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Bevezetés 

A fehérjeszintézis és a lebontó metabolikus útvonalak között fennálló finom-

szabályozás hozzájárul a sejtek homeosztázisához és garantálja sejtkomponensek 

folyamatos megújulását (Morimoto és Cuervo 2009). Ebben vesz részt az autofágia, 

amely egy evolúciósan konzervált sejtes önemésztő folyamat. Az autofágia során a 

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

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

szinten állandóan és minden sejtben működik.  

Kísérletes vizsgálatok igazolják, hogy az autofágiában bekövetkezett hiba abnormális 

fehérjék és rendellenes organellumok felszaporodásához, végső soron sejthalálhoz vezet 

(Mizushima, Levine és mtsai. 2008). Az autofágia számos folyamat résztvevője, hiánya 

többféle betegséget, például szív- és májbetegséget, Crohn betegséget, rákot, 

neurodegenerációt és tumorokat idézhet elő. Szerepel azonban a patogénekkel szembeni 

védelemben, apoptózisban, szöveti-szervi lebontásban, öregedési és éhezéses 

folyamatokban.  

Az autofágiának három típusát különböztetjük meg: 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. A 

makroautofágia (innentől autofágia)  során a citoplazma egy részén izoláló membrán 

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

egyesülhet endoszómákkal (amfiszóma keletkezik) (Takáts, Nagy és mtsai. 2013), majd 

lizoszómával/vakuólummal fúzionál, így hozza létre az autolizoszómát.  

Az autofág folyamatokban ATG (autofágia gének) fehérjék játsszák a központi szerepet, 

amelyekből ezidáig több mint harmincat azonosítottak élesztőben, és emlős homológjait 

is megtalálták. Az autofagoszóma kialakulásában fehérje komplexek vesznek részt (1. 

ábra). 

 Az autofágia szabályozása nagyrészt a TOR kináz komplexhez kötődik, ami a sejtek 

tápanyag és energia érzékelője, működését befolyásolja nem csak a tápanyag és az 

energia mennyisége, hanem növekedési faktorok, stresszorok jelenléte, ő maga pedig 

irányítja a sejtnövekedést, öregedést és befolyásolja a memóriát is. A TOR jelátvitel 

gátlásakor az autofágia aktiválódik. 

Az autofágia során kialakult izoláló membrán elongációjához két ubiquitin-szerű 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19228787
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18305538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15615779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18305538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20160146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20160146
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23671310
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konjugációs rendszer szükséges. Ennek tagja az Atg16, amely az Atg8 lipidációjában 

vesz részt. Az Atg12-Atg5 konjugátumhoz kapcsolódik, és multimerizálódás után E3 

ligáz funkciót lát el az Atg8-nak az izoláló membránon található foszfatidil-

etanolaminhoz való kötődésében (Fujita, Itoh és mtsai. 2008). 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. 

2010. 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).  

Az Atg16L1 a klatrin burkos vezikulák kialakulásásban (Ravikumar, Moreau és mtsai. 

2010), a patogének elleni védekezésben is szerepet játszik (Fujita, Morita és mtsai. 

2013), valamint összefüggésbe hozták egy gyulladásos bélbetegséggel, a Crohn 

betegséggel (Scharl és Rogler 2012; Naser, Arce és mtsai. 2012). Ezek az eredmények is 

alátámasztják az Atg16 szerepének további vizsgálatait, hiszen megmutatják, milyen 

sokféle folyamatban is vesz részt ez a fehérje. 

Modellállatunk az ecetmuslica (Drosophila melanogaster), amelynek jellemzői a rövid  

életciklus, kezelhetőség, az emlősökéhez képesti kis genomméret, a használható 

genetikai eszközök tárháza és nem utolsó sorban az intakt szöveti-szervi felépítés. 

Szervezetében éhezési és fejlődési autofágia is vizsgálható, valamint viselkedési 

fenotípusok is tanulmányozhatók rajta. 

 

 

 

1. ábra: Az autofágia mechanizmusa és komplexei (Nagy Péter ábrája) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18321988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10406794
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10406794
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18997338
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noda%20NN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19889643
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuma%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11897782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mizushima%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11897782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12665549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20639872
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20639872
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24100292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295687
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22346247
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Módszerek 

P elem remobilizáció: 

Az Atg16 gén 5' nem transzlálódó régiójában elhelyezkedő G5082 P elem 

remobilizációjával létrehoztuk az Atg16d129 Atg16 domén hiányos és az Atg16d67 null 

mutáns állatokat, amelyekkel az Atg16 funkcióvesztés eredményét vizsgáltuk. 

