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Bevezetés 

Az eukarióta sejtekben zajló lebontó folyamatok központi organelluma a lizoszóma, 

melyben savas pH mellett működő emésztőenzimek végzik az odakerülő anyagok lebontását 

(Appelqvist és mtsai., 2013). Ezek az anyagok származhatnak a sejten belülről vagy kívülről, 

előbbi esetben autofágiáról, utóbbi esetben pedig heterofágiáról, másnéven endocitózisról 

beszélünk. 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 (Choi és mtsai., 2013; Maxfield, 2014). 

Az autofágia 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, így elengedhetetlen a sejtek túléléséhez (Klionsky és Codogno, 2013). 

Összetettségét, illetve biológiai szerepét tekintve az eddig leírt autofágia-típusok közül a 

makroautofágia a legjelentősebb, ennek megfelelően a legintenzívebben kutatott terület. A 

makroautofágia (a továbbiakban autofágia) során először egy kettős izoláló membrán, a fagofór 

jön létre, melynek növekedésével a lebontásra ítélt sejtalkotók a képződő autofagoszóma 

belsejébe kerülnek, elszeparálódnak a citoplazmától. Záródása után az autofagoszóma 

egyesülhet a lizoszómával, a létrejött autolizoszóma belsejében pedig megtörténhet a lebontás.  

Az endocitózis során a sejtekbe kerülő anyagok endocitotikus vezikulumokba 

csomagolva fűződnek le a plazmamembránról, majd ezek a vezikulumok a sejtek mag körüli 

régiója felé haladva folyamatos, adott tendenciákat követő változásokon, az ún. endoszómális 

érésen mennek keresztül (Huotari és Helenius, 2011). A korai endoszóma érése során késői 

endoszómává (másnéven multivezikuláris testté) alakul, mely a lizoszómával egyesülve 

létrehozza a lebontás helyéül szolgáló endolizoszómát. A késői endoszómák emellett 

autofagoszómákkal is egyesülhetnek, így létrehozva a citoplazmatikus és endocitotikus eredetű 

komponenseket egyaránt tartalmazó amfiszómákat (Fader és Colombo, 2009; Gordon és 

Seglen, 1988).   

Az autofág és endocitotikus folyamatok ilyen összefonódása okán a sejtekben működő 

komplex, ún, auto-endolizoszómális rendszerről beszélhetünk. Az auto-endolizoszómális 

rendszer emellett összetett kapcsolatban áll a szekréciós rendszerrel is, az egyes organellumok 

között működő, legtöbbször kétirányú vezikuláris transzportfolyamatok révén (Saftig és 

Klumperman, 2009).  
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A két rendszer összehangolt működésének eredménye a megfelelő lizoszóma-

biogenezis, melynek során a lizoszómába kerülnek az annak működéséhez szükséges 

membránfehérjék, illetve emésztőenzimek. A Golgi készüléket elhagyó vezikulumok egy része 

receptoraikhoz kötött formában szállítja az endoszómákba a lizoszómális emésztőenzimeket, 

melyek leadása után az enzimreceptorok visszakerülnek a transz-Golgi hálózatba. Az utóbbi, 

ún. retrográd útvonal működésében kulcsfontosságú szereppel bír az evolúciósan konzervált 

retromer komplex, mely endoszómális burokkomplexként működve végzi a lizoszómális 

enzimreceptorok felismerését, illetve tubulusokba, majd vezikulumokba való csomagolását 

(Seaman, 2005). Ennek megfelelően a retromer két, funkcionálisan elkülönülő alkomplexre 

bontható. A központi, Vps (Vacuolar Protein sorting) fehérjékből álló trimer alkotja a receptor 

alkomplexet, amely a retromer által felismert transzmembrán fehérjék citoplazmatikus részével 

létesít kapcsolatot. A másik, Snx (Sorting nexin) fehérjékből álló alkomplex szükséges a 

retromer endoszómális membránhoz kapcsolásához, majd a tubulusok létrejöttéhez 

elengedhetetlen membrángörbület kialakításához (Attar és Cullen, 2010). Míg a receptor 

alkomplex összetételében alig figyelhető meg változás az egyes eukarióta csoportok között, 

addig a sorting nexinek száma tendenciózus növekedést mutat a magasabbrendű 

szervezetekben (Koumandou és mtsai., 2011). Ezek egy része retromertől független 

funkciókkal rendelkezik, a retromer felépítésében részt vevő sorting nexinek azonban 

különböző összetételű komplexek kialakulására adnak lehetőséget. Ennek megfelelően, a 

különböző típusú retromer komplexek eltérő funkciókkal rendelkeznek a sejtek 

endolizoszómális rendszerében, így a retromer magasabbrendű szervezetekben betöltött 

szerepe túlmutat a lizoszómális enzimtranszporton (Gallon és Cullen, 2015; Klinger és mtsai., 

2015). Az egyes retromer komplexek szerepet játszanak a Wingless morfogén szekréciójában, 

a sejtpolaritás kialakításában, illetve több mint száz transzmembrán fehérje plazmamembránba 

történő kihelyezésében (Franch-Marro és mtsai., 2008; Pocha és mtsai., 2011; Steinberg és 

mtsai., 2013). Emellett a retromer részt vehet az autofagoszómák képződésében, illetve a 

receptor-mediált endocitózisban is (Korolchuk és mtsai., 2007; Zavodszky és mtsai., 2014).  

