelenlétét például kimutatták a 

plazmamembránban is, nagy koncentrációban pedig a lizoszómális membránban fordulnak 

elő. Az endoszómák savasodásáért felelős V-ATPáz szintén az érés kezdetétől jelen van az 

endoszómális membránban, működésének következtében az endoszómák belsejében 

mérhető pH folyamatosan csökken, a lizoszómák esetén általában 5.0 és 4.5 között van.Bár 

az érő endoszómák pH-ja egyre csökken, lizoszómális enzimeket pedig már a korai 

stádiumtól kezdve tartalmaznak, beltartalmuk emésztése mégis főként az endolizoszómák 

belsejében történik. Az endolizoszómák a késői endoszómák primer lizoszómákkal történő 
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egyesülésével létrejövő, és ilyen értelemben az autolizoszómákhoz hasonló szekunder 

(késői) lizoszómális struktúrák. A primer lizoszómák jellemzően nem de novo szintézissel 

alakulnak ki, hanem a szekunder lizoszómákból azok beltartalmának lebontása után egy 

reciklizációs folyamattal formálódnak újra (Luzio és mtsai., 2007; Luzio és mtsai., 2000; Yu 

és mtsai., 2010). A primer lizoszómák tehát mintegy átmeneti „enzimraktárként” működve 

időről időre egyesülnek az endoszómális rendszer elemeivel, így egy dinamikusan változó, 

ún. endolizoszómális rendszerről beszélhetünk. Fontos itt megjegyeznünk, hogy a Golgi 

készülék és az endoszómális rendszer kapcsolata nem merül ki a fent vázolt közvetlen és 

közvetett útvonalban, ugyanis a korai, késői, sőt, a reciklizáló endoszómák felől is zajlik 

vezikuláris anyagáramlás a TGH felé, melyek az ún. retrográd transzport útvonalak. Itt csak 

a lizoszómális enzimreceptorok retrográd transzportjára utalunk röviden, melyek egy Rab9-

közvetített, illetve egy ezzel párhuzamos, a retromer komplex segítségével működő 

útvonalon is visszakerülhetnek a TGH-ba (Lombardi és mtsai., 1993; Seaman, 2005).  

1.1.6 Az amfiszómák 

A fentiekből jól látszik, hogy a lizoszómák keletkezése összetett folyamat, melynek 

alapja a DER - Golgi készülék - plazmamembrán bioszintetikus tengely és az endoszómális 

rendszer összehangolt működése. Ebbe a rendszerbe több ponton is becsatlakozhatnak a 

korábban bemutatott módon kialakuló autofagoszómák, melyek tehát így (az endoszómákkal 

ellentétben) ugrásszerűen, egy fúziós lépéssel tesznek szert lizoszómális enzimekre, illetve 

savas pH-ra. Ez a fúzió létrejöhet autofagoszómák primer lizoszómákkal, illetve késői 

(ritkábban korai) endoszómákkal történő egyesülésével is (Fader és Colombo, 2009). Előbbi 

esetben autolizoszóma, utóbbi esetben pedig amfiszóma a kialakult vezikulum neve, e 

struktúrák létrejöttét és lebomlását pedig összefoglalva autofág fluxusnak nevezzük. Az 

autofág és endocitotikus folyamatok ilyen összefonódása okán beszélhetünk a sejtekben 

működő, összetett, ún. auto-endolizoszómális rendszerről. Az amfiszómák kettős természete 

abban nyilvánul meg, hogy citoplazmatikus és az endocitotikus útvonalról származó 

komponenseket egyaránt tartalmaznak. Ezeket az organellumokat először patkány májsejtek 

esetében figyelték meg, azóta azonban számos kísérletes munka számolt be létükről (Gordon 

és Seglen, 1988; Jing és Tang, 1999; Lucocq és Walker, 1997; Punnonen és mtsai., 1993). 

Sőt, az újabb eredmények alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy – legalábbis bizonyos sejtek, 

illetve szövetek esetében – az endoszómákkal való egyesülés egyenesen előfeltétele az 

autofagoszómák lebomlásának, az endoszómális érés zavara pedig az autofagoszómák 

felhalmozódását vonja maga után (Filimonenko és mtsai., 2007; Rusten és Simonsen, 2008).  
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1.2 Az autofágia és az endocitózis szerepe egyes humán betegségek 

kialakulásában 

Mivel mind az autofágia, mind az endocitózis alapvető fontosságú sejtélettani 

folyamatok, nem megfelelő működésük a sejt- és szervfunkciók zavarához, ezen keresztül 

pedig súlyos megbetegedések kialakulásához vezethet. Nem meglepő tehát, hogy a 

leggyakoribb humán kórképek hátterében gyakran kimutatható valamelyik (vagy mindkét) 

folyamat érintettsége.  

A Beclin1 (Atg6) fehérjéről például már régóta ismert tény, hogy tumorszuppresszor 

funkcióval rendelkezik (a humán emlő-, petefészek és prosztata-daganatok 40-75%-ában 

mutáns a fehérjét kódoló gén), de egyéb atg gének tumorszuppresszor szerepéről is állnak 

rendelkezésre adatok (Choi és mtsai., 2013). Maga az autofágia a tumorok kialakulásában 

ellentmondásoktól nem mentes, összetett szereppel rendelkezik. A ma legelfogadottabb 

modell szerint az autofágia alapesetben megvédi a sejteket a tumoros transzformációtól, 

hiszen (többek között) a sérült mitokondriumok eltávolításával csökkenti az oxidatív, illetve 

metabolikus stresszt, amely folyamatok komoly DNS-károsító, mutagén hatással 

rendelkeznek. A sejtek tumoros elváltozása után azonban ez a citoprotektív funkció a teljes 

szervezet szintjén „visszafelé sülhet el”, hiszen az autofágia hozzájárulhat például a 

tumorsejtek kemoterápiás szerekkel szembeni rezisztenciájához, illetve a szolid tumorok 

belsejében, a beereződésig oxingénhiányos körülmények között lévő tumorsejtek 

túléléséhez. Az endocitózis zavara szintén hozzájárulhat (több másik betegség mellett) egyes 

tumorok kialakulásához (Maxfield, 2014), melynek egyik legkézenfekvőbb oka az 

endocitózis szerepe a plazmamembránban található növekedési faktor receptorok 

transzportjában. Az ezekről a receptorokról induló, és végül sejtproliferációhoz vezető 

szignalizációs útvonalak lecsengéséhez ugyanis szükség van a receptorok ún. leszabályozási 

mechanizmusára, melynek során ezek a fehérjék receptor-mediált endocitózissal kerülnek 

az endolizoszómális rendszerbe. Amennyiben az endoszómális érés folyamatában 

valamilyen zavar áll fenn, az a receptorok fenntartott szignalizációjához, ezen keresztül 

pedig kontrollálatlan sejtosztódához vezethet. Ezt jól illusztrálja több, a multivezikuláris 

testek képződéséhez szükséges fehérje tumorszuppresszor funkciója (Mosesson és mtsai., 

2008), hiszen e folyamat irányításával ezek a fehérjék hozzájárulnak az aktiválódott 

receptorok citoplazmától való elszeparálásához.  
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Hosszasan lehetne még sorolni azokat a betegségeket, amelyek kialakulásában 

szerepet játszhat az autofágia és az endocitózis zavara, hozzájárulásukat a betegség 

patomechanizmusához azonban legtöbbször nem könnyű feltárni, hiszen ezek a folyamatok 

sokrétű kapcsolatban állnak egymással, így valamelyik komponens zavara indirekt módon 

akár több másik folyamatra is hatással lehet. Erre jó példa a lizoszómális tárolási betegségek 

esete, amelyekben a lizoszómális biogenezis zavara összetett, a sejt teljes auto-

endolizoszómális rendszerére kiterjedő hatással jár (Platt és mtsai., 2012). Erre a 

betegségcsoportra jellemző, hogy a sejtek lizoszómáiban lebontatlan vagy lebomlott, de a 

lizoszómákat elhagyni képtelen anyagok halmozódnak fel. A funkcióképtelen 

lizoszómákból kialakuló abnormális struktúrák felhalmozódva gátolják a normális 

sejtműködést, mely az esetek túlnyomó részében az agy adott területeit érintő 

idegsejtpusztuláshoz vezet. Több tucat különböző lizoszómális tárolási betegség létezik, 

melyeknek hátterében egy adott lizoszómális enzimet vagy egyéb lizoszómális fehérjét 

kódoló gén funkcióvesztése áll. Ezekben a betegségekben az auto- és heterofág eredetű 

struktúrák kialakulása és lizoszómákkal való fúziója megtörténik, lebontási zavaruk azonban 

másodlagosan autofagoszómák és endoszómák felhalmozódását vonja maga után. A fenti 

klasszikus, elsődleges tárolási betegségek mellett definiálható egy másodlagos csoport is, 

amelynek esetében normális lizoszómális biogenezis mellett az autofagoszómák és az 

endoszómák lizoszómákkal való fúziója szenved zavart. 
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1.3 A Vps fehérjék szerepe a sejtekben zajló autofágiában és 

endocitózisban 

Főként az endocitózis, de bizonyos mértékben az autofágia molekuláris gépezetében 

is fontos szerepet játszanak a vps (vacuolar protein sorting) gének által kódolt fehérjék, 

melyeket először (az atg génekhez hasonlóan) élesztőn végzett genetikai vizsgálatokban 

azonosítottak (Banta és mtsai., 1988). A vps gének egy családba sorolása azon a kezdeti 

megfigyelésen alapul, mely szerint e gének mutációinak következtében a karboxipeptidáz Y 

hidroláz szekretálódik az élesztősejtekből (Raymond és mtsai., 1992). Ez az enzim vadtípusú 

sejtekben a központi vakuólumba (a többsejtű szervezetek lizoszómáinak megfelelő 

organellumba) kerül. Bár a lizoszómális enzimszekréciót mind a közel 50 azonosított 

komplementációs csoport mutatta, jelentős különbségek mutatkoztak az egyes mutánsok 

között a vakuólumok szerkezetében. Ezek alapján a szerzők a vps gének hat fenotípus-

osztályát (A-F) állítottak fel. A későbbiekben élesztőn, illetve többsejtű szervezeteken 

végzett kísérletek során kiderült, hogy a kezdetben egy osztályba sorolt Vps fehérjék 

legtöbbször egy adott vezikuláris transzportfolyamat ugyanazon lépésének lebonyolításért 

felelős fehérjekomplexek tagjai (Li és Blissard, 2015). 

1.3.1 Az ESCRT komplexek 

A Vps fehérjék legnépesebb és legegységesebb csoportja az E osztály 13 fehérjével, 

melyeknek funkcióvesztése következtében a központi vakuólumtól elkülönülten egy ún. 

prevakuóláris kompartimentum megjelenését figyelték meg az élesztősejtekben. A későbbi 

vizsgálatok fényt derítettek rá, hogy a csoport fehérjéi a multivezikuláris testek kialakításáért 

felelős ESCRT (Endosomal Sorting Complex Required for Transport) komplex tagjai, 

melyek öt alkomplexet (ESCRT 0, I, II, III és Vps4-Vta1) alkotnak. E fehérjék (élesztőben 

és többsejtű szervezetekben egyaránt) az endoszómális membránban található, ubikvitinált 

transzmembrán fehérjék intralumináris vezikulumokba való bekerüléséért felelősek, de 

újabb közlemények beszámolnak szerepükről többek közt a citokinézisben és a 

plazmamembrán-javításban is (Caballe és Martin-Serrano, 2011; Jimenez és mtsai., 2014; 

Raiborg és Stenmark, 2009). 

1.3.2 Az HOPS és CORVET komplexek 

Szintén egységes képet mutat a C osztály, amelybe olyan fehérjék kerültek, melyek 

funkcióvesztése az élesztősejtek vakuólumainak hiányával járt. A csoport négy fehérjéje 
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(Vps11, Vps16, Vps18, Vps33) egy, az endoszómák fúzió előtti pányvázásáért felelős ún. 

class C magkomplexet hoz létre (Balderhaar és Ungermann, 2013). Attól függően, hogy 

melyik két másik Vps fehérjével egészül ki a központi tetramer, HOPS (HOmotypic fusion 

and Protein Sorting) vagy CORVET (class C cORe Vacuole/Endosome Tethering) 

komplexekről beszélhetünk. A CORVET esetén a Vps3 és Vps8, míg a HOPS esetén a 

Vps39 és a Vps41 fehérjék foglalnak helyet a komplex két ellentétes végén, hogy a Rab5-

höz, illetve a Rab7-hez kapcsolódva elősegítsék a korai endoszómák egymással, illetve a 

késői endoszómák egymással, lizoszómákkal vagy autofagoszómákkal való egyesülését 

(Plemel és mtsai., 2011). 

1.3.3 A PI3K (III) komplexek 

A Vps fehérjék másik kapcsolódási pontja az autofágiához a korábban már többször 

említett, az autofágiában és az endocitózisban különböző összetételű komplexei révén 

szerepet játszó PI3K (III) komplex (Funderburk és mtsai., 2010; Itakura és mtsai., 2008; 

Kihara és mtsai., 2001). A Vps15 és Vps34 mellett a komplex mindkét formájában jelen lévő 

Beclin1-et, illetve a csak az endocitózis-specifikus formában jelenlévő UVRAG-ot (bár ezek 

előbbi, az emlősökben használt neveiken váltak ismertté), kezdetben Vps30-ként, illetve 

Vps38-ként azonosították, és az A osztályba sorolták. Említésre méltó, hogy az Atg14, 

illetve UVRAG-tartalmú PI3K (III) komplexek funkciói nem minden esetben különíthetőek 

el élesen egymástól. Erre utalnak Kim és munkatársainak emlős sejttenyészeten végzett 

kísérletei, melyek eredményei alapján az Atg14 szükséges az endocitózishoz is (Kim és 

mtsai., 2012). Tovább bonyolítja a képet, hogy mind az Atg14, mind pedig az UVRAG 

esetében leírták a fehérjék lipid kináz komplextől független funkcióit is az autofágia és az 

endocitózis későbbi stádiumaiban. Az Atg14 például önállóan, homodimerizációt követően 

részt vehet az autofagoszómák lizoszómákkal, az UVRAG pedig a Class C Vps maghoz 

kapcsolódva az autofagoszómák és az endoszómák lizoszómákkal történő egyesülésében 

(Diao és mtsai., 2015; Liang és mtsai., 2008). Fontos kiemelnünk azt is, hogy bár a PI3K 

(III) komplex szerepe az autofágiában és az endocitózisban is jól alátámasztott, a kísérleti 

adatok ellentmondásosak abban a tekintetben, hogy maga az Atg6 fehérje szükséges-e a 

sejtekben zajló endocitotikus folyamatokhoz (Funderburk és mtsai., 2010). Zeng és 

munkatársai például humán glioblasztóma sejtvonalon végzett kísérletekkel bizonyították, 

hogy Atg6 hiányában a sejtekben zajló autofágia ugyan zavart szenved, de egyéb, PI3K (III)- 

függő endocitotikus folyamatok normálisan zajlanak (Zeng és mtsai., 2006). Ezzel 

ellentmondanak azonban Thoresen és munkatársainak HeLa sejteken végzett vizsgálatai, 
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melyek szerint az Atg6 szükséges az EGFR lebontásához, mely endocitózis-függő folyamat 

(Thoresen és mtsai., 2010). A fenti, sejttenyészeteken végzett vizsgálatok mellett egyes in 

vivo adatok is ellentmondásosak a komplex tekintetében. Például míg Drosophila 

szárnysejtekben a Vps15 és a Vps34 hiánya késői endoszómák felhalmozódásával jár (Abe 

és mtsai., 2009), addig zsírtestsejtekben az Atg6 hiányában a korai endoszómák száma 

csökken le (Shravage és mtsai., 2013). Mindezek alapján feltételezhető, hogy különböző 

kísérleti rendszerekben a PI3K (III) komplex, illetve annak tagjai eltérő, akár 

szövetspecifikus funkciókkal rendelkeznek az adott sejtekben zajló vezikuláris 

transzportfolyamatokban. 

1.3.4 A GARP és retromer komplexek 

Bár az A osztályba tartozó gének mutációi nem okoznak számottevő hibát a 

vakuólumok szerkezetében, sokuk fontos szerepet játszik a korábban már ismertetett 

lizoszómális enzimtranszport-mechanizmusban. Ide tartozik például a Vps10 fehérje, mely 

az élesztősejtek lizoszómális enzimreceptora, illetve részben két olyan fehérjekomplex is, 

mely e receptornak az endoszómáktól a TGH felé irányuló retrográd transzportjában játszik 

szerepet. Az útvonal endoszómák felőli oldalán a retromer komplex felelős az enzimeket 

leadott receptorok vezikulumokba csomagolásáért, melyek azután a GARP (Golgi-

Associated Retrograde Protein) komplex (Vps51, Vps52, Vps53, Vps54 tetramer) 

segítségével fúzionálnak a TGH ciszternáival (Bonifacino és Hierro, 2011). A komplexek 

szerepe az enzimreceptorok ilyen módon történő „újrahasznosításában” kulcsfontosságú. 

Hiányukban a lizoszómális enzimreceptorok nem jutnak vissza a Golgi készülékbe, hanem 

a vakuólumba kerülnek, így a termelődésük után a Golgiba jutó lizoszómális enzimek 

receptoraik hiányában nem a prevakuóláris komplexen át a vakuólumba, hanem (az alapvető 

szekréciós útvonalat követve) a sejten kívülre kerülnek – így magyarázható a kezdetben 

megfigyelt enzimszekréciós fenotípus. 

 

1.4 A retromer komplex 

1.4.1 A retromer komplex felépítése és működése 

A retromer komplex elsőként leírt funkciójáról kapta nevét, mely a lizoszómális 

enzimreceptorok endoszómáktól a TGH felé irányuló, ún. retrográd transzportja.  
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A komplexet először élesztőben azonosították, ahol felépítésében a Vps5, Vps17, 

Vps26, Vps29 és Vps35 fehérjék vesznek részt, a komplex által szállított enzimreceptor 

pedig a Vps10 (Seaman és mtsai., 1998). Bár a retromert felépítő öt fehérje élesztősejtekben 

egységes komplexet alkot, két – funkcionálisan elkülönülő – alkomplexre bontható. A 

Vps26-Vps29-Vps35 trimer alkotja az ún. „cargo selective subcomplexet” (a továbbiakban 

receptor alkomplex), amely a retromer által felismert transzmembrán fehérjék 

citoplazmatikus részével létesít kapcsolatot. A másik, ún. „membrane deforming 

subcomplex” (a továbbiakban sorting nexin alkomplex) a Vps5 és Vps17 fehérjékből áll, 

melyek a sorting nexin (Snx) fehérjecsaládba, azon belül is a BAR-Snx-ek közé tartoznak 

(Attar és Cullen, 2010; Klinger és mtsai., 2015). Ezekre a fehérjékre jellemzőek a PX (PhoX 

homology) és a BAR (Bin-Amphiphysin-Rvs) domének, melyek egyrészt a membránok 

foszfatidil-inozitol származékaihoz kapcsolódnak, másrészt olyan görbületet hoznak létre az 

általuk felismert membránokon, melyek szükségesek a célfehérjék tubulusokba, majd önálló 

vezikulumokba való csomagolásához (Bonifacino és Hurley, 2008; Peter és mtsai., 2004) (5. 

ábra). 

 

5. ábra A retromer komplex felépítése 

Az ábra egy membrántubulus köré rendeződve mutatja be a retromer komplex tagjai által kialakított 

fehérjeburkot, illetve a retromert alkotó fehérjék kristályszerkezetét. Az BAR-Snx dimer a 

membránban található PI(3)P-hez kapcsolódik, és létrehozza, illetve stabilizálja a 

membrángörbületet, míg a tubulus belsejében sárgával jelölt célfehérje citoplazmatikus része a 

receptor alkomplex egy tagjával létesít kapcsolatot. (Bonifacino és Hurley, 2008; módosítva) 

BAR-Snx dimer

Vps26

Vps29

Vps35

PI(3)P PI(3)P
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  Evolúciósan konzervált fehérjekomplexről lévén szó, a retromer magasabbrendű 

eukariótákban is megtalálható, bár összetételében lehetnek eltérések az egyes többsejtű 

szervezetek között (Koumandou és mtsai., 2011). A legerősebb konzerváltságot a Vps26-

Vps29-Vps35 trimer mutatja, mely szinte minden eukariótában ebben a formában van jelen 

(Li és Blissard, 2015). Kivételt csak az emlősök képeznek, melyekben a vps26 gén 

duplikációja következtében lehetséges VPS26A és VPS26B tartalmú trimerek kialakulása is 

(Bugarcic és mtsai., 2011). A trimer központi tagja a Vps35, mely a komplex 

összeszerelődésének magja, és a kezdeti vizsgálatok alapján úgy tűnt, hogy kizárólagos 

szereppel bír a retromer közreműködésével szállított fehérjék felismerésében. Mára azonban 

világossá vált, hogy ilyen funkcióval a trimer másik két fehérjéje is rendelkezik, olyannyira, 

hogy a Vps35 mellett a Vps26 és a Vps29 esetében is azonosítottak olyan 

fehérjemotívumokat, melyek szükségesek a célfehérjékkel való kapcsolat létrejöttéhez 

(Damen és mtsai., 2006; Fjorback és mtsai., 2012; Seaman, 2007). 

Míg a receptor alkomplex összetételében alig figyelhető meg változás az egyes 

eukarióta csoportok között, addig az Snx fehérjék száma tendenciózus növekedést mutat a 

magasabbrendű szervezetekben. Az élesztőben leírt hét sorting nexinhez képest az 

Caenorhabditis elegans és a Drosophila melanogaster genomja tíz-tíz, míg az emberé 

összesen 33 sorting nexin gént tartalmaz (Koumandou és mtsai., 2011). A fehérjecsalád 

néhány tagja részt vesz a retromer komplex kialakításában, nagyobb részük azonban 

retromertől független funkciókkal rendelkezik (Cullen, 2008; Knaevelsrud és mtsai., 2013). 

Az élesztő retromer felépítésében részt vevő Snx fehérjéket kódoló vps5 és vps17 gének 

duplikációjával emlősökben az snx1 és snx2, valamint az snx5 és snx6 gének jöttek létre, 

ezzel lehetőséget adva alternatív sorting nexin dimerek, illetve alternatív retromer 

komplexek létrejöttére (Cullen és Korswagen, 2012; Rojas és mtsai., 2007; Wassmer és 

mtsai., 2007; Wassmer és mtsai., 2009). Ezek a fehérjék a PX-domén mellett BAR-domént 

is tartalmaznak, a részvételükkel létrejövő, ún. „BAR-retromer”-komplexek pedig a késői 

endoszómák és a TGH közötti retrográd transzportban vesznek részt, így a kanonikus 

retromer funkcióban játszanak szerepet. Ezeken kívül azonban ismertek olyan retromer-

komplexek is, melyekben a receptor alkomplex egy BAR-doménnel nem rendelkező Snx 

fehérjéhez kapcsolódik. Ilyen, ún. „nem-BAR retromer” az Snx3-tartalmú komplex, mely a 

Wntless fehérje retrográd transzportjáért felelős, illetve az Snx27-tartalmú komplex, mely a 

korai endoszómáktól irányít több sejtfelszíni receptort közvetlenül a plazmamembrán felé 

(Cao és mtsai., 1999; Gallon és Cullen, 2015; Temkin és mtsai., 2011) (6. ábra). 
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6. ábra A retromer komplexek és funkcióik az endolizoszómális rendszerben 

A magasabbrendű eukariótákban többféle összetételű retromer komplex került azonosításra, melyek 

közös sajátsága a Vps26-Vps29-Vps35 trimer megléte, működés tekintetében pedig az egyes 

célfehérjék átirányítása a lizoszómákba tartó degradatív útvonal felől a sejt egyéb 

kompartimentumaiba, ahol újra felhasználásra kerülhetnek. Az egyes retromer komplexek a Vps-

trimerhez kapcsolódó sorting nexinek összetételében különböznek egymástól, mely feltehetően 

meghatározza a komplex lokalizációját, illetve a felismert fehérjék minőségét. Utóbbiak a BAR-Snx 

retromer esetén a lizoszómális enzimtranszporthoz szükséges kation-független mannóz-6-foszfát 

receptor (CI-MPR), a Snx3-retromer esetén a Wingless szekréciójához szükséges Wntless, az Snx27 

esetén pedig száznál is több, funkcionálisan különböző transzmembrán fehérje; jelen példában a β2 

adrenerg receptor (β2AR). ESCRT - Endosomal Sorting Complex Required for Transport; EGF 

- Epidermal Growth Factor; EGFR - Epidermal Growth Factor Receptor (Gallon és Cullen, 

2015; módosítva) 
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Az Snx fehérjék számának növekedése mellett a retromer közreműködésével 

szállított fehérjék száma az élesztőben leírtakhoz képest figyelemreméltó növekedést mutat 

a magasabbrendű szervezetekben. Az élesztő esetében a Vps10 mellett eddig csak a Ste13 

és az Ftr1 fehérjék transzportjában igazolták a retromer szerepét (Liu és mtsai., 2012), 

emlősökben ezzel szemben ma már száznál is több olyan transzmembrán fehérjéről tudunk, 

melyek transzportjához (közvetlen vagy közvetett módon) szükséges a retromer komplex. 

Ezek között szerepelnek olyan receptorok, melyek a lizoszómális enzimtranszportban 

vesznek részt, így a kanonikus retromer-funkcióhoz köthetők. Ilyen a Sortilin (az élesztő 

Vps10 fehérjéjének emlős ortológja) és a Vps10-zel rokonságot nem, csak funkcionális 

hasonlóságot mutató CI-MPR (Arighi és mtsai., 2004; Hermey, 2009; Ni és Morales, 2006). 