Transzgén állatok létrehozása: 

Létrehoztuk a genomi promoter által irányított, C-terminálisan 3xHA fúzionáltatott 

Atg16-c formát, amellyel sikeresen menekítettük az Atg16 funkcióvesztéses 

fenotípusokat. A Crz szintjének vizsgálatához genomi promoter mögé klónoztuk a Crz-

mCherry riportert. 

Poliklonális ellenanyagok létrehozása: 

Ellenanyagot készítettünk az Atg16 domén, illetve az Atg16 linker doménje ellen, 

amivel jellemeztük a mutánsok Atg16 fehérje izoformák meglétét, illetve hiányát. 

PCR technikák: 

A deléciók mértékének megállapítására PCR-t, az Atg16 és crz mRNS mennyiségének 

kimutatására kvantitatív Q-PCR-t alkalmaztunk. 

Western blot: 

Az Atg16 mutánsokban az Atg8a lipidáció, illetve az autofág szubsztrát, p62 szintjének 

megállapítására Western blot kísérletet végeztünk. 

Immuncitokémia: 

A p62 felhalmozódás, valamint a genomi promoter hajtotta Atg16-3xHA és a Crz 

kolokalizáció vizsgálatára immunfestést alkalmaztunk. 

Fény- és elektronmikroszkópos technikák: 

Autofág struktúrákat vizsgáltunk zsírtestek klónsejtjeiben LTR festéssel, valamint 

zsírsejtekben és agyi szövetben elektronmikroszkóppal. Crz szintet a neuronokban 

konfokális mikroszkóppal tanulmányoztunk. 

Alkohol tolerancia vizsgálat: 

Az Atg16, Atg7 és Atg3 mutánsok alkohol gőzzel szembeni toleranciájának 

kimutatására használtuk. 

Statisztika: 

A sejt fluoreszcencia intenzitást ImageJ programmal számoltuk, Szignifikancia 

értékeket az SPSS program segítségével adtuk meg. 
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Eredmények 

 Az Atg16 funkcionális vizsgálata céljából mutánsokat generáltunk P elem 

ugratással.  

 

 Az általunk létrehozott ellenanyagok kimutatták, hogy az Atg16d67 nem 

tartalmazta egyik izoformát sem (tehát null mutáns), amíg a Atg16d129 -ből 

csupán a c izoforma hiányzik.  Atg16 mRNS sem képződik a null mutáns 

muslicákban. 

 

 A null mutáns menekítéshez genomi promoter hajtotta Atg16-3xHA transzgén 

állatot hoztunk létre.  

 

 PCR technikákat alkalmaztunk, valamint poliklonális ellenanyagokat 

készítettünk a mutánsok genomi, mRNS és fehérje szintű jellemzésére. 

 

 Western blot-tal kimutattuk az Atg8a lipidáció hiányát és az autofág szubsztrát, 

p62 felhalmozódását az Atg16 mutánsokban. 

 

 Az autofagoszómák és az autolizoszómák hiányoznak a lárvális zsírtestekből, 

emellett a p62 felhalmozódik és fehérje aggregátumok jelennek meg az imágók 

agyában. 

 

 Mászóteszttel mutattuk be, hogy az Atg16 mutánsok mozgása sérült, amely a  

neuromuszkuláris funkciók hibájára utal. 

 

 Az élethossz kísérlet azt mutatta, hogy az Atg16 mutánsok rövidebb, csaknem 

fele olyan hosszú ideig élnek, mint a kontroll állatok, és a paraquat oxidatív 

stresszt okozó toxinnal szemben is érzékenyek. 

 

 Az Atg16 mutánsok alkohol toleranciája magasabb a kontroll állatokéhoz 

képest, amelyet az alkohol gőzzel végzett kezelések bizonyítanak. 
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 Az Atg16 mutánssal ellentétben az Atg7 és Atg3 null mutánsok a kontrollhoz 

hasonló alkohol érzékenységet mutattak. 

 

 Az Atg16 felhalmozódik a Corazonin neuropeptid termelő idegsejtekben és 

kolokalizál a Crz pozitív struktúrákkal. 

 

 Az Atg16 null mutáns megnövekedett alkohol toleranciáját menekítette az Atg16 

Crz+ neuronokban történő újratermelése. 

 

 Az Atg16 specifikus csendesítése a Crz termelő neuronokban a muslicák normál 

alkohol érzékenységének csökkenéséhez vezet. 

 

 Létrehoztunk genomi promoter hajtotta Crz-mCherry transzgén állatot. Az 

Atg16 mutánsokban csökkent a Crz-mCherry fluoreszcencia szintje alkohol 

kezelés hatására, valamint az endogén Crz mennyiségében is szignifikáns 

csökkenés volt kimutatható. 

 

 A Crz mRNS szintje lecsökkent az Atg16 mutánsokban a kontroll állatokéhéz 

képest, ami arra utal, hogy az Atg16 a crz mRNS szintjének szabályozásán 

keresztül játszik szerepet a normál alkohol érzékenységben.  
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Tézisek 

1. Az Atg16d129 és az Atg16d67 az Atg16 deléciós változatai. 

2. Az Atg16/1 ellenanyag az Atg16 linker domént, és ezzel minden izoformát 

felismer, az Atg16/2 ellenanyag az Atg16 domént, így csak a c izoformát ismeri 

fel. 

3. Az Atg16 szükséges az Atg8a lipidációjához. 

4. Az Atg16 szükséges a p62 autofágia általi lebontásához. 

5. Atg16 hiányában nem képződnek autolizoszómák és az autofagoszómák a 

muslicák zsírtestjében és agyában sem. 

6. Atg16 hiányában fehérjeaggregátumok jelennek meg a neuronokban. 

7. Az Atg16 hiánya késlelteti az alkohol-indukálta kómát Atg7 és Atg3 független 

módon. 

8. Az Atg16-nak szerepe van a Corazonin termelő neuronok működésében. 

9. Az Atg16 szükséges a Crz fehérje és mRNS szintjének fenntartásához. 
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Következtetések 

Munkám során létrehoztunk Atg16-ra mutáns muslica törzseket. Általunk készített 

ellenanyagokkal kiderítettük, hogy az Atg16d129-ben csak a c izoforma hiányzik, az 

Atg16d67 viszont nem tartalmazza egyik izoformát sem. A fehérje hiánya után a 

kvantitatív Q-PCR fényt derített rá, hogy Atg16 mRNS sem képződik az utóbbi 

mutánsban, tehát ez null mutánsnak tekinthető.  

A mutánsok autofág fenotípusának vizsgálatakor kiderült, hogy bennük nem jelenik 

meg lipidált Atg8a, vagyis valóban szükséges ehhez a folyamathoz az Atg16, ahogy azt 

már leírták élesztőben és emlősben (Kuma, Mizushima és mtsai. 2002; Fujita, Itoh és 

mtsai. 2008). Az Atg16 hiányában a p62 felhalmozódott a lárvális zsírtestekben, ami 

szintén az autofágia hibáját támasztja alá. A Lysotrecker Red festés és az 

elektronmikroszkópos felvételek kimutatták, hogy nem keletkezik sem autolizoszóma, 

sem autofagoszóma a mutánsokban. Emellett az agyban fehérjeaggregátumok jelentek 

meg, amelyek neuromuszkuláris hibát idézhetnek elő. Ezt bizonyította a mászóteszt is, 

amelyben igen rosszul teljesítettek a mutánsaink. Az autofágia útvonalban hibás 

állatokhoz hasonlóan (Juhász, Érdi és mtsai. 2007) az Atg16 mutánsok érzékenyek 

voltak a paraquat kezelésre, és élethosszuk is rövidebb a kontroll muslicákéhoz képest. 

Mindezek bizonyítják az Atg16 szerepét az autofágia folyamatában. 

Az alkohol kezelés kimutatta, hogy az Atg16 mutánsok alkoholtűrése megnőtt a kontroll 

állatokéhoz képest, ez pedig feltételezi, hogy az Atg16-nak szerepe van a normál 

alkohol érzékenységben. Nem várt módon az Atg7 és Atg3 null mutánsok esetében a 

kontrollhoz hasonló alkohol érzékenységet láttunk. Ez arra utal, hogy az Atg16 szerepe 

ebben a folyamatban független ettől a két fehérjétől. 

Mivel kimutatták, hogy a Corazonin termelő neuronok felelősek ezért a funkcióért 

(McClure és Heberlein 2013), megvizsgáltuk az Atg16-ot ezekben a sejtekben. Kiderült, 

hogy a fehérjénk felhalmozódott a Crz+ neuronokban és kolokalizált a Crz pozitív 

struktúrákkal, ami igazolja, hogy az Atg16-nak szerepe van ezeknek a sejteknek a 

normál működésében. Immuncitokémiai módszerekkel és Q-PCR-rel kimutattuk, hogy 

nem csak a Crz fehérje, de az mRNS-ének szintje is lecsökken az Atg16 mutánsokban 

alkohol kezelés hatására. Végkövetkeztetésünk tehát, hogy az Atg16 szerepet játszik a 

normál alkohol érzékenység fenntartásában a crz szintjének szabályozásán keresztül. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11897782
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18321988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18321988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18056421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23447613
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