Egyre több adat áll tehát rendelkezésre a retromer komplex funkcióiról, melyek többféle 

kísérleti rendszer vizsgálatán alapulnak. Nem készült eddig azonban olyan tanulmány, mely 

egy modellen belül vizsgálta volna a retromer funkcióvesztésének a sejtek auto-

endolizoszómális rendszerének egészére gyakorolt hatását. Doktori munkám fő célkitűzése 

ezért a retromer komplex autofágiában és endocitózisban játszott szerepének vizsgálata volt, 

melyhez kísérleti rendszerként a Drosophila melanogaster lárvális zsírtestét használtuk. 
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Alkalmazott módszerek 

Kísérleti rendszer. Az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) lárvális zsírteste az 

autofágia és az endocitózis vizsgálatának ideális modellje, mivel a fejlődő lárvák intermedier 

anyagcseréjének központjaként e szövetben intenzív vezikuláris transzportfolyamatok 

zajlanak. A táplálkozó lárvák zsírtestsejtjei nagymértékű endocitózist folytatnak, a lárvák 

éheztetésével pedig gyors, intenzív autofág válasz váltható ki a szövetben. 

Genetika. Az ecetmuslicában kidolgozott genetikai módszerek széles tárháza a 

zsírtestre is adaptálható. Munkánk során mozaik analízist alkalmaztunk, melynek nagy előnye, 

hogy a módszer segítségével az egy adott szöveten belül létrehozott, különböző genotípusú 

sejtek teljesen megegyező körülmények között fejlődnek és működnek. Vizsgálataink során a 

retromer központi tagjára nullmutáns sejteket hoztunk létre a zsírtestben, emellett a komplex 

egyes tagjait, valamint a lizoszómális enzimtranszportban potenciálisan érintett egyéb 

fehérjéket célzó RNS interferencia (RNSi) konstrukciókat is kifejezettünk. 

Reverz transzkripció kapcsolt (RT) PCR. Az általunk használt RNSi konstrukciók 

csendesítési hatékonyságát a vizsgált állatokból izolált teljes RNS-mintákon végzett RT PCR 

segítségével ellenőriztük. 

Fluoreszcens mikroszkópia: immunhisztokémia és egyéb fénymikroszkópos 

vizsgálatok. A retromer komplex lokalizációját, illetve az auto-endolizoszómális rendszer 

egyes elemeinek eloszlását fluoreszcens mikroszkóp segítségével vizsgáltuk, kísérleteink 

többségében fluoreszcens riportereket használtunk. A lizozómális enzimek kimutatására 

immunhisztokémiai festést, a savas organellumok jelölésére pedig vitális festést alkalmaztunk. 

Elektronmikroszkópia. Fénymikroszkópos vizsgálataink mellett a retromer 

funkcióvesztéses sejtek ultrastruktúráját is megvizsgáltuk, melyhez rutin 

elektronmikroszkópos mintaelőkészítési és morfológiai vizsgálati módszereket használtunk. 

Statisztikai elemzés. A mikroszkópos vizsgálati eredményeink számszerűsítésével 

kapott adatokat a megfelelő statisztikai próbák segítségével értékeltük ki. 
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Eredmények, tézisek 

1. Fluoreszcens Vps29 riporter és az auto-endolizoszómális rendszer egyes elemeinek 

jelölésével kimutattuk, hogy a retromer komplex főként korai endoszómákon található 

meg a lárvális zsírtestsejtekben, míg autofág struktúrákkal nem mutat kolokalizációt. 

 

2. vps35 nullmutáns zsírtestsejklónok vizsgálatával kimutattuk, hogy Vps35 fehérje 

hiányában nem alakul ki mikroszkóposan kimutatható retromer komplex. 

 

3. vps35 nullmutáns, illetve Vps26- és Vps35-csendesített zsírtestsejtekben abnormális, 

nagyméretű autofág struktúrák megjelenését tapasztaltuk, melyek részletesebb 

vizsgálatával ezeket savas, funkcióképtelen autolizoszómákként azonosítottuk. 