Ismertek azonban a retromer részvételével szállított egyéb, a lizoszómális 

enzimtranszportban nem érintett fehérjék is. Ilyen például a Vps10 egy másik emlős 

ortológja, a sorLA (Nielsen és mtsai., 2007), illetve több mint száz, szerepét tekintve 

rendkívül sokféle transzmembrán fehérje (Steinberg és mtsai., 2013), melyeknek 

plazmamembránba való kihelyeződése retromer hiányában zavart szenved. 

1.4.2 A retromer komplex funkciói a sejtek auto-endolizoszómális rendszerében 

A fentiekből jól látszik, hogy a Golgi készülék, a plazmamembrán és az 

endoszómális rendszer sokrétű kapcsolata, az ebben a retromer által elfoglalt pozíció, 

valamint az Snx fehérjék által biztosított variancia a retromer komplexet kulcsfontosságú 

szereplővé teszi a sejtek vezikuláris transzportfolyamataiban (Klinger és mtsai., 2015; 

Seaman, 2012). Ennek tükrében nem meglepő, hogy a retromer komplexet, illetve annak 

nem megfelelő működését több humán betegséggel kapcsolatba hozták már (Small és 

Petsko, 2015).  

Az első olyan közlemény, mely kapcsolatot állapított meg a retromer és egy 

idegsejtpusztulással járó betegség, az Alzheimer-kór között, 2005-ben jelent meg (Small és 

mtsai., 2005). A patomechanizmus vizsgálatára a későbbiekben létrehoztak olyan, vps26, 

illetve vps35 funkcióvesztéses egérmodelleket, melyek reprodukálták a betegség fő tünetét, 

a β-amiloid plakkok megjelenését az idegszövetben, illetve az ezzel járó neuronpusztulást 

(Muhammad és mtsai., 2008; Wen és mtsai., 2011). Wen és munkatársai munkája alapján 

egy modell is körvonalazódott, mely magyarázatot adhat a retromer funkcióvesztésének 

szerepére a betegségben. Eredményeik szerint retromer hiányában a BACE1 (Beta-site 

Amyloid precursor protein Cleaving Enzyme 1) transzmembrán proteáz (másnéven β-
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szekretáz) sejten belüli lokalizációja megváltozik. Ez az enzim fontos szerepet játszik az 

APP (Amyloid Precursor Protein) hasításában, melynek eredménye a plakk-képző β-amiloid 

keletkezése. Csökkent retromer funkció esetén az enzim nem kerül vissza a TGH-ba, hanem 

a késői endoszómákban marad, amelyekben a savas közeg kedvező feltételeket biztosít az 

APP hasításához, így hozzájárulva a plakk-képző amiloid-formák kialakulásához.  

A fentinél kevésbé ismert a retromer komplex pontos szerepe egy másik, szintén 

idegsejtpusztulással járó betegségben, a Parkinson-kórban. A vps35 ún. D620N 

pontmutációja (mely a fehérje 620-as pozíciójában lévő aszparaginsav aszparaginra történő 

cseréjét eredményezi) és a Parkinson-kór öröklődő, öregkorban megjelenő formája közötti 

kapcsolat 2011 óta ismert (Zimprich és mtsai., 2011). Azóta ez az allél intenzív érdeklődésre 

tart számot, és számos, különböző modellek vizsgálatán alapuló kutatás tárgyát képezi. 

Talán (részben) épp a vizsgálati rendszerek sokfélesége áll amögött, hogy a témában mind a 

mai napig nincsen konszenzus sem a mutáns allél természetét, sem a betegség hátterében 

álló döntő tényező mibenlétét illetően. Follett és munkatársai például emlős sejttenyészeten 

végzett vizsgálataikból azt a következtetést vonták le, hogy a betegség fő oka a katepszin D 

lizoszómális enzim nem megfelelő transzportja, mely a fenti mutáció esetében nem jut 

elegendő mennyiségben a lizozómákba (Follett és mtsai., 2014). Mivel a katepszin D a 

legfontosabb olyan enzim, mely részt vesz az α-synuclein lebontásában (Sevlever és mtsai., 

2008), zavart funkciója esetén a fehérje felhalmozódik, aggregátumokat képez az 

idegsejtekben, mely végül azok pusztulásához vezet. Érdekes módon, egy másik közlemény 

(mely betegekből származó fibroblasztokat, primer patkány sejttenyészetet és élesztősejteket 

is használt modellként) ilyen jellegű problémát nem tudott kimutatni, és funkciónyeréses 

allélként definiálta a vps35 D620N mutációját (Tsika és mtsai., 2014). Figyelemre méltó 

Zavodszky és munkatársainak közleménye, melyben a vps35 részleges funkcióvesztéses 

alléljeként azonosították a fenti mutánst, a betegség hátterében álló fő tényezőként pedig az 

Atg9 fehérje zavart transzportját, illetve az ennek következtében kialakuló autofagoszóma-

képződési defektust határozták meg (Zavodszky és mtsai., 2014). Az emlős kísérleti 

rendszerek mellett mindkét neurondegenerációs betegség vizsgálatához hasznos modellnek 

bizonyult az ecetmuslica (Drosophila melanogaster), hiszen a humán BACE1-et, illetve 

APP-t kifejező Drosophila törzsek mellett nemrégiben létrehozták a humán α-synucleint, 

illetve a vps35 Parkinson-kórral asszociált mutáns formáit kifejező törzseket is (Miura és 

mtsai., 2014; Muhammad és mtsai., 2008; Wang és mtsai., 2014a). 
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Míg az utóbbi években elsősorban a retromer idegsejtekben betöltött szerepe áll a 

komplexszel kapcsolatos kutatások középpontjában, addig korábbi közlemények egyéb 

fontos funkcióira világítanak rá. Ezek közül több a Drosophila vps35 funkcióvesztéses 

alléljeinek vizsgálatán alapul, és a retromer Wingless-szekrécióban játszott szerepét 

vizsgálja. 2008-ban három kutatócsoport egymástól függetlenül, szinte egyidőben publikálta 

eredményeit, melyekben az általuk létrehozott vps35 nullmutáns allélek vizsgálata során 

leírták, hogy a retromer a Drosophila szárnykorongjában a Wntless transzmembrán fehérje 

transzportján keresztül szükséges a Wingless fehérje megfelelő szekréciójához, ezzel pedig 

a Wingless, mint fontos morfogén sejten kívüli gradiensének kialakításához (Belenkaya és 

mtsai., 2008; Franch-Marro és mtsai., 2008; Port és mtsai., 2008). Zhang és munkatársai, 

valamint Harterink és munkatársai 2011-ben leírták, hogy ebben a folyamatban az Snx3-

retromer komplex vesz részt (Harterink és mtsai., 2011; Zhang és mtsai., 2011). Ugyancsak 

ebben az évben két, szintén közel egyidőben megjelenő közlemény számolt be a retromernek 

a Crumbs sejtfelszíni membrándetermináns transzportjában játszott szerepéről (Pocha és 

mtsai., 2011; Zhou és mtsai., 2011). A fenti közlemények közös sajátsága, hogy leginkább 

egy adott fehérje transzportjának vonatkozásában foglalkoznak a Drosophila retromerrel. 

Ezzel szemben, Korolchuk és munkatársainak közleménye a retromer általánosabb, a 

receptor-mediált endocitózis mechanizmusában betöltött szerepéről számol be. Vizsgálataik 

alanya a vps35 egy hipomorf allélje, és eredményeik szerint a Vps35 a Rac1 kis G-fehérje 

(eddig ismeretlen mechanizmuson alapuló) gátlásán keresztül hozzájárul az endocitózishoz 

szükséges aktin-átrendeződés szabályozásához (Korolchuk és mtsai., 2007). 

A szakirodalomban tehát egyre több, in vitro és in vivo kísérleti rendszerből származó 

adat áll rendelkezésre a retromer komplex funkcióiról. Ezek többféle allél vizsgálatán 

alapulnak, és az eredmények közül egyesek arra mutatnak rá, hogy a retromer kanonikus, a 

lizoszómális enzimtranszportban betöltött szerepe mellett részt vehet az autofágia és az 

endocitózis korai lépéseiben is. Nem készült eddig azonban olyan tanulmány, mely egy 

modellen belül in vivo vizsgálta volna a retromer funkcióvesztésének a sejtek auto-

endolizoszómális rendszerének egészére gyakorolt hatását. 
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2. Célkitűzés 

Doktori munkám során Vps fehérjekomplexek autofágiában és endocitózisban 

betöltött in vivo szerepét vizsgáltam Drosophila melanogaster modellen. Fő célom a 

retromer komplex lárvális zsírtestsejtekben játszott szerepének vizsgálata volt, emellett 

Lőrincz Péter munkájába bekapcsolódva részt vettem az Atg6-tartalmú PI3K (III) komplex 

szárnysejtekben betöltött szerepének vizsgálatában is.  

Munkánk során célul tűztük, hogy genetikailag mozaikos lárvális zsírtestek 

létrehozásával megvizsgáljuk a retromer komplex funkcióvesztésének hatását az ebben a 

szövetben zajló autofágiára, endocitózisra, illetve lizoszómális enzimtranszportra. Meg 

kívántuk továbbá vizsgálni, hogy a lárvális zsírtestsejtekben a retromernek van-e szerepe a 

Drosophilában eddig egyedüliként azonosított lizozómális enzimreceptor transzportjában, 

illetve azt is, hogy ebben a szövetben mely sorting nexinek vehetnek részt a retromer 

működésében. A szárnysejtek vizsgálatához ultrastrukúrális analízisre alkalmas mintákat 

készítettem, melyek segítségével a PI3K (III) komplex egyes tagjainak a sejtek 

endolizoszómális rendszerében játszott szerepét vizsgáltuk.  

Jelen dolgozatban a fenti munkák eredményeit mutatom be, súllyal fő témámon, a 

retromer komplexszel kapcsolatos vizsgálatokon, de érintve az Atg6-tartalmú PI3K (III) 

komplex vizsgálatából származó, közreműködésemmel elért eredményeket is. Előbbi 

esetben az eredményekből született közlemény első szerzője (Maruzs és mtsai., 2015), míg 

utóbbi esetben a közlemény társszerzője vagyok (Lőrincz és mtsai., 2014). 
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3. Kísérleti rendszer, módszerek, anyagok 

3.1 Az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) mint modellszervezet  

Mind az alapvető sejtbiológiai folyamatok, mind az embert érintő akár öröklött, akár 

környezeti tényezők hatására ezekben bekövetkező patológiás elváltozások vizsgálatára 

különböző modellszervezetek adnak lehetőséget. Ezek használatának alapja az, hogy a 

legalapvetőbb sejtműködések, valamint az azokban részt vevő fehérjék, illetve gének az 

élesztőtől az emberig konzerváltak.  

Az ecetmuslica több mint száz éve nélkülözhetetlen modellje az legkülönfélébb 

tárgyú biológiai kutatásoknak (Roberts, 2006). Ugyan az első, a Drosophilát modellként 

használó közlemény 1905-ban Frederick W. Carpenter tollából jelent meg (Carpenter, 1905), 

hírnevét és genetikai modellként elért későbbi sikereit mégis Thomas Hunt Morgan 

munkássága alapozta meg. Mendel után Morgan és tanítványai voltak azok, akik az 1910-es 

években az öröklődés legalapvetőbb törvényszerűségeit tovább vizsgálták, és azokat a 

kromoszómákhoz, illetve az azokon sorakozó génekhez kapcsolták (Morgan, 1917). 

Vizsgálataikhoz alanyul az ecetmuslicát választották, választásuk jelentőségét azóta többek 

között öt, Drosophila-genetikusok között kiosztott Nobel-díj is igazolja. Könnyű és olcsó 

fenntarthatósága, egyszerű genetikai manipulálhatósága, viszonylag kicsi (mindössze négy 

pár kromoszómából álló) genomja, illetve génjeinek az emlősökhöz viszonyított kisebb 

redundanciája következtében igen kedvelt modellorganizmussá vált főként a genetikusok és 

sejtbiológusok körében, de élettani és viselkedéstani kísérletekben is egyre gyakrabban 

alkalmazzák (Beckingham és mtsai., 2007). A Drosophilával kapcsolatos egyre nagyobb 

mennyiségű információ a FlyBase internetes adatbázisban (www.flybase.org) 1993 óta 

hozzáférhető a kutatói közösség számára. 

3.1.1 Az ecetmuslica genetikai eszköztárának munkánk szempontjából releváns elemei 

A Drosophila modellszervezetként befutott karrierjét mi sem illusztrálja jobban, mint 

hogy napjainkban a világ több pontján működnek olyan törzsközpontok, melyek a 

különböző mutánsok, fúziós fehérjéket hordozó törzsek, illetve egyéb genetikai eszközök 

széles tárházát teszik elérhetővé a Drosophila-közösség számára. Ilyenek például az 

Egyesült Államokban működő bloomingtoni BDSC (Bloomington Drosophila Stock 

Center), a Japánban működő mishimai NIG (National Institute of Genetics) vagy a bécsi 

VDRC (Vienna Drosophila Resource Center). A központokból elérhető genetikai 
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eszköztárnak kisebb részét képezik azok a pontmutációkat, illetve nagyobb léptékű 

kromoszómális átrendeződéseket (inverziókat, deléciókat, duplikációkat) hordozó törzsek, 

melyeket az 1970-es évekig főként fizikai vagy kémiai ágensek alkalmazásával végzett 

mutagenezissel (pl. röntgen-besugárzással vagy etil-metánszufonát kezeléssel) hoztak létre. 

Az ezután kidolgozott molekuláris klónozási technikák, illetve a transzpozon alapú 

mutagenezis együttes alkalmazása később új távlatokat nyitott a biológiai vizsgálatokban és 

ugrásszerűen megnövelte a kutatók számára hozzáférhető eszközök mennyiségét. 

A transzpozon alapú mutagenezis 

A transzpozonok („ugráló gének”) olyan mobilis genetikai elemek, melyek a saját 

maguk által kódolt transzpozáz enzim jelenlétében képesek helyüket a genomban változtatni, 

annak egyik pontjáról a másikra „ugrani”, ezzel mutációkat létrehozni. Egyik típusuk, az 

ecetmuslicában megtalálható P-elem, melynek segítségével az 1980-as évektől kezdve nagy 

számban hoztak létre olyan Drosophila mutánsgyűjteményeket, melyek törzseiben ez a 

transzpozon különböző génekbe, illetve azok közvetlen környezetébe „ugrott be”. A vizsgált 

folyamat szempontjából érdekes fenotípust mutató törzsekben meghatározva az inszerció 

helyét azonosítható az érintett gén, és vizsgálható szerepe a kérdéses folyamatban – ez az 

ún. „forward genetika” módszere (Adams és Sekelsky, 2002). A P-elemek remobilizálásával 

lehetőség van revertánsok létrehozására is, melyekben a transzpozon eltávolítása nyomán 

megszűnik a mutáns fenotípus, így igazolható a mutáns gén és a mutáns fenotípus 

kapcsolata. A P-elemek emellett használhatóak deléciós mutagenezisre is, mely annak 

köszönhető, hogy az esetek kis százalékában ez a transzpozon nem precízen vágódik ki 

helyéről, hanem a környezetében található kisebb-nagyobb DNS-szakaszt is magával vihet, 

így ez a módszer a mai napig igen elterjedt gének funkcióvesztéses, ideális esetben 

nullmutáns alléljeinek előállítására (O'Hare és Rubin, 1983). 

Az UAS-Gal4 rendszer  

A transzpozonok célzott módosítása rendkívüli módon kiszélesítette a kutatók 

számára hozzáférhető genetikai eszközök tárházát. Ezek közül talán a legjelentősebb az 

ecetmuslica-genetikusok svájci bicskájaként is emlegetett UAS-Gal4 rendszer, mely az 

1990-es évek eleje óta nélkülözhetetlen eszköze a Drosophila-kutatásoknak (Brand és 

Perrimon, 1993; Duffy, 2002; Phelps és Brand, 1998). A rendszer elemei élesztőből 

származnak, ahol a galaktóz feldolgozásához szükséges fehérjék átíródásához szükségesek 

(Laughon és Gesteland, 1984). Az UAS (Upstream Activating Sequence) egy olyan, fehérjét 
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nem kódoló DNS-szekvencia, mely a Gal4 transzkripciós faktor jelenlétében kiváltja a tőle 

3’ irányban elhelyezkedő DNS-szakasz átíródását. Mivel Gal4 fehérje hiányában ez nem 

történik meg, az UAS által vezérelt DNS-szakasz transzkripcióját végső soron a Gal4 

kifejeződését szabályozó promóter fogja meghatározni. Ezekből az ún. Gal4 meghajtó 

elemekből (ún. „driverek”-ből) számtalan, térbeli és időbeli kifejeződési mintázatában 

különböző változat létezik, melyek stabilan fenntarthatóak Drosophila törzsek formájában. 

Az UAS „mögé” pedig gyakorlatilag bármilyen DNS-szekvencia klónozható, így például az 

érdeklődésünk tárgyát képező gén eredeti, fluoreszcensen jelölt vagy akár mutáns formája. 

Az elkészített UAS-konstrukciót ecetmuslica embrióba injektálva, majd a transgént hordozó 

egyedeket azonosítva stabil törzs állítható elő, melyet a számunkra megfelelő Gal4-driver 

törzs egyedeivel keresztezve egy adott szövetben fejeztethetjük ki a kérdéses gént, és 

vizsgálhatjuk annak hatását a minket érdeklő folyamatra.  

Lehetőség van az UAS-Gal4 rendszer „finomhangolására” is, melyre a 

legegyszerűbb módszer a hőmérséklet változtatása, mivel az UAS-szekvencia és a Gal4 

fehérje kapcsolódási hatékonysága hőmérséklet-függő, optimuma 29 oC-nál van. Az UAS-

sel vezérelt kontrukciót és a Gal4-et egyaránt hordozó, keresztezéssel létrehozott egyedeket 

16 oC-on tartva viszonylag alacsony expressziós szint érhető el, amely azután a kívánt 

időpontban fokozható az állatok magasabb hőmérsékletre helyezésével. Az UAS azonban 

nemcsak vadtípusú fehérjék túltermeltetésére, hanem domináns-negatív változatok vagy 

RNS-interferencia konstrukciók kifejeztetésére is alkalmas, így funkciónyeréses és 

funkcióvesztéses vizsgálatok egyaránt kivitelezhetőek a rendszer segítségével.  

Az RNS-interferencia 

Az 1990-es évek végén felfedezett RNS-interferencia (a továbbiakban RNSi) 

jelensége röviddel első leírása után (Fire és mtsai., 1998) hatékony eszközzé vált a kutatók 

kezében. Az RNSi (másnéven poszttranszkripciós géncsendesítés) segítségével a hírvivő 

RNS-ek (messenger RNS vagy mRNS) szintjén van lehetőségünk a génexpresszió 

befolyásolására. A folyamat alapvető fontosságú a sejtek virális RNS-ekre adott védekező 

reakcióiban, de az endogén mRNS-ek transzlációjának befolyásolásán keresztül RNS-szintű 

szabályozásra is lehetőséget ad (Hannon, 2002; Stevenson, 2003).  

A géncsendesítés első lépéseként a Dicer enzim felismeri és kb. 20 bázispár 

hosszúságú, ún. kis interferáló RNS-ekre hasítja a sejtbe juttatott kettősszálú, palindrom 

RNS-eket (7. ábra). Az így keletkező vagy a sejtbe már ilyen formában bejuttatott rövid 
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oligonukleotidokat a RISC (RNA-Induced Silencing Complex) megköti, egyszálú RNS-

ekké alakítja, melyek azután templátként szolgálnak a velük komplementer mRNS-ek 

felismeréséhez. Így a RISC-hez kapcsolódó, majd annak műkődése során végül lebomló 

mRNS-ek identitását a kettősszálú RNS bázissorrendje határozza meg. Ennek a 

specifitásnak köszönhető az, hogy az RNSi segítségével lehetőség nyílt gének célzott, 

szelektív csendesítésére az adott génre tervezett kettősszálú („hajtű”/„hairpin”) RNSi 

konstrukciók segítségével.  

 

7. ábra Az RNS-interferencia működése 

A mechanzmus részletei a szövegben. dsRNS - double stranded (kettősszálú) RNS, siRNS - small 

interfering (kis interferáló) RNS. (Stevenson, 2003; módosítva)  

A módszer megjelenése körülbelül egybeesett a legnépszerűbb kísérleti 

organizmusok genomszekvenálási projektjeinek befejezésével, (a Drosophila genom 

szekvenciája 2000-ben készült el (Adams és mtsai., 2000), így lehetőség nyílt RNSi 

könyvtárak létrehozására, ezzel pedig a teljes genomot lefedő nagyléptékű 

szűrővizsgálatokra. Mivel az RNSi ecetmuslicában is működik, elemeinek az UAS-Gal4 

rendszerrel való kombinálása lehetőséget ad arra, hogy in vivo vizsgálhassuk tetszőleges gén 

csendesítésének hatását az érdeklődésünk tárgyát képező folyamatra.  
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Számos előnye mellett a rendszernek természetesen megvannak a maga hátrányai, 

illetve korlátai is. Az egyik ilyen, viszonylag nehezen kontrollálható tényező az ún. „off-

target” hatás, mely abból adódik, hogy a géncsendesítés során létrejött rövid RNS-ek 

részleges komplementaritást mutathatnak nemcsak a célzott, hanem más génről átíródó 

mRNS-ekkel is (Jackson és mtsai., 2003; Ma és mtsai., 2006). Egy adott gén csendesítésének 

hatását a kérdéses folyamatra így lehetőség szerint érdemes több független, a gén eltérő 

szakaszaira tervezett RNSi konstrukció segítségével megvizsgálni (hiszen ezek esetén a 

részleges komplementaritást mutató RNS-ek csendesítése kis valószínűséggel eredményezi 

ugyanazt a műterméket). Az RNSi hatékonyságát emellett több tényező befolyásolja, mint 

például a konstrukció genomban elfoglalt helye vagy a csendesíteni kívánt gén expressziós 

szintje. Természetesen léteznek megoldások a hatékonyság növelésére, így például az ún. 

platform kromoszómák alkalmazása (melyek esetében az RNSi konstrukció meghatározott, 

magas expressziós szintet biztosító kromoszómális pozícióban helyezkedik el) vagy a Dicer 

enzim megnövelt expressziója (Bischof és mtsai., 2007; Diederichs és mtsai., 2008; Dietzl 

és mtsai., 2007). 

A mozaik analízis és az Flp-FRT rendszer 

Az RNSi korlátai a rendszer természetéből adódnak, hiszen a géncsendesítés 

esetében csak az mRNS szintjén avatkozunk be egy gén működésébe, maga a célzott gén 

általában teljesen ép. Ezen korlátok kiküszöböléséhez és a teljes funkcióvesztés hatásának 

vizsgálatához a kérdéses gén nullmutáns allélje szükséges, melynek ideális esete az, ha a gén 

egésze vagy nagy része hiányzik a genomból. Lehetséges azonban, hogy a gén terméke 

(egyéb funkciói mellett) például az egyedfejlődés korai fázisában játszik kulcsfontosságú 

szerepet, és hiányában a mutációra homozigóta embriók elpusztulnak. Így – bár a mutáció 

balanszer kromoszóma segítségével heterozigóta formában stabilan fenntartható – első 

megközelítésre nem tűnik lehetségesnek a gén funkciójának az egyedfejlődés későbbi 

szakaszaiban történő vizsgálata.  

A Drosophila genetikai eszköztárának egyik legelegánsabb módszere, a mozaik 

analízis azonban lehetőséget biztosít az ilyen jellegű problémák áthidalására. Lényege, hogy 

egy vizsgált egyeden belül csupán néhány sejt képviseli a vizsgálni kívánt genotípust. 

Letalitással járó hatás esetén így egyrészt kiküszöbölhető az egyed pusztulása, másrészt a 

genotípusok összehasonlításánal nem jön számításba az egyedek közötti fenotípusos 
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variancia, hiszen a vizsgálni kívánt genotípus hatása a kérdéses folyamatra az azonos 

szöveten belüli, szomszédos (kontroll) sejtekhez viszonyítva vizsgálható.  

A genetikai mozaikok létrehozásának több módja van, ezek közös alapja az, hogy a 

különböző genotípusú sejtek a mitózis során indukált kromoszómális átrendeződéssel, azaz 

mitotikus rekombinációval jönnek létre (Pontecorvo és Käfer, 1958). A mitotikus 

rekombináció kiváltására használt egyik hatékony módszer az Flp-FRT rendszer, mely az 

UAS-Gal4 rendszerhez hasonlóan szintén az élesztőből származik, de más eukarióta 

szervezetekben, így az ecetmuslicában is működik (Golic és Lindquist, 1989). Az Flp 

rekombináz az FRT (Flp Recombinase Target) - szekvenciákat felismerve képes azok között 

rekombinációt létrehozni. Amennyiben a két FRT-hely ugyanazon a kromoszómán 

megegyező orientációban helyezkedik el, a rekombináció eredményeképpen a két FRT-hely 

közötti DNS-szakasz eltávolításra kerül. A módszert az UAS-Gal4-rendszer elemeivel 

kombinálva olyan mozaikos egyedek hozhatóak létre, melyeknek csak egyes sejtjei fejezik 

ki az UAS által vezérelt konstrukciót. Ennek alapja az a „flip-out” kazettának nevezett 

konstrukció, amelyben a Gal4-et kódoló DNS-szakasz és az annak kifejeződését vezérlő, 

konstitutív aktin-promóter FRT-helyek között elhelyezkedő CD2-szekvenciával van 

elválasztva egymástól, így alapesetben nem történik meg a Gal4 átíródása. Az Flp 

rekombináz jelenlétében a CD2-szekvencia kivágódik, így az aktin promóter kiválthatja a 

Gal4, ezen keresztül pedig az UAS-sel vezérelt konstrukció(k) kifejeződését (8. ábra).  

