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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

4E-BP1: eIF-4E-Binding Protein 

AF: Autofagoszóma  

AGO1/2/3: Argonaute 1/2/3  

AKH: Adipokinetikus hormon 

AL: Autolizoszóma 

AMP: Adenosine monophosphat 

AMPK: AMP-activated protein kinase 

apt: apontic 

Atg: Autophagy-related; autofágiában szereplő gén  

ATP: Adenosine-5'-triphosphate  

Bcl-2: B-cell lymphoma 2 

Bcl-XL: B-cell lymphoma-extra large 

BH3: Bcl-2 homology domain 3 

bp: bázispár 

CaMKII: Calcium calmodulin kinase II 

CHOP: C/EBP-homologous protein 

CMA: Chaperon-mediálta autofágia 

Crz: Corazonin 

Cvt: Cytoplasm-to-vacuole targeting 

DAPI: 4',6-diamidino-2-phenylindole  

DEPTOR: DEP-domain interactor of mTOR 

eIF-4E: Eukaryotic translation initiation factor 4E 

ER: Endoplazmatikus retikulum 

ERAD: Endoplasmic-reticulum-associated protein degradation 

Fip200: FAK (Focal Adhesion Kinase) Family Kinase-Interacting Protein Of 200 kDa 

Flp: Flippase 

FRT: Flippase Recognition Target 

GABARAP: (GABAA) receptor-associated protein 

Gal4: Galactose metabolism 4 

GAP: GTP-ase activating protein 
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GFP: Green fluorescent protein 

GnRH: Gonadotrop releasing hormone 

HA: Haemagglutinin  

HOPS: Homotypic fusion and vacuole protein sorting 

Hrs: Hepatocyte growth factor regulated tyrosine kinase substrate  

Hsc70: heat shock cognate 70 kDa protein 

Hsp70: Heat shock protein 70kDa 

IGF: Insulin-like growth factor  

IRE1: Inositol-requiring enzyme 1 

IRS: (Insulin receptor substrate) 

JNK: c-Jun N-terminal kinase 

LAMP-2A: Lysosome-associated membrane protein type 2A 

LC3: Light chain 3 

LIR: LC3-interacting region 

LKB1: Liver kinase B1 

MARCM: Mosaic Analysis with a Repressible Cell Marker 

mCherry: monomeric Cherry  

Nbr1: Neighbor of BRCA1 gene 1 protein 

NOD2: Nucleotide-binding oligomerization domain-containing protein 2 

p62/SQSTM1: Sequestosome 1 protein 

PAS: Preautofág struktúra 

PCR: Polymerase chain reaction 

PDK1: Phosphoinositide-dependent kinase-1 

PE: Phosphatidylethanolamine  

PERK: Protein kinase (PKR)-like ER kinase 

PI3K: Foszfatidilinozitol-3-kináz 

PI3P: Foszfatidilinozitol-3-foszfát 

PIP2: Foszfatidilinozitol-4,5-foszfát 

PIP3: Foszfatidilinozitol-3,4,5-foszfát 

PKB: Protein kinase B 

PRAS40: Proline-rich Akt substrate of 40kDa 

RAPTOR: Regulatory associated protein of mTOR, KOG1 ortológ 

ROS: Reaktív oxigén gyökök (reactive oxygen species) 

SNARE: Soluble NSF (N-ethylmaleimide-sensitive factor) attachment protein receptor 
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SNP: Single nucleotide polymorphism 

TBK1: TANK binding kinase 1  

TLR2: Toll-like receptor 2 

TMEM59: Transmembrane protein 59 

TOR: Target of rapamycin  

TSC1, TSC2: Tuberous Sclerosis fehérjék 

UBA: Ubiquitin Binding Domain 

UPR: Unfolded protein response 

UPS: Ubiquitin-proteaszóma rendszer 

UVRAG: UV radiation resistance-associated gene 

V-ATPáz: Vacuolar proton-translocating ATPase 

VAMP7: Vesicle-associated membrane protein 7 

Vha: Vacuolar H+ ATPase 

Vps: Vacuolar protein sorting  
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1. BEVEZETÉS 

Az eukarióta egysejtű élőlényeknek és a többsejtű organizmusokat felépítő sejteknek 

egyaránt biztosítaniuk kell a belső homeosztázisukat, a folytonos megújulást a normál 

működésük fenntartása érdekében. Megváltozott környezeti hatásokkal, stresszorokkal 

szemben is védekezniük, hozzájuk alkalmazkodniuk kell, amelyhez gyors transzkripció 

szintű átalakulásra és megváltozott metabolikus folyamatokra van szükség. A 

metabolikus egyensúlyt az anabolikus (felépítő) és katabolikus (lebontó) folyamatok 

tartják fenn. A sejtek működéséhez az egyik legfontosabb molekulacsoport a 

folyamatosan változó minőségű és mennyiségű molekulacsoport a fehérjék. Arra, hogy 

a sejtekben valóban létezik fehérjemegújító folyamat, Schoenheimer az 1930-as 

években adott bizonyítékot (Schoenheimer, Rittenberg és mtsai. 1938). Kísérletében 

stabil izotóppal jelölt egy aminosavat, egyet pedig kihagyott a tápanyagból. A hiányzó 

aminosav ellenére a várakozással ellentétben volt fehérje szintézis, tehát a sejt lebontja a 

fehérjéit, és újakat szintetizál belőlük. Ez azt jelenti, hogy a sejt fehérjekészletét a 

lebontó és felépítő folyamatok hozzák létre. A fehérjék lebontása két fő útvonalon 

történik, amelyek eltávolítják a felesleges, illetve rosszul működő komponenseket. Az 

egyik az ubiquitin-proteaszóma rendszer (ubiquitin proteasome system, UPS), amely a 

rövid féléletidejű, és különböző szabályozó fehérjék lebontásáért felelős. Felfedezéséért 

2004-ben kémiai Nobel-díjat kapott Aaron Ciechanover, Avram Hershko és Irwin Rose. 

A folyamat lényege, hogy a célfehérje egyik lizinjéhez izopeptid kötéssel ubiquitin-lánc 

kapcsolódóik, amelyet a 26S proteaszóma felismer és lebont (Glickman és Ciechanover 

2002);   (Hershko, Heller és mtsai. 1983). Ez a rendszer olyan sejtfolyamatok 

szabályozásában vesz részt, mint a sejtciklus, differenciálódás, DNS javítás, 

transzkripció szabályozás, stresszválasz szabályozás, immunválasz szabályozás és 

sorolhatnánk. Fontos megemlíteni, hogy az UPS kizárólag sejten belüli fehérjék 

eltávolítását végzi ellentétben a vele párhuzamosan működő másik fehérje lebontó 

rendszerrel, a lizoszomális útvonallal. A lizoszomális rendszerben sejten belüli és sejten 

kívüli térből felvett anyagok lebontása is megtörténhet. A hosszú féléletidejű, rosszul 

feltekeredett fehérjék és egész organellumok lebontásáért egy speciális lizoszomális 

rendszer, az autofágia felelős. A két fő fehérjelebontó rendszer szoros kapcsolatát 

bizonyítja, hogy akut éhezés esetén az UPS, amíg huzamosabb éhezés alatt a 

lizoszomális rensdszer tagja, az autofágia biztosítja az aminosav utánpótlást a sejtben 

(Low 2011). További bizonyíték az együttműködésre, hogy különböző sejttípusok a 
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proteaszóma akut gátlására megnövekedett autofágiával válaszolnak (Iwata, 

Christianson és mtsai. 2005), illetve hogy a proteaszóma az autolizoszómában bomlik le 

(Cuervo, Palmer és mtsai. 1995).  

 

1.1. Az autofágia fogalma és fajtái  

Az autofágia egy evolúciósan konzervált sejtes önemésztő folyamat, amelynek során a 

citoplazma egy részlete (organellumok és fehérjék) a lizoszóma -éleszőben vakuólum- 

által lebomlik, aminosavakat és energiát biztosítva a sejtnek. Ez az útvonal bazális 

szinten is működik a sejtekben. Alap állapotban a finom szabályozás a fehérjeszintézis 

és -lebontás között hozzájárul a sejtek homeosztázisához és garantálja a fehérjék és 

organellumok folyamatos megújulását (Morimoto és Cuervo 2009). Kísérletes 

vizsgálatok igazolják, hogy az autofágiában bekövetkezett hiba abnormális fehérjék és 

rendellenes organellumok felszaporodásához, végső soron sejthalálhoz vezet 

(Mizushima, Levine és mtsai. 2008). Az autofágiát többek között különböző anyagok, 

tápanyagok hiánya aktiválja, mint például aminosavak, növekedési faktorok, oxigén és 

energia (Mizushima és Komatsu 2011). Az autofág folyamatokban ATG (autophagy, 

autofágia) gének és fehérjék játsszák a központi szerepet, amelyekből ezidáig több mint 

harmincat azonosítottak élesztőben, és emlős homológjait is megtalálták. Az 

autofágiának három típusát különböztetjük meg (1. ábra): chaperon-mediálta (CMA), 

mikro- és makroautofágia (Klionsky 2005); (Mizushima, Levine és mtsai. 2008, 

Bejarano és Cuervo 2010) , amelyek szabályozása, mechanizmusa és szubsztrát-köre is 

eltérő.  

 

1.1.1. Chaperon-mediálta autofágia 

Amíg a mikro- és makroautofágia konzervált végig a filogenetikai skálán, velük 

ellentétben a CMA az evolúció későbbi szakaszában jelent meg valószínűleg a 

magasabb rendűek sejtjeinek különleges igényeihez alkalmazkodva (Bejarano és 

Cuervo 2010). A folyamat során citoszolikus chaperonok (dajkafehérjék) szelektíven 

kötik a célfehérjét, és transzlokálódnak a lizoszómába receptor mediálta módon (1. 

ábra). A célfehérjéken egy KFERQ-szerű szekvencia található, amely akkor válhat 

láthatóvá, ha a molekula részlegesen kicsomagolódik, például egy molekulakomplexből 

leváló fehérje már nem takarja el a motívumot, vagy ha a fehérje leválik egy 

intracelluláris membránról (Kaushik és Cuervo 2012). A motívum a fehérje N-, C-
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terminálisán és a közepén is elhelyezkedhet. Ezt ismeri fel specifikusan a Hsc70 (heat 

shock cognate 70 kDa protein, hősokk fehérje rokon 70 kDa fehérje) chaperon, és a 

lizoszóma membránban elhelyezkedő LAMP-2A (lysosome-associated membrane 

protein type 2A) transzlokációs komplexhez köti. További co-chaperonok segítségével a 

célfehérje kitekeredik, és átkerül a lizoszóma belsejébe. A CMA akkor aktiválódik, 

amikor a makroautofágia már lecseng, de a stresszhelyzet továbbra is fennáll. Ez a 

folyamat a legtöbb sejttípusban megtalálható, és hasonlóan a makroautofágiához, ezt az 

útvonalat is aktiválja a stresszorok jelenléte, mint a hosszas éhezés, oxidatív stressz, és 

toxikus ágensek, amelyek torz konformációs változást idéznek elő a szolubilis 

fehérjéken (Massey, Kaushik és mtsai. 2006). 

 

 

 

 

 

 

1.  ábra: Autofágia fajtái 

Az autofágia három fő útvonala (makro-, mikro és chaperon mediálta autofágia) 

látható, valamint a peroxiszóma és a mitokondrium szelektív lebontási útja 

(részletesen lásd a szelektív autofágia fejezetben), illetve az élesztőkre jellemző 

Citoplazma-vakuólum transzport. Részletesen lásd a szövegben.  (Boya ((Boya, 

Reggiori és mtsai. 2013)  ábrája alapján) 
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1.1.2. Mikroautofágia 

A mikroautofágia kifejezést először de Duve (aki a lizoszóma szót is először 

alkalmazta) és Wattiaux használták 1966-ban (De Duve és Wattiaux 1966). 

Mikroautofágia során a citoszol egy részét közvetlenül a lizoszóma/vakuólum 

bekebelezi, és emésztőenzimek segítségével lebontja (1. ábra). A folyamat igen jól 

karakterizált élesztőben, számos gént azonosítottak, amelyek részt vesznek benne, 

emlősökben viszont homológok hiányában limitált a tudásunk erről a jelenségről. 

Először azt találták, hogy az éhező sejtekből izolált vakuólum képes az élesztő 

kivonatból származó izotóppal jelölt fehérjék felvételére (Horst, Knecht és mtsai. 1999). 

Ha azonban tripszinnel kezelték a mintát, amelyből a vakuólum származik, nem történt 

meg a felvétel, tehát a folyamathoz szükség van a vakuólum felszíni fehérjéire. Emellett 

azt is bizonyították, hogy a Hsp70 (Heat shock protein 70kDa) is szerepet játszik ebben 

az útvonalban. A mikroautofágia lehet nem szelektív, amikor véletlenszerűen 

kebeleződik be egy citoplazma-részlet, illetve lehet szelektív, amikor organellumok 

elkülönítését végzi (Mijaljica, Prescott és mtsai. 2011): mitokondriumét 

(mikromitofágia) (Campbell és Thorsness 1998), peroxiszómáét (mikropexofágia) 

(Tuttle és Dunn 1995) és sejtmagét (a sejtmag darabonkénti mikroautofágiája), amelyet 

csak élesztőben írtak le (Roberts, Moshitch-Moshkovitz és mtsai. 2003). A 

mikroautofágiáról úgy gondolták, hogy ez az egyetlen folyamatosan működő autofág 

útvonal, azóta azonban kiderült, hogy bazális makroautofágia is létezik (Hara, 

Nakamura és mtsai. 2006, Komatsu, Waguri és mtsai. 2006). 

 

1.1.3. Makroautofágia 

A makroautofágia egy különleges, indukálható vezikuláris transzport folyamat 

(Abeliovich és Klionsky 2001). Clark írta le először ezt a jelenséget, mint az 

organellumok szokatlan megjelenési formáját a fejlődő vesesejtek vakuólumában (Clark 

1957). Majd kiderült, hogy az autofágia glükagonnal indukálható a májsejtekben 

(Ashford és Porter 1962). Ez vezetett a további autofágia-kutatásokhoz, amelyekben 

megállapították, hogy a makroautofágia során a citoplazma egy részén izoláló-membrán 

keletkezik, amely záródva egy kettős membránnal határolt autofagoszómát hoz létre (2. 

ábra). Ez egyesülhet endoszómákkal (amfiszóma keletkezik) (Takats, Nagy és mtsai. 

2013), majd lizoszómával/vakuólummal fúzionál, így hozza létre az autolizoszómát. Az 

eredményeket alátámasztották az emlős sejteken végzett elektronmikroszkópos 
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vizsgálatok is (Dunn 1990). Élesztőben kimutatták, hogy nitrogén, szén, egy-egy 

aminosav vagy proteinázok hiányában a vakuólumban megnövekedett számú autofág-

test jelent meg, amely a hiány megszüntetésével visszaállt a normál szintre (Takeshige, 

Baba és mtsai. 1992). Az autofagoszómát izolálták, benne normál citoplazmát, 

mitokondriumot, peroxiszómát és endoplazmatikus retikulumot is találtak (Stromhaug, 

Berg és mtsai. 1998). Az autofagoszóma membrán eredetét illetően többféle elképzelés 

született. Származtatható az ER-ből (Axe, Walker és mtsai. 2008), Golgi-ból (Yen, 

Shintani és mtsai. 2010), mitokondrium külső membránjából ((Hailey, Rambold és 

mtsai. 2010), plazmamembránból (Moreau, Ravikumar és mtsai. 2011), vagy képződhet 

újonnan (Bejarano és Cuervo 2010) egyaránt. A makroautofágia szelektíven is 

végbemehet, ekkor a célfehérje ubiquitinálódik, ezt felismerik a specifikus receptorok, 

úgymint a p62/SQSTM1 (sequestosome1) vagy Nbr1, majd az autofág membránon 

található fehérje (Atg8/LC3, lásd később) segítségével kerülnek az autofagoszómába 

(Rabinowitz és White 2010). Itt kell megemlíteni, hogy az élesztőben az Ape1 

(aminopeptidáz 1) vakuoláris hidroláz fehérjét szintén egy kettős membránnal határolt 

struktúra szállítja a vakuólumhoz. Ez a tápanyagban gazdag körülmények között 

működő útvonal a Cvt (Citoplasm-to-vacuole transport) nevet kapta és osztozik az 

autofág fehérjéken (1. ábra). Éhezés esetén azonban a Cvt út gátlódik és az Ape1 

autofágiával jut a vakuólumba (George, Baba és mtsai. 2000).  

Mivel kísérleteinkben a makroautofágiával foglalkozunk, a továbbiakban az 

egyszerűség kedvéért ezt nevezem autofágiának. 

 

 

 

 

2. ábra: Elektronmikroszkópos felvétel az autofág struktúrákról. 

A képen nyílhegy jelöli a kettős membránnal határolt autofagoszómakat, amelyek 

beltartalma nem különböztethetõ meg a citoplazmától, a nyíl mutatja a sötét 

(elektrodenz) autolizoszómát, amelyben már nincsenek felismerhetõ sejtalkotók. (Pircs 

(Pircs, Nagy és mtsai. 2012) ábrája) 
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1.2. Az autofágia mechanizmusa 

Mint már említettem, az autofágia alap-szinten is működik a sejtekben, azonban stressz 

hatására tömeges méreteket ölt. A legjobban karakterizált az éhezésre adott autofág 

válasz, amelynek során a sejt érzékeli a tápanyaghiányt és beindítja a folyamatot. Az 

autofagoszóma kialakulásában fehérje komplexek vesznek részt (2. ábra), úgymint az 

Atg1 kináz komplex, Vps34 lipid kináz komplex, ciklizációs komplex, és két ubiquitin-

szerű konjugációs rendszer. A hozzájuk tartozó ATG fehérjéket az 1.táblázat mutatja 

be. Az autofagoszóma-lizoszóma egyesüléshez membrán-fúziós komplexekre van 

szükség, úgymint a HOPS (Homotypic fusion and vacuole protein sorting, azonos 

típusú vezikula fúzió és vakuoláris fehérje válogatás) komplex és a SNARE (soluble 

NSF attachment protein receptor, oldatban lévő NSF-hez kapcsolódó fehérje receptor, 

NSF: N-ethylmaleimide-sensitive factor, N-etilmaleimid-érzékeny faktor) fehérjék. A 

lebontáshoz a lizoszómának savasodnia kell, amit a Vha protonpumpa fehérjék 

végeznek.  

 

 

1. táblázat: Az autofág fehérjék listája 
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1.2.1. Az Atg1 kináz komplex 

Az autofágia indukciójához a TOR (Target of rapamycin) protein kináznak kell 

inaktiválódnia (Noda és Ohsumi 1998). A TOR fehérje a sejtek tápanyag és energia 

érzékelője, amely tápanyagdús környezetben fogva tartja és foszforilálja az Atg1 protein 

kinázt, ezzel gátolva azt (Juhasz 2012). Tápanyaghiány esetén a TOR leválik az Atg1-

ről, amely létrehozza az Atg1 kináz komplexet a Fip200 (FAK Family Kinase-

Interacting Protein Of 200 kDa, amely csupán analógja az élesztő Atg17-nek), az Atg13 

és az Atg101 kötésével. A Fip200 az Atg13 C-terminális régiójához köt, ezzel elősegíti 

az Atg13-nak az Atg1 általi kötését és foszforilációját (Hara, Takamura és mtsai. 2008, 

Hosokawa, Hara és mtsai. 2009, Nagy, Karpati és mtsai. 2014)  (Jung, Jun és mtsai. 

2009). Emellett az Atg1 a Fip200-at is foszforilálja és autofoszforiláción is átesik 

(Mizushima 2010).  

Emlős adatok alapján az mTOR (mammalian TOR, emlős TOR) az Atg1-en kívül az 

Atg13-at is foszforilálja, élesztőben az Atg13 a TOR általi sorozatos foszforiláláson 

megy át és teljes defoszforilálása megy végbe az autofágia indukciójánál, amely 

szükséges az Atg1 aktiválásához (Kamada, Yoshino és mtsai. 2010). Különbség 

figyelhető meg ezen a területen, mivel élesztőben és emlősben az Atg13 

defoszforilálódik éhezés hatására, Drosophilában azonban hiperfoszforiláción megy át 

(Nagy, Karpati és mtsai. 2014). 

Az Atg1 kináz komplex az alap-szintű autofágia során is létrejön, élesztőben pedig a 

Cvt útvonalhoz is szükséges, ami arra utal, hogy közvetlen szerepe van a 

membránszervezésben. Ezt úgy tudja elérni, hogy további fehérjéket toboroz a korai 

autofág struktúrához (preautofág struktúra- PAS), vagy más néven fagofórhoz ahhoz a 

membránterülethez, ahonnan az izoláló membrán képződés indul. Az Atg1 kináz 

aktivitásától függetlenül mind a Fip200 mind az Atg13 képes a PAS-hoz lokalizálni, 

azonban más Atg fehérjék (pl.: Atg16, Atg8, Lásd később) kapcsolódásához 

elengedhetetlen az Atg1 aktív állapota.  

Élesztőben az Atg1 kináz komplex tagja az Atg1, 13, 17, 29, 31, a Cvt útvonalban pedig 

az Atg1, 13, 11, 20, 24. Az Atg17 és az Atg11 állványfehérje szerepét töltik be. 

Emlősben a következő tagokból áll a komplex: ULK1/2 (Atg1 homológ), Atg13, Fip200 

(Atg17 analóg), Atg101. 
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1.2.2. A Vps34 lipid kináz komplex 

Az Atg1 kináz komplex a PAS-hoz toborozza a Vps34 lipid kináz komplex tagjait, 

amelyek a Vps34 (III-as típusú foszfatidilinozitol-3-kináz= PI3K), a Vps15, az 

Atg6/Vps30/Beclin-1 és az Atg14 (Juhasz, Hill és mtsai. 2008). Ez a komplex a 

foszfatidil-inozitolból (PI) foszfatidil-inozitol-3-foszfátot (PI3P) gyárt, amely 

specifikusan kötő fehérjék toborzásához elengedhetetlen. A komplex az Atg14 helyett 

tartalmazhatja az UVRAG/Vps38 (UV radiation resistance-associated gene) fehérjét 

(ugyanazon a helyen köt az Atg6-hoz), amely valószínűleg az endoszomális 

folyamatokra specializálja a komplexet. Habár ellentmondásos adatok léteznek arra 

vonatkozóan, hogy az UVRAG szerepet játszik az autofágiában (Russell, Tian és mtsai. 

2013), az Atg14 esetében elfogadott tény, hogy jelenléte specifikus ebben a 

folyamatban. Emlős adatok azt mutatják, hogy az autofágia-specifikus komplex 

aktiválásához szükséges az Atg6 foszforilációja az Atg1/ULK1/2 által, amelyet az 

Atg14 segít elő (Russell, Tian és mtsai. 2013). Az aktivitáshoz az Atg6 AMPK (AMP-

activated protein kinase, AMP aktiválta fehérje kináz) általi foszforilációja (Kim, Kim 

és mtsai. 2013.) és a Vps34 sumoilációja is elengedhetetlen (Yang, Fiskus és mtsai. 

2013). A komplex által létrejött PI3P-gazdag membránrégió FYVE (Fab 1 (élesztő PIK 

fyve ortológ), YOTB, Vac 1 (vezikula transzport fehérje) és EEA1) vagy PX doménnel 

rendelkező fehérjék kötőhelyéül szolgál. 
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1.2.3. A ciklizációs komplex 

Az Atg1 kináz illetve Vps34 lipid kináz komplexek toborzását az izoláló membrán 

növekedése követi, amelyért a ciklizációs komplex felelős. Az Atg2-Atg18 

fehérjekomplex, és az Atg9 vesz részt ebben a folyamatban. Az Atg18 WD40 

(körülbelül 40 aminosav tartalmú motívum, amely gyakran triptofán-aszparaginsav (W-

D) dipeptidre végződik) doménnel rendelkezik, amely egy fehérje interakciós domén, 

vele kötni képes a PI3P-t, az Atg2-t és az Atg9-et is. Az Atg2-Atg18 a PAS széléhez 

(Suzuki, Akioka és mtsai. 2013) lokalizál, és vélhetőleg az Atg9 reciklizációjában van 

szerepe (Suzuki, Kubota és mtsai. 2007). Az Atg9 az autofágiában szereplő egyetlen 

transzmembrán fehérje, a citoplazmában lévő, mindenféle forrásból származtatható kis 

3. ábra: Az autofágia mechanizmusa és komplexei 

Részletes leírását lásd a szövegben. (Nagy Péter ábrája) 
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vezikulákon található és membrán forrást biztosít az izoláló membrán növekedéséhez 

(Mulakkal, Nagy és mtsai. 2014). Élesztőben kimutatták, hogy az Atg9 Atg1 általi 

foszforilációja szükséges az autofágiához, azon belül az Atg9 PAS-ról való leválásához 

(Papinski és Kraft 2014). Arra, hogy mi szabályozza a donor membrán leválását és az 

Atg9 pozitív struktúrák hogyan szállítódnak a PAS-hoz, még nincs információnk. 

Itt említem meg, hogy emlősökben létezik egy DFCP1 (double FYVE containing 

protein 1), amely szintén a PI3P-hez lokalizál az ER-en, és a membránból úgynevezett 

omegaszóma struktúrát hoz létre (Axe, Walker és mtsai. 2008). Az evolúció során több 

helyen elveszett ez a fehérje beleértve a Drosophila melanogastert is, azonban más 

Drosophila fajokban mégis fellelhető. 

 

1.2.4. Az Ubiquitinszerű konjugációs rendszerek 

Strukturális vizsgálatok kimutatták, hogy az Atg8 és az Atg12 ubiquitinszerű módosító 

fehérjék, amelyek az autofágiában vesznek részt. Az ubiquitinációhoz hasonlóan E1-, 

E2-, E3-szerű enzimek segítik a folyamatot (Fujioka, Noda és mtsai. 2008) (4. ábra). 

Az Atg12-t az Atg7 aktiválja, majd az Atg10 konjugáló enzim az Atg5-höz kapcsolja 

azt (Ichimura, Kirisako és mtsai. 2000). Ez a konjugátum az Atg16-tal multimert képez. 

Ezzel párhuzamosan az Atg8 C-terminálisán lévő arginint az Atg4 cisztein proteáz 

hasítja, így az Atg7 képes aktiválni az Atg8-at, majd az átkerül az Atg3 E2-szerű 

konjugáló enzimre, és az Atg12-5-16 multimer mint E3 ligáz segítségével a foszfatidil-

etanolaminra (PE) kerül (lipidálódik) (Hanada, Noda és mtsai. 2007, Matsushita, Suzuki 

és mtsai. 2007) (4. ábra). Az Atg8 így a fagofórhoz és autofagoszóma membránhoz köt. 

Mivel az autofagoszóma kettős membránnal határolt, az Atg8 a belső és a külső 

membránon is megtalálható. A külső membránról az Atg4 lehasítja (Kirisako, Ichimura 

és mtsai. 2000, Satoo, Noda és mtsai. 2009) a lizoszómával való fúzió előtt, a belső 

membránon lévő pedig az autolizoszómában lebontásra kerül. A két konjugációs 

rendszer párhuzamosan működik az Atg2-Atg18 rendszerrel, amit az is alátámaszt, 

hogy Drosophilában az Atg8 membrán-lokalizációjához nem szükséges az Atg2 

(Takats, Nagy és mtsai. 2013, Nagy, Hegedus és mtsai. 2014).  

Egérben és emberben három Atg8 fehérjecsalád található, ezek az LC3 (Light chain 3), 

GABARAP (GABAA receptor-associated protein), és GABARAP-szerű fehérjék. 
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1.2.5. Az autofagoszóma-lizoszóma fúzió 

Az autofagoszóma képződését a lizoszómával való fúzió követi, amelyben az 

autofagoszóma külső membránja egyesül a lizoszóma membránjával, belső membránja 

pedig a lizoszóma lumenébe kerül, és tartalmával együtt lebomlik. Az autofagoszómát a 

HOPS pányvázó komplex tartja a lizoszóma közelében, ezzel elősegíti a SNARE 

komplex összeszerelődését és a fúziót (5. ábra). A HOPS hat alegységből áll: Vps11, 

Vps18, Vps16, Vps33A, Vps39, és Vps41, amelyek mindegyike szükséges a 

funkcióhoz. Metazoákban azonban úgy tűnik, egy köztes lépésre is szükség lehet, és ez 

az autofagoszóma egyesülése késői endoszómával, és a képződő amfiszóma fúzionál a 

lizoszómával. A SNARE komplex része a nemrég azonosított Syntaxin17 

(STX17/Syx17) (Itakura, Kishi-Itakura és mtsai. 2012, Takats, Nagy és mtsai. 2013), 

amely az autofagoszóma membránjában lokalizál, valamint a SNAP29 (ubisnap/usnp) 

4. ábra A metazoa  ubiquitin-szerű konjugációs rendszerek  

Az Atg12 és az Atg8 ubiquitin-szerű molekulák. Az Atg 12-t aktiválja az 

Atg7 (E1), majd az Atg10 (E2) konjugálja az Atg5-höz. A konjugátum az 

Atg16-hoz kapcsolódik és multimerizálódik. Az Atg8 esetében az E1 

szintén az Atg7, E2 az Atg3, amely a membrán PE-jához konjugálja a 

fehérjét az Atg12-5-16 komplex (E3) segítségével. PE: foszfatidil-

etanolamin. Meléndez (Melendez and Neufeld 2008) ábrája.  
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és VAMP8 (VAMP7, vesicle-associated membrane protein 7), amelyek a késői 

endoszóma és lizoszóma felszínén találhatóak (Takats, Pircs és mtsai. 2014). 

 

 

 

1.2.6. A lizoszóma savasodása 

Ahhoz, hogy a lizoszómában található hidrolázok lebontsák a beltartalmat, a pH-nak 

csökkennie kell. Ezt biztosítják a V-ATP-ázok (vacuolar proton-translocating ATPase), 

amelyeket Vha fehérjék építenek fel. A komplex protonok befelé irányuló pumpálásával 

csökkenti a pH-t 4-5-re, amelyen az enzimek már képesek építőköveire bontani a 

molekulákat. Az így keletkezett monomerek transzporterek segítségével jutnak újra a 

citoplazmába és használódnak fel energia-termelő, illetve anabolikus folyamatokban 

fehérjék, nukleinsavak felépítésére (Rabinowitz és White 2010).  

 

 

 

 

5. ábra: Az autofagoszóma/amfiszóma és 

a lizoszóma fúziója  

Emlősökben a fúzióhoz szükségesek a 

pányvázó komplex, a HOPS (C-Vps: C-

típusú Vps komplex), a SNARE-k, melyek 

összekapcsolódása révén érnek össze a 

membránok. A lizoszóma membránt a 

LAMP2 jelöli, az autofagoszóma  felszínén 

a foszfatidil-inozitol-3-foszfátot a 3-as 

típusú PI3K hozza létre. A Rab7 kis GTP-

áz mindkét membránon jelen van. (Liang 

(Liang 2011) ábrája alapján )  



 

20 
 

1.3. Az autofágia szabályozása 

 

1.3.1. A TOR kináz komplex 

Amint azt már említettem, az eukarióta sejtek tápanyag érzékelője a TOR szerin/treonin 

protein kináz, amelynek inaktivációja vezet az autofágia beindításához. Magát a fehérjét 

1991-ben fedezték fel, mint az antifungális és immunszupresszáns szer, a rapamicin 

célfehérjéjét (Heitman, Movva és mtsai. 1991). Kiterjedt szerepének köszönhetően a 

TOR sokféle kutatási terület - rákkutatás, metabolizmus, élethossz, neurodegeneratív 

betegségek- tárgya lett. Működését befolyásolja a tápanyag és az energia mennyisége, 

növekedési faktorok, stresszorok jelenléte, ő maga pedig irányítja a sejtnövekedést, 

öregedést és befolyásolja a memóriát is. Az élesztő sejtek két, a magasabb rendű 

eukarióták egy TOR gént tartalmaznak (Crespo és Hall 2002, Lee, Comer és mtsai. 

2005); (Crespo, Diaz-Troya és mtsai. 2005), az általuk kódolt fehérjék pedig kétféle, 

alegységbeli és funkcionális különbségeket hordozó komplexet építenek fel, a TORC1-

et és TORC2-t ((Jung, Ro és mtsai. 2010). Előző a sejtnövekedés idejét, utóbbi a helyét 

szabályozza. TORC1 irányítja a transzlációt, riboszóma biogenezist, valamint az 

éhezéses autofágia indukcióját, amíg a TORC2 komplex az Akt/PKB (Protein kinase 

B), protein kináz C és szérum- és glükokortikoid indukálta protein kináz 1 foszforilációs 

és aktivációs vezérléséért felelős. Fontos különbség a két komplex között, hogy csak a 

TORC1 érzékeny a rapamicinre. Élesztőben a TORC1 a TOR1-et vagy a TOR2-t 

tartalmazza, a TORC2 komplexhez viszont csak a TOR2 köt. Emlősben a fő különbség, 

hogy a TORC1-ben a TOR mellett a RAPTOR (regulatory associated protein of mTOR) 

van jelen, a TORC2-ben pedig a RICTOR (rapamycin-insensitive companion of mTOR) 

(Hara, Maruki és mtsai. 2002); (Kim, Sarbassov és mtsai. 2002); (Sarbassov, Ali és 

mtsai. 2004), (Loewith, Jacinto és mtsai. 2002). Mind a TORC1, mind a TORC2 

multimerizálódik nem csak élesztőben és emlősökben  (Wullschleger, Loewith és mtsai. 

2006), de Drosophilában is (Zhang, Billington és mtsai. 2006). A TORC1-en keresztül 

valósul meg az autofágia szabályozása, amiről a későbbiekben lesz szó. Az őt 

közvetetten befolyásoló Akt jelentheti a kapcsolatot a kétféle TOR komplex között. 

Izomban kimutatták ugyanis, hogy az mTORC2 az Akt-FoxO3 (utóbbi egy 

transzkripciós faktor) útvonalon szerepe lehet az autofágiában (Jung, Ro és mtsai. 

2010). 
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Mivel az autofágia szabályozásában főként a TORC1 vesz részt, a továbbiakban erről 

lesz szó, és röviden TOR-nak nevezzük. 

 

1.3.2. Növekedési faktorok hatása az autofágiára 

A növekedési faktorok a PI3K útvonalon keresztül hatnak a TOR-ra (6. ábra). Az 

inzulin és az inzulin-szerű növekedési faktorok (IGF) kötnek a receptoraikhoz, amelyek 

az IRS (Inzulin Receptor Szubsztrát) kapcsolódását és foszforilációját idézi elő. Az 

IRS-hez köt a PI3K (antagonistája a PTEN (Phosphatase and tensin homolog)), amely a 

plazmamembrán PIP2-jét PIP3-má alakítja. Ez toborozza a membránhoz a PDK1-et 

(Phosphoinositide-dependent kinase-1) és az Akt/PKB-t (Protein kinase B), ezáltal az 

előbbi foszforilálással aktiválja az utóbbi fehérjét, amely így foszforilálni képes a 

TSC2-t (Tuberous sclerosis complex) ezzel inaktiválva azt (Manning 2004). A TSC2 

(tuberin) foszforiláció hiányában heterodimert alkot a TSC1-gyel (hamartin) és gátolja a 

TOR működését. Maga a TSC2 a Rheb kis GTP-áz GAP (GTPase activating protein) 

fehérjéje (Li, Corradetti és mtsai. 2004). A Rheb közvetlenül köt a TOR kináz 

doménjéhez és GTP dependens módon aktiválja a fehérjét, illetve a TORC1 komplexet 

(Long, Lin és mtsai. 2005). 

 

1.3.3. Tápanyag hatása az autofágiára 

Élesztőben a szén és nitrogén ((Wullschleger, Loewith és mtsai. 2006), magasabb rendű 

eukarióták esetében az aminosav és glükóz (Hara, Yonezawa és mtsai. 1998, Inoki, Zhu 

és mtsai. 2003) mennyisége befolyásolja a TOR működését (6. ábra). Az aminosavak 

jelenléte végső soron a TOR aktiválódását annak lizoszómához/vakuólumhoz való 

kötődésével váltja ki (Sancak, Bar-Peled és mtsai. 2010). Ehhez a membránban jelen 

kell lennie az úgynevezett ragulátor komplexnek, amelyet az MP1, p14, és p18 fehérjék 

építenek fel. Ahhoz, hogy a ragulátor a lizoszóma felszínéhez kössön, a p18 állvány 

fehérjének lipidálódnia kell (az N-terminálisán mirisztoilálódik és palmitoilálódik) 

(Nada, Hondo és mtsai. 2009). Kimutatták, hogy a p18 köti a Rag GTPáz 

heterodimereket (RagA/B és RagC/D), amelyek szükségesek az mTORC1(mammalian 

TORC1, emlős TORC1) membránlokalizációjához. Az mTORC1 működéséhez a TOR-

nak aktiválódnia kell, amelyhez elengedhetetlen a Rheb GTPáz. 
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1.3.4. Energiaszint hatása az autofágiára  

A növekedéshez szükséges fehérjék előállításához a sejteknek sok energiára van 

szükségük. Az energiaszint érzékelése az AMPK (AMP-activated protein kinase) 

útvonalon történik. Magas AMP/ATP arány esetén az LKB1 (Liver kinase B1) nevű 

kináz konjugátumot képez az AMP-vel és aktiválja az AMPK-t. Ez azután foszforilálva 

a TSC2-t aktiválja annak GAP aktivitását, ezzel gátolja a TORC1 komplexet (6. ábra). 

A folyamat az autofágia indukciójához vezet, amely biztosítja az alapanyagot az 

energia-termelő útvonalakhoz.Ezen kívül az is bizonyított, hogy az AMPK közvetlenül 

foszforilálja a Vps34-et, és az Atg6-ot, ami akkor vezet aktivációkoz, ha a kináz 

komplexben az Atg14 van jelen (Kim, Kim és mtsai. 2013) azaz az AMPK TOR függő 

6. ábra: Az autofágia TOR általi szabályozása 

A TOR a sejtek fő tápanyag és energia érzékelője, ezek mennyiségétől függően 

aserkenti a növekedést és gátolja az autofágiát. A részleteket lásd a szövegben. (Jung 

(Jung, Ro és mtsai. 2010) ábrája alapján) 
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és független módon is szabályozza az autofágiát (Alers, Loffler és mtsai. 2012). 

Emellett kutatási eredmények utalnak arra, hogy az AMPK aktiválja az Ulk1 kináz 

komplexet foszforiláció révén (Kim, Kundu és mtsai. 2011), (Shang, Chen és mtsai. 

2011)  valamint, hogy az AMPK gátolni képes az mTORC1-et a raptor és a TCS2 

foszforilációján keresztül (Inoki, Zhu és mtsai. 2003, Gwinn, Shackelford és mtsai. 

2008). 

 

1.3.5. Hipoxia hatása az autofágiára  

A hipoxiás állapot szintén összeköttetésben áll a TOR kinázzal (6. ábra), domináns 

módon gátolja azt az indukáló szignálokkal szemben, mint a növekedési faktorok, vagy 

tápanyag bőség. Normál esetben a TOR foszforilálja a 4E-BP1-et (eIF-4E-Bindind 

Protein) -amely ennek hatására nem akadályozza az 5’ sapkás (7-metil GTP) mRNS-ek 

transzkripcióját- és az S6K működését (Brugarolas, Lei és mtsai. 2004). Hipoxia esetén 

azonban a 4E-BP1 foszforilációja alulregulált, és ez elősegíti a fehérje eIF-4E-hez 

(Eukaryotic translation initiation factor 4E) való kötődését, ezzel gátolva a transzlációt. 

Emellett az S6K multifoszforilálódik, ezáltal nem képes más fehérjék foszforilációjára. 

A TOR inaktivációjáért a Scylla és Carybdis (a humán REDD1: DDIT4, Dig2 és 

RTP801 ortológjai) indukciója a felelős azáltal, hogy eltávolítja a 14-3-3 gátló elemeket 

a TSC1/2-ről, ami így gátolja a TOR-t (Qiao, Dennis és mtsai. 2015).  

A csökkenő oxigén szint az ATP mennyiségét is redukálni fogja, amely aktiválja az 

AMPK-t és inaktiválja a TOR-t (Liu, Cash és mtsai. 2006, Russell, Yuan és mtsai. 

2014). A mitokondriumban az ATP termelés egyensúlyát a BNIP3 és BNIP3L hipoxia 

válasz elemek szabályozzák a TOR gátlása, illetve az autofágia serkentése által. Ez 

utóbbit úgy érik el, hogy kötik a Bcl-2-t, így az nem tudja gátolni az Atg6-ot, ezzel az 

autofágiát sem (Bellot, Garcia-Medina és mtsai. 2009).  

 

1.3.6. Az UPR hatása az autofágiára 

Amikor az ER-ben felhalmozódnak a rosszul feltekeredett, illetve feltekeretlen fehérjék, 

az ER stressz (ERS) megszüntetésére beindul az UPR (unfolded protein response) 

rendszer, másodlagosan pedig újabb folyamatok, mint például az autofágia. Az UPR 

során a rosszul feltekert fehérjék hatására három szenzor aktiválódik, ezek a PERK 

(protein kinase R (PKR)-like ER kinase), ATF6 (Activating transcription factor 6) és az 
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IRE1 (Inositol-requiring enzyme 1)  (7. ábra). A PERK foszforilálja az eIF2α-t 

(eukaryotic translation initiation factor 2 alpha), így általánosan gátolja a transzlációt, és 

engedi az alternatív ORF-ek (open reading frame), mint például az ATF4 (Activating 

transcription factor 4) átíródását, amely számos ATG gént szabályoz, mit például az 

Atg8 és Atg12 (Deegan, Saveljeva és mtsai. 2013); (Senft és Ronai 2015). Az ATF4 és 

ATF6 egy újabb transzkripciós faktoron, a CHOP-on (C/EBP-homologous protein) 

keresztül az Atg5 átíródását is előidézi. Az IRE1 ER transzmembrán fehérje aktivációja 

a PI3K komplex aktivációját idézi elő a JNK ( c-Jun N-terminal kinase) útvonalon. 

Ezen kívül az UPR során az ER-ből felszabaduló Ca2+ is serkenti az autofágiát a 

CaMKII-n (calcium calmodulin kinase II), az AMPK-n és a TSC1/2-n keresztül (6. 

ábra). 

 

 

 

1.3.7. Apoptózis és autofágia 

Az apoptózis (programozott sejthalál egy fajtája) kétféle útvonalon indulhat el, ez lehet 

extracelluláris jelmolekulák hatására (extrinszik), illetve a mitokondrium membránokról 

induló (intrinszik). Az extrinszik útvonalat ligandok sejtfelszíni receptorokhoz (FAS/ 

CD95 és TRAIL [tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand]) való 

7. ábra: Az UPR hatása az autofágiára 
Az ER-ben felhalmozódott feltekeretlen fehérjék a PERK-en, ATF6-on és IRE1-en 

keresztül képesek több lépésben is aktiválni az autofágia folyamatát. (Deegan 

(Deegan, Saveljeva és mtsai. 2013) ábrája alapján 



 

25 
 

kötődése aktiválja. Ezek az úgynevezett halál-receptorok több fehérjén keresztül 

kaszpázokat aktiválnak (cisztein-aszparagin hasító enzimek), amelyek elindítják a 

másik, intrinszik vagy belső folyamatot. Ennek lényege, hogy a pro-apoptotikus 

faktorok többlete miatt permeabilizálódnak a mitokondrium membránjai, citokróm c 

szabadul ki, amely az apoptoszóma kialakulásásban vesz részt. Ez a komplex további 

kaszpáz aktiváción keresztül segíti elő a sejt lebomlását. A mitokondrium membrán 

permeabilizálódását a Bcl-2 anti-apoptotikus fehérjék akadályozzák azzal, hogy gátolják 

a pro-apoptotikus fehérjék (BAX és BAK) aktiválódását. Stressz hatására a sejtben a 

BH3-only fehérjék gátolják az anti-apoptotikus faktorokat, vagy aktiválják a pro-

apoptotikus fehérjéket, ezzel apoptózist indukálnak.     

 

 

 

 

 

 

Az apoptózis és az autofágia többféle módon összeköttetésben áll egymással a sejt 

állapotától függően. Az autofágia indukcióját stressz váltja ki és elsősorban a sejt 

8. ábra: az apoptózi és az autofágia folyamatának összefüggései 

Az autofág fehérjék nem kanonikus kapcsolódása, caspase és kalpain általi hasítása, 

valamint apoptózisban résztvevő molekulákhoz való kötődése szabályozza a két 

útvonal közötti párbeszédet. (Tait (Tait és mtsai. 2014) ábrája alapján) 
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túlélésre irányul. Ha azonban a stressz meghalad egy kritikus időtartamot, vagy 

túlzottan intenzív, apoptotikus útvonalak aktiválódnak. A két folyamat közvetlen 

kapcsolatát a Bcl-2 (B-cell lymphoma 2) anti-apoptotikus faktor és az Atg6/Beclin1 

BH3 domént tartalmazó fehérje közötti kötés biztosítja. Ekkor az apoptózis gátlása 

autofágiát aktivál (8. ábra). Emellett szelektív autofágiával lebontásra ítélhetők az 

apoptotikus faktorok, mint például az aktív kaszpáz8 (Hou, Han és mtsai. 2010), és a 

kaszpázok is képesek hasítani, ezzel inaktiválni az autofág fehérjéket, mint az Atg3 és 

Atg6 (Oral, Oz-Arslan és mtsai. 2012); (Luo és Rubinsztein 2010)Luo és Rubinsztein, 

2010.). Nemrégiben azt is kimutatták, hogy az Atg6/Beclin1 és az Atg5 kaszpáz általi 

hasítása is képes apoptózist indukálni (Tait, Ichim és mtsai. 2014). Az Atg12-Atg3 nem 

kanonikus konjugációja azonban gátolja az apoptózist azáltal, hogy megemeli a BCL-

XL szintjét (8. ábra).  

A két útvonal együtt aktiválódik egyes esetekben. A DNS károsodásakor a p53 

tumorszupresszor a citoplazmából a sejtmagba lokalizálódik, ezáltal elengedi az addig 

kötött Fip200-at, ami autofág indukcióhoz vezet, valamint transzaktivál több pro-

apoptotikus faktort, amelyek az apoptotikus folyamatok beindulásához kellenek.  

Kimutatták azt is, hogy az Atg12 képes elősegíteni a mitokondriális apoptózist anti-

apoptotikus faktorok, a Bcl-2 és Mcl-1 gátlásával (Rubinstein, Eisenstein és mtsai. 

2011). Az emlős Ulk1 (Atg1) pedig apoptózist indukál azzal, hogy a reaktív 

oxigéngyökök kialakulását növeli a mitokondriumban (Mukhopadhyay, Das és mtsai. 

2015).  

 

 

1.4. Az autofágia szerepe 

Az autofágia több lépcsőben is hat. Alap-szinten a sejt homeosztázisának fenntartásában 

segédkezik, stressz hatására az energia és organellum körforgás biztosítása a feladata, 

ezek mellett szöveti, szervi lebomlásnál (muslicában ilyen a nyálmirigy, lásd -anyagok 

és módszerek: A Drosophila melanogaster modellrendszer) átrendeződésnél is 

szükséges a nem-kívánatos elemek eltávolításához, valamint energiát biztosít az új 

felépítéséhez. Az apoptotikus lebomlás egy fajtájánál is jellemzők az autofág struktúrák 

megjelenése. Az autofágia képes lebontani szelektíven a sérült komponenseket, így 
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organellumokat, fehérje aggregátumokat, amellyel szintén a sejt túléléséhez, abnormális 

működésének gátlásához járul hozzá. 

 

1.4.1. Szelektív autofágia 

Maga az autofágia működhet nem szelektív és szelektív módon. Nem szelektív 

formájában a citoplazma egy részét random módon különíti el az autofagoszóma, 

amelyben fehérjék és nagyobb organellumok is előfordulhatnak. Tipikusan éhezés 

hatására ez az útvonal aktiválódik. Speciális esetekben azonban szelektíven kell 

lebontani a felhalmozódott vagy hibás komponenseket, ezek alapján külön névvel illetik 

a folyamatokat: mitofágiával mitokondriumok, ER-fágia/retikulofágiával az ER, 

ribofágiával riboszómák, pexofágiával peroxiszómák, krinofágiával a szekréciós 

vezikulák, heterofágiával endoszómák, xenofágiával patogének, aggrefágiával 

aggreszómák, nukleofágiával a sejtmag, lipofágiával lipidek kerülnek lebontásra. A 

szelektív autofágia megvalósulhat ubiquitin (ub)-függő és független módon. Előbbi 

esetben a szubsztrát ubiquitinálódik, amelyet felismernek az Atg8 kötő LIR (LC3-

interacting region) domént is tartalmazó receptorok, mint a p62 vagy az Nbr1 (neighbor 

of BRCA1). Ub-független esetben a receptor a célkompartmentet ismeri fel, és az Atg8-

hoz való kötődéssel biztosítja az elemek autofagoszómába jutását. Például az élesztő 

mitokondrium (1. ábra) membránjában Atg32 nevű receptor található, amely 

kapcsolódik az Atg8-hoz és az Atg11-hez, ezáltal kerül az autofagoszómába (Kanki, 

Wang és mtsai. 2009).  

Ugyanígy az Atg39 az ER mag körüli régióit (Nakatogawa és Mochida 2015), vagyis a 

magmembránt jelöli ki a bekebelezésre (nukleofágia), az Atg40 pedig az ER 

úgynevezett citoplazmás részének autofág lebontását biztosítja.  

Élesztő pexofágia esetében (1. ábra)az Atg36 (szterol-glikoziltranszferáz) ismeri fel a 

peroxiszóma Pex3 fehérjéjét, és köti az Atg8-at és Atg11-et (Motley, Nuttall és mtsai. 

2012), valamint az Atg30 is szükséges a folyamathoz (Farre, Manjithaya és mtsai. 

2008). Emlősökben a peroxiszóma integráns fehérjéi, mint pl. a PEX3 fognak 

ubiquitinálódni, ezáltal képesek a p62-höz és az NBR1-hez kapcsolódni (Subramani 

2015; Deosaran, Larsen és mtsai. 2013), amelyek pedig az Atg8-on keresztül kötődnek 

az izolálómembránhoz. 

Már egy évtizede fényt derítettek rá, hogy a baktériumok, vírusok, intracelluláris 

patogének autofágia révén bomlanak le, méghozzá szelektív módon, ilyen például a 

Streptococcus pyogenes és a Mycobacterium tuberculosis (Castrejon-Jimenez, Leyva-
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Paredes és mtsai. 2015). A Listeria monocytogenes azonban elkerüli az autofág 

lebontást, a Porphyromonas gingivalis és a Coxiella burnetti pedig egyenesen a 

szaporodása szolgálatába állítja az őt bekebelező autofagoszómát. Egy újonnan 

felfedezett receptor az Optineurin, amely az ubikvitinnel körülvett baktériumot köti, és a 

TANK binding kinase 1 (TBK1) foszforiláció révén segíti az LC3-hoz való 

kapcsolódását (Wild P, Farhan, 2011). HeLa sejtekben sikerült bizonyítani, hogy 

xenofágia során az ubikvitinálódó baktériumot a p62 ismeri fel az UBA (Ubiquitin 

Binding Domain) doménjén keresztül, és kapcsolja az LC3 autofág fehérjéhez a LIR 

(LC3 Interaction Region) régióján keresztül (Zheng, Shahnazari és mtsai. 2009); (Kim, 

Kwon do és mtsai. 2016). A p62 az ub függő folyamatok fontos résztvevője, nem csak 

xenofágiában, de aggrefágiában és pexofágiában is szerepel (9. ábra)  

 

 

 

 

 

 

9. ábra: A p62 függő autofágia fajtái 

Az ubiquitinált fehérje-aggregátumoka p62 ismeri fel és küldi autofág lebontásra. A 

rosszul feltekert vagy hibás fehérjék, illetve a peroxiszóma is ub-álódik, amelyet a p62 

ismer fel és viszi  az autofagoszómába. Hasonlóan a citoszolikus baktériumot a 

rendszer ub fehérjével jelöli meg, ezeket köti a p62 és az LC3-hoz (Atg8) kötődve 

biztosítja a lebontását. (Zheng (Zheng, Shahnazari és mtsai. 2009) ábrája alapján) 
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Drosophila aggrefágiában a p62 és a Blue cheese vesz részt (Nezis 2012). Mitofágia 

során S2 sejtekben a PINK1 a depolarizált mitokondriumhoz lokalizál és odavonzza a 

Parkint, amely által a mitokondrium lebontásra kerül ((Ziviani, Tao és mtsai. 2010). A 

többi szelektív útvonal sajnos kevésbé vizsgált ebben a rendszerben.  

 

1.4.2. Autofágia és betegségek 

Az autofágia két fontos funkciója a sejt védelme a stresszhatásokkal szemben és a sejtek 

homeosztázisának fenntartása, amellyel megakadályozza a károsodott, illetve rosszul 

működő komponensek felhalmozódását. Emellett az autofágia a patogének sejtes 

inváziója ellen is harcol. A folyamat hibás vagy hiányos működése betegségek 

kialakulásához vezethet, mint a tumorok, neurodegeneratív betegségek, öregedés és vele 

kapcsolatos betegségek (Todde, Veenhuis és mtsai. 2009) (10. ábra). 

 

 

10. ábra: Az autofágia szerepe a sejt homeosztázisának fenntartásában 

Az ábrán látható az autofágia sematikusan, körülötte néhány fiziológiás folyamatot 

és betegséget tüntettünk fel. (Klionsky (Klionsky 2010) ábrája alapján. 
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1.4.2.1. Tumorfejlődés 

A tumorok kialakulásában tumor szuppresszorok és onkogének játszanak szerepet. Ezek 

egy része az autofágiára is hat. A sejtes lebontás kettős szerepet játszik a tumorok 

fejlődésében, mert bár tumorszuppresszorként viselkedik -akár a sejthalál iniciálásával 

is-, a tumorok belsejében lévő sejtek hipoxiás környezetben való túlélését segíti, 

valamint ellenállóvá teheti a tumoros sejteket a kemoterápiás kezelésekkel szemben 

(Kang, Tang és mtsai. 2010). A TOR útvonalban szereplő TSC1-TSC2 és a p53 

tumorszuppresszorok gátolják a TOR működését, ezzel aktiválva az autofágiát, az I. 

típusú PI3K, az AKT és az S6K onkogénként viselkednek. 

Az autofágia hiánya tumorokat eredményezhet, például az Atg6/Beclin1 hiánya, illetve 

mutációja emberben a mell-, petefészek- és prosztatarákok 40-75%-ában van jelen 

(Yue, Jin és mtsai. 2003, Yang, Carra és mtsai. 2013). Egérben a Beclin1 fehérje hiánya 

serkenti a limfómák, tüdőkarcinóma és májsejtes karcinóma kialakulását (Qu, Yu és 

mtsai. 2003). Más részről a túlzott autofágia sejthalálhoz is vezethet. A FOXO1 

transzkripciós faktor amellett, hogy tumorszuppresszorok átíródását serkenti, képes az 

Atg7-hez kapcsolódva sejthalálhoz vezető autofágiát indukálni (Zhao, Yang és mtsai. 

2010). Harmadrészt az autofágia rezisztenssé teszi a tumorokat a kémiai ágensekre, 

ugyanis, ha lecsökkentik az Atg5 vagy Atg7 mennyiségét a burjánzó sejtekben, megnő a 

sejtpusztulás (Choi, Ryter és mtsai. 2013)). 

 

1.4.2.2. Neurodegeneratív betegségek 

Kísérletesen bizonyított, hogy az autofágia szerepet játszik a normális idegi működés 

fenntartásában. Ezt az is alátámasztja, hogy az olyan betegségekben, mint az Alzheimer-

kór, Parkinson-kór, Huntington-kór fehérje aggregátumok halmozódnak fel, amelyek a 

fehérjelebontás, így az autofágia gátlására utalnak (Todde, Veenhuis és mtsai. 2009). Az 

aggregátumok megjelenését ugyanis az okozhatja, hogy a rosszul feltekeredett fehérjék 

túl nagy mennyiségben lesznek jelen, az UPR nem képes lebontani, oligomereket, és 

aggregátumokat képeznek. Ezek lebontását elősegítendő indukálódik az autofágia. Az 

autofág fehérjék idegrendszert érintő betegségekben való szerepének vizsgálata során 

kiderült, hogy az Atg5 (Hara, Nakamura és mtsai. 2006) vagy Atg7 (Komatsu, Waguri 

és mtsai. 2006) hiányos egerekben súlyos neurodegeneráció lép fel. 
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1.4.2.3. Öregedés 

Az öregedés egy komplex folyamat, melynek során lelassul a körforgalom a sejtekben, 

a javítási és fenntartási folyamatok működése csorbát szenved. Ennek következtében 

felszaporodnak a hibás vagy rosszul működő alkotóelemek, amelyek tovább rontják a 

sejtek normál működését. Kimutatták, hogy az öregedés során az autofág folyamatok 

lelassulnak, annak köszönhetően, hogy az Atg5, Atg7 és Atg6 expressziója lecsökken 

(Lipinski, Zheng és mtsai. 2010). Emiatt a sejtes organellumok, mint a mitokondrium 

vagy a peroxiszóma, körforgása is lelassul, azok pedig felhalmozzák a reaktív oxigén 

gyököket (ROS-reactive oxygen species) (Sohal, Mockett és mtsai. 2002). Ezek a 

reaktív oxigén gyökök gátolják a proteolízist és tovább rongálják a felépítő molekulákat 

és organellumokat (Szweda, Camouse és mtsai. 2003). Az autofágia indukálódik a ROS 

felhalmozódásának hatására, és védi nem csak az egészséges, de a tumoros vagy akár 

neurodegeneratív sejteket is az oxidatív károsodásokkal szemben (Scherz-Shouval és 

Elazar 2011). 

Az élethossz-növelés egyik leghatásosabb módja az alkalmankénti csökkentett 

kalóriabevitel (kalorikus restrikció), amelynek során az éhezés és energia-csökkenés 

hatására indukálódik az autofágia. A folyamat elősegíti a sejtek megújulását, ezzel az  

öregedés késleltetését.  

 

  

1.5. Az Atg16 

Élesztőben az Atg16 egy Atg5 kötő és egy coiled-coil multimerizációs doménből áll 

(Mizushima, Noda és mtsai. 1999), amelyek szükségesek a fehérje autofág funkciójához 

(Fujioka, Noda és mtsai. 2008); (Kuma, Mizushima és mtsai. 2002). Ehhez képest az 

emlős Atg16 (Atg16L1) az említett domének mellett (együtt Atg16 domén) egy linker 

és egy WD40 fehérje interakciós domént is hordoz (Mizushima, Kuma és mtsai. 2003) 

(11. ábra).  
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Az Atg16, ahogy már említettem (lásd: az ubiquitin-szerű konjugációs rendszerek 

fejezet), az Atg8 lipidációjában vesz részt. Az Atg12-Atg5 konjugátumhoz kapcsolódik 

és multimerizálódás után E3 ligáz funkciót lát el az Atg8 PE-hoz való kötődésében 

(Fujita, Itoh és mtsai. 2008) (4. ábra). Emlősben kimutatták, hogy az Atg16L1 az 

izoláló-membránon megtalálható, viszont az autofagoszómán nincs jelen. Az izoláló- 

membránhoz való lokalizációhoz szükséges az Atg5, de nem szükséges az Atg5-Atg12 

konjugátum (Mizushima, Kuma és mtsai. 2003).  

Emlősökben az Atg16L1-nek 7 izoformáját azonosították, ebből hármat hasonlítottak 

össze, és különbséget fedeztek fel a citoplazmatikus elhelyezkedésük, valamint  

túltermelésük során megjelenő LC3 pontok mennyisége között (Jiang, Qin és mtsai. 

2013). 

Emlősben az Atg16L1 kötni képes például egy TMEM59 (Transmembrane protein 59) 

nevű fehérjét (Boada-Romero, Letek és mtsai. 2013) amely kis endocitótikus vezikulák 

transzmembrán molekulája. A benne lévő 19 aminosavas Atg16L1 kötő motívumot más 

fehérjékben is megtalálták, ezek a NOD2 (Nucleotide-binding oligomerization domain 

containing 2) és a TLR2 (Toll-like receptor 2). Szintén emlős adatok alapján 

kölcsönhatás mutatható ki az Atg16L1 és a Fip200 között (Gammoh, Florey és mtsai. 

2013). Az Atg16L1 a linker doménben hordozza a Fip200 kötő helyet. Ha eltávolították 

ezt a régiót az Atg16L1-ből, ULK1/Atg1 hiányában, glükóz éhezés mellett is 

11. ábra: Az élesztő és humán Atg16 domén szerkezete 

Az élesztő Atg16 egy Atg5 kötő (zöld, humánban lila) és egy CCD (coiled coil) 

doménből áll. A humán fehérje ezen felül egy linker és egy WD40 domént tartalmaz. 

A linker régióban található a 300-as treonin, amelynek alaninra történő cseréje 

okozhatja a Crohn betegséget. (Parkhouse (Parkhouse, Ebong és mtsai. 2013) ábrája 

alapján) 
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lipidálódott az LC3/Atg8. Ez az eredmény arra utal, hogy az Atg1-függő és -független 

autofágiát az Atg16 és a Fip200 kötődése különbözteti meg. 

Az Atg16L1 az N-terminálisán Atg5 függetlenül képes kötni a klatrin nehéz láncát, 

amely a klatrin-burkos vezikulák fő alkotója, és az endocitózisban van fontos szerepe. 

Kísérletesen igazolták, hogy kevesebb autofagoszóma és Atg16L1 pozitív preautofág 

struktúra keletkezik, ha gátolják a klatrin burkos vezikulák kialakulását. (Ravikumar, 

Moreau és mtsai. 2010). Az Atg16L1 a patogének elleni védekezésben is szerepet 

játszik, azok ubikvitinált fehérjéihez kapcsolódik a WD40 doménen keresztül, és jelöli 

ki azokat autofág lebontásra (Fujita, Morita és mtsai. 2013).  

Az Atg16-ot összefüggésbe hozták egy gyulladásos bélbetegséggel, a Crohn 

betegséggel is(Scharl és Rogler 2012); (Naser, Arce és mtsai. 2012). Az Atg16L1-ben 

előforduló nukleotid cseréje (SNP= single nucleotide polimorphism), a 300-as 

pozícióban lévő treonin-alanin csere hajlamosít a betegségre (11. ábra). Emellett több 

más faktor változatossága is közre játszhat, ilyen a NOD2  és az IL23R (interleukin-23-

receptor). Kísérletek azt sugallják, hogy a gyulladásos folyamatok az autofágia hiánya 

miatt alakulnak ki. Azt látták ugyanis, hogy Atg5 vagy Atg16 hiányában a bél 

mikrovillusok aljában ülő Paneth sejtekben (amelyek feladata antimikrobiális anyagok 

kiválasztása a bél lumenébe) lecsökken nem csak a szekréciós vezikulák mérete, de a 

lizozim mennyisége is (Cadwell, Liu és mtsai. 2008). Ezek az eredmények is 

megmutatják sokszínűségét, szerteágazó funkcióját és azt is, hogy mennyi mindent nem 

tudunk még a pontos szerepéről, így további vizsgálata igencsak indokolt. 

 

 

1.6. Alkohol metabolizmus 

Az alkohol metabolizmusáért az alkohol dehidrogenázok és az aldehid dehidrogenázok 

felelősek  (Goulle és Guerbet 2015; Cederbaum 2012) (12. ábra). Ezen folyamatokat 

pedig a vér alkohol koncentrációja befolyásolja. Habár az alkohol képes átdiffundálni a 

sejteken, úgy vélik, hogy az elsődleges lebontásért a gyomor, illetve a máj felelős. 

Mindazonáltal, ezen szöveteken kívül is történik alkohol lebontás, az agyban például a 

citokróm P450 és a kataláz által (Zakhari 2006). A lebontás során etanolból acetaldehid 

képződik, amely kapcsolódhat az agyi szignalizációs molekulákhoz 

(neurotranszmitterekhez) ilyen például a dopamin, amiből ennek hatására salsolinol 

keletkezik, ez pedig szerepet játszhat az alkoholfüggőség kialakulásában.  
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Az acetaldehid a DNS-hez is kapcsolódhat, és karcinogén ágenseket hozhat létre (Boye, 

Zou és mtsai. 2016). Fehérjékhez kapcsolódva pedig megakadályozza a fehérjék 

szekrécióját, így a máj növekedését okozza. Az acetaldehid ezután széndioxiddá alakul, 

az agyban, majd lehet belőle acetil-koenzim-A (AcCoA), ami a lipid bioszintézisében 

vesz részt. Úgy vélik, hogy krónikus alkohol bevitel esetén az agy az acetátot használja 

glükóz helyett energiaforrásként. Egy másik, nem-oxidatív folyamat résztvevője például 

a foszfolipáz D (PLD), ami a sejtek közötti kommunikációhoz fontos foszfatidsavat 

készíti. Magas alkohol koncentráció esetén azonban foszfatidsav helyett foszfatidil-

etanol képződik elsődlegesen, amely gátolja a sejtek jelátvitelét. 

 

 

 

12. ábra: Alkohol metabolizmus 

Az etanol lebontás első lépése a citoplazmában az alkohol dehidrogenáz, peroxiszómában a 

kataláz, a mikroszómákban a CYP2E1 által megy végbe. A keletkező acetaldehidet az 

acetaldehid dehidrogenáz alakítja át ecetsavvá a mitokondriumban. Által, majd Acetil-

koenzimA-vá alakul, a citromsav ciklusban pedig CO2 és energia keletkezik. CYP2E1: 

citokróm p450.  

http://www.slideshare.net/pratapsagar/an-introduction-to-alcoholic-liver-disease-part1 

ábra alapján 

http://www.slideshare.net/pratapsagar/an-introduction-to-alcoholic-liver-disease-part1
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Az autofágia serkentése enyhíti a krónikus alkohol bevitel okozta máj és agyi károsodás 

mértékét, amíg a csökkentése súlyosbítja a tüneteket. Rövid alkohol kezelésnél az 

autofágia indukcióját és az mTORC1 AMPK-aktiváció általi gátlását figyelték meg 

(Chen, Ke és mtsai. 2012); (Ni, Bhakta és mtsai. 2014). Etanol kezelésre a sejtekben nő 

az ER-stressz, amely szintén aktiválja az autofágiát. Az autofágia gátlása pedig a reaktív 

oxigéngyökök mennyiségének növekedését idézi elő. Ez arra utal, hogy az alkohol- 

indukálta autofágia a ROS mennyiségének csökkentésére szolgálhat. 

 

 

1.7. A normál alkoholérzékenységért felelős rendszer 

A normál alkoholérzékenységért a rovarokban általánosan jelenélvő neuropeptidet, a 

Corazonint (Crz) teszik felelőssé (McClure és Heberlein 2013). Prekurzor fehérjéje és 

receptora is hasonló a gerincesekben jelen lévő gonadotróp hormonéhoz (GnRH), ebből 

valószínűsítik, hogy a corazonin a GnRH ízeltlábú homológja (Park, Kim és mtsai. 

2002); (Cazzamali, Saxild és mtsai. 2002); (Belmont, Cazzamali és mtsai. 2006). 

Felfedezésére az amerikai csótányban (Periplaneta americana) került sor, amikor is 

újabb adipokinetikus hormonokat (AKH) kerestek. Ezek a hormonok energia-szubsztrát 

molekulák (pl.: lipidek, trehalóz) felszabadulását eredményezik a zsírtestből. Általában 

okta- és dekapeptid jellegűek is megtalálhatók egy fajban  (Gade és Rinehart 1990). A 

csótányban talált undekapeptid, a Corazonin azonban nem rendelkezik hiperglikémiás 

aktivitással, viszont szívritmus-növelő szerepe bizonyított, innen kapta a nevét: a 

spanyol corazon=szív (Veenstra 1989).  

A Corazonin szekvenciája: pGlu-Thr-Phe-Gln-Tyr-Ser-Arg-Gly-Trp-Thr-Asn-NH2 

(ETFQYSRGWTN). Szerkezete igen konzervált, és egészében szükséges a 

receptorához való kötéshez (Veenstra 2009). A transzláció során egy preprohormon 

keletkezik, amely szignál szekvenciából, a Corazoninból, egy konvertáz hasítóhelyből 

és egy Corazonin-asszociált peptidből áll. Ez utóbbi lehasadását α-amidáció követi a C-

terminálison (Bradbury, Finnie és mtsai. 1982; Baggerman, Cerstiaens és mtsai. 2002).  

A Corazonin az egyes rovarokban más-más feladatot lát el, így például a 

selyemhernyóban (Bombyx mori) megnöveli a fonás idejét a bábozódást megelőzően 

(Tanaka, Hua és mtsai. 2002). Indukálja a vedlést a molyban (Manduca sexta) (Kim, 

Spalovska-Valachova és mtsai. 2004), egy rákfélében (Procambarus clarkii) pedig a 

vörös pigment integumentumba vándorlását segíti elő (Porras, De Loof és mtsai. 2003), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tanaka+hua+2002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%2C+Spalovska-Valachova++2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%2C+Spalovska-Valachova++2004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Porras%2C+De+Loof+2003
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azaz stressz hatására indukálódik. További vizsgálatok pedig azt mutatták ki, hogy adult 

Drosophilában (ellentétben a csótánnyal) Crz hiányában megváltozott a trehalóz 

homeosztázis és triglicerid szint (Lee, Kim és mtsai. 2008; Zhao, Bretz és mtsai. 2010), 

ami alátámasztja a Crz szerepét a metabolizmus és energia felszabadítás terén. Újabb 

adatok a Rhodnius prolixus vérszívó esetében azt mutatják, hogy a Crz potrohba 

injektálása nem eredményezi a lipid mennyiség megemelkedését a hemolimfában (Patel 

2014). 

A corazonin a rovar agyban a pars lateralisban lévő neuroendokrín sejtekben 

termelődik, onnan a corpus cardiacumba, majd a hemolimfába ürül. Az ecetmuslica 

lárvában a protocerebrum dorzolaterális részén három pár corazonin termelő sejt 

található, egy pár dorzomediálisan, a ventrális idegnyúlványban pedig nyolc pár jelenik 

meg (Choi, Lee és mtsai. 2005) (13. ábra). Adult muslica agyában hét pár sejt alakul ki. 

In situ hibridizációval és promóter-hajtotta riporter expresszióval a Crz mRNS-e látható 

a szem lóbuszok területén is, habár a fehérje ellenanyaggal nem volt kimutatható (Choi, 

Lee és mtsai. 2005). 

13. ábra: A Corazonin termelő neuronok elhelyezkedése a Drosophila 

melanogaster lárvális és imágó agyban 

A lárva agyban (balról) három pár Crz pozitív sejt található a DL, egy a DM és nyolc 

pár a VNC régióban. A bábállapot során a VNC eltűnik, az adult agyban (jobbról) hét 

pár neuron termeli a peptidet. DL: dorzolaterális; DM: dorzomediális; VNC: ventrális 

idegnyúlvány; DLP: dorzo-latero-poszterior; MB: mediális köteg; EF: ezofágusz 

foramen; PLT: poszterior-laterális traktus; SOG: szub-ezofág ganglion. (Choi (Choi, 

Lee és mtsai. 2005) ábrája)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%2C+Kim+2008+Developmental+regulation+and+functions+of+the+expression+of+the+neuropeptide+corazonin+in+Drosophila+melanogaster
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%2C+Bretz++2010
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24184870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24184870
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%2C+Lee+2005+Comparative+analysis+of+corazoninencoding+genes+(Crz’s)+in+Drosophila+species+and+functional+insights+into+Crz-expressin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%2C+Lee+2005+Comparative+analysis+of+corazoninencoding+genes+(Crz’s)+in+Drosophila+species+and+functional+insights+into+Crz-expressin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%2C+Lee+2005+Comparative+analysis+of+corazoninencoding+genes+(Crz’s)+in+Drosophila+species+and+functional+insights+into+Crz-expressin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%2C+Lee+2005+Comparative+analysis+of+corazoninencoding+genes+(Crz’s)+in+Drosophila+species+and+functional+insights+into+Crz-expressin
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%2C+Lee+2005+Comparative+analysis+of+corazoninencoding+genes+(Crz’s)+in+Drosophila+species+and+functional+insights+into+Crz-expressin
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A Crz szabályozásában szerepet játszik az apontic (apt) transzkripciós faktor, amelynek 

jelenléte szükséges és elégséges feltétele a normál alkohol érzékenységnek. 

Valószínűsítik, hogy a Crz szintézisében, becsomagolódásában és/vagy kiürülésében 

játszik szerepet (McClure és Heberlein 2013). 

Jó néhány tanulmány arra mutat, hogy összefüggés van a neuropeptidek és az alkoholra 

adott válaszreakció között. Az első neuropeptid, amely alkoholérzékenységi fenotípust 

mutatott, az amnesiac volt, amely homológ a gerincesek hipofízis adenilát cikláz-

aktiváló peptidjével (Feany és Quinn 1995; Moore, DeZazzo és mtsai. 1998), a 

neuropeptid F (neuropeptid Y család tagja) és receptora ugyancsak szerepet játszik az 

alkoholérzékenységben (Wen, Parrish és mtsai. 2005). 

Az Atg16 autofág gént ezidáig még nem hozták kapcsolatba a Corazoninnal. Munkám 

során  bemutatom az Atg16 szerepét az alkohol toleranciában, amelyet a Crz szint 

szabályozásán keresztül ér el. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(McClure++Heberlein+2013)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7754370
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9635429
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Wen%2C+Parrish+2005)+Drosophila+neuropeptide+F+and+its+receptor%2C+NPFR1%2C+define+a+signaling+pathway+that+acutely+modulates+alcohol+sensitivity
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Atg16 null mutáns állatok létrehozása P-elem pontatlan kivágódásával. 

2. Atg16 ellenanyag létrehozása. 

3. Az Atg16 mutánsok autofág fenotípusának vizsgálata.  

4. Atg16 mutációk fiziológiás fenotípusának vizsgálata. 

5. Atg16 szerepének vizsgálata a corazonin termelő neuronokban. 

6. Az Atg16 corazonin szintre gyakorolt hatásának vizsgálata. 

7. Syntaxin17 és Ubisnap ellenanyagok létrehozása. 
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3.ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

3.1. A Drosophila melanogaster modellrendszer 

Az ecetmuslica, vagy latin nevén Drosophila melanogaster a genetikusok kedvelt 

modellállata, amelynek okai a rövid (10 nap) életciklusa, kezelhetősége (kis helyigény, 

szobahő, egyszerű táplálkozás), viszonylagos kis genommérete, a használható genetikai 

eszközök tárháza és nem utolsó sorban az intakt szöveti-szervi felépítése. Az 

ecetmuslica életciklusa során az embrióból kifejlődő lárva vedlési folyamatok révén 

növekszik, majd bebábozódva teljes átalakulást követően bújik ki a felnőtt állat (14. 

ábra). Az egyes stádiumokba az átmenetet a juvenilis és a vedlési hormon (20-hidroxi-

ekdizon, vagy ekdizon) aránya szabályozza. Az utóbbi magas szintje váltja ki a fejlődési 

autofágiát a bábozódással egyetemben, amelynek során a lárvális szervek, mint a 

lárvális nyálmirígy és bél, lebomlanak, a felszabaduló anyagokból és energiából pedig 

felépülhetnek a felnőtt muslica szervei. Az ekdizon az IGF/inzulin útvonalat annak 

egyik tagján, az I-es típusú PI3K-n keresztül gátolja, amely végül a TOR gátlásához, 

ezzel az autofágia indukciójához vezet (Zhang, Hu és mtsai. 2009). 3. stádiumos 

lárvában ekdizonnal indukálható a fejlődési autofágia, míg éheztetéssel az éhezéses 

autofágia. Ezen folyamatok vizsgálatára tehát a muslica kiváló modell. 

 

14. ábra: Az ecetmuslica 

életciklusa 

A muslica 10 napos 

életciklusa során embrióból 

három lárvastádiumon 

keresztül báb, majd kifejlett 

állat fejlődik. (az ábra a  

slideplaier.hu alapján) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Zhang%2C+Hu+2009)+Systematic+cloning+and+analysis+of+autophagy-related+genes+from+the+silkworm+Bombyx+mori
http://slideplayer.hu/slide/2094233/
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Üvegfiolákban, kukoricalisztes tápon százával tartják, tehát kis helyigény jellemzi őket. 

Előnyt jelent az élesztőkkel, mint modell organizmusokkal szemben, hogy nem csak 

egy sejt, de szöveti, szervi és egész állat szinten vizsgálhatjuk az összefüggéseket. 

Továbbá genetikai rendszere az emlősökhöz képest egyszerűbb, kevesebb gént és 

kisebb genetikai redundanciát tartalmaz, ennek ellenére viszont az öröklődő humán 

betegségekkel kapcsolatba hozott gének 60%-a megtalálható muslicában is. A 

mindössze 4 kromoszóma, és genetikai manipulációkra alkalmas módszerek segítik a 

sejtes folyamatok jobb megértését. Ilyenek a transzpozon alapú mutagenezis (ennek egy 

fajtája a P elem nem tökéletes kivágása, lásd az Eredmények felyezetben) és a homológ 

rekombináció, melyek során szakaszok távolíthatók el a genomból, kicserélhetők, vagy 

plusz szekvenciák juttathatók be a DNS-be. Ezekkel együtt jól alkalmazható gének 

célzott csendesítésére az RNS interferencia jelensége Gal4-UAS rendszerben, valamint 

a szomatikus klónok létrehozására az Flp-FRT rendszer (Theodosiou és Xu 1998). 

 

 

3.1.1. P-elem remobilizáció 

A P-elem egy transzpozábilis elem, amelynek mozgatásához szükség van egy 

transzpozáz enzimre, amely kivágja azt, és áthelyezi a genomban. Az esemény 

eredménye többféle lehet (15. ábra). Ha a kivágódás precíz, akkor visszakapjuk az 

eredeti szakaszt, de hagyhat a P-elem magából egy darabot a DNS-ben. Vannak olyan 

transzpozonok, amelyek jellemzője, hogy a beépülés helyén duplikációt hoznak létre, és 

így remobilizációnál úgynevezett lábnyomot hagynak maguk után. Az is lehetséges, 

hogy a P-elem pontatlanul vágódik ki, és elvisz a genomból egy szakaszt. Ezt az 

eshetőséget kihasználva kívántunk Atg16 mutáns állatokat létrehozni. Transzpozáz 

forrásként a TM3, delta2-3 törzset használtuk. A keresztezési sémát lásd a 21. ábrán.  

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9608507
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3.1.2. RNS interferencia és a Gal4-UAS rendszer 

Az RNS interferencia lényege, hogy a csendesíteni kívánt génre specifikus 

komplementer szekvenciájú RNS-t juttatunk be a sejtekbe, amely párosodva a cél 

mRNS-sel, két szálú RNS-t alkot, ezt pedig a rendszer idegennek ismeri fel, és lebontja, 

a többi azonos szekvenciájú RNS-sel együtt (16. ábra). Drosophilában stabil transzgén 

törzset hozunk létre, amely kétszálú RNS-t fog kifejezni. Ehhez egy UAS promotert 

használunk, amely élesztő specifikus, tehát róla csak élesztő transzkripciós faktor 

indíthat átíródást, ez a Gal4. Időben és térben is elválasztható az RNS interferencia 

jelensége, mégpedig a Gal4 elé épített szövetspecifikus vagy például hősokk 

promoterrel. Esetünkben a crz termelő sejtekben szerettük volna csendesíteni az Atg16-

ot, ehhez a crz promoter hajtotta Gal4 törzset használtuk, és kereszteztük az UAS-Atg16 

RNS interferencia transzgént hordozó állatokhoz. 

 

15. ábra: A P-elem remobilizáció lehetséges eredményei  

(a) A P-elem beékelődött egy gén (zölddel) közelébe. Szürkével jelölt a duplikálódott 

célrégió, kék az intergenikus terület. (b) Transzpozáz katalizálja az elem 

kivágódását, ami kétszálú DNS töréshez vezet 3' túlnyúló véggel, amit az elem 

fordított ismétlődéseinek maradványa alkot (fekete háromszög). A jobb oldalon a 

DNS hibajavítás lehetséges eredményei vannak feltüntetve. A P elem megmaradhat 

belső delécióval (c), kivágódhaz precízen (d), úgynevezett footprint-et (lábnyomot) 

hagyhat, amely egyik vagy mindkét fordított ismétlődést tartalmazza (e). Kisebb-

nagyobb deléciók keletkezhetnek a génben (f), vagy a javítás során pontmutáció 

keletkezhet (g). (az ábra a www.nature.com oldalról származik) 

     

http://www.nature.com/nprot/journal/v6/n8/fig_tab/nprot.2011.347_F9.html
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3.1.3. Mozaikos állatok létrehozása, az Flp-FRT rendszer 

A mozaikos állatok előnye, hogy a vizsgálandó sejtek mellett láthatók a kontroll sejtek 

is egyazon állatban, szövetben. Emellett szükség is van erre a technikára, ha például 

nem életképes a mutánsunk, így többet megtudhatunk annak okáról, vagy a fehérje 

egyéb funkcióira is fény deríthető. Mozaikos állatok létrehozására többféle módszer 

adott, mi az úgynevezett MARCM (Mosaic Analysis with a Repressible Cell Marker) 

rendszert használtuk. Ez a szisztéma ötvözi a Gal4-UAS mintájára működő QUAS 

16. ábra: Az RNS interferencia működési elve 

A beinjektált vagy kifejeztetett kétszálú RNS-t a Dicer hasítja, a komplementer szál 

lebontása után a RISC komplex köt az antiszensz szálhoz, és hasítja a rendszerben 

keletkező komplementer mRNS-eket. (az ábra az eng.thesaurus.rusnano.com oldalról 

származik) 

http://eng.thesaurus.rusnano.com/upload/iblock/775/RNA-interference_1.jpg
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(Potter és Luo 2011) és a helyspecifikus rekombináción alapuló Flp-FRT rendszert. (17. 

ábra). Az általunk használt MARCM törzs genotípusa a következő: HsFlp; QUAS-

GFP; ET49-QF, FRT82B tub-QS. Ezt kereszteztük olyan törzsekkel, amelyek FRT82B-

Atg16 mutánsok. Az Flp a flippáz enzim, amely hősokk hatására kifejeződik, és az FRT 

(Flippase Recognition Target) helyek között helyspecifikus rekombinációt hoz létre a 

mitózis során. Ennek eredményeképpen létrjöhet két heterozigóta sejt az FRT-t hordozó 

kromoszóma karokra nézve, vagy egy homozigóta mutáns és egy homozigóta FRT82B 

tub-QS. A QS a QUAS gátló faktora, a QF pedig a transzkripciós faktora. A GFP csak 

abban az esetben fog kifejeződni, ha a QS nincs jelen, tehát, ha a sejtek a mutációra 

homozigóták. Ez azt jelenti, hogy a mutáns sejtek zöld háttérrel jelennek meg, így 

követhetők.  

 

 

 

17. ábra: A Q-MARCM rendszer működési elve 

(a) A sejtek tartalmazzák QUAS promoter mögött a GFP génjét. A QUAS 

transzkripciós faktora a QF, amelyet gátol a QS. Mitózis során a rendszerben lévő FLP 

flippáz a QS előtt elhelyezkedő FRT helyeken rekombinációt indukál. A keletkező 

utód sejtek egy része nem tartalmaz QS faktort, így a GFP kifejeződhet. (b) 

Keresztezési séma a mozaikos állatok létrehozására, amelyben a GFP-t kifejező sejtek 

mutációt (GH146) hordoznak homozigóta formában. (Potter (Potter és Luo 2011) 

ábrája alapján)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21738124
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21738124
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3.2. Drosophila törzsek fenntartása és kezelése 

Törzseinket normál kukorica-élesztő tápon tartottuk (1l-be 26 g élesztő, 66.85 g 

kukoricaliszt, 0.56 g CaCl2, 32.59 g cukor, 12 g agar, 1.7 ml 0,5% fenilfenol és 10 ml 

25%, etanolban oldott Nipagin) 25°C-on, 60%-os páratartalom mellett, erre alkalmas 

vattadugóval lezárt üvegfiolákban, 12-12 órás sötét-világos periódusban.  

Mozaikos állatok létrehozásához a hősokkot 2-4 órás embriókon 1 órán át 38 °C-on 

végeztük. 

Éheztetés során 4-5 napos L3-as lárvákat 20%-os szacharóz oldatba merítettük 3 órára. 

Ezután az állatokat fehérjeminta készítésre, immuncitokémiai festésre vagy 

mikroszkópos vizsgálatokra használtuk. 

Élethossz vizsgálathoz frissen kelt hímeket használtunk, 30-asával helyeztük őket a 

vízszintesen tartott csövekbe (a legyek ráragadásának elkerülése végett), 2-3 naponta új 

tápra raktuk, öt párhuzamos kísérletet végeztünk. 

Paraquat kezeléshez 30 mM paraquatot használtunk a hímek tápjába keverve, majd 

naponta számoltuk az élő állatokat.  

A mászóteszt lényege, hogy indukáltjuk a muslicák mozgását egy hengerben felülről 

jövő megvilágítással. 90 állatot vizsgáltunk genotípusonként. 3-6-osával raktuk 

mérőhengerbe, ezt egy szivacshoz ütögetve értük el, hogy az állatok egyszerre legyenek 

az aljzaton. Az egyes legyek mászásának mértékét a mérőhenger beosztása mutatta 

meg, amelyet a kísérletről készített videó felvétel segítségével állapítottuk meg. Az így 

kapott értéket mm/s-ra számoltuk át.  

Alkoholos kezelések során 10-10 legyet üres fiolába helyeztük, amit légáteresztő 

anyaggal fedtünk le. A fiolákat 1L-es főzőpohárba körbe helyeztük, a főzőpohár alján 

lévő papírvattára 1 ml 73%-os etanolt csepegtettünk, majd parafilmmel lezártuk az 

üveget. Mértük az állatok szedálódási (nyugalomba kerülési) idejét, és a szedálódási idő 

50 értéket adtuk meg percben. Minden légy szedáltnak számított, amely nem volt képes 

visszamászni a cső falára.  

Élethossz vizsgálatban CantonS törzset, alkoholos kezeléseknél az RNS interferencia 

csendesített állatok mellett CrzGal4 és w[1118] törzsek keresztezését, minden más 

esetben w[1118] törzset használtuk kontrollként. A felhasznált muslica törzsek listája a 

1. táblázatban található. 
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3.3. PCR  

Atg16 nullmutánsok azonosítására a jelöltekből genomi DNS-t izoláltunk Kálium-

acetát-Lítium-kloridos módszerrel. A PCR reakcióban a deléciók teszteléséhez a 

következő primereket használtuk: 

forward primer:5’-CTAGTTGGCCGGCGTAATGAACAA-3’ 

Reverz primer: 5’-ACCAGGACCGAAGCCACACTACCT-3’ 

 

3.4. Kvantitatív Q-PCR 

Lényege, hogy az RNS-ről a PCR során átíródó DNS mennyiségét határozzuk meg. Az 

Atg16 szintjének meghatározására 20 mg lárvát, amíg a crz kifejeződésének 

vizsgálatára 20 mg felnőtt, alkohol kezelt (30 perc) hímet használtunk. Az RNS-t  

Direct-zol RNA MiniPrep Kit-tel (ZymoRes) izoláltuk, majd a cDNS szintézisét High-

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit-tel (Applied Biosystems) végeztük a gyártó 

instrukciói alapján. A PCR-hez Rotor-Gene Q készüléket (QIAGEN) használtunk 

génspecifikus primerekkel és a Rotor-Gene SYBR Green Kit-tel (QIAGEN). A primer 

1. táblázat: Felhasznált muslica törzsek 



 

46 
 

szekvenciák Actin 5C-re: 5'-AAAAGCTTACAAAATGTGTGACGA-3' és 5'-

CAATCGATGGGAAGACGG-3'; Atg16-ra: 5'-AGGCCCACGAGAACGAGT-3' és 5'-

GGTGGAATTTTTGCCAATGT-3'; crz-ra: 5'-GGCTCGAGCGCTGTCTATC-3' és 5'-

AGTCGGTTGGCATTGAAGTC-3'. A relatív expressziós rátát az Actin 5C-re 

normalizálva adtuk meg. 

3.5. Poliklonális ellenanyag létrehozása 

3.5.1. Klónozási lépések 

Az Atg16 két különböző szakaszát PCR-rel felsokszoroztuk, ezekhez a következő 

primereket használtuk: 

anti-Atg16domain:  

5’-ATGTCTACGGAGGAGCATGTGTG-3’ 

5’-atcttattaGGGCTCACGAACCGCGTC-3’ 

anti-Atg16-linker:  

5’-ggatccgcatATGagAAAAAGACTGCCGTCAATTTTCA-3’  

5’- gtcgactcgagttaatTTTTGCCAATGTCCCAAAGTT-3’  

Az így kapott peptideket XmnI–EcoRV kettős emésztett, defoszforilált, tompa végű 

pENTR1A (Invitrogen) vektorba ligáltuk Peg4000 és 5 unitos T4 ligáz használatával. A 

konstrukciót vektorban lévő kanamicin rezisztencia gén segítségével DH5α Escherichia 

coli törzsben felsokszoroztuk, majd az attL1 és attL2 helyeken keresztül 

átrekombináltuk a pDEST17 (Invitrogen) vektorba az attR1 és attR2 helyek közé, amit 

klonáz enzim segítségével végeztünk el. A felsokszorozást követően (ampicillint és 

kanamicint tartalmazó tápon) a vektort Rosetta E. coli törzsbe transzformáltuk, és 1mM 

IPTG hozzáadásával indukáltuk a Lac UV5 promoterrel ellátott gén expresszióját.  

A Syx17 esetében a fehérje 1-223 aminósavát kódoló szakaszt sokszoroztuk fel PCR-

rel. Az ehhez használt primerek:  

5’-ATGACGCGCGATGAGAAACTGCC-3’ 

5’-ATCCTTCTGGCTTCTCTTTTAGCTCCAGT CTCTC-3’ 

Az Usnp ellenanyag készítéshez használt primerekkel a teljes kódoló régiót 

sokszoroztuk fel cDNS-ről: 

5’-GTAGCGGCCGCGGGTACCGGAATGGCCCATAACTACCTGCAGC-3’ 

5’-TATGGTACCGCGGCCGCTACTTCTTCAGAAGCTTGCTCATGTCC-3’ 

A klónozási protokoll az előbb leírtak alapján zajlott. 
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3.5.2. Fehérje expresszió és tisztítás 

Próba fehérje expresszióval kezdtünk, amire azért van szükség, hogy megtudjuk, milyen 

körülmények között termelődik a legtöbb mennyiségű, számunkra megfelelő minőségű 

peptid. Körülmények a hőmérséklet és az idő, amíg a minőség a natív vagy denaturált 

fehérjét jelenti, amely nem bomlott állapotban van jelen a folyadék vagy a sejtes 

frakcióban.  

A Rosetta telepekből oltottunk le kis mennyiségű kultúrát éjszakára, majd 50 ml 

antibiotikum tartalmú LB folyadék tápba átoltottuk (18. ábra). Ha a kultúra felnőtt 

(OD600= 0,4-0,6), akkor 0h-s mintát vettünk, majd 1mM IPTG indukciót követően 2, 4, 

6 órával is kivettünk a kultúrából. Centrifugálás és PBS-ben való szuszpendálás után 

Laemmli-vel előkészítettük a fehérje mintát (abban az esetben, ha szolubilis fehérjét 

vártunk, újabb fugálás után külön készítettünk mintát a pelletből és a felülúszóból), és 

BSA hígítási sor mellett akrilamid gélen megfuttattuk, coomassie-val megfestve 

megállapítottuk, mely időpontban képződött a legtöbb peptidünk.  

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra: A fehérje tisztítás lépései 

A fehérjét a termelésére alkalmas vektorba klónozzuk, amelyben címkével ellátott 

fúziós gént kapunk, majd nagy mennyiségű fehérje termeltetésre alkalmas 

baktériumba transzformáljuk. Kultúrában növesztés után a sejteket feltárjuk, a fehérjét 

a címkén keresztül gyöngyhöz kötjük, majd oszlopon tisztítjuk és leoldjuk. 

(2009.igem.org alapján) 

http://2009.igem.org/File:OldPurificationGraphic.png
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Ezeket a körülményeket használva 3x 200 ml-ben ismételtük a fehérje expressziót. A 

megfelelő időpontban lefugáltuk a lehűtütt kultúrát, majd a baktérium pelletet Bug 

Buster, proteináz gátló és benzonáz (DNS és RNS hasító) hozzáadásával 

szuszpendáltuk, ezáltal feltártuk a sejteket. Centrifugálás után a pelletet (amennyiben 

denaturált fehérjét tisztítunk) nátrium-dihidrogén-foszfát és tris tartalmú pufferben 

mostuk, majd újabb fugálás után a pelletet 8M ureás pufferben oldottuk. 1 óra után a 

felülúszót előkezelt Nikkel-agaróz gyöngyön (Qiagen), oszlopon (Bio Rad) tiszítottuk 

csökkenő urea sorral. Ezt azért tudtuk megtenni, mert a pDEST17 vektorban a peptid N-

terminálisán 6xHistidin véggel ellátott formában fejeződik ki. A legalább 1μg/μl peptid 

tartalmú frakciókat egybegyűjtöttük, majd csökkenő urea sorban 0M urea oldatig 

dializáltuk. 

Ha natív fehérjét tisztítottunk, a sejtfeltáráshoz szonikálást és lízis puffert használtunk, 

és urea helyett imidazol tartalmú oldatokat használtunk. 

A tisztítási lépéseket 4 °C-on végeztük. 

Az Atg16 esetében denaturált, a Syx17 és Usnp esetében denaturált és natív fehérjét is 

tisztítottunk. 

3.5.3. Immunizálás 

Hat hetes patkányokat (peptidenként 2-3 db) immunizáltunk 1μg/μl koncentrációjú 

peptiddel teljes Freud’s adjuváns segítségével, az oldat bőr alá injektálásával. 3-4 

hetente négy alkalommal ismételtük az immunizálást nem-teljes Freud’s adjuvánssal.  

A poliklonális ellenanyag kinyeréséhez a patkányok vérét csapoltuk le, majd többszörös 

centrifugálással a felülúszót összegyűjtöttük és azt 1:2000 hígításban kipróbáltuk 

Western bloton. 

3.6. Transzgénikus állatok létrehozása 

Genomi promoter hajtotta Atg16-3xHA menekítő transzgén létrehozásához az Atg16 

gént és az őt megelőző gén nem transzlálódó régiójától a promoter régiót genomi DNS 

mintáról felsokszoroztuk:  

5’-aatgcggccgcggcgcgccGTCTCCAGCGACATGGTCAGCA-3’ 

5’- tattgcggccgcatggcgcgccTGACTCCGAGTAGATGGTGCAGCG-3’ 

AscI emésztést követően hasított pGen-3xHA vektorba ligáltuk (pUAST vektorban az 

UAS promoter és a stop kodon helyére multiklónozó hely és 3xHA került).  

A teljes hosszúságú UAS-FLAG-Atg16 konstrukció létrehozásához a  
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5’- tatagcggccgcgggaATGTCTACGGAGGAGCATGTG -3’ 

5’- ctcgaggtacCTATGACTCCGAGTAGATGGTGC -3’ primereket használtuk, majd 

NotI-Acc65I emésztett UAS-3xFLAG vectorba ligáltuk.  

A Crz-mCherry transzgén állatok létrehozásához a  

5’-TACTAGGCGCGCCAGATCTTGCTACTTCCTGCTGCGGCG-3’ és  

5’-CTCGAGGCGCGCCTGAATTCATGTTTTCCAAACACATTGGGTTCGGC-3’ 

primereket használtuk és BglII-EcoRI emésztett pGen-3xmCherry vektorba klónoztuk.  

Injektálást követően a konstrukciók genomba ékelődését a vektoron lévő mini-White 

gén segítségével tudtuk követni, amely piros szemszínt okoz. Annak megállapítása után, 

hogy mely kromoszóma hordozza a transzgént, törzsbe állítottuk az állatokat, és 

menekítő kísérleteket végeztünk. 

 

3.7. Western blot kísérletek 

A fehérjeminta elkészítéséhez az állatokat 1%-os Laemmli-PBS oldatban (20 μl/1 mg) 

100 °C-on 5 percig forraltuk, majd homogenozálás után további 5 percig forraltuk. 

Centrifugálást követően a felülúszót használtuk mintaként, amelyből 10-10 (adult 

mintánál 5-5) μl-t vittünk fel poli-Akrilamid gélre. A gélfuttatáshoz desztillált vízben 

oldott 0,025 M Trizma base, 0,2 M Glycine, 0,05% SDS (sodium dodecyl sulfate) 

puffert használtunk. A gélről Immobilon-P PVDF membránra (Millipore) transzferáltuk 

a fehérjéket 0,025 M Trizma base, 0,2 M Glycine, 10% metanol tartalmú pufferben. A 

membránokat kazein (0,5% casein (Sigma), 0,1 M Trizma base, pH-t 7,5-re állítva HCl-

el) pufferben blokkoltuk 4 °C-on egy éjszakán át. Az ellenanyagokat Kazein:TBST 

(0,025 M Trizma base pH 7,5-re állítva HCl-el, 0,9% NaCl, 0,1% Tween 20) 1:1 arányú 

oldatában használtuk. A membránt az elsődleges és másodlagos ellenanyaggal is 1-1 

órát inkubáltuk. A membránt előhívó folyadékkal kezeltük, amely100 mM Trizma base, 

100 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 0,05% Tween 20 (pH 9,5), és 1:50 hígított NBT-BCIP-

ből (nitro blue tetrazolium chloride és 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate; 

törzsoldat: Sigma, 72091) tevődik össze. A mosási lépésekhez TBST-t használtunk, 

mindent szobahőmérsékleten végeztünk. 

Felhasznált elsődleges ellenanyagok: patkány anti-Atg16/1 (1:5000; általunk készített), 

patkány anti-Atg16/2 (WB 1:5000; általunk készített), nyúl anti-Atg8 (1:5000), nyúl 

anti-p62 (1:5000), anti-Tubulin (1:2000 DSHB AA4.3s)  
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Felhasznált másodlagos ellenanyagok: alkalikus foszfatáz–konjugált anti-patkány, anti-

nyúl, anti-egér (1:5000; EMD Millipore). 

 

3.8. Fénymikroszkópos technikák 

LysoTracker Red (LTR) festésnél L3 stádiumú, jól táplált lárvákat 3 órán át 20%-os 

szacharóz oldatban éheztettük, majd sztereomikroszkóp alatt 100 nM LTR-t tartalmazó 

PBS (Phosphate Buffered Saline) pufferben csipesszel kiboncoltuk a zsírtesteket. 10 

perc inkubáció után a puffert leszívtuk, és 0,2 μg/ml DAPI (4',6-DiAmidino-2-Phenyl-

Indole) sejtmagfestéket tartalmazó PBS-glicerin 1:1 arányú oldatával helyettesítettük, 

majd fedőlemezt helyeztünk rá. 

Fluoreszcens immunjelölésnél a hím agyakat 30 perces alkohol kezelés után PBS-ben 

kiboncoltuk, majd 30 percig fixáltuk 4%-os paraformaldehid tartalmú PBS-ben 

szobahőn billegtetve. A blokkolást PBS-0.1% Triton X-100-10% (PBST) Normál 

kecske szérum keverékével végeztük 4 órán át. Az ellenanyagokat 5% Normál kecske 

szérum tartalmú blokkolóban használtuk, a mintákat elsődleges ellenanyagban 2, 

másodlagos ellenanyagban 1 éjszakán át inkubáltuk 4°C-on. A lépések közötti lemosást 

PBST-vel végeztük. Az agyakat DAPI (1:5000)-PBS-Glicerin (1:1) oldatban fedtük le.  

Használt elsődleges ellenanyagok: nyúl anti-p62 (1:2000) egér, patkány anti mCherry 

(1: 500), nyúl anti-HA (1:300), nyúl anti-crz (1:500; Veenstra 2009).  

Használt másodlagos ellenanyagok: Alexa 488 anti-nyúl (1:1500), Alexa 568 anti-nyúl 

(1:1500), Alexa 488 anti-patkány (1:1500) Alexa 568 anti-patkány (1:1500),  

A képeket szobahőmérsékleten, Carl Zeiss, Axioimager M2 fluoreszcens mikroszkóppal 

készítettük ApoTome2 konfokális feltéttel, Plan-Neofluar 20x, 0,5 NA (Numerikus 

Apertúra) és 40x, 0,75 NA objektívek és AxioCam MRm kamera használatával. A 

Corazonin termelő sejtek megjelenítéséhez két lézer szkennelő konfokális mikroszkópot 

használtunk: Az Olympus Fluoview FV1000-t és a Leica SP5 AOBS-t. A képeket azonos 

beállítások mellett készítettük. Képszerkesztéshet az AxioVision (Carl Zeiss) és a 

Photoshop (Adobe) programokat alkalmaztuk. 

3.9. Elektronmikroszkópos technikák 

A PBS-ben kiboncolt szöveteket éjszakán át fixáltuk 4°C-on 3,2%-os paraformaldehid, 

0,5% glutáraldehid, 1% szacharóz és 2 mM CaCl2 tartalmú 0,1 M Na-kakodilát (pH 

7,4) oldatban. A feleslegben lévő aldehidek kimosása 0,1 M Na-kakodilát-tal történt. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Does+corazonin+signal+nutritional+stress+in+insects%3F
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Ezután szobahőn 1 óra utófixálást végeztünk 0,5% OsO4-ban, amelyet 10% acetonos 

oldattal mostunk. 2%-os Uranil-acetáttal kezeltük, majd felszálló alkoholsorral 

víztelenítettünk. Durcupan műgyantába (Fluka) ágyaztunk, a blokkokból a minta 

kifaragása után70 nm-es szeleteket vágtunk, amelyeket Reynolds-féle módszerrel 

kontrasztosítottuk. A metszeteket Morada (Olympus) típusú kamerával felszerelt, iTEM 

(Olympus) programot használó, JEM-1011 (JEOL) transzmissziós 

elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. 

 

3.10. Statisztikák 

A Szedációs Idő 50 értékeket SPSS statistics 20 (IBM) statisztikai program segítségével 

jelenítettük meg Scatter/Dot grafikonon. A normalitás ellenőrzése után a szignifikancia 

megállapításához a p értéket one-way ANOVA teszttel adtuk meg a mászótesztben,  

Kaplan-Meier túlélési görbét és log-rank tesztet használtunk az élethossz és paraquat 

kísérleteknél. Az alkoholos tesztekben az egy kísérletben szereplő adatokat 

hasonlítottuk össze. A p értékeket kétfarkú páros Student-féle t-teszttel adtuk meg 2 

minta esetén, two-way ANOVA tesztet használtunk több genotípus esetében. A crz 

kigejeződés vizsgálatánál kétfarkas páratlan t-tesztet alkalmaztunk. Az 

oszlopdiagrammokon az átlagot és a standard hibát ábrázoltuk. A sejt fluoreszcencia 

intenzitás megállapításához az imageJ (NIH) program „mérés” eszközét használtuk, a 

számoláshoz a „terület”, „integrált denzitás” és „szürke középérték” adatokból 

számoltunk: sejt fluoreszcencia intenzitás= integrált denzitás-(a sejt területe X a háttér 

átlag fluoreszcenciája). A Pearson correlációs koefficienst (kolokalizáció esetén 1-hez 

közelít) szintén imageJ-vel adtuk meg.  
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Atg16 mutáns törzsek létrehozása P elem ugratással 

Drosophilában az Atg16-ot kódoló 7820 nukleotidos, 10 exonos gén a 3R kromoszóma 

99C2 régiójában helyezkedik el (20/a ábra). Róla háromféle mRNS izoforma íródik át, 

az 'a' és 'b' formákból hiányzik az Atg16 domén, a 'c' formáról viszont teljes hosszúságú 

fehérje képződik.  

 

 

 

 

 

 

 

Az Atg16 fehérje szekvencia összehasonlítása az élesztő és a humán fehérjékkel azt 

mutatja, hogy a humánhoz hasonlóan a Drosophila fehérje az Atg16 doménen kívül 

tartalmaz egy összekötő (linker) és egy WD40 domént is (19. ábra). 

Mivel muslica null mutáns erre a génre nem állt rendelkezésünkre, célunk volt, hogy 

deléciós mutánsokat generáljunk. 

19. ábra: Az Atg16 fehérjék szekvencia-összehasonlítása 

Az élesztő (Saccharomyces cerevisiae, Sc) Atg16 doménjén (sárga téglalap) kívül a 

humán (Hs), és Drosophila (Dm) Atg16 fehérjék egy linker és egy WD40 (piros 

téglalap) domént is tartalmaznak. Kékkel a teljesen azonos, lilával az azonos 

kémhatású aminosavak szerepelnek. Megjelöltük a muslica a és b izoformák 

transzlációjának kezdetét is.  



 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy gén funkciójára legkönnyebben úgy deríthetünk fényt, ha null mutánst hozunk 

létre. Ennek megvalósítására az Atg16 gén 5’ nem transzlálódó régiójában található 

G5082 jelzésű P elemet ugrattuk (remobilizáltuk) (20/a ábra). A keresztezési séma a 

21. ábrán látható. A jumpstarter hímeket, vagyis a kiugratni kívánt P elemet és a 

transzpozáz forrást is hordozó hímeket – amelyeket mozaikos szem is jelöl- kettesével 

kereszteztük 3. kromoszómán balanszer tartalmú szűz nőstényekhez. A következő 

generációban fehér szemszínre szelektáltunk, ugyanis ezek az egyedek sem a P elemet 

(mini white gént hordoz), sem a transzpozázt (mini white gént hordoz) nem 

tartalmazzák. Ezekből a jelöltekből törzset hoztunk létre, valamint PCR reakcióban 

20. ábra: Az Atg16 genomi régiója, deléciós mutánsai és domén szerkezete 

(a) A 3R kromoszómán elhelyezkedő Atg16 génről három izoforma íródik át. A fehér 

négyszögek a nem transzlálódó régiót, amíg a feketék a fehérjekódoló részt jelölik. 

Az 5' nem transzlálódó régióban elhelyezkedő G5082 nevű P-elem nem tökéletes 

kivágódásával két deléciós mutánst hoztunk létre, ezek a d129-es, amelyből az első 3 

exon hiányzik, és a d67-es, ami nem tartalmazza az első hat exont, illetve a hetedik 

első felét. Az Atg16-HA menekítő konstrukciót is megjelenítettük, amelynek C-

terminálisán 3xHA helyezkedik el. (b) A muslica Atg16 fehérje egy Atg16 (Atg5 

kötő és coiled-coil), egy linker és egy WD40 doménből áll. Az anti-Atg16/1 és anti-

Atg16/2, az általunk készített ellenanyagok kötődési helye látható. 
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ellenőriztük a deléció meglétét a szomszédos gének végére, illetve elejére specifikus 

primerekkel (22/a ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Két deléciós mutánst sikerült létrehozni, az Atg16d67-et, amelyben szekvenálási adatok 

alapján a promoter régió, az első 6. exon és a 7. egy része hiányzik, ezáltal az allél null 

mutánsnak tekinthető, és az Atg16d129-et, amelyben a gén első 3 exonja hiányzik (20/b 

ábra). Mindkét mutáns homozigóta életképes, fertilis és nem mutat különösebb látható 

fenotípust.  

Az Atg16 mRNS szintet Q-PCR segítségével állapítottuk meg a minden izoformára 

specifikus primerrel (22/b ábra). Az Atg16d129 esetében az mRNS mennyisége hasonló 

volt a kontrollhoz, az Atg16d67 homozigóta állatokban viszont nem tapasztaltunk 

génkifejeződést. Az általunk létrehozott genomi promoter hajtotta Atg16-3xHA 

transzgén menekítette az Atg16d67 állatok génátírását. Ezen felül az RNS interferencia 

csendesített Atg16 RNS szintje 25%-ra csökkent. 

 

21. ábra: A P elem ugratás keresztezési sémája 

Az Atg16 5' nem transzlálódó régiójában elhelyzekedő G5082 mini white gént 

hordozó P elemet a delta 2-3 transzpozáz használatával ugrattuk ki, és fehér 

szemszínre szelektáltunk. 
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4.2. Atg16 ellenanyag létrehozása 

További karakterizáláshoz kétféle ellenanyagot hoztunk létre. Egyiket a mindhárom 

izoformában megtalálható linker régió ellen, a másikat a csak a ’c’ izoformában jelen 

lévő Atg16 domén ellen termeltettük (Lásd: anyagok és módszerek fejezet). Első 

lépésben a megfelelő DNS szekvenciát 6xHisztidin tartalmú vektorba klónoztuk, majd a 

szekvenciák által kódolt peptideket megtermeltettük Rosetta E. coli fehérje expressziós 

baktérium kultúrában. A peptideket kitisztítottuk, szükség esetén betöményítettük, és az 

22. ábra: Az Atg16 mutánsok genomi, mRNS és fehérje szintű vizsgálata 

(a) Az Atg16d129 és az Atg16d67 az Atg16 gén 1977 és 7914 bp-os delécióját 

hordozzák. A PCR-t az Atg16 gén szomszédos régióira terveztük. (b) Kvantitatív Q-

PCR kimutatta, hogy az Atg16d129 Atg16 mRNS szintje a kontrollhoz (tubGal4/+) 

hasonló, amíg ez az Atg16d67-ben gyakorlatilag nullára csökkent. Emellett az Atg16 

RNS interferencia csendesítés is 75%-kal kevesebb mRNS mennyiséget mutat a 

kontrollhoz képest. Az Atg16-HA menekítette az Atg16d67 mRNS szintjét. (c) 

Western blot a linker régiót felismerő anti Atg16/1 és az Atg16 doménhez kötődő 

anti-Atg16/2 ellenanyaggal. 
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állatok immunizálásához adjuvánssal kevertük. Ezek után következett az ellenanyag 

termeltetése, amihez mi patkányokat és tengerimalacokat használtunk. Miután 

összegyűjtöttük a poliklonális ellenanyagot tartalmazó vér szérumokat, optimalizáltuk 

az alkalmazott hígítást. Western blot alapján az Atg16 génről három izoforma íródik át, 

amelyek megfelelnek az ’a’, ’b’ és ’c’ formáknak (22/c ábra). Látható, hogy az 

Atg16d129 lárvákban a leghosszabb fehérje izoforma (amely az Atg16 domént 

tartalmazza), míg az Atg16d67 állatokban minden izoforma hiányzik a kontrollhoz 

képest (22/c ábra). 

 

 

4.3. Az Atg16 mutánsok autofág fenotípusának vizsgálata.  

Az Atg16 fehérje az Atg8 családba tartozó fehérjék lipidációjához szükséges 

(Mizushima, Yoshimori és mtsai. 2011), ezért megvizsgáltuk az Atg8a modifikációs 

státuszát L3 stádiumos éheztetett lárvákban. Western blot kísérletben azt találtuk, hogy 

nem képződik lipidált Atg8a az Atg16d129 és az Atg16d67 mutánsokban a kontrollhoz és 

a genomi promoter hajtotta Atg16-HA menekített állatokhoz képest (23/a ábra). A 

mutánsokban az ismert szelektív autofág szubsztrát, a p62 felhalmozódik (23/a ábra), 

amely teljesen menekíthető az Atg16 expresszió visszaállításával az Atg16d67 lárvákban. 

Az eredményeket megerősítettük L3 stádiumos éheztetett lárvák zsírtestjén végzett 

mikroszkópos vizsgálatokkal. Éhezésre a zsírsejtekben aktiválódik az autofágia, 

amelyet a savas kompartmentumok megjelenítéséhez használt LTR festéssel 

detektálhatunk (Nagy, Varga és mtsai. 2015). MARCM klónsejtek segítségével tettük 

láthatóvá, hogy a GFP-vel jelölt Atg16 mutáns sejtekben gátolt a LTR pöttyök 

kialakulása, amíg a környező GFP-negatív kontroll sejtekben felhalmozódnak ezek a 

struktúrák (23/b és c ábra). Az eredményeinket alátámasztják az elektronmikroszkópos 

adatok is, vagyis, hogy a kontroll és menekített zsírsejtekben felfedezhető autofág 

struktúrák (autofagoszómák és autolizoszómák) a mutánsokban hiányoznak (23/d-f 

ábra). Az autofág flux vizsgálatához a p62 szintet mértük meg adult legyek 

idegrendszerében. Várható módon, az Atg16d67 mutánsok agyában nagymértékű p62 

felhalmozódást figyeltünk meg a kontrollhoz képest (23/g-i ábra). Ultrastrukturális 

vizsgálatok megerősítették, hogy Atg16 hiányában fehérjeaggregátumok halmozódnak 

fel a neuronokban, amelyek hiányoznak a kontroll és menekített állatok idegsejtjeiből 

(23/j-l ábra).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21801009
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25481477
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23. ábra: Az Atg16 szükséges az autofágiához a lárvális zsírtestekben és az adult 

agyban 

(a) A lipidált, autofágia-kapcsolt Atg8a (Atg8aII) hiányzik, a szelektív autofág 

szubsztrát, p62 felhalmozódik az Atg16d129 és Atg16d67 mutáns lárva-lizátumokban 

az Atg7d77-hez hasonlóan. (b, c) Éhezés indukálta LTR pöttyök képződése gátol az 

Atg16d129 (b) és Atg16d67 (c) mutáns zsírsejtekben, amelyeket zöld GFP jelöl, a GFP-

negatív kontroll sejtekhez képest. (d-f) Ultrastrukturális felvételek éheztetett L3 

stádiumos lárvák zsírtestjéről. Autofagoszómák (csillag) és autolizoszómák (nyílhegy) 

láthatók a kontroll (d) és menekített (f) állatokban, és hiányoznak az Atg16d67 (e) 

mutánsokban. (g-i) P62 aggregátumok halmozódnak fel az Atg16d129 (h) és Atg16d67 

(i) imágó mutánsok agyában a kontrollhoz (g) képest. (j-l) Ultrastrukturális képek 20 

napos állatok agyából azt mutatja, hogy fehérje-aggregátumok (P) jelennek meg az 

Atg16d67 (k) mutánsokban a kontrollhoz (j) és a genetikailag menekített (l) állatokhoz 

képest. 
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Az autofágia hiánya az idegrendszerben korai neurodegenerációhoz vezet mind egérben, 

mind muslicában, amely neuromuszkuláris működési zavarokat okoz (Komatsu, Waguri 

és mtsai. 2006; Hara, Nakamura és mtsai. 2006; Juhasz, Erdi és mtsai. 2007). 

Megvizsgáltuk az Atg16 adult mutánsok mászási képességét az úgynevezett negatív 

geotaxis analízissel. 20 naposan is igen nagy defektus figyelhető meg mászás terén az 

Atg16d129 és Atg16d67 állatoknál is a kontroll és menekített legyekhez képest (24/a 

ábra).  

 

 

 

 

 

 

24. ábra: Az Atg16 hiányának fiziológiai hatása 

(a) Az Atg16d129 és Atg16d67 mutánsok 20 naposan rosszul másznak a kontroll és 

menekített állatokhoz képest. (b) Az Atg16d67 homozigóta mutánsok élethossza 

lecsökkent a kontrollhoz és a genetikailag menekített muslicákhoz viszonyítva. (c) Az 

Atg16d67 állatok érzékenyebbek a paraquat kezelésre, mint a kontroll és menekített 

egyedek. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Komatsu%2C+Waguri++2006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Komatsu%2C+Waguri++2006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hara%2C+Nakamura+2006+Suppression+of+basal+autophagy+in+neural+cells+causes+neurodegenerative+disease+in+mice
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18056421
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Ezen felül az Az Atg16 hiányos állatok élethossza is szignifikáns csökkenést mutat a 

kontroll és menekített egyedekhez viszonyítva (24/b ábra). Az autofág mutánsokra 

jellemző, hogy érzékenyek a paraquat nevű oxidatív stressz-indukáló toxinra, amit az 

Atg7 null mutáns muslicák esetében találtuk (Juhasz, Erdi és mtsai. 2007), kísérleteink 

pedig az Atg16 mutánsok esetében is megerősítették ezt (24/c ábra). 

 

 

 

 

4.4. Atg16, Atg7 és Atg3 mutánsok alkohol kezelésre adott fenotípusának 

vizsgálata 

Nemrégiben leírták, hogy az Ei24 nevű tumorszuppresszor gén szerepet játszik a bazális 

autofágiában mind c. elegansban, mind egerekben (Tian, Li és mtsai. 2010; Zhao, Zhao 

és mtsai. 2012). A gén Drosophila homológját tank-nak nevezik, mert a mutációja nagy 

mennyiságű alkohol elviselését teszi lehetővé a kómába esést (szedálódást) megelőzően 

(Devineni, Eddison és mtsai. 2013). A pontos mechanizmus, ami alapján a tank részt 

vesz az autofágiában és az alkohol toleranciában, nem ismert. Ezek fényében kíváncsiak 

voltunk, hogy az Atg16-nak van-e szerepe a normál alkohol érzékenységben. 

Alkohol gőz hatására az adult muslicákban lejátszódó válaszreakció során az egyedek 

egyre koordinálatlanabb mozgást mutatnak, melynek végén kómás állapot lép fel. Az 

Atg16 mutánsok alkohol érzékenységének meghatározásához az alkohol kezelés alatt a 

nem-kómás legyeket számoltuk le, és a Sedation Time 50 (szedációs idő 50), ST50 

értéket adtuk meg (az az időpont, amikor a legyek 50%-a kómába esett). Az Atg16d129 

és az Atg16d67 is szignifikánsan nagyobb mértékű toleranciát mutatott, mint a kontroll 

és az Atg16d67 genomi Atg16-HA menekített állatok (25/a ábra). Ezzel ellentétben az 

Atg7 és Atg3 null mutánsok nem mutattak különbséget a kontrollhoz képest (25/b 

ábra), amely arra utal, hogy az Atg16 ezektől az Atg génektől függetlenül szabályozza 

az alkohol toleranciát. 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18056421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tian%2C+Li+2010+C.+elegans+screen+identifies+autophagy+genes+specific+to+multicellular+organisms
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%2C+Zhao++2012The+p53-induced+gene+Ei24+is+an+essential+component+of+the+basal+autophagy+pathway
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhao%2C+Zhao++2012The+p53-induced+gene+Ei24+is+an+essential+component+of+the+basal+autophagy+pathway
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Devineni%2C+Eddison++2013
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4.5. Atg16 szerepének vizsgálata a Corazonin termelő neuronokban 

A normál alkohol érzékenységért legalább részben egy neuroszekretoros sejtcsoport 

felelős az adult Drosophila agy pars lateralis régiójában, amely a Corazonin (Crz) nevű 

neuropeptidet termeli (McClure, Heberlein és mtsai. 2013). A Crz-ről úgy tartják, hogy 

a humán gonadotróp hormon homológja, amelyet közvetlenül stresszhormonok 

szabályoznak.  

Az Atg16-HA magas expressziót mutatott az adult állatok Crz+ sejtjeiben (26/a ábra), 

és az Atg16 pozitív struktúrák nagymértékben kolokalizáltak az endogén Crz 

25. ábra: Az Atg16 hiánya csökkenti, amíg az Atg7 és az Atg3 hiánya nincs 

hatással a normál alkohol érzékenységre 

(a) Az Atg16d129 és az Atg16d67 kevésbé érzékeny az alkohol szedációs hatására a 

kontrollhoz és a menekített Atg16d67-hez képest, n=10. (b) Az Atg7d77 és az Atg3d10 

homozigóta mutánsok alkohol-érzékenysége hasonló a kontrollhoz képest, n=10. 

Szedációs idő 50 az ahhoz szükséges idő, hogy az egy fiolában lévő legyek fele 

szedálódjon (kómába essen). Minden egyes pont külön adat, a piros vonalak a medián 

értékek. Az egy kísérletből származó adatokat színes vonal köti össze.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(McClure%2C+Heberlein+2013)
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jelölődéssel  (26/a ábra) ami arra utal, hogy az Atg16 a Crz tartalmú struktúrákhoz 

asszociál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezután menekítő kísérletet végeztünk, amelyben Atg16 null mutáns háttéren 

specifikusan a crz+ sejtekben expresszáltattuk az Atg16-ot (26/b ábra). Sikerült 

visszaállítani a normál alkohol érzékenységet ezzel a módszerrel, ami azt bizonyítja, 

hogy az Atg16 működésére specifikusan a crz+ sejtekben van szükség. Emellett az 

Atg16 crz+ sejtekben történő irányított csendesítésével szintén később estek kómába a 

legyek a kontroll állatokhoz képest (26/c ábra).  

26. ábra: Az Atg16 szükséges a Crz-termelő neuronokban az alkohol szedációs 

válasz során 

(a) Az Atg16-HA magas kifejeződést mutat a Crz+ sejtekben és kolokalizál a Crz 

ellenanyaggal jelölt struktúrákkal. A kinagyított képekben a Pearson korrelációs 

koefficiens értéke majdnem teljes kolokalizációt jelez. (b) A késleltetett alkohol 

szedációs válasz az Atg16d67 mutánsban teljesen visszafordítható az Atg16 Crz+ 

neuronokban való kifejeztetésével, n=9. (c) Az Atg16 specifikus csendesítése a Crz+ 

neuronokban az alkohol rezisztencia növekedéséhez vezet, n=10. 
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4.6. Az Atg16 corazonin szintre gyakorolt hatásának vizsgálata  

Előző kísérletes eredményeink alapján feltételeztük, hogy az Atg16-nak szerepe lehet a 

Corazonin termelésében, aminek ellenőrzésére létrehoztuk a genomi promoter hajtotta 

crz-mCherry transzgén állatokat (Lásd: anyagok és módszerek fejezet). Az Atg16 

csendesítése a Crz+ neuronokban erősen csökkentette a crz-mCherry kifejeződését 

(27/a-c ábra). Hasonlóképpen az Atg16d67 mutáns felnőtt egyedekben csökkent az 

endogén Crz fehérje szintje a kontrollhoz képest (27/d-f ábra). Ezek után 

megvizsgáltuk a crz mRNS szintjét Q-PCR kísérletben, amely szintén csökkenést 

mutatott az Atg16d67 esetében a kontrollhoz képest (27/g ábra). Ebből arra 

következtethetünk, hogy az Atg16 hiánya a crz kifejeződésének gátlásán keresztül 

növeli a legyek alkoholra adott rezisztens válaszát. 

 

 

 

 

 

 

27. ábra: Az Atg16 hiánya csökkenti a Crz fehérje és mRNS szintet 

(a-c) A genomi promoter hajtotta Crz-mCherry fúziós fehérje kifejeződése csökken a 

Crz termelő neuronokban az Atg16 RNS interferencia hatására (b) a kontroll sejtekben 

mért mennyiséghez képest (a). (c) Az a-b ábra számszerűsítése, n=5 agy/ genotípus. 

(d-f) Az endogén Crz mennyisége csökkent az Atg16d67 mutánsokban (e) a kontrollhoz 

képest (d). (f) A d-e számszerűsítése, n=5 agy/ genotípus. (g) A crz mRNS 

mennyisége csökkent az Atg16d67 mutáns hímekben a kontroll állatokhoz képest. A 

kontroll mindig 1. Minden mikroszkópos fotót és Q-PCR-t hím legyeken végeztünk 30 

perces alkohol kezelés után. 



 

63 
 

4.7. Syntaxin17 és Ubisnap ellenanyagok létrehozása 

Bekapcsolódtam Takáts Szabolcs kollégám munkájába. Az általa vizsgált SNARE-k 

kutatásához szükség volt endogén (a fehérje ellen termeltetett) ellenanyagra a 

feltételezett szereplők ellen. Ezek voltak a Syx17, az Usnp és a VAMP7. Ez utóbbi ellen 

sajnos nem sikerült működő poliklonális ellenanyagot létrehoznunk. A Syx17 esetében 

egy tengeri malacot és három patkányt, az Usnp esetében négy patkányt immunizáltunk, 

amihez natív és denaturált formában tisztítottunk fehérjét (lásd: anyagok és módszerek). 

A próba Western blot-on látható, hogy mindkét verzióban kaptunk működő 

ellenanyagot mindkét fehérjére (28. ábra). A szérumokat ezután további ko-

immunprecipitációs kísérletekre használtuk, amelyben a komplex tagok egymáshoz való 

kötődését elemeztük.  