 

4. Vps35-csendesített zsírtestsejtek vizsgálatával kimutattuk, hogy a retromer hiányában 

megjelenő abnormális lizoszómális struktúrák egy része amfiszóma. 

 

5. vps35 nullmutáns lárvákból izolált zsírtestek elektronmikroszkópos vizsgálatával 

bizonyítottuk, hogy a retromer komplex hiányában citoplazmatikus és endoszómális 

eredetű komponenseket egyaránt tartalmazó, nem-emésztő amfiszómák és 

autolizoszómák halmozódnak fel a zsírtestsejtekben. A retromer szükséges ezen 

struktúrák lebomlásához, azonban nem szükséges az autofágia és az endocitózis korai 

lépéseihez, mivel normális megjelenésű autofagoszómák és késői endoszómák jelen 

vannak a nullmutáns zsírtestsejtekben. 

 

6. A katepszin L enzim immunhisztokémiai kimutatásával bizonyítottuk, hogy a retromer 

komplex szükséges a lizoszómális enzimtranszporthoz, mivel a vps35 nullmutáns, 

illetve Vps35-csendesített sejtek lizoszómái nem tartalmaznak katepszin L-t. 

 

7. A Lerp-riporter eloszlásának vizsgálatával, illetve a Lerp-et célzó RNSi konstrukciók 

segítségével kimutattuk, hogy a Lerp fehérje nem vesz számottevően részt a 

zsírtestsejtekben zajló, retromer-függő lizoszómális transzportfolyamatokban. 

 

8. Az Snx1, Snx3 és Snx6 RNSi konstrukciók segítségével kimutattuk, hogy az Snx3- és 

az Snx6-csendesített sejtekben abnormális lizoszómális struktúrák jelennek meg.    
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Következtetések 

Eredményeink alapján az alábbi modellt állítottuk fel a retromer komplexszel 

kapcsolatos kísérleti adataink összegzésére és értelmezésére. A normál körülmények között a 

zsírtestsejtekben zajló, lizoszómális lebontási folyamatok fő színhelyét mind táplálkozó, mind 

éheztetett lárvák 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 (Lysosomal enzyme 

receptor protein) különböző enzimreceptor segítségével. A korai, illetve késői endoszómákon 

elhelyezkedő retromer komplex minden bizonnyal ezen receptor retrográd irányú 

transzportjáért felelős, és működésének eredményeképpen a reciklizált receptorok kielégítő 

mennyiségű lizoszómális enzimet szállíthatnak az auto-, illetve endolizoszómális struktúrákba. 

Retromer hiányában azonban a lizoszómális enzimreceptorok nem jutnak vissza a transz-Golgi 

hálózatba, 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, lizoszómális enzimek hiányában azonban további degradációjuk 

zavart szenved. Ennek következtében nagyméretű, abnormális, lebontatlan citoplazmatikus és 

endocitotikus eredetű komponenseket egyaránt tartalmazó amfiszómák és autolizoszómák 

halmozódnak fel a retromer funkcióvesztéses sejtekben. 

 

Fagofór Autofagoszóma
Autolizoszóma/Amfiszóma

lebomló beltartalommal

Abnormális amfiszóma
lebontatlan beltartalommal

Lizoszómális enzim

Savas organellum

Retromer Lizoszómális
enzim 
receptorGGA

Késői endoszóma Késői endoszóma

Korai 
endoszóma

Korai 
endoszómaTransz-Golgi 

hálózat

Fagofór Autofagoszóma

Működő retromer komplex Retromer funkcióvesztés

Transz-Golgi 
hálózat
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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. 

Eredményeink alapján az ecetmuslicában eddig egyedüliként azonosított lizoszómális 

enzimreceptor (Burgess és mtsai., 2012; Dennes és mtsai., 2005; Eissenberg és mtsai., 2011), 

a Lerp nem játszik számottevő szerepet a lárvális zsírtestsejtekben zajló, retromer-függő 

lizoszómális enzimtranszportban. A Lerp-pel kapcsolatban eddig rendelkezésre álló 

szakirodalmi adatokkal (Hasanagic és mtsai., 2015) összhangban vannak eredményeink, 

melyek alapján valószínűsítjük, hogy ez a fehérje nem tekinthető az ecetmuslica univerzális és 

egyetlen lizoszómális enzimreceptorának, és létezhetnek egyéb, esetleg csak egyes 

szövetekben működő, ilyen típusú receptorok.  

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-

doménnel rendelkező sorting nexinek egyaránt részt vesznek. Mivel eddig 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 (van Weering és mtsai., 2012; Xu és mtsai., 2001).  

Eredményeink a szakirodalomban elsőként számolnak be autofág struktúrák 

felhalmozódásáról a retromer komplex 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 (Filimonenko és mtsai., 

2007; Rusten és Simonsen, 2008).   
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