 

8. ábra A „flip-out” rendszer működése (részletesen kifejtve a szövegben)  

A mikroszkópos képen a rendszer segítségével létrehozott, GFP-vel jelölt zsírtestsejt-klónok 

láthatóak, a sejtmagokat DAPI sejtmagfesték jelöli kék színnel. (saját ábra és felvétel) 
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Ebben a háromkomponensű rendszerben végső soron az Flp rekombináz kifejeződési 

mintázata határozza meg, hogy mely sejtekben jön létre rekombináció. Hősokkpromóterrel 

vezérelt Flp rekombináz esetén bizonyos gyakorisággal ez szobahőmérsékleten is 

megtörténik, nagy gyakoriságú rekombináció érhető el azonban, ha a vizsgálni kívánt szövet 

osztódási fázisában a megfelelő genotípusú egyedeket rövid idejű hősokknak tesszük ki. A 

rekombináción átesett sejtek osztódásával az anyasejttel megegyező genotípusú utódsejtek, 

azaz a rekombináns kromoszómát hordozó ún. klónsejtek jönnek létre, melyek egy 

ugyancsak az UAS által vezérelt sejtmarker, például GFP (Green Fluorescent Protein) 

segítségével jelölhetők ki. A fenti komponenseket hordozó egyedekben így lehetséges 

például RNSi konstrukciók, fúziós fehérjék vagy egyéb, UAS-sel vezérelt konstrukciók 

mozaik analízise. 

Az Flp-FRT rendszer azonban lehetőséget ad arra is, hogy egy adott mutációra 

heterozigóta szöveten belül homozigóta mutáns sejteket hozzunk létre (Xu és Rubin, 1993). 

Ehhez egyrészt rendelkeznünk kell egy olyan, rekombináns kromoszómát hordozó törzzsel, 

mely az adott mutáns allél mellett ugyanezen a kromoszómakaron, a mutáns lókusztól 

proximálisan (tehát a centromer irányában) FRT-helyet is tartalmaz. A mutációt hordozó 

törzs mellé a Drosophila törzsközpontokból bármelyik kromoszómakar esetén beszerezhető 

olyan törzs, amelyben az FRT-hely a centromer közvetlen közelében helyezkedik el, és a 

megfelelő keresztezési lépésekkel előállítható a rekombináns kromoszóma, illetve az azt 

hordozó törzs. Ugyancsak elérhetőek azok a törzsek is, melyek ugyanezen FRT-helytől 

disztálisan (tehát a telomer irányában) valamilyen sejtmarkert, például konstitutív 

promóterrel vezérelt GFP-t hordoznak. Ha e kétféle genotípusú egyedet keresztezzük, 

utódaik minden testi sejtje heterozigóta formában hordozni fogja a sejtmarkert és a mutációt, 

illetve mind az apai, mind az anyai kromoszóma esetében az ugyanazon pozícióban 

elhelyezkedő FRT-helyet. Ebben az elrendezésben a rendszerben jelenlévő Flp rekombináz 

az FRT-helyek között olyan módon fog rekombinációt kiváltani, hogy az FRT-helyektől 

disztálisan elhelyezkedő homológ kromoszómakarok kicserélődnek (9. ábra). A 

rekombináción átesett sejtek osztódásával így keletkeznek a mutációt homozigóta formában, 

de a sejtmarkert egy kópiában sem hordozó, valamint a mutációra nézve vadtípusú, de a 

sejtmarkert két kópiában hordozó sejtcsoportok is (ún. ikerfoltok). Amennyiben a sejtmarker 

GFP, a vizsgált szövetben a zölden fluoreszkáló, a mutációra heterozigóta sejtek között 

találhatóak nem fluoreszkáló, a mutációra homozigóta, illetve a többi sejtnél intenzívebben 

fluoreszkáló, a mutációra nézve vadtípusú sejtek.  
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9. ábra Negatívan jelölt mutáns sejtek létrehozása az Flp-FRT rendszer segítségével 

A mutációra és sejtmarkerre heterozigóta anyasejt anyai és apai kromoszómáinak sorsa Flp 

rekombináz jelenlétében (a szaggatott vonal fölött), illetve anélkül (a vonal alatt). Az Flp által 

kiváltott rekombinációt piros X jelzi, a sejtek osztódása során keletkező, a sejtmarkert eltérő 

kópiaszámban hordozó utódsejteket pedig a zöld szín hiánya, illetve két különböző árnyalata; további 

részletek a szövegben. A mikroszkópos képen a rendszer segítségével létrehozott zsírtestsejt-klónok 

láthatóak, a sejtmagokat DAPI sejtmagfesték jelöli kék színnel. (saját ábra és felvétel) 

Bizonyos esetekben nem előnyös a mutáns sejtek negatív jelölése, ezért Lee és Luo 

kidolgozták a MARCM (Mosaic Analysis with a Repressible Cell Marker) technikát, amely 

egy „csavarral” módosítva a fent bemutatott rendszert alkalmassá teszi a mutációra 

homozigóta sejtek pozitív jelölésére (Lee és Luo, 1999). Ez a csavar egy transzkripciós 

represszor beiktatása a rendszerbe, mely az egyébként minden sejtben kifejeződő sejtmarker 

átíródását megakadályozza. A fent bemutatott séma ebben az esetben annyival módosul, 

hogy a mutáns alllélt és az FRT-helyet tartalmazó kromoszóma az FRT-helytől disztálisan 

hordozza a gátolható sejtmarkert, a homológ kromoszóma pedig az FRT-helyet és a 

transzkripciós represszort. Alapesetben tehát a mutációt heterozigóta formában hordozó 

sejtekben nem fejeződhet ki a sejtmarker, a mitotikus rekombináció következtében azonban 

keletkeznek olyan, a mutációra homozigóta sejtek, melyekben a represszor nincs jelen, így 

a sejtmarker láthatóvá válhat. A represszor az UAS-Gal4 rendszer esetében a Gal80 fehérje, 

mely a Gal4 fehérjéhez kapcsolódva gátolja annak UAS-hez történő kötődését (Suster és 

mtsai., 2004). A nemrégiben kifejlesztett, Neurospora crassa-ból átvett Q rendszer esetében 

az UAS-nek a QUAS, a Gal4-nek a QF, a Gal80-nak pedig a QS komponens felel meg, és 

ez a technika szintén alkalmas klónsejtek pozitív jelölésére, akár az UAS-Gal4 rendszer 

elemeivel kombinálva is (Potter és mtsai., 2010).  
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3.1.2 Az ecetmuslica lárvális zsírteste, mint az autofágia vizsgálatának modellje 

Az ecetmuslica életciklusa 

Egyszerű genetikai manipulálhatósága mellett a Drosophila modell másik nagy 

előnye, hogy segítségével egy többsejtű szervezetet vizsgálva viszonylag gyorsan juthatunk 

biológiailag releváns információkhoz, hiszen életciklusa rövid, 25 oC-on mindössze tíz napot 

vesz igénybe (Ashburner, 1989). A petéből egy nap után kikelő lárva gyakorlatilag 

folyamatosan táplálkozik, a lárvális fejlődés három, vedlésekkel elválasztott stádiuma alatt 

jelentős méret- és tömeggyarapodáson megy keresztül. A harmadik stádium második 

felében, az ún. vándorló lárvák elhagyják a táptalajt, majd a peterakástól számított 120. óra 

környékén bebábozódnak. Az előbábban, majd a bábban zajló teljes átalakulás kb. négy 

napot vesz igénybe, majd a bábból kibújó imágók egy nap alatt válnak teljesen ivaréretté, 

hogy aztán egyetlen nőstény akár ezernél is több megtermékenyített petét rakjon le két-

három hónapos élete során.  

A metamorfózis során a már a lárvákban is megtalálható szövetkorongok, az ún. 

imaginális diszkuszok diploid sejtjei jelentős proliferáción, majd differenciáción mennek 

keresztül, hogy belőlük kialakuljanak az imágókra jellemző külső függelékek, mint a csápok, 

a szájszervek, a lábak és a szárnyak, a külső ivarszervek, illetve az összetett szemek  

(Ashburner, 1989). Ezzel egyidőben a belső szervek is jelentős átalakulásokon mennek 

keresztül. A lárvában megtalálható szövetek másik csoportja, a poliploid lárvális szervek 

gyakorlatilag teljesen eltűnnek, hogy helyüket később az imágókra jellemző szövetek 

vegyék át. 

A lárvális zsírtest funkciói  

Az egyik ilyen, a metamorfózis során lebomló szövet a lárvális zsírtest, amely a 

hemolimfában lebegő, egy-két rétegbe rendeződött, nagyméretű sejtekből álló, lebenyes 

szerv. A zsírtestsejtek (másnéven trofociták) az emlősök zsír- és májsejtjeihez hasonló 

funkciókkal rendelkeznek, így a zsírtest az ecetmuslica intermedier anyagcsere 

központjának tekinthető. A táplálkozó lárva bélfalán keresztül a hemolimfába került 

anyagokat a zsírtestsejtek intenzív endocitózissal felveszik, majd lipidcseppek, illetve 

glikogén- és protein granulumok formájában raktározzák (Butterworth és Forrest, 1984). A 

tárolt tápanyagok éhezés hatására, illetve a vedlések alatt fellépő átmeneti táplálkozás-

beszüntetés során mobilizálódnak, biztosítva a lárvák túlélését anélkül, hogy az imaginális 

diszkuszok (mint az imágó kialakulásához és ezzel a reprodukcióhoz szükséges diploid 
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szövetek) az éhezés káros hatásait érzékelnék (Mulakkal és mtsai., 2014). A tápanyag 

mozgósítását a poliploid szövetekben az éhezés hatására indukálódó autofágia biztosítja, 

melynek szélsőséges esete figyelhető meg a metamorfózis előtt álló vándorló lárvák 

zsírtestében. A peterakástól számított kb. 108. órában bekövetkező ekdizonszint-növekedés 

ugyanis (egyéb hatásai mellett) olyan intenzív autofágia-indukciót (ún. fejlődési autofágia) 

eredményez a zsírtestben, mely végül a sejtek pusztulásához, a szövet széteséséhez vezet 

(Butterworth és mtsai., 1988). Az ilyen módon a hemolimfába kerülő anyagok biztosítjak a 

metamorfózis magas energia-, illetve „építőanyag”-igényét. A fejlődési autofágia mellett a 

harmadik lárvastádium elejétől kezdve gyorsan megjelenő, intenzív autofágia váltható ki a 

zsírtestben a lárvák éheztetésével is (ún. indukált autofágia). 

A lárvális zsírtestben zajló autofágia és endocitózis mikroszkópos vizsgálata 

A zsírtestben zajló intenzív endocitózis, illetve a fiziológiás vagy indukált autofágia 

megléte okán ez a szerv ideális modellje a fenti folyamatok tanulmányozásának (Juhász és 

Neufeld, 2008). További előnyei, hogy sejtjei és lebenyei viszonylag nagyok, könnyen 

felismerhetőek és boncolhatóak. A számos lipidcsepp szembetűnő jelenléte mellett az 

eukarióta sejtekre általánosan jellemző valamennyi organellum megtalálható a 

zsírtestsejtekben, és a sejtbiológiában rutinszerűen alkalmazott fehérjejelölési, festési 

technikák segítségével ezek könnyen kijelölhetőek. A kiboncolt, élő sejteken egyszerűen 

végezhetőek vitális festések, illetve fluoreszcens fehérjével kapcsolt fúziós fehérjék is jól 

követhetőek akár videómikroszkópiával is. Emellett a szövet viszonylag jól viseli a kémiai 

fixálást, így immunhisztokémiai és ultrastruktúrális vizsgálatokra is kiválóan alkalmas.  

A zsírtestsejtekben az éheztetéssel kiváltott vagy a fejlődési autofágia során 

megjelenő struktúrákról fénymikroszkópos szinten a LysoTracker vitális festéssel, valamint 

az mCherry-Atg8a riporter mintázatának vizsgálatával viszonylag egyszerűen nyerhetünk 

információkat. A LysoTracker egy acidofil, fluoreszkáló festék, mely a sejtek savas 

organellumait jelöli ki, és már régóta használják a késői autofág struktúrák nyomon 

követésére (Juhász és Neufeld, 2008). Általánosan elfogadott, hogy a festék a 

zsírtestsejtekben autofágia-indukció hatására megjelenő autolizoszómákat festi meg, 

ugyanis táplálkozó lárvák zsírtestsejtjeiben (amelyekben az autofágia csak minimális, 

bazális szinten zajlik) a festék gyakorlatilag nem ad jelet, feltehetően azért, mert a szövet 

primer lizoszómái nagyon aprók vagy nem savasak (Nagy és mtsai., 2015). Ezzel szemben, 

az indukált vagy fejlődési autofágia során megjelenő, nagyobb méretű autolizoszómák 
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intenzív jelölődést mutatnak. A LysoTracker festés jó kiegészítője az élesztő Atg8 fehérje 

Drosophila megfelelőjének, az Atg8a-nak fluoreszcens „tag”-gel történő ellátása, és az így 

nyert riporter sejten belüli eloszlásának vizsgálata. Amennyiben ez a jelölő epitóp stabil 

marad savas környezetben is (mint például az mCherry), a riporter segítségével a 

zsírtestsejtekben lévő valamennyi autofág struktúra kijelölhető, hiszen az Atg8a a növekvő 

fagofórtól egészen az autolizoszómáig jelen van az autofág vezikulumokon (igaz, az 

autofagoszómák és autolizoszómák külső felszínéről a fagofór záródása után eltávolításra 

kerül).  

A fenti két jelölés alkalmas az autofág struktúrák számának, méretének, sejten belüli 

eloszlásának és savasságának vizsgálatára, az így nyert adatok számszerűsítéséből azonban 

csak korlátosan vonhatunk le funkcionális következtetéseket (Klionsky és mtsai., 2016). 

Erre ad lehetőséget az autofág fluxus vizsgálatára alkalmas, kétféle fluoreszcens fehérjével 

jelölt Atg8a konstrukció (Kimura és mtsai., 2014; Nezis és mtsai., 2010). A riporter esetében 

GFP és mCherry egyaránt kapcsolódik az Atg8a fehérje N-terminálisához. Az 

autofagoszóma belső membránjáról az autofagoszóma, illetve az autolizoszóma lumenébe 

„belógó” GFP és mCherry (különböző pKa értékeik miatt) eltérően viselkedik a savas pH, 

illetve a lizoszómális enzimek jelenlétében. Míg az autofagoszóma esetében mindkét 

fluorofór ad jelet, addig egy megfelelően működő, emésztő autolizoszóma esetén a GFP 

fluoreszcenciája gyorsan kialszik, csak a stabilabb mCherry marad fluoreszcens. A 

fentiekből következően az autofagoszómák kisebb, kettősen pozitív, míg az emésztő 

autolizoszómák nagyobb méretű, csak az mCherry szignálra pozitív vezikulumokként 

jelennek meg a zsírtestsejtekben. Amennyiben valamilyen probléma lép fel például az 

autofagoszómák és a lizoszómák fúziójában, sok, kettősen pozitív, kisméretű autofagoszóma 

halmozódik fel, míg az autolizoszómális lebomlás zavara esetén szintén kettősen pozitív, de 

nagyméretű autofág struktúrák figyelhetőek meg a zsírtestsejtekben.  

Az autofágia mellett az endoszómális érés egyes stádiumai is jól vizsgálhatóak a 

zsírtestsejtekben. Így például a korai endoszómákon található Rab4 és Rab5, a késői 

endoszómákon található Rab7, valamint a lizoszómákon található Lamp1 fehérjék 

immunhisztokémiai kimutatásával vagy fluoreszcens fehérjével fúzionáltatott riportereik 

vizsgálatával képet kaphatunk a zsírtestsejtek endolizoszómális rendszerének 

komponenseiről. 
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Mivel a jelen értekezésben bemutatott munka jelentős részét képezi a sejtek auto-

endolizoszómális rendszerének fluoreszcens organellum-markerek segítségével történő 

vizsgálata, e módszerek jellemzőire, illetve korlátaira röviden ki kell itt térjünk. Bár a 

korábban említett és általunk is használt markereket rutinszerűen alkalmazzák a sejtek 

endolizoszómális rendszerének vizsgálatára és a rendszer egyes tagjainak jelölésére, az e 

riporterek segítségével kapott eredményeinket több szempontból is körültekintően kell 

értékelnünk. Ennek egyik oka az endolizoszómális rendszer azon inherens sajátsága, hogy 

elemei egy dinamikusan változó, egymással sokrétű összeköttetésben álló hálózatot 

alkotnak, melynek elemei sokkal inkább fokozatosan egymásba alakulnak, semmint diszkrét 

érési állapotokat képviselnek. A rendszer egyes elemeinek különböző markerek alapján 

történő elkülönítése ezért némiképp mesterséges, következésképp sokszor nehézkes és 

ellentmondásoktól nem mentes (Kerr és Teasdale, 2014; Scott és mtsai., 2014). A Rab5 

fehérje például nem tekinthető kizárólagos korai endoszómális markernek, hiszen létezik 

egy olyan, ún. korai-késői átmeneti endoszóma stádium, melyben a mind a Rab5, mind a 

Rab7 megtalálható az endoszómális membránon (Arighi és mtsai., 2004; Rojas és mtsai., 

2007). Egy másik példa a Rab7 fehérje esete, mely leginkább késői endoszómális 

markerként ismert és használt, ugyanakkor megtalálható az autofagoszómákon és a 

lizoszómákon is (Hyttinen és mtsai., 2013; Stenmark, 2009). Mindezek tudatában, 

ugyanakkor törekedve az eredmények szemléletes és érthető bemutatására, az értekezés 

további fejezeteiben az alábbi alapelveket fogom követni az egyes fluoreszcens markerek, 

illetve markerkombinációk vizsgálata során tapasztaltak értelmezésekor. Az mCherry-

Atg8a-t valamennyi autofág struktúra markereként, a LysoTracker Red-et az autolizoszómák 

markereként, a Rab4-et és a Rab5-öt korai, a Rab7-et pedig késői endoszómális markerként 

használom. A kisebb méretű Lamp1-pozitív struktúrákat primer lizoszómáknak, míg a 

nagyobb méretűeket szekunder lizoszómáknak tekintem, melyek ha egyúttal mCherry-

Atg8a-pozitivitást is mutatnak, autolizoszómákat jelölnek. A Rab7 és mCherry-Atg8a 

pozitivitást egyaránt mutató struktúrákat amfiszómáknak, a nagyméretű, Lamp1 és katepszin 

L kettős pozitivitást mutató struktúrákat pedig összefoglalóan szekunder lizoszómális 

struktúrának tekintem.  

Ezek a fluoreszcens jelölések tehát viszonylag egyszerűek és gyorsak, ugyanakkor 

nem mindig adnak teljes és hiteles képet a segítségükkel kijelölt organellumok 

természetéről, finomabb részleteiről. A fluoreszcens mikroszkópia további korlátai többek 
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között a sokszor nem elég nagy felbontás, a fluoreszcens riporterek kifakulása, illetve az, 

hogy az egyes riporterek kifejeződése önmagában is befolyásolhatja a vizsgált folyamatokat. 

Ezekre a problémákra megoldást jelenthetnek az elektronmikroszkópos vizsgálati 

technikák, amelyeknek azonban szintén megvannak a maguk hátrányai és korlátai. A hosszas 

és bonyolult mintaelőkészítés műtermékek megjelenésével jár, emellett speciális, sokszor 

drága reagensekre és felszerelésekre, valamint nem kis gyakorlati jártasságra is szükség van 

e módszerek alkalmazásához. Ugyanakkor segítségükkel nagy felbontású, részletgazdag 

képet kaphatunk a sejtek ultrastruktúrájáról anélkül, hogy bármilyen riportert hozzá kellene 

adnunk a vizsgált rendszerhez (Eskelinen és mtsai., 2014; Nagy és mtsai., 2015). 

Az ecetmuslica, mint az autofágia kutatásának modellszervezete 

Az első elektronmikroszkópos tanulmány, amely az ecetmuslica zsírtestében 

megfigyelt autofág struktúrákról számol be, több mint ötven éve, 1963-ban jelent meg (von 

Gaudecker, 1963), ami jól illusztrálja, hogy a Drosophila modell nagy múltra tekint vissza 

az autofágia kutatásában is. Bár az ezt követő években főként egyéb, szintén teljes 

átalakulással fejlődő rovarokon végzett elektronmikroszkópos vizsgálatokkal jellemezték a 

fejlődési autofágia folyamatát, a későbbiekben számos olyan eredmény született az 

ecetmuslica modell használatával, mely alapvető jelentőségűnek bizonyult az autofágia 

kutatásában. Ezek közül említésre méltó Butterworth és Forrest 1984-es közleménye, 

melyben leírják az auto- és heterofág útvonalak lizoszómák szintjén történő 

összekapcsolódását (Butterworth és Forrest, 1984).  

Az autofágia kutatásának korai, elektronmikroszkópos vizsgálatokon alapuló 

korszakából származnak azok a munkák, amelyek az ELTE Állatszervezettani (később 

Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai) Tanszék két korábbi tanszékvezetőjének nevéhez 

fűződnek, és amelyek megalapozták a Tanszékünkön jelenleg is folyó, autofágiával 

kapcsolatos kutatásokat (Sass és Kovács, 1974; Sass és Kovács, 1977). A fenti vizsgálatok 

alanya még a káposzta bagolylepke (Mamestra brassicae) volt, és az autofágia hormonális 

szabályozásával foglalkoztak. Szintén ebből a „műhelyből” származik az a későbbi, már a 

Drosophila modellen alapuló közlemény, mely elsőként jellemez egy Atg-gént (az Atg3-at) 

egy teljes, többsejtű organizmusban. A Tanszék munkatársai emellett társszerzői annak a 

közleménynek is, amely elsőként írja le, hogy az ekdizon vedlési hormon a PI3K jelátviteli 

útvonal, illetve a Tor gátlásán keresztül indukál autofágiát (Juhász és mtsai., 2003; Rusten 

és mtsai., 2004).  
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3.2 Anyagok és módszerek 

3.2.1 A kísérletekhez használt ecetmuslica törzsek és tartásuk 

A vizsgálataink során felhasznált törzsek neveit, forrásukat és genotípusaikat, illetve 

törzsközpont-beli azonosítószámaikat az 1. Táblázat tartalmazza. 

Törzs neve Forrás Törzsszám vagy genotípus 

w1118 BDSC 3605 

FRT82B, MinuteRpS3Plac92 BDSC 5627 

tub-Gal4 BDSC 5138 

cg-Gal4 BDSC 6982 

MS-Gal4; UAS-Dicer2 BDSC 25706 

Atg6 RNSi BDSC 28060 

Atg8a RNSi BDSC 28989 

Atg14 RNSi VDRC 108559 

UVRAG RNSi BDSC 34368 

Snx1 RNSi1 BDSC 38301 

Snx3 RNSi1 BDSC 41947 

Snx6 RNSi1 BDSC 38278 

Snx1 RNSi2 NIG 2774R-1 

Snx3 RNSi2 NIG 6359R-1 

Snx6 RNSi2 NIG 8282R-2 

Vps35 RNSi NIG 5625R-3 

Vps26 RNSi VDRC 18396 

Lerp RNSi2 VDRC 18205 

Lerp RNSi3 VDRC 108740 

Lerp RNSi1 A. Dennes  +/+; +/+; UAS-Lerp-RNSi I.3 

GFP-Lerp J. A. Brill  +/+; tub-GFP-Lerp/CyO; MKRS/TM6Tb 

mCherry-Vps29 J. A. Brill  +/+; +/+; tub-mCherry-Vps29 

Vps29-GFP J. A. Brill  +/+; +/+; tub-Vps29-GFP 

Rab4-YFP S. Eaton  +/+; +/+; tub-Rab4-YFP/TM6Tb 

vps35 nullmutáns J. P. Vincent  +/+; FRT42D, vps35[MH20]/CyO; +/+ 

Atg6 nullmutáns E. H. Baechrecke +/+; +/+; FRT82B, atg6[1]/TM6Tb 

flip-out, Lamp1-GFP T. P. Neufeld  
hs-Flp; UAS-Lamp1-GFP; Act>CD2>Gal4, 

UAS-Dcr2 

FRT42DGFP T. P. Neufeld  hs-Flp; cg-Gal4, FRT42D, UAS-GFPnls; +/+ 

FRT42DGFP, mCherry-

Atg8a 
T. P. Neufeld  

hs-Flp; cg-Gal4, UAS-mCherry-Atg8a, 

FRT42D, UAS-GFPnls; +/+ 

mCherry-Atg8a 

Juhász Gábor 

+/+; UAS-mCherry-Atg8a; +/+ 

flip-out, mCherry-Atg8a 
hs-Flp; UAS-Dcr2; Act>CD2>Gal4, UAS-

GFPnls, r4-mCh-Atg8a/TM6Tb 

flip-out, mCherry-GFP-

Atg8a 

hs-Flp; UAS-Dcr2; Act>CD2>Gal4, UAS-

GFP-mCh-Atg8a 

flip-out, Rab5-YFP 
hs-Flp; UAS-Rab5-YFP; Act>CD2>-Gal4, 

UAS-Dcr2 

flip-out, Rab7-YFP 
hs-Flp; UAS-Rab7-YFP/CyO; 

Act>CD2>Gal4, UAS-Dcr2 

flip-out, GFP 
hs-Flp; UAS-Dcr2; Act>CD2>Gal4, UAS-

GFP 

MARCM FRT42DGFP hs-Flp; FRT42D,QS; Et49,QF, QUAS-GFP 

1. Táblázat A használt ecetmuslica törzsek 
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A kísérleti állatokat vizsgálatukig standard táptalajon, 25 oC-on tartottuk, melytől 

csak a lárvák éheztetése, a mitotikus rekombináció kiváltása, illetve az RNSi vizsgálatok 

során tértünk el. Az éheztetéshez a harmadik stádiumú, a peterakástól számítva 72-84 órás 

lárvákat a nevelőcsőben lévő táptalajból 20%-os szacharóz oldatba helyeztük át 4 órára (a 

táplálkozó lárvákon végzett vizsgálatainkhoz ezekkel megegyező korú, de végig a 

nevelőcsőben tartott lárvákat használtunk). Az így fellépő aminosav-hiány elegendő a 

zsírtestben az intenzív autofág válasz megjelenéséhez (Juhász és Neufeld, 2008). A 

szomatikus zsírtestsejt-klónok generálásához a megfelelő genotípusú, 2-4 órás embriókat 

tartalmazó nevelőcsöveket 1 órára, 38 oC-os vízfürdőbe helyeztük. Ezzel a zsírtestsejt-

progenitorok osztódásának időszakában kiváltottuk a hősokk-promóter által vezérelt Flp 

rekombináz expresszióját, ezen keresztül pedig a mitotikus rekombinációt (Juhász és 

Neufeld, 2008). Az RNSi kísérletekhez a megfelelő genotípusú lárvákat az első 

lárvastádiumtól kezdve az állatok boncolásáig 29 oC-on tartottuk, mely az UAS-Gal4 

rendszer működési optimuma (Duffy, 2002). Ezen a hőmérsékleten (szintén a hősokk-

promóter által vezérelt Flp rekombináz működésének köszönhetően) nagy számban 

keletkeztek klónsejtek a zsírtestekben. A Vps35, illetve az Snx6 RNSi konstrukciók esetében 

azonban a 29 oC-on tartott lárvák zsírtesteiben gyakorlatilag nem találtunk klónsejteket. Ez 

arra utalt, hogy ezek az RNSi konstrukciók erős expresszió esetén a sejtek pusztulását 

okozzák, ezért ezekben az esetekben visszatértünk a lárvák 25 oC-on való tartásához, 

melynek eredményeképpen már találtunk vizsgálható klónsejteket a zsírtestekben. 

3.2.2 A lárvális zsírtestsejtek fénymikroszkópos vizsgálata 

A harmadik stádiumú lárvák zsírtesteinek LysoTracker Red-del történő festése során 

végig szobahőmérsékleten dolgoztunk. A PBS-ben (Phosphate Buffered Saline) kiboncolt 

szerveket először tiszta PBS-cseppbe, majd 50 nM koncentrációban LysoTracker Red-et 

(Invitrogen: L-7528), illetve 1 µM koncentrációban DAPI-t (4',6-diamidino-2-phenylindole; 

Invitrogen: D1306) tartalmazó PBS-cseppbe helyeztük át. 3 perc inkubáció után a festékeket 

tartalmazó oldatot eltávolítottuk, a zsírtesteket tiszta PBS-sel öblítettük, Vectashield 

médiumban (Vector: H-1000) tárgylemezen lefedtük, majd azonnal vizsgáltuk. 

Az immunhisztokémiai festéseket az elsődleges ellenanyaggal való inkubáció 

kivételével szintén szobahőmérsékleten, billegőasztalon végeztük. Első lépésként a 

harmadik stádiumú lárvák zsírtesteit kiboncoltuk, majd PBS-sel történő öblítésük után 25 

percig, 4% formalint tartalmazó PBS-ben szobahőmérsékleten, billegőasztalon fixáltuk. A 

fixálószer feleslegének kimosásához és a szövet permeabilizálásához 0,1% Triton X-100-at 
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tartalmazó PBS-t (a továbbiakban PBTx) használtunk, melyben 3 x 30 percig mostuk a 

szerveket, amely után 2 órás, 5% FCS-t (Fetal Calf Serum) tartalmazó PBTx-ben történő 

blokkolás következett. A blokkolóban oldott elsődleges ellenanyaggal való inkubálás 4 oC-

on, egy éjszakán át történt, melyet 3 x 30 perces, PBTx-es mosás követett. Ezután 

következett a blokkolóban oldott, fluorofór-kapcsolt másodlagos ellenanyaggal történő 

inkubálás, mely 2 óráig, szobahőmérsékleten, fénytől védve történt (ettől a lépéstől kezdve 

a mintákat óvtuk a fénytől). Ezt újabb, 3 x 30 perces, PBTx-es mosás követte, melynek utolsó 

szakaszában 1 µM DAPI-val egészítettük a mosófolyadékot. A minták Vectashielddel 

történő fedése előtt 2 x 10 perces, PBS-es mosás zárta a protokollt. Mivel a GFP-t vagy YFP-

t tartalmazó riporterek natív formájukban sokszor rendkívül gyenge, illetve gyorsan fakuló 

jelet adtak, az ilyen riportereket tartalmazó minták előkészítése során anti-GFP immunfestést 

alakalmaztunk a jel erősítésére. A felhasznált ellenanyagok és hígításaik a következők 

voltak: nyúl anti-GFP (Abcam: ab290; 1:800), patkány anti-mCherry [(Nagy és mtsai., 

2013); 1:400], nyúl anti-Golgin [(Sinka és mtsai., 2008); 1:200], nyúl anti-katepszin L 

(Abcam: ab58991; 1:120), Alexa Fluor 488 kecske anti-nyúl (Invitrogen: A-11008; 1:800), 

Alexa Fluor 568 kecske anti-patkány (Invitrogen: A-11077; 1:400), DyLight 594 kecske 

anti-nyúl (Vector: Dl-1594; 1:800). A fluoreszcens képek készítéséhez ApoTome feltéttel és 

AxioCam MRm kamerával felszerelt Zeiss Axioimager Z1-es mikroszkópot, illetve 

AxioVision 4.82 szoftvert használtunk. A külön csatornákon készített képeket a szoftver 

segítségével egyesítettük, a piros csatona jelét a kész képeken magenta színre állítottuk, hogy 

a riporterek együttes előfordulása fehér színt adjon az egyesített képeken. Használt 

objektívek: Plan-NeoFluar 40x 0.75 NA és Plan-Apochromat 63x 1.4 NA.       

3.2.3 A bábszárnyminták előkészítése 

Mivel az atg6 nullmutáns, atg61 alléljét homozigóta formában hordozó lárvák 

vándorló stádiumban elpusztulnak (Shravage és mtsai., 2013), az Atg6 funkcióvesztés 

bábszárnysejtekre gyakorolt hatásának vizsgálatához mozaik analízist kellett alkalmaznunk. 

Elektronmikroszkópos vizsgálatainkhoz azonban előnyösebb volt olyan szárnyakat 

létrehoznunk, melyeknek nemcsak néhány, hanem valamennyi sejtje homozigóta a fenti 

mutációra. Ehhez a Minute rendszer szárnysejtekre adaptált változatát használtuk, melyet 

Newsome és munkatársai eredetileg az összetett szem vizsgálatára fejlesztettek ki 

(Newsome és mtsai., 2000). A módszer alapját az ún. Minute mutációk képezik, melyek 

homozigóta formában legtöbbször letálisak (vagy gátolják a sejtosztódást), heterozigóta 

formában pedig lelassítják a sejtek fejlődését a mutációt nem hordozó sejtekhez képest. Így 
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egy genetikailag mozaikos, Minute mutációra heterozigóta és a mutációt nem hordozó 

sejteket egyaránt tartalmazó szerv túlnyomórészt ez utóbbi típusú sejtekből áll (Morata és 

Ripoll, 1975). A Minute mutációk és az Flp-FRT rendszer kombinálásával lehetőségünk van 

az általunk vizsgált mutációra nézve homozigóta szervek létrehozására, amennyiben az Flp 

rekombinázt csak a célszervben aktiváljuk. Ehhez rendelkeznünk kell a Minute mutációt és 

egy ettől proximális (centromer-közeli) FRT-helyet hordozó, valmint az általunk vizsgálni 

kívánt mutációt és a fenti FRT-helyet ugyanilyen elrendezésben hordozó törzzsel, illetve a 

csak a célszervben aktiválódó Flp rekombinázzal. Mindezen elemeket hordozó egyedek 

meghatározott szervében (a mozaik analízis bemutatásánál vázolt séma mintájára) a 

szomatikus rekombináció során létrejönnek a Minute allélre homozigóta, de a vizsgált 

mutációt nem hordozó sejtek (melyek azonban elpusztulnak), illetve a Minute mutációt nem, 

de az általunk vizsgált mutációt hordozó sejtek is. Mivel a Minute allélre és a vizsgált 

mutációra egyaránt heterozigóta sejtek lassan fejlődnek, a szövet legnagyobb részét végül a 

Minute allélt nem tartalmazó, de az általunk vizsgált mutációra homozigóta sejtek fogják 

képezni, melyek túlnövik a heterozigóta sejteket (amennyiben a kérdéses mutáció nem érinti 

a sejtek osztódását). A fenti sémát a szárnysejtek vizsgálatára úgy adaptáltuk, hogy az UAS-

sel vezérelt Flp rekombinázt a csak a szárnysejtekben expresszálódó Gal4-driverrel (MS-

Gal4) fejeztettük ki, mely a fejlődő szárnyban (egészen pontosan az imaginális korong 

szárnyzseb részében) aktív. Az UAS-sel vezérelt RNSi konstrukciók kifejeztetésére 

ugyanezt a Gal4-drivert használtuk. A bábszárnyak ultrastruktúrájának vizsgálatához a 

bebábozódástól számítva 30 órás bábok szárnyait boncoltuk ki. Azért választottuk ezt az 

időpontot, mert ekkor a szárnyat alkotó két hengerhámsejt-réteg között már létrejöttek a 

bazális, az egyes sejtrétegeken belül pedig a laterális sejtkapcsolatok, ugyanakkor az új 

kutikula szintézise még nem fejeződőtt be (Fristrom és mtsai., 1993). Mindezek miatt a szerv 

viszonylag könnyen kiboncolható az azt borító, a bábbőr által kialakított kutikulazsebből, 

mely nem kapcsolódik szorosan az epidermiszsejtekhez. A bábszárnyak boncolása során a 

bábbőrt csipesszel eltávolítottuk, majd a bábokat 90 percig, 4% formalint tartalmazó PBS-

ben előfixáltuk, hogy a szárnyakat könnyebben, kisebb sérülési veszéllyel tudjuk kiboncolni. 

3.2.4 Elektronmikroszkópos vizsgálatok 

Mind a lárvális zsírtestek, mind a bábszárnyak elektronmikroszkópos vizsgálatra 

való előkészítése során a Sigma-Aldrichtól beszerzett termékeket használtunk, és az alábbiak 

szerint jártunk el. A jéghideg PBS-ben kiboncolt zsírtesteket, illetve az előfixálás után 

kiboncolt bábszárnyakat egy éjszakán át 4 oC-on tartottuk a következő összetételű 
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fixálókeverékben: 2% formaldehid, 0.5% glutáraldehid, 3mM CaCl2 és 1% szacharóz 0.1M 

nátrium-kakodilátban oldva, pH=7,4). A következő lépéseket szobahőmérsékleten végeztük. 

A fixálószert három, nátrium-kakodilátos öblítéssel, illetve három, egyenként 30 perces 

mosással távolítottuk el, amely után a minták utófixálása következett 0,5%-os, desztillált 

vízben oldott ozmium-tetroxiddal 60 percig, majd 2%-os, szintén desztillált vízben oldott 

uranil-acetáttal 30 percig. Ezután a mintákat felszálló alkoholsorban víztelenítettük, majd 

LR White műgyantába ágyaztuk a gyártó utasításai szerint. A polimerizálódáshoz a blokkba 

ágyazott mintákat legalább 48 órára 60 oC-ra helyeztük. A megszilárdult blokkok kifaragása 

után ultravékony metszeteket készítettünk, melyeket 4%-os, 50%-os metanolban oldott 

uranil-acetáttal 8 percig, majd Reynolds-féle ólom-citráttal 3 percig kontrasztosítottuk. A 

metszeteket JEOL JEM 1011 típusú transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk 

(gyorsítófeszültség: 60 kV), a képeket pedig Olympus Morada 11 megapixeles kamera és 

iTEM szoftver (Olympus) segítségével készítettük. 

A vizsgálatainkban szereplő, az ábrákon bemutatott egyedek genotípusait a 2. 

Táblázat tartalmazza. 

Ábra Genotípus 

10. ábra A) kontroll: +/+; +/+; +/tub-Gal4 

vps26RNSi: +/+; +/+; UAS-Vps26-RNSi/tub-Gal4 

vps35RNSi: +/+; +/+; UAS-Vps35-RNSi/tub-Gal4 

10. ábra B) kontroll: +/+; UAS-Dc2r/+; +/tub-Gal4 

LerpRNSi1: +/+; +/UAS-Dcr2; UAS-Lerp-RNSi1/tub-Gal4 

LerpRNSi2: +/+; +/UAS-Dcr2; UAS-Lerp-RNSi2/tub-Gal4 

LerpRNSi3: +/+; +/UAS-Dcr2; UAS-Lerp-RNSi3/tub-Gal4 

10. ábra C) kontroll: +/+; +/UAS-Dcr2; +/tub-Gal4  

Snx1RNSi1: +/+; UAS-Snx1-RNSi1/UAS-Dcr2; +/tub-Gal4 

Snx1RNSi2: +/+; +/UAS-Dcr2; UAS-Snx1-RNSi2/tub-Gal4 

Snx3RNSi1: +/+; +/UAS-Dcr2; UAS-Snx3-RNSi1/tub-Gal4 

Snx3RNSi2: +/+; +/UAS-Dcr2; UAS-Snx3-RNSi2/tub-Gal4 

Snx6RNSi1: +/+; UAS-Snx6-RNSi1/UAS-Dcr2; +/tub-Gal4 

Snx6RNSi2: +/+; UAS-Snx6-RNSi2/cg-Gal4; +/+ 

11. ábra A) +/+; +/+; tub-Rab4-YFP/tub-mCherry-Vps29 

11. ábra B) hs-Flp/+; UAS-Rab5-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/tub-mCherry-Vps29 

11. ábra C) hs-Flp/+; UAS-Rab7-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/tub-mCherry-Vps29 

11. ábra D) hs-Flp/+; UAS-Lamp1-GFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/tub-mCherry-Vps29 

11. ábra E) +/+; tub-mCherry-Vps29 

11. ábra F) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-Atg8a/tub-Vps29-

GFP 

12. ábra hs-Flp/+; FRT42D, QS/FRT42D, vps35[MH20]; Et49QF, QUAS-GFP/tub-

mCherry-Vps29 

13. ábra A) hs-Flp/+; cg-Gal4, UAS-mCherry-Atg8a, FRT42D, UAS-GFPnls/FRT42D, 

vps35[MH20]; +/+ 

13. ábra B) hs-Flp/+; cg-Gal4, FRT42D, UAS-GFPnls/FRT42D, vps35[MH20]; +/+ 
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13. ábra C) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-Atg8a/UAS-

Vps35-RNSi 

13. ábra D) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFP/UAS-Vps35-RNSi 

13. ábra E) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-Atg8a/UAS-

Vps26-RNSi 

13. ábra F) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFP/UAS-Vps26-RNSi 

14. ábra A) hs-Flp/+; UAS-Lamp1-GFP/UAS-mCherry-Atg8a; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/+ 

14. ábra B) hs-Flp/+; UAS-Lamp1-GFP/UAS-mCherry-Atg8a; Act-CD2-Gal4, UAS-

Dcr2/UAS-Vps35-RNSi 

14. ábra D) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFP-mCh-Atg8a/+ 

14. ábra E) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFP-mCh-Atg8a/UAS-Vps35-

RNSi 

15. ábra A) hs-Flp/+; UAS-Rab5-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/+ 

15. ábra B) hs-Flp/+; UAS-Rab5-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/UAS-Vps26-RNSi 

15. ábra C) hs-Flp/+; UAS-Rab5-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/ UAS-Vps35-RNSi 

15. ábra E) hs-Flp/+; UAS-Rab7-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/+ 

15. ábra F) hs-Flp/+; UAS-Rab7-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/UAS-Vps26-RNSi 

15. ábra G) hs-Flp/+; UAS-Rab7-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/ UAS-Vps35-RNSi 

15. ábra I) hs-Flp/+; UAS-Lamp1-GFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/+ 

15. ábra J) hs-Flp/+; UAS- Lamp1-GFP /+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/UAS-Vps26-RNSi 

15. ábra K) hs-Flp/+; UAS- Lamp1-GFP /+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/ UAS-Vps35-RNSi 

16. ábra A) hs-Flp/+; UAS-Rab7-YFP/UAS-mCherry-Atg8a; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/+ 

16. ábra A) hs-Flp/+; UAS-Rab7-YFP/UAS-mCherry-Atg8a; Act-CD2-Gal4, UAS-

Dcr2/UAS-Vps35-RNSi 

17. ábra 

A), B), F)   

+/+; FRT42D, vps35[MH20]/CyOGFP; +/+ 

17. ábra C) 

- E) 

+/+; FRT42D, vps35[MH20]/ vps35[MH20]; +/+ 

18. ábra  

A), D) 

hs-Flp/+; UAS-Lamp1-GFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/+ 

18. ábra  

B), E) 

hs-Flp/+; UAS- Lamp1-GFP /+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/ UAS-Vps35-RNSi 

19. ábra A) hs-Flp/+; UAS- Lamp1-GFP /+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/ UAS-Vps35-RNSi 

19. ábra B) hs-Flp/+; cg-Gal4, FRT42D, UAS-GFPnls/FRT42D, vps35[MH20]; +/+ 

20. ábra A) +/+; tub-GFP-Lerp/+; tub-mCherry-Vps29/+ 

20. ábra B) +/+; tub-GFP-Lerp,FRT42D,vps35[MH20]/SM6; +/TM6Tb 

20. ábra C) +/+; tub-GFP-Lerp,FRT42D,vps35[MH20]/FRT42D,vps35[MH20]; +/+ 

20. ábra D) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-Atg8a/ UAS-Lerp-

RNSi1 

20. ábra E) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-Atg8a/ UAS-Lerp-

RNSi2 

20. ábra F) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/ UAS-Lerp-RNSi3; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-

Atg8a/+  

  

21. ábra A) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/UAS-Snx1-RNSi1; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-

Atg8a/+ 

21. ábra B) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-Atg8a/UAS-Snx1-

RNSi2 

21. ábra C) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/+; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-Atg8a/UAS-Snx3-

RNSi1 

21. ábra D) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/UAS-Snx3-RNSi2; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-

Atg8a/+ 
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21. ábra E) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/UAS-Snx6-RNSi1; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-

Atg8a/+ 

21. ábra F) hs-Flp/+; UAS-Dcr2/UAS-Snx6-RNSi2; Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls, r4-mCh-

Atg8a/+ 

22. ábra A) hs-Flp/+; UAS-Lamp1-GFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/+ 

22. ábra B) hs-Flp/+; UAS-Rab5-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/UAS-Snx3-RNSi1 

22. ábra C) hs-Flp/+; UAS-Rab5-YFP/ UAS-Snx3-RNSi2; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/+ 

22. ábra D) hs-Flp/+; UAS-Rab5-YFP/ UAS-Snx6-RNSi1; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/+ 

22. ábra E) hs-Flp/+; UAS-Rab5-YFP/+; Act-CD2-Gal4, UAS-Dcr2/UAS-Snx6-RNSi2 

23. ábra A) MsGal4/+; UAS-Dcr2/+ 

23. ábra B) MsGal4/+; UAS-Dcr2/+; UAS-Atg6-RNSi/+ 

23. ábra C) MsGal4/+; UAS-Flp/+; FRT82B, Atg6[1]/FRT82B, ubiGFP, Minute[RpS3Plac92] 

23. ábra D) MsGal4/+; UAS-Dcr2/+; UAS-Atg8a-RNSi/+ 

23. ábra E) MsGal4/+; UAS-Dcr2/+; UAS-UVRAG-RNSi/+ 

23. ábra F) MsGal4/+; UAS-Dcr2/UAS-Atg14-RNSi; +/+ 

2. Táblázat A vizsgált genotípusok 

3.2.5 Reverz transzkripció kapcsolt (RT) PCR 

 A vizsgálataink során használt, UAS-sel vezérelt RNSi konstrukciók 

hatékonyságának ellenőrzéséhez először az RNSi konstrukciókat hordozó törzsek hím 

egyedeit a minden sejtben kifejeződő, tubulin-promóterrel vezérelt Gal4-et, illetve UAS-sel 

vezérelt Dicer2 enzimet hordozó törzs szűz nőstényeivel kereszteztük. A Gal4-et, UAS-

Dicer2-t és az egyes RNSi konstrukciókat egyaránt hordozó egyedek egy eset kivételével 

eljutottak a harmadik lárvastádiumig, így ezek esetén teljes lárvákból készítettük az RNS-

mintákat. Az snx6NIG.8282R-2 allél esetében azonban az állatok legfeljebb az első lárvastádium 

végéig fejlődtek, azután elpusztultak. Így ezt az RNSi konstrukciót a csak a zsírtestben 

működő cg-Gal4 driverrel fejeztettük ki, az RNS-mintákat pedig harmadik stádiumú lárvák 

kiboncolt zsírtesteiből készítettük. Kontrollként minden esetben a csak a Gal4-drivert és 

Dicer2 enzimet kifejező egyedekből készült RNS-mintát használtuk. Az RNS-izolálást 

Direct-zol RNA MiniPrep Kittel (Zymo Research: R2051), a cDNS átírást pedig RevertAid 

First Strand cDNA Synthesis Kittel (Thermo Scientific: K1621) végeztük a gyártó 

útmutatásai alapján. Az így nyert templátokon Phusion High-Fidelity DNS polimerázt 

(Thermo Scientific: F540) és az alábbi primereket használva végeztünk PCR-t. Mennyiségi 

kontrollként az Aktin5C mRNS szintje szolgált, az agaróz gélelektroforézisnek alávetett 

PCR-termékekről készült gélképek (10. ábra) esetén a normalizált expressziós szinteket az 

ImageJ szoftver „Gel Analyzer” eszközével számítottuk ki. 

 

Vps26:   5’- ATCCGGCAAGGTGAACGT -3’  

  5’- GGTATGCTCTCGCCTTTGACG -3’  

Vps35:   5’- AAGGACCTGGTCGAGATGTG -3’  

  5’- TTACCACTTGTCTTGCCACTT -3’ 
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Lerp:   5’- GTTCATAAGGAATGCCCATCCG -3’  

  5’- CAGTCCATCGTTTGTGTGGT -3’  

Snx1:   5’- GCCTACAAGGTAACGACCAA -3’  

  5’- GACGTGACCAGCGATTTCAT -3’  

Snx3:   5’- ATGATGGTTGAGTCCGATGG -3’ 

  5’- CGGGCACGTAGTTCTTATCTATG -3’  

Snx6:   5’- GCTGGAGGCTGAGTACCTA -3’  

  5’- AGCCTTCTCCAGGTTTCGAT -3’  

Aktin5C:  5’- GTCGCTTAGCTCAGCCTCG -3’ 

  5’- TAACCCTCGTAGATGGGCAC -3’ 

 

 

10. ábra Az RNSi konstrukciók hatékonyságának ellenőrzése - agaróz gélelektroforézis 

Az egyes reakciótermékek fölött a normalizált expressziós szintek százalékos értékei szerepelnek 

3.2.6 Az adatok számszerűsítése és statisztikai kiértékelése 

A fluoreszcens riporterek vizsgálatakor a képek készítése során 40x-es objektívvel 

több optikai szeletet fényképeztünk le, melyek középső síkjaként azt állítottuk be, 

amelyikben a sejtmag a legszélesebb volt. Ettől fölfelé és lefelé további négy-négy, egyes 

esetekben pedig hat-hat, egyenként 1 µm-es optikai szeletet készítettünk, melyek egymásra 

illesztésével hoztuk létre a kész képeket. Ettől csak a Vps29 riporterek eloszlásának 

vizsgálata során tértünk el, ahol 63x-os objektívet használtunk, az optikai szeletek 

vastagsága 0,25 µm volt, a szeletek pedig a sejtek azon régióiban készítettük, ahol mindkét 

vizsgált riporter mennyisége a legmagasabb volt a sejt többi részéhez viszonyítva. A 

lefedettségi értékek számításakor egy minta esetén az összes, a kolokalizációs értékek 

számításakor pedig egy-egy optikai szeletből származó szignálokat mértünk le, melyhez 

Photoshop CS6 és Fiji ImageJ szofvereket használtunk. 

Aktin5C

Vps26 Vps35
100 8,3 100 7,6

Lerp

Aktin5C

100 47,3 28,0 28,0

Aktin5C

Snx1 Snx3 Snx6

100
100

65,9 17,0 55,1 68,9
63,1 47,9

A

C

B
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A lefedettségi értékek esetén mutáns vagy géncsendesített sejt/kontrollsejt párokat 

hasonlítottunk össze, a mintaszámok minden esetben egy-egy ilyen párt jelentenek. 

Amennyiben az adott kísérleti elrendezésben a sejtpárok egy szöveten belül fordultak elő, 

kontrollként a klónsejttől jobbra fölfelé elhelyezkedő, hasonló szöveti pozíciójú sejtet 

igyekeztünk választani, melynek sejtmagja a klónsejt magjával azonos síkban helyezkedett 

el. Amennyiben ez valamiért nem volt lehetséges (nem volt teljes sejt a képen ebben a 

pozícióban vagy egyértelműen sérült volt), az óramutató járásával megegyező irányban 

haladva választottuk ki az első megfelelő sejtet. Az összehasonlítandó sejtek kiválasztása és 

kijelölése után a vizsgált riporter csatornáján készített képen szoftveresen lemértük a riporter 

által a sejtekből lefedett területet, melyet a program a „% area” értékkel adott meg. 

Legfőképpen azért döntöttünk a lefedettségi értékek számszerűsítése mellett, mert a detektált 

struktúrák gyakori csoportosulása és szabálytalan alakja miatt nem mindig volt egyértelmű 

annak eldöntése, hogy egy nagy vagy több kisebb organellumról van-e szó. Emellett, 

informatívabbnak és szemléletesebbnek is tartjuk a lefedettségi értékek számszerűsítését és 

ábrázolását, mivel azok jobban kifejezik a vizsgált organellumok felhalmozódását, mint 

például azok számának és méretének meghatározása.  

A Vps29 riporterrel végzett kolokalizációs vizsgálatok esetében az elemszám a 

vizsgált optikai szeletek számát jelenti, melyek minden esetben külön mintákból származtak.  

A kétféle riporter eloszlásáról a piros és zöld csatornákon készített képeket az ImageJ 

szoftver „Green and Red Puncta Colocalization” nevű bővítményének segítségével 

elemeztük, és a kolokalizáció százalékos értékeit adtuk meg. A többi kolokalizációs 

vizsgálat során a mintaszámok géncsendesített sejt/kontrollsejt párok azonos régióiból 

készült optikai szelet párokat jelentenek, minden pár külön-külön mintából származott. 

Ebben az esetben a riporterek kolokalizációjának Pearson korrelációs együtthatóval 

jellemzett értékeit az ImageJ szoftver „Coloc2” bővítményének segítségével határoztuk 

meg. Ez az érték +1 a teljes kolokalizáció, 0 a véletlenszerű egybeesés, -1 pedig a teljes 

elkerülés esetén. 

Az adatok statisztikai elemzéséhez IBM SPSS szoftvert használtunk, az elemzésbe 

bevont adatok minden esetben legalább két független kísérletből, illetve legalább hat 

lárvából származnak, az ábrákon reprezentatív képek szerepelnek. Az egyes vizsgálatok 

elemszámait, átlag és szórás értékeit, a használt statisztikai próbákat és azok pontos 

eredményeit a 3. Táblázat (Függelék) tartalmazza.   
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4. Eredmények   

4.1 A retromer komplex leginkább korai endoszómákon található meg a lárvális 

zsírtestsejtekben 

Munkánk kezdetén azt vizsgáltuk meg, hogy a retromer komplex milyen lokalizációt 

mutat a lárvális zsírtestsejtekben. Korábbi közlemények már beszámoltak arról, hogy a 

retromer főként késői endoszómákon található meg az ecetmuslica lárvális nyálmirigyében, 

szárnykorongjában, illetve fotoreceptor sejtjeiben (Burgess és mtsai., 2012; Wang és mtsai., 

2014b), hasonló adatok azonban eddig nem álltak rendelkezésünkre a lárvális zsírtest 

esetében.  

Ezért olyan kolokalizációs vizsgálatokat végeztünk, melyek során az auto-

endolizoszómális rendszer egyes organellumait jelölő, valamint a retromer komplexet 

reprezentáló riporterek egymáshoz viszonyított elhelyezkedését vizsgáltuk. A korai 

endoszómák jelöléséhez Rab4-YFP és Rab5-YFP, a késői endoszómák jeöléséhez Rab7-

YFP, a lizoszómák jelöléséhez Lamp1-GFP, az autofagoszómák és autolizoszómák 

jelöléséhez pedig mCherry-Atg8a riportereket hordozó törzseket használtunk, míg a TGH-t 

Golgin ellenanyaggal tettük láthatóvá. A retromert jelölő riportereket Julie A. Brill 

bocsátotta rendelkezésünkre (Burgess és mtsai., 2012). Ezek olyan, a harmadik 

kromoszómán Vps29 riportert hordozó törzsek, melyek esetében a Drosophila Vps29 

(CG4764) N-, illetve C-terminálisához, mCherry, illetve GFP fehérje kapcsolódik. (Mivel a 

Vps29 fehérje esetén nem ismert, hogy a retromertől független funkciókkal rendelkezne, a 

Vps29 riporterek mintázata ekvivalensnek tekinthető a retromer komplex sejteken belüli 

eloszlásával.) A kétféle riportert hordozó egyedeket a megfelelő genotípusú törzsek 

keresztezésével hoztuk létre. Az autofág struktúrák vizsgálatához a lárvákat éheztettük, míg 

a többi esetben táplálkozó lárvák zsírtesteit vizsgáltuk, eredményeinket pedig a markerek 

kolokalizációjának százalékos arányával számszerűsítettük.   

A Rab4 és Rab5 esetében tapasztaltuk a retromerrel való legkifejezettebb 

kolokalizációt (45,49% és 45,92%), továbbá jellemző volt, hogy a korai endoszómákat, 

illetve a retromert reprezentáló riporterek a teljes átfedés helyett gyakran inkább egymás 

közvetlen közelében helyezkedtek el (11. ábra, A-B). Bár az adatok számszerűsítésében nem 

szerepelnek, ezeket az eseteket is kolokalizációnak tekintettük, mivel a szakirodalmi adatok 

alapján ismert, hogy a retromer az endoszómák olyan, akár 500 nm hosszúságú tubuláris 

aldoménjein helyezkedik el, melyek endoszómális markereket nem, csupán a retrográd 



 
54 

 

transzportra szelektált fehérjéket tartalmazzák (Arighi és mtsai., 2004; Rojas és mtsai., 

2007). A Rab4 és Rab5 riporterektől ugyan nem szignifikánsan különböző, de kisebb 

mértékű kolokalizációt tapasztaltunk a Rab7 és Lamp1 riporterek esetében (28,83% és 

23,02%) (11. ábra, C-D), míg a TGH-val, illetve az autofág struktúrákkal valamennyi 

endoszómális markertől szignifikánsan kisebb (15,42%), illetve gyakorlatilag 

elhanyagolható (2,79%) volt a kolokalizáció mértéke (11. ábra, E-F).  

11. ábra A retromer komplex lokalizációja a lárvális zsírtestsejtekben 

A retromer komplexet reprezentáló mCherry-Vps29, illetve Vps29-GFP riporterek és az auto-

endolizoszómális rendszer egyes elemeit jelölő markerek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése. A 

riporterek együttes előfordulását nyílhegyek jelölik, a kolokalizáció százalékos értékeit a G) panel 

ábrázolja. Eredményeink a retromer korai, kisebb mértékben pedig késői endoszómákon és 

lizoszómákon való elhelyezkedését mutatják. Mindegyik kép egy, 0,25µm-es optikai szeletet mutat 

be. DAPI: sejtmagok. A skála a teljes képeken 5µm-t, a kinagyított részleteken 2µm-t jelöl. 
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Az itt és a későbbiekben bemutatásra kerülő box plot ábrákon az 

oszlopok az alsó és felső kvartilisek közé eső adatokat ábrázolják, a 

függőleges vonalak pedig az ezeken kívül eső adatokat (végükön kis 

vízszintes vonallal jelölve a legkisebb és legnagyobb megfigyelt 

értékeket). Az oszlopokon belül található vastag vízszintes vonal jelöli 

a mediánt. A szignifikáns különbségek *-gal jelölve: * esetén P<0,05, 

** esetén P<0,01, ***esetén P<0,001. Nsz = nem szignifikáns: 

P>0,05. A statisztikai értékelés részleteit a 3.2.6 (Az adatok 

számszerűsítése és statisztikai kiértékelése) fejezet, az egyes 

vizsgálatok további adatait pedig a 3. Táblázat (Függelék) tartalmazza. 
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  Vizsgálataink tehát azt mutatták, hogy a retromer komplex a lárvális zsírtestsejtekben 

főként a korai, kisebb mértékben pedig a korai-késői átmeneti vagy késői endoszómákon és 

lizoszómákon helyezkedik el, míg a TGH elemeivel és autofág struktúrákkal nem mutat 

kolokalizációt. 

4.2 Vps35 hiányában nincs detektálható retromer komplex a lárvális zsírtestsejtekben 

Hogy megvizsgáljuk a vps35 funkcióvesztésének hatását erre a lokalizációra, a 

Drosophila vps35 (CG5625) egy korábban már jellemzett, nullmutáns alléljét használtuk, 

melyet Jean-Paul Vincent bocsátott rendelkezésünkre (Franch-Marro és mtsai., 2008). Ezt 

az allélt a vps35 5’ UTR (Untranslated Region) szakaszában lévő P-elem remobilizálásával 

hozták létre, mely a vps35MH20 allél esetében imprecíz módon történt meg, és kb. 2 

kilobázisnyi DNS-szakasz, így a gén első három exonjának eltávolítását eredményezte. A 

második kromoszóma jobb karján (az 58C7 régióban) elhelyezkedő nullmutáns allél olyan 

kromoszómán található, mely ugyanezen a kromoszómakaron a centromer közelében (a 42D 

pozícióban) FRT-helyet is tartalmaz, így a törzs alkalmas mozaik analízisre.  

Kísérletünkhöz először az FRT42D-helyet, a vps35 nullmutáns allélt, illetve az 

mCherry-Vps29 riportert egyaránt hordozó törzset állítottunk elő, majd e törzs hím egyedeit 

szomatikus klónsejtek generálására alkalmas törzs szűz nőstényeivel kereszteztük. A 

mitotikus rekombinációt az utódok zsírtesteiben az embriók hősokkolásával váltottuk ki (ld. 

„Anyagok és módszerek” fejezet), melynek eredményeképpen a szövetben a vps35 

nullmutáns klónsejtek GFP-t fejeztek ki, míg a kontroll, a mutációra heterozigóta sejtek 

GFP-t nem tartalmaztak (12. ábra). (Mivel a harmadik kromoszómát nem érintette az FRT-

helyek közti rekombináció, ebben a rendszerben az mCherry-Vps29 riporter valamennyi 

zsírtestsejtben kifejeződött.) Vizsgálatainkat táplálkozó lárvák zsírtestein végeztük. 

Eredményeink azt mutatták, hogy míg a kontroll sejtekben pontszerű, minden 

bizonnyal funkcióképes retromer komplexeket reprezentáló, kisméretű, de jól detektálható 

mCherry-Vps29-pozitív struktúrák voltak jelen, addig a nullmutáns sejtekben ezek teljes 

mértékben hiányoztak. Ebből arra következtettünk, hogy Vps35 hiányában a Vps29 riporter 

a zsírtestsejtek citoplazmájában marad, mivel nem alakul ki funkcióképes, membránkötött 

retromer komplex. A továbbiakban ezért a vps35MH20 allél esetében megjelenő fenotípusokat 

retromer funkcióvesztéses fenotípusokként tárgyaljuk. 
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12. ábra A Vps35 hiányának hatása a retromer komplex összeszerelődésére 

Az mCherry-Vps29 riporter eloszlása a GFP-vel jelölt, homozigóta vps35 nullmutáns, illetve a GFP-

t nem kifejező, a mutációra heterozigóta (kontroll) sejtekben. [A GFP granuláris mintázatát az 

magyarázza, hogy ebben az esetben a sejtmarker nem a citoplazmában, hanem a plazmamembránban 

található, ahonnan internalizálódik, így kijelöli a sejtek (jelen esetben normálstól eltérő) 

endoszómális rendszerét (ld. később)]. A kontroll sejtekkel ellentétben a nullmutáns klónsejtekben 

nem jelennek meg az mCherry-Vps29 riportert tartalmazó, pontszerű struktúrák, amely a 

funkcióképes retromer komplex hiányára utal. A kép kilenc, egyenként 1 µm-es optikai szelet 

egymásra illesztésével készült. DAPI: sejtmagok. A skála a teljes képeken 5µm-t, a kinagyított 

részleteken 2µm-t jelöl. 

4.3 A retromer komplex hiányában nagyméretű, funkcióképtelen autolizoszómák 

halmozódnak fel a lárvális zsírtestsejtekben 

A továbbiakban azt vizsgáltuk meg, hogy a retromer komplex hiánya hogyan hat a 

zsírtestsejtekben zajló, éheztetéssel kiváltott autofágiára. Ehhez a korábban már bemutatott, 

FRT-helyet és a vps35 nullmutáns allélt hordozó törzs hím egyedeit kereszteztük mitotikus 

klónok létrehozására alkalmas törzs szűz nőstényeivel. A mitotikus rekombináció 

kiváltásához alkalmazott hősokk után az utódok lárvális zsírtesteiben az egyszeres, illetve 

kétszeres GFP-tartalmú kontroll sejtek mellett megjelentek a GFP-t nem tartalmazó 

homozigóta vps35 nullmutáns sejtek is. Az egyik keresztezéshez olyan törzset használtunk, 

amely a rekombináció által nem érintett kromoszómakaron hordozta az mCherry-Atg8a 

riportert is, egy másikhoz pedig olyat, amely ezt nem tartalmazta, és így alkalmas volt a 

LysoTracker Red-del történő vitális festésre. Az adatok számszerűsítésekor a vizsgált 

markerek által a sejtekből lefedett terület százalékos arányait számítottuk ki, majd azokat 

grafikusan ábrázoltuk.  

vps35MH20/MH20

DAPI
GFP
mCherry-Vps29 mCherry-Vps29
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13. ábra A retromer funkcióvesztésének autofágiára gyakorolt hatása I. 

A) - B) Az mCherry-Atg8a és a LysoTacker Red által jelölt autofág struktúrák eloszlása a GFP-t nem 

kifejező, homozigóta vps35 nullmutáns, illetve a GFP-t kifejező kontroll zsírtestsejtekben. C) - F) 

Ugyanezen jelölések a Vps35-, illetve Vps26-csendesített, GFP-vel jelölt, illetve az RNSi 

konstrukciókat és GFP-t nem kifejező, kontroll zsírtestsejtekben. Minden esetben nagyméretű, 

élénken fluoreszkáló, savas autolizoszómák jelentek meg a retromer funkcióvesztéses sejtekben. A 

kinagyított részleteken a nyílhegyek az mCherry-Atg8a-pozitív struktúrák csoportosulását jelölik. G) 

- H) A fenti markerek által a sejtekből lefedett terület százalékos értékeinek ábrázolása. Minden 

esetben szignifikáns növekedést tapasztaltunk, mely az autofág struktúrák felhalmozódására utal. 

Minden kép kilenc, egyenként 1 µm-es optikai szelet egymásra illesztésével készült. DAPI: 

sejtmagok. A skála a teljes képeken 20µm-t, a kinagyított részleteken 5µm-t jelöl. LTR - 
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Mind az mCherry-Atg8a, mind a LysoTracker Red jelölések esetében azt 

tapasztaltuk, hogy a (sokszor a környező sejteknél kisebb méretű) homozigóta vps35 

nullmutáns sejtekben megnövekedett méretű (a kontroll sejtek kb. 0,5-1 µm-es struktúráinál 

nagyobb, akár 2 µm nagyságú), a fenti jelölésekre pozitív képletek jelentek meg (13. ábra, 

A-B). Megfigyelhető volt továbbá a kisebb vezikulumok csoportosulása is főként a sejtek 

mag körüli régiójában, és mind az mCherry-Atg8a-, mind a LysoTracker Red-pozitív 

struktúrák szignifikánsan nagyobb százalékát fedték le a nullmutáns sejtek területének, mint 

a kontroll sejtekéinek (13. ábra, G-H).  

A Drosophila retromer vizsgálatához a vps35MH20 allél mellett rendelkezésünkre állt 

egy-egy, a Vps35, illetve a Vps26 mRNS-t célzó, UAS-sel vezérelt RNSi konstrukciót 

hordozó törzs is, melyeket a mishimai, illetve bécsi törzsközpontokból szereztünk be. A NIG 

5625R-3 törzs (vps35NIG.5625R-3 allél) esetén a Vps35 második és harmadik, míg a VDRC 

18396 törzs (vps26GD8448 allél) esetén a Vps26 második exonját célzó RNSi konstrukciók 

hatékonyságát RT PCR segítségével ellenőriztük. Vizsgálataink alapján mindkét RNSi 

konstrukció hatékonyan csökkentette a Vps35, illetve a Vps26 mRNS-ek mennyiségét (10. 

ábra, A). 

A fenti RNSi konstrukciókat hordozó törzsek hím egyedeit a korábban bemutatott 

flip-out rendszer elemeit, valamint UAS-sel vezérelt Dicer2 enzimet egyaránt tartalmazó 

törzs szűz nőstényeivel kereszteztük, az utódok lárvális zsírtestsejtjeiben a GFP kifejeződése 

jelölte a géncsendesített sejteket. A vps35 nullmutáns allél vizsgálatához hasonlóan, az egyik 

keresztezéshez olyan törzset használtunk, amely hordozta az mCherry-Atg8a riportert is, egy 

másikhoz pedig olyat, amely ezt nem tartalmazta, és így alkalmas volt a LysoTracker Red-

del történő vitális festésre. 

A géncsendesített zsírtestsejtekben mind a Vps35, mind a Vps26 csendesítése (13. 

ábra, C-F) megnagyobbodott (a nullmutáns sejtekben detektáltakhoz nagyon hasonló), a 

sejtek területének a kontrollhoz képest szignifikánsan nagyobb százalékát lefedő mCherry-

Atg8a- és LysoTracker Red-pozitív struktúrák megjelenését eredményezte (13. ábra, G-H). 

Szintén jellemző volt az autofág struktúrák csoportosulása a sejtek mag körüli régiójában, 

csakúgy, mint a vps35 nullmutáns sejtek esetén. Mivel mindkét konstrukció (a sejtméret 

csökkenésének kivételével) mutatta a vps35 nullmutáció fenokópiáját, egyszerűbb 

kezelhetőségük miatt a további vizsgálatokban főként ezeket a törzseket használtuk.  
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Az mCherry-Atg8a és LysoTracker Red jelölések alapján arra következtettünk, hogy 

retromer hiányában a zsírtestsejtekben nagyméretű, savas autolizoszómák halmozódnak fel. 

Hogy ezt a megállapításunkat megerősítsük, megvizsgáltuk az mCherry-Atg8a és a Lamp1-

GFP riporterek kolokalizációját a retromer funkcióvesztéses sejtekben. Ehhez először olyan 

törzset hoztunk létre, mely a Vps35 RNSi konstrukció mellett tartalmazza a szintén UAS 

irányítása alatt álló mCherry-Atg8a riportert is. A törzs hím egyedeit a flip-out rendszer 

elemeit, illetve UAS-sel vezérelt Lamp1-GFP-t és Dicer2-t egyaránt hordozó törzs szűz 

nőstényeivel szüzeivel kereszteztük, az utódok lárvális zsírtestsejtjeiben a fluoreszcens 

riporterek kifejeződése jelölte a géncsendesített sejteket. Kontrollként olyan hímekkel 

végeztük el ezt a keresztezést, melyek nem hordozták az RNSi konstrukciót, csak az 

mCherry-Atg8a riportert. A vizsgált riporterek együttes előfordulását a Pearson korrelációs 

együtthatóval jellemeztük, amelyet grafikusan ábrázoltunk.  

A kontroll lárvák zsírtestsejtjeiben a csak az mCherry-Atg8a-ra, illetve a csak a 

Lamp1-GFP-re pozitív, kisebb méretű vezikulumok (autofagoszómák, illetve primer 

lizozómák) mellett megfigyelhetőek voltak mindkét markerre pozitív, kb. 1µm nagyságú 

autolizoszómák is (14. ábra, A). A Vps35-csendesített sejtek nagyméretű, akár 2-3 µm-es 

vezikulumaiban a két riporter szintén együttesen fordult elő (14. ábra, B), a Pearson 

együttható pedig szignifikánsan megnövekedett a kontroll sejtekben mérthez képest (14. 

ábra, C). Ezek az eredmények egyrészt megerősítették, hogy ezek az organellumok valóban 

autolizoszómák, másrészt azt mutatták, hogy retromer hiányában a késői autofág struktúrák 

irányába tolódik el a sejtekben zajló autofágia. Ez, illetve az autolizoszómák megnövekedett 

mérete a lizoszómális lebontás zavarára utalhat. 

Feltevésünk megerősítésére a korábban bemutatott, az autofág fluxus vizsgálatára 

alkalmas mCherry-GFP-Atg8a riportert alkalmaztuk. A Vps35 RNSi konstrukciót hordozó 

törzs hím egyedeit az UAS irányítása alatt álló riportert, a szintén UAS-sel vezérelt Dicer2 

enzimet és a flip-out rendszer elemeit hordozó törzs szűz nőstényeivel kereszteztük, az 

utódok lárvális zsírtestsejtjeiben a fluoreszkáló riporter jelölte a géncsendesített sejteket. 

Kontrollként olyan hímekkel végeztük el ezt a keresztezést, melyek nem hordozták az RNSi 

konstrukciót, csak az mCherry-GFP-Atg8a riportert. Az mCherry és a GFP szignálok 

együttes előfordulását a Pearson korrelációs együtthatóval jellemeztük, amelyet grafikusan 

ábrázoltunk. 
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14. ábra A retromer funkcióvesztésének autofágiára gyakorolt hatása II. 

A) - B) A Lamp1-GFP és mCherry-Atg8a riporterekkel jelölt autolizoszómák eloszlása a kontroll és 

a Vps35-csendesített zsírtestsejtekben. D) - E) Az autofág fluxus vizsgálatára alkalmas mCherry-

GFP-Atg8a riporter eloszlása a kontroll és a Vps35-csendesített zsírtestsejtekben. A nyílhegyek 

mindkét vizsgálat esetén a szignálok együttes előfordulását jelölik, mely kifejezett a Vps35-

csendesített sejtek megnagyobodott autofág struktúráiban. C) és F) A szignálok együttes 

előfordulását jellemző Pearson korrelációs együtthatók ábrázolása a vizsgált riportek esetén. A 

Pearson együttható szignifikáns növekedése a késői autofág struktúrák irányába való eltolódásra, 

illetve az autolizoszómális lebontás zavarára utal. Minden kép egy, 1 µm-es optikai szeletet ábrázol. 

DAPI: sejtmagok. A skála a teljes képeken 10µm-t, a kinagyított részleteken 5µm-t jelöl. 
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A kontroll lárvák zsírtestsejtjeiben megjelenő, kb. 1 µm nagyságú Atg8a-tartalmú 

struktúrák csak az mCherry-szignálra mutattak pozitivitást, így ezeket működő 

autolizoszómáknak tekintettük (14. ábra, D). Azon egyedek zsírtestsejtjeiben, melyek a 

riporter mellett a Vps35 RNSi konstrukciót is kifejezték, megjelentek azok a nagyméretű, 

akár 2-3 µm-nél is nagyobb Atg8a-pozitív struktúrák, melyeket már korábbi kísérleteinkben 

is detektáltunk (14. ábra, E). Ezek, az abnormális autolizoszómákként azonosított struktúrák 

az mCherry és a GFP szignálra egyaránt pozitívak voltak, a géncsendesített sejtekben pedig 

szignifikánsan nagyobb volt a GFP és az mCherry szignálok együttes előfordulása, mint a 

kontroll sejtek esetében (14. ábra, F). Ez egyértelműen az autolizoszómális lebontás nem 

megfelelő voltát, az autolizoszómák működési zavarát mutatta. 

Fenti eredményeink alapján arra következtettünk, hogy funkcióképes retromer 

komplex hiányában a zsírtestsejtekben olyan nagyméretű autolizoszómák halmozódnak fel, 

melyek működése zavart szenved, és savas beltartalmuk ellenére bennük nem zajlik 

megfelelő lizoszómális lebontás. 

4.4 A retromer komplex hiányában abnormális késői endoszómák és amfiszómák 

halmozódnak fel a lárvális zsírtestsejtekben 

A retromer funkcióvesztésének autofágiára gyakorolt hatásán túl meg kívántuk 

vizsgálni az endoszómális érés egyes stádiumait is a komplexet nem tartalmazó sejtekben. 

Ehhez olyan táplálkozó lárvák zsírtestsejtjeit használtuk, melyek a Rab5-YFP, Rab7-YFP, 

illetve Lamp1-GFP riportereket fejezték ki. Vizsgálatainkhoz a fenti, UAS irányítása alatt 

álló riportereket, a szintén UAS-sel vezérelt Dicer2 enzimet, valamint a flip-out rendszer 

elemeit hordozó törzs szűz nőstényeit a Vps26-ot, illetve a Vps35-öt célzó RNSi 

konstrukciókat hordozó törzsek hím egyedeivel kereszteztük. Az utódok lárvális 

zsírtestsejtjeiben a fluoreszcens riporterek kifejeződése jelölte a géncsendesített sejteket. 

Kontrollként olyan hímekkel végeztük el a keresztezéseket, melyek nem hordozták az RNSi 

konstrukciót. Az adatok számszerűsítésekor a vizsgált markerek által a sejtekből lefedett 

terület százalékos arányait számítottuk ki, majd azokat grafikusan ábrázoltuk.  

A Rab5-YFP riporter a kontroll sejtek esetében leginkább kisméretű, a 

plazmamembránhoz közeli korai endoszómákat jelölt ki, bár néhány nagyobb méretű 

vezikulum is megfigyelhető volt a sejtek mag körüli régiójában (15. ábra, A-C). Ehhez 

nagyon hasonló mintázat jellemezte a Vps26- és Vps35-csendesített sejteket is, és nem 
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kaptunk szignifikáns eltérést a kontrollhoz képest a Rab5-YFP riporter által a sejtekből 

lefedett terület tekintetében sem (15. ábra, D). Ezzel szemben, a Rab7-YFP és Lamp1-GFP 

riporterek vizsgálata nagyméretű (akár 2-3 µm-es) késői endoszómák (15. ábra, F-G) és 

lizoszómák megjelenését mutatta a retromer tagok csendesítése esetén (15. ábra, J-K). Ilyen 

struktúrák a kontroll sejtekben nem voltak megfigyelhetőek (15. ábra, E és I), a riporterek 

által a sejtekből lefedett terület pedig szignifikáns növekedést mutatott, mely a Vps26 és a 

Vps35 csendesítése esetén egymáshoz hasonló mértékű volt (15. ábra, H és L).  

