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Bevezetés 

A makroautofágia (továbbiakban autofágia) az eukarióta sejtekre jellemző 

sejtbiológiai folyamat, melynek során a sejt saját anyagait lizoszomális rendszere 

segítségével bontja le. Az autofágia kezdetén a degradálandó anyagot - például elöregedett, 

meghibásodott sejtorganellumokat, a sejtbe bejutott idegen patogéneket vagy akár hibás 

konformációjú fehérjéket - egy kettős izoláló membrán, a fagofór veszi körül. A fagofór 

záródása létrehozza az autofagoszómát, amely az endolizoszomális rendszer egy elemével 

egyesül, majd az újonnan létrejött autolizoszóma lumenjében az izolált anyagok lebomlanak. 

A felszabaduló monomereket a sejt bioszintetikus folyamataiban újra hasznosíthatja (Boya és 

mtsai., 2013; Mizushima és mtsai., 2008). Mivel az autofágia elsősorban a sejt 

homeosztázisának a fenntartására irányul, hibái számos megbetegedés hátterében állhatnak 

(Mizushima és mtsai., 2008). 

Az endocitózis során a sejt környezetének anyagait, valamint plazmamembránjának 

komponenseit a citoszol irányába lefűződő vezikulák képzésével veszi fel. A létrejött 

endocitotikus vezikulák a korai endoszómával egyesülnek, ahonnan a felvett anyag 

reciklizálódhat, vagy a lebontási útvonal felé indul. Utóbbi esetben a degradálandó anyag 

marad a korai endoszómában, amely fokozatosan késői endoszómává alakul, miközben 

egyes membránkomponensek lebontásának érdekében vezikulák fűződnek lumenébe (ezért 

a késői endoszómát multivezikuláris testnek is hívják). A késői endoszóma frissen 

szintetizálódott lizoszomális enzimeket tartalmazó Golgi-eredetű vezikulákkal és/vagy már 

működő lizoszómával egyesülve maga is lizoszómává érik, amelyben a beltartalom végül 

lebomlik. A sejt a plazmamembránban található receptorokat és a hozzájuk kötődött 

ligandumokat is endocitózis során veszi fel, ezért az endocitózis egyik legfontosabb funkciója 

a jelátviteli folyamatok szabályozása. Egyrészt ismertek olyan jelátviteli folyamatok, például a 

Notch jelátvitel, melyeknek már a megindításához is internalizálódnia kell a receptornak. 

Másrészt az intraluminális vezikulák, azaz a multivezikuláris test kialakulása számos jelátviteli 

folyamat leállításához szükséges. Ugyanis ha a receptor az endoszóma membránjából 

intralumináris vezikulákba kerül, intracelluláris, tehát „jeladó vége” izolálódik a citoszoltól, 

ezért a továbbiakban semmiképpen nem képes jelátvitelt indítani (Babst, 2011).  

Az endocitózis zavartalan működése a normális sejtpolaritás kialakulásában is nagyon 

fontos szerepet játszik. Számos sejtfelszíni receptor/sejtkapcsoló fehérje ugyanis úgy jut el 
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rendeltetési helyére, hogy szintézise után először a plazmamembrán egy adott régiójára 

(például az apikális részre) kerül, ahonnan aztán a sejt endocitózissal felveszi, majd újra a 

plazmamembrán felé, de már végleges helyére irányítja.  

A foszfatidil-inozitol-3 kináz (III) enzimkomplex - továbbiakban PI3K(III) - foszfatidil-

inozitolból foszfatidil-inozitol-3-foszfátot (PI3P) állít elő. Ez a membránlipid az autofágia és az 

endocitózis során egyaránt fontos tényező: mind a formálódó fagofór, mind a korai 

endoszóma membránjában jelen van, ahová az autofág struktúrák, illetve a korai endoszóma 

érési lépéseihez szükséges FYVE vagy PROPPIN doménnel rendelkező effektor molekulákat 

toborozza (Backer, 2008; Baskaran és mtsai., 2012).  

A PI3K(III) központi részét három fehérje alkotja: a lipid kináz aktivitással bíró Vps34, 

és a hozzá kapcsolódó Vps15 és Atg6 fehérjék (Itakura és mtsai., 2008). Annak alapján, hogy 

ehhez a három fehérjéhez még milyen alegység kapcsolódik, a PI3K(III)-nak két típusát 

különíthetjük el: az egyes típusú komplexben Atg14, a kettes típusúban az UVRAG fehérje 

található. Élesztőben és emlős sejttenyészeten végzett vizsgálatok alapján az Atg14-tartalmú 

komplex elsősorban az autofagoszóma-képzésben, az UVRAG-tartalmú komplex pedig az 

endoszómaérésben játszik fontos szerepet (Itakura és mtsai., 2008).  Viszont ellentmondó 

adatok is ismertek: úgy tűnik, bizonyos esetekben az egyes típusú komplex az endocitózishoz 

is, míg a kettes típusú komplex az autofágiához is szükséges (Jiang és mtsai., 2014; Kim és 

mtsai., 2012; Liang és mtsai., 2006; Liang és mtsai., 2008). A helyzetet tovább bonyolítja, 

hogy bár az Atg6 a PI3K(III) központi részét képezi, és általánosan elfogadott, hogy az 

autofágiához szükséges, az endocitózisban betöltött szerepét mégis számos kutatás vitatja 

(Burman és Ktistakis, 2010; Furuya és mtsai., 2005; Liang és mtsai., 1999; Yu és mtsai., 2015; 

Zeng és mtsai., 2006). 

Ecetmuslicában valamennyi, az élesztőben azonosított PI3K(III)-t alkotó fehérje jelen 

van, és többségükről már be is bizonyosodott, hogy (hasonlóan más eukariótákhoz) fontos 

szerepük van az autofágiában és az endocitózisban (Abe és mtsai., 2009; Bánréti és mtsai., 

2012; Juhász és mtsai., 2008; Lee és mtsai., 2011; Shravage és mtsai., 2013). Ugyanakkor 

még nem történt meg az egyes fehérjék – és különösen az egyes komplexformák – 

funkciójának azonos körülmények között végzett összehasonlító elemzése. Ezért doktori 

munkám célja a PI3K(III) komplexen belül eddig még kevésbé tanulmányozott központi Atg6 

fehérje, valamint a két specifikus alegység, az UVRAG és az Atg14 vizsgálata volt.  
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Alkalmazott módszerek 

 Genetika. A muslica modellrendszer egyik fontos előnye, hogy génexpressziós 

változások térben és időben szabályozható előidézésére számos genetikai módszer áll 

rendelkezésre, és az ehhez szükséges muslicatörzsek könnyen hozzáférhetőek, vagy 

akár rutin eljárásokkal elő is állíthatóak és fenntarthatóak.  

MsGal4 transzgén segítségével a teljes fejlődő szárnyban, enGal4 transzgén 

használatával pedig a fejlődő szárny poszterior felében különböző, az 

endolizoszomális rendszer vizsgálatára alkalmas riporterfehérjéket termeltettünk, 

valamint RNSi indukálásával csendesítettