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1. Rövidítésjegyzék 

Rövidítés Magyarázat és feloldás 

ADAM A Disintegrin And Metalloproteinase 

AEL Peterakás után (After egg laying) 

APF Bábbőr formálódás után (After puparium formation) 

AP Adaptor protein 2 

APC Adenomatosis polyposis coli 

ADP, ATP 
Adenozin-difoszfát, Adenozin-trifoszfát (Adenosine diphosphate; adenosine trip-

hosphate) 

Arm Armadillo 

Atg Autofágiához kapcsolt gén vagy fehérje (Autophagy related) 

BAR  Bin/Amphiphysin/Rvs 

BDSC Bloomingtoni Drosophila Törzsközpont (Bloomington Drosophila Stock Center) 

Beclin1 Bcl-2 kölcsönható coiled-coil fehérje (Bcl-2-interacting coiled-coil protein) 

Cadh Cadherin 

CFP Ciánkék fluoreszcens fehérje (Cyan fluorescent protein) 

CD Konzervált domén (Conserved domain) 

Clc Klatrin könnyűlánc (Clathrin light chain) 

CLN Ceroid lipofuscinosis idegi fehérje (Ceroid-lipofuscinosis neuronal protein) 

CMA Chaperon-mediált autofágia (Chaperone-mediated autophagy) 

DAB 3,3’- diaminobenzidine 

Dcr Dicer 

Dlg Discs large 

DNS Dezoxiribonukleinsav 

Dor Deep orange 

DSL Delta/Serrate/LAG-2 

EEA1 Korai endoszóma antigén 1 (Early endosome antigen 1) 

EGF Epidermális növekedési faktor (Epidermal growth factor) 

Elav Embryonic lethal, abnormal vision 

ESCRT 
A szállításhoz szükséges endoszomális válogató komplex  

(Endosomal sorting complex required for transport) 

en Engrailed 

ey Eyeless 

Fab1p Forms Aploid and Binucleate cells 1 protein 

Fas III Fasciclin III 

FCS Magzati szarvasmarha szérum (Fetal calf serum) 
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Flp Flippáz rekombináz 

Fmi Flammingo 

FRT Flp által felismert szekvencia (Flp recognition target) 

FYVE  Fab1p, YOTB, Vac1 és EEA1 

GMR Glass multiple reporter 

Hid Head involution defective 

HOPS 
Homotipikus fúziós és vakuoláris fehérjeválogató komplex 

(Homotypic fusion and vacuole protein sorting) 

HRP Tormaperoxidáz (Horseradish peroxidase) 

Hrs 
Hepatocita növekedési faktor-szabályozott tirozin kináz szubsztrát (Hepatocyte 

growth factor-regulated tyrosine kinase substrate) 

Hsc70 70 kilodaltonos hősokk fehérjeforma (Heat shock-cognate protein of 70 kDa) 

HSE1 Class E mutáns tüneteket mutató fehérje 1 (Has symptoms of class E mutant 1) 

Gal Galaktóz-anyagcsere fehérje (Galactose metabolism protein) 

GFP Zöld fluoreszcens fehérje (Green fluorescent protein) 

GGA 
Golgi-ban található γ-ear tartalmú, ARF (ADP ribozilációs faktor)-kötő fehérje 

Golgi-localized, γ-ear-containing, ARF (ADP ribosylation factor)-binding protein 

GTP Guanozin-trifoszfát (Guanosine triphosphate) 

Kat Katepszin 

kDa kilodalton 

L1, L2, L3 Első, második, harmadik lárvastádium 

Lamp Lizoszómához kötött membránfehérje (Lysosomal-associated membrane protein) 

LC3 
Mikrotubulus asszociált fehérje 1 könnyű lánc 3 (Microtubule associated protein 

1light chain 3) 

MÁ Morfogenetikus árok 

MLT Multilammeláris test 

MVT Multivezikuláris test 

N Notch 

NECD Notch extracelluláris domén 

NEXT Notch extracellulárisan csonkolt (truncated) formája 

NICD Notch intracelluláris domén 

NRE Notch-válaszért felelős elem (Notch response element) 

NS Nem szignifikáns 

p62 62 kilodaltonos fehérje (62-kDa protein) 

PBS Foszfát puffer (Phosphate buffered saline) 

PBTX PBS és 0,1% Triton-X 100 

PI Foszfatidil-inozitol (Phosphatidylinositol) 

PI3K Foszfatidil-inozitol-3-kináz (Phosphatidylinositol 3 kinase) 
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PI3P Foszfatidil-inozitol-3-foszfát (Phosphatidylinositol 3 phosphate) 

PSP Planáris sejtpolaritás 

Ptc Patched 

PX Phox 

Ref(2)P Refractory to sigma P 

R Retinula sejt 

RD Rekeszes dezmoszóma 

RME Receptor-közvetített (mediált) endocitózis 

RNS Ribonukleinsav 

RNSi RNS interferencia 

RFP Piros fluoreszcens fehérje (Red fluorescent protein) 

RISC RNS indukált csendesítő komplex (RNA induced silencing complex) 

Rubicon Run domain Beclin1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein 

S1, S2, S3 Notch hasítási helyek (Site 1,2,3) 

SNARE 
SNAP (Soluble NSF [N-ethylmaleimide-sensitive factor] Attachment Protein) re-

ceptor 

Snx Válogató (sorting) nexin 

SQSTM1 Sequestosome 1 

STAM Signal transducing adaptor molecule 

TGN Transz-Golgi hálózat (Trans-Golgi network) 

Tub Tubulin 

TUNEL Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling 

UAS Upstream Activating Sequence 

ULK1 Uncoordinated 51-szerű kináz 1 (Uncoordinated-51-like kinase) 

UVRAG 
UV sugárzás rezisztenciához kapcsolódó gén  

(UV radiation resistance associated gene) 

Vac Vezikuláris transzport fehérje (Vesicle transport protein) 

Vam Vakuólum morfológia gén (Vacuolar morphology gene) 

Vamp Vezikula-asszociált membrán fehérje (Vesicle associated membrane protein) 

VDRC Bécsi Drosophila RNSi központ (Vienna Drosophila RNAi Center) 

Vps Vakuoláris fehérjeválogatásban részt vevő (Vacuolar protein sorting) 

Vta1 Vps asszociált fehérje 1 (Vacuolar protein sorting-associated protein 1) 

Vti1 Vps10 (Ten) Interacting 1 

Wnt Wingless/int (integration) 1-related 

YFP Sárga fluoreszcens fehérje (Yellow fluorescent protein) 

ZA Övkapcsolat, Zonula adherens 
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2. Bevezetés 

2.1. Az autofágia folyamata és jelentősége 

2.1.1. Az autofágia típusai 

 Az autofágia az eukarióta sejtekre jellemző sejtbiológiai folyamat, amely során a sejt 

saját anyagait a lizoszomális rendszere segítségével bontja le. Degradálandó anyagok lehetnek 

például elöregedett, meghibásodott, feleslegessé váló sejtorganellumok, a sejtbe bejutott ide-

gen patogének vagy akár hibás konformációjú fehérjék is. A lebontandó anyag lizoszómába 

kerülési módjai alapján az autofágiának három fő csoportját különböztetjük meg: a makroau-

tofágiát, a mikroautofágiát és a chaperon-mediált autofágiát (1. ábra) (Boya és mtsai., 2013; 

Mizushima és mtsai., 2008).  

Makroautofágia során először egy kettős izolálómembrán képződik, amelyet fagofór-

nak hívnak.  A fagofór először körbezárja a lebontásra ítélt citoplazmarészletet, létrehozva azt 

a kettős membránnal határolt organellumot, amelyet autofagoszómának nevezünk. Ez a struk-

túra később az endolizoszomális rendszer tagjaival egyesül. Ha endoszómával fuzionál, az újon-

nan létrejött hibrid organellum az amfiszóma. Az autofagoszóma (vagy amfiszóma) lizoszómá-

val való egyesülése hozza létre az autolizoszómát, amelyet - miután az autofagoszóma belső 

membránja lebomlik - már csak egy membrán határol. Az autolizoszóma lumenjében a pH ala-

csony, ennek köszönhetően az itt található savas hidrolázok a beltartalmat lebontják. (1. ábra 

A) (Boya és mtsai., 2013; Mizushima és mtsai., 2008).   
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1. ábra: Az autofágia különféle megjelenési formái 

Az autofágiának háromféle megjelenési formája ismert. A: makroautofágia során a lebontandó citoplaz-
marészletet egy kettős izoláló membrán, ún. fagofór veszi körül, amely bezáródva létrehozza az autofagoszómát. 
Az autofagoszóma lizoszómával történő fúziója létrehozza az autolizoszómát (elektronmikroszkópos felvételek 
vándorló stádiumú muslica zsírtest sejtről: A1: fagofór, A2: kettős membránnal határolt autofagoszóma, benne 
izolált mitokondrium, A3: autolizoszóma). B: Chaperon-mediált autofágia során a KFERQ-motívummal rendelkező 
fehérjét a Hsc70 ismeri fel, a lebontandó fehérje a Lamp2A által képzett csatornán át jut a lizoszóma lumenébe. 
C: Mikroautofágia során a lebontandó organellumot maga a lizoszóma membránja izolálja és kebelezi be. Mind-
három esetben a felszabaduló és még hasznosítható monomereket a lizoszomális permeázok juttatják vissza a 
citoplazmába. (Boya és mtsai., 2013) nyomán módosítva, az elektronmikroszkópos képek saját felvételek. 

Mikroautofágia során maga a lizoszómamembrán fűződik be és veszi fel a lebontandó 

organellumot (1. ábra C). A folyamat ezért nagyon hasonlít az endoszómaérés során zajló mul-

tivezikuláris test képződéséhez (lásd később) (Yen és Klionsky, 2008).  

Mind a makro-, mind a mikroautofágia lehet nem-szelektív és szelektív. Ez utóbbi eset-

ben különféle adaptor- és chaperonfehérjék biztosítják a szelektivitást (Cuervo, 2011; Stolz és 

mtsai., 2014).  
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A harmadik típus, a chaperon-mediált autofágia (CMA) során a lizoszomális rendszer 

kifejezetten az erre kijelölt fehérjék lebontását végzi. Ebben az esetben izoláló membrán nem 

alakul ki és a lizoszómamembrán sem fűződik be, hanem a lebontandó fehérje közvetlenül 

kerül a lizoszóma lumenébe a lizoszóma-asszociált membránfehérje 2 (Lamp-2) egyik splice-

variánsa, a Lamp-2A segítségével. CMA során csak az olyan fehérjék lebontása történhet meg, 

amelyek szekvenciája tartalmaz egy olyan 5 aminosavból álló szakaszt, amelyet a heat shock-

cognate protein of 70 kDa (Hsc70) chaperon fehérje co-chaperonok segítségével fel tud is-

merni. A Hsc70 a sejtekben konstitutívan kifejeződik és leggyakrabban az úgynevezett KFERQ-

motívumot (lizin, fenil-alanin, glutaminsav, arginin és glutamin) képes kötni. Ma már többféle, 

ettől kisebb-nagyobb mértékben eltérő, a Hsc70 által felismert szekvenciát is leírtak, de mind-

egyikben közös, hogy az első vagy az ötödik helyen mindig glutamin áll (Cuervo és Wong, 

2014).  Ha például szerkezetváltozás következtében ez a motívum egy fehérje felszínére kerül, 

akkor a Hsc70 kötni tud hozzá, majd a co-chaperon-Hsc70-fehérje komplex a lizoszóma memb-

ránjában található Lamp-2A citoszolikus régiójával is kölcsönhatásba lép. A kölcsönhatást kö-

vetően az addig monomer formában lévő Lamp-2A oligomerizálódik és létrehoz egy csatornát 

a lizoszómamembránban. A Hsc70-nek létezik egy lizoszóma lumenjében működő formája, 

amely képes az így kialakult csatornán keresztül a lebontandó fehérjét „átvenni” a citoplazma-

tikus Hsc70-től. A fehérje így a lizoszóma lumenébe kerül, ahol degradálódik (1. ábra, B) 

(Cuervo, 2011; Cuervo és Wong, 2014).  

Mivel a fent említett típusok közül a makroautofágia a leginkább ismert, valamint mun-

kánk során mi is ezt a folyamatot vizsgáltuk, ezért a továbbiakban az „autofágia” kifejezést a 

makroautofágia szinonimájaként fogom használni. 
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 2.1.2. Az autofágia jelentősége 

 A fentiek alapján belátható, hogy az autofág folyamatok elsősorban a sejt homeosztá-

zisának a fenntartására irányulnak, ezért hibái súlyos következményekkel járhatnak. Az auto-

fágia az egyik legfontosabb stresszválasz; amit számos stresszor - például éhezés vagy oxidatív 

stressz - képes kiváltani (Mizushima és mtsai., 2008; Scott és mtsai., 2004).  

Az autofágia sokoldalú funkciója és szerteágazó hatásai alapján nem meglepő, hogy 

számos tumoros kórképről bizonyosodott be, hogy létrejöttük hátterében az autofágia hibás 

működése is szerepet játszik (Mizushima és mtsai., 2008; White, 2012). Miután egyes intracel-

luláris patogéneket is autofágiával távolít el a sejt, így az autofágia hibája bizonyos fertőzéses 

megbetegedések esetében súlyosbító tényező lehet (Randow és Youle, 2014). Az autofágia 

továbbá nélkülözhetetlen a neuronok túléléséhez is. Autofágia hiányában az idegsejtekben 

protein-aggregátumok halmozódnak fel, ami neurodegeneratív kórképekhez és csökkent élet-

hosszhoz vezethet (Hara és mtsai., 2006; Jiang és Mizushima, 2014; Juhász és mtsai., 2007; 

Komatsu és mtsai., 2006; Nixon, 2013).  

Bizonyos körülmények között az intenzív autofágia a sejtek pusztulásához vezet, ame-

lyet kettes típusú programozott sejthalálnak neveznek. Igen intenzív autofág folyamatok zaj-

lanak a teljes átalakulással fejlődő rovarok lárvális szerveiben röviddel a metamorfózis előtt és 

alatt. Azonban ennek a folyamatnak az elmaradása nem okoz problémát az egyedfejlődésnek 

ebben a szakaszában: az autofágia-mutáns állatok kifejlődnek és képesek kikelni a bábból 

(Juhász és mtsai., 2007).  

2.1.3. Az autofág gének 

Az első olyan géneket, amelyek terméke az autofágia folyamatához szükséges, élesztő-

modellen végzett vizsgálatok során azonosították a kilencvenes évek elején (Tsukada és 

Ohsumi, 1993). Később bebizonyosodott, hogy ezeknek a géneknek a többségének - amelyeket 

az azóta egységesített nevezéktan szerint ma már Atg (autophagy related) géneknek nevezünk 

- magasabb rendű élőlényekben is vannak homológjaik és az általuk kódolt fehérjék normális 
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működése az autofagoszóma képződéséhez szükséges (Klionsky és mtsai., 2012; Klionsky és 

mtsai., 2003). 

Az Atg-fehérjék közül először az Atg1/ULK1 szerin-treonin kináz komplex aktiválódik, 

amelyet a foszfatidil-inozitol-3 kináz III (PI3K(III)) komplex követ. Ezután két ubikvitin-szerű 

konjugációs rendszer (az Atg12 és Atg8 konjugációs rendszer) aktiválódik. Ez a két rendszer (itt 

most nem részletezett módon) az izoláló membrán növekedésében vesz részt (Das és mtsai., 

2012; Klionsky és Schulman, 2014; Mizushima és mtsai., 2011).  

Míg az Atg12 fehérje nem, addig az Atg8 (ecetmuslicában Atg8a, emlősökben 

Atg8/LC3) az izoláló membrán záródását követően létrejövő autofagoszóma-membránon is 

megtalálható. Ezért tehát az Atg12-komplex elemeinek jelölése (riporterfehérje-fúzióval vagy 

immuncitokémiai kimutatással) kifejezetten az izoláló membránok, míg az Atg8 jelölése az izo-

láló membránok és autofagoszómák együttes azonosítására alkalmas.  

Kezdetben az Atg8 a formálódó és növekvő izoláló membrán mindkét oldalán megta-

lálható. Az autofagoszóma kialakulása után egy idő múlva a külső membránról lehasadva re-

ciklizálódik, de a lument határoló belső membránhoz asszociált Atg8 erre nyilván nem képes, 

és a lizoszómával való fúziót követően degradálódik. Az autolizoszómán ezért Atg8 már nem 

mutatható ki. Ugyanakkor a lizoszomális lebontásnak sokáig ellenálló (pl. mCherry) fluoresz-

cens fehérjével fuzionált rekombináns Atg8 az autolizoszómák jelölésére is alkalmas (Klionsky 

és mtsai., 2012; Mauvezin és mtsai., 2014; Mauvezin és mtsai., 2015; Nagy és mtsai., 2014b).  

2.1.4. A szelektív  autofágia 

Az Atg8 fehérje az autofagoszóma-képzés mellett a szelektív autofágia szelektivitásá-

nak biztosításában is fontos szereppel bír. A szelektív autofágiában ugyanis olyan receptorfe-

hérjék vesznek részt, amelyek egyrészt ubikvitinkötő motívumukkal a lebontandó, ubikvitinált 

organellumot vagy fehérje-aggregátumot, másrészt ún. LC3 interakciós régiójukkal az 

Atg8/LC3–at képesek megkötni. A létrejött cargo-receptor-Atg8/LC3 komplexhez további 

adaptorfehérjék is kapcsolódnak. A fehérjék együttműködésének az eredményeképpen a le-

bontandó célpont összeköttetésbe kerül a növekvő fagofórral, amely így képes azt körbezárni. 
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A folyamat fontos következménye, hogy az adaptor- és receptorfehérjék is az autofagoszó-

mába záródnak, tehát maguk is az autofágia szubsztrátjaivá válnak (2. ábra) (Isakson és mtsai., 

2013; Lamark és Johansen, 2012; Lippai és Lőw, 2014; Pankiv és mtsai., 2007).  

 

2. ábra: A szelektív autofágia folyamata. 

Magyarázatot lásd részletesen a szövegben, (Isakson és mtsai., 2013) nyomán módosítva. 

Az egyik legismertebb ilyen autofág receptorfehérje a p62 (megfelelője muslicában a 

Ref(2)P, emlősökben a SQSTM1), amely az autofágia hatékonyságának vizsgálatára különösen 

alkalmas. Ugyanis az autofágia hibás működése következtében a p62 felhalmozódik, vagyis 

mennyisége - amely a sejtekben különféle mikroszkópos és biokémiai vizsgálatokkal rutinsze-

rűen kimutatható - fordítottan arányos az autofág lebontás mértékével (Klionsky és mtsai., 

2012; Lippai és Lőw, 2014; Nagy és mtsai., 2014b; Pircs és mtsai., 2012). 

2.1.5. Az autofágia késői szakaszában működő fehérjék 

Az Atg génekről átíródó fehérjék elsősorban az autofagoszóma kialakulásában játsza-

nak szerepet, az autolizoszómák képződéséhez viszont már más fehérjék és fehérjekomplexek 

szükségesek. Az autolizoszóma-képződés lényegében az autofagoszómák és a primer/szekun-

der lizoszómák közötti heterotipikus fúzió révén valósul meg, amelyhez ebből kifolyólag töb-

bek között például pányvázófehérjék és a velük kölcsönható SNARE fehérjék szükségesek. Ilyen 

pányvázófehérje komplex az élesztőben azonosított, de minden eukariótában megtalálható, 
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evolúciósan konzervált hat fehérjéből álló heterohexamer HOPS komplex, amely a késői endo-

szómák és az autofagoszómák lizoszómához (élesztőben a vakuólummal) történő dokkolásáért 

felelős (Solinger és Spang, 2013; Takáts és mtsai., 2014). A fúziót végrehajtó SNARE fehérjék-

nek azonban nem mindegyike konzervált. Élesztőben a Vam3, Vam7, Vti1 és Ykt6 fehérjék 

szükségesek az autofagoszóma - vakuólum fúzióhoz, amelyek közül a Vam3 és a Vam7 élesztő-

specifikus (Dilcher és mtsai., 2001; Ishihara és mtsai., 2001; Ohashi és Munro, 2010). Emlősök-

ben és ecetmuslicában a syntaxin17, ubisnap és vamp8 (muslica ortológja a vamp7) által alko-

tott SNARE komplex hajtja végre a fúziót (Jiang és mtsai., 2014; Takats és mtsai., 2013; Takáts 

és mtsai., 2014).  

Az így létrejött autolizoszóma már tartalmazza a beltartalom lebontásához szükséges, 

a primer lizoszómából származó enzimkészletet. Ahhoz, hogy ezek működjenek, savas pH szük-

séges, amelyeket az autolizoszóma-membránban megtalálható vakuoláris ATPázok biztosíta-

nak (Mauvezin és mtsai., 2015). 

2.2. A receptor-mediált endocitózis folyamata 

2.2.1. Az endocitózis fajtái 

 Az endocitózis az eukarióta sejtekre jellemző sejtbiológiai folyamat, amely során a sejt 

az azt környező miliőből a plazmamembrán betűrődésével vesz fel anyagokat. Bár a sejt plaz-

mamembránjában találhatók olyan fehérjék (csatornák, transzporterek, pumpák), amelyek 

például csatornát képezve bizonyos anyagoknak a membránon keresztül bejutást biztosítanak, 

azonban az ilyen transzportfolyamatok nem minősülnek endocitózisnak, mert ezekhez az 

anyagfelvételi módokhoz a plazmamembrán alakváltozása nem szükséges (Doherty és 

McMahon, 2009).  

Endocitózis során a plazmamembránról először lefűződik egy vezikula, amely a felvett 

anyagot tartalmazza. Ezt a vezikulát endocitotikus vezikulának hívjuk, amelynek a sorsa innen-
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től a felvett anyag és a sejt természetétől függően többféleképpen alakulhat. Például a lizoszó-

mális rendszer segítségével lebontódhat, vagy reciklizáció során visszakerülhet eredeti he-

lyére. (Doherty és McMahon, 2009; McMahon és Boucrot, 2011).  

A felvett anyag természete és a plazmamembrán lefűződési módja szerint az endocitó-

zisnak számos formája ismert. Fagocitózis során a sejt nagyobb méretű anyagokat, például 

sejttörmeléket, apoptotikus testet, baktériumokat kebelez be, majd bont le. Ekkor a képződött 

endoszómát fagoszómának, a lizoszómával való egyesülés után fagolizoszómának hívjuk. Pino-

citózis során a sejt a környezetéből folyadékot vesz fel. Az endocitózissal szelektíven is tud a 

sejt anyagokat felvenni. Ezek közül az egyik legjobban feltárt folyamat a receptor-közvetített 

(mediált) endocitózis (RME) (Doherty és McMahon, 2009).  

2.2.2. A receptor-mediált endocitózis első lépései 

Receptor-mediált endocitózis során a sejt a plazmamembránjában található recepto-

rokat, illetve az azokhoz kötődött ligandumokat képes felvenni (3. ábra). Abban az esetben, ha 

későbbi sorsa a lebontás lesz, a receptor az intracelluláris részén mono- vagy multiubikvitiná-

lódik. Ez a módosulás is hozzájárul, hogy a receptorokhoz az AP2 adaptin komplex és epszin 

fehérjék kapcsolódjanak, majd klatrin fehérjék kössenek. A klatrin hat alegységből álló alap-

szerkezete a speciális háromágú, úgynevezett triszkelion, amely más triszkelionokkal kölcsön-

hatásba lépve - térszerkezetéből adódóan - képes a plazmamembrán meggörbítésére. Ugyanis 

az egymás mellé kerülő klatrin triszkelionok csak akkor férnek el, ha egymáshoz képest egy 

adott szöget zárnak be. Ezért összekapcsolódásuk helyén a membrán a citoszol felé fog gör-

bülni ott, ahol több klatrin molekula egymás mellé kerül (Robinson, 2015). Elektronmikroszkó-

pos képeken a görbülő membrán citoszolikus oldalán a feldúsult klatrinréteg miatt jellegzetes 

morfológiájú, ezért klatrinburkos mélyedésnek hívjuk (3. ábra). Később a csaknem teljesen 

gömb formájú képletet a dinamin fehérjék GTP hidrolízisével képesek leválasztani a plazma-

membránról (3. ábra) (McMahon és Boucrot, 2011; Robinson, 2015).  
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3. ábra: A klatrin-függő és klatrin független endocitózis folyamata. 

A folyamat során először kialakul egy klatrinburkos mélyedés, amelyet a dinamin fűz le a plazmamemb-

ránról, kialakítva a klatrinburkos vezikulát. A klatrinburkukat elvesztett korai endocitotikus vezikulák a korai en-

doszómával egyesülnek. Ez utóbbiból még kerülhetnek vissza a plazmamembrán felé anyagok közvetlenül vagy 

reciklizáló endoszómákon keresztül. Ezt követően a korai endoszómából a számos intraluminális vezikula jelen-

léte miatt multivezikuláris testnek (MVT) is nevezett késői endoszóma képződik. A MVT lizoszomális enzimeket 

tartalmazó Golgi eredetű vezikulákkal (régebbi nómenklatúra szerint: primer lizoszómákkal) egyesül, létrehozva 

a lizoszómát (más néven szekunder lizoszómát), amelyben a beltartalom lebomlik. Klatrin-független endocitózis 

(pl.: makropinocitózis) során, a plazmamembránból lefűződő vezikula kialakításában és lefűzésében klatrin mo-

lekulák nem vesznek részt, de a felvett anyag ezekben az esetekben is a korai endoszómába kerül. A1, A2: klat-

rinburkos mélyedés és vezikula vad típusú muslica lárvális nefrocita-sejtjeiből. A3: korai endoszómák (balra) és 

formálódó MVT vad típusú muslica lárvális vérsejtjéből. A4: MVT vad típusú késői bábstádiumú muslica szárny-

sejtjéből. A5: lizoszómák vad típusú muslica lárvális vérsejtjéből. (McMahon és Boucrot, 2011). Saját elektron-

mikroszkópos felvételekkel kiegészítve. 

A lefűződött vezikula gyorsan elveszíti klatrinburkát, innentől kezdve korai endocitoti-

kus vezikulának hívjuk. Ezen vezikulák homotipikus fúziója hozza létre a korai endoszómát. A 
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korai endoszóma a mai uralkodó felfogás szerint dinamikusan változó tubulo-vezikuláris struk-

túra, amelybe egyrészt folyamatosan érkezik bemenet, másrészt róla is folyamatosan fűződ-

nek le vezikulák, membránja ennek megfelelően jellegzetes lipid- és fehérje-összetételű (3. 

ábra) (Chi és mtsai., 2015; Goldenring, 2015).   

A korai endoszomális membránhoz asszociált fehérjék közül értekezésemben később 

fontos szerepet kap a Rab5 kis GTPáz fehérje. Hozzá számos - itt most nem részletezett - ef-

fektor fehérje képes kapcsolódni, amelyek részt vesznek a korai endoszómáról lefűződő ve-

zikulák további sorsának az alakításában. A korai endoszómába került anyag ugyanis nem fel-

tétlenül kerül lebontásra, sőt éppen itt történik meg a lebontásra ítélt, illetve a reciklizálandó 

anyagok szétválogatása. A reciklizálás is lehet gyors illetve lassú. Ezért a korai endoszómát na-

gyon gyakran válogató („sorting”) endoszómának is nevezik (Chi és mtsai., 2015; Goldenring, 

2015).  

2.2.3. A multivezikuláris test képzés 

Egy idő után a korai endoszóma morfológiája markánsan megváltozik és belőle multi-

vezikuláris test, más néven késői endoszóma formálódik (3. ábra). Ezt az organellumot – töb-

bek között – az is jellemzi, hogy membránjához már nem a Rab5, hanem a Rab7 kis GTPáz 

fehérje asszociálódik, és a nevének megfelelően számos, kisméretű intraluminális vezikulát 

tartalmaz (Doherty és McMahon, 2009). Az intraluminális vezikulák azért jönnek létre, hogy a 

sejt plazmamembránmembrán-komponenseket is lebonthasson – hiszen az endoszóma hatá-

roló membránjában ez nem lehetséges, viszont azok az endoszómalumenbe jutva később a 

lizoszomális enzimek számára hozzáférhetővé, tehát lebonthatóvá válnak. 

Ugyanakkor ez a folyamat más szempontból is fontos. Sok esetben ugyanis a plazma-

membránból felvett receptor-ligandum komplex (vagy a receptor önmagában) az endoszomá-

lis membrán citoszolikus felszínén is képes folytatni, vagy akár éppen itt indítja el a jelátvitelt. 

Lényeges, hogy a sejt ezt egy idő után leállítsa. Egyrészt – az egyre növekvő számú vakuoláris 

protonpumpának köszönhetően - az érő endoszóma lumene egyre savasabb, amely miatt a 
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receptor-ligandum komplexek disszociálódnak. Ez sokszor már a korai endoszómák lumené-

ben megtörténik, mert így később a ligandum, vagy a receptor reciklizálódhat (Forgac, 2007). 

Ugyanakkor azáltal, hogy a receptorok az intraluminális vezikulák képzése közben az endo-

szóma membránjából a lumenbe jutnak, intracelluláris, tehát „jeladó végük” izolálódik a cito-

szoltól, amelyről ezért a továbbiakban nem képes jelátvitel indulni (Babst, 2011). 

A multivezikuláris test kialakulásához szükséges, hogy az endoszóma membránja fosz-

fatidil-inozitol-3-foszfátot (PI3P) tartalmazzon, amelyet a foszfatidil-inozitol-3 kináz III 

(PI3K(III)) komplex állít elő (Jean és Kiger, 2014). A korai endoszóma membránjában található 

PI3P–t FYVE domént (amelyet először a Fab1p, YOTB, Vac1 és EEA1 fehérjékben írtak le) tar-

talmazó fehérjék képesek kötni (Gillooly és mtsai., 2001). Ilyen domént tartalmaz az ESCRT-0 

(endosomal sorting complexes required for transport) komplex Hrs nevű (élesztőben Vps27) 

alegysége is (Babst, 2011; Henne és mtsai., 2013; Hurley és Hanson, 2010). Az ESCRT-0 nem-

csak a PI3P-at, hanem az ubikvitinált receptorokat is hatékonyan megköti, amelyek így feldú-

sulnak az endoszóma membránjának PI3P-tartalmú régiójában (4. ábra).  

Ezt követően az ESCRT-0–hoz az ESCRT-I komplex kötődik, amely szintén képes az ubik-

vitinilált membránfehérjék kötésére. Az ESCRT-I-hez az ESCRT-II kapcsolódik, majd az ESCRT-0 

komplex disszociálódik (4. ábra). Ez utóbbi komplex legfontosabb feladata a következő komp-

lex, az ESCRT-III toborzása. Ez a monomerekből szerveződő struktúra a lumen irányába görbülő 

membránrészlet nyaki részét alakítja ki, és képes azt szűkíteni és stabilizálni - ezért az összes 

ESCRT komplex közül talán ennek a működése a legfontosabb. 

Az ESCRT-III komplexhez toborzódik a Vps4-Vta1 komplex. A Vps4 egy ATP-áz, a Vta1 

(Vacuolar protein sorting-associated protein) pedig ennek az aktivátora. Az ESCRT-III és Vps4-

Vta1 komplexek együttesen – ATP-hidrolízis kíséretében – leválasztják a képződő vezikula 

nyaki régióját az endoszóma membránjáról, és így lezárják a folyamatot (4. ábra) (Babst, 2011; 

Henne és mtsai., 2013; Hurley és Hanson, 2010). A kialakult multivezikuláris test végül SNARE 

fehérjék és a HOPS pányvázófehérje-komplex segítségével más kompartmentekkel, például 

autofagoszómákkal és lizoszómákkal egyesül, és beltartalma - az intraluminális vezikulákkal 
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együtt - lebontásra kerül (Balderhaar és Ungermann, 2013; Jiang és mtsai., 2014; Solinger és 

Spang, 2013; Takáts és mtsai., 2014). 

Az ESCRT fehérjék az intraluminális vezikulák  képződésében játszott alapvető szere-

pük, így receptor-izoláló képességük miatt fontos tumorszupresszor funkcióval is bírnak 

(Rodahl és mtsai., 2009).  

 

4. ábra: Az ESCRT komplexek szerepe a MVT formálódás során.  

A folyamat során először az ESCRT-0 megköti az endoszóma membránjában található ubikvitinált fehér-

jéket és PI3P-t (nincs feltüntetve). Ezt követően az ESCRT-I köt az ESCRT-0-hoz, majd az ESCRT-II az ESCRT-I-hez. 

Ekkor az ESCRT-0 disszociál az endoszómáról. Megkezdődik az ESCRT-III összeszerelődése és az endoszóma 

membránja - amelyben lokálisan feldúsultak az ubikvitinált fehérjék – kezd a lumene irányába benyomódni. Leg-

végül az ESCRT-III-hoz asszociálódik a Vps4-Vta1 komplex, amelyek együttműködéseként a kész intraluminális 

vezikula lefűződik az endoszóma membránjáról. (Raiborg és Stenmark, 2009). 
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2.3. A foszfatidil-inozitol-3 kináz (III) komplexek és funkcióik 

2.3.1. A foszfatidil-inozitol-3 kinázok és szubszrátjaik 

A foszfatidil-inozitolok a sejt plazmamembránjának komponensei és a foszfogliceridek 

(foszfolipidek) közé tartoznak. A két leggyakoribb apoláris zsírsav-komponensük a sztearinsav 

és az arachidonsav. A lipid harmadik alkotóeleme az inozitol, amely egy hatértékű, gyűrűs te-

lített alkohol (ciklohexán-1,2,3,4,5,6-hexol), és a gyűrűn bizonyos pozíciókban foszfátcsopor-

tok lehetnek (5. ábra).  

A foszfatidil-inozitol-3 kinázok (PI3K) közé olyan fehérjék tartoznak, amelyek az inozi-

tolgyűrű 3. pozíciójában lévő hidroxilcsoportot képesek foszforilálni ATP felhasználásával. Az 

egyes kinázok fehérjeszerkezetükben, illetve szubsztrát-specifitásukban térnek el egymástól 

(Jean és Kiger, 2014; Vanhaesebroeck és mtsai., 2010). Az összes PI3K-ban megtalálható a 

PI3K-motívum, amely egy membránkötő, egy helikális és egy katalitikus doménből áll. A me-

tazoa-specifikus I-es és II-es típusú PI3K-zal szemben a legősibb, alacsonyabb rendű eukarióta 

szervezetekben is előforduló III-as típusú lipid kinázban, a Vps34–ben más motívum nem is 

található (Brown és Auger, 2011).  

In vitro mindegyik PI3K képes PI3P előállítására, in vivo viszont különbség mutatkozik 

az egyes kinázok szubsztrátjaiban, illetve termékeiben (Vanhaesebroeck és mtsai., 2010). A 

kinázok funkciói így meglehetősen szerteágazóak lehetnek. Az I-es típusú kinázok például in 

vivo elsősorban foszfatidil-4,5-bifoszfátból állítanak elő foszfatidil-3,4,5-trifoszfátot és recep-

tor-tirozin kinázokról induló, valamint G-fehérje kapcsolt jelátviteli folyamatok fontos résztve-

vői. A II-es családba tartozó kinázok foszfatidil-4-foszfátból foszfatidil-3,4-bifoszfátot állítanak 

elő, szerepük a sejtmigrációban, jelátviteli és endocitotikus folyamatokban jelentős. A III-as 

családba egyetlen fehérje, a Vps34 tartozik, amely foszfatidil-inozitolból foszfatidil-inozitol-3-

foszfátot állít elő (5. ábra) (Jean és Kiger, 2014).  

A Vps34 a foszfatidil-inozitol-3 kináz (III) – PI3K(III) komplex központi komponense. A 

komplex „magját” ezen kívül még a Vps15 és az Atg6 fehérjék alkotják (5. ábra) (Funderburk 
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és mtsai., 2010; Itakura és mtsai., 2008; Jean és Kiger, 2014; Kihara és mtsai., 2001; Zeng és 

mtsai., 2006). A Vps15 poszttranszlációs módosítások során mirisztilálódik és ennek hatására 

képes a Vps34-et is különféle membránokhoz asszociálni (Backer, 2008). A harmadik PI3K(III) 

„magi” fehérje, az Atg6 (élesztőben Vps30, emlősökben Beclin1) legfontosabb feladata a 

komplex és más fehérjék közötti kapcsolat létrehozása. Az Atg6 elsősorban az autofagoszóma-

biogenezisben betöltött szerepéről ismert (Liang és mtsai., 1999), viszont számos adat utal 

arra, hogy nem kizárólag ebben a folyamatban vesz részt (Burman és Ktistakis, 2010; Kang és 

mtsai., 2011). A Beclin1/Atg6-ot emlősökben haploelégtelen tumor-szupresszor génként azo-

nosították, de ez a funkciója emberi rákos szövetekben még nem teljesen tisztázott (Laddha 

és mtsai., 2014; Liang és mtsai., 1999; Qu és mtsai., 2003). 

 

5. ábra: A PI és PI3P szerkezete és a PI3K(III) komplexek.  

A PI-ból a PI3K(III) ATP hidrolízis segítségével állít elő PI3P-t. Attól függően, hogy a központi részt alkotó 

Atg6, Vps34 és Vps15 fehérjéken kívül Atg14 vagy UVRAG fehérjét tartalmaz, kétféle PI3K(III) komplex fordulhat 

elő. (Saját ábra, a wikipédia alapján (https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphatidylinositol-3-phosphate)).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphatidylinositol-3-phosphate)
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2.3.2. A foszfatidil-inozitol-3 kináz (III) komplex funkciói 

A PI3P előállításával a PI3K(III) komplex, és ezen belül a Vps34 és Vps15 legfontosabb 

hatása a membránok lipid-összetételének módosítása, amelynek nagy jelentősége van a 

membrántranszport-folyamatokban. A PI3P szintézise révén részt vesz az autofagoszóma-bio-

genezisben és az endocitózisban is (Backer, 2008; Funderburk és mtsai., 2010; Furuya és 

mtsai., 2005; Thoresen és mtsai., 2010; Yu és mtsai., 2015). A PI3P ugyanis mind a fagofór és 

az autofagoszóma, mind pedig a korai endoszóma membránjában megtalálható, és PI3P hiá-

nyában az autofagoszóma-képződés elmarad, illetve az endoszómaérés is zavart szenved 

(Bechtel és mtsai., 2013; Juhász és mtsai., 2008; Zeng és mtsai., 2006). Autofágia során a kép-

ződő fagofór membránjában lévő PI3P-hez a PROPPIN doménnel rendelkező Atg18 tud kötni, 

amely az Atg2 fehérjével komplexben további Atg fehérjék toborzásával vesz részt az au-

tofagoszóma kialakításában (Baskaran és mtsai., 2012; Nagy és mtsai., 2014a; Obara és mtsai., 

2008; Polson és mtsai., 2010). A korai endoszómán pedig a membránhoz asszociált Rab5 GTPáz 

képes a Vps34-et aktiválni, amelynek eredményeként az endoszóma membrán feldúsul PI3P-

tal, amelyhez FYVE doménnel rendelkező effektorok - például az ESCRT-0 - képesek toborzódni 

(Raiborg és mtsai., 2013).. 

A PI3K(III) komplexhez az Atg6-on keresztül más fehérjék is képes kapcsolódni, ezáltal 

funkcióját befolyásolni (5. ábra). Az Atg14-tartalmú komplex (egyes típusú PI3K(III)) elsősorban 

az autofágiában, míg az UVRAG- (ultraviolet radiation resistance associated, élesztőben Vps38) 

tartalmú komplex (kettes típusú PI3K(III)) leginkább az endocitózisban betöltött szerepéről is-

mert (Funderburk és mtsai., 2010; Itakura és mtsai., 2008; Kihara és mtsai., 2001). Az Atg14 

nemcsak a komplex részeként szükséges az autofágiához, ugyanis önállóan, homodimerizáló-

dást követően, az autofagoszóma-lizoszóma fúzióhoz szükséges pányvázófaktorként is műkö-

dik (Diao és mtsai., 2015). Ehhez hasonlóan az UVRAG-ról is feltételezik, hogy a PI3K(III)-tól 

függetlenül a HOPS komplex magját adó fehérjékkel (az úgynevezett class C Vps fehérjékkel) 

kölcsönhatva az endoszómák és autofagoszómák lizoszómával történő fúziójában is szerepet 

játszik (Jiang és mtsai., 2014; Liang és mtsai., 2006; Liang és mtsai., 2008). Ugyanakkor emlős 

sejttenyészeten végzett, RNS interferencián alapuló kutatások szerint az Atg14 is szükséges 
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lehet az endocitózishoz (Kim és mtsai., 2012) - ez arra utalhat, hogy a kétféle PI3K(III) komplex 

funkciói nem különülnek el élesen egymástól.   

Emlősökben ismert egy, a PI3K(III) „magjához” kapcsolódó harmadik fehérje, a Rubicon 

(Run domain Beclin1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein) is, amely a 

komplex részeként - az Atg14-től és az UVRAG-tól eltérően - mind az endocitózis, mind az au-

tofágia folyamatára gátló hatással van (Matsunaga és mtsai., 2009; Sun és mtsai., 2010; Yu és 

mtsai., 2015; Zhong és mtsai., 2009). Emlősökben ezért a Rubicon-tartalmú komplexet hármas 

típusú PI3K(III)-nak nevezik (Yu és mtsai., 2015). Mivel azonban (a jelen doktori munkát is ide-

értve) a Rubicon szerepét alacsonyabb rendűekben még nem vizsgálták, így itt létezése, bár 

valószínűsíthető, de még nem bizonyított, ebben a dolgozatban a hármas típusú komplex a 

későbbiekben nem szerepel.  

2.3.3. Az Atg6 szerepei 

A PI3K(III) komplex-szel kölcsönható fehérjék számos sejtbiológiai folyamatban vesz-

nek részt, azonban az, hogy ezekhez az Atg6 közreműködése szükséges-e, sok esetben még 

bizonyításra vár (Funderburk és mtsai., 2010). 

Míg az Atg6 autofágiában játszott szerepe jól feltárt, az endocitózisban betöltött funk-

ciója nem egyértelmű (Funderburk és mtsai., 2010; Furuya és mtsai., 2005; Kang és mtsai., 

2011; Liang és mtsai., 1999; Yu és mtsai., 2015). A PI3K(III) egyik központi alegységeként felté-

telezhető róla, hogy szükséges az endocitózishoz, azonban számos, ennek ellentmondó adat is 

fellelhető a szakirodalomban. Élesztőben az Atg6 (Vps30) nullmutáns háttéren termeltetett 

humán Atg6 (Beclin1) fehérje menekítette az autofág mutáns fenotípust, viszont a vakuó-

lumba történő transzportfolyamatokban fellépő hibákat nem tudta enyhíteni (Liang és mtsai., 

1999). Emlős sejttenyészeten a Beclin1/Atg6 csendesítése nem volt hatással a Katepszin D lizo-

szomális enzim érésére (Furuya és mtsai., 2005), viszont a Vps34 domináns-negatív formája 

ezt a folyamatot megzavarja (Row és mtsai., 2001). Egy másik kutatás azt találta, hogy a 

Beclin1/Atg6 csendesítése ugyan meggátolta az autofágiát, de más PI3K(III)-függő folyamatra 

nem volt hatással (Zeng és mtsai., 2006). Ez felvetette annak a lehetőségét, hogy magasabb 
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rendűekben a Beclin1/Atg6 csak az autofágiához szükséges, más folyamatokat a Vps34, Vps15 

fehérjék Atg6-tól független módon is el tudnak látni (Burman és Ktistakis, 2010).  Ennek azon-

ban ellentmond, hogy egy humán sejttenyészeten végzett vizsgálat alapján a Beclin1/Atg6 és 

UVRAG szükséges az epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) lebontásához (Thoresen 

és mtsai., 2010).  

Az Atg6 funkciójával kapcsolatos eredmények a muslica-modellen sem egyértelműek. 

Az ecetmuslica Atg6 szükséges az autofágiához és a fehérjeszekrécióhoz (Juhász és mtsai., 

2008; Shravage és mtsai., 2013), továbbá Atg6-mutáns zsírtest sejtekben a pinocitózis gátolt, 

és a Rab5-tartalmú korai endoszómák száma is lecsökkent (Shravage és mtsai., 2013). Ez azon-

ban ellentétben van azzal a megfigyeléssel, hogy a másik két központi PI3K(III) alegység, a 

Vps15 és Vps34 hiányában a fejlődő muslicaszárny epidermisz sejtjeiben éppen abnormális 

késői endoszómák halmozódnak fel (Abe és mtsai., 2009). Így felmerült annak a lehetősége, 

hogy különböző szövetekben a különféle PI3K(III) komplexek eltérő feladattal bírnak. 

2.4. A retromer komplex szerepe a lizoszómafunkciókban 

 A disszertációmban tárgyalt másik, az endocitotikus, illetve autofág folyamatokban 

fontos szerepet játszó fehérjekomplex a retromer. Legfontosabb feladata a lizoszomális en-

zimreceptoroknak az endoszómákból a transz-Golgi hálózatba történő visszaszállítása, hogy 

azok a lizoszóma-biogenezis során újra felhasználhatók legyenek (Seaman, 2012). 

2.4.1. A retromert alkotó fehérjék 

A retromert először élesztőben azonosították, mint különféle transzmembrán recepto-

rok endoszómából a Golgi-készülékbe történő transzportjáért felelős komplexet. Élesztőben 

öt fehérje: a Vps5, Vps17, Vps26, Vps29 és a Vps35 alkotja (Seaman, 2012; Seaman és mtsai., 

1998). A retromer komplex két alkomplexre bontható: a Vps26-Vps29-Vps35-ből álló cargo-

szelektív komplexre, és a membrángörbítő komplexre, amelyet a Vps5 és Vps17 alkot. Ez utób-

biak a Snx-BAR-típusú sorting (válogató) nexin fehérjékhez tartoznak és PX (phox) illetve BAR 
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(Bin/amphiphysin/Rvs) doménjeiknek köszönhetően foszfo-inozitolokat kötnek. Az endoszó-

mákról kitüremkedő tubulusok formálásában és stabilizálásában van elsősorban szerepük 

(Peter és mtsai., 2004; Seaman, 2012).  

 A retromer fehérjéket kódoló gének konzerváltak, azonban magasabb rendűekben a 

két alkomplex két különálló komplexként is funkcionálhat (Cullen, 2008; Koumandou és mtsai., 

2011). Ugyanis míg a cargo-szelektív komplexből a metazoákban is csak egyféle található meg, 

a génduplikációknak köszönhetően a sorting nexin fehérjék alkotta membrángörbítő komplex-

ből több is előfordul, így többféle retromer fehérjekomplex-variáció is kialakulhat, amelyeknek 

eltérő szerepeik lehetnek (Cullen és Korswagen, 2012; Rojas és mtsai., 2007; Wassmer és 

mtsai., 2007). Ismert, hogy más – BAR domént nem tartalmazó - sorting nexin is kölcsönhathat 

a cargo-szelektív komplex-szel, amely azt mutatja, hogy több alternatív retromer komplex is 

létrejöhet (Harterink és mtsai., 2011; Temkin és mtsai., 2011; Zhang és mtsai., 2011).  

2.4.2. A retromer szerepe 

A retromer komplexnek számos szerepe ismert; az egyik legjobban feltárt funkciója a 

lizoszomális enzimreceptorok (élesztőben a Vps10, emlősökben a kation-független mannóz-6-

foszfát receptor) visszavétele az endoszómákból a transz-Golgi hálózatba (TGN), így azok nem 

degradálódnak, hanem újra felhasználhatókká válnak. A reciklizált receptorok a TGN–ben újra 

lizoszomális enzimeket köthetnek és szállíthatnak a lizoszómák felé (Arighi és mtsai., 2004; 

Bonifacino, 2004; Seaman, 2012), vagyis a normális lizoszóma-funkcióhoz a retromer műkö-

dése kritikus fontosságú.  Ezt jól példázza, hogy a retromer összeszereléséhez szükséges hu-

mán CLN5 (CLN: Ceroid-lipofuscinosis neuronal protein) egyike azoknak a géneknek (CLN1-

3,5,6,8;), amelyek mutációi Batten-kórhoz (felnőttkori ceroid lipofuscinosis) vezetnek. A Bat-

ten-kór a lizoszomális tárolási betegségek közé tartozó gyógyíthatatlan, lassú lefolyású, halálos 

kimenetelű neurodegeneratív betegség (Mamo és mtsai., 2012). Emellett a retromer komplex 

egyik központi fehérjéje, a Vps35 hibái súlyosbítják az Alzheimer-kór lefolyását, és Parkinson-

kórhoz is vezethetnek (Wen és mtsai., 2011; Zimprich és mtsai., 2011).  
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Mivel a retromer a lizoszóma-működéshez szükséges, így felmerül annak a lehetősége, 

hogy az autofág lebontásban is érintett lehet. Bár bizonyos modellekben a retromer szüksé-

gesnek tűnik az endocitózis és az autofágia korai lépéseihez (Korolchuk és mtsai., 2007; 

Zavodszky és mtsai., 2014), azonban ezek az eredmények nem teljesen egyértelműek a ret-

romernek az autofágia késői lépéseiben betöltött szerepének tekintetében.  

2.5. Az általunk használt modellszervezet a Drosophila melanogaster (ecetmus-

lica) bemutatása 

 A Drosophila melanogaster, azaz az ecetmuslica a genetikai, sejt- és fejlődésbiológiai 

vizsgálatok régóta és intenzíven kutatott modellszervezete. Szinte az összes sejtbiológiai folya-

mat vizsgálatára alkalmas, többek között a vezikuláris transzportfolyamatok, így az autofágia 

és endocitózis kutatásához is kitűnően használható. 

2.5.1. Az ecetmuslica életciklusa 

A muslica egyedfejlődése (6. ábra) több szakaszra osztható. Az embrionális fejlődés a 

megtermékenyítéstől a peteburokból való kibújásig tart, időtartama standard körülmények 

között körülbelül 24 óra. A kísérletes munka során az állatok korát a peterakástól, mint kezdő-

ponttól számított órákban is mérhetjük (AEL - after egg laying).  

A kikelést a posztembrionális fejlődés követi, amely a bábbőr (puparium) kialakulásáig 

tart és három, vedlésekkel elválasztott fejlődési szakaszból áll: az első lárvastádiumból (L1, 

időtartama körülbelül 24h), amelyet a második lárvastádium (L2, időtartama szintén 24h) kö-

vet. Ez után a bebábozódást megelőző, leghosszabb, kb. 62 -72 óra időtartamú harmadik lár-

vastádium következik (L3). Ez a stádium két alszakaszra osztható: első felében, az úgynevezett 

táplálkozó periódusban (72-124h AEL) az állat folyamatosan táplálkozik, ennek megfelelően a 

lárvális szervek/szövetek intenzíven növekednek. Ebben a szakaszban különféle stresszorok 

(leggyakrabban éheztetés) hatására autofág folyamatok indukálhatók a zsírtestben. A táplál-

kozó szakaszt a vándorló lárvastádium követi (124-144h AEL), melyben a lárva a táplálkozást 
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befejezi, és bábozódásra alkalmas helyet keres. Ebben a szakaszban a lárvális zsírtestben in-

tenzív fejlődési autofágia indukálódik, hogy a kifejlett imaginális szöveteket létrehozó hisztob-

laszt sejtek tápanyag-ellátottsága megfelelő legyen. Ezért a harmadik stádiumú lárvális zsírtest 

(mind táplálkozó, mind vándorló stádiumban) kifejezetten alkalmas autofág folyamatok vizs-

gálatára.  

A periódus végén a lárva előbábbá (prepupává) alakul át, kültakarója 1-2 óra leforgása 

alatt szklerotizálódik, és létrehozza a bábbőrt (pupariumot). A bábbőr létrehozása is szolgálhat 

kezdőpontként az állat életkorának megadására (APF - after puparium formation). A metamor-

fózis kb. 4-5 napon át zajlik, ez a periódus számos alszakaszra bontható. Ezalatt a poliploid 

lárvális szövetek lebomlanak, tápanyagot és monomereket biztosítva a diploid  hisztoblasztok 

számára, melyekből ez idő alatt az imágó szervei fejlődnek ki (6. ábra) (Bainbridge és Bownes, 

1981). Az imágó vagy adult stádium a bábból való kibújással kezdődik és körülbelül 45-60 napig 

tart (Ashburner, 1989).  

 

6. ábra: Az ecetmuslica életciklusa.  

Részletesen lásd a szövegben. AEL: after egg laying/peterakást követően. (Weigmann és mtsai., 2003). 
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2.5.2. Az ecetmuslica, a genetikai kutatások ideális alanya és eszköze 

Mivel az ecetmuslicát a genetika több mint egy évszázada használja, genomjának mó-

dosításához rendkívül széles genetikai eszköztár áll rendelkezésre. A genetikai kutatásokat és 

keresztezéseket nagyban megkönnyíti, hogy a muslicának kevés, mindössze négy pár kromo-

szómája van, és a hímekben az ivarsejtképzés során nem történik rekombináció. A kromoszó-

mák közül az első pár az ivari kromoszóma: nőstényekben XX, hímekben XY. Az autoszómák 

közül az utolsó (negyedik) pár a másik kettőhöz viszonyítva rendkívül kicsi (mintegy ötvenszer 

kisebb a második vagy a harmadik autoszómánál) és kevés gént kódol, ezért a legtöbb esetben 

nem követik öröklődését. Ezért a keresztezések során lényegében elegendő három pár kromo-

szómával foglalkozni (Ashburner, 1989).  

A muslica mindemellett könnyen fenntartható, minimális igényű modellszervezet, az 

állatok keresztezése és válogatása kis rutinnal könnyedén elsajátítható, és kevés felszerelést 

igényel. A különféle törzsközpontokban több tízezerféle transzgénikus muslicavonal férhető 

hozzá szabadon, így számos gén manipulációja (például csendesítése, túltermeltetése), vagy 

genetikailag mozaikos állatok létrehozása akár egy, vagy néhány egymást követő keresztezés-

sel megvalósítható. Emellett egy, a rutin felszerelés mellett muslica embriók injektálására is 

alkalmas fénymikroszkópos rendszerrel rendelkező molekuláris laboratórium viszonylag rövid, 

néhány hetes, hónapos munkával maga is előállíthat transzgénikus muslicavonalat.  

2.5.3. Az UAS-Gal4 rendszer 

Az UAS-Gal4 rendszer a muslica génkifejeződés manipulálására alkalmazott egyik leg-

elterjedtebb, egyszerűen kivitelezhető módszer. Magát a rendszert élesztőben fedezték fel, 

ahol a galaktóz lebontásához szükséges gének transzkripcióját szabályozza (Laughon és 

Gesteland, 1984). Amennyiben az enhancer funkciójú UAS szekvenciához a Gal4 transzkripciós 

faktor köt, és inhibitora, a Gal80 fehérje nincs jelen, akkor az UAS „mögött” található, általa 

szabályozott gén átíródik (Suster és mtsai., 2004). A rendszer jelentősége, hogy más élőlények-

ben is működőképes, ha központi elemeit, azaz az UAS szekvenciát, illetve a Gal4 fehérjét kó-
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doló szekvenciát a genomba juttatjuk. A Gal4-et kódoló szekvencia elé különféle promóterré-

giókat lehet ültetni, így a Gal4 kifejeződése idő- és/vagy szövetspecifikusan szabályozható; ez 

rendkívül rugalmassá teszi a rendszert. Ha emellett a genomba több egymás után elhelyezkedő 

UAS-t juttatnak, akkor a Gal4 kifejeződésével az UAS szekvencia által szabályozott gén expresz-

sziója fokozható (7. ábra) (Duffy, 2002; Elliott és Brand, 2008; Phelps és Brand, 1998). Így az 

UAS-Gal4 rendszer segítségével lényegében különböző muslica- vagy más élőlényből származó 

gén, genetikai elem – közöttük riportergének vagy RNS interferencia-konstrukciók – ektopikus 

kifejeződését lehet elérni. A törzsközpontokban már több ezer, különféle promóterrégiókkal 

ellátott Gal4-kódoló szekvenciát, illetve UAS szekvenciával ellátott transzgént hordozó musli-

cavonal érhető el. Ezért sok esetben a kutatóknak nem szükséges saját maguknak előállítani a 

szükséges muslicavonalakat, elég azokat kikeresni az adatbázisból és megrendelni, majd egy 

vagy néhány keresztezést követően már el is végezhetik a szükséges vizsgálatokat. 

 

7. ábra: Az UAS-Gal4 rendszer.  

Az UAS-Gal4 rendszer segítségével történő ektopikus génexpresszióhoz a legegyszerűbb esetben ele-

gendő két transzgént a muslica genomjába juttatni. Az egyik a preferált promóter által vezérelt Gal4 transzgén, a 

másik pedig az UAS szekvencia mögé klónozott, kifejeztetni kívánt transzgén. Ezek lehetnek azonos, vagy (ahogy 

az ábrán is látható) eltérő kromoszómákon is.  Ekkor olyan körülmények között, amikor a promóter aktív, átíródik 

a Gal4 fehérje, és elindítja az UAS által szabályozott transzgén kifejeződését. Ha több UAS- transzgén kombinációt 

(például egyszerre RNSi konstrukciót és riporterfehérjét) is tartalmaz a genom, akkor a Gal4 természetesen va-

lamennyi kifejeződését aktiválja. A jobb felső, fluoreszcens mikroszkóppal készült felvételen a bábból frissen ki-

bújt muslica imágó éppen kiterült szárnya látható. Ennek a muslicának a genomjában az engrailed gén promóte-

rével vezérelt Gal4-et (enGal4) és az UAS által vezérelt zöld fluoreszcens fehérjét (UAS-GFP) tartalmazó transzgén 

van jelen. Az engrailed promóter minden szelvénynek kizárólag a hátulsó (poszterior) felében aktív, az elülső 

(anterior) részében nem - ennek következtében csak a szárny poszterior felében elhelyezkedő sejtek fejezik ki a 

GFP-t. (Saját ábra és felvétel). 
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2.5.4. Az RNS interferencián alapuló géncsendesítés 

Az RNS interferencia (röviden RNSi) kifejezés alatt a génexpresszió mRNS-szintű  sza-

bályozó folyamatát értjük. A sejtekben bizonyos fehérjekomplexek képesek ugyanis arra, hogy 

egy speciális szerkezetű RNS-darabot mintaként használva mRNS-t degradáljanak vagy transz-

lációjukat megakadályozzák. Az RNSi egyik legelsőként felfedezett funkciója az idegen (virális 

vagy transzpozon eredetű) RNS ellen való védekezés (Buchon és Vaury, 2006; Wang és mtsai., 

2006). Ma már azonban ismert, hogy az RNSi szerepe ennél jóval széleskörűbb: az eukarióta 

szervezetek genomjában számos rövid, fehérjét nem kódoló DNS-szakasz található, amelyek-

ről RNS viszont íródik át (microRNS/miRNS). Ezeket a sejt saját génkifejeződésének finomsza-

bályozására használja (Carrington és Ambros, 2003). Hasonló folyamat prokariótákban is léte-

zik, de a prokarióta sejtek az eukariótákétól teljesen eltérő fehérjéket használnak a prokarióta 

RNSi során, így a továbbiakban RNSi alatt az eukarióta sejtekben lezajló folyamatot értem (Hale 

és mtsai., 2012; Rusk, 2012).   

Jelen értekezés szempontjából az az RNSi-forma releváns, amely a megcélzott mRNS 

degradációjával jár. Ebben az esetben az RNSi-t kiváltó RNS-darab általában idegen eredetű és 

duplaszálú.  Ezt az RNS-t a Dicer (Dcr) fehérje ismeri fel és rövid, mintegy 20-25 bázispár mé-

retű darabokra (kis interferáló RNS-ekre, siRNS-ekre) darabolja. Ezt követően ezeket a siRNS-

eket ismeri fel a több fehérjéből álló RISC (RNA Induced Silencing Complex) komplex, amely az 

siRNS anti-sense szálát használva a komplementer szakaszt hordozó mRNS molekulákat le-

bontja. A folyamat azért biztonságos és specifikus, mert a sejtekben normálisan hosszú, dup-

laszálú RNS nem fordul elő (a tRNS-ekben és riboszomális RNS-ekben lévő duplaszálú RNS-sza-

kaszok hossza, szerkezete nem alkalmas az RNSi kiváltásához) (Bass, 2000; Siomi és Siomi, 

2009).  

Az RNSi éppen ezért könnyű és nagyon elterjedt módszer a génfunkciók vizsgálatára, 

ugyanis az RNSi egyszerűen kiváltható: a sejtekbe olyan kettősszálú RNS-t juttatunk, amelynek 

a szekvenciája a vizsgált gén egy exonjának (vagy exonjainak) feleltethető meg. Ekkor a sejt a 

bejuttatott RNS-t más (virális vagy transzpozon eredetű) kettősszálú RNS-hez hasonlóan kezeli, 

és degradálja azokat az mRNS-eket, amelyek az általunk csendesíteni kívánt génről íródnak át. 
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Ideális esetben a végeredmény az lesz, hogy (bár a vizsgált gén teljesen ép), az mRNS-ek hiánya 

miatt a sejt funkcióvesztéses mutáns fenotípust mutat.  

Annak a megoldása, hogy az RNSi-t kiváltó duplaszálú RNS a megfelelő sejtekben és 

az ideális időpontban jelenjen meg, sok esetben nehéz; ugyanakkor muslicában az UAS-Gal4 

rendszerrel egyszerűen és jól reprodukálhatóan megoldható. Ekkor az UAS szekvencia mögé 

egy rövid összekötő szakasszal elválasztott palindrom szekvenciát klónoznak (amely megfelel 

a csendesítendő gén egy exonjának). Szövetspecifikusan kifejeződő Gal4 segítségével csak a 

vizsgált szövetben íródik át az UAS-hez tartozó RNS, amely a palindrom szakaszon hibridizáló-

dik, duplaszálú lesz, és kiváltja az RNSi-t. Az RNSi hatékonysága sok esetben a Dcr egyidejű 

kifejeztetésével nagymértékben fokozható, ezt a jelen dolgozatban is kihasználjuk Dcr-t tartal-

mazó transzgén alkalmazásával. Léteznek más, a fenti ismertetettől eltérő UAS-RNSi konstruk-

ciók is (például az siRNS-eket utánzó RNSi konstrukciók), de lényegében ezeket is az előzőek-

ben leírt módszerrel kell használni, hiszen a cél ez utóbbi esetben sem különböző: a sejt saját 

RNS interferencia rendszerét géncsendesítésre használni (Enerly és mtsai., 2002; Kavi és 

mtsai., 2005; Ni és mtsai., 2009; Ni és mtsai., 2011; Perkins és mtsai., 2015; Perrimon és mtsai., 

2010). 

Az RNSi által kialakított fenotípust gyakran fenokópiának nevezik, hogy a mutáns fe-

notípustól elkülönítsék; jelen disszertációban ezt a megkülönböztetést az egyszerűség kedvé-

ért nem alkalmazom. 

2.5.5. Az Flp-FRT rendszer 

Az Flp-FRT (Flippase recombinase - Flip recombinase target) rendszer szintén élesztő-

ből származik, segítségével nem génexpresszió-változást, hanem rekombinációs eseményeket 

lehet előidézni. Az Flp maga a rekombinációt lehetővé tévő (rekombináz) enzim, az FRT pedig 

az enzim által felismert DNS szekvenciát jelenti. A rendszer lényege, hogy két FRT szekvencia 

között az enzim rekombinációs eseményt képes végrehajtani. Attól függően, hogy a két FRT 

szekvencia hol helyezkedik a genomban, és milyen promóter szabályozza az Flp kifejeződését, 

sokféle genetikai manipulációra nyílik lehetőség (Lee, 2014; Theodosiou és Xu, 1998).  
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Jelen dolgozatban az Flp-FRT rendszert két homológ kromoszóma közötti mitotikus re-

kombinációra használtam, amelynek eredményeképpen genetikailag mozaikos állat jöhet 

létre. Így olyan géneknek, amelyek mutációi homozigóta formában egyébként már korai stádi-

umban, például embriókorban letálisak, az egyedfejlődésben később betöltött funkciójának 

vizsgálata is lehetséges. Ilyenkor a keresztezésekhez olyan állatokat használunk, amelyeknek 

egy adott kromoszómakarjukon, a centromer régió közelében FRT szekvencia is található, és 

egyikük - ugyanezen a kromoszómakaron – heterozigóta formában hordozza a vizsgálni kívánt 

mutációt is (8. ábra).  

Ilyen genotípusú állatot könnyedén létre lehet hozni, ugyanis számos olyan muslica-

törzs érhető el, amelyek különböző kromoszómáikon FRT helyeket hordoznak. A megfelelő (az 

FRT helyet a mutáció pozíciójának megfelelő kromoszómakaron hordozó) muslicát a mutáns-

sal keresztezve, a természetes meiotikus rekombinációt kihasználva néhány keresztezéssel 

olyan állatokhoz juthatunk, amelyek megfelelő genotípusúak – azaz bennük egy kromoszóma-

karra került a mutáció és az FRT szekvencia. 

Törzsközpontokból szintén hozzáférhetőek olyan muslicák, amelyek a választott, FRT-t 

tartalmazó kromoszómakaron valamilyen sejtmarkert (például egy konstitutívan átíródó GFP 

transzgént) tartalmaznak. Ezek után létrehozható olyan állat, amely egy-egy homológ kromo-

szómáján heterozigóta formában hordozza az FRT-mutáció illetve az FRT-markergén kombiná-

ciót (lásd: a baloldali sejt genotípusa a 8. ábra). 

 Ezekkel a muslicákkal tovább dolgozva végül olyan állatok létrehozására törekszünk, 

amelyek egyes sejtjei ráadásul kifejezik - a mi igényeinknek megfelelő körülmények között - a 

rekombinázt is. Így azokban az osztódó sejtekben, amelyekben az enzim kifejeződik, az FRT 

helyeket hordozó kromoszómakarok között jó eséllyel rekombináció történik. Az utódsejtek 

között ezért lesz olyan, amelyik a mutációt homozigóta formában tartalmazza. Mivel a rekom-

bináció következtében a sejtmarkert hordozó kromoszómarészletet viszont elveszíti, ez a sejt 

könnyen azonosítható a szövetben (8. ábra).  



 
33 

 

 

8. ábra: Az Flp-FRT rendszer.  

 Az ábra az Flp enzim által megvalósított mitotikus rekombináció folyamatát és eredményét mutatja be. 

Kiinduláskor a sejtek homológ kromoszómakarjaikon homozigóta formában tartalmaznak FRT helyeket, valamint 

heterozigóta formában a vizsgálni kívánt mutáns allélt, illetve egy sejtmarkert (jelen esetben GFP-t). Ezen kívül 

egy tetszőleges (leggyakrabban hősokk) promóterrel vezérelt Flp transzgént is hordoznak (nincs feltüntetve). 

Mitózis során, abban az esetben, ha az osztódó sejt kifejezi az Flp enzimet (az ábra felső fele), az FRT helyeknél a 

homológ kromoszómakarok között rekombináció történhet. Ekkor az utódsejtek egyike és leszármazottai (klón-

jai) homozigóta formában fogják tartalmazni a mutáns allélt, míg a másik utódsejt és leszármazottai a markert 

fogják homozigóta formában hordozni. Az ábra alsó fele azt mutatja be, hogy Flp-aktivitás hiányában a sejtek 

változatlanul heterozigóták maradnak a mutáns allélra és a markergénre. A kép bal alsó sarkában olyan muslica-

szárny imaginális korongról készült kép látható, amelynek bizonyos sejtjeiben mitotikus rekombináció történt. A 

rekombináció során létrejött, a GFP-t homozigóta formában tartalmazó két sejtklón-csoportot fekete csillag, a 

markert elvesztő sejtek két csoportját fehér csillag jelöli. Az egymással szomszédos kétféle (a GFP-t a homozigócia 

miatt erősen kifejező és a GFP-t egyáltalán nem kifejező) klóncsoportot együttesen ikerfoltnak nevezzük. (Saját 

ábra és felvétel). 
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Leggyakrabban a hősokk promóter által szabályozott Flp transzgént használják, amely 

egy rövid ideig alkalmazott hősokk (37 oC) során minden szövet sejtjeiben aktiválja az enzim 

átíródását és mindegyikben képes bizonyos valószínűséggel rekombinációt előidézni. Ezzel 

szemben az Flp szövetspecifikus expressziójával, és ezt a rendszert az UAS-Gal4 rendszerrel 

kombinálva különleges állatok is előállíthatók, például olyanok, amelyeknek bizonyos szervei 

homozigóta mutáns sejtekből fejlődnek, míg mások nem (Newsome és mtsai., 2000). Erre két 

példát (nullmutáns szem-, illetve szárnysejtek előállítása) részletesebben kifejtek az „Anyagok 

és módszerek” fejezetben. 

A mitotikus rekombinációval létrehozott mozaikosság nagy előnye, hogy a mutáns sej-

teket körülvevő sejtek – amelyek ugyanabból a szövetből származnak, ugyanolyan hatások ér-

ték őket - kontrollként használhatóak (Lee, 2014; Theodosiou és Xu, 1998).  

2.5.6. A muslicaszárny és -szem, mint modellszervek 

A muslica szárnya és összetett szeme olyan szervek, amelyek nagyon precízen és fino-

man szabályozott genetikai program révén megvalósuló, meghatározott mintázattal bíró kép-

letek. Így a fejlődésbiológián belül a szervfejlődés és a különféle sejtsorsok (például a planáris 

és bazolaterális sejtpolaritási mintázatok) kialakulásának kedvelt modelljei. Mindkét szervben 

bizonyos fenotípusok könnyen azonosíthatók és jellegükből a különböző mutációk hátterében 

lévő génfunkciókra lehet következtetni.  

A kifejlett (adult) muslica függelékei (így az összetett szem és a szárny is), valamint epi-

dermiszének bizonyos részei az úgynevezett imaginális korongokból fejlődnek. Ezek a képletek 

a lárvákban található jellegzetes morfológiájú, a lárva epidermiszével folytonos, testüregbe 

betűrődött hámkettőzetek, amelyek tulajdonképpen az adult függelékek progenitorai. A lár-

vastádiumokban sejtjeik intenzíven osztódnak, majd a bábállapotban markáns változáson 

mennek keresztül. Kifordulnak, a felszínre kerülnek és létrehozzák az adott szervet (Held Jr, 

2005).  

Az imaginális korongokat alkotó egyrétegű hám három részből áll. Az egyik hengerhám 

réteg, amelyet megnyúlt, oszlop alakú sejtek alkotnak - ezekből a sejtekből lesz az adult szerv. 
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Vele szemben az epidermisszel folytonos laphámréteget találunk, amelyet peripodiális memb-

ránnak hívnak. Ennek fő funkciója, hogy a hengerhám sejtek fejlődéséhez szükséges szignál-

molekulákat szekretál irányukba (Gibson és Schubiger, 2000). A kétféle hám között egy kismé-

retű, köbhámsejtekből álló átmeneti zónát találunk.  

A muslica szárnykorong úgynevezett szárnyzseb részéből maga a szárny, a szárnyzseb 

körüli régióból a szárny és a tor közötti, elmozdulást biztosító arthrodiális membrán, a korong 

többi részéből pedig a tor bizonyos elemei (főként a hátlemez, azaz a notum) jönnek létre (9. 

ábra A, B). A szem-antenna korongból pedig az összetett szem, az egyszerű szemek, az antenna 

és a fejtok egyes részei fejlődnek (Held Jr, 2005).  

Az imaginális korongok, illetve az abból fejlődő függelékek vizsgálatát megkönnyíti, 

hogy számos olyan Gal4-et kifejező transzgénikus muslicavonal érhető el, amelyekben a Gal4 

a korongokban, illetve azok bizonyos területein expresszálódik (9. ábra C-E). Például az MsGal4 

transzgént hordozó muslicákban a Gal4 kizárólag a szárnyban (az imaginális korongban a 

szárnyzseb területén, később így a teljes szárnyban) fejeződik ki. Ettől látványosan különbözik 

az engrailed-Gal4 (enGal4) transzgén mintázata, amely minden fejlődési stádiumban, minden 

szelvény poszterior felében íródik át. Ezért a szárnykorong és a bábszárny poszterior fele kife-

jezi a Gal4 fehérjét, míg az anterior nem. Így tehát, a vizsgálatok során a fejlődő szárny anterior 

fele kontrollként szolgálhat. 
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9. ábra: Az ecetmuslica lárva imaginális szárnykorongja és az imágó szárnya. 

A: Fáziskontraszt felvétel L3 vándorló stádiumú lárva imaginális szárnykorongjáról. A’: A szárnykorong 

kékkel jelzett területe a szárnyzseb, amelyből a szárnylemez fejlődik, a narancsszínnel jelzett sejtek a tor hátle-

mezét, a notumot fogják képezni. A közöttük lévő sejtek a szárnyat a torral összekötő ízületi elemeket fogják 

alkotni. A lila szaggatott vonal jelzi az anterior-poszterior határt, amelytől balra lévő sejtek az anterior elemeket, 

míg a jobbra találhatók a poszterior elemeket fogják képezni. A zöld szaggatott vonal a dorzo-ventrális határt jelzi, 

az ettől lefelé elhelyezkedő sejtek a leendő dorzális sejtsort, míg az e fölött találhatóak a ventrális sejtsort fogják 

alkotni. A”: A szárnyzseb sorstérképe. A világosabb kékkel jelzett részből a ventrális szárnylemez, míg a sötétebből 

a dorzális szárnylemez fejlődik. A kettő határán lévő (nem jelölt) sejtekből a szárnyszegély lesz. B: Az imágó szár-

nyában öt hosszanti főér és két harántér fut (a főereket anterior-poszterior irányban, egytől ötig sorszámozzák). 

A lila szaggatott vonal az anterior-poszterior határt jelzi. Az első főér (zöld szaggatott vonal) a szárny szegélyében 

fut (ezért gyakran szegélyérnek is nevezik), a többi (piros szaggatott vonalak) a szárnylemezben. (Az erek is a 

szárnyzseb megfelelő sejtsoraiból fejlődnek, ezek a sorstérképen jelölve vannak.) A fekete nyilak a két harántérre 

mutatnak (bal: anterior, jobb: poszterior harántér). A kék színű kettős nyíl fölé eső szárnyrész az imaginális korong 

szárnyzseb részéből fejlődik, míg az alatta lévő rész a szárnyzseb körüli sejtekből. C-E: Fluoreszcens mikroszkópos 

felvételek háromféle Gal4 konstrukció által vezérelt GFP-t kifejező szárnykorongokról. Kékkel a sejtmagok vannak 

jelölve. C: MsGal4: a GFP kifejeződése túlnyomórészt a szárnyzseb területére koncentrálódik. D: enGal4: a GFP 

kifejeződése az anterior-poszterior határtól balra, azaz a korong poszterior felében figyelhető meg. E: Ptc-Gal4 
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esetében az anterior-poszterior határon található néhány sejtsornyi vastagágú sávban detektálható a zöld fluo-

reszcens jel. (Az imágó szárny fotója az internetről származik, az ábra többi része saját munka, saját felvételekről). 

2.5.6.1. A muslicaszárny fejlődése 

Az ecetmuslica szárnya két sejttípusból áll, az ereket alkotó vénasejtekből (továbbiak-

ban: érsejtek) és az erek között található intervénasejtekből (továbbiakban: szárnysejtek). 

Maga a szárny jórészt a bábállapot során, több lépésben fejlődik a szárnykorong szárnyzsebét 

alkotó hengerhámsejtekből (10. ábra). Az első lépések már az előbáb stádiumban lezajlanak; 

ezalatt a szárnyzsebben található sejtek bazális oldalukkal egymás felé fordulnak és létrehoz-

nak egy kitűrődést, a majdani szárnylemezt (appozíció 1, mintegy 10 órával bábformálódás 

előtt) (Fristrom és mtsai., 1993). A hám ekkor még hengerhámból áll és a sejtek közötti osztó-

dás befejeződik. Ezt követően, a bábállapot első óráiban a sejtek ellaposodnak és laphámot 

képeznek, ennek következtében a szárny kiterjedése megnő (expanzió 1, kb. 3-6 órával báb-

formálás előtt). A következőkben látványos változás nem történik, a sejtek kutikulát szekretál-

nak az apikális oldalukon, bazális oldalukon pedig integrint tartalmazó sejtkapcsoló struktúrá-

kat hoznak létre (adhézió 1, 0-3 órával bábformálás előtt).  

Ezután a potrohizomzat kontrakcióinak következtében a fejkapszula kifordul, a báb lét-

rejön, és a megnövekedett hemolimfanyomás elválasztja a két szárnylemezt egymástól (sze-

paráció 1, 1-10 óra bábformálás után - APF). A sejtek közötti kapcsolatot csak a bazális sejtkap-

csolóstruktúrák által összetartott citoplazmanyúlványok és a szárnysejtek közötti konnektívu-

mok (úgynevezett transzallar konnektívumok) tartják fenn. Ezen periódus alatt a szárnysejtek 

gömbölydedebb alakot vesznek fel és osztódnak. Az epidermisz és a bábkutikula elválnak egy-

mástól, így a szárny egy kutikulazsebben fejlődik tovább (Fristrom és mtsai., 1993).  

A következő fejlődési szakaszokban a fent említett folyamatok lényegében újra lezajla-

nak. Az első szakaszban (appozíció 2, 11-26 óra APF) a szárnysejtek ismét hengerhámot képez-

nek, majd (az érsejtek kivételével) a bazális oldalaikon egymásra fekszenek és sejtkapcsolato-

kat kezdenek el kialakítani. Ezalatt és a következő periódus elején az új kutikula szintézise még 

nem fejeződik be. Ezt követi az adhézió 2 szakasz (27-32 óra APF), amikor a szárnysejtek bazális 
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összekapcsolódása befejeződik, a hámsejtek apikális oldalán pedig sejtenként egy darab, aktin-

vázzal merevített szárnyszőr jelenik meg szinte egyszerre. A szőrök nagyon rendezett mintá-

zatban helyezkednek el és a szárny disztális csúcsa felé mutatnak. Mivel ekkor a szárny még 

hengerhámsejtekből áll, a bábszárny ebben a fejlődési szakaszban lényegében kicsinyített 

mása a felnőtt szárnynak. A periódus utolsó órájában megjelenik az új kutikula legfelső, epiku-

tikula rétege (Fristrom és mtsai., 1993). Ezt a tényt vizsgálataim során figyelembe kellett ven-

nem, ugyanis ez a réteg az immunhisztokémiai festést megakadályozhatja vagy legalábbis 

megnehezítheti, hiszen az ellenanyagok számára nehezen, különleges előkezelések nélkül 

szinte egyáltalán nem járható át. Ezért kísérleteimben 30 órás bábszárnyat használtam. Ekkor 

már mind a bazális, mind a laterális sejtkapcsolatok és a szőrök is egyaránt jól fejlettek és a 

fejlődő szárny még jól boncolható, a kutikulazsákból könnyen kihúzható, viszont új kutikula 

még nem található rajta (lásd még az „Anyagok és módszerek” fejezetet).   

A következő szakaszban (expanzió 2, 34-60 óra APF) a sejtek alakja megváltozik, ismét 

laposabbak lesznek, így a szárny felülete megnő. A kutikulazseb, amelyben a szárny helyet fog-

lal, viszonylag kicsi, ezért a szárny felülete csak úgy növekedhet, ha közben maga a szárny ösz-

szegyűrődik. A szárnysejtek bazális oldalukon extracellláris mátrix termelésébe kezdenek.  Az 

utolsó bábstádium alatti szakaszban (szeparáció 2, 60 óra APF, kibújásig) az extracelluláris mát-

rix és a kutikula termelése is befejeződik. A megvastagodott extracelluláris mátrix miatt a ba-

zálisan érintkező szárnysejtek csak nyúlványaikkal maradnak kapcsolatban egymással, amelye-

ket a bazális kapcsolatok tartanak össze. A szárny sötét lesz, a bábbőrön keresztül pedig jól 

látható (Fristrom és mtsai., 1993).  

A szárnyfejlődés végső lépése a bábból való kibújást (eklózió) követően mintegy 1-2 

óra alatt lezajlik és a hemolimfa nyomásának hatására a szárnylemez kiterül és a kutikula szkle-

rotizálódik. Ezzel párhuzamosan a szárnysejtek - a szklerotizációt is elindító burzikon hormon 

hatására - apoptózissal elpusztulnak, így a szárny két felszínén lévő kutikulalemez közvetlenül 

érintkezik az extracelluláris mátrixszal, ami összeragasztja őket. Mindeközben az erek falát al-

kotó sejtek életben maradnak (10. ábra) (Johnson és Milner, 1987; Kimura és mtsai., 2004).  
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10. ábra: Az ecetmuslica szárnyának fejlődése.  

Az ábra felső kétharmadában fejlődő muslicaszárnyak félvékony keresztmetszeteiről készült rajzok lát-

hatóak a feltüntetett fejlődési stádiumokban és időpontokban (a bábformálódáshoz viszonyítva). Magyarázatot 

részletesen lásd a szövegben. A kép alsó harmadában a fluoreszcens mikroszkópos felvételek olyan, a bábból 

frissen kibújt muslica szárnyáról készültek, amelyben hiszton-GFP fúziós fehérje kifejeződése teszi láthatóvá a 

sejtmagokat (zöld). A bal felső sarokban a szárny kiterülésétől számított kora van feltüntetve. Jól nyomon követ-

hető, hogy a kiterülés után egy órával a szárnysejtek már elpusztultak, szemben az erek falát alkotó sejtekkel. 

(Fristrom és mtsai., 1993) nyomán módosítva; a mikroszkópos képek saját felvételek). 
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2.5.6.2. A muslicaszárny a sejtpolaritás vizsgálatának ideális modellje 

A fejlődő, 30 órás bábszárny hámsejtjei tipikus gerinctelen hengerhámsejteknek tekint-

hetőek, amelyek jól fejlett sejtkapcsoló struktúrákkal rendelkeznek mind bazális, mind laterális 

oldalukon. Bazális oldalukon a már említett integrinekből álló struktúrák, laterálisan zonula 

adherensek (ZA, magyarul övkapcsolat), illetve rekeszes dezmoszómák (szeptált dezmoszóma, 

desmosoma septata) teremtenek kapcsolatot (11. ábra). A ZA fehérjék közül talán a legfonto-

sabbak a transzmembrán cadherinek és az intracellulárisan hozzájuk kapcsolódó cateninek 

(pl.: β-catenin, muslicában armadillo, Arm), a rekeszes dezmoszómákban  pedig fasciclinek és 

a Discs large fehérje található meg (Muller, 2000; Payre, 2004; Tepass és mtsai., 2001). Bizo-

nyos ZA fehérjék, például a Flamingo (Fmi) kifejezett planáris sejtpolaritási (PSP) mintázatot 

mutatnak, ami meghatározza a szárnyszőrök fejlődési irányát (Usui és mtsai., 1999).  

A muslica szárnya a sejtkapcsolat- és sejtpolaritás-vizsgálatok népszerű modellje, 

ugyanis az ezen folyamatokban szerepet játszó gének mutációi jellegzetes, jól detektálható 

fenotípusokat idéznek elő. Az integrinek hibái - a bazális kapcsolatok hiánya miatt - a szárny 

felhólyagosodását idézhetik elő, míg a PSP-t érintő mutációk összezavarják a szárnyszőrök min-

tázatát (Brower és Jaffe, 1989; Usui és mtsai., 1999; Wilcox és mtsai., 1989; Zusman és mtsai., 

1990). Miután számos, sejtkapcsoló struktúrát alkotó fehérje vezikuláris transzporttal szállító-

dik a sejten belül, az endocitotikus útvonal hibái gyakran képesek a hámsejtek polaritását meg-

zavarni (Abe és mtsai., 2009; Lu és Bilder, 2005). Így a hámsejtek polaritásának vizsgálata al-

kalmas lehet akár endocitotikus fehérjék egyedfejlődésben betöltött szerepeinek tanulmányo-

zására is.  
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11. ábra: A fejlődő 30 órás bábszárny hámsejtjei és sejtkapcsoló struktúrái. 

Rajz: Ebben a stádiumban a fejlődő szárnyat a bazális oldalon integrint tartalmazó kapcsolatokkal egy-

máshoz rögzülő két egyrétegű hengerhám alkotja. Az apikális oldalon sejtenként egy szőrt találunk. A laterális 

oldalon a sejteket megszakítás nélkül körbevevő zonula adherenst (ZA) és rekeszes dezmoszómákat találunk (RD). 

ZA fehérjék: DE-cadh: dezmoszóma-cadherin, arm: armadillo (β-catenin), Fmi: Flamingo. Rekeszes dezmoszóma 

(RD) fehérjék: Dlg: Discs large, Fas III: Fasciclin III. Kék ellipszis: sejtmag. A bal oldali fluoreszcens felvételen olyan 

bábszárny látható, amelyben a DE-cadherint zöld szín jelöli. Az oldalnézeten látható, hogy a fehérje a sejtmagok 

fölött nagyon kis területre (a ZA területére) koncentrálódik. A felülnézeti kép szemlélteti, hogy minden sejtet 

megszakítás nélkül körbeölel a DE-cadh tartalmú ZA. A vastagabb és intenzívebben festődő ZA-val rendelkező 

sejtek az érsejtek. A jobb oldali fluoreszcens felvételen olyan bábszárny látható, amelyben a β-integrint piros szín 

jelöli. Az oldalnézeten jól látható, hogy a fehérje a sejtmagok alatt, a bazális kapcsolatok területére koncentráló-

dik. A felülnézeti képen egy sávban nem látható β-integrin-jel, ez azért van, mert az érsejtek nem kapcsolódnak 

bazális oldalaikon a velük szemközti oldalon lévő sejtsorral, így ott β-integrint sem fejeznek ki. Látható továbbá, 

hogy a szárnysejtekben a β-integrin foltszerű struktúrákba, bazális kapcsolatokba rendeződik. (Saját ábra és fel-

vételek). 
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2.5.6.3. A muslicaszem a lizoszóma eredetű organellumok vizsgálatának modellje 

 A muslica szeme a lárvális szem-antenna (más néven: szem-csáp) korong szemrészéből 

(továbbiakban: szemkorong) fejlődik (12. ábra). Az utolsó lárvastádiumban fontos esemény 

zajlik le a szemkorongban: csúcsi részében egy morfogenetikus hullám indul el az antennarész 

felé. Előtte még osztódó, differenciálatlan, utána viszont már differenciálódó sejtek találha-

tóak. A bábozódás körülbelül tizedik órájára a hullám végigér a szemkorongon és a fejlődő 

ommatídiumok (az összetett szem alapegységei) általában 33 oszlopba rendeződnek. A fejkap-

szula a potrohizomzat kontrakciói által előidézett hemolimfanyomás-növekedés következté-

ben kifordul, majd az eddig egyrétegű hám többrétegű lesz, sejtjei pedig többféle, eltérő funk-

ciót ellátó sejtté differenciálódnak (Held Jr, 2005).  

 

12. ábra: A muslicalárva imaginális szem-antenna korongja.  

A-B: Fluoreszcens mikroszkópos felvétel L3 vándorló stádiumú lárva imaginális szem-antenna korongjá-

ról. A sejtmagokat kék szín jelöli, a kortikális aktinhálózat pedig falloidinnel (piros) van megfestve, hogy a korong 
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egyes részei jól elkülönüljenek egymástól. Zöld színnel egy idegsejtekben kifejeződő fehérje (Elav) festődött, 

amely a szemkorongban a leendő retinulasejteket jelöli ki. A B kép az A (A’-n jelölttel megegyező) kinagyított 

részlete. A’-B’: A falloidin-festés fekete-fehérben. A szemrészt és antennarészt kettős nyilak jelölik. A szemkorong 

középső, jobbra eső részén függőleges sötét csík (MÁ) tűnik fel. Ez a csík a morfogenetikus hullám haladási front-

ján (a haladási irányt sárga nyilak jelölik) kialakult mélyedés, az úgynevezett morfogenetikus árok. Ettől anterior 

irányban (a képen baloldalt), a korong azon részén, amelyen a hullám már áthaladt, a sejtek rendezettséget mu-

tatnak: kialakulnak a leendő ommatídiális egységek (sárga nyílhegyek B’-n). A szemkorongnak ez a része már dif-

ferenciálódott sejteket tartalmaz, szemben azzal a területtel, amelyen a hullám még nem haladt át (nem diffe-

renciálódott régió, nem-diff.r.). PM: peripodiális membrán, L: látóideg helye. Mind a szemkorong, mind az anten-

nakorong bizonyos elemei részt vesznek a fejtok egyes elemeinek (és az egyszerű szemeknek) a kialakításában, 

ezek a régiók a képeken nincsenek jelölve. A1-3, Ar: a leendő antenna ízeket kialakító régiók, sorban: A1: scapus, 

A2: pedicellum, A3: funiculus, Ar: arista (csápsörte). (Saját ábra és felvételek). 

Az összetett szemek egyenként körülbelül 750 ommatídiumból állnak, amelyekben 8 

fotoreceptor (retinula: R) sejt helyezkedik el. A disztális, hat darab nagy retinulasejtet (R1-6) 

külső retinulasejteknek hívjuk, ezek a sejtek nagy fényérzékenységgel bírnak; a belső, kisebb 

retinulasejtek (R7, R8) pedig elsősorban az éles- és színlátásért felelősek. Mivel a két sejt egy-

más alatt helyezkedik el (az R7 disztálisan, az R8 proximálisan), így egy metszeten egyszerre 

csak hét retinula sejtet láthatunk (13. ábra A). A sejteknek az ommatídium közepe felé néző 

apikális része szorosan egymás mellett álló mikrobolyhokat hordoz, amelyek együttesen a 

rhabdomérát formálják. A rhabdomérát alkotó mikrobolyhok tartalmazzák a látásért felelős 

fotopigmenteket és az opszinokat. Mivel muslicában az egyes rhabdomérák nem fuzionálnak 

egymással, így belőlük nyitott típusú rhabdom jön létre. Az ommatídiumoktól disztálisan az 

összetett szem optikai elemeit találjuk. Közvetlenül az ommatídium fölött a négy Semper-sejt 

(kúp-sejt) és az általuk termelt átlátszó kristálykúp található, míg legfölül ugyancsak a Semper-

sejtek által létrehozott, hatszögletű, szintén átlátszó kitinlencse foglal helyet. Ez utóbbiakat 

látjuk, ha nagyítóval a muslica szemére tekintünk (13. ábra B) (Held Jr, 2005). 

A muslica szemének színét a kitinlencse és a Semper-sejtek alatt található, az ommatí-

diumokat laterális irányban izoláló pigmentsejtek adják. Bennük kétféle pigmentszemcse ta-

lálható, az egyik drozopterint (piros pigment), a másik ommokrómot (barna pigment) tartal-

maz. Az előbbi adja muslica szemének élénkpiros színét (13. ábra A) (Shoup, 1966).  
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13. ábra: Az ecetmuslica összetett szeme. 

A-A”: Egymást követő, eltérően festett félvékony metszetek műgyantába ágyazott, nehézfémmel nem 

kezelt vad típusú (Canton S) muslica összetett szeméből. A: Mivel nehézfém-kezelést nem kapott, a festetlen 

félvékony metszeten felismerhető a pigmentsejtekben lévő pigmentszemcsék pirosas színe, viszont más struktúra 

csak nehezen vehető ki. A’: Lichtgrün SF festéssel láthatóvá tehetők a retinulasejtek is, úgy, hogy az eredeti szí-

nezet is bizonyos mértékben megőrződik. A”: Toluidinkék festéssel érhető el a legerősebb kontraszt, viszont a 

pigmentszemcsék színe ekkor elvész. A’’’: Egy ommatídium kinagyított képe: R1-R7: retinulasejtek, *: R7 sejt 

rhabdomja; a körülötte látható hasonló sötét foltok a többi retinulasejt rhabdomjának felelnek meg. (Pálfia Sa-

rolta készítményei, saját felvételek). B, C: Vad típusú (Canton S) és dor1 mutáns muslica összetett szeméről készült 

sztereomikroszkópos fotó (Kárpáti Manuéla felvételei).  A Dor (Deep orange) fehérje a HOPS komplex tagjaként 

a lizoszóma és a lizoszóma eredetű organellumok bioszintetikus útvonalainak fontos résztvevője. A mutáns állat 

szeme narancsos árnyalatú, szemben a vad típus piros színével, valamint a pszeudopupilla (sötét folt a vad típusú 

szem közepén - nem valódi színezet, hanem optikailag kialakuló folt) sem látható.   

A muslicaszem nagyfokú rendezettsége miatt kedvelt fejlődésbiológiai modell, ugyanis 

ez a rendezettség könnyen megzavarható, ami a legtöbb esetben jól detektálható, jellegzetes 

fenotípusos elváltozással, például úgynevezett „durva szem” kialakulásával jár. Mindemellett 

a szem színe is nagyon hasznos információkat hordozhat. Ugyanis a pigmentsejtekben talál-

ható pigmentszemcsék lizoszóma eredetű organellumok, így azok a mutációk, amelyek a lizo-

szomális bioszintetikus útvonalakat érintik, gyakran a szemszín megváltozását vonják maguk 
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után (13. ábra C) (Lloyd és mtsai., 1998). Számos, a muslica szemszínét módosító mutáció hát-

terében olyan gének állnak, amelyek a normális lizoszóma-funkciókhoz szükségesek. Mivel az 

autofág géneket érintő mutációk életképes, ép szemű és pigmentációjú utódokat eredményez-

nek, a muslica szeme alkalmas lehet annak eldöntésére, hogy az adott, autofágiában fontos 

gén befolyásol-e egyéb vezikuláris transzportfolyamatot. Jó példa erre a HOPS komplex, amely 

az autofagoszóma-lizoszóma fúzió mellett más organellum lizoszómával történő fúziójához is 

elengedhetetlen (Takats és mtsai., 2013; Takáts és mtsai., 2014). Az egyes alegységeket kódoló 

gének hipomorf mutációi minden esetben megváltoztatják a szem színét, és a hat HOPS alegy-

séget kódoló muslicagénből három erről is kapta a nevét: deep-orange/dor = mélynarancs, 

light/lt = világos, carnation/car = szegfű(színű) (Sevrioukov és mtsai., 1999; Shestopal és mtsai., 

1997; Sriram és mtsai., 2003; Takáts és mtsai., 2014; Warner és mtsai., 1998). Ezzel szemben 

a kizárólag az autofagoszóma-lizoszóma fúzióhoz szükséges SNARE fehérjét kódoló syntaxin 17 

gén mutációja nem változtatja meg a muslica összetett szem színét (Takáts és mtsai., 2014).  

2.6. A Notch jelátvitel az endolizoszomális rendszer vizsgálatára alkalmas fo-

lyamat 

2.6.1. A Notch jelátvitel 

A Notch jelátvitel evolúciósan konzervált, az egyedfejlődésben fontos szerepet játszó 

folyamat, amely az ecetmuslica szárnyának fejlődésében is rendkívül hangsúlyos. Erre utal az 

is, hogy a jelátvitel központi elemeit kódoló gének a jellegzetes szárnyfenotípust adó mutációi 

után kapták a nevüket (például: notch: bemetszés, serrate: fogazott) (Belt, 1971; Fleming és 

mtsai., 1990; Poulson, 1939; Shellenbarger és Mohler, 1975).  

A Notch jelátvitelben a ligandum ecetmuslicában kétféle fehérje lehet: a Delta vagy a 

Serrate, míg emlősökben öt DSL – azaz Delta/Serrate/LAG-2 - családba tartozó ligandum van: 

ezek a Jag1, Jag2 és a Delta-like 1, 3 és 4 (Dll1, Dll3 és Dll4). A receptor maga a névadó (mus-

licában egyetlen) Notch fehérje; ezzel szemben emlősökben négyféle (Notch1-4) receptor ta-

lálható. A Notch receptornak egy tandem EGF motívumokból álló, ligandkötésért felelős ext-
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racelluláris doménje (NECD), egy transzmembrán doménje és egy transzkripciós faktor-aktivi-

tással rendelkező intracelluláris doménje (NICD) van. Ez utóbbi szekvenciájában nukleáris lo-

kalizációs szignál található (14. ábra). Az érett Notch receptor transzmembrán doménjének két 

végén egy-egy hasítási hely található: S2 az extracelluláris oldalon, S3 az intracelluláris oldalon 

(emlősökben az S1 hasítás a fehérje érési folyamata során, a TGN-ben történik meg, ez mus-

licában még nem bizonyított). Ez a két hasítóhely a jelátvitel szempontjából kiemelkedő jelen-

tőséggel bír (Andersson és mtsai., 2011; Chillakuri és mtsai., 2012; Hu és mtsai., 2012; 

Schweisguth, 2004). 

A kanonikus jelátvitel (14. ábra) általában két szomszédos sejt között zajlik, ugyanis a 

ligandum maga is a plazmamembránban található transzmembrán fehérje, amelyet a szom-

szédos sejt plazmamembránjában található receptor köt meg. A kötés hatására a ligandumot 

kifejező sejt megpróbálja a ligandumot endocitózissal fölvenni. Ez a ligandum-receptor kötés 

miatt nem valósulhat meg, viszont a Notch fehérje térszerkezete a húzóerő hatására úgy mó-

dosul, hogy az eddig védett S2 hasítási hely hozzáférhetővé válik. Ekkor az ADAM proteáz (A 

Disintegrin And Metalloproteinase) itt kettéhasítja a receptort, és két fehérjerészlet, a Notch 

extracelluláris domén (NECD) és a Notch extracellulárisan trunkált (azaz csonkolt, NEXT) fe-

hérje keletkezik. Ez utóbbit lényegében a Notch transzmembrán doménje és az intracelluláris 

domén (NICD) alkotja. A NEXT maradhat a plazmamembránban, vagy a sejt endocitózissal fel 

is veheti. Ekkor egy több alegységes proteáz komplex, a γ-szekretáz az S3 helyen történő hasí-

tással leválasztja a NICD–et, amely így már a sejtmagba tud jutni, ahol más transzkripciós fak-

torokkal kölcsönhatva célgének átírását szabályozza (14. ábra) (Andersson és mtsai., 2011; 

Chillakuri és mtsai., 2012; Hu és mtsai., 2012; Schweisguth, 2004). Bár a NICD a plazmamemb-

rán citoszolikus felszínéről is képes lehasadni, a korai endoszóma membránján ennek valószí-

nűsége és hatékonysága (a korai endoszómában uralkodó körülmények miatt) nagyban foko-

zódik (lásd a következő fejezetet). 
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14. ábra: A Notch szerkezete és a kanonikus jelátvitel folyamata egyszerűsítve. 

Részletesen magyarázat a szövegben. NECD: Notch extracelluláris domén; NEXT: Notch extracellulárisan 

trunkált forma; T: transzmembrán domén; NICD: Notch intracelluláris domén; KE: korai endoszóma; MVT: multi-

vezikuláris test; S2, S3: hasítási helyek. (Több, a szövegben feltüntetett forrásmunka alapján). 

2.6.2. A Notch jelátvitel kapcsolata az endocitózissal 

A megfelelő Notch jelátvitel szempontjából a receptor-mediált endocitózis zavartalan 

működése elengedhetetlen: ugyanis egyaránt szükséges a jelátviteli folyamat megindításához 

és a csendesítéséhez is (Vaccari és mtsai., 2010; Vaccari és mtsai., 2008). Az endocitózis első 

fontos szerepe akkor van, amikor ligandumkötéskor a jeladó sejt próbálja felvenni a ligandu-

mot; ahogy fentebb szó volt róla, ez szükséges ahhoz, hogy a Notch „megfeszüljön”, és az 

ADAM proteáz hozzáférjen az S2 hasítóhelyhez (Fortini és Bilder, 2009; Shilo és Schejter, 2011). 

Ezt követően a jelfogadó sejtben a korai endoszóma membránjába kerülés és az endoszóma 

lumenjének elsavasodása járul hozzá ahhoz, hogy a NICD hatékonyan lehasadjon a NEXT–ről 

és a magba jusson (Vaccari és mtsai., 2010; Vaccari és mtsai., 2008).  
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Ezután az endoszomális rendszernek (pontosabban a multivezikuláris testeknek) a jel-

átvitel csendesítésében van jelentős szerepe.  Ugyanis azokban a muslicasejtekben, amelyek-

ben az ESCRTI-III–at kódoló gént elrontják, azaz az intraluminális vezikulák képződését meg-

akadályozzák, a Notch jelátvitel felerősödése és a membrán-kötött Notch felhalmozódása ta-

pasztalható (Vaccari és mtsai., 2008). A jelátvitel erősödésére az lehet a magyarázat, hogy ha 

az endocitózissal felvett és lebontásra ítélt teljes Notch receptor vagy a NEXT nem kerül a MVT 

lumenjébe, akkor továbbra is hozzáférhető marad a γ-szekretáz számára. Ezért ezekben a sej-

tekben a NICD a normálisnál nagyobb mennyiségben szabadul fel, és fokozottabb, tartósabb 

transzkripciós változásokat okoz.  

Összegezve: azokban a sejtekben, amelyekben a Notch felvétele, korai endoszómába 

kerülése gátolt, a jelátvitel gyengül, míg azokban, ahol a multivezikuláris test képződése és a 

lizoszomális lebontás akadályozott, ott a jelátvitel felerősödik (Tognon és mtsai., 2014; Vaccari 

és mtsai., 2010; Vaccari és mtsai., 2008). Mint ahogyan azt a fentiekben is láthattuk, az auto-

fágia és endocitózis folyamata több közös ponton kapcsolódik egymáshoz; így egy olyan gén 

terméke, amelyik mindkettőhöz szükséges, egyúttal fontos szabályozója lehet a Notch (és más) 

jelátvitelnek is. Mindemellett egyre több arra utaló adat lelhető fel a szakirodalomban, amely 

szerint autofág folyamatok önmagukban is hatással lehetnek a Notch jelátvitelre (Barth és 

Kohler, 2014).  

A PI3K(III) által előállított PI3P szükséges az ESCRT komplexek endoszómamembránra 

toborzásához, így feltételezhető, hogy a Notch jelátvitel is megváltozik a PI3K(III) komplex hi-

bás működése esetében. Azonban ezzel kapcsolatban a szakirodalomban egymásnak ellent-

mondó adatokat találhatunk. A fentiekkel összhangban UVRAG és Vps34 hiányában a Notch a 

sejtekben felhalmozódik (Juhász és mtsai., 2008; Lee és mtsai., 2011), és az UVRAG esetében 

a jelátvitel tényleges erősödését is tapasztalták (Lee és mtsai., 2011). A Notch jelátvitel inten-

zitását Vps34 mutáns sejtekben még nem vizsgálták meg, de valószínű, hogy a Vps34 hiánya 

az UVRAG hiányával megegyező fenotípust eredményez.  Ezzel szemben Shravage és munka-

társai ellentmondó eredményre jutottak, ugyanis a muslica lárvális szemkorongjában Atg6 

nullmutáció hatására nem találtak változást a Notch lokalizációjában és a jelátvitelben 
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(Shravage és mtsai., 2013). Ezen eredmények tükrében nem világos, hogy a különböző PI3K(III) 

komplex-tagok és ezen belül az Atg6 pontosan milyen szereppel bírhat (ha egyáltalán van funk-

ciója) a jelátviteli folyamatok szabályozásában. 

2.6.3. A Wnt jelátvitel 

 A Wnt jelátvitel a muslica szárnyfejlődés szempontjából egy másik olyan jelentős jelát-

viteli rendszer, amely szabályozásában az endocitózisnak kiemelt szerepe van. Fontosságát jól 

mutatja, hogy az adult szárny szerkezetét lényegében a Notch és a Wnt jelátvitel együttműkö-

dése határozza meg (Collu és mtsai., 2014).  

A Wnt jelátvitel legfontosabb szereplői a következők: a Wingless egy extracelluláris li-

gandum, melynek receptora a hét transzmembrán doménnel rendelkező fehérjék családjába 

tartozó Frizzled. Ha a Wingless nem kötődik a receptorhoz és ko-receptoraihoz, akkor egy négy 

alegységes destrukciós kináz komplex (részei: Kazein kináz 1, Glikogén szintáz kináz 3 , Axin és 

az APC [Adenomatosis polyposis coli]) foszforilálja  a citoplazmatikus β-catenin (muslicában: 

Arm) fehérjét, amely ennek hatására proteaszomálisan degradálódik (Collu és mtsai., 2014). 

Ezért az Arm/β-catenin nagy része ilyenkor csak a plazmamembránba kihorgonyozva, a zonula 

adherensek mentén, DE-cadherinhez kötve található meg. Ligandkötés hatására a receptor 

intracelluláris oldalán egy Dishevelled nevű fehérje megköti és inaktiválja a destrukciós komp-

lexet. Így a citoplazmatikus Arm/β-catenin nem foszforilálódik, megmenekül a proteaszomális 

lebontástól, a sejtmagba jut, ahol célgének átírását szabályozza (15. ábra) (Collu és mtsai., 

2014). 
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15. ábra: A Wnt jelátvitel és a Wingless kifejeződése. 

A jelátvitel magyarázata részletesen a szövegben. Wnt: Wingless; DE-cadh: DE-cadherin; DK: destrukciós 
kináz komplex; Arm: Armadillo (β-catenin); p: foszfátcsoport; Dvl: Dishevelled. A fluoreszcens képen a Wingless 
kifejeződése látható lárvális szárnykorongban. (Saját ábra, a fluoreszcens kép forrása: http://www.bio-
logy.wustl.edu/imaging-facility/gallery.php). 

Más jelátvitelekhez hasonlóan a Winglesst és receptorait is felveszi endocitózissal a 

sejt, majd a lizoszomális úton lebontásra kerülnek (Dubois és mtsai., 2001; Marois és mtsai., 

2006; Rives és mtsai., 2006; Seto és Bellen, 2006; Swarup és Verheyen, 2012). Vad típusú szö-

vetben a Wingless fehérje főként a szárnyzseb közepén a dorzo-ventrális határon, valamint a 

szárnyzseb szélén egy néhány sejtsor vastagságú sávban mutatható ki (15. ábra). Az itt talál-

ható sejtek és szomszédjaik endocitózissal veszik fel a Wingless-t, majd egy részét lebontják, 

másik részét pedig a túloldalon továbbadják; ily módon egy Wingless gradiens jön létre (Dubois 

és mtsai., 2001; Marois és mtsai., 2006; Swarup és Verheyen, 2012).   
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3. Célkitűzések: 

Doktori munkám során a következő célokat tűztem ki: 

Az Atg6 és PI3K(III) komplexek vizsgálata muslica szárnykorongban és bábszárnyban - a követ-

kező kérdésekre kerestem választ: 

1. Atg6 hiányában képesek-e a sejtek PI3P-t előállítani? 

2. Az ecetmuslicában Atg6 hiányában megváltozik-e a szárnysejtekben az endolizoszomá-

lis kompartment? Ha igen, hogyan? 

3. Atg6 hiányában sérül-e az autofágia folyamata a szárnykorongban? 

4. Az Atg6 hiánya okoz-e változást a Notch és a Wingless mintázatában, illetve a Notch 

jelátvitelben? 

5. Atg6 hiányában megváltozik-e a szárnysejtek polaritása és a sejtkapcsoló struktúrák-

ban megtalálható fehérjék mintázata? 

6. Atg6 mutáns muslicák szemszínének vizsgálatával: az Atg6 szükséges-e a lizoszóma ere-

detű organellumok keletkezéséhez? 

7. Az Atg14 és az UVRAG csendesítésének hatásait megvizsgálva: mely feladatokat melyik 

komplex részeként tölti be az Atg6?   

A retromer komplex autofágiában betöltött szerepének vizsgálata: 

Maruzs Tamás kutatásába bekapcsolódva retromer-mutáns muslica lárvális zsírtestek 

elektronmikroszkópos morfológiai vizsgálata, illetve a mutáns és vad típusú muslicákban talál-

ható autofág struktúrák számának, méretének és morfológiai jellemzőinek összevetése volt a 

feladatom. 
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4. Eredmények 

4.0. Az általunk használt RNSi törzsek validálása 

  Vizsgálataink során sok esetben RNS interferencia (RNSi) alapú vizsgálatokat végez-

tünk, ezért fontos volt, hogy meggyőződjünk az általunk használt RNSi vonalakban a géncsen-

desítés hatékonyságáról. Ezért szemikvantitatív RT-PCR-t végeztünk minden sejtjükben Atg6-, 

UVRAG- illetve Atg14-csendesített L3 vándorló lárva stádiumú állatok teljes mRNS-éből kiin-

dulva. A gélfotókon látható, hogy a belső kontrollhoz (aktin) képest az RNSi állatokban csök-

kent a megcélzott mRNS-ek mennyisége (16. ábra). Érdekes, hogy az Atg6 RNSi hatására nem-

csak az Atg6, hanem az Atg14 mRNS mennyisége is lecsökkent. Ennek oka még ismeretlen; 

viszont az a tény, hogy emlős sejttenyészetben a Beclin1/Atg6 csendesítésének hasonló hatása 

van (Thoresen és mtsai., 2010), a jelenség evolúciós konzerváltságára utal.  

 

16. ábra: Az RT-PCR vizsgálat eredménye.  

A tubulin promóter által szabályozott tubGal4 transzgén alkalmazása miatt minden sejtre kiterjedő gén-

csendesítés valamennyi megcélzott mRNS (Atg6, UVRAG, illetve Atg14) szintjét lecsökkentette az adott RNSi ál-

latban. Az Atg6 RNSi lárvákban az Atg14 mRNS mennyisége is lecsökkent. A vizsgálat során az aktin mRNS meny-

nyisége szolgált belső kontrollként, amely a vizsgált mintákban nem mutatott eltérést. (Az állatok pontos genotí-

pusa: kontroll: tubGal4/+, Atg6 RNSi: UAS-Dcr-2/+; tubGal4/UAS-Atg6-RNSi; UVRAG RNSi: UAS-Dcr-2/+; 

tubGal4/UAS-UVRAG-RNSi; Atg14 RNSi: UAS-Atg14-RNSi/+; tubGal4/+. 
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4.1. Az ecetmuslicában az Atg6 és az UVRAG szükséges a PI3P-termeléshez és 

az endoszóma- és lizoszómaéréshez, míg az Atg14 nem 

4.1.1. Az ecetmuslica Atg6 és UVRAG fehérjéjének hiányában nem termelődik PI3P 

 A foszfatidil-inozitol-3-kináz (III) komplex (PI3K(III)) katalitikus alegysége, a Vps34 fele-

lős a foszfatidil-inozitol foszforillásáért, azaz a PI3P termeléséért. Az Atg6 fehérjéről ismert, 

hogy fizikailag is kötődik a Vps34-hez (Juhász és mtsai., 2008). Mivel a PI3K(III) központi fehér-

jéi közül a Vps34-ről és a Vps15-ről már bebizonyosodott, hogy szükségesek az endocitózishoz 

(Abe és mtsai., 2009; Juhász és mtsai., 2008), ezért feltételezhető, hogy az Atg6-nak a másik 

két PI3K(III) alegységhez hasonló szerepe van az endocitózisban. Ezért első lépésben megvizs-

gáltuk, hogy az Atg6, illetve a két különböző PI3K(III) formára specifikus alegység, az UVRAG, 

illetve az Atg14 csendesítése okoz-e eltérést a PI3P-termelésben. Ehhez a vizsgálathoz olyan 

állatokat használtunk, amelyeknek a szárnyában GFP riporterrel fuzionált, két egymás utáni 

FYVE domént kódoló transzgén (GFP-2xFYVE) fejeződik ki. A FYVE doméneknek köszönhetően 

a vad típusú bábszárny sejtekben ez a riporterfehérje szelektíven kötődik a PI3P-tartalmú 

membránokhoz (17. ábra A). Ezzel szemben az Atg6- és az UVRAG-csendesített sejtekben ez a 

mintázat látványosan megváltozik, ugyanis bennük a marker diffúz, citoplazmatikus lokalizá-

ciót mutat (17. ábra B,D). Ez arra utal, hogy Atg6 és UVRAG hiányában a sejtek nem képesek 

PI3P-termelésre. Érdekes, hogy az Atg14 csendesítése nem okozott szignifikáns eltérést a mar-

ker mintázatában a vad típushoz képest (17. ábra C), amely arra utal, hogy a PI3P-tartalmú 

membránok ebben a szövetben endoszomális eredetűek és csak nagyon kis hányaduk jelölhet 

autofág struktúrát. 
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17. ábra: Az Atg6, UVRAG és Atg14 RNSi hatása a PI3P-termelésre. 

A kontroll szárnyakról készített felvételeken látható, hogy a PI3P-tartalmú membránokat jelölő GFP-

2xFYVE riporter vezikuláris struktúrákat jelöl a szárnysejtekben (a). Ezzel szemben Atg6- (b), vagy UVRAG- (d) 

csendesítés hatására ez a mintázat megváltozik és a marker citoplazmatikus, diffúz eloszlású, ami a PI3P-termelés 

hibájára utal. Az Atg14 csendesítése viszont nincs hatással a marker mintázatára. Skála: 15 μm. Hoechst: sejtmag 

festék. Az egyes vizsgált mintákban az Anyagok és módszerek fejezetben részletesen leírt módon meghatároztuk 

a GFP-2xFYVE granulumokat tartalmazó terület százalékos arányát és a kapott értékeket Kruskall-Wallis teszttel 

hasonlítottuk össze (e) (N=30 minden esetben, kontroll-Atg6 RNSi: P<0.0001; kontroll-UVRAG RNSi: P<0.0001; 

kontroll-Atg14 RNSi: P=1.0000; Atg6 RNSi-UVRAG RNSi: P=1.0000; Atg6 RNSi-Atg14 RNSi: P<0.0001; UVRAG RNSi-

Atg14 RNSi: P<0.0001). Átlagok (és SD-k): kontroll: 8,2510% (3,0501); Atg6 RNSi: 0,6510% (1,0100); UVRAG RNSi: 

0,7843% (0,9453); Atg14 RNSi: 8,5140% (4,2216).  A box plot ábrán az oszlopok az alsó és felső kvartilisek közé 

eső adatokat jelölik, a függőleges intervallumok pedig az ezeken kívül eső adatokat. A pontok a kiugró értékeket 

szimbolizálják. A *** P<0,001 értéket jelent, NS jelölés azt jelzi, hogy a csoportok között nem találtunk szignifikáns 

különbséget. Genotípusok: a) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/UAS-GFP-2xFYVE; +/+ b) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/UAS-GFP-

2xFYVE; UAS-Atg6-RNSi/+ c) MsGal4/+; UAS-Atg14-RNSi/UAS-GFP-2xFYVE,UAS-Dcr-2 d) MsGal4/+;UAS-GFP-

2xFYVE/+; UAS-UVRAG-RNSi/+. 
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4.1.2. Atg6 vagy UVRAG fehérjék hiányában abnormális késői endoszómák/lizoszómák hal-

mozódnak fel  

Néhány irodalmi adat szerint az Atg6 szerepet játszhat az endocitózisban, amit a Vps34-

el való kölcsönhatása valószínűsít is, azonban az Atg6 hiányának vagy csendesítésének az egyes 

endoszóma-populációkra gyakorolt hatását még nem vizsgálták. Ezért a következőkben az 

Atg6-csendesítés hatását tanulmányoztuk különböző fluoreszcens endoszóma- és lizoszóma-

markereket kifejező bábszárnyakban. Elsőként a receptor-mediált endocitózis legkorábbi 

struktúráit jelölő marker, a klatrin-könnyűlánc-GFP (Clc-GFP) eloszlását vizsgáltuk: ez a marker 

a klatrinburkos üregeket és klatrinburkos vezikulákat jelöli. Nem tapasztaltunk eltérést a mar-

ker mintázatában az Atg6 RNSi-t kifejező és a kontroll szárnyak között (18. ábra).  

 

18. ábra: Az Atg6 RNSi hatása a Clc-GFP mintázatára. 

A kontroll szárnyakról készített felvételeken jól látható, hogy klatrinburkos mélyedéseket és vezikulákat 

jelölő Clc-GFP riporter granuláris struktúrákat jelöl a szárnysejtekben (a), amely mintázat nem változik Atg6-csen-

desítés hatására (b). Skála: 15 μm. A kontroll és Atg6 RNSi mintákban az Anyagok és módszerek fejezetben rész-

letesen bemutatott módon meghatároztuk a Clc-GFP-pozitív granulumokat tartalmazó terület százalékos arányát 

és a kapott értékeket Mann-Whitney teszttel hasonlítottuk össze (c), (N=30 minden esetben, P=0.1761). Átlagok 

(és SD-k): kontroll: 7,5703% (3,4941); Atg6 RNSi: 6,2923% (6,7276). A box plot ábrán az oszlopok az alsó és felső 

kvartilisek közé eső adatokat jelölik, a függőleges intervallumok pedig az ezeken kívül eső adatokat. NS jelölés azt 

jelzi, hogy a csoportok között nem találtunk szignifikáns különbséget. Genotípusok: a) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/UAS-

Clc-GFP;+/+ b) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/UAS-Clc-GFP; UAS-Atg6-RNSi/+. 
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 Ez az eredmény utal arra, hogy a receptor-mediált endocitózis legelső lépései le tudnak 

zajlani, viszont a későbbi állapotokról nem ad információt.  A további vizsgálatokhoz olyan ál-

latokat használtunk, amelyekben az engrailed-Gal4 transzgén segítségével a fejlődő szárny 

poszterior felére korlátozhattuk az RNSi-konstrukció és egy riporterfehérje (GFP vagy RFP) 

együttes kifejeződését. Ugyanakkor az endoszómamarkerek - amelyeket egy másik riporterfe-

hérje (YFP vagy CFP) azonosít - UAS-től független módon, minden sejtben expresszálódtak, 

miután kifejeződésüket konstitutív tubulin promóter (a Rab4, Rab5, Rab7, Rab11 és a Lamp1 

RNSi esetében) vagy saját genomi promóterük (KatD) közvetlenül szabályozta. Ennek követ-

keztében a szárny anterior fele – ahol csendesítés nem történt, de a markerfehérjék kifejeződ-

tek - ideális kontrollszövet volt a kísérletek során. Azt tapasztaltuk, hogy a Rab11 kivételével 

mindegyik esetben - legyen szó korai (Rab4, Rab5; a Rab4 a gyorsan reciklizáló endoszómákat 

is jelöli) vagy késői endoszóma markerekről (Rab7, Lamp1), illetve lizoszómákról (Lamp1, KatD) 

- a markerekkel jelölt sejtalkotók látványosan felhalmozódnak az Atg6-csendesítés hatására 

(19. ábra, 20. ábra, 21. ábra).  
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19. ábra: Az Atg6 RNSi hatása a Rab4-YFP és Rab5-CFP mintázatára.  

A fotók olyan szárnyakról készültek, amelyekben konstitutív promóter (tubulin) által szabályozott Rab4 

és Rab5 korai endoszómamarkerek fejeződtek ki (a Rab4 ezeken felül a gyorsan reciklizáló endoszómákat is jelöli), 

és a szárnyak poszterior felében enGal4 transzgén segítségével Atg6 RNSi konstrukciót és RFP–t termeltettünk. A 

szaggatott vonal fölé eső rész a szárnyak kontrollként szolgáló anterior fele, az alatta lévő RFP-pozitív rész a gén-

csendesítés helye. Jól látható, hogy Atg6-csendesített szárnysejtekben mind a Rab4- (a), mind pedig a Rab5- (c) 

tartalmú struktúrák felhalmozódnak. Skála: 15 μm. Hoechst: sejtmagfesték. Az a’ képen a csillag hemocitákat 

jelöl. A kontroll és az RNSi régiókban az Anyagok és módszerek fejezetben részletesen bemutatott módon meg-

határoztuk a Rab4-YFP-, illetve a Rab5-CFP-pozitív granulumokat tartalmazó terület százalékos arányát és a ka-

pott értékeket kétmintás Wilcoxon-teszttel hasonlítottuk össze (b,d). (N=30 minden esetben, b),d) P<0.0001). 

Átlagok (és SD-k): b) kontroll: 9,6607% (2,9445); Atg6 RNSi: 29,9700% (5,9617). Átlagok (és SD-k): d) kontroll: 

9,1597% (4,4263); Atg6 RNSi: 22,5687% (7,5319). A box plot ábrákon az oszlopok az alsó és felső kvartilisek közé 

eső adatokat jelölik, a függőleges intervallumok pedig az ezeken kívül eső adatokat. A pontok a kiugró értékeket 

szimbolizálják. A *** P<0,001 értéket jelent. Genotípusok: a) enGal4,UAS-RFP/UAS-Dcr-2; UAS-Atg6-

RNSi/tubRab4-YFP c) enGal4,UAS-RFP/UAS-Dcr-2; UAS-Atg6-RNSi/tubRab5-CFP. 
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20. ábra: Az Atg6 RNSi hatása a Rab7-YFP és Rab11-YFP mintázatára.  

A fotók olyan szárnyakról készültek, amelyekben konstitutív promóter (tubulin) által szabályozott késői 

(Rab7-YFP) vagy reciklizáló (Rab11-YFP) endoszómamarker fejeződött ki, és ezen felül a szárnyak poszterior felé-

ben enGal4 segítségével Atg6 RNSi konstrukciót és RFP –t termeltettünk. A szaggatott vonal fölé eső rész a szár-

nyak kontrollként szolgáló anterior fele, az alatta lévő RFP-pozitív rész a géncsendesítés helye. Az Atg6-csendesí-

tett szárnysejtekben a Rab7-tartalmú struktúrák felhalmozódnak (a); ezzel szemben a Rab11-el jelölt struktúrák 

mintázatában nem találtunk eltérést (c). Skála: 15 μm. Hoechst: sejtmagfesték. Az a’ és c’ képeken a csillag hemo-

citákat jelöl. A kontroll és az RNSi régiókban az Anyagok és módszerek fejezetben részletesen bemutatott módon 

meghatároztuk a Rab7-YFP-, illetve a Rab11-YFP-pozitív granulumokat tartalmazó terület százalékos arányát és a 

kapott értékeket kétmintás Wilcoxon-teszttel hasonlítottuk össze (b,d). (N=30 minden esetben, b) P<0.0001, d) 

P=0,1494). Átlagok (és SD-k): b) kontroll: 7,4573% (3,6079); Atg6 RNSi: 20,3950% (6,5058) d) kontroll: 0,6627% 

(0,8570); Atg6 RNSi: 1,8077% (2,4607). A box plot ábrákon az oszlopok az alsó és felső kvartilisek közé eső adato-

kat jelölik, a függőleges intervallumok pedig az ezeken kívül eső adatokat. A pontok a kiugró értékeket szimboli-

zálják. A *** P<0,001 értéket jelent. NS jelölés azt jelzi, hogy a csoportok között nem találtunk szignifikáns kü-

lönbséget. Genotípusok: a) enGal4,UAS-RFP/UAS-Dcr-2; UAS-Atg6-RNSi/tubRab7-YFP c) enGal4,UAS-RFP/UAS-

Dcr-2; UAS-Atg6-RNSi/tubRab11-YFP. 
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21. ábra: Az Atg6 RNSi hatása a Lamp1-GFP és KatD-mCherry mintázatára. 

A fotók olyan szárnyakról készültek, amelyekben konstitutív promóter (Lamp1-GFP esetében tubulin, 

KatD-mCherry esetében Katepszin D promóter) által szabályozott lizoszómamarker fejeződött ki (a Lamp1 ezen 

felül a késői endoszómákat is jelöli), és a szárnyak poszterior felében enGal4 transzgén segítségével Atg6 RNSi 

konstrukciót és RFP–t vagy GFP-t termeltettünk. A szaggatott vonal fölé eső rész a szárnyak kontrollként szolgáló 

anterior fele, az alatta lévő RFP- vagy GFP-pozitív rész a géncsendesítés helye. Az Atg6-csendesített szárnysejtek-

ben mind a Lamp1- (a), mind pedig a KatD- (c) tartalmú struktúrák felhalmozódnak. Skála: 15 μm. Hoechst: sejt-

magfesték. A kontroll és az RNSi régiókban az Anyagok és módszerek fejezetben részletesen bemutatott módon 

meghatároztuk a Lamp1-GFP-, illetve a KatD-mCherry-pozitív granulumokat tartalmazó terület százalékos arányát 

és a kapott értékeket kétmintás Wilcoxon-teszttel hasonlítottuk össze (b,d). (N=30 minden esetben, b),d) 

P<0.0001). Átlagok (és SD-k): b) kontroll: 0,9523% (1,0936); Atg6 RNSi: 13,6137% (7,4301) d) kontroll: 3,1570% 

(1,7227); Atg6 RNSi: 15,3590% (7,6345). A box plot ábrákon az oszlopok az alsó és felső kvartilisek közé eső ada-

tokat jelölik, a függőleges intervallumok pedig az ezeken kívül eső adatokat. A pontok a kiugró értékeket szimbo-

lizálják. A *** P<0,001 értéket jelent. Genotípusok: a) enGal4,UAS-RFP/tubLamp1-GFP; UAS-Atg6-RNSi/UAS-Dcr-

2 c) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/KatDmCherry; UAS-Atg6-RNSi/+. 
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Amikor az UVRAG csendesítésének a késői endoszóma/lizoszómamarker Lamp 1-GFP 

eloszlására gyakorolt hatását vizsgáltuk, az Atg6 RNSi fenotípusához hasonló fenotípust kap-

tunk: azt tapasztaltuk, hogy a csendesített sejtekben a markerre pozitív granulumok száma 

látványosan megemelkedik. Ugyanakkor az Atg14 RNSi-nek nem volt szignifikáns hatása a mar-

ker eloszlására (22. ábra).  

Összegezve: eredményeink arra utalnak, hogy Atg6 hiányában az endoszómák érése és 

a lizoszómák működése zavart szenved, és ez az UVRAG-tartalmú PI3K(III) hibájának következ-

ménye. 

 

22. ábra: Az UVRAG és az Atg14 RNSi hatása a Lamp1-GFP mintázatára. 

A fotók olyan szárnyakról készültek, amelyekben konstitutív (tubulin) promóter által szabályozott késői 

endoszóma/lizoszómamarker fejeződött ki (Lamp1-GFP), és a szárnyak poszterior felében enGal4 transzgén se-

gítségével UVRAG vagy Atg14 RNSi konstrukciót és RFP–t termeltettünk. A szaggatott vonal fölé eső rész a szár-

nyak kontrollként szolgáló anterior fele, az alatta lévő RFP-pozitív rész a géncsendesítés helye. Az UVRAG-csen-
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desített szárnysejtekben - az Atg6 RNSi hatásához hasonlóan - a Lamp1-pozitív struktúrák látványosan felhalmo-

zódnak (a), szemben az Atg14 RNSi hatásával, amely nem okoz változást a marker mintázatában (c). Skála: 15 μm. 

Hoechst: sejtmagfesték. A kontroll és az RNSi régiókban az Anyagok és módszerek fejezetben részletesen bemu-

tatott módon meghatároztuk a Lamp1-GFP-pozitív granulumokat tartalmazó terület százalékos arányát és a ka-

pott értékeket kétmintás Wilcoxon-teszttel hasonlítottuk össze (b,d). (N=30 minden esetben, b) P<0.0001, d) 

P=0,4662). A box plot ábrákon az oszlopok az alsó és felső kvartilisek közé eső adatokat jelölik, a függőleges in-

tervallumok pedig az ezeken kívül eső adatokat. A pontok a kiugró értékeket szimbolizálják. A *** P<0,001 értéket 

jelent. NS jelölés azt jelzi, hogy a csoportok között nem találtunk szignifikáns különbséget. Átlagok (és SD-k): b): 

kontroll: 0,5913% (0,5869); UVRAG RNSi: 6,8510% (4,3742) d): kontroll: 1,0047% (0,6866); Atg14 RNSi: 0,8627% 

(0,7680). Genotípusok: a) enGal4,UAS-RFP/tubLamp1-GFP; UAS-UVRAG-RNSi/UAS-Dcr-2 c) enGal4,UAS-

RFP/tubLamp1-GFP,UAS-Atg14-RNSi; UAS-Dcr-2/+. 

4.1.3. Atg6 és UVRAG hiányában abnormális multivezikuláris és multilamelláris testek hal-

mozódnak fel 

A fluoreszcens riporterek mintázata alapján Atg6 hiányában hibás, abnormális endo-

lizoszomális eredetű organellumok halmozódnak fel. Ezen eredmények összhangban vannak 

elektronmikroszkópos vizsgálataink eredményeivel, ugyanis mind Atg6-csendesített, mind mi-

totikus rekombináció indukálásával előállított nullmutáns szárnyakban (lásd Anyagok és mód-

szerek) abnormálisan nagy multivezikuláris testek és multilamelláris testek halmozódnak fel a 

vad típusú sejtekhez képest (23. ábra A, B). Morfológiájuk alapján ezek a struktúrák késői en-

doszómáknak és szekunder lizoszómáknak feleltethetőek meg, és ezekhez nagyon hasonló 

struktúrák találhatóak az UVRAG-csendesített sejtek citoplazmájában is (23. ábra E). Ezzel 

szemben, ha Atg8a RNSi-vel csak az autofágiát gátoljuk, akkor a sejtek ultrastruktúrája nem 

különbözik a vad típusúaktól -és ugyanez figyelhető meg az Atg14 csendesítése esetében is 

(23. ábra D, F).  
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23. ábra: a bábszárnysejtek ultrastruktúrája. 

a) A kontroll sejtek ultrastruktúrája. b) A kontroll sejtektől eltérően az Atg6 RNSi sejtekben nagy multi-

vezikuláris testek (csillag), denz multivezikuláris testek (zárt nyilak, balról jobbra fölfelé mutatnak) és multilamel-

láris testek (nyitott nyilak, jobbról balra lefelé mutatnak) halmozódnak fel. c) Ugyanezek a struktúrák (az Anyagok 

és módszerek fejezetben részletesen ismertetett módon előállított) Atg6 nullmutáns szárnysejtekben is megta-

lálhatóak. d) Az autofágia Atg8a RNS interferenciával történő gátlása nem változtatja meg a sejtek ultrastruktú-

ráját. e) Ezzel szemben az UVRAG RNSi sejtekben hasonló abnormális struktúrákat találtunk, mint az Atg6 RNSi 

vagy nullmutáns sejtekben. f) Az Atg14 RNSi sejtek ultrastruktúrája nem különbözött a kontroll vagy az Atg8a 

RNSi sejtekétől. Skála: 1μm. M: mitokondrium, L: lipid csepp, Ly: lizoszóma. Genotípusok: a) MsGal4/+; UAS-Dcr-

2/+; +/+ b) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; UAS-Atg6-RNSi/+ c) MsGal4/+; UAS-Flp/+; FRT82B,Atg61/FRT82B,ubiGFP,Mi-

nute(RpS3Plac92) d) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; UAS-Atg8a-RNSi/+ e) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; UAS-UVRAG-RNSi/+ 

f) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/UAS-Atg14-RNSi; +/+. 
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Azért, hogy megbizonyodhassunk arról, hogy az Atg6 csendesítés hatására valóban ké-

sői endoszómák és abnormális lizoszómák halmozódnak fel, postembedding immunarany anti-

GFP jelölést végeztünk olyan bábszárnyakon, amelyekben az Atg6 RNSi mellett Lamp 1–GFP is 

kifejeződött. Valamennyi struktúra jelölődött anti-GFP-vel, ez igazolta előző feltételezésünket 

(24. ábra A, B). Ugyanezen célból az Atg6 RNSi szárnyakon lizoszomális savas foszfatáz kimuta-

tást is végeztünk. A megnagyobbodott multivezikuláris testek közelében gyakran kisebb denz, 

savas foszfatáz-pozitív organellumokat is megfigyeltünk, amelyek vad típusú sejtekben is gyak-

ran előfordulnak. Ezek feltehetően Golgi eredetű, lizoszomális enzimeket tartalmazó vezikulák 

(primer lizoszómák) lehetnek, amelyek még nem fuzionáltak késői endoszómával (24. ábra 

C,D). Az enzimcitokémiai vizsgálatok ráadásul arra is fényt derítettek, hogy a denz multiveziku-

láris testek jelentős részében (58%, n=85), illetve az összes multilamelláris testben jelen van a 

savas foszfatáz enzim (24. ábra E, F).  

 

24. ábra: Az Atg6 RNSi sejtekben felhalmozódó organellumok vizsgálata I – immunarany jelölés és savas fosz-
fatáz-kimutatás.  

a) és b) Az immunarany anti-GFP jelölés tanúsága szerint az Atg6 RNSi sejtekben található valamennyi 

multivezikuláris test (MVT), denz multivezikuláris test (dMVT) és multilamelláris test (MLT) Lamp1-GFP pozitív. c) 



 
64 

 

Vad típusú sejtekben kisméretű denz organellumok találhatóak (nyíl), amelyek savas foszfatáz-pozitív enzimcito-

kémiai reakciót mutatnak (a vezikula jobb oldalán látható elektrondenz csapadék a reakciótermék). Méretük, 

morfológiájuk és savas foszfatáz-aktivitásuk alapján ezek a struktúrák Golgi eredetű primer lizoszómák lehetnek. 

Más organellumban nem tudtunk savas foszfatáz-aktivitást kimutatni. d) Atg6 RNSi sejtekben is előfordulnak ilyen 

struktúrák (nyíl), gyakran a nagy, lucens multivezikuláris (MVT) testek közelében, amelyekben viszont nem mu-

tatható ki a savas foszfatáz enzim jelenléte. Ezzel szemben a denz multivezikuláris testek gyakran mutatnak pozi-

tív savas foszfatáz reakciót (58%, n=85) (e), a multilammelláris testek (MLT) pedig minden esetben (f). Skála: 

200nm. M: mitokondrium, N: sejtmag. Genotípusok: a,b) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/UAS-Lamp1-GFP; UAS-Atg6-

RNSi/+ c) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; +/+, d-f) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; UAS-Atg6-RNSi/+. 

Mivel a savas foszfatáz enzim a primer lizoszómákon kívül bizonyos körülmények kö-

zött a Golgi-készülékben is kimutatható, ezért olyan bábszárnyakat is megvizsgáltunk, amelyek 

az Atg6 RNSi mellett a plazmamembránba irányított tormaperoxidáz (HRP) enzimet is kifejez-

tek (CD2-HRP; a humán CD2 doménnel való fúziónak köszönhetően a HRP a plazmamemb-

ránba szállítódik). A HRP kifejezetten stabil, és nemcsak a plazmamembránban, hanem az ösz-

szes olyan organellumban kimutatható - így endoszómákban és másodlagos lizoszómákban is 

-, amelynek membránja legalább részben plazmamembrán eredetű  (Watts és mtsai., 2004) 

(25. ábra A). Ennek következtében a HRP diaminobenzidine- (DAB-) festéssel történő kimuta-

tása kitűnő eszköz annak eldöntésére, hogy az Atg6-hiányos sejtekben lévő organellumok va-

lóban endoszomális eredetűek-e. Úgy találtuk, hogy a vizsgált Atg6 RNSi sejtekben felhalmo-

zódó organellumok kivétel nélkül festődtek DAB–bal (25. ábra B), így kijelenthetjük, hogy Atg6 

hiányában a sejtekben abnormális késői endoszómák és másodlagos lizoszómák halmozódnak 

fel. 
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25. ábra: Az Atg6 RNSi sejtekben felhalmozódó organellumok vizsgálata II – DAB-festés.  

Olyan bábszárnyakon végeztünk DAB-festést, amelyekben plazmamembránba irányított tormaperoxi-

dáz enzim (HRP) fejeződött ki. a) A kontroll szárnyakban a DAB-reakció eredményeként elektrondenz csapadék 

formájában markáns plazmamembrán-jelölődés figyelhető meg (nyílfejek). Mivel a korai endoszómák (KE), a mul-

tivezikuláris testek (MVT) és a másodlagos lizoszómák (Ly) membránja a plazmamembránból származik, így azok 

is pozitív DAB reakciót mutatnak. Más sejtalkotóban nem figyelhető meg denz reakciótermék. b) Az Atg6 csende-

sített sejtekben a plazmamembrán-jelölődés mellett (nyílfejek) a sejtek apikális citoplazmájukban számos DAB-

pozitív struktúrát halmoznak fel, közöttük a multivezikuláris testeket (zárt nyilak) és a multilamelláris testeket 

(nyitott nyilak) is megtalálhatjuk. Skála: 500 nm. M: mitokondrium, N: sejtmag, Ns: sejtmagvacska. Genotípusok: 

a) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/UAS-Hrp-CD2; +/+ b) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/UAS-Hrp-CD2; UAS-Atg6-RNSi/+. 
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4.2. Az ecetmuslica Atg6 és Atg14 fehérjéi szükségesek az autofágiához, míg az 

UVRAG nem 

Mivel az ecetmuslica zsírtestjében az Atg6-ról és Atg14-ről már bebizonyították, hogy 

szükségesek az autofágiához (Bánréti és mtsai., 2012; Shravage és mtsai., 2013), megvizsgál-

tuk, hogy a fejlődő muslica szárnyban milyen hatással van az autofágiára az Atg6, az Atg14 és 

az UVRAG csendesítése. A fejlődő szárnykorong és bábszárny elsősorban anabolikus, fejlődő 

hámszövetnek tekinthető, autofág aktivitás nehezen detektálható bennük, ezért ezekben a 

szövetekben az autofágia vizsgálatára két, egymástól eltérő megközelítést alkalmaztunk. A 

myc onkogén ektopikus expressziója a muslica szöveteiben, így a szárnykorongban is hatásos 

autofágia-indukáló hatásnak bizonyult (Nagy és mtsai., 2013); ezért feltételeztük, hogy a myc 

fehérjét kifejező – tehát megemelt autofág aktivitású – sejtekben a géncsendesítések esetle-

ges hatása jobban detektálható. Ezért olyan szárnykorongokat vizsgáltunk, amelyekben a patc-

hed (ptc) doménben (a szárnykorong középső, mediális régiójában, lásd még: 9. ábra) egy-

szerre kifejeztettük a myc fehérjét, az mCherry-Atg8a riporterfehérjét  és az RNSi konstrukci-

ókat. A kontroll szárnykorong ptc doménjében (ahol csak a riporter és a myc expresszálódott),  

az mCherry-Atg8a masszív granuláris mintázatot mutat, ami számos autofág struktúra jelenlé-

tére utal (26. ábra A). Ezekhez a szárnykorongokhoz erősen hasonlítanak az UVRAG RNSi 

szárnykorongok, míg az Atg6- és az Atg14-csendesített korongokban az mCherry-Atg8a-pozitív 

granulumok száma látványosan lecsökkent (26. ábra B-D).  
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26. ábra: Az Atg6 és az Atg14 szükséges az autofágiához I – myc-indukált autofágia. 

A fotókon olyan lárvális szárnykorongok láthatóak, amelyek középső régiójában, a patched (ptc) domén-

ben a ptc-Gal4 transzgén segítségével a myc fehérje, egy autofágia riporterfehérje (mCherry-Atg8a) és RNSi konst-

rukciók voltak kifejeztetve. a) A kontroll sejtekben a myc túltermeltetése látványos mCherry-Atg8a-pozitív gra-

nuláris mintázatot idézett elő, ami intenzív autofág aktivitásra utal. b)és d) Az mCerry-Atg8a-pozitív granulumok 

száma jól láthatóan lecsökkent az Atg6 RNSi, illetve Atg14 RNSi hatására. c) Az UVRAG csendesítése nem okozott 

változást a marker mintázatában a kontrollhoz képest. Skála: 25 μm. Hoechst: sejtmagfesték. Genotípusok: a) 

ptc-Gal4, UAS-mCherry-Atg8a, UAS-Myc/+; +/+ b) ptc-Gal4, UAS-mCherry-Atg8a, UAS-Myc/+; UAS-Atg6-RNSi /+ 

c) ptc-Gal4, UAS-mCherry-Atg8a, UAS-Myc/+; UAS-UVRAG-RNSi/+ d) ptc-Gal4, UAS-mCherry-Atg8a, UAS-

Myc/UAS-Atg14-RNSi; +/+. 

Mivel egy ripoterfehérje eloszlásán alapuló vizsgálatból nem lehet teljes biztonsággal 

az autofágiára vonatkozó következtetéseket levonni, ezért megvizsgáltuk a p62 fehérje elosz-

lását is az Atg6, Atg14 és UVRAG RNSi bábszárnysejteken. A p62 a szelektív autofágia recepto-

raként maga is lebontódik (lásd Bevezetés), emiatt az autofág defektusok jó indikátora: 

ugyanis ilyen esetekben felhalmozódik a sejtekben (Nagy és mtsai., 2014a; Nezis és mtsai., 

2008; Pircs és mtsai., 2012).  Az endoszómamarkerek többségénél alkalmazott technikát kö-

vetve ebben az esetben ismét olyan bábszárnyakat vizsgáltunk, amelyekben a géncsendesítést 

enGal4 transzgén segítségével az engrailed-et kifejező régióra korlátoztuk. Előző eredménye-

inkkel összhangban, ebben a vizsgálatban is az tapasztaltuk, hogy az UVRAG–gal szemben az 

Atg6 és Atg14 szükséges az autofágiához, ugyanis hiányukban a bábszárny epidermiszsejtjei-

ben a p62-t szignifikáns mértékben felhalmozódott (27. ábra).  
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27. ábra: Az Atg6 és az Atg14 szükséges az autofágiához II – p62 kimutatása. 

A fotókon olyan bábszárnyak láthatóak, amelyek poszterior felében enGal4 segítségével RNSi konstruk-

ciót és GFP–t fejeztettünk ki. A szaggatott vonal fölé eső rész a szárnyak kontrollként szolgáló anterior fele, az 

alatta lévő GFP-pozitív rész a géncsendesítés helye. Az Atg6- (a) és az Atg14- (c) csendesített szárnysejtekben az 

autofágiával lebomló p62 fehérje látványosan felhalmozódik; ezzel szemben az UVRAG RNSi nem okozott válto-

zást a sejtek fehérjemintázatában (e). Skála: 15 μm. Hoechst: sejtmagfesték. A kontroll és RNSi régiókban az 

Anyagok és módszerek fejezetben részletesen bemutatott módon meghatároztuk a p62-pozitív granulumokat 

tartalmazó terület százalékos arányát, és a kapott értékeket kétmintás Wilcoxon-teszttel hasonlítottuk össze (b, 

d, f). (N=30 minden esetben; b), d) P<0.0001, f) P=0,9658). A box plot ábrákon az oszlopok az alsó és felső kvarti-

lisek közé eső adatokat jelölik, a függőleges intervallumok pedig az ezeken kívül eső értékeket. A pontok a kiugró 
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adatokat szimbolizálják. A *** P<0,001 értéket jelent. NS jelölés azt jelzi, hogy a csoportok között nem találtunk 

szignifikáns különbséget. Átlagok (és SD-k): b) kontroll: 0,5380% (0,1205); Atg6 RNSi: 5,2780% (0,2916) d) kont-

roll: 0,7723% (0,1216); Atg14 RNSi: 3,3040% (0,2311) f) kontroll: 0,8763% (0,1612); UVRAG RNSi: 0,9503% 

(0,2771). Genotípusok: a) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-Atg6-RNSi/+ c) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-

eGFP/UAS-Atg14-RNSi;+/+ e) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-UVRAG-RNSi/+. 

4.3. Az Atg6 és az UVRAG szükséges a ligandum- és receptormolekulák lebon-

tásához 

4.3.1. Atg6 és UVRAG hiányában a sejtek felhalmozzák a Delta ligandumot és a Notch recep-

tort 

 Ahogy erről a Bevezetésben már részletesen szó volt, az egyedfejlődésben (és ezen be-

lül a muslica szárnyfejlődésében is) fontos szerepet játszó Notch jelátvitelben az endocitózis 

kiemelt szabályozó funkcióval bír. Az Atg6 hiányában fellépő endoszomális defektus megza-

varhatja a Notch endocitózisát is, ezért megvizsgáltuk a Notch extra- és intracelluláris domén-

jének lokalizációját Atg6 hiányában ecetmuslica szárnykorongon. Most is a szárnykorong egyik 

felére korlátoztuk a géncsendesítést, az Atg6 nullmutáció hatásának vizsgálatakor pedig mito-

tikus rekombinációval hoztunk létre a mutációra homozigóta sejtcsoportokat. Azt tapasztal-

tuk, hogy mind az Atg6 nullmutációra homozigóta sejtekben, mind az Atg6 RNSi sejteket tar-

talmazó régióban a Notch receptor látványosan felhalmozódott, csakúgy, mint a Notch egyik 

liganduma, a Delta fehérje (28. ábra). Ezek az eredmények arra utalnak, hogy Atg6 hiányában 

a Notch lebontása akadályozott. Ehhez nagyon hasonló fenotípushoz vezet az UVRAG RNSi, 

míg az Atg14 csendesítése nem okoz eltérést a Notch lokalizációjában (29. ábra).  
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28. ábra: Az Atg6 hiányában a sejtekben felhalmozódik a Notch és a Delta fehérje. 

  Az a) képen olyan NECD-immunfestett szárnykorong látható, amelyben mitotikus rekombinációval ho-

mozigóta Atg6 nullmutáns sejtcsoportokat hoztunk létre. Ezek a sejtcsoportok GFP-t nem fejeznek ki, és a köny-

nyebb láthatóság érdekében szaggatott vonal határolja őket. Ezekben a NECD látványosan felhalmozódik a GFP-

t kifejező kontroll sejtcsoportokhoz képest. A többi fotón olyan szárnykorongok láthatóak, amelyek poszterior 

felében enGal4 segítségével Atg6 RNSi konstrukciót és GFP–t fejeztettünk ki. A szaggatott vonaltól balra eső GFP-

pozitív régió a géncsendesítés helye, míg a korong másik fele kontrollként szolgált. Az Atg6 csendesített szárny-

sejtekben erősen felhalmozódik a NECD (c), a NICD (e) és a Delta (g). Skála: 50 μm. NECD: Notch extracelluláris 

domén; NICD: Notch intracelluláris domén; Hoechst: sejtmagfesték. A kontroll és a mutáns vagy RNSi régiókban 

az Anyagok és módszerek fejezetben részletesen bemutatott módon meghatároztuk a NECD-, NICD- és Delta-

tartalmú granulumokat tartalmazó terület százalékos arányát és a kapott értékeket kétmintás Wilcoxon-teszttel 

hasonlítottuk össze: b) N=25, P<0.0001; d) N=20, P=0,0001; f) N=20, P=0,0001; h) N=20, P=0,0002. Átlagok (és 

SD-k): b) kontroll: 1,9696% (1,1696); Atg61: 16,3632% (3,3465) d) kontroll: 0,6615% (1,0481); Atg6 RNSi: 
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14,7090% (4,8574) f) kontroll: 0,5050% (0,8977); Atg6 RNSi: 17,2225% (4,4057) h) kontroll: 0,6775% (1,0024); 

Atg6 RNSi: 5,6810% (4,4954). A box plot ábrákon az oszlopok az alsó és felső kvartilisek közé eső adatokat jelölik, 

a függőleges intervallumok pedig az ezeken kívül eső adatokat. A pontok a kiugró értékeket szimbolizálják. A *** 

P<0,001 értéket jelent. Genotípusok: a) hsFlp/+; +/+; FRT82B,Atg61/FRT82B,ubiGFP c), e), g) UAS-Dcr-2/+; 

enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-Atg6-RNSi/+.  

 

29. ábra: UVRAG hiányában a sejtekben felhalmozódik a Notch fehérje, míg az Atg14 RNSi-nek nincs ilyen ha-
tása.  

A fotókon olyan szárnykorongok láthatóak, amelyek poszterior felében enGal4 segítségével RNSi konst-

rukciót és GFP–t fejeztettünk ki. A szaggatott vonaltól balra eső GFP-pozitív régió a géncsendesítés helye, míg a 

korong másik fele kontrollként szolgált. Az UVRAG-csendesített szárnysejtekben látványosan felhalmozódik a 

NECD (a), míg az Atg14 RNSi sejtekben ilyen jelenség nem figyelhető meg (c). Skála: 50 μm. NECD: Notch extra-

celluláris domén; Hoechst: sejtmagfesték. A kontroll és az RNSi régiókban az Anyagok és módszerek fejezetben 

részletesen bemutatott módon meghatároztuk a NECD-tartalmú granulumokat tartalmazó terület százalékos ará-

nyát és a kapott értékeket kétmintás Wilcoxon-teszttel hasonlítottuk össze: N=20; b) P=0.0001, d) P=0,0966. A 

box plot ábrákon az oszlopok az alsó és felső kvartilisek közé eső adatokat jelölik, a függőleges intervallumok 

pedig az ezeken kívül eső adatokat. A pontok a kiugró értékeket szimbolizálják. A *** P<0,001 értéket jelent. NS 

jelölés azt jelzi, hogy a csoportok között nem találtunk szignifikáns különbséget. Átlagok (és SD-k): b) kontroll: 

1,0630% (1,1696); UVRAG RNSi: 12,6330% (5,4172) d) kontroll: 3,4385% (3,2858); Atg14 RNSi: 2,2240% (1,9584). 

Genotípusok: a) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-UVRAG-RNSi/+ c) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/UAS-

Atg14-RNSi; +/+.  
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Ki kellett zárnunk annak a lehetőségét, hogy a Notch felhalmozódása nem az endoszo-

mális lebontás, hanem valamilyen más folyamat hibájából következik be. Ezért kiboncolt Atg6 

RNSi szárnykorongokon ex vivo felvételi és lebontási próbát végeztünk. A kísérlethez ismét 

csak a szárnykorong egyik felében fejeztettük ki az Atg6 RNSi konstrukciót, viszont ebben az 

esetben nem a diffúz eloszlású GFP fehérje, hanem a késői endoszóma/lizoszóma marker 

Lamp1-GFP párhuzamos expressziójával. A vizsgálat során a kiboncolt, élő szárnykorongokat 

10 percig olyan médiumban inkubáltuk, amely a Notch extracelluláris doménjét (NECD) felis-

merő specifikus antitestet tartalmazott („pulse”). Mivel a szövet élt, az antitest kizárólag a sej-

tek plazmamembránjában lévő Notch receptort tudta csak felismerni és kötni. Ezután 3 órán 

keresztül antitestet nem tartalmazó médiumban inkubáltuk a szárnykorongot (ez a „chase”; 

ezalatt a sejtek felvehetik a „pulse” időtartama alatt megkötött anyagot, és a „chase” idejétől 

függően más organellumokba szállíthatják vagy akár le is bonthatják). Fixálás után kimutattuk, 

hogy míg a kontroll sejtek a 3 órás „chase” során a „pulse” alatt megkötött ellenanyagot fel-

vették és nagy részét sikeresen lebontották, az Atg6 RNSi sejtekben a felvett ellenanyag ve-

zikuláris struktúrákban rekedt. Mivel számos anti-NECD-tartalmú granulum kolokalizációt mu-

tatott a Lamp1-GFP markerrel, ezért a Notch valószínűleg a lebontás hibájából halmozódott 

fel a sejteken belül (30. ábra).  

 

30. ábra: Atg6 hiányában az endocitózissal felvett Notch vezikuláris struktúrákban reked.  

A fotókon olyan szárnykorong látható, amelyet ex vivo anti-NECD-felvételi és -lebontási próbának vet-

tettünk alá. A szaggatott vonaltól jobbra eső rész a géncsendesítés helye (ezt a régiót a késői endoszóma/lizo-

szóma marker Lamp1-GFP kifejeződése jelöli), míg a korong másik fele kontrollként szolgált. A kontrollsejtek a 

sejtfelszínen megkötődött ellenanyagot felvették és lebontották, ezért NECD-jelölődés alig detektálható; ezzel 

szemben az Atg6 RNSi sejtekben a felvett NECD-ellenanyag vezikuláris struktúrákban rekedt (a’). Ezen struktúrák 
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egy része kolokalizációt mutat a Lamp1-GFP markerrel (nyilak), ami a lebontás hibájára utal az Atg6 RNSi sejtek-

ben. Skála: 50 μm. NECD: Notch extracelluláris domén; Hoechst: sejtmagfesték. Genotípus: enGal4/UAS-Lamp1-

GFP; UAS-Atg6-RNSi/UAS-Dcr-2. 

4.3.2. Atg6 és UVRAG hiányában a Notch jelátvitel felerősödik 

Irodalmi adatok alapján olyan sejtekben, amelyekben a Notch az endoszómák felszínén 

reked és ezért nem bomlik le, gyakran megfigyelhető a Notch jelátvitel felerősödése (Vaccari 

és mtsai., 2008). Ezért megvizsgáltuk, hogy Atg6, UVRAG, vagy Atg14 hiányában hogyan válto-

zik a Notch jelátvitel aktivitásának kimutatására alkalmas riporter, az NRE-GFP (Notch res-

ponse element-GFP) kifejeződése. A GFP - a promóterében lévő NRE elemnek köszönhetően - 

csak azokban a sejtekben termelődik, amelyben a Notch jelátvitel aktív; ráadásul kifejeződé-

sének mértéke a Notch jelátvitel erősségétől függ, ezért a Notch-aktivitás vizsgálatára jól hasz-

nálható (Saj és mtsai., 2010).  Normális esetben a riporter kifejeződése főként egy néhány sejt-

sor vastagságú, a szárnyzseb közepén található sávra koncentrálódik: ez az a régió, amelynek 

sejtjei később az adult állat szárnyának szegélyét képezik (31. ábra F). A riportert azonban jóval 

nagyobb területen detektáltuk abban a régióban, amelyben az Atg6-ot csendesítettük. Ha-

sonló hatást váltott ki az UVRAG csendesítése és a vad típusú Notch fehérje túltermeltetése is 

(31. ábra A,B,F). A riporter kifejeződése akkor volt a legerősebb, amikor Notch túltermelését 

és az Atg6 csendesítését egyszerre indukáltuk. Ilyenkor szinte a szárnyzsebet alkotó összes 

sejtben megfigyelhettük a riporter kifejeződését, ami arra utal, hogy Atg6 hiányában a nem-

csak a Notch lebomlása gátolt, hanem a jelátvitel is nagy intenzitással képes működni (31. ábra 

C). Ezzel szemben az Atg14 csendesítése nem volt hatással a riporter kifejeződésére, ami azt 

igazolja, hogy csak az UVRAG-tartalmú PI3K(III) komplex szükséges a Notch jelátvitel szabályo-

zásához (31. ábra E). 
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31. ábra: Atg6 és UVRAG hiányában a Notch jelátvitel felerősödik. 

A fotók olyan szárnykorongokról készültek, amelyekben az NRE-GFP transzgénnek köszönhetően a GFP 

kifejeződése a Notch jelátvitel erősségét tükrözi; a szaggatott vonaltól balra eső RFP-pozitív régióban különböző 

RNSi konstrukciókat, illetve a teljes hosszúságú Notch fehérjét fejeztettünk ki. A szárnyzseb dorzo-ventrális hatá-

rának megfelelő középső sejtsora (továbbiakban: a középvonal) a leendő szárny szegélyét képezi majd; vad típusú 

szárnykorongban a Notch jelátvitel ezekben a sejtekben a legerősebb. A GFP-jel erősségét mutató szürkeárnya-

latos fotó alatt a szaggatott vonaltól balra eső terület ImageJ szoftverrel készített intenzitás-diagrammja látható. 

Az x tengely a jelpont középvonaltól való távolságát mutatja, a negatív értékek a középvonaltól lefelé eső, a po-

zitív értékek a középfonal fölé eső képpontok távolságait jelölik. Az y tengelyen a jelerősség értéke önkényes 

egységekben (a.u.) van megadva. Atg6-csendesítés hatására (a) a kontroll régióhoz képest (f) az NRE-GFP valami-
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vel nagyobb területen fejeződik ki. b) Ugyanez a jelenség figyelhető meg a vad típusú Notch fehérje termelteté-

sekor is. c) Ha az RFP-vel jelölt régióban az Atg6 RNSi konstrukció mellett a Notch fehérjét is túltermeltettük, a 

hatás még erősebb lett. d) Az UVRAG RNSi hatása hasonlít az Atg6 RNSi-éhez. e) Atg14 RNSi indukálása ezzel 

szemben nem változtatta meg a riporter kifejeződését. Skála: 50 μm. UAS-N: UAS-Notch; NRE-GFP: Notch res-

ponse element-GFP; Hoechst: sejtmagfesték. Genotípusok: a) UAS-Dcr-2/+; enGal4, UAS-myr-mRFP,NRE-eGFP/+; 

UAS-Atg6-RNSi/+ b) UAS-Dcr-2/+; enGal4, UAS-myr-mRFP,NRE-eGFP/+; UAS-N/+ c) enGa4,UAS-myr-mRFP,NRE-

eGFP/UAS-Dcr-2;UAS-Atg6-RNSi/UAS-N d) UAS-Dcr-2/+;enGal4,UAS-myr-mRFP,NRE-eGFP/+; UAS-UVRAG-RNSi/+ 

e) UAS-Dcr-2/+; enGal4, UAS-myr-mRFP,NRE-eGFP/UAS-Atg14-RNSi; +/+ f) UAS-Dcr-2/+; enGal4, UAS-myr-

mRFP,NRE-eGFP/+; +/+. 

4.3.3. Atg6 és UVRAG hiányában a sejtek felhalmozzák a Wingless fehérjét 

A Notch-szignalizáción kívül más jelátviteli utak szabályozásához is szükséges az endo-

lizoszomális rendszer megfelelő működése, ezért megvizsgáltuk az Atg6, az UVRAG és az Atg14 

RNSi hatását a Wingless fehérje mintázatára. A Notch ligandumához, a Deltához hasonlóan a 

Wingless és receptorai is felvevődnek endocitózissal, majd a lizoszomális úton lebontódnak 

(lásd Bevezetés; (Dubois és mtsai., 2001; Marois és mtsai., 2006; Rives és mtsai., 2006; Seto és 

Bellen, 2006; Swarup és Verheyen, 2012). Vad típusú szárnykorongban a Wingless főként a 

szárnyzseb közepén, a dorzo-ventrális határon mutatható ki, amely régió sejtjei az adult állat 

szárnyának szegélyét alkotják majd. A Notch receptorhoz hasonlóan a Wingless fehérje is fel-

halmozódik az Atg6 és UVRAG RNSi szárnykorongok sejtjein belül, és a fehérje szintén jóval 

szélesebb régióban mutatható ki a kontrollhoz képest (32. ábra A, B). Ezzel szemben az Atg14 

csendesítése nem módosította a fehérje eloszlását (32. ábra C). Ez az eredmény arra utal, hogy 

az UVRAG-tartalmú PI3K(III) aktivitása nemcsak a Notch, hanem más jelátviteli utak szabályo-

zásához is szükséges. 
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32. ábra: Atg6 és UVRAG hiányában a sejtek felhalmozzák a Wingless fehérjét.  

A fotókon olyan szárnykorongok láthatóak, melyek poszterior felében enGal4 segítségével RNSi konst-

rukciót és GFP–t fejeztettünk ki. A szaggatott vonaltól balra eső GFP-pozitív régió a géncsendesítés helye, míg a 

korong másik fele kontrollként szolgált. Az Atg6- (a) és az UVRAG- (b) csendesített szárnysejtekben látványosan 

felhalmozódik a Wingless, és a kontroll régióhoz képest jóval szélesebb területen figyelhetők meg Wingless-tar-

talmú sejtek. c) Ezzel szemben az Atg14 RNSi nem volt ilyen hatással a Wingless eloszlására. Skála: 50 μm. Wnt: 

Wingless; Hoechst: sejtmagfesték. Genotípusok: a) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-Atg6-RNSi/+ b) UAS-

Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-UVRAG-RNSi/+ c) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/UAS-Atg14-RNSi; +/+. 

4.4. Az Atg6 nullmutánsok Western-blot analízise   

Az Atg6 hiányának hatását Western-blot analízissel is ellenőriztük.  Az endolizoszomális 

rendszer vizsgálatára Katepszin-L, az autofágia vizsgálatára p62, a Notch jelátvitel vizsgálatára 

pedig anti-NICD (Notch intracelluláris domén) kimutatást végeztünk L3 vándorló stádiumú ho-

mozigóta Atg6 nullmutáns és vad típusú lárvákból készült fehérjemintákon. A blottokról ké-

szült képeken jól látszik, hogy a mutáns lárvákban látványosan felhalmozódik a p62 fehérje, 

ami az autofág működés hibájára utal (33. ábra A). A lizoszomális Katepszin L enzim mennyi-

sége is megnő, ráadásul az érett Katepszin-formán kívül egy nagyobb molekulasúlyú változat 

is kimutatható, ami arra utal, hogy a sejtekben a Katepszin éretlen előalakja is felhalmozódik 
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(33. ábra B). Mindenez valószínűleg rosszul működő lizoszómák megnövekedett számának kö-

szönhető, ami jól egybevág fény- és elektronmikroszkópos vizsgálataink eredményével (lásd 

21.-25. ábra).  

A Notch fehérje mennyiségének vizsgálatára használt anti-NICD ellenanyag felismeri a 

teljes hosszúságú Notch fehérjét, annak S2-es hasítást követően létrejövő csonkolt formáját 

(NEXT), és az S3-es hasítást követően képződő, a szignalizációért felelős NICD–et egyaránt. Míg 

a teljes hosszúságú Notch fehérje kimutatható mindkét vizsgált mintában (33. ábra C), a hasí-

tási formák eloszlásában jelentős különbséget figyeltünk meg. A kontrollban ugyanis csak a 

NEXT formának megfelelő csík látható, a NICD a kimutatási határ alatti mennyiségben volt je-

len. Ezzel szemben a mutánsokban a szignalizáló NICD forma mutatható ki, ráadásul a kont-

rollban detektált NEXT-nél jóval nagyobb mennyiségben (33. ábra C). Ez az eredmény megerő-

síti mikroszkópos tapasztalatainkat: az Atg6 – és így a lizoszomális lebontás – hiánya a normá-

lisnál nagyobb intenzitással zajló Notch jelátvitelt okoz. 

 

33. ábra: Az Atg6 nullmutánsok Western-blot analízise.  

a) Az Atg6 nullmutáns állatokban jóval nagyobb mennyiségben mutatható ki a p62 fehérje, mint a kont-

rollban, amely az autofág funkciók hibájára utal. b) Az Atg6 nullmutáns állatokban nagyobb mennyiségben van 
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jelen a lizoszomális Katepszin L (KatL),  mint a kontrollban. A kontrollból hiányzik a Katepszin éretlen formája 

(proKatL), a mutánsban viszont nagy mennyiségben kimutatható, ami a lizoszomális rendszer súlyos hibáját jelzi. 

c) Mindkét mintában jelen van a teljes hosszúságú Notch fehérje (Notch), de míg a csonkolt formák közül a kont-

rollban a membrán-asszociált NEXT-ből van több, addig a mutánsban az erről lehasított és a jelátvitelért felelős 

NICD mutatható ki nagyobb mennyiségben. d) Belső kontroll: tubulin. Genotípusok: kontroll: +/+, Atg61: 

FRT82B,Atg61/FRT82B,Atg61. 

4.5. Atg6 és UVRAG hiányában a fejlődő szárnysejtek súlyos polaritási zavaro-

kat szenvednek 

4.5.1. A PI3K(III) komplex tagjainak hiánya szárnyfejlődési zavarokat okoz 

Ismert, hogy az endocitotikus útvonal hibái nagyon gyakran megzavarják a hámsejtek 

normális polaritását (Abe és mtsai., 2009; Lu és Bilder, 2005); ráadásul ezek a hibák sok eset-

ben (legalábbis részben) abnormális Notch jelátvitel következményei is lehetnek (Vaccari és 

Bilder, 2005; Vaccari és mtsai., 2008). Ezért először megvizsgáltuk az Atg6 teljes hiányának, 

illetve az Atg6, az UVRAG és az Atg14 csendesítésének hatását a muslicaszárny morfológiájára. 

Pozitív kontrollnak a Vps34 és a Vps15 csendesítését tekintettük, mert ezekről a PI3K(III) kom-

ponensekről már bebizonyították, hogy normális működésük szükséges az ecetmuslica szár-

nyának fejlődéséhez (Abe és mtsai., 2009).   

Azt tapasztaltuk, hogy az Atg6 és az UVRAG szárnyspecifikus csendesítése nagyon ha-

sonló fenotípushoz vezet: a szárnyak hólyagosak és gyűrődöttek lesznek mindkét esetben (34. 

ábra A-D, F-H, 35. ábra). Ezek a fenotípusok szinte megegyeznek a másik két PI3K(III) komplex-

tag csendesítésekor tapasztalhatókkal (34. ábra E, I). Mivel a homozigóta Atg6 nullmutánsok 

nem élik túl az L3 vándorló lárvastádiumot (Shravage és mtsai., 2013), ezért mitotikus rekom-

binációt indukáltunk; így zömében nullmutáns sejtekből álló szárnyakat vizsgálhattunk. Ezek 

morfológiája nagyon hasonló az RNSi szárnyakéhoz, és ez a fenotípus menekíthető vadtípusú 

Atg6-ot kifejező transzgén szárnyspecifikus termeltetésével (34. ábra K-M, 35. ábra).  
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A szárnyspecifikus Atg14-csendesítés hatása viszont a fentiektől erősen eltér: sok állat 

elpusztult már a bábstádium alatt, a kikeltek szárnya pedig rendkívül csökevényes (34. ábra J, 

35. ábra).  

 

34. ábra: Atg6 és UVRAG hiányában a szárnyak fejlődése súlyos zavart szenved.  

a-j) A fotók olyan adult állatokról készültek, amelyekben a lárva- és bábstádiumok alatt a fejlődő szárny 

sejtjeiben különféle RNSi konstrukciókat termeltettünk. A kontroll szárnyakhoz képest (a, f) az Atg6-csendesített 

szárnyak (b-d) röviddel a kikelést követően gyakran megtelnek folyadékkal, a szárny emiatt hólyagszerűvé válik 

(b). Később a folyadék visszahúzódik az állat testébe, ettől a szárny összeesik és gyűrötté válik (c, d). (A b-d fotók 

ugyanarról az állatról készültek). Az UVRAG csendesítés hatása nagyon hasonlít az Atg6 csendesítéséhez (g, h), és 

egyben a Vps34 (e) és a Vps15 csendesítéséhez (i) is – a Vps34-ről és a Vps15-ről már ismert, hogy hiányukban a 

szárny abnormálisan fejlődik. j) Az eddigiekkel szemben az Atg14 csendesítésének hatására a szárny nem hólya-

gos vagy gyűrött, hanem csökevényes lesz. l) Mitotikus rekombináció indukálásával olyan szárnyakat is vizsgál-

hattunk, amelyek zömében Atg6 nullmutáns sejtekből állnak. Ezek a szárnyak a teljesen ép kontrollokhoz (k) ké-
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pest gyűröttek és nagymértékben torzultak. m) Ez a fenotípus menekíthető Atg6-myc szárnyspecifikus termelte-

tésével. Genotípusok: a,f) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; +/+, b-d) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; UAS-Atg6-RNSi/+ e) 

MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; UAS-Vps15-RNSi/+ g,h) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; UAS-UVRAG-RNSi/+  i) MsGal4/+; UAS-

Dcr-2/UAS-Vps34-RNSi; +/+   j) MsGal4/+;UAS-Dcr-2/UAS-Atg14-RNSi;+/+, k) MsGal4/y; UAS-Flp/+; 

FRT82B,ry506/FRT82B,ubiGFP,Minute(RpS3Plac92) l) MsGal4/y; UAS-Flp/+; FRT82B,Atg61/FRT82B,ubiGFP,Mi-

nute(RpS3Plac92) m) MsGal4/y; UAS-Flp/UAS-Atg6-myc; FRT82B,Atg61/FRT82B,ubiGFP,Minute(RpS3Plac92). 

Miután a Vps15 csendesítése teljesen megzavarja a szárnyban a hámsejtek polaritási 

mintázatát is (Abe és mtsai., 2009), ezért az Atg6, az UVRAG és az Atg14 csendesítésének po-

laritásra gyakorolt hatását is megvizsgáltuk. Az engrailed-Gal4 segítségével csak a szárny posz-

terior kompartmentjében indukáltunk RNSi-t, majd a fejlődő bábszárnyakat különböző sejt-

kapcsoló struktúrákat jelölő antitestekkel festettük. Vizsgálatainkban az RNSi konstrukciókat 

nem expresszáló anterior kompartment szolgált kontrollként.  

 

35. ábra: Atg6 és UVRAG hiányában a szárnyak fejlődése súlyos zavart szenved.  
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Az oszlopdiagram a 34. ábrán látható állatok szárnyfenotípusainak százalékos eloszlását ábrázolja. Mivel 

a géncsendesítéshez használt Gal4-et expresszáló transzgén az ivari X kromoszómán található, ezért külön ábrá-

zoltuk az XX nőstények és az XY hímek esetében tapasztalható értékeket. A fehér kereszt azt jelzi, hogy a szárny-

specifikus Atg14-csendesítés hatására a legtöbb hím állat bábstádiumban elpusztult (összesen két adult hím 

Atg14 RNSi állatot találtunk a kísérlet során).  

4.5.2. Az Atg6 és UVRAG hiányában a zonula adherensben található membránfehérjék loka-

lizációja és a planáris polaritás egyaránt zavart szenved 

Elsőként a zonula adherens (ZA) fehérjéket: a Flamingo-t (Fmi), az Armadillo-t (Arm: 

Drosophila β-catenin) és a DE-cadherint (DE-cad) vizsgáltuk meg (Tepass és mtsai., 2001; Usui 

és mtsai., 1999). Normális esetben az Arm és a DE-cad a hámsejtek apikális részén, a plazma-

membrán kis részén koncentrálódva helyezkedik el (36. ábra D, E). Az Fmi lokalizációja nagyon 

hasonlít az előző két fehérjéére, viszont velük ellentétben csak a sejtek proximális oldalát ha-

tároló plazmamembránban dúsul fel, jellegzetes planáris sejtpolaritású mintázatot képezve 

(36. ábra C). Normális esetben minden hámsejthez egy szőr tartozik, amelyek rendezett min-

tázatban a szárny disztális vége felé irányulnak (36. ábra A,B) 

Azt tapasztaltuk, hogy Atg6 hiányában mindhárom vizsgált fehérje mintázata jelentő-

sen megváltozik: szabálytalan lesz és a sejteken belül, apró granulumokban is sok jel detektál-

ható (36. ábra C’-E’). A továbbiakban az Atg6-csendesített bábszárnyakon rhodamin-falloidin 

festést végeztünk. Ebben a stádiumban a vad típusú muslica szárnyszőrei már jól fejlettek, 

bennük sok a filamentáris aktin, ami ezzel a festéssel könnyen láthatóvá tehető. Az Atg6-csen-

desített szárnysejtekben a szőrök alulfejlettek és a normálisan megfigyelhető rendezettségük 

is felborul/zavart szenved (36. ábra A’, B’). Az UVRAG csendesítése az Atg6 csendesítéséhez 

hasonló szőr-fenotípust és rendezetlen, sejten belüli felhalmozódást mutató Arm-mintázatot 

okozott (36. ábra F’, H’). Ezzel szemben az Atg14 csendesítése ilyen változásokat nem idézett 

elő (36. ábra G’, I’).   
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36. ábra: Atg6 és UVRAG hiányában a szárnyak polaritása megváltozik I - a zonula adherens (ZA) fehérjéi és 
szárnyszőrök.  

A fotókon olyan 32 órás bábszárnyak részletei láthatóak felül- (f betű a kép bal alsó sarkában) és oldal-

nézetben (o betű a kép bal alsó sarkában), amelyek poszterior felében RNSi konstrukciót fejeztettünk ki, és a 

szárnyak anterior fele szolgált kontrollként. Ezeket a szárnyakat aktin kimutatására alkalmas rhodamin-falloidin-

nal vagy Fmi-t, DE-cad-t, vagy Arm-t felismerő antitestekkel festettük meg. A jobb láthatóság érdekében a fotókon 

a bábszárnynak csak egy kis részlete van felnagyítva, és csak a feltüntetett fehérje detektálására alkalmas csa-

torna képe van feltüntetve. Az a) kompozit képen kis fehér négyzetek jelzik a b és b’ képen látható kinagyított 
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részletek helyét; a többi fotó is hasonlóan reprezentatív területről lett kinagyítva. A kontroll képek és az RNSi 

képek minden esetben ugyanazon szárnyról készültek. Az a) és b) képeken jól látható, hogy a kontroll régióban a 

filamentáris aktint tartalmazó szőrszálak szabályos mintázatban a szárny disztális vége felé, jobb oldalra irányul-

nak. b’) Ezzel szemben az Atg6 RNSi régióban ez a rendezettség eltűnik, ráadásul sok esetben a szőr sem alakult 

ki. h-h’) Az UVRAG csendesítése nagyon hasonló fenotípust idéz elő, míg i-i’) az Atg14-csendesítés nem okoz 

szembetűnő változást a szőrök mintázatában. c-e) Az Fmi, DE-cad és Arm a kontroll szárnyakban kifejezett ZA 

lokalizációt, az Fmi ezen felül planáris sejtpolaritású lokalizációt is mutat. c’-e’ Ezzel szemben az Atg6 RNSi régió-

ban a vizsgált fehérjék lokalizációja szembetűnően megváltozik és a fehérjék a sejtek citoplazmájában gyakran 

granuláris mintázatban felhalmozódnak. Az UVRAG csendesítése hasonló fenotípust idéz elő az Arm mintázatá-

ban (f-f’), míg az Atg14 nem (g-g’). Skála: 5 μm. Hoechst: sejtmagfesték. Genotípusok: a-e’) UAS-Dcr-2/+; 

enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-Atg6-RNSi/+  f-f’, h-h’) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-UVRAG-RNSi/+  g-g’,i-i’) 

UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/UAS-Atg14-RNSi;+/+. 

4.5.3. Az Atg6 és UVRAG hiányában a bazolaterális membránfehérjék lokalizációja is zavart 

szenved 

A következőkben megvizsgáltuk a bazolaterális fehérjék mintázatát is a bábszárny RNSi 

sejtjeiben. Ebben a stádiumban a Discs large (Dlg) fehérje a rekeszes dezmoszóma apikális ré-

szén detektálható nagyobb mennyiségben, míg a Fasciclin III (Fas III) a teljes rekeszes dezmo-

szóma (RD) területéről kimutatható. Más plazmamembrán régiókban ezeknek a fehérjéknek a 

mennyisége relatíve csekély (Muller, 2000).  Azt tapasztaltuk, hogy az Atg6-csendesített sej-

tekben a jel a kontroll sejtekhez képest kevésbé koncentrálódik a rekeszes dezmoszóma régi-

óra, a sejthatárok pedig jóval gyengébben festődnek (37. ábra A, B). Az UVRAG csendesítése 

az Atg6 RNSi-hez nagyon hasonló módon változtatja meg a Fas III-mintázatot, míg az Atg14 

csendesítése nincs hatással ennek a membránfehérjének a lokalizációjára (37. ábra C, D). 
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37. ábra: Atg6 és UVRAG hiányában a szárnyak polaritása megváltozik II – rekeszes dezmoszóma (RD) fehérjéi.  

A fotókon olyan 32 órás bábszárnyak részletei láthatóak felül- (f betű a kép bal alsó sarkában) és oldal-

nézetben (o betű a kép bal alsó sarkában), amelyek poszterior felében RNSi konstrukciót fejeztettünk ki, és a 

szárnyak anterior fele szolgált kontrollként. Ezeket a szárnyakat Dlg-t vagy Fas III-t felismerő antitestekkel festet-

tük meg. A jobb láthatóság érdekében a fotókon a bábszárnynak csak egy kis részlete van felnagyítva, és csak a 

feltüntetett fehérje detektálására alkalmas csatorna képe van feltüntetve. A Dlg (a) és a Fas III (b) a kontroll 

szárnyterületen a rekeszes dezmoszómákhoz (RD) lokalizálódik (a Dlg inkább a RD apikális részére koncentráló-

dik). Ezzel szemben az Atg6 RNSi régióban a vizsgált fehérjék lokalizációja szembetűnően megváltozik: a jel ke-

vésbé koncentrálódik a rekeszes dezmoszóma régiókra, továbbá a sejthatárok jóval gyengébben festődnek. c) Az 

UVRAG csendesítése az Atg6 RNSi-hoz nagyon hasonló módon változtatja meg a Fas III mintázatot. d) Az Atg14 

csendesítése ezzel szemben nincsen hatással a Fas III lokalizációjára. Skála: 5 μm. Genotípusok: a,b) UAS-Dcr-2/+; 

enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-Atg6-RNSi/+ c) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-UVRAG-RNSi/+ d) UAS-Dcr-2/+; 

enGal4,UAS-eGFP/UAS-Atg14-RNSi;+/+. 

A fejlődő muslica bábszárny két, egymásnak simuló hámrétegét lényegében két sejttí-

pus építi fel: az érsejtek és a szárnysejtek (lásd Bevezetés). Ez utóbbiak bazális részükön a velük 

átellenes oldali szárnysejtek bazális részével sejtkapcsolatot alakítanak ki, és lényegében ösz-

szefogják a két hámréteget (az érsejtek ilyen kapcsolatot nem alakítanak ki). Ezeket a sejtkap-

csolatok integrin fehérjékből épülnek fel (Fristrom és mtsai., 1993), melyek hiányában a kap-
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csolatok nem megfelelően alakulnak ki. Ennek következtében a két hámréteg sem tud megfe-

lelően rögzülni, és az adult szárny „hólyagos” lesz (Brower és Jaffe, 1989; Wilcox és mtsai., 

1989; Zusman és mtsai., 1990). Mivel a bazális kapcsolatok hibája magyarázná az Atg6 és UV-

RAG RNSi adult szárnyakban gyakran megfigyelhető hólyagos fenotípust, ezért megvizsgáltuk 

a β-integrin mintázatát az RNSi sejtekben. A kontroll - és az Atg14 RNSi -régiókban ebben a 

stádiumban fejlett, β-integrint tartalmazó bazális sejtkapcsolatok figyelhetők meg; ezzel szem-

ben Atg6 vagy UVRAG RNSi hatására ezek a struktúrák vagy teljesen hiányoznak, vagy bennük 

csak nagyon kevés β-integrin mutatható ki (38. ábra). 

 

38. ábra: Atg6 és UVRAG hiányában a szárnyak polaritása megváltozik III – bazális sejtkapcsolatok.  

A fotókon olyan 32 órás bábszárnyak részletei láthatóak felül- (f betű a kép bal alsó sarkában) és oldal-

nézetben (o betű a kép bal alsó sarkában), amelyek poszterior felében RNSi konstrukciót fejeztettünk ki, és a 

szárnyak anterior fele volt a kontroll. Ezeket a szárnyakat β-integrint (β-int) felismerő antitestekkel festettük meg. 

A jobb láthatóság érdekében a fotókon a bábszárnynak csak egy kis részlete van felnagyítva, és csak a feltüntetett 

fehérje detektálására alkalmas csatorna képe van feltüntetve. a,b,c) A β-integrin a kontroll régiókban a két szárny-

sejt-réteget egymással összekapcsoló bazális kapcsolatokban mutatható ki (az oldalnézet a két sejtréteg közötti 

sejtkapcsolatokat mutatja). Ezzel szemben az Atg6 RNSi (a’) és az UVRAG RNSi régióban (b’) ilyen jellegzetes β-

integrin tartalmú struktúrák nem alakulnak ki. c’) Az Atg14 csendesítése a kontrollhoz képest nem okoz jelentős 

változást a β-integrin mintázatában. Skála: 5 μm. Genotípusok: a) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-Atg6-
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RNSi/+ b) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/+; UAS-UVRAG-RNSi/+ c) UAS-Dcr-2/+; enGal4,UAS-eGFP/UAS-Atg14-

RNSi;+/+. 

Összegezve: az UVRAG-tartalmú PI3K(III) komplex szükséges a szárnysejtek normális 

polaritásának kialakításához, és hiányában egyes - normálisan a plazmamembrán specifikus 

sejtkapcsolataiban lokalizált - fehérjék eltérő helyekre szállítódnak vagy a sejten belül felhal-

mozódnak. Ennek következtében a szárnysejtek mintázata zavart szenved, bizonyos sejtkap-

csolatok nem tudnak megfelelően kialakulni, és az adult szárny felhólyagosodik. Miután az 

Atg14 mennyiségének csökkenése ilyen hatást nem vált ki, az Atg14-tartalmú PI3K(III) komplex 

valószínűleg nem vesz részt a szárnypolaritás kialakításában. 

4.5.4. Az Atg14 csendesítése apoptotikus sejthalálhoz vezet 

Az előzőekben bemutatott kísérletek eredménye azonban nem adott magyarázatot 

arra, hogy az Atg14 RNSi adult szárnyak miért csökevényesek. Ez a fenotípus elsősorban foko-

zott sejtpusztulásra utalhat, ezért TUNEL- és aktivált-kaszpáz-3 festést végeztünk RNSi szárny-

korongokon. Azt tapasztaltuk, hogy az Atg14-csendesített korongokban mindkét módszerrel 

intenzív sejtpusztulás mutatható ki, szemben a kontroll, az Atg6 RNSi vagy az UVRAG RNSi 

szárnykorongokkal (39. ábra). Hozzá kell tenni azonban, hogy az Atg14 RNSi vonal a bécsi 

Drosophila törzsközpont KK törzskönyvtárából származik, és számos, ebből a könyvtárból szár-

mazó törzsről kimutatták időközben, hogy bennük az RNSi indukálása után a megcélzott gén 

csendesítése mellett egyéb („off-target”) és sejtkárosító hatások is jelentkeztek (Green és 

mtsai., 2014). Így annak a lehetőségét egyáltalán nem zárhatjuk ki, hogy az Atg14 RNSi során 

tapasztalt fenotípus ennek tudható be. Miután azonban a sejthalál okának részletes vizsgálata 

doktori munkámnak nem volt célja, további vizsgálatokat nem végeztünk az Atg14 RNSi követ-

keztében fellépő sejtpusztulás eredetének tisztázására. 
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39. ábra: Az Atg14-csendesített szárnykorongokban intenzív programozott sejtpusztulás mutatható ki.  

A fotókon imaginális korongok láthatóak, amelyeken aktivált kaszpáz-3 immunfestést (a-d) vagy TUNEL-

reakciót (e-h) végeztünk a pusztuló sejtekben zajló folyamatok kimutatására. A kontroll (a,a’,e), az Atg6 RNSi 

b,b’,f) vagy UVRAG RNSi (c,c’,g) korongokban nem detektálható sejtpusztulás egyik módszerrel sem. d) Ezzel 

szemben az Atg14 RNSi korongokban (d,d’,h) aktivált kaszpáz-3-ra (d’; fehér nyilak) vagy TUNEL reakcióra (h; fe-

kete nyilak) nézve pozitív sejtcsoportok mutathatók ki. Skála: 50 μm. Hoechst: sejtmagfesték. Genotípusok: a, 

a’,e) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; +/+ b, b’,f) MsGal4/+; UAS-Dcr-2/+; UAS-Atg6-RNSi/+ c, c’,g) MsGal4/+; UAS-Dcr-

2/+; UAS-UVRAG-RNSi/+ d, d’,h) MsGal4/+;UAS-Dcr-2/UAS-Atg14-RNSi;+/+. 

4.6. Az Atg6 szükséges a muslicaszem pigmentációjának kialakításához  

A kifejlett muslica összetett szemében az ommatídiumokat pigmentsejtek választják el 

egymástól. Az ezekben található pigment granulumok lizoszomális eredetű organellumok, 

ezért a muslicaszem a lizoszóma biogenezis vizsgálatára alkalmas modell (Lloyd és mtsai., 

1998; Shoup, 1966). Azokban az autofág gén mutánsokban, amelyekben az elrontott gén kizá-

rólag autofág folyamatokban játszik szerepet a szem pigmentációja ép; viszont azoknak a gé-
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neknek a hibái, amelyek az autofágia mellett az endolizoszomális rendszer működésére is ha-

tással vannak (pl. deep orange/dor), gyakran a szem színét is megváltoztatják (Sevrioukov és 

mtsai., 1999; Takáts és mtsai., 2014). Mivel eddigi eredményeink alapján az Atg6 RNSi és Atg6 

mutáns sejtekben a másodlagos lizoszómák kialakulása és működése zavart szenved, ezért 

megvizsgáltuk az Atg6 mutációjának hatását a muslica összetett szemének színére is. Ennek 

érdekében mitotikus rekombinációval (az „Anyagok és módszerek” fejezetben leírt módon) 

Atg6 nullmutáns sejtekből álló szem képződését indukáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az Atg6 

nullmutáns szem színe kontroll vagy „tisztán” autofágia-mutáns állat szemszínével összeha-

sonlítva valamivel sötétebb és rózsaszínes árnyalatú; emellett az ommatídiumok rendezett-

sége is eltűnik – ez utóbbi jelenség a jelátviteli folyamatok zavarával magyarázható (40. ábra).  

 

40. ábra: Az Atg6 nullmutáns szemek pigmentációja eltér a vad típustól.  

A vad típusú (Canton S) szemekkel (a) azonos színű az autofágia-specifikus Atg8a génben mutáns  

(Atg8aKG07569) szem, és mindkettő közepén megfigyelhető egy sötétebb árnyalatú folt: az úgynevezett  pszeudopu-

pilla. c) Ezzel szemben az autofágiában és a lizoszómák képzésében egyaránt fontos szerepet játszó deep orange 

(dor) gén hipomorf mutációja (dor1) együtt jár a szemszín megváltozásával: a szem narancsos árnyalatot ölt és 

eltűnik a pszeudopupilla is.  d) A mitotikus rekombináció indukálásával képződött Atg6 mutáns (Atg61) szemek 

színe is megváltozik: sötétebb és rózsaszínűbb lesz, valamint rendezettsége is eltűnik. Genotípusok: a) vad típus 

(Canton S törzs), b) Atg8aKG07569/Atg8aKG07569 c) dor1/dor1 d) y1w*/+; eyGAL4, UAS-Flp/+; FRT82B,GMR-

Hid/FRTR2b,Atg61. 
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4.7. Retromer hiányában a muslica zsírtestben nem degradálódó autolizoszó-

mák halmozódnak fel 

Csoportunk a lizoszomális enzimreceptorokat a késői endoszómákról a Golgi-készü-

lékbe visszaszállító retromer komplex (lásd Bevezetés) és az autofágia kapcsolatát is vizsgálta. 

A Vps26 és a Vps35 retromer fehérjéket kódoló génben mutáns zsírtest sejtekben abnormáli-

san nagy, késői endoszóma- és autolizoszóma-markereket tartalmazó struktúrák halmozódnak 

fel, melyekben a lebontó folyamatok valószínűleg súlyosan sérültek (Maruzs és mtsai., 2015). 

Az én feladatom ebben a munkában a Vps35 mutáns vándorló lárvák zsírtestjeinek az ultra-

strukturális morfológiai vizsgálata volt.  