 
28. ábra: Próba Western blot a Syx17 és USNP ellenanyagokkal 

(a) Az USNP ellenanyagokkal végzett Western bloton L3 lárva mintákban az USNP 

szintje csökkent az RNS interferencia csendesítések hatására a kontroll mintához 

képest mind a natívan, mind a denaturáltan tisztított peptid esetében. Az USNP fehérje 

mérete 31,6 kDa. (b) A Syx17[LL] null mutáns hímekben eltűnik a Syx17 fehérje 

mindkét izoformája. A Syx17 két izoformája 33,8 és 38,4 kDa.  Minden kép egy-egy 

patkány, illetve tengeri malac szérummal végzett kísérlet, a szérumokat 1:5000 

hígításban használtuk. A csillag aspecifikus jelet mutat. 
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5. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

Az autofágia az eukarióta sejtek önemésztő folyamata, amely a belső homeosztázis 

fenntartására irányul. Az autofágia során a nem vagy rosszul működő sejtalkotók 

lizoszomális enzimek segítségével lebomlanak energiát és anyagot biztosítva a felépítő 

folyamatoknak. Alapszintű működése általánosan megfigyelhető, azonban stressz 

hatására nagy méreteket ölt. Aktivációját megfigyelték szöveti átrendeződéseknél is az 

apoptózis egy fajtájaként, emellett szerepét kimutatták a differenciációban és antigén 

prezentációban is. 

Kísérleteink célja a Drosophila Atg16 autofágiában betöltött szerepének vizsgálata volt.  

Ahhoz, hogy ezt vizsgálhassuk, létrehoztunk az Atg16 génre mutáns törzseket P elem 

pontatlan kivágásával, és általunk létrehozott patkány ellenanyagokkal igazoltuk a 

fehérje hiányát. Homozigóta mutánsaink életképesek voltak, ami egybevág eddigi 

ismereteinkkel, miszerint a konjugációs rendszer tagjai nem elengedhetetlenek az adult 

muslica számára, például az Atg7 és Atg5 hiányos törzsek is fenntarthatók 

homozigótaként (Juhasz, Erdi és mtsai. 2007; Kim, Sandford és mtsai. 2016). Emellett 

az Atg7 null mutánshoz hasonlóan az Atg16d67 homozigóta állatok élethossza csökkent 

a kontrollhoz képest, valamint oxidatív stresszre is érzékenyek voltak. Ezek az adatok is 

alátámasztják, hogy az Atg16 muslicában is részt vesz az autofág folyamatban. 

Élesztőben kimutatták, hogy az Atg16 az Atg5-Atg12 konjugátumhoz köt, ezzel 

elősegíti a multimerizációjukat (Kuma, Mizushima és mtsai. 2002; Fujioka, Noda és 

mtsai. 2008), ami elengedhetetlen az autofagoszóma képződéshez (Mizushima, Noda és 

mtsai 1999). Azt is bizonyították, hogy a komplex élesztőben és növényekben az Atg8 

(Hanada, Noda és mtsai. 2007; Fujioka, Noda és mtsai. 2008; Matsushita, Suzuki és 

mtsai. 2007), illetve emlősökben az LC3 (Fujita, Itoh és mtsai. 2008) lipidációjához 

szükséges, mint E3 ligáz. Western blot-on sikerült kimutatnunk az Atg8a lipidációjának 

hiányát az Atg16 mutánsokban, valamint az autolizoszómák hiányát a zsírtestekben 

LTR festéssel. Az elektronmikroszkópos képeken szintén azt láthatjuk, hogy sem 

autolizoszómák, sem autofagoszómák nem képződnek Atg16 hiányában. Ahogyan azt 

csoportunk is kimutatta, a p62 autofág szubsztrát szintje megemelkedik az autofágia 

gátlása során (Pircs, Nagy és mtsai. 2012), amit a Western blot eredményeink is 

mutatnak. A p62 felhalmozódását agyban is sikerült kimutatnunk immuncitokémiai 

vizsgálatainkkal. Az Atg16 tehát valóban a konjugációs rendszerben játszik szerepet, 

hiánya pedig gátolja az autofágiát.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26812546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuma%2C+Mizushima+2002
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986448
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsushita%2C+Suzuki+2007+Structure+of+Atg5.Atg16%2C+a+complex+essential+for+autophagy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsushita%2C+Suzuki+2007+Structure+of+Atg5.Atg16%2C+a+complex+essential+for+autophagy
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18321988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22952930
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Autofágia hiányában neurodegeneratív betegségek alakulhatnak ki, mint az Alzheimer 

kór, Parkinson kór, Huntington kór. Ezeket az idegsejtekben felhalmozódó fehérje 

aggregátumok okozzák (Todde, Veenhuis és mtsai. 2009). Az autofágia szerepére példa 

az Atg5 (Hara, Nakamura és mtsai. 2006) vagy Atg7 (Komatsu, Waguri és mtsai. 2006) 

hiányos egerekben megfigyelt fenotípus. Muslicában az idegrendszer megfelelő 

működésének vizsgálatára a mászó tesztet használjuk, amely kimutatta, hogy az Atg7 

hiányos állatok 30 napos korukra gyenge mászási képességekkel bírnak (Juhasz, Erdi és 

mtsai. 2007). Eredményeink azt mutatják, hogy mind az Atg16d129, mind az Atg16d67 

állatok rosszul teljesítenek a tesztben. Az elektronmikroszkópos felvételeinken jól 

látható, hogy a neuronokban fehérje aggregátumok jelentek meg, amelyek 

neuromuszkuláris hibát eredményeztek, vagyis az összecsapzódott fehérjeképletek 

akadályozzák az idegek normál működését, így az ingerület-átvitel is sérült, jelen 

esetben az izmok irányítása ütközik akadályba.  

Az Atg16 mutáns fenotípusok menekíthetők voltak az általunk létrehozott genomi 

promoterű Atg16-HA kifejeztetésével, tehát valóban a génünk hiányát elemeztük. 

Mindezen eredmények alapján kijelentjetjük, hogy az Atg16 muslicában is hasonló 

szerepet tölt be az autofágiában, mint élesztőben és emlősökben.  

További célunk volt eddig felderítetlen funkciót kapcsolni az Atg16-hoz, hiszen már 

több autofág génről bizonyították, hogy autofágia független útvonalban is részt vesznek. 

Az Atg6/Beclin1 az apoptotikus útvonallal van összeköttetésben (Nikoletopoulou és 

mtsai. 2013), a Vps34 az endocitózisban is közreműködik (Xue, Zhang és mtsai. 2016), az 

Atg5 pedig egy kalpain hasítás révén apoptózisban (Yousefi 2006), és intracelluláris 

patogénekkel szembeni rezisztenciában is szerepel (Zhao, fux és mtsai. 2008), és már 

magáról az Atg16-ról is tudjuk, hogy mutációja emlősben a Crohn betegség 

kialakulásáért lehet felelős (Scharl, Rogler és mtsai. 2012; Naser, Arce és mtsai. 2012; 

Cadwell, Liu és mtsai. 2008). 

Miután az Ei24/tank autofágia szabályozásban is szerepet játszó génről kiderült, hogy a 

normál alkohol érzékenység fenntartásában is fontos résztvevő (Devineni, Eddison és 

mtsai. 2013), megvizsgáltuk az alkohol hatását az Atg16 mutánsokra. Az Atg16d129 és 

az Atg16d67 állatok rezisztensebbek az alkoholgőz okozta kómára a kontroll állatokhoz 

képest, vagyis az Atg16 részt vesz a normál alkohol érzékenységben. Mivel a fehérjénk 

a konjugációs rendszerek része, logikus volt, hogy megvizsgáljuk a rendszer többi 

életképes tagját is. Meglepő módon az E1 és E2 enzimek, vagyis az Atg7 és Atg3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Todde%2C+Veenhuis+2009)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Hara%2C+Nakamura+2006)+Suppression+of+basal+autophagy+in+neural+cells+causes+neurodegener-+ative+disease+in+mice.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Komatsu%2C+Waguri++2006)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18056421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18056421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23770045
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23770045
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=zhao+Autophagosome-independent essential function for+the autophagy protein Atg5 in cellularimmunity to intracellular pathogens.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295687
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naser%2C+Arce++2012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18849966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Devineni%2C+Eddison+2013)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Devineni%2C+Eddison+2013)
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mutánsok a kontrollhoz hasonlóan viselkedtek, azaz az Atg16-nak egyedi, Atg7 és Atg3 

független funkciójával állunk szemben.  

A normál alkohol érzékenységben az agyban elhelyezkedő Corazonin neuropeptidet 

termelő idegsejtek játszanak szerepet (McClure, Heberlein 2013). Az adult agyban 

immunfestéssel vizsgálva ezt a hét pár sejtről kimutattuk, hogy bennük Atg16 

felhalmozódik és nagy-mértékben kolokalizál a crz+ pöttyökkel. Ez arra utal, hogy 

ebben a néhány sejtben kitüntetett feladata van az Atg16-nak. Az Atg16d67 alkohol 

rezisztens fenotípusának crz+ sejt specifikus sikeres menekítése bizonyítja, hogy a 

génünknek az alkohol érzékenység fenntartásában van szerepe. Ezt támasztja alá az 

Atg16 crz-Gal4-gyel történő csendesítése is, amellyel csökken az állatok alkohol 

érzékenysége.  

Arra gondoltunk, hogy ha az Atg16 részt vesz az alkohol toleranciában, talán magára a 

Crz szintjére is hatással lehet. Ezt vizsgáltuk alkohol kezelés után, amely nem adott 

különbséget a sejt fluoreszcencia intenzitásokban mutáns és kontroll állatok között (nem 

közölt adat), ezért rövidebb kísérleti időtartammal próbálkoztunk. Fél óra alkohol 

gőzben már különbséget mutatott, az Atg16d67 mutánsokban szignifikánsan csökkent a 

Crz jel mértéke a sejtekben. Abban az esetben, amikor crz-Gal4-gyel csendesítettük az 

Atg16-ot, és a crz-mCherry riporter intenzitását mértük, szintén csökkenést 

tapasztaltunk a kontroll hímekhez képest. Ezek az eredmények arra engednek 

következtetni, hogy az Atg16 a Crz szintjének fenntartásában játszik szerepet, ez által 

befolyásolja az alkohol szedációt. McClure és mtsai.  (McClure, Heberlein 2013) azt 

tapasztalták, hogy az Apt és a Crz szintjének csökkentésével nő az alkohol tolerancia. A 

szerzők úgy vélték, hogy az Apt befolyásolhatja a Crz+ neuronok aktivációját, és/vagy a 

Crz szekrécióját. Az Atg16 esetében elképzelhető lenne a szekréciós hiba, hiszen a 

Paneth sejtekben már kimutatták a szerepét a szekrécióban (Cadwell, Liu és mtsai. 

2008), azonban nem valószínű, hogy így lenne, hiszen akkor a Crz szint növekedését 

várnánk. Habár RT-PCR-rel nem sikerült különbséget kimutatni (nem közölt adat), Q-

PCR eredményeink azt mutatják, hogy az Atg16 hiánya a crz mRNS csökkenését 

okozza. Nem tudjuk azonban, hogy pontosan mely folyamat sérül az Atg16 hiányában, 

lehetséges eltérés a crz mRNS transzkripciójában vagy stabilitásában. Ennek pontos 

működési mechanizmusának felderítése még várat magára, amit nehezít, hogy csupán 

hét pár sejtről beszélünk. 

Munkánk során sikeresen létrehoztunk mutáns törzseket a Drosophila Atg16 génre, 

valamint ellenanyagokat, amelyek az Atg16 domén tartalmú, illetve minden izoformát 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(McClure%2C+Heberlein+2013)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(McClure%2C+Heberlein+2013)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18849966
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18849966
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felismernek. Bizonyítottuk, hogy a fehérje szükséges az autofágiához, azon belül az 

Atg8a lipidációjához, és felfedeztük egy új funkcióját a normál alkohol érzékenységben.  

Az Atg16-tal kapcsolatban azonban még igen sok kérdés megválaszolatlan: Miért van 

több izoforma? Mi a feladatuk? Emlősben is több izoformát azonosítottak, ezek pedig 

eltérő módon csoportosultak a sejt egyes területeire (Jiang, Qin és mtsai. 2013). Mivel 

mind megtalálható az egyes területeken, elképzelhető, hogy átvehetik egymás szerepét, 

amennyiben bármelyik csökkent mennyiségben van jelen. További kérdés, hogy melyik 

izoforma szerepel az alkohol toleranciában? Az Atg16 mutánsaink nem tartalmazzák az 

Atg16 domént, tehát feltételezhetjük, hogy ez a domén felelős a normál alkohol 

érzékenységért, ennek alátámasztására azonban csak további kísérletek adhatnak 

választ. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Jiang%2C+Qin+2013)+Three+isoforms+of+the+Atg16L1+protein+contribute+different+autophagic+properties
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Az autofágia, más néven sejtes önemésztés egy evolúciósan konzervált folyamat, 

amelynek feladata a hibás, rosszul működő komponensek lizoszomális lebontása 

energia és alapanyag előállítás céljából. A folyamat stressz hatására (pl.: éhezés) illetve 

fejlődési jelre (pl.: ekdizon) indukálódik, és a sejtek, illetve a teljes élőlény 

homeosztázisának fenntartására irányul. Hiányában különféle betegségek léphetnek fel 

a neurodegeneratív rendellenességektől a tumorokig. 

Vizsgálataink során mutánsokat állítottunk elő a Drosophila Atg16 génre. A gén 

autofágiában betöltött szerepét különböző technikákkal igazoltuk, emellett felfedeztük 

az Atg16 új funkcióját is a normál alkohol érzékenységben. Az Atg16d129 nem 

tartalmazza az autofágiához szükséges domént, az Atg16d67 pedig teljes null mutánsnak 

tekinthető az Atg16-ra előállított ellenanyagokkal végzett Western blot kísérletek 

alapján. Mindkét mutánsban sérült az Atg8a lipidációja, és felhalmozódott a p62 szintje, 

mind zsírsejtekben, mind agyban. Az autofágia hibáját elektronmikroszkópos felvételek 

is igazolják. Emellett az állatok élethossza és mászási képességei csökkentek a 

kontrollhoz és a menekített muslicákhoz képest.  

Megvizsgáltuk az Atg16 szerepét az alkohol érzékenységben is. Eredményeink alapján 

az Atg16 mutánsok jobban tolerálják az alkohol gőzt, mint a kontroll állatok, vagy akár 

az Atg7 vagy az Atg3. Ez a fenotípus menekíthető volt a genomi promoter hajtotta 

Atg16-HA expressziójával. A normál alkohol érzékenységben szereplő corazonin 

termelő (Crz+) neuronokban felhalmozódott az Atg16 szintje, és kolokalizációt mutatott 

a Crz festődéssel. Az Atg16d67 által kiváltott alkohol rezisztencia menekíthető volt az 

Atg16 Crz+ sejtekben való túltermelésével. Ezzel egybevág, hogy az Atg16 

csendesítése specifikusan a Crz+ sejtekben szintén növelte az alkohol toleranciát. 

Immunhisztokémiai vizsgálatok kimutatták, hogy az Atg16 csendesítése vagy hiánya a 

Crz szint csökkenéséhez vezet az adult agyban. Q-PCR adataink feltárták, hogy Atg16 

hiányában alkohol kezelés hatására csökken a crz mRNS szintje. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a muslica Atg16 szükséges az autofágiához, azon 

belül az Atg8a lipidációjához. Hiányában élethossz csökkenés és neuromuszkuláris 

hibák lépnek fel. Mindemellett az Atg16-nak szerepe van a normál alkohol 

érzékenységben a crz mRNS szintjének befolyásolásán keresztül, amely folyamat 

azonban Atg7 és Atg3 független.  



 

69 
 

7. SUMMARY 

Autophagy or cellular self-digestion is an evolutionarily conserved process, the role of 

which is to eliminate the defective and misfunctioning components with the help of 

lysosomes for the production of energy and building blocks for biosynthetic processes. 

Autophagy is activated by stress (eg. starvation) and developmental hormone signals 

(eg. ecdysone) to maintain the homeostasis of cells and consequently the whole 

organisms. Autophagy defect leads to neurodegenrative diseases and tumors.  

In our study we generated mutants for the Drosophila Atg16 gene. We confirmed this 

gene's role in autophagy with different techniques and found a new function for Atg16 

in normal alcohol responses. Atg16d129 lacks the domain required for autophagy and 

Atg16d67 is a null mutant based on the Western blots made with the Atg16 specific 

antibodies. Atg8a lipidation is blocked and the level of p62 is increased in fat body cells 

and the brain of the mutants. The failure of autophagy is confirmed by electron 

microscopy. Moreover, the lifespan and the climbing abilities of the mutant flies are 

decreased compared to the control and rescued ones. 

We studied the role of Atg16 in sensitivity to alcohol-induced coma. Based on our 

results, the Atg16 mutants tolerate the alcohol vapor more than the control or the Atg7 

and Atg3 null mutants. The phenotype could be rescued by the expression of genomic 

promoter driven Atg16-HA transgene. The level of Atg16 is increased in the corazonin 

expressing (Crz+) neurons that are required for normal alcohol response. In addition 

Atg16 colocalises with the crz punctae. The increase in tolerance of Atg16d67 can be 

rescued by the overexpression of Atg16 specifically in the Crz+ cells. Similarly the 

knock down of Atg16 in Crz+ cells leads to the increased resistance in alcohol tests. 

Immunhistochemistry showed that the lack or knock down of Atg16 decreases the level 

of Crz in the adult brain. Q-PCR experiment have shown that the lack of Atg16 causes 

reduction on the level of crz mRNA under alcohol treatment.  

Our results show that Drosophila Atg16 is required for autophagy via the lipidation of 

Atg8a. The lack of Atg16 leads to a decrease in lifespan and manifestation of 

neuromuscular defects. Surprisingly, Atg16 also has a role in normal alcohol sensitivity 

by affecting the level of crz mRNA, acting independent of Atg7 and Atg3. 
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41 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a 

szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti 

kérelmet. 
42 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó 

közokiratot.  
43 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést. 

 