 

15. ábra A retromer funkcióvesztésének endoszómális érésre gyakorolt hatása 

Az endoszómális érés követésére alkalmas Rab5-YFP, Rab7-YFP és Lamp1-GFP riporterek 

eloszlása a kontroll és a Vps26-, illetve Vps35-csendesített zsírtestsejtekben. A korai endoszómák 

mintázata nem mutatott számottevő eltérést a kontrollhoz képest [A) - C)]. Megnagyobbodott késői 

endoszómák [E) - G)] és lizoszómák [I) - K)] jelentek meg azonban a retromer funkcióvesztéses 

sejtekben, melyeket a kinagyított részleteken nyílhegyek jelölnek. A Rab5-YFP riporter által a 

sejtekből lefedett terület nem változott [D)], a Rab7-YFP és Lamp1-GFP riporterek által lefedett 

terület viszont szignifikáns növekedést mutatott a kontrollhoz képest [H) és L)], melyből az 

endolizoszómák lebontási zavarára következtettünk. Minden kép 13, egyenként 1 µm-es optikai 

szelet egymásra illesztésével készült. DAPI: sejtmagok. A skála a teljes képeken 20µm-t, a 

kinagyított részleteken 5µm-t jelöl.  
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Mivel az abnormális, megnagyobbodott késői endoszómák és lizoszómális 

struktúrák mellett nem tapasztaltuk a korai endoszómák normálistól eltérő viselkedését, arra 

következtettünk, hogy a retromer funkcióvesztése esetén nem a sejtek endocitotikus 

aktivitása növekedik meg, hanem a késői endoszómák lebontása szenved zavart a 

zsírtestsejtekben.  

Az előző fejezetben bemutatott abnormális autofág struktúrák, illetve az itt detektált, 

megnagyobbodott késői endoszómák hasonló mérete és eloszlása felvetette annak 

lehetőségét, hogy ezek az organellumok akár közös kompartimentumot is alkothatnak, és 

(legalábbis részben) abnormális amfiszómákat reprezentálnak. Hogy megvizsgáljuk ezt a 

feltevést, az amfiszómák jelölésére alkalmas, az autofág struktúrák és a késői endoszómák 

markereit egyaránt hordozó zsírtestsejteket hoztunk létre. Ehhez a Vps35 RNSi konstrukciót 

és az UAS-mCherry-Atg8a riportert hordozó törzs hím egyedeit az UAS irányítása alatt álló 

Rab7-YFP riportert, a szintén UAS-sel vezérelt Dicer2 enzimet és a flip-out rendszer elemeit 

hordozó törzs szűz nőstényeivel kereszteztük. Az utódok lárvális zsírtestsejtjeiben a 

fluoreszcens riporterek kifejeződése jelölte a géncsendesített sejteket. Kontrollként olyan 

hímekkel végeztük el ezt a keresztezést, melyek nem hordozták az RNSi konstrukciót, csak 

a fenti riportereket. Az mCherry és a GFP szignálok együttes előfordulását a Pearson 

korrelációs együtthatóval jellemeztük, amelyet grafikusan ábrázoltunk. Vizsgálatainkat 

éheztetett lárvák zsírtestein végeztük. 

Eredményeink azt mutatták, hogy mind a kontroll, mind a géncsendesített sejtek 

esetében a csak az mCherry-Atg8a-ra, illetve a csak a Rab7-YFP-re pozitív autofág 

struktúrák, illetve késői endoszómák mellett jelen voltak kettős pozitivitást mutató, így 

amfiszómának tekinthető vezikulumok is (16. ábra, A-B). A Vps35-csendesített sejtekben 

azonban ezek mérete jóval nagyobb volt (a kontroll sejtek kb. 1 µm-es amfiszómáival 

szemben akár 2-3 µm), és szignifikánsan megnövekedett a két riporter kolokalizációja is (16. 

ábra, C). Ez a kísérleti elrendezés így megmutatta, hogy az előzőekben a retromer 

funkcióvesztéses sejtekben detektált nagyméretű autofág és késői endoszómális 

organellumok nagyrészt akár amfiszómák is lehetnek. 

Fenti eredményeink alapján tehát a retromer funkcióvesztéses zsírtestsejtekben 

nemcsak funkcióképtelen autolizoszómák, hanem megnagyobbodott, abnormális késői 

endoszómák is felhalmozódnak, illetve a kétféle organellum nagyrészt közös 

kompartimentumot, abnormális amfiszómákat alkot.   
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16. ábra A retromer funkcióvesztésének az amfiszómák eloszlására gyakorolt hatása 

A Rab7-YFP-vel és mCherry-Atg8a-val jelölt amfiszómák eloszlása a kontroll és a Vps35-

csendesített zsírtestsejtekben. Ugyan a kontroll sejtekben [A)] is detektálhatóak viszonylag 

kisméretű, kettős pozitivitást mutató amfiszómák, a retromer funkcióvesztéses sejtekben [B)] ezek 

jóval nagyobbak, és a nagyméretű, abnormális organellumok jelentős részét teszik ki, melyet a 

Pearson együttható szignifikáns növekedése is jelez [C)]. A riporterek kolokalizációját nyílhegyek 

jelölik a kinagyított részleteken. A képek egy, 1 µm-es optikai szeletet ábrázolnak. DAPI: sejtmagok. 

A skála a teljes képeken 20µm-t, a kinagyított részleteken 5µm-t jelöl. 

  

4.5 A vps35 nullmutáns zsírtestsejtek ultrastruktúrájának vizsgálata 

Annak érdekében, hogy a fluoreszcens riporterek segítségével azonosított struktúrák 

identitását minden kétséget kizáróan bizonyítsuk, elektronmikroszkópos vizsgálatokat 

végeztünk. Ezek tárgyaként a vps35MH20 allélt homozigóta formában hordozó egyedek 

zsírtesteit használtuk. Erre az adott lehetőséget, hogy ezek a lárvák egészen a késői 

lárvastádiumokig életben maradnak, legtöbbjük (méretét tekintve) vándorló lárvaként, 

egyesek pedig fehér vagy korai barna bábként pusztulnak el. Az, hogy a homozigóta 

nullmutáns lárvák ilyen sokáig életben maradnak, a hosszú életidejű anyai génterméknek 

köszönhető. Franch-Marro és munkatársai ugyanis kimutatták, hogy azok az egyedek, 

melyekben a zigotikus mellett az anyai eredetű Vps35 géntermék is hiányzik, már az 

embrionális fejlődés alatt elpusztulnak (Franch-Marro és mtsai., 2008).  
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A csak a zigotikus Vps35 fehérjét nélkülöző lárvák ezzel szemben akár tíz napig is 

életben maradnak, fejlődésük a peterakástól számított ötödik nap környékén ugyanis 

megtorpan. Az ezt a kort elért lárvák nagy része nem vagy csak jóval később bábozódik be, 

és további jellemzőjük, hogy testüregükben tumorokra emlékeztető, melanizált sejtcsomók 

jelennek meg, melyekről több publikáció is beszámol, és amelynek hátterét Zhou és 

munkatársai külön közleményben vizsgálják (Zhou és mtsai., 2014). Ez a jelenség munkánk 

szempontjából azért említésre méltó, mert elektronmikroszkópos vizsgálataink során annak 

indikátoraként használtuk ezeknek a sejtcsomóknak a megjelenését, hogy feltehetően az 

ezeket hordozó lárvák már nem tartalmazzák az anyai eredetű Vps35 génterméket sem, és 

megbízható képet adnak a retromer hiányában a zsírtestsejtekben zajló folyamatokról. Ezt 

az állapotot a nullmutáns lárvák legszembetűnőbben hét napos koruk környékén mutatták, 

így munkánkhoz ezeket választottuk, kontrollként pedig a méretben hozzájuk hasonló, de 

korukat tekintve csak ötnapos (vándorló stádiumú), a vps35MH20 allélt heterozigóta fomában 

hordozó társaikat használtuk, melyek fejlődése nem mutatott eltérést a vadtípushoz képest. 

Másik kontrollként olyan, a mutációra szintén heterozigóta, négy napos, táplálkozó lárvák 

zsírtesteit használtuk, melyekben – a másik két csoporttal ellentétben – még nem indulhatott 

be a fejlődési autofágia.  

Az utóbbi kontrollcsoporthoz tartozó lárvák zsírtestsejtjeiben (17. ábra, F) nem 

voltak megfigyelhetőek autofág struktúrák, szemben a másik kontrollcsoport egy nappal 

idősebb, vándorló lárváinak zsírtestsejtjeivel (17. ábra, A-B), melyekben autofagoszómák 

(AF) és emésztő autolizoszómák (eAL) egyaránt jelen voltak. Előbbiek (17. ábra, A2) 

jellemzően kb. 400-500 nm átmérőjű, átmetszetben kerek, felismerhető citoplazmatikus 

elemeket (DER ciszternákat, illetve mitokondriumokat) tartalmazó, utóbbiak (17. ábra, B) 

pedig kb. 800-1000 nm átmérőjű, degradáció jeleit mutató, sötétebb (elektrondenz) 

struktúrákként jelentek meg. 126 megszámolt autofág struktúrából mindössze 19-ben voltak 

felismerhető citoplazmatikus elemek, amely megfelelő autofág fluxusra utalt a kontroll 

lárvák esetében. Jellemző volt még a kontroll szövetre a multivezikuláris testek (MVT) 

jelenléte (17. ábra, A1), melyek az autofagoszómákhoz hasonló méretű, világos 

(elektronlucens), a homogén méreteleoszlású intralumináris vezikulumokról könnyen 

felismerhető organellumokként jelentek meg a metszeteken. 
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17. ábra A retromer funkcióvesztéses zsírtestsejtek ultrastruktúrája 

A vps35 nullmutáns allélt homo-, illetve heterozigóta formában hordozó egyedek lárvális zsírtestei. 

A kontroll szövetben [A) - B)] jelenlévő autofagoszómák (AF) és multivezikuláris testek (MVT) a 

retromer funkcióvesztéses sejtekben [C) - E)] is jelen vannak. Amíg azonban előbbi sejtekben 

találhatóak emésztő autolizoszómák (eAL), addig ezek teljes mértékben hiányoznak a nullmutáns 

szövetből [G)], helyettük csak abnormális, megnövekedett méretű [H)] nem emésztő autolizoszómák 

(neAL) vannak jelen, belsejükben intakt citoplazmatikus komponensekkel (DER ciszterna: nagy 

nyílhegy), illetve intraluminális vezikulumokkal (kis nyílhegy). Utóbbi e struktúrák amfiszómális 

természetére utal. További részletek a szövegben. A skálák az A), B), C), D) és F) paneleken 500 

nm-t, az A1), A2), C1), C2) és E) paneleken 250 nm-t jelölnek. M - mitokondrium, L - lipidcsepp  
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Az autofagoszómák és multivezikuláris testek megtalálhatóak voltak a homozigóta 

vps35 nullmutáns lárvák zsírtestsejtjeiben is (17. ábra, C-E). Ezek a vezikulumok 

méretükben, megjelenésükben a kontroll zsírtestsejtekben megfigyeltekhez hasonlóak 

voltak, ami arra utalt, hogy a mutáns szövetben mind az autofágia, mind az endocitózis korai 

lépései normálisan zajlanak. A mutáns zsírtestsejtek legszembetűnőbb sajátsága olyan 

nagyméretű, elektrondenz struktúrák (neAL) jelenléte volt, melyek mérete akár a több µm-t 

is elérte, és amelyek a kontroll szövetben egyáltalán nem fordultak elő. Belsejükben 

egyértelműen felismerhetőek voltak a DER ciszternák és a mitokondriumok (17. ábra, C2), 

melyek bizonyították e struktúrák autofág eredetét. Méretük és heterogén megjelenésük arra 

utalt, hogy autofagoszómák és/vagy autolizoszómák többszörös fúziójával alakultak ki (17. 

ábra, E), 92 ilyen struktúrából azonban egy sem mutatta a degradáció jeleit (17. ábra, G-

H). A minden esetben felismerhető citoplazmatikus komponensek mellett több esetben 

megfigyelhető volt belsejükben a multivezikuláris testekre jellemző intraluminális 

vezikulumok jelenléte is, mely arra utalt, hogy az endocitotikus útvonalról származó 

komponenseket is tartalmaznak. Mindezen jellegzetességeik alapján ezeket a struktúrákat 

abnormális, nem emésztő autolizoszómákként, illetve amfiszómákként azonosítottuk, 

melyek minden kétséget kizáróan megfelelnek a fluoreszcens riporterek segítségével 

detektált struktúráknak. Ultrastruktúrális vizsgálataink során nem találtunk a normálistól 

eltérő megjelenésű késői endoszómákat a vps35 nullmutáns szövetben. Ennek alapján azt 

feltételezzük, hogy az előző fejezetben bemutatott, a Rab7-pozitivitásuk okán abnormálisan 

nagyméretű késői endoszómákként azonosított struktúrák valójában inkább 

endolizoszómáknak, illetve nagyobbrészt amfiszómáknak felelhetnek meg. 

Eddigi eredményeinket összefoglalva elmondhatjuk, hogy retromer hiányában 

abnormális auto-, illetve endolizoszómák, illetve kettős természetű amfiszómák jelennek 

meg a lárvális zsírtestsejtekben. Sejten belüli elhelyezkedésükből, megnövekedett 

méretükből, illetve az általuk a sejtekből lefedett terület növekedéséből arra következtettünk, 

hogy ezek a struktúrák az auto-, illetve heterofág eredetű vezikulumok egymással történő 

folyamatos fúziójával alakulnak ki, beltartalmuk lebontása pedig gátolt. 

4.6 A retromer komplex hiányában a katepszin L enzim nem kerül be a lizoszómákba  

Ahhoz, hogy a lizoszómákba jutott anyagok lebontása megtörténhessen, két feltétel 

egyidejű teljesülése szükséges, ezek pedig a kielégítő mennyiségben és minőségben 

jelenlévő lizoszómális hidrolázok, illetve az ezek optimális működését biztosító savas pH.  
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Hogy fényt derítsünk arra, vajon a retromer funkcióvesztése következtében 

megjelenő abnormális lizoszómális struktúrák esetén melyik feltétel nem teljesül, a savas 

organellumokat jelölő LysoTracker Red festést, illetve egy lizoszómális hidroláz, a 

katepszin L elleni immunjelölést végeztünk. A lizoszómális struktúrák jelölésére mindkét 

esetben a Lamp1-GFP riportert használtuk, melyhez a Vps35 RNSi konstrukciót hordozó 

törzs hím egyedeit az UAS-sel vezérelt Lamp1-GFP riportert és Dicer2 enzimet, illetve a 

flip-out rendszer elemeit hordozó törzs szűz nőstényeivel kereszteztük. Az utódok lárvális 

zsírtestsejtjeiben a riporter kifejeződése jelölte a géncsendesített sejteket. Kontrollként olyan 

hímekkel végeztük el ezt a keresztezést, melyek nem hordozták az RNSi konstrukciót, csak 

a Lamp1-GFP riportert. A szignálok együttes előfordulását a Pearson korrelációs 

együtthatóval jellemeztük, melyet grafikusan ábrázoltunk. Vizsgálatainkat éheztetett lárvák 

zsírtestein végeztük. 

A LysoTracker Red festés (18. ábra, A, B) eredményeképpen azt tapasztaltuk, hogy 

mind a kontroll sejtek kisebb, mind a Vps35-csendesített zsírtestsejtek abnormálisan nagy 

lizoszómális struktúrái pozitívak voltak az acidofil festékre. A két jelölés Pearson 

együtthatóval jellemzett kolokalizációja nem mutatott szignifikáns különbséget a kétféle 

sejtben (18. ábra, C), mellyel szöges ellentétben állt a katepszin L festés eredménye (18. 

ábra, D-E, G). Míg a kontroll sejtek sejtmag körüli régiójában láthatóak voltak ugyanis 

mindkét jelölésre pozitív struktúrák, addig a Vps35-csendesített zsírtestsejtekben a két 

szignál gyakorlatilag nem mutatott kolokalizációt. Retromer hiányában mindössze néhány 

apró, csak a katepszin L-re pozitív granulum volt látható a sejtekben (melyeket azonban nem 

jelölt a Lamp1-GFP riporter), míg a Lamp1-GFP-re pozitív, nagyméretű lizoszómális 

struktúrák nem mutattak katepszin L jelölést. Ezzel összhangban, a két szignál 

kolokalizációja szignifikánsan kisebb volt retromer hiányában, mint a kontroll sejtek esetén 

(18. ábra, F). A Vps35-csendesített sejtekben a katepszin L jelölés összintenzitása is 

rendkívüli mértékben lecsökkent a kontroll sejtekhez képest, csupán a fent említett apró, 

csak a katepszin L-re pozitív granulumok voltak detektálhatóak, melyek azonban a kontroll 

sejtekben is jelen voltak. Ezek a jelenségek igazán nyilvánvalóvá több optikai szelet 

egymásra illesztésével váltak és jellemzőek voltak mind a géncsendesített (19. ábra, A), 

mind pedig a vps35 homozigóta nullmutáns sejtekre (19. ábra, B).  

Összegzésképpen tehát kijelenthetjük, hogy a retromer hiányában a zsírtestsejtekben 

felhalmozódó lizoszómális struktúrák bár savas beltartalmúak, a katepszin L hidrolázt nem 

tartalmazzák. 
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18. ábra A retromer funkcióvesztésének lizoszómákra gyakorolt hatása 

A Lamp1-GFP-vel jelölt lizoszómális struktúrák savasságának, illetve lizoszómális enzim-

tartalmának vizsgálata a zsírtestsejtekben. Míg a LysoTracker Red és katepszin L festés egyaránt 

jelöli a kontroll sejtek nagyobb méretű késői lizoszómáit [tömör nyílhegyek az A) és D) paneleken], 

addig a Vps35-csendesített sejtek [B) és E)] abnormális lizoszómális struktúrái csak a LysoTracker 

Reddel festődnek, a katepszin L enzimet nem tartalmazzák. Utóbbi esetben néhány apró, a csak a 

katepszin L-re pozitív struktúra detektálható a sejtekben (üres nyílhegyek), melyek azonban nem 

mutatnak Lamp1-pozitivitást Ennek megfelően, a szignálok Pearson együtthatóval jellemzett 

kolokalizációja a LysoTracker Red festés esetén nem különbözik [C)], míg a katepszin L festés 

esetén szignifikáns csökkenést mutat a kontroll sejtekhez képest [F)]. Minden kép egy, 1 µm-es 

optikai szeletet ábrázol. DAPI: sejtmagok. A skála a teljes képeken 10µm-t, a kinagyított részleteken 

5µm-t jelöl. LTR - LysoTracker Red 
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19. ábra A retromer funkcióvesztés katepszin L mennyiségére gyakorolt hatása 

A katepszin L lizoszómális enzim eloszlásának vizsgálata a Vps35-csendesített [A)], illetve 

homozigóta nullmutáns zsírtestsejtekben [B)]. Mindkét esetben a katepszin L jelölés intenzitásának 

nagymértékű csökkenését tapasztaltuk, csupán néhány apró granulum volt detektálható a retromer 

funkcióvesztéses sejtekben (üres nyílhegyek). A képek kilenc, egyenként 1 µm-es optikai szelet 

egymásra illesztésével készültek. DAPI: sejtmagok. A skála a teljes képeken 10µm-t, a kinagyított 

részleteken 5µm-t jelöl. 

 

Eredményeinkből arra következtettünk, hogy a retromer hiányában megnyilvánuló 

gátolt lizoszómális lebontás hátterében elsősorban az áll, hogy a lizoszómális enzimek 

transzportja valamilyen módon zavart szenved, azok nem jutnak el kielégítő mennyiségben 

az egyébként savas késői lizoszómális struktúrákba. 
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4.7 A retromer komplex nem vesz részt a Lerp zsírtestsejtekben történő 

transzportjában 

A retromer komplex lizoszómális enzimreceptorok retrográd forgalmában játszott 

szerepének ismeretében adódott a feltevés, hogy a zsírtestsejtekben retromer hiányában 

kialakuló enzimdeficit hátterében az ecetmuslicában ilyen szerepet ellátó receptor(ok) zavart 

transzportja állhat. Szekvencia és szerkezeti hasonlóság alapján Dennes és munkatársai az 

ecetmuslica genomjában azonosították az emlős CI-MPR egyetlen ortológját, melynek a 

Lysosomal enzyme receptor protein (Lerp, CG31072) nevet adták, és a fehérje lizoszómális 

enzimtranszportban betöltött szerepét Drosophila S2 és emlős sejttenyészetben egyaránt 

bizonyították (Dennes és mtsai., 2005; Eissenberg és mtsai., 2011). Burgess és munkatársai 

továbbá kimutatták, hogy az ecetmuslica nyálmirigyében a GFP-Lerp fúziós fehérje 

felhalmozódik a retromer hiányában a sejtekben megjelenő megnagyobbodott endoszómális 

struktúrákban (Burgess és mtsai., 2012). Ezek az eredmények a Drosophilában ténylegesen 

funkcionáló, a retromer közreműködésével szállított lizoszómális enzimreceptorként 

azonosítják a Lerp-et. A fentiek ismeretében ezért szerettük volna megvizsgálni, hogy vajon 

van-e szerepe a retromernek a Lerp szállításában a lárvális zsírtestsejtekben, és ily módon 

állhat-e ezen receptor zavart transzportja a retromer hiányában tapasztalt fenotípus 

hátterében.  

Ehhez először megvizsgáltuk a Julie A. Brill jóvoltából birtokunkba került GFP-Lerp 

riporter lárvális zsírtestsejtekben mutatott lokalizációját. A riporter a Lerp C-terminálisán 

elhelyezkedő rövid citoszolikus és transzmembrán szakaszból, illetve a N-terminális helyén 

lévő GFP-ből épül fel (Hirst és mtsai., 2009). Vizsgálataink során a GFP-Lerp- és mCherry-

Vps29-pozitív struktúrák egymáshoz viszonyított eloszlását vizsgáltuk, melyhez az e 

riportereket hordozó törzsek egyedeit kereszteztük egymással.  Érdekes módon, az utódok 

lárvális zsírtestsejtjeiben nem számottevő, csupán 15,5%-os kolokalizációt tapasztaltunk a 

GFP-Lerp és a retromert reprezentáló mCherry-Vps29 riporter között (20. ábra, A, G). 

Várakozásunkkal ellentétes volt az az eredmény is, melyet a vps35MH20 allélt és a 

GFP-Lerp riportert egyaránt tartalmazó, általunk létrehozott törzs esetében kaptunk (20. 

ábra, B-C). Vizsgálataink alapján a vps35MH20 allélt homozigóta formában hordozó lárvák 

zsírtestsejtjeiben nem változott meg a GFP-Lerp riporter eloszlása a kontroll, a mutációra 

heterozigóta sejtekhez viszonyítva, tehát a retromer funkcióvesztése nincsen hatással a 

riporter eloszlására.  
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20. ábra A Lerp lizoszómális enzimtranszportban játszott szerepének vizsgálata 

A GFP-Lerp riporter eloszlásának, illetve a Lerp-csendesítés autofágiára gyakorolt hatásának 

vizsgálata a zsírtestsejtekben. A Lerp nem mutat számottevő kolokalizációt a retromert reprezentáló 

Vps29 riporterrel [A) és G)], és a retromer funkcióvesztése nem változtatja meg a Lerp 

zsírtestsejtekben mutatott lokalizációját a kontroll sejtekben detektálthoz képest [B) - C)]. A Lerp 

mRNS különböző szakaszait célzó RNSi konstrukciókkal kiváltott géncsendesítés egyik esetben sem 

jár a retromer funkcióvesztés esetén megfigyelt abnormális autofág struktúrák megjelenésével [D) - 

F)]. Az mCherry-Atg8a riporter által a sejtekből lefedett terület egyik RNSi konstrukció esetén sem 

mutat szignifikáns különbséget a kontroll sejtekhez képest [H)]. A képek kilenc, egyenként 1 µm-es 

optikai szelet egymásra illesztésével készültek az A) panel kivételével, mely egy, 1 µm-es optikai 

szeletet ábrázol. DAPI: sejtmagok. A skála a teljes képeken 10µm-t, a kinagyított részleteken 5µm-t 

jelöl. 
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Feltételezésünk szerint, amennyiben a Lerp tölti be a legfontosabb lizoszómális 

enzimreceptor szerepét a lárvális zsírtestsejtekben, hiányában a retromer funkcióvesztése 

esetén megfigyelttel egyező vagy ahhoz nagyon hasonló fenotípust kellene tapasztalnunk. 

Ennek vizsgálatához három, a Lerp mRNS különböző szakaszait célzó, UAS-sel vezérelt 

RNSi konstrukciókat hordozó törzset szereztünk be, melyek közül a VDRC 18205 és VDRC 

108740 törzsek a bécsi törzsközpontból (lerpGD308 allél lerpKK107813), a LERP.I3 törzs pedig 

André C. Dennes laboratóriumából származott (lerpI3 allél). Az első két törzs esetén az RNSi 

konstrukciók a gén ötödik exonját célozzák, a harmadik törzs kapcsán sajnos nem áll 

rendelkezésünkre információ a célszekvencia tekintetében.  Az RNSi konstrukciók 

hatékonyságát RT PCR segítségével ellenőriztük. Méréseink alapján mindhárom RNSi 

konstrukció hatékonyan csökkentette a Lerp mRNS-ek mennyiségét (10. ábra, B). 

A Lerp csendesítésének az mCherry-Atg8a riporter eloszlására gyakorolt hatását a 

retromer komponensek csendesítésénél bemutatott módon, éheztetett lárvák esetén 

vizsgáltuk meg, és azt tapasztaltuk, hogy egyik RNSi konstrukció esetében sem jelent meg 

a retromer hiánya esetén látotthoz hasonló fenotípus a lárvális zsírtestsejtekben (20. ábra, 

D-F). Nem detektáltunk megnagyobbodott, abnormális autofág struktúrákat a Lerp-

csendesített sejtekben, illetve az mCherry-Atg8a riporter által a sejtekből lefedett terület sem 

mutatott növekedést a szomszédos kontroll sejtekhez viszonyítva (20. ábra, H).  