Ebben a stádiumban a lárvális zsírtestben intenzív fejlődési autofágia zajlik; az ezt meg-

előző táplálkozó stádiumban az autofág struktúrák még hiányoznak (41. ábra a, b, f). Ennek 

megfelelően a kontroll (a Vps35 mutációra heterozigóta) állatok vándorló lárváinak zsírsejtje-

iben számos kettős membránnal határolt, könnyen azonosíthatóan citoplazma-eredetű struk-

túrákat körülzáró autofagoszómákat és olyan autolizoszómákat találtunk, amelyekben az in-

tenzív lebontás miatt a szegregált beltartalom már nem azonosítható (126 vizsgálatból csak 15 

esetben - 16% tudtuk azonosítani a beltartalmat). Ezeken kívül gyakran előfordultak késői en-

doszómák/multivezikuláris testek is (41. ábra a, b).  

Ezzel szemben a Vps35 mutáns zsírtestsejtekben a normális morfológiájú autofagoszó-

mák mellett ezeknél jóval nagyobb méretű, szabálytalan alakú elektrondenz struktúrákat ta-

láltunk, amelyekben minden esetben (92 vizsgálatból 92-ben - 100%) mitokondriumok és en-

doplazmás retikulum-ciszternák láthatóak (41. ábra c, d). Méretük, denzitásuk és szerkezetük 

alapján (miután autolizoszómákra jellemzően egyszeres, és nem az autofagoszómákra jel-

lemző kettős membrán határolta őket) ezeket a struktúrákat nem-degradáló, hibás autolizo-

szómákként azonosítottuk. Számos esetben ezekben a struktúrákban apró, elektronlucens ve-

zikulákat találtunk, amelyek mérete összevethető a multivezikuláris testekben található 

intraluminális vezikulákkal. Ezért úgy véljük, ezek az abnormális autolizoszómák endoszomális 

eredetű anyagokat is tartalmaznak, tehát amfiszóma-eredetűeknek is tekinthetőek (41. ábra 
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c, d). Bizonyos esetekben olyan abnormális autolizoszómákat is találtunk, amelyek éppen au-

tofagoszómával fuzionáltak (41. ábra e).  

Összegezve: elektronmikroszkópos vizsgálataink alapján a retromer az autofágia kez-

deti lépéseihez és a fúziós eseményekhez nem szükséges, viszont a kialakult autolizoszómák-

ban zajló lebontó folyamatok során kritikus fontosságú. 

 

41. ábra: Retromer hiányában a muslica lárvális zsírtestben nem-degradáló autolizoszómák halmozódnak fel. 

a,b) A kontroll (Vps35+/-) zsírtestsejtekben L3 vándorló lárvastádiumban autofagoszómák, degradáló au-

tolizoszómák és késői endoszómák/multivezikuláris testek azonosíthatók. A kinagyított képeken multivezikuláris 
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test, benne az intraluminális vezikulákkal (a’; kis sárga nyílfejek) és autofagoszóma, benne endoplazmás retiku-

lummal (a’’; nagy sárga nyílfej) látható. c,d) A homozigóta Vps35 mutánsban (Vps35-/-) autofagoszómákat szintén 

találunk, viszont a kontroll minta degradáló autolizoszómái helyett nagy méretű, szabálytalan alakú, elektrondenz 

autolizoszómákat találunk, melyekben endoplazmás retikulum-ciszternák (nagyobb sárga nyílfejek), illetve mito-

kondriumok ismerhetők fel. Gyakran található ezekben az abnormális autolizoszómákban apró elektronlucens 

vezikula (kis sárga nyílfejek), melynek mérete azonos az a) és b) képen látható normális multivezikuláris testek 

intraluminális vezikuláinak méretével. e) Ezen a képen egy autofagoszóma és egy nem-degradáló autolizoszóma 

közötti fúziós esemény látható. f) Táplálkozó L3 stádiumú lárvában a zsírtestben nincs kimutatható autofág akti-

vitás. M: mitokondrium; AF: autofagoszóma; MVT: multivezikuláris test; dAL: degradáló autolizoszóma; ndAL: 

nem-degradáló autolizoszóma; L: Lipid csepp. Skála: a-d, f: 500nm, a’, a’’, c’, c’’, e: 200nm. g) Az oszlopdiagramon 

a degradálódó beltartalmú és ép beltartalmú autolizoszómák százalékos eloszlása látható. Az értékeket (degra-

dálódó=1, nem degradálódó=0) Chi-négyzet próbával hasonlítottuk össze: p < 0,001, Chi-érték: 152,448. h) Az 

autolizoszómák méretét a kontroll (N=79 autolizoszóma) és mutáns sejtekben (N=19 autolizoszóma) iTEM szoft-

verrel lemértük és a kapott értékeket Mann-Whitney teszttel hasonlítottuk össze: P=0.003 A box plot ábrán az 

oszlopok az alsó és felső kvartilisek közé eső adatokat jelölik, a függőleges intervallumok pedig az ezeken kívül 

eső adatokat. A ** P<0,01 értéket jelent.   Genotípusok: a, b, f) FRT42D, vps35(MH20)/CyOGFP c-e) FRT42D, 

vps35(MH20)/vps35(MH20). 
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5. Az eredmények megvitatása 

5.1. Az Atg6/UVRAG/Vps34 tartalmú lipid kináz komplex endocitózisban és au-

tofágiában betöltött szerepe a muslica szárnyában 

Az Atg6 fehérje szerepe az autofágiában régóta ismert és vitathatatlan, nélküle au-

tofagoszóma-biogenezis nem valósulhat meg (Burman és Ktistakis, 2010; Kang és mtsai., 2011; 

Scott és mtsai., 2004). Ezen kívül azonban az Atg6 (a Vps15 és a Vps34 mellett) a PI3K(III) komp-

lex központi alegysége is. Míg az általánosan elfogadott, hogy maga a PI3K(III) komplex az en-

docitózis folyamatában épp annyira fontos résztvevő, mint az autofágiában (Abe és mtsai., 

2009; Backer, 2008; Bechtel és mtsai., 2013; Itakura és mtsai., 2008; Jean és Kiger, 2014; Juhász 

és mtsai., 2008; Kihara és mtsai., 2001), az Atg6-ról ebben a tekintetben több, egymásnak el-

lentmondó adat lelhető fel a szakirodalomban. Számos eredmény arra utal, hogy az Atg6 nem 

szükséges a normális endocitotikus folyamatokhoz (Furuya és mtsai., 2005; Liang és mtsai., 

1999; Zeng és mtsai., 2006), más adatok viszont ennek ellenkezőjére szolgáltatnak bizonyíté-

kokat (Shravage és mtsai., 2013; Thoresen és mtsai., 2010). Fontos azonban kiemelni, hogy 

ezen vizsgálatok nagy része sejttenyészeten történt, és jóval kevesebb olyan kutatást végeztek, 

amely az Atg6 in vivo szerepeinek feltárására irányult, különös tekintettel más, nem az autofá-

giával összefüggő funkcióira (Funderburk és mtsai., 2010). Így célunkként azt tűztük ki, hogy az 

Atg6 eddig nem azonosított szerepeit vizsgáljuk meg in vivo, ecetmuslicában. Kísérleteinkkel 

sikerült igazolnunk, hogy az Atg6/UVRAG/Vps34-tartalmú PI3K(III) komplex több, nem autofág 

funkcióval is bír.  

Mivel a Vps34 és a Vps15 egyaránt szükséges számos vezikuláris transzportfolyamathoz 

(Abe és mtsai., 2009; Bechtel és mtsai., 2013; Juhász és mtsai., 2008; Lindmo és mtsai., 2008; 

Lindmo és Stenmark, 2006), feltételeztük, hogy az Atg6 is részt vehet hasonló folyamatokban. 

Sikerült kimutatnunk, hogy az Atg6 elengedhetetlen az endoszómaéréshez, mivel Atg6 hiányá-

ban a sejtek nem képesek PI3P előállítására, így az endoszómák nem tudnak normális degra-

datív endolizoszómákká alakulni. Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatokkal sikerült igazol-
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nunk, hogy a szárnykorong hámsejtjeinek apikális részén hibás, rosszul működő endolizoszó-

mák halmozódnak fel. Eredményeink nagyon hasonlóak a Vps34 és a Vps15 funkcióinak hibái-

ból eredő, ecetmuslicában leírt fenotípusokhoz (Abe és mtsai., 2009; Juhász és mtsai., 2008), 

valamint az emlősmodell-vizsgálatok során tapasztaltakhoz. A szárnysejtekben felhalmozódó 

abnormális struktúrák elektronmikroszkópos morfológiája ugyanis nagyon hasonló a Vps15 

mutáns egerek sejtjeiben találhatóakhoz. A Vps15 mutáns egerek egyfajta lizoszomális tárolási 

betegségtől szenvednek: izomsejtjeikben nem működő, hibás lizoszómák halmozódnak fel 

(Nemazanyy és mtsai., 2013). 

A Vps15-ről azt is kimutatták, hogy szükséges a sejtek plazmamembránjában a fehérjék 

mintázatának, így a normális sejtpolaritásnak a kialakulásához (Abe és mtsai., 2009). Ehhez 

nagyon hasonló fenotípust tapasztaltunk Atg6 hiányában: a bábszárny sejtjei hibás sejtkap-

csoló struktúrákat fejlesztettek, felborult a hámsejtek polaritása és ennek következtében a ki-

fejlett állatok szárnya torz lett. Tekintve, hogy a sejtkapcsoló struktúrák fehérjéinek egy része 

vezikuláris transzporttal szállítódik rendeltetési helyére, és turnovere is vezikuláris transzport-

tal valósul meg (Burdick és mtsai., 1996; Devenport, 2014; Lee és Streuli, 2014; Mellman és 

Yarden, 2013; Sebbagh és Borg, 2014), valószínű, hogy az Atg6-csendesített sejtekben a pola-

ritási mintázat megváltozása (legalább részben) a hibás vezikuláris transzportnak tudható be.  

A tumorok, illetve a metasztázisok kialakításában a sejtpolaritás és a sejtkapcsoló struk-

túrák megváltozása kulcsfontosságú (Lee és Streuli, 2014; Sebbagh és Borg, 2014; Sever és 

Brugge, 2015; Tellkamp és mtsai., 2014). Miután az Atg6-ot tumorszupresszorként is számon 

tartják (Furuya és mtsai., 2005; Kang és mtsai., 2011; Liang és mtsai., 1999; Qu és mtsai., 2003), 

nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy az Atg6 tumorszupresszor hatásainak egy része 

a normális sejtpolaritást kialakító funkcióihoz köthető. 

A Notch jelátvitel intenzíven kutatott, mind a szövetfejlődés, mind a rákos megbetege-

dések szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró folyamat (Andersson és mtsai., 2011; Ayaz 

és Osborne, 2014; Chillakuri és mtsai., 2012; Ferres-Marco és mtsai., 2006; Hu és mtsai., 2012; 

Schweisguth, 2004), amelynek szabályozásában - a jelátvitel megindításában és leállításában 

is - az endocitózis kulcsszerepet játszik (Barth és Kohler, 2014; Estella és Baonza, 2015; Fortini 
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és Bilder, 2009; Vaccari és mtsai., 2010; Vaccari és mtsai., 2008). Ecetmuslica Vps34 hiányában 

a lárvális szemkorongban a Notch receptor felhalmozódik a sejtek belsejében (Juhász és mtsai., 

2008). Atg6 hiányában is hasonló jelenséget tapasztaltunk: mind az Atg6 nullmutáns, mind az 

Atg6-csendesített sejtek felhalmozták a Notch–ot (és ezen kívül a Wnt jelátvitelben szerepet 

játszó Wingless és Arm/β-catenin fehérjét is). Vizsgálataink alapján mindez az endoszomális 

lebontás hiányából fakad. Ehhez hasonló jelenséget tapasztaltak emlős sejttenyészeten vég-

zett vizsgálatok során is: Beclin1/Atg6-csendesítés hatására a sejteken belül megnövekedett 

az epidermális növekedési faktor receptor mennyisége (Thoresen és mtsai., 2010).  

Ismert, hogy azokban a sejtekben, amelyekben az endoszomális felvétel gátolt, a Notch 

jelátvitel erőssége csökken; ha viszont a lizoszomális lebontás sérül, a jelátvitel erősödése ta-

pasztalható (Vaccari és mtsai., 2008). Megfigyeléseink alapján Atg6 hiányában a Notch jelátvi-

tel felerősödik - ez tovább erősítette azt a feltételezésünket, hogy az Atg6 (a PI3K(III) komplex 

részeként) szükséges egyes jelátviteli utak szabályozásához.  

Miután az Atg6 nullmutáns sejtekben multivezikuláris és multilamelláris testek halmo-

zódnak fel (lásd 23.-25. ábra), felvetődik a kérdés, hogy miért erősödik a Notch jelátvitel ezek-

ben a sejtekben? Hiszen a receptort a citoplazmától izoláló és a lizoszomális bontást lehetővé 

tevő intraluminális vezikulák képződése megtörténik. Erre a legvalószínűbb válasz az lehet, 

hogy a mutánsban az endoszómák felszíne nem tartalmaz PI3P-t, ezért az intraluminális ve-

zikulákba történő, az ESCRT komplexek által megvalósított fehérjeszelektálás zavart szenved. 

Bár az ESCRT-ok képesek az ubikvitinált receptorokat kötni, a receptoroknak az adott (később 

befűződő) membránterületen történő feldúsulásához szükséges a PI3P jelenléte (Babst, 2011; 

Hanson és mtsai., 2009; Henne és mtsai., 2013; Hurley és Hanson, 2010). Tehát úgy gondoljuk, 

hogy az ubikvitinált receptorok jelenléte miatt az ESCRT képes ugyan az endoszómák felszíné-

hez asszociálódni és intraluminális vezikulákat kialakítani, viszont PI3P hiányában a receptorok 

egy része a vezikula citoszolikus felszínén marad, ahonnan továbbra is küldhet jelet.  

Mind a Notch, mind pedig a Wnt jelátvitel hibája tumor- és áttétképződéshez vezethet 

(Hu és mtsai., 2012; Komiya és Habas, 2008; Logan és Nusse, 2004; Nusse, 2005), így a 
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Beclin1/Atg6 hibája ezen (vagy akár más) jelátviteli utak megváltozása miatt is növelheti a tu-

morok kialakulásának esélyét. Eredményeinkkel összhangban egy  tanulmányban kimutatták, 

hogy azokban az emlőrák sejtekben, amelyekben a Beclin1/Atg6 csökkent expressziót mutat, 

az epidermális növekedési faktor (EGF) jelátvitel felerősödik és ezek a sejtcsoportok nagyobb 

valószínűséggel képeznek áttéteket (Rohatgi és mtsai., 2015). 

Ugyanakkor a kettes típusú PI3K(III) komplexben részt vevő UVRAG-ról szintén bebizo-

nyították, hogy autofág és endocitotikus folyamatokban egyaránt szerepet játszik (Itakura és 

mtsai., 2008; Liang és mtsai., 2006; Liang és mtsai., 2008). Az UVRAG ecetmuslica ortológjáról 

azt is kimutatták, hogy a Notch jelátvitel szabályozásán keresztül a muslica imaginális szervei-

nek a fejlődéséhez is szükséges: UVRAG hiányában a Notch receptor a sejtek belsejében hal-

mozódik fel (Lee és mtsai., 2011). Proteomikai vizsgálatok alapján muslicában az UVRAG képes 

az Atg6-ot kötni (Guruharsha és mtsai., 2011). Mivel vannak arra utaló adatok, hogy az emlős 

UVRAG a HOPS komplexben található class C Vps fehérjékkel is kölcsönhatásba lép (Liang és 

mtsai., 2008), egyelőre nem világos, hogy a muslica UVRAG a Notch jelátvitelt a PI3K(III) része-

ként, vagy attól függetlenül szabályozza. Miután az autofág defektus kivételével minden vizs-

gálatunkban - beleértve a Notch jelátvitelt is - az UVRAG-csendesítés fenotípusa szinte teljesen 

megegyezett az Atg6-hiány okozta fenotípussal, inkább azt látjuk valószínűbbnek, hogy az UV-

RAG a PI3K(III) komplex tagjaként játszik szerepet a fenti folyamatokban. Azonban az autofág 

folyamatokban az UVRAG-csendesítés nem okozott változást; így a muslica hámsejtekben az 

UVRAG valószínűleg nem alkot komplexet a class C Vps-ekkel, ezért nem szükséges az au-

tofagoszóma-lizoszóma fúzióhoz. Feltételezéseinket megerősíti, hogy ehhez hasonló következ-

tetésekre jutottak - muslica zsírtest sejteken végzett vizsgálatok során - más tanulmányok is 

(Takáts és mtsai., 2014). 

Az Atg14 (emlősökben: Barkor) fehérjét a Beclin1 kölcsönható partnereként és a 

PI3K(III) részeként, így az autofág működések specifikus résztvevőjeként azonosították (Itakura 

és mtsai., 2008; Sun és mtsai., 2008). Emlőssejtekben azt találták, hogy az Atg14 toborozza a 

PI3K(III)-t az autofagoszóma képződésének helyére (Matsunaga és mtsai., 2010). Bár az első 
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eredmények alapján az Atg14-et a PI3K(III) autofágia-specifikus komponensének írták le, újab-

ban vannak olyan adatok, amelyek alapján az Atg14 endocitotikus folyamatok résztvevője is 

lehet (Kim és mtsai., 2012). A muslica Atg14 zsírtestben szükséges az autofágiához (Bánréti és 

mtsai., 2012; Pircs és mtsai., 2012), de arra még nem volt bizonyíték, hogy más PI3K(III)-függő 

folyamatokban is szerepet játszik-e. Eredményeink alapján ugyan az Atg14 csendesítése 

szárnyfejlődési zavarokat okoz, de ez nem a sejtpolaritás vagy az endocitotikus folyamatok za-

varának tudható be. Az Atg14-csendesített sejtekben ugyanis normális sejtkapcsoló struktúrá-

kat találtunk, az endolizoszomális rendszer morfológiája nem különbözött a vad típustól, és a 

Notch jelátvitelben sem tapasztaltunk változást; ráadásul a PI3P-markerként használt GFP-

FYVE-domén fúziós fehérje mintázat is szinte teljesen megegyezett a vad típussal. Mindezek 

alapján úgy véljük, hogy az Atg14 - az egyes típusú PI3K(III) komplex részeként - a muslica-

szárnyban csakis és kizárólag a normális autofág működésekhez szükséges.  

Bár az Atg14-csendesített szárnykorongokban megemelkedett arányban tapasztaltunk 

sejtpusztulást (ami megmagyarázhatja a kifejlett szárnyak torzulását), ez valószínűleg „off-tar-

get” hatásnak tudható be. A bécsi törzsközpont KK RNS interferencia könyvtárában található 

törzsek (ahonnan az Atg14 RNSi indukálására alkalmas transzgént hordozó muslicavonal szár-

mazott) 23%-ban ugyanis nem csak az annotált citológiai ponton tartalmaznak genomjukban 

inzerciót. A második inzerció viszont éppen egy olyan gént érint, amelynek túltermelése a mus-

licában szárnyfejlődési zavart okoz (Green és mtsai., 2014). Ráadásul adataink publikálását kö-

vetően már rendelkezésre áll Atg14 nullmutáns muslicatörzs, melynek egyedei életképesek és 

ép szárnyúak (Juhász Gábor közlése), ami még inkább megerősíti, hogy a szárnytorzulás és 

sejtpusztulás off-target hatásoknak tudható be. Ugyanakkor természetesen nem lehet teljesen 

kizárni, hogy az Atg14 valóban sejthalál-szabályozó szereppel is bír, ugyanis tumoros sejtekben 

- bizonyos körülmények között - az Atg14 csendesítése érzékenyíti a sejteket az apoptózisra 

(He és mtsai., 2015; Zhao és mtsai., 2014). 

Összegzésként: eredményeink alapján a muslicában jelen van az UVRAG-tartalmú, ket-

tes típusú PI3K(III) komplex, amely alapvető szerepet játszik az endocitózis szabályozásában, 

valamint ezen keresztül a normális sejtpolaritás kialakulásában és egyes jelátviteli folyamatok 
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endolizoszomális degradáció útján történő leállításában is. Ezzel szemben az Atg14-tartalmú 

egyes típusú PI3K(III) komplex funkciója muslicában autofágia-specifikus (42. ábra). Az Atg6, 

amely mindkét PI3K(III) komplex része, nem tekinthető kizárólagosan autofágiát szabályozó 

fehérjének: létfontosságú a szervfejlődés során és a kettes típusú PI3K(III) komplex részeként 

tumorszupresszor funkciókkal is rendelkezik.  

                   

42. ábra: Az egyes típusú (Atg14-tartalmú) és a kettes típusú (UVRAG-tartalmú) PI3K(III) komplexek szerepei 
ecetmuslicában.  

Részletesen kifejtve a szövegben. 

5.2. A retromer komplex szerepe az autofágiában 

 A retromer multiprotein komplex, melynek legfontosabb feladata a szolubilis lizoszo-

mális enzimek (savas hidrolázok) szállításáért felelős receptorok visszavétele az endoszómák 

membránjából a transz-Golgi hálózatba, hogy ott ismét frissen szintetizálódott enzimeket köt-

hessenek és továbbíthassanak (Seaman, 2012). Ezért a retromer valamelyik komponensének 

hiányában a lizoszómákba elégtelen mennyiségű enzim kerül, ami a lizoszomális lebontás sé-

rüléséhez vezet (Seaman, 2012; Seaman és mtsai., 1998). Emiatt a retromer működési hibái-

nak számos, lizoszómafunkcióval összefüggő patológiás folyamat lehet a következménye; töb-

bek között az Alzheimer- és Parkinson-kór kialakulásával is összefüggésbe hozták (Arighi és 

mtsai., 2004; Wang és Bellen, 2015; Wen és mtsai., 2011; Zavodszky és mtsai., 2014; Zimprich 

és mtsai., 2011).  
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Az egyik fontos retromer fehérje, a Vps35 Parkinson-kórral kapcsolatban azonosított 

autoszomális-domináns pontmutáns formájáról viszont azt is kimutatták, hogy gátolja az au-

tofagoszóma-képzést - ez a kísérletsorozat azonban nem a funkcióvesztéses fenotípus vizsgá-

latán alapult, hanem a pontmutáns Vps35 fehérjét termeltették túl emlőssejtekben 

(Zavodszky és mtsai., 2014). Ugyanennek a fehérjének a rizsben található ortológjáról pedig 

kimutatták, hogy kölcsönhatásba lép az Atg8 fehérjével, és ez az interakció szükséges az au-

tofagoszóma biogeneziséhez (Zheng és mtsai., 2015). Tehát vannak arra utaló adatok, hogy a 

retromer az autofágiában is szerepet játszik. Azonban a szakirodalomban még nem lelhető 

olyan tanulmány, amely a retromert nem az autofág folyamat kezdeti lépéseivel, hanem már 

a lebontással hozná összefüggésbe; pedig valószínű, hogy ha a lizoszómák nem képesek meg-

felelő szinten működni, akkor az autofágiával lebontandó anyagok sem emésztődnek meg ha-

tékonyan. Muslica zsírtestben végzett vizsgálataink eredményei ezt a feltételezést támasztják 

alá: Vps35 hiányában abnormálisan nagyméretű és még felismerhető sejtorganellumokat tar-

talmazó autolizoszómák azonosíthatók a sejtekben - tehát a lebontás súlyosan sérül. Az álta-

lunk megfigyelt fenotípus rendkívül hasonlít a lizoszóma membránjában működő vakuoláris 

ATP-áz alegységek csendesítése által okozott fenotípushoz, amikor az autolizoszómák elégte-

len elsavasodása miatt szintén a lebontás sérül (Mauvezin és mtsai., 2015). Ezért az sem kizárt, 

hogy a retromer a vakuoláris ATP-ázok szállításában is részt vesz. Összegezve: retromer hiá-

nyában a muslica zsírtestsejteiben az autofagoszóma-képződés és az autofág struktúrák fúziós 

eseményei megtörténnek, viszont a lizoszomális lebontás súlyosan gátolt (lásd: 43. ábra). 
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43. ábra: Modell a retromer komplex szerepéről muslica zsírsejtekben.  

A: A transz-Golgi hálózatból származó vezikulákkal történő fúzió során az endoszóma membránjába lizo-

szomális enzimreceptorok kerülnek, amelyek a késői endoszóma savas pH-ján elengedik az addig kötött szolubilis 

lizoszomális enzimeket. A szabad receptorokat a késői endoszóma membránjából a retromer irányítja vissza a 

transz-Golgi hálózatba, a késői endoszóma pedig lizoszómává alakul, miközben autofagoszómával is egyesülhet. 

A transz-Golgi hálózatba visszakerült enzimreceptorok újra enzimeket köthetnek és GGA-k (a transz-Golgi hálózat 

felszínén vezikulák képződésében szerepet játszó burokfehérjék) segítségével visszakerülnek az endoszomális 

rendszerbe. Az enzimtartalmú vezikulák (régebben ezeket tekintették primer lizoszómáknak), autofagoszómák-

kal, endoszómákkal és amfiszómákkal egyesülhetnek, majd a lizoszómákban a megfelelő enzimmennyiség jelen-

létében a beltartalom degradálódhat. B: működőképes retromer hiányában a lizoszomális receptorok „csapdába 

esnek” az endolizoszomális rendszer kompartmentjeinek membránjaiban, és nem képesek visszajutni a transz-

Golgi hálózatba. Emiatt hiába vannak újonnan szintetizált lizoszomális enzimek a transz-Golgi hálózat területén, 

elegendő receptor hiányában a szállításukat végző, GGA-burokkal rendelkező vezikulák nem tudnak feltöltődni 

megfelelő mennyiségű enzimmel. Emiatt a lizoszomális lebontás gátlódik, viszont az endoszómák és autofagoszó-

mák képződése nem szenved zavart. Továbbra is képesek (akár egymás után többször is) fuzionálni, aminek ered-

ményeképpen nagyméretű struktúrák jönnek létre, melyekben ugyanakkor - a lebontás elégtelensége miatt - 

sejtorganellumok és endoszóma-eredetű struktúrák ismerhetők fel. (Lakatos Zsolt ábrája). 
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6. Anyagok és módszerek 

6.1. Drosophila törzsek és fenntartásuk 

A kísérletek során felhasznált törzseket és a hozzájuk tartozó törzsszámokat, referen-

ciákat az 1. táblázat mutatja be. A muslicákat standard táptalajon (kukoricaliszt, répacukor, 

élesztő, CaCl2, agar, antibiotikumok) 25 0C-os hőmérsékleten, 50%-os páratartalom mellett tar-

tottuk fenn, 12 órás fény-sötét ciklus mellett. Vizsgálatainkhoz L3 vándorló stádiumú (96-108 

óra AEL), bábstádiumú (30 óra APF), bábból frissen kikelt vagy 1 napos adult állatokat használ-

tunk. A 30 órás báb a mi kísérleti körülményeink között a Bainbridge és Bownes szerinti P6-P7 

bábstádiumnak felelt meg, melynek legfontosabb jellemzői: minden külső függelék megtalál-

ható, a Malpighi-edények felbomlása miatt zöldessárgás  csomó („yellow body”) jelenik meg 

az állatban, a bábbőrben történő vedlés következményeként a kutikula elválik az epidermisz-

től, valamint a szemszín még fehér (Bainbridge és Bownes, 1981). Az egyedi eltérések miatt az 

állatok egy része kicsit hamarabb, másik része kicsit később éri el ezt a fejlődési állapotot, ezért 

a bábformálás kezdetétől számított időmérés mellett minden esetben a morfológiai jellemző-

ket is figyelembe véve állapítottuk meg, hogy az adott egyed alkalmas-e a vizsgálatokra.  

Törzs neve Forrás  Törzs azonosítója vagy 
referencia  

Atg61 Eric  H. Baechrecke (Shravage és mtsai., 2013) 

UAS-Atg6-myc Eric H. Baechrecke  (Shravage és mtsai., 2013) 

UAS-GFP-2xFYVE Marcos Gonzalez-Gaitan  
(Wucherpfennig és mtsai., 

2003) 

tubRab4-YFP Suzanne Eaton  (Marois és mtsai., 2006) 

tubRab11-YFP Suzanne Eaton  (Marois és mtsai., 2006) 

tubRab5-CFP, tubRab7-YFP Thomas Klein  (Troost és mtsai., 2012) 

UAS-Lamp1-GFP Helmut Krämer  
(Pulipparacharuvil és 

mtsai., 2005) 

tubLamp1-GFP Helmut Krämer  
(Pulipparacharuvil és 

mtsai., 2005) 

KatD-mCherry Juhász Gábor  (Takats és mtsai., 2013) 

ptcGal4,UAS-myc,UAS-mCherry-
Atg8 

Juhász Gábor 
 

(Nagy és mtsai., 2013) 

MsGal4 BDSC 8860 

 MsGal4;UAS-Dcr-2 BDSC 25706 
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UAS-Atg6-RNSi BDSC 28060 

UAS-UVRAG-RNSi BDSC 34368 

UAS-Atg14-RNSi VDRC 108559 

UAS-Vps34-RNSi VDRC 100296 

UAS-Vps15-RNSi BDSC 34092 

UAS-Atg8a-RNSi BDSC 28989 

UAS-N BDSC 26820 

UAS-Hrp-CD2 BDSC 8763 

UAS-Clc-GFP BDSC 7107 

UAS-Flp BDSC 4539 

FRT82B,ubiGFP,Minute(RpS3Plac92) BDSC 5627 

FRT82B,ubiGFP BDSC 32655 

FRT82B BDSC 2035 

hsFlp BDSC 8862 

UAS-Dcr-2;enGal4,UAS-EGFP BDSC 25752 

enGal4 BDSC 30564 

enGal4,RFP BDSC 30557 

UAS-Dcr-2;enGal4,UAS-
myrRFP,NRE-EGFP 

BDSC 30730 

dor1 BDSC 751 

Atg8aKG07569 BDSC 14639 

eyGAL4, UAS-Flp/+; FRT82B,GMR-
Hid 

BDSC 5253 

FRT42D, vps35(MH20) Jean-Paul Vincent 
(Franch-Marro és mtsai., 

2008) 
1. táblázat: Felhasznált muslicatörzsek. 

(BDSC: Bloomingtoni Drosophila Törzsközpont, VDRC: Bécsi Drosophila RNSi központ) 
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6.1.1. RNSi vizsgálatok 

Vizsgálataink jelentős részében RNSi indukálásával értük el a vizsgált célgén expresszi-

ójának csökkentését. Ennek során az RNS interferenciát kiváltó transzgént régió- vagy szövet-

specifikus módon fejeztettük ki. Ahhoz, hogy az összes fejlődő szárnysejtben kifejeződjenek az 

RNSi konstrukciók, az RNSi törzseket BxMS1094Gal4; UAS-Dicer 2 törzsekkel kereszteztük (a dol-

gozatban a BxMS1094Gal4-et egyszerűsítve MsGal4-ként jelöltem). Ebben a törzsben a Gal4 fe-

hérje a fejlődő szárny teljes területén, minden fejlődési stádiumban kifejeződik (lásd: Beveze-

tés). Az utódgenerációt elsősorban a felnőtt állatok szárnyainak morfológiai vizsgálatához, 

elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz, illetve fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatokhoz hasz-

náltuk fel.  

A fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatok túlnyomó részében a szelvények (és így a 

szárny) poszterior részén kifejeződő engrailed-Gal4 (enGal4), valamint UAS-GFP vagy UAS-RFP 

transzgént hordozó egyedekkel kereszteztük az RNSi muslicákat. A (szintén az enGal4 szabá-

lyozása alatt álló) riporter segítségével jól körül lehetett határolni az RNSi konstrukciók pontos 

kifejeződési területét, ezért a riportert nem kifejező régiót - a fejlődő szárny anterior felét - a 

vizsgálatok során ideális kontrollszövetként használhattuk.  

6.1.2. Atg6 nullmutáns sejtklónok, nullmutáns szárny és szem képződésének indukálása 

Mivel az Atg6 nullmutációja (Atg61) homozigóta formában már L3 vándorló stádiumban 

az állat pusztulását okozza (Shravage és mtsai., 2013), ezért szárnysejtcsoportok, illetve teljes 

báb és adult szárnyak, valamint szemek vizsgálatához legtöbbször mitotikus rekombináció se-

gítségével nullmutáns sejtek illetve szervek képződését indukáltuk. Ekkor a vizsgált állat élet-

képes marad, elérheti az adult kort is, mert többi szervét az Atg61 mutációra nézve heterozi-

góta sejtek alkotják. Vizsgálataink előkészítését nagyban megkönnyítette, hogy az Atg6 null-

mutáns törzset már úgy kaptuk meg az azt előállító szerzőktől, hogy a mutáns allél egy FRT-t 

hordozó kromoszómakarra volt rekombinálva (Shravage és mtsai., 2013). 
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A szárnykorong Atg6 nullmutáns klónsejt-csoportjainak generálásához FRT82B,Atg61 

muslicákat hsFlp; FRT82B,ubi-GFPnls egyedekkel kereszteztünk és az utódokat a második lár-

vastádiumban két órán keresztül 37 0C-os hősokknak tettük ki, hogy az Flp enzim szintézisét 

indukáljuk (lásd Bevezetés). (Az ubikvitin promóternek köszönhetően a GFP minden olyan sejt-

ben kifejeződik, amely tartalmazza az ubi-GFPnls transzgént, tehát a nullmutáns sejtek a 

transzgén hiánya miatt feketének látszanak, ha a fluoreszcens mikroszkóp a zöld csatornáját 

használjuk). Ezt követően az állatokat 25 0C-on tartottuk.  

Atg6 nullmutáns szemek generálásához az FRT82B,Atg61 muslicákat eyGAL4,UAS-Flp; 

FRT82B,GMR-Hid muslicákkal kereszteztük. A keresztezés eredményeként az utódokban a 82B 

citológiai pozícióban FRT helyet hordozó homológ kromoszómák egyikén az Atg6 nullmutáns 

allél, a másikon a GMR-Hid transzgén található. Az ey (eyeless) promóternek köszönhetően a 

rekombináz a szemkorong még osztódó, differenciálatlan sejteket tartalmazó régiójában exp-

resszálódik. A rekombináció eredményeként létrejövő, az Atg61 mutációra nézve homozigóta 

sejtek elveszítik a GMR-Hid transzgént.  A Hid (Head involution defective) egy proapoptotikus 

fehérje, túltermeltetése a sejtek pusztulását okozza, de a GMR (Glass multiple reporter) pro-

móternek köszönhetően csak később, a már differenciált, nem osztódó sejtekben fejeződik ki. 

Miután az Atg61 homozigóta mutáns sejtek a GMR-Hid transzgént nem tartalmazzák, életben 

maradnak, míg a többi, GMR-Hid transzgént hordozó sejt programozott sejthalállal elpusztul – 

végeredményben tehát a kifejlett szem csak nullmutáns sejtekből áll (Stowers és Schwarz, 

1999). 

Mivel a muslica nullmutáns szem előállításához használt GMR-Hid módszer szárnyban 

nem alkalmazható (a GMR promóter a szem kivételével máshol nem aktív), és más, ehhez ha-

sonló rendszer sem áll rendelkezésre, ezért Atg6 nullmutáns szárnyak generálásához a 

Newsome és munkatársai által - eredetileg muslicaszem vizsgálatára - kifejlesztett Minute 

rendszert adaptáltuk (Newsome és mtsai., 2000).  A Minute mutációk homozigóta formában 

általában letálisak vagy meggátolják a sejtosztódást, a Minute mutációra heterozigóta sejtek 

pedig a vad típusú sejteknél jóval lassabban fejlődnek. Ennek következtében azokban a gene-
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tikailag mozaikos fejlődő állatokban, amelyekben egyaránt vannak Minute-ra nézve heterozi-

góta és vad típusú sejtek, a kifejlett szerveket túlnyomórészt vad típusú sejtek alkotják (Morata 

és Ripoll, 1975). Muslicaszem vizsgálata során az Flp enzimet szemspecifikusan fejeztetik ki 

olyan állatokban, amelyekben az FRT hely közelében a homológ kromoszómák egyikében a 

vizsgált mutáció, míg a másik kromoszómán egy Minute mutáció található. Az Flp által indukált 

rekombináció következtében a vizsgált mutációra homozigóta, de Minute allélt nem tartal-

mazó, valamint Minute-homozigóta sejtek jönnek létre (és ez utóbbiak elpusztulnak), míg a 

rekombináción át nem esett környező sejtek heterozigóták maradnak. Ha a vizsgált mutáció 

homozigóta formában nem érinti a sejtosztódást, a homozigóta mutáns sejtek a környező, Mi-

nute-ra heterozigóta sejteket túlnövik; ekkor a kifejlett szemet alkotó sejtek több mint 95%-a 

homozigóta mutáns sejtekből állhat (Newsome és mtsai., 2000).  

Ehhez hasonló elven sikerült Atg6 nullmutáns szárnyat generálnunk. Ehhez olyan álla-

tokat hoztunk létre, amelyek genomja tartalmazta az MsGal4 és UAS-Flp transzgéneket, har-

madik kromoszómáikon a 82B citológiai pozícióban FRT helyet, és az egyik kromoszómán az 

FRT hely mellett a Minute (RpS3Plac92) mutációt, a másikon az Atg6 nullmutáns allélt hordozták. 

Ezekben az állatokban a rekombináz kifejeződése a fejlődő szárny területére koncentrálódik, 

emiatt csak a fejlődő szárnyban (pontosabban az imaginális korong szárnyzseb részében) jö-

hetnek létre Atg61 homozigóta mutáns sejtek, amelyek a Minute mutációt nem tartalmazzák, 

így a többi sejtet képesek túlnőni.  

6.2. Antitestek 

A munkánk során alkalmazott antitesteket, a felhasználás módját, a kísérletek során 

alkalmazott hígítást, a referenciákat és a katalógusszámokat az alábbi táblázat foglalja össze 

(2. táblázat).  

Antitest Felhasználás és hígítás Forrás 

egér anti-Flamingo IHC: 1:50 DSHB: Flamingo #74 

egér anti-Armadillo IHC: 1:100 DSHB: N2 7A1 ARMADILLO 

egér anti-Fasciclin III IHC: 1:100 DSHB: 7G10 anti-Fasciclin III 

patkány anti-Cadherin IHC: 1:100 DSHB: DCAD2 

egér anti-Discs large IHC: 1:100 DSHB: 4F3 anti-discs large 
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egér anti-β-integrin IHC: 1:80 DSHB: CF.6G11 

nyúl anti-GFP IHC: 1:800, IEM: 1:100 Abcam: ab290-50 

egér anti-Notch extracelluláris domén IHC: 1:100 FP: 1:25 DSHB: C458.2H 

egér anti-Notch intracelluláris domén IHC: 1:100, WB: 1:250 DSHB: C17.9C6 

egér anti-Delta extracelluláris domén IHC: 1:100 DSHB: C594.9B 

egér anti-Wingless IHC: 1:100 DSHB: 4D4 

nyúl anti-p62 IHC: 1:2000, WB: 1:8000 Juhász Gábor (Pircs és mtsai., 
2012) 

nyúl anti-Katepszin L WB: 1:500 Abcam: ab58991  

patkány anti-mCherry IHC: 1:300 Juhász Gábor (Nagy és mtsai., 
2013)  

nyúl anti-aktivált Kaszpáz-3 IHC: 1:300 Cell Signaling Technology: #9661 

juh anti-Digoxigenin-AP konjugátum TUNEL: 1:4000 Roche: 11093274910 

DyLight®594 ló anti-egér IHC: 1:500 Vector: Dl-2594 

DyLight®594 kecske anti-nyúl IHC: 1:500 Vector: Dl-1594 

Alexa Fluor®488 kecske anti-egér IHC: 1:500 Invitrogen: A11001 

Alexa Fluor®488 kecske anti-nyúl IHC: 1:500 Invitrogen: A11008 

Alexa Fluor®568 kecske anti-patkány  IHC: 1:500 Invitrogen: A11077 

18nm arany-konjugált kecske anti-nyúl IEM: 1:100 Jackson Immuno: 111-215-144   

AP-konjugált kecske anti-nyúl WB: 1:5000 Sigma: A3687 

AP-konjugált kecske anti-egér WB: 1:5000 Sigma: A5153 
2. táblázat: Felhasznált antitestek. 

IHC: immunhisztokémia, FP: felvételi és szállítási próba, IEM: immuno-elektronmikroszkópia, WB: Wes-

tern-blot, DSHB: Developmental Studies Hybridoma Bank. 

6.3. Immunhisztokémia és képalkotás 

Báb stádiumú (30 órás APF) állatokról csipesz segítségével lefejtettük a bábbőrt, és az 

így megtisztított bábokat 4%-os formalin-PBS-ben szobahőn 90 percig fixáltuk. A fixálás után a 

mintákat alaposan mostuk (3 öblítés, majd 3x10 perc mosás PBS-sel). Ezt követően PBS-csepp-

ben a bábszárnyat kiboncoltuk a kutikulazsebből. 

Az imaginális szárnykorongok immunhisztokémiai vizsgálatához először harmadik lár-

vastádiumú vándorló állatokból jéghideg PBS-cseppben kiboncoltuk a szárnykorongokat, ez-

után 4%-os formalin-PBS-ben szobahőn 60 percig fixáltuk, majd a bábszárny esetében alkal-

mazott módon a fölösleges fixálót a szövetből kimostuk.  

Ezt követően az immunhisztokémiai vizsgálatra szánt szárnykorongokat és a bábszár-

nyakat azonos módon kezeltük. Először 30 percig szobahőn PBTX-ben (0,1% Triton X-100 PBS-
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ben) permeabilizáltuk, majd szintén 30 percig szobahőn blokkoló oldatban (5% FCS PBTX-ben), 

végül 4 0C-on, egy éjszakán át blokkoló oldatban hígított elsődleges antitest jelenlétében inku-

báltuk a mintákat. Ezt követően valamennyi lépés szobahőmérsékleten történt. Először há-

romszor öblítettük a szöveteket, majd emelt sókoncentrációjú PBTX oldatban (0,24g NaCl 10ml 

PBTX-ben) inkubáltuk a mintákat szobahőn 15 percig, hogy csökkentsük az aspecifikus kötések 

számát. Egy PBTX-es öblítést követően még 2x10 percig mostuk a szöveteket, amelyeket ez-

után 30 percig blokkoló oldatban, majd a blokkoló oldatban kihígított másodlagos antitest je-

lenlétében inkubáltuk 3 órán keresztül. Ezután a fentebb ismertetett mosási lépéseket végez-

tük el, azzal a különbséggel, hogy az emelt sókoncentrációjú PBTX oldat sejtmagfestéket (Ho-

echst 33452) is tartalmazott a gyártó által ajánlott koncentrációban. A mintákat végül PBS-sel 

mostuk (1 öblítés, 2x10 perc mosás), majd Vectashieldben fedtük le.  

Az ex vivo Notch receptor felvételét és lebontását vizsgáló esszéhez az imaginális 

szárnykorongokat jéghideg M3 médiumban (Sigma) boncoltuk, majd 10 percig inkubáltuk jé-

gen Notch extracelluláris domén-specifikus antitestet is tartalmazó M3 médiumban. Ezt köve-

tően az antitestet tartalmazó M3 médiumot lecseréltük friss, szobahőmérsékletű M3 médi-

umra, és ebben inkubáltuk a mintákat 3 órán keresztül szobahőn. Ezután a mintákat fixáltuk, 

permeabilizáltuk (30 percig szobahőn PBTX-ben), majd szintén 30 percig szobahőn blokkoló 

oldatban (5% FCS PBTX-ben) inkubáltuk. Az internalizált elsődleges antitestet ezt követően a 

megfelelő másodlagos antitesttel a fent leírt módon megfestettük.  

Rhodamin-falloidin festéshez a bábszárnyakat a fent leírt módon boncoltuk, mostuk és 

fixáltuk, ezután 10 percig PBTX-ben permeabilizáltuk, majd 30 percig 1%-os FCS PBTX-ben blok-

koltuk. 40 percig rhodamin-phalloidin (0.5𝜇g/mL) és Hoechst tartalmú blokkolóban inkubáltuk 

a szárnyakat, végül intenzív PBS-es mosást követően a mintákat Vectashieldben fedtük.  

A TUNEL-reakciót a McCall és munkatársai által leírt protokoll alapján végeztük (McCall 

és mtsai., 2004). A fénymikroszkópos vizsgálatokhoz szükséges reagenseket a Sigma-Aldrich 

vállalattól szereztük be.  A mintákat Apotome 1 szemikonfokális feltéttel és Axio Mrm kame-

rával felszerelt Zeiss AxioImager Z1 timusú mikroszkóppal, AxioVision 4.82 szoftver segítségé-
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vel fényképeztük le. Az általunk használt objektívek típusai: Plan-NeoFluar 40x 0.75 NA objek-

tív (az imaginális korongok fotózásához) és Plan-Apochromat 63x 1.4 NA (a bábszárnyak fotó-

zásához). A Notch-riporter expressziójának vizsgálatakor Image J szoftverrel készítettük az in-

tenzitásgörbéket. 

6.4. Elektronmikroszkópia 

6.4.1. Transzmissziós elektronmikroszkópia 

A báb stádiumú (30 órás APF) állatokról csipesz segítségével lefejtettük a bábbőrt, és 

az így megtisztított bábokat egy éjszakán át 4 0C-on fixáltuk (a fixálókeverék: 2% formaldehid, 

0.5% glutáraldehid, 3mM CaCl2 és 1% szacharóz 0.1M nátrium-kakodilátban oldva, pH=7,4).  A 

következő néhány lépés szobahőmérsékleten történt. A fixálás után a mintákat alaposan mos-

tuk (3 öblítés, majd 3x10 perc mosás nátrium-kakodiláttal), majd egy csepp nátrium-kakodilát-

ban kiboncoltuk a bábszárnyakat. Ezt követően a mintákat utófixáltuk ozmium-tetroxiddal 

(0,5% desztillált vízben hígítva, 60 percig) és uranil-acetáttal (2% desztillált vízben hígítva, 30 

percig). A mintákat ezután felszálló alkoholsorban víztelenítettük, majd LR White műgyantába 

ágyaztuk be a gyártó javaslatait követve. A gyantával átitatott szöveteket 36-48 órán keresztül 

60⁰C-on tartottuk, hogy a műgyanta megfelelően polimerizálódjon.  

A Vps35 mutáns állatok zsírtestének vizsgálatához a lárvák testfalát PBS-ben felnyitot-

tuk (hogy az összes testüregben lévő szerv minden oldalról érintkezzen a pufferrel, de ne úsz-

szon el), majd az egész állatot fixáltuk.  A fixálás, az utófixálás és az azt követő összes lépés 

megegyezett a bábszárnyak előkészítésénél leírtakkal.  

A kifaragott mintákról készült ultravékony metszeteket uranil-acetáttal (4%, 50%-os 

metanolban oldva) 8 percen keresztül, majd Reynolds-féle ólom-citráttal 3 percen keresztül 

kontrasztosítottuk. A metszeteket 60kV gyorsítófeszültségen működő JEOL JEM 1011 típusú 

transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. A képeket Olympus Morada 11 megapixel 

kamera és iTEM szoftver (Olympus) segítségével készítettük.  Az elektronmikroszkópos vizsgá-

latok során használt anyagokat és reagenseket a Sigma-Aldrich-tól szereztük be. 
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6.4.2. Savas foszfatáz citokémia 

A bábszárnyakat a fentebb leírt eljárással boncoltuk és rögzítettük, majd háromszor 5 

percig mostuk 0,05M nátrium-acetát pufferben (pH=5,0) szobahőmérsékleten.  Ezt követően 

30 percig inkubáltuk őket Gömöri-féle médiumban (5mM β-glicerofoszfát és 4mM ólom-nitrát 

0,05M acetát pufferben). Mivel a fixálás hatására az enzim nem veszíti el reakcióképességét, 

az alkalmazott savas pH-n az enzim a β-glicerofoszfátot glicerinre és inorganikus foszfátra ha-

sítja, amely az ólomnitráttal a keletkezési helyén azonnal oldhatatlan ólomfoszfát csapadékot 

képez. Ez a csapadék elektronmikroszóppal jól detektálható (Gömöri, 1952; Waters és Butcher, 

1980). A mintákat háromszor 5 percig mostuk acetát pufferben és ezt követően nátrium-kako-

dilátban, majd a 6.4.1. fejezetben leírt eljárással ágyaztuk be őket LR White műgyantába. A 

kontroll kísérletek során β-glicerofoszfát mentes médiumban inkubáltuk a szöveteket. A reak-

ció során keletkező ólomcsapadék jobb láthatósága érdekében az ultravékony metszeteket 

kontrasztosítás nélkül vizsgáltuk. 

6.4.3. HRP kimutatása DAB-festéssel 

A bábszárnyakat a fentebb leírt eljárással boncoltuk és fixáltuk, majd 50mM ammó-

nium-kloridot és 50 mM glicint tartalmazó Tris pufferben (0,05M, ph=7,6) inkubáltuk, hogy a 

fixálóból származó és a szövetben rekedt, de annak molekuláival reakcióba nem lépett aldehi-

deket blokkoljuk.  Ezt követően a mintákat 10 percig Tris pufferben, majd 1 percig 1% hidro-

gén-peroxidot tartalmazó TRIS pufferben inkubáltuk, hogy a szövet saját peroxidáz-aktivitását 

blokkoljuk. A szöveteket ezután mostuk (3x10 perc, Tris pufferrel) és DAB oldattal (0,5mg/ml 

DAB, Tris pufferben oldva) előinkubáltuk (15 perc), ezután DAB előhívó oldatban (0,5mg/ml 

DAB és 0,01% H2O2 TRIS pufferben oldva) inkubáltuk a pozitív reakciót jelző barnás szín meg-

jelenéséig (sztereomikroszkóppal folyamatosan figyelve, kb. 10 percig).  A mintákat végül há-

romszor 10 percig mostuk Tris pufferben és ezt követően nátrium-kakodilátban, végül a 6.4.1. 

fejezetben leírt eljárással ágyaztuk be őket LR White műgyantába. A kontroll kísérletek során 
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hidrogén-peroxidot nem tartalmazó DAB előhívó médiumban inkubáltuk a szöveteket. A reak-

ció során keletkező csapadék jobb láthatósága érdekében az ultravékony metszeteket kont-

rasztosítás nélkül vizsgáltuk. 

6.4.4. Csökkenő hőmérsékletű beágyazás és posztembedding immuncitokémia 

A bábszárnyakat a 6.4.1. fejezetben leírt eljárással rögzítettük, viszont kakodilát puffer 

helyett foszfát puffert (0,1 M, pH=7,4), rögzítőoldatként pedig az alábbi oldatot használtuk: 4% 

formaldehid, 0,05% glutáraldehid és 0,2% pikrinsav, foszfát pufferben oldva. A foszfát pufferes 

mosásokat (3x10 perc) követően a szárnyakat 50mM ammónium-kloridot és 50 mM glicint 

tartalmazó pufferben inkubáltuk, majd ismét mostuk. A mintákat 3 órán át  szobahőn 0,05M 

maleát pufferben oldott 1% uranil-acetáttal utórögzítettük, majd felszálló alkoholsorban, 

egyre csökkenő hőmérsékleten víztelenítettük a következő sorrendben: 25% etanol (10 percig, 

jégen), 50% etanol (10 percig, jégen), 70% etanol (10 percig, −20 0C -on), 96% etanol (20 percig, 

−20 0C -on), és végül abszolút etanol (2x60 percig, −20 0C -on). A mintákat katalizátort tartal-

mazó, tiszta LR White gyantával -20 0C-on 24 órán át itattuk át. Ezután a mintákat tartalmazó, 

gyantával töltött 0,5ml Eppendorf-csöveket egy házilag készített, 2 db 6W teljesítményű UV 

fénycsővel felszerelt előhűtött dobozba helyeztük (a doboz Kis Viktor munkája). A doboz 48 

órán keresztül volt -20 0C-on, és a folyamatos ultraibolya megvilágítás hatására a gyanta töké-

letesen polimerizálódott. Az ultravékony metszeteket 100 mesh rácssűrűségű, formvarral hár-

tyázott nikkel rostélyokra vittük fel.  Az immunreakció 96 lyukú, parafilmmel burkolt plate-re 

helyezett cseppeken, párásított kamrában zajlott, az elsődleges ellenanyaggal történő inkubá-

lás kivételével szobahőmérsékleten. A reagensek sorrendje és a hozzátartozó időtartamok a 

következők: 1) 5% H2O2, 1 perc; 2) kétszer desztillált víz, 3x5 perc; 3) 0.1% NaBH4 TBS-ben 

(pH=7,6), 10 perc; 4) 50mM glicin TBS-ben, 30 perc; 5) TBS, 3x5 perc; 6) 10% FCS TBS-ben, 30 

perc; 7) elsődleges anti-GFP ellenanyag 5% FCS-TBS-ben, egy éjszakán át 4 0C-on; 8) 2% FCS 

TBS-ben,  3x5 perc; 9) 18nm arany-konjugált másodlagos antitest 2% FCS-TBS-ben, 90 perc; 

10) TBS. 3×5 perc; 11) 1% glutáraldehid TBS-ben, 10 perc; 12) intenzív mosás kétszer desztillált 

vízzel. Az ultravékony metszeteket uranil-acetáttal (4%, 50%-os metanolban oldva) 15 percen 

keresztül, majd Reynolds féle ólom-citráttal 1 percen keresztül kontrasztosítottuk. 
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6.5. Kvantifikálás és statisztikai elemzés 

A statisztikai elemzések során a bábszárnyak kontroll és RNSi régióiról készített fotókról 

Adobe Photoshop CS5 extended v.12.0 szoftver segítségével véletlenszerűen 100x100 pixel 

területű kvadrátokat vágtunk ki, majd a fluoreszcens jelet tartalmazó terület százalékban kife-

jezett méretét ImageJ szoftver segítségével határoztuk meg. Szárnykorongok esetében az el-

járás ugyanígy történt, csak a mintavételezés területét a szárnyzsebre korlátoztuk, a kvadrátok 

pedig 75x75 pixel méretűek voltak. Az Atg6 nullmutáns szárnykorongok esetében 30x30 pixel 

területű kvadrátokat választottunk ki a nullmutáns sejtklónokból és a hozzájuk legközelebb 

(kevesebb, mint 100 pixel távolságra) eső kontroll sejtcsoportból. A Vps35 mutáns és kontroll 

zsírtestsejtekben az autolizoszómák méretét iTEM szoftver (Olympus) segítségével egyenként 

mértük meg.  A statisztikai elemzést IBM SPSS Statistics szoftverrel végeztük, az eredmények 

bemutatása során feltüntetett teszteket alkalmazva. A box plot ábrákat szintén ezzel a prog-

rammal készítettük.  

6.6. Reverz transzkriptáz PCR reakció 

Kontroll és RNSi-indukált L3 stádiumú vándorló állatokból Direct-zol RNAMiniPrep 

(R2051-Zymo Research) kittel a gyártó leírása alapján mRNS-t izoláltunk, majd  az izolátumból 

RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (K1621, Thermo Scientific) segítségével, ugyancsak 

a gyártó protokollja alapján cDNS-t átiratot készítettünk. A reverz trankszriptáz PCR reakciót - 

a cDNS-t templátként használva - standard módon végeztük a következő primerek alkalmazá-

sával: Atg6: 5’-CGGAGTTATCTTTGCCCATCTA-3’ és 5’-GGCGTTGATCTCTGACCAGT-3’, UVRAG: 

5’-CCACACTGGTGTTGGAGCTA-3’ és 5’-CCGAACGGCAAATGCGTTGA-3’, és Atg14: 5’-CTGGG-

TCTTCTGGACAGCAT-3’ és 5’-GAGTTTTCGTCCTCTGACTC-3’. Mennyiségi kontrollként az aktin 

mennyisége szolgált, a következő aktin primereket használtuk: 5’-GTCGCTTAGCTCAGCCTCG-3’ 

és 5’-TAACCCTCGTAGATGGGCAC-3’. 
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6.7. Western-blot kísérletek  

Atg6 nullmutáns és vad típusú L3 vándorló stádiumú állatokat Complete Mini proteáz 

inhibitorokat tartalmazó oldatban (Roche) homogenizáltunk. Ehhez azonos mennyiségű, két-

szeres töménységű SDS mintafelvivőt adtunk, majd 1 perces, 100 0C-os denaturálás után 

13000rpm-en centrifugáltuk 3 percig (az SDS mintafelvivő a következőket tartalmazta: 2,5ml 

0,5M TRIS-HCl, 2,0ml glicerin, 4,0ml 20%-os SDS, 0,5ml brómfenolkék oldat, 0,5ml β-merkap-

toetanol és 0,5ml desztillált víz). Ezután a felülúszót azonnal felhasználtuk. Western-blotokhoz 

mintáinkat 10%-os SDS-akrilamid gélen szeparáltuk, majd semi-dry kamrát használva nitrocel-

lulóz membránra (BioRad termékek) blottoltuk át (1 óra, 15V/0,4A). Molekulatömeg-marker-

ként PageRuler™ Prestained Protein Ladder (Fermentas) szolgált. Az elsődleges és másodlagos 

ellenanyagot 3% tejport tartalmazó 0,025%-os Tween-TBS oldatban vittük fel a membránra. 

Az elsődleges antitesteket 4oC-on egy éjszakán át, míg a másodlagost szobahőmérsékleten 1,5 

óráig inkubáltuk. Az immunreakciót BCIP/NBT reagenssel hívtuk elő.  
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7. Összefoglalás 

Az autofágia az eukarióta sejtekre jellemző, erősen konzervált sejtbiológiai folyamat, 

melynek során a sejt lizoszomális rendszere segítségével saját anyagait bontja le. Endocitózis 

során pedig a sejt a plazmamembrán befűzésével szolubilis anyagokat vesz fel környezetéből 

és/vagy saját membránjának komponenseit internalizálja. Ezért az endocitózis fontos szerepet 

játszik a sejtmembrán komponenseinek megfelelő eloszlásában, így a normális sejtpolaritás 

kialakításában is. Ezen túl - receptorok felvételén és bontásán keresztül - jelátviteli folyamatok 

szabályozásának is fontos résztvevője. Az Atg6 a PI-ból PI3P-ot előállító PI3K(III) komplex egyik 

központi alegysége. A PI3P az endoszómák membránfelszínének jellemző komponense, ezért 

a PI3K(III) komplex hozzájárul számos endoszómákra jellemző esemény, így a vezikuláris 

transzportfolyamatok megfelelő működéséhez is. A komplex kétféle formában fordulhat elő: 

az Atg14-tartalmú komplex a PI3K(III) egyes típusának, míg az UVRAG a PI3K(III) kettes típusá-

nak alkotóeleme. A kétféle komplex, és ezeken belül az Atg6 szerepe még nem pontosan tisz-

tázott. Ezért megvizsgáltuk a három fehérje (Atg6, Atg14, UVRAG) hiányának az autofágiára, 

az endocitózisra, a sejtpolaritásra és a Notch jelátvitelre gyakorolt hatását fejlődő muslica 

szárnykorong- és bábszárnysejteken. 

Azt találtuk, hogy Atg6 hiányában a muslicaszárny fejlődési zavarokat szenved, a sej-

tekben hibás, nem működő késői endoszómák és lizoszómák halmozódnak fel. A lebontás hiá-

nyából adódóan a sejtekben megnő a Notch fehérje mennyisége, amely a jelátvitel fokozódá-

sához vezet. A vezikuláris transzport súlyos hibájára utal az is, hogy Atg6 hiányában zavart 

szenved a hámsejtekre jellemző polaritás. Atg6 hiányában az autofágia is hibásan zajlik. Az 

UVRAG-csendesített sejtek ugyan autofágia-hibát nem mutatnak, de ezen kívül minden tekin-

tetben hasonlóak az Atg6 funkcióvesztéses sejtekhez; ezzel szemben az Atg14-csendesítés 

csak az autofágiára volt gátló hatással.  

Eredményeink arra utalnak, hogy muslicában is kétféle PI3K(III) létezhet, amelyek közül 

az egyes típusú, Atg14-tartalmú komplexnek valószínűleg kizárólag autofágia- specifikus funk-

ciója van. Ezzel szemben a kettes típusú, UVRAG-tartalmú komplex az endolizoszomális rend-

szer normális működéséhez, és ezzel összefüggésben jelátvitelek csendesítéséhez, a normális 

sejtpolaritáshoz, így tehát a szervfejlődéshez szükséges, míg az autofágiában nem vesz részt.  
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8. Summary 

Endocytosis is an important cell biological process, in which cells take up extracellular 

material, forming intracellular vesicles, which either can be recycled back to the plasma mem-

brane or degraded in the lysosome. Thus endocytosis is a key process during development by 

taking up to activate and degrade to silence several receptor molecules, including Notch. 

Moreover endocytosis is also required for establishing normal cell polarity by transporting 

plasma membrane components.  Autophagy also utilize lysosomes in order to degrade cellular 

components, thus the two processes have several common players. Atg6 is a core component 

of the Vps34 PI3K (III) complex, which utilize ATP to produce PI3P from PI, promoting multiple 

vesicle trafficking pathways. Atg6, Vps34 and Vps15 form two distinct PI3K (III) complexes, 

either with Atg14, forming Class I PI3K(III) or with UVRAG, forming Class II PI3K(III). The func-

tions of these two complexes are not entirely clear, as both complexes have been suggested 

to regulate both endocytosis and autophagy.  

In this study, we performed detailed light and electron microscopic analyses of UVRAG, 

Atg14, or Atg6 loss-of-function cells in the developing Drosophila wing disc and pupal wings, 

to elucidate the roles of the two complexes. 

We found that both autophagy and endocytosis are seriously impaired and defective 

endolysosomes accumulate upon loss of Atg6, leading to the intracellular accumulation of 

Notch, and to the enhancement of Notch signaling. Moreover, the loss of Atg6 impairs cell 

polarity, and taken together with the results above we can conclude Atg6 is essential for organ 

development. Atg14 depletion results in autophagy defects with no effect on endocytosis or 

cell polarity, while the silencing of UVRAG phenocopies all but the autophagy defect of Atg6 

depleted cells. Thus, our results indicate that the UVRAG-containing PI3K (III) complex is re-

quired for endocytosis and receptor downregulation via endolysosomal degradation. Moreo-

ver, Class II PI3K(III) is essential for the establishment of proper cell polarity in the developing 

wing cells, while the Atg14-containing complex is exclusively involved in autophagy.  
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