 

Mindezekből az eredményekből arra következtettünk, hogy a Drosophila lárvális 

zsírtestben a retromer komplex nem játszik számottevő szerepet a Lerp transzportjában, 

illetve a Lerp nem az egyetlen vagy legfontosabb lizoszómális enzimreceptor ebben a 

szövetben. 
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4.8 Az Snx3 és Snx6 fehérjék részt vesznek a zsírtestsejtekben zajló lizoszómális 

enzimtranszportban 

Mint arról a „Bevezetés” fejezetben már esett szó, a szakirodalomban több, 

egymástól eltérő összetételű, alternatív retromer komplex leírásra került már, melyek 

egymástól a sorting nexin alkomplexet alkotó Snx fehérjék összetételében különböznek. Az 

ecetmuslica genomjában összesen tíz snx gén található, melyek közül Zhang és munkatársai 

nyolc esetén létrehozták a gének nullmutáns alléljeit (Zhang és mtsai., 2011). Hogy képet 

kapjunk arról, vajon a Drosophila lárvális zsírtestsejtjeiben zajló lizoszómális 

enzimtranszportban milyen összetételű retromer komplex vesz részt, szerettük volna 

megvizsgálni ezen allélek lizoszómális rendszerre gyakorolt hatását. Sajnálatos módon 

azonban az ezeket hordozó törzsekhez (a szerzőkkel való többszörös, sikertelen 

kapcsolatfelvételi kísérlet után) nem sikerült hozzájutnunk.  

Az snx1 (CG2774), az snx3 (CG6359), illetve az snx6 (CG8282) gének esetében 

azonban sikerült beszereznünk két-két független, UAS-sel vezérelt RNSi konstrukciót 

hordozó törzset a bloomingtoni, illetve a mishimai törzsközpontokból. Ezek a konstrukciók 

a BDSC 38301 és a NIG 2774R-1 törzsek esetén az Snx1 mRNS 3’ UTR-jét (snx1HMS01763 

allél), illetve első három exonját (snx1NIG.2774R-1 allél),  a BDSC 41947 és a NIG6359R-1 

törzsek esetén az Snx3 mRNS 5’ UTR-jét (snx3HMS02344 allél), illetve első három exonját 

(snx3NIG.6359R-1 allél), a BDSC 38278 és NIG 8282R-2 törzsek esetén pedig az Snx6 mRNS 

3’ UTR-jét (snx6HMS01729 allél), illetve első három exonját (snx6NIG.8282R-2 allél) célozzák. 

Ezek hatékonyságát RT PCR segítségével ellenőriztük. Méréseink alapján mindegyik RNSi 

konstrukció (különböző mértékben ugyan, de) hatékonyan csökkentette a célzott mRNS-ek 

mennyiségét (10. ábra, C). A továbbiakban a fenti RNSi konstrukciókat hordozó törzseket 

használva a korábban bemutatott módon, éheztetett lárvák zsírtestsejtjeiben vizsgáltuk meg, 

hogy valamelyik snx gén csendesítése esetén tapasztalunk-e a Vps35 és a Vps26 csendesítése 

esetén megfigyelthez hasonló fenotípusokat. 

Az Snx1 esetében egyik RNSi konstrukció kifejeződésének hatására sem változott 

meg a zsírtestsejtekben detektált, mCherry-Atg8a riporterrel jelölt autofág struktúrák 

mintázata a kontroll sejtekhez viszonyítva (21. ábra, A-B). Ezzel ellentétben, az Snx3, illetve 

az Snx6 csendesítése mindkét RNSi konstrukció esetén megnagyobbodott autofág struktúrák 

megjelenésével járt (21. ábra, C-F), az ezek által a sejtekből lefedett terület szignifikáns 

növekedést mutatott a szomszédos kontroll sejtekben mértekhez képest (21. ábra, G).  
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21. ábra Az Snx1, Snx3 és Snx6 csendesítésének autofágiára gyakorolt hatása 

Az mCherry-Atg8a riporter eloszlásának vizsgálata az Snx1-, Snx3- és Snx6-csendesített 

zsírtestsejtekben. Míg az Snx1 csendesítése egyik RNSi konstrukció esetében sem változtatja meg 

az mCherry-Atg8a riporter kontroll sejtekhez viszonyított mintázatát [A) - B)], addig az Snx3 és az 

Snx6 csendesítése [C) - F)] mindegyik esetben megnagyobodott, esetenként csoportosuló autofág 

struktúrák megjelenésével jár (nyílhegyek a kinagyított részleteken). Az Snx1-gyel ellentétben, az 

Snx3 és az Snx6 csendesítésének hatására megnövekedik az mCherry-Atg8a riporter által a sejtekből 

lefedett terület [G)]. Ezek az eredmények az utóbbi két fehérje lizoszómális enzimtranszportban való 

részvételére utalnak. Mindegyik kép kilenc, egyenként 1 µm-es optikai szelet egymásra illesztésével 

készült. DAPI: sejtmagok. A skála a teljes képeken 20µm-t, a kinagyított részleteken 5µm-t jelöl.  
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A pozitív eredményt adó négy RNSi konstrukció esetén megvizsgáltuk ezek 

kifejeződésének hatását a Lamp1-GFP riporter mintázatára is, melyet szintén a Vps26, 

illetve Vps35 csendesítésénél bemutatott módon, éheztetett lárvák zsírtestein végeztünk (22. 

ábra, A-E). Az adatok számszerűsítésekor a riporter által a sejtekből lefedett terület 

százalékos arányait számítottuk ki, majd azokat grafikusan ábrázoltuk (22. ábra, F). 

 

22. ábra Az Snx3 és Snx6 csendesítésének lizoszómákra gyakorolt hatása 

A Lamp1-GFP riporter eloszlásának vizsgálata az Snx3- és Snx6-csendesített zsírtestsejtekben. Mind 

a négy RNSi konstrukció esetében a kontroll sejtekben [A)] detektáltakhoz képest megnövekedett 

méretű lizoszómális struktúrák jelennek meg [B) - E)], és megnövekedik a Lamp1-GFP riporter által 

a sejtekből lefedett terület [F)]. Mindegyik kép kilenc, 1 µm-es optikai szelet egymásra illesztésével 

készült. DAPI: sejtmagok. A skála a teljes képeken 20µm-t, a kinagyított részleteken 5µm-t jelöl. 

Vizsgálataink során mind a négy RNSi konstrukció esetén megnagyobbodott, 

Lamp1-GFP-re pozitív lizoszómális struktúrákat detektáltunk a zsírtestsejtekben, a riporter 

által a sejtekből lefedett terület tekintetében pedig növekedését tapasztaltuk, mely (az 

snx6NIG.8282R-2 allél kivételével) szignifikáns mértékű volt a kontroll sejtekhez viszonyítva. 

A sorting nexinekre irányuló vizsgálataink tehát az Snx3 és az Snx6 csendesítésének 

esetén a Vps35 funkcióvesztéshez hasonló eredményt adtak, melyből azt a következtetést 

vontuk le, hogy a Drosophila lárvális zsírtestben zajló lizoszómális enzimtranszportban az 

Snx3 és Snx6 fehérjék feltehetően a retromer komplex részeként vesznek részt. 
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4.9 Atg6 és UVRAG hiányában abnormális késői endoszómális struktúrák jelennek 

meg a fejlődő bábszárnysejtekben 

Az Atg6-tal, illetve a PI3K (III) komplexszel kapcsolatos vizsgálataink tárgyául a 

fejlődő muslicaszárnyat választottuk. Ez a mindössze két hengerhámsejt-rétegből felépülő 

szerv a sejtpolaritási vizsgálatok ideális modellje. Az egymással bazális részeikkel 

kapcsolatban álló sejtek között szigorúan meghatározott mintázatban elhelyezkedő 

sejtkapcsoló struktúrák létesítenek kapcsolatot, melyek membránba történő kihelyeződése 

vezikuláris transzportfolyamatokkal, az endoszómális rendszer közreműködésével történik 

(Fristrom és mtsai., 1993). A rendszer megfelelő működéséhez szükséges fehérjék 

hiányában a sejtkapcsolatok kialakításában részt vevő fehérjék transzportja zavart szenved, 

mely sejtpolaritási defektusokkal, ebből következően pedig a kifejlett szárny jellegzetes 

morfológiai elváltozásaival, torzulásaival jár (Abe és mtsai., 2009; Brower és Jaffe, 1989; 

Lu és Bilder, 2005; Usui és mtsai., 1999). 

Elektronmikroszkópos morfológiai vizsgálataink során olyan egyedek szárnyaival 

dolgoztunk, melyeket UAS irányítása alatt álló RNSi konstrukciókat és UAS-sel vezérelt 

Dicer2 enzimet, illetve a fejlődő szárnysejtekben kifejeződő Gal4-drivert hordozó egyedek 

keresztezésével állítottunk elő. Kontrollként a csak a Gal4-drivert és az UAS-Dicer2-t 

hordozó egyedek szárnyai szolgáltak. Az atg6 esetében emellett létrehoztunk olyan 

mozaikos egyedeket is, melyek minden testi sejtje heterozigóta formában hordozta a gén 

nullmutáns alléljét, szárnyaik azonban homozigóták voltak a mutációra (az eljárás részleteit 

ld. az „Anyagok és módszerek” fejezetben). A fenti módszerekkel kiküszöböltük, hogy az 

adott gén funkcióvesztésének más szövetekre gyakorolt hatása megzavarja vagy (letális 

hatása miatt) lehetetlenné tegye a bábszárnysejtek vizsgálatát. Az atg6 nullmutáns allélt és 

FRT-helyet egyaránt hordozó törzset Eric H. Baehrecke bocsátotta rendelkezésünkre 

(Shravage és mtsai., 2013). 

Vizsgálataink azt mutatták, hogy mind az atg6 nullmutáns, mind pedig az Atg6-, 

illetve UVRAG-csendesített szárnysejtek apikális részeiben nagyméretű, abnormális 

multivezikuláris és multilamelláris testek jelentek meg (23. ábra, B, C, D). Ilyen képletek a 

kontroll sejtekben nem voltak megfigyelhetők (23. ábra, A), morfológiájuk (valamint itt nem 

részletezett elektronmikroszkópos immun- és enzimcitokémiai vizsgálataink) alapján pedig 

ezek a struktúrák egyértelműen abnormális késői endoszómáknak és endolizoszómáknak 

feleltek meg. Ezekhez hasonló képleteket sem az Atg14, sem pedig az Atg8a csendesítése 
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esetén nem figyeltünk meg (23. ábra, E, F), a szárnysejtek morfológiája minden tekintetben 

a kontroll sejtekéihez volt hasonló. Ez egyrészt azt mutatta, hogy a (legalábbis az általunk 

vizsgált fejlődési stádiumú) bábszárnyban az autofágia gátlása nem jár számottevő 

morfológiai elváltozással, és nem az autofágia zavara áll az abnormális vezikuláris 

struktúrák megjelenésének hátterében. Másrészt eredményeink rávilágítottak az Atg6 és az 

UVRAG szárnysejtekben betöltött autofágia-független, endócitózis-specifikus funkcióira.  

23. ábra A vizsgált bábszárnysetjek ultrastruktúrája 

A PI3K (III) komplex egyes tagjai, illetve az Atg8a funkcióvesztésének hatása a fejlődő szárnysejtek 

ultrastruktúrájára. Az Atg6-csendesített és nullmutáns szövetben [B) - C)], valamint az UVRAG 

csendesítése esetében is [D)] abnormális késői endoszómák és endolizoszómák jelennek meg a 

sejtekben, melyek lehetnek nagy multivezikuláris testek (csillag), denz multivezikuláris testek (kis 

nyílhegy) és multilamelláris testek (nagy nyílhegy). Ezekhez hasonlóak sem a kontroll [A)], sem az 

Atg8a-, illetve Atg14-csendesített sejtekben nem detektálhatóak [E) és F)], mely az Atg6 és UVRAG 

szárnysejtekben betöltött fontos, de autofágia-független szerepére utal. A skála 1 µm-t jelöl. Li - 

lizoszóma, M - mitokondrium, L - lipidcsepp (Lőrincz Péter ábrája)  
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5. Az eredmények megvitatása 

5.1 A retromer komplex szerepe a zsírtestsejtek auto-endolizoszómális rendszerében 

Eredményeink alapján a 24. ábrán bemutatott modellt állítottuk fel a retromer 

komplexszel kapcsolatos kísérleti adataink összegzésére és értelmezésére. A normál 

körülmények között (24. ábra, A) a zsírtestsejtekben zajló, lizoszómális lebontási 

folyamatok fő színhelyét mind táplálkozó, mind éheztetett körülmények esetén az 

amfiszómák képezik, melyek mind az autofág, mind az endocitotikus útvonal felől fogadnak 

lebontásra ítélt anyagokat. A degradációhoz szükséges lizoszómális enzimek nagy része a 

transz-Golgi hálózat felől az endoszómák közvetítésével jut el ebbe a kompartimentumba, 

feltehetően egy eddig ismeretlen, a Lerp-től különböző enzimreceptor segítségével. A korai, 

illetve késői endoszómákon elhelyezkedő retromer komplex minden bizonnyal e receptor 

retrográd irányú transzportjáért felelős, és működésének eredményeképpen a reciklizált 

receptorok kielégítő mennyiségű lizoszómális enzimet szállíthatnak az auto-, illetve 

endolizoszómális struktúrákba. Retromer hiányában (24. ábra, B) azonban a lizoszómális 

enzimreceptorok nem jutnak vissza a TGH-ba, az újonnan szintetizálódó receptorok pedig 

nem képesek a lizoszómális lebontó folyamatok számára elegendő mennyiségű enzimet 

szállítani. Így a képződő autofagoszómák és endoszómák egymással és lizoszómákkal ugyan 

fúzionálnak és savas beltartalmú amfiszómákat hoznak létre, lizozómális enzimek hiányában 

azonban további degradációjuk zavart szenved. Ennek következtében nagyméretű, 

abnormális, lebontatlan citoplazmatikus és endocitotikus eredetű komponenseket tartalmazó 

amfiszómák és autolizoszómák halmozódnak fel a retromer funkcióvesztéses sejtekben. 

 
24. ábra A retromer komplex szerepe a zsírtestsejtek auto-endolizoszómális rendszerében 
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 Kísérleti rendszerünkben tehát kanonikus retromer funkcióról, illetve az annak 

kiesése következtében tapasztalt funkcióvesztéses fenotípusokról beszélhetünk. Ezt 

alátámasztja egyrészt a komplex (a legtöbb szakirodalmi adattal összhangban álló) korai, 

illetve korai-késői átmeneti endoszómákon való lokalizációja (Burgess és mtsai., 2012; 

Cullen és Korswagen, 2012; Gallon és Cullen, 2015; van Weering és mtsai., 2012; Wang és 

mtsai., 2014b), másrészt az, hogy retromer hiányában csak az autofágia és az endoszómális 

érés késői, lebontási lépései szenvednek zavart a zsírtestsejtekben. Zavodszky és 

munkatársai emlős sejttenyészet, Zheng és munkatársai pedig növényi sejtek vizsgálata 

során ugyan leírták a Vps35 fehérje autofág struktúrákkal való kolokalizációját, illetve a 

fehérje szerepét az autofagoszómák kialakulásában (Zavodszky és mtsai., 2014; Zheng és 

mtsai., 2015), mi azonban a Drosophila lárvális zsírtestsejtjeiben nem tapasztaltunk 

hasonlót. Vizsgálataink során nem tudtunk kimutatni defektust a korai autofág, illetve 

endocitotikus struktúrák kialakulásában, hiszen bizonyítottuk autofagoszómák és 

multivezikuláris testek jelenlétét a retromer funkcióvesztéses zsírtestsejtekben. Így – bár más 

szövetekben már leírták a retromer szerepét az autofagoszómák és endoszómák 

képződésében – a lárvális zsírtestben a retromer komplex nem szükséges e struktúrák 

kialakulásához, ugyanakkor elengedhetetlen az auto-, illetve heterofág eredetű 

komponensek degradációjához.  

Ugyan a lebontási zavar hátterében álló elsődleges mechanizmusként egyértelműen 

a lizoszómális enzimek nem megfelelő transzportját azonosítottuk, két további tényezőt is 

meg kell említenünk eredményeink megvitatása kapcsán.  

Az egyik kérdést a retromer hiányában felhalmozódó struktúrák savasságáról kapott 

két, látszólag egymásnak ellentmondó eredmény veti föl. A LysoTracker Red festés alapján 

savasnak tekintett struktúrákban ugyanis az mCherry-GFP-Atg8a riporter mindkét 

fluorofórja intenzív fluoreszcenciát mutatott, noha a GFP elviekben gyorsan el kellene 

veszítse fluoreszkáló képességét, amint a fehérje savas közegbe kerül. Az ellentmondás 

feloldható, ha alaposabban megvizsgáljuk a LysoTracker és a GFP pKa értékeit, melyek 7.5-

nek és 6.0-nak adódnak (Duvvuri és mtsai., 2004; Kneen és mtsai., 1998). Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy 6.0-ás pH-nál a GFP-molekulák fele fluoreszkáló, nem protonált formában 

van jelen, míg gyakorlatilag az összes LysoTracker molekula protonálódik, így szintén 

fluoreszkál. Tehát ha például a normális esetben 5.0 körüli lizoszómális pH megemelkedik 

5.5 és 6.0 közé, mindkét fenti markerre kaphatunk pozitív jelölést. Nem zárhatjuk tehát ki, 

hogy retromer hiányában a lizoszómális enzimtranszport zavara mellett kismértékű 
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savasodási probléma is fellép. Minthogy a retromer szerepe a sejtekben zajló vezikuláris 

transzportfolyamatokban jóval összetettebb, mint az korábban vélhető volt, elképzelhető, 

hogy valamilyen, eddig még nem feltárt módon a komplex szerepet játszik például a 

lizoszómális membránban található protonpumpa, a V-ATPáz komplex transzportjában, 

melyre több, nemrégiben megjelent közlemény is utalhat. Finnigan és munkatársai 

kimutatták, hogy a retromer szerepet játszik az élesztő V-ATPáz komplex egy alegységének 

transzportjában (Finnigan és mtsai., 2011), Carnell és munkatársai pedig úgy találták, hogy 

nyálkagomba (Dictyostelium discoideum) kísérleti rendszerben a retromer kötőpartereként 

(is) leírt WASH (Wiskott-Aldrich syndrome protein and Scar Homolog) komplex hiányában 

zavart szenved a V-ATPáz komplex posztlizoszómákról való leválása (Carnell és mtsai., 

2011). Emellett egy nemrég megjelent közlemény alapján a V-ATPáz hiányában a 

Drosophila zsírtestsejtek ultrastruktúrája az általunk bemutatotthoz nagyon hasonló képet 

mutat (Mauvezin és mtsai., 2015). Ezek, illetve saját eredményeink a retromer komplexnek 

a sejtek vezikuláris transzportfolyamataiban betöltött sokrétű szerepére mutatnak rá. 

A másik kérdés a 24. ábrán vázolt mechanizmusból következik, mely szerint 

retromer hiányában a lizoszómális enzimek elviekben mintegy csapdába esnek, 

felhalmozódnak a TGH ciszternáiban. A katepszin L immunhisztokémiai kimutatása során 

azonban nem tapasztaltunk erre utaló jeleket, csak kisméretű, katepszin L-re pozitív, de 

Lamp1-GFP-re negatív struktúrákat detektáltunk, melyek a kontroll sejtekben is 

megtalálhatóak voltak. Az, hogy retromer hiányában nem tudtunk kimutatni katepszin L 

felhalmozódást, sőt, a sejtekben csökkent immunjelölést tapasztaltunk, többféleképpen 

magyarázható. Elképzelhető, hogy a retromer hiánya valamilyen (eddig ismeretlen) módon 

az enzim csökkent kifejeződését vonja maga után. A legvalószínűbb magyarázatnak azonban 

azt tartjuk, hogy mivel a retromer funkciójának kiesésével nem jut vissza elegendő 

lizoszómális enzimreceptor a TGH-ba, azok hiányában a szintetizálódott enzimek az 

alapvető szekréciós útvonalat követve, exocitózissal kiürülnek a sejtekből. Ezt a 

feltevésünket a hasonló mechanizmusról emlős modellrendszerekben beszámoló 

közleményekre, illetve az élesztőben leírt, a Vps fehérjék hiánya esetén tapasztalt 

enzimszekréciós fenotípusra alapozzuk (Arighi és mtsai., 2004; Banta és mtsai., 1988; 

Dittmer és mtsai., 1998). 
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Külön említést érdemelnek azok az eredményeink is, amelyek alapján az 

ecetmuslicában eddig egyedüliként azonosított lizoszómális enzimreceptor, a Lerp nem 

játszik számottevő szerepet a lárvális zsírtestsejtekben zajló lizoszómális 

enzimtranszportban, és amelyek így eddig még ismeretlen, hasonló funkciójú receptorok 

létére utalnak. E kérdés kapcsán először is le kell szögeznünk, hogy a Lerp mint potenciális 

jelölt vizsgálatához rendelkezésünkre álló genetikai eszközök tárháza kísérleteink idején 

korántsem volt teljesnek mondható. Bár az általunk használt három független, a Lerp-et 

célzó RNSi konstrukció minden esetben csökkentette a Lerp mRNS-ek mennyiségét, egyik 

sem reprodukálta a retromer funkcióvesztéses fenotípusokat. Azonban mint a legtöbb RNS-

interferencián alapuló vizsgálat esetében, itt is kérdéses, hogy az elért csendesítési 

hatékonyság elégséges-e az esetleges funkcióvesztéses fenotípus megjelenéséhez, így nem 

zárhatjuk ki egyértelműen a Lerp részvételét az általunk vizsgált folyamatokban. 

Eredményeinknek egy nullmutáns lerp allél vizsgálata adhatná cáfolhatatlan megerősítését, 

melyet kevéssel a jelen dolgozat alapjául szolgáló közleményünk elfogadása után Hasanagic 

és munkatársai létrehoztak és jellemeztek (Hasanagic és mtsai., 2015). Eredményeik közül 

a Lerp lizoszómális enzimtranszportban játszott szerepét megerősítik azok, melyek szerint a 

fehérje hiányában a lerp nullmutáns lárvákban valamelyest lecsökken a lizoszómákban 

található, aktív katepszin L mennyisége, illetve ezek az állatok rosszabbul viselik az 

éheztetést is. Ugyanakkor a mutációt homozigóta formában hordozó egyedek semmiféle 

fejlődési defektust nem mutatnak, a kikelő imágók csak testtömegükben maradnak el kissé 

a vadtípusú egyedekhez képest. A szerzők által levont következtetések összhangban állnak 

eredményeinkkel, és megerősítik feltevésünket, mely szerint a Lerp nem tekinthető az 

ecetmuslica univerzális és egyetlen lizoszómális enzimreceptorának, és létezhetnek egyéb, 

esetleg csak egyes szövetekben működő, ilyen típusú receptorok. Ezzel összhangban, a Lerp 

szövetspecifikus szerepére utalnak azok, a FlyBase-ben elérhető adatok, melyek alapján ez 

a fehérje csak a lárvális emésztőtraktusban mutat erős kifejeződést, egyéb szövetekben 

alacsony az expressziója (http://flybase.org/reports/FBgn0051072.html).  

Az emlősök esetében jól ismert mannóz-6-foszfát útvonal feltehetően egy olyan 

evolúciós „újítás”, amely rovarokban nincsen jelen, és Dennes és munkatársai felvetése 

alapján az ecetmuslicában zajló, lizoszómális enzimválogatási mechanizmusok működése 

nem szénhidrát-oldalláncok, hanem peptid-motívumok felismerésén alapul (Dennes és 

mtsai., 2005). Ennek a kölcsönhatásnak a strukturális alapjait megismerve lehetőség nyílna 

alternatív enzimreceptorok keresésére a Drosophila proteomban. Ugyancsak potenciális 
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jelöltek lehetnek azok a transzmembrán fehérjék, amelyek az eddig azonosított, a retromer 

egyes komponensei által felismert (és emlős rendszerben már bizonyítottan működő) 

fehérjemotívumokat hordozzák. Ilyenek például a CI-MPR-ben és a sortilinben egyaránt 

megtalálható [FW]L[MV] és SDEDLL szekvenciák, melyeket a Vps35, illetve a Vps29 

fehérjék ismernek fel (Damen és mtsai., 2006; Seaman, 2007). A lizoszómális 

enzimtranszportban játszott szerepre utalhat továbbá a (Lerp fehérje C-terminálisán is 

megtalálható) DXXLL-szekvencia jelenléte, mely a lizoszómális enzimreceptorok 

anterográd irányú transzportjáért felelős GGA komplexszel való kapcsolat kialakításához 

szükséges (Takatsu és mtsai., 2001). A más kísérleti rendszerekből származó adatok így 

alapjául szolgálhatnának az ecetmuslicában eddig még nem azonosított lizoszómális 

enzimreceptorok kereséséhez. 

A sorting nexinek vizsgálata során kapott eredményeink alapján mind az Snx3, mind 

az Snx6 csendesítése a Vps35 funkcióvesztéshez hasonló fenotípust eredményezett, amely 

alapján tehát a zsírtestsejtekben zajló lizoszómális enzimtranszportban nem-BAR és BAR-

Snx fehérjék egyaránt részt vesznek. Mivel mindeddig nem került leírásra olyan összetételű 

sorting nexin alkomplex, mely mindkét típusú fehérjét tartalmazza (Rojas és mtsai., 2007; 

Wassmer és mtsai., 2007; Wassmer és mtsai., 2009), azt feltételezzük, hogy két különböző 

összetételű retromer komplex van jelen a lárvális zsírtestsejtekben, melyek különböző 

endoszómális kompartimentumon vagy egyazon kompartimentum különböző aldoménjein 

látják el funkciójukat. Erre utal a retromer komplex mind korai, mind késői endoszómális 

markerekkel való kolokalizációja a zsírtestsejtekben, illetve emellett szól az is, hogy a 

szakirodalom alapján az Snx3-at, illetve Snx6-ot tartalmazó retromer komplexek különböző 

endoszómális kompartimentumokon látják el funkciójukat (van Weering és mtsai., 2012; Xu 

és mtsai., 2001).  

Amennyiben feltételezzük két különböző összetételű komplex működését a lárvális 

zsírtestben, a BAR-Snx fehérjéket tartalmazó komplex összetétele kérdéses marad. A 

jelenleg elfogadott modell értelmében ugyanis az Snx3 önállóan is kapcsolódhat a Vps26-

Vps29-Vps35 trimerhez, míg a BAR-retromernek egy olyan heterodimert kellene 

tartalmaznia, amely Drosophila esetében csak az Snx1-Snx6 párosítás lehet. Eredményeink 

azonban azt mutatták, hogy az Snx1 csendesítése nem jár az Snx6 csendesítéséhez hasonló 

hatással. Akárcsak a Lerp vizsgálata esetén, természetesen itt is felmerül az RNSi 

konstrukciók nem kielégítő hatékonyságának lehetősége. Ez ellen szól azonban, hogy míg 

az Snx6 esetében a géntermék mennyiségének kb. felére csökkenése már elegendő volt az 
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abnormális lizoszómális struktúrák megjelenéséhez, addig az Snx1 esetén egy ennél 

erőteljesebb csendesítés hatására sem figyeltünk meg ehhez hasonló fenotípust. Ezért nem 

zárhatjuk ki, hogy (legalábbis a Drosophila zsírtestben) léteznek eddig még nem leírt 

összetételű sorting nexin alkomplexek, illetve retromer komplexek, melyek például Snx3-

Snx6 hetero-, Snx6 homodimert vagy az Snx6 mellett egyéb, általunk nem vizsgált Snx 

fehérjét tartalmaznak. Az eredményeink alapján felmerülő kérdésekre a Drosophila retromer 

komplexek biokémiai analízise adhatna választ. 

 

5.2 Az Atg6- és UVRAG-tartalmú PI3K (III) komplex szerepe a fejlődő 

szárnysejtekben 

Kísérleteinkben egy másik, a sejtek vezikuláris transzportfolyamataiban fontos 

szerepet játszó komplex, a PI3K (III) komplex szerepével és összetételével kapcsolatban is 

végeztünk vizsgálatokat, az ezekből levont következtetéseinket a 25. ábra foglalja össze.  

Ismert, hogy az Atg6 kétféle PI3K komplex (III) részeként endocitotikus és autofág 

folyamatokban is részt vehet (Funderburk és mtsai., 2010; Itakura és mtsai., 2008; Kihara és 

mtsai., 2001). Az Atg6, illetve a PI3K (III) komplex Drosophila szárnysejtekben betöltött 

szerepének vizsgálata során kapott eredményeink alapján az Atg6-ot és az UVRAG-ot 

egyaránt tartalmazó komplex fontos szerepet játszik a szövetben zajló endocitotikus 

folyamatokban, míg az Atg14-tartalmú komplex (még ha jelen is van a szövetben) nem 

rendelkezik ilyen funkcióval. Megállapításainkat arra alapozzuk, hogy az Atg6 és az 

UVRAG funkcióvesztésének hatása mind ultrastruktúrális vizsgálataink, mind egyéb, itt 

nem részletezett kísérleteink során egymáshoz nagyon hasonló, markáns fenotípusok 

megjelenésével járt, míg az Atg14 funkcióvesztése nem. Előbbi két fehérje hiányában 

abnormális késői endoszómális struktúrák megjelenését, a sejtkapcsoló struktúrákat alkotó 

fehérjék eloszlásának és a sejtpolaritásnak a megváltozását, valamint egyes jelátviteli 

útvonalak zavarát mutattuk ki. Ezek a fenotípusok minden bizonnyal a zavart vezikuláris 

transzport, illetve a nem kielégítő lizoszómális lebontás következtében alakultak ki.  

Eredményeink az Atg6- és UVRAG-tartalmú PI3K (III) komplex endocitózisban 

játszott központi szerepét mutatják, és összhangban állnak a témával kapcsolatos in vivo 

szakirodalmi adatokkal. Ecetmuslica szárnysejtekben korábban már kimutatták abnormális 

késői endoszómális struktúrák megjelenését a PI3K (III) komplex másik két tagjának, a 

Vps15-nek és a Vps34-nek a hiányában, illetve a sejtpolaritás zavarát a Vps15 
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funkcióvesztése esetén (Abe és mtsai., 2009). Ismert továbbá, hogy mind a Vps34, mind az 

UVRAG hiánya a Notch intracelluláris felhalmozódását, ezzel a Notch jelátvitel 

megváltozását eredményezi az ecetmuslica szem-, illetve szárnykorongjában (Juhász és 

mtsai., 2008; Lee és mtsai., 2011). Emellett emlős sejttenyészetben Atg6 hiányában 

felhalmozódik az epidermális növekedési faktor receptora, amely a jelátvitel erősödéséhez 

és megnövekedett áttétképzési képességhez vezet (Rohatgi és mtsai., 2015; Thoresen és 

mtsai., 2010).  

Az endocitózis molekuláris mechanizmusában résztvevő fehérjék nélkülözhetetlenek 

a normális sejtműködéshez, illetve tumorszuppresszor szereppel is rendelkeznek a 

sejtpolaritás fenntartásán, illetve egyes jelátviteli útvonalak szabályozásán keresztül (Hu és 

mtsai., 2012; Logan és Nusse, 2004; Sever és Brugge, 2015; Tellkamp és mtsai., 2014). A 

PI3K (III) komplexszel kapcsolatos (itt nem részletezett további) eredményeink alapján a 

Drosophila szárnysejtekben az Atg6-ot és UVRAG-ot tartalmazó komplex az endoszómák 

PI(3)P-tartalmának kialakításával szükséges mindezen folyamatok megfelelő működéséhez. 

Ezekben a nem autofágiához köthető folyamatokban az Atg6 az UVRAG-ot tartalmazó PI3K 

(III) komplex tagjaként szerepel, míg a szárnyban zajló autofágiában a fenti funkciókkal nem 

rendelkező, Atg14-tartalmú komplex vehet részt. Eredményeink alapján elképzelhetőnek 

tartjuk, hogy az Atg6 és UVRAG ismert tumorszuppresszor hatásának egy része (Liang és 

mtsai., 2006; Qu és mtsai., 2003) a sejtkapcsoló struktúrák, illetve a megfelelő sejtpolaritás 

fenntartásán keresztül érvényesül. 

 

25. ábra Az Atg14-et, illetve az UVRAG-ot tartalmazó, különböző PI3K (III) 

komplexek funkciói a fejlődő szárnysejtekben (Lőrincz Péter ábrája) 
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5.3 Kitekintés, orvosbiológiai vonatkozások 

A retromer komplex szerepe a sejtekben zajló vezikuláris transzportfolyamatokban 

intenzíven kutatott terület, és mind in vitro, mind in vivo kísérletes eredmények beszámoltak 

már arról, hogy retromer funkció hiányában abnormális késői endoszómák, illetve 

lizoszómák jelennek meg a vizsgált állati, illetve növényi sejtekben (Arighi és mtsai., 2004; 

Burgess és mtsai., 2012; Munch és mtsai., 2015; Wang és mtsai., 2014b). A mi 

eredményeink azonban az elsők, amelyek rávilágítanak arra, hogy ezek a struktúrák 

(legalábbis az általunk vizsgált szövetben) akár nagyrészt autofág eredetűek is lehetnek.  

A sejtekben felhalmozódó autofág struktúrák és az idegsejtpusztulással járó 

betegségek kapcsolata már régóta ismert, a retromer vonatkozásában pedig jelenleg 

különösen intenzíven kutatott terület a komplex szerepe ezeknek a kórképeknek a 

kialakulásában (Martinez-Vicente és Cuervo, 2007; Small és Petsko, 2015).  

Mind a Parkinson-, mind az Alzheimer-kór patomechanizmusában körvonalazódni 

látszik a retromer funkció zavarának hozzájárulása a kórkép kialakulásához, mely mindkét 

esetben egy-egy, az adott betegségben kulcsszereppel bíró fehérje zavart transzportja (Follett 

és mtsai., 2014; Wen és mtsai., 2011). A szakirodalmi adatok alapján úgy tűnik, hogy az 

idegszövetben, illetve azon belül is bizonyos agyi területeken a retromer fő, szövetspecifikus 

funkciója lehet ezeknek az enzimeknek a szállítása. A témában megjelent közlemények nem 

számolnak be autofág struktúrák felhalmozódásáról ezekben az esetekben, és eredményeink 

arra utalnak, hogy ez akkor történhet meg, ha az adott sejtekben a retromer a kulcsfontosságú 

szereplő a lizoszómális enzimek retrográd irányú transzportjában – létezik ugyanis a 

retromertől független, a Rab9 részvételével működő retrográd útvonal is e receptorok 

visszavételére (Lombardi és mtsai., 1993; Seaman, 2005).  

A lizoszómális tárolási betegségek legtöbbször szintén idegsejtpusztulással járnak, 

és jellemzőjük az abnormális lizoszómális struktúrák felhalmozódása a sejtekben (Platt és 

mtsai., 2012). Az autofág eredetű komponensek hozzájárulása ezekhez a képletekhez a 

legtöbb esetben bizonyított, a betegségek egy alcsoportja, a neuronális ceroid lipofuszcinózis 

esetén azonban még nem igazán ismert (Lieberman és mtsai., 2012). Az ebbe az altípusba 

sorolt megbetegedésekre jellemző az autofluoreszkáló lipofuszcin granulumok 

felhalmozódása az idegsejtekben. Míg a lizoszómális tárolási betegségek legtöbbjénél egy 

adott lizoszómális enzim hiánya okozza a problémát, a neuronális ceroid lipofuszcinózissal 

eddig összefüggésbe hozott tíz, ún. CLN (Ceroid-Lipofuscinosis, Neuronal) gén, illetve 
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fehérje funkciója nem ismert minden esetben. A CLN5 esetében Mamo és munkatársai 

kimutatták, hogy a fehérje normális esetben a késői endoszómákon található meg, és a Rab7, 

illetve a retromer komplex toborzásán keresztül részt vesz a CI-MPR és a sortilin 

szállításában (Mamo és mtsai., 2012). A CLN5 fehérje interakciós partnere a CLN3, amely 

a Batten-kórban érintett transzmembrán fehérje, és amelynek szerepét a lizoszómális 

enzimtranszportban emlős sejttenyészeten végzett kísérletekben igazolták (Metcalf és 

mtsai., 2008). Egy korábbi munka pedig autofág defektusról számol be a CLN3 mutáns 

formáját kifejező egérmodell esetében (Cao és mtsai., 2006). Bár közvetlen módon még nem 

vizsgálták a retromer szerepét a lizoszómális tárolási betegségekben, a fenti adatok, illetve 

saját eredményeink felvetik a komplex érintettségének lehetőségét a Batten-kórban. 

  

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy eredményeink a szakirodalomban elsőként 

számolnak be autofág struktúrák felhalmozódásáról retromer hiányában, és így rávilágítanak 

a komplex közreműködésével zajló endoszómális válogatási mechanizmus autofágiában 

betöltött közvetett, ám esszenciális szerepére. Ezzel együtt megerősítik a feltevést, amely 

szerint a megfelelő autofág fluxusnak előfeltétele a zavartalan endoszómális érés, illetve az 

autofág és endocitotikus útvonalak amfiszómák szintjén történő összefonódása. Emellett 

eredményeink új, az ecetmuslicában eddig még nem azonosított lizoszómális 

enzimreceptorok létének lehetőségét is fölvetik. 
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6. Összefoglalás 

Az autofágia és az endocitózis az eukarióta sejtekre általánosan jellemző, konzervált 

sejtbiológiai folyamatok, melyek zavara olyan súlyos humán kórképek kialakulásához 

vezethet, mint a rák vagy a különböző neurondegenerációs megbetegedések. Az autofágia 

és az endocitózis egymással összefüggő folyamatok, az auto-, illetve endolizoszómális 

lebontásnak pedig előfeltétele a lizoszómák kielégítő mennyiségben és minőségben való 

jelenléte a sejtekben. A fenti folyamatok lebonyolításában számos fehérje vesz részt, melyek 

között számos, a Vps fehérjecsaládba sorolt fehérjékből felépülő, többtagú komplex is 

található. A Vps fehérjékből álló retromer komplex elsőként leírt és általánosnak tekinthető 

funkciója a lizoszómális enzimreceptorok retrográd irányú transzportja az endoszómáktól a 

transz-Golgi hálózat felé, mellyel fontos szerepet tölt be a lizoszómák megfelelő 

működésében. Újabb szakirodalmi adatok alapján azonban a komplex bizonyos szövetekben 

szükséges az autofágia és az endocitózis korai lépéseihez is, mely a retromernek a 

vezikuláris transzportfolyamatokban betöltött összetettebb szerepére utal. Vizsgálataink 

során ezért célul tűztük ki a retromer komplex autofágiában és endocitózisban betöltött 

szerepének vizsgálatát, melyhez in vivo megközelítést alkalmaztunk, modellként pedig az 

ecetmuslica lárvális zsírtestét használtuk. 

Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatainkkal kimutattuk, hogy retromer 

hiányában nagyméretű, abnormális autolizoszómák, illetve amfiszómák halmozódnak fel a 

lárvális zsírtestsejtekben. Ezekben a struktúrákban savas beltartalmuk ellenére sem zajlik 

megfelelő lebontás, melynek hátterében a lizoszómális enzimek zavart transzportja áll. Ezek 

az enzimek retromer hiányában ugyanis nem jutnak el a késői lizoszómális struktúrákba, 

amely minden bizonnyal a lizoszómális enzimreceptor(ok) megváltozott eloszlásának 

következménye. Vizsgálatainkkal nem tudtuk kimutatni a retromer és az ecetmuslicában 

eddig egyedüliként azonosított lizoszómális enzimreceptor, a Lerp kapcsolatát, amely eddig 

még nem leírt, alternatív receptorok létére utal. Eredményeink alapján a retromer komplex 

a lárvális zsírtestsejtekben nem szükséges az autofágia és az endocitózis korai lépéseihez, 

ellenben kulcsfontosságú az e folyamatok eredményeképpen a lizoszómákba kerülő anyagok 

lebontásához. Munkánk a szakirodalomban először számol be autofág struktúrák 

felhalmozódásáról retromer funkcióvesztéses sejtekben, ezzel rávilágítva a komplex 

segítségével zajló endoszómális válogatási mechanizmus közvetett, ám esszenciális 

szerepére a sejtekben zajló autofágia folyamatában. 
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7. Summary 

Autophagy and endocytosis are essential, conserved vesicular transport processes of 

eukaryotic cells and defects in either of these processes cause severe human disorders such 

as cancer and neurodegeneration. Autophagy and endocytosis are intricately interconnected, 

and a sufficient quantity and quality of lysosomal hydrolases is required for the degradation 

of auto- and endolysosomal cargo. Thus, proper lysosome biogenesis plays a crucial role in 

these processes and has a fundamantal role in normal cell function. Vps protein complexes 

are highly conserved from yeast to humans and have many important functions in the auto- 

endolysosomal system of the cells. Amongst these complexes, the retromer is primarily 

involved in the retrograde transport of lysosomal enzyme receptors from endosomes to the 

trans-Golgi network. However, this function of retromer may represent only the first 

described and well-studied function of the complex, as an increasing body of evidence points 

to retromer as a central hub that redirects various transmembrane proteins from the 

lysosomal degradation route to the recycling pathway, suggesting a complex role of retromer 

in intracellular trafficking events. Recent studies have implicated retromer in the early steps 

of autophagy and endocytosis, however, these data are derived from various model systems. 

We used the larval fat body cells of the fruitfly Drosophila melanosgaster to study the in 

vivo function of retromer in the auto- and heterophagic processes of this tissue. 

Using fluorescence and electronmicroscopy we demonstrated the accumulation of 

enlarged, abnormal autolysosomes and amphisomes in the absence of a functional retromer 

complex. Despite their acidic properties, these structures are nonfunctional and they are 

filled with undegraded, predominantly cytoplasmic material. The defect of lysosomal 

degradation is the consequence of disturbed lysosomal enzyme trafficking, as lysosomes of 

retromer depleted cells lack proteolyitc enzymes. This phenomenon is most likely caused by 

missorting of lysosomal enzyme receptors, although, we could not detect the altered 

distribution of Lerp, the only Drosophila lysosomal enzyme receptor identified so far. Thus, 

our results raise the possibility that alternative receptors may exist in different tissues of the 

fruitfly. We showed that retromer is not required for the early steps of autophagy and 

endocytosis in larval fat body cells, but it is essential for the proper degradation of auto- and 

heterophagic cargo. Our work is the first in vivo demonstration of impaired autophagic 

degradation in retromer deficient cells, and highlights an indirect, yet essential role of the 

retromer-mediated endosomal sorting mechanism in autophagy.    
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Függelék 

3. Táblázat Az alkalmazott statisztikai próbák, azok eredményei és a felhasznált (mért) adatok 

Ábra Csoport Elemszám Átlag Szórás P-érték Statisztikai 

próba 

11. ábra A) - 

F) 

 

Rab4-Vps29 

 

9 45,4921 9,7691 

PRab4-Rab5=1,000 

 PRab4-Rab7=0,832 

 PRab4-Lamp1=0,867 

 PRab4-Golgin=0,029 

 PRab4-Atg8a<0,001 

PRab5-Rab7=0,776 

 PRab5-Lamp1=0,800 

 PRab5-Golgin=0,026 

 PRab5-Atg8a<0,001 

PRab7-Lamp1=1,000 

 PRab7-Golgin=1,000 

 PRab7-Atg8a=0,001 

 PLamp1-Golgin=1,000 

PLamp1-Atg8a=0,001 

 PGolgin-Atg8a=0,043 

Kruskal-

Wallis teszt 

 

Rab5-Vps29 
 

9 45,9224 15,6061 

 
Rab7-Vps29 

 

12 28,8306 23,2692 

 

Lamp1-Vps29 

 

11 23,0226 10,1312 

 

Golgin-Vps29 

 

15 15,4175 5,8566 

 

Vps29-Atg8a 
 

17 2,7927 1,7731 

13. ábra, A) 

- F) 

vps35 mutáns, 

mCherry-Atg8a 
19 

Mkontroll=3,56

3 

Mmutáns=13,5

59 

SDkontroll=3,565 

SDmutáns=9,770 
P<0,001 

Wilcoxon 

teszt 

 

Vps35 RNSi, 

mCherry-Atg8a 
22 

Mkontroll=5,34

6 

MVps35RNSi=8,

929 

SDkontroll=3,459 

SDVps35RNSi=3,98

7 

P=0,003 

Vps26 RNSi, 

mCherry-Atg8a 
21 

Mkontroll=5,21

5 

MVps26RNSi=6,

856 

SDkontroll=2,828 

SDVps26RNSi=2,02

0 

P=0,002 

vps35 mutáns, 

LTR 
20 

Mkontroll=1,19

4 

Mmutáns=9,27

0 

SDkontroll=1,867 

SDmutáns=8,666 
P=0,002 

Vps35 RNSi, 

LTR 
11 

Mkontroll=1,02

2 

MVps35RNSi=18

,564 

SDkontroll=1,000 

SDVps35RNSi=9,20

8 

P=0,003 

Vps26 RNSi, 
LTR 

18 

Mkontroll=1,85

4 

MVps26RNSi=5,

854 

SDkontroll=2,447 

SDVps26RNSi=4,64

2 

P<0,001 

14. ábra, A) 

- B) 

Lamp1-GFP, 

mCherry-Atg8a 
Nkontroll=17 

NVps35RNSi=15 

Mkontroll=0,61

18MVps35RNSi

=0,7307 

SDkontroll=0,1411 

SDVps35RNSi=0,12

63 

P=0,014 
Mann-

Whitney 
teszt 14. ábra, D) 

- E) 

mCherry-GFP-

Atg8a 
Nkontroll=13 

NVps35RNSi=19 

Mkontroll=-

0,11 

MVps35RNSi=0,

478 

SDkontroll=0,1678 

SDVps35RNSi 
P<0,001 

15. ábra, A) 

- C) 
Rab5-YFP 

Nkontroll=11 

NVps26RNSi=14 

NVps35RNSi=12 

Mkontroll=2,11 

MVps26RNSi=2,

69 

MVps35RNSi=3,

48 

SDkontroll=1,457 

SDVps26RNSi=0,95

5 

SDVps35RNSi=1,03

7 

P=0,058 

Kruskal-

Wallis teszt 

15. ábra, E) 

- G) 
Rab7-YFP 

Nkontroll=16 

NVps26RNSi=16 

NVps35RNSi=11 

Mkontroll=1,24

4 

MVps26RNSi=6,

146 

MVps35RNSi=8,

748 

SDkontroll=0,366 

SDVps26RNSi=1,10

4 

SDVps35RNSi=5,22

4 

Pkontroll-vps26RNSi<0,001  

Pkontroll-vps35RNSi<0,001 

Pvps26RNSi-vps35RNSi=1,000 

15. ábra, I) - 

K) 
Lamp1-GFP 

Nkontroll=16 

NVps26RNSi=12 

NVps35RNSi=15 

Mkontroll=2,74

53 

MVps26RNSi=1

5,6462 

MVps35RNSi=1

4,6815 

SDkontroll=1,6467 

SDVps26RNSi=6,13

42 

SDVps35RNSi=8,00

17 

Pkontroll-vps26RNSi<0,001  

Pkontroll-vps35RNSi<0,001 

Pvps26RNSi-vps35RNSi=1,000 

16. ábra, A) 
- B) 

Rab7-YFP, mCh-
Atg8a 

Nkontroll=12 

NVps35RNSi=14 

Mkontroll=0,24

50 

MVps35RNSi=0,

7014 

SDkontroll=0,3386 

SDVps35RNSi=0,04

79 

P<0,001 

Mann-

Whitney 
teszt 
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17. ábra, H) 
vps35 mutáns, 

ELMI 
Nhetero=74 

Nhomo=19 

Mhetero=0,621

8 

Mhomo=1,097

3 

SDkontroll=0,3949 

SDVps35RNSi=0,85

41 

P=0,003 

Mann-

Whitney 
teszt 

18. ábra, A) 

- B) 
Lamp1-GFP, LTR 

Nkontroll=12 

NVps35RNSi=13 

Mkontroll=0,56

83 

MVps35RNSi=0,

5938 

SDkontroll=0,1303 

SDVps35RNSi=0,12

61 

P=0,503 
Mann-

Whitney 

teszt 18. ábra, D) 
- E) 

Lamp1-GFP, 
cathepsin L 

Nkontroll=9 

NVps35RNSi=13 

Mkontroll=0,55

956 

MVps35RNSi=0,

1977 

SDkontroll=0,1611 

SDVps35RNSi=0,21

71 

P<0,001 

20. ábra, A) Lerp-Vps29 14 15,5035 SD=8,0493 - - 

20. ábra, D) 

- F) 

Lerp RNSi1 7 

Mkontroll=0,94

51 

MLerpNSi1=1,6

665 

SDkontroll=0,7213 

SDLerpRNSi1=0,78

61 

P= 0,128 

Wilcoxon 

teszt 
Lerp RNSi2 6 

Mkontroll=2,71

30 

MLerpRNSi2=2,

7692 

SDkontroll=2,4182 

SDLerpRNSi2=1,51

75 

P=0,917 

Lerp RNSi3 6 

Mkontroll=1,80

13 

MLerpRNSi3=1,

4962 

SDkontroll=1,0340 

SDLerpRNSi3=0,82

45 

P= 0,463 

 21. ábra, A) 
- F) 

SNX1 RNSi1 12 
Mkontroll=6,68

34 MSNX1 

RNSi1=5,8869 

SDkontroll=2,7983 

SDSNX1RNSi1=2,3

469 

P=0,084 

Wilcoxon 
teszt 

SNX1 RNSi2 11 

Mkontroll=7,54

27 

MSNX1RNSi2=8

,8444 

SDkontroll=1,5200 

SDSNX1RNSi2=1,2

944 

P=0,068 

SNX3 RNSi1 17 

Mkontroll=2,75

35 

MSNX3RNSi1=3

,4153 

SDkontroll=0,9957 

SDSNX3RNSi1=1,1

018 

P=0,036 

SNX3 RNSi2 12 

Mkontroll=6,58

68 

MSNX3RNSi2=9

,0203 

SDkontroll=2,3611 

SDSNX3RNSi2=2,5

907 

P=0,008 

SNX6 RNSi1 10 

Mkontroll=1,50

45 

MSNX6RNSi1=8

,0173 

SDkontroll=1,9574 

SDSNX6RNSi1=2,7

804 

P=0,005 

SNX6 RNSi2 9 

Mkontroll=2,63

38 

MSNX6RNSi2=9

,5596 

SDkontroll=1,8579 

SDSNX6RNSi2=3,9

580 

P=0,008 

22. ábra, A) 

- E) 
Lamp1-GFP 

Nkontroll=12 

NSNX3RNSi1=14 

NSNX3RNSi2=13 

NSNX6RNSi1=13 

NSNX6RNSi2=11 

Mkontroll=5,94

84 

MSNX3RNSi1=1

8,3734 

MSNX3RNSi2=1

4,7042 

MSNX6RNSi1=1

4,4535 

MSNX6RNSi2=1

1,5713 

SDkontroll=2,1302 

SDSNX3RNS1=6,73

17 

SDSNX3RNSi2=6,1

293 

SDSNX6RNSi1=7,6

875 

SDSNX6RNSi2=6,1

420 

Pkontroll-SNX3RNSi1<0,001  

Pkontroll-SNX3RNSi2=0,006  

Pkontroll-SNX6RNSi1=0,011  

Pkontroll-SNX6RNSi2=0,300 

PSNX3RNSi1-SNX3RNSi2=1,000 

PSNX3RNSi1-SNX6RNSi1=1,000 

PSNX3RNSi1-SNX6RNSi2=0,273 

PSNX3RNSi2-SNX6RNSi1=1,000 

PSNX3RNSi2-SNX6RNSi2=1,000 

PSNX6RNSi1-SNX6RNSi2=1,000 

Kruskal-

Wallis teszt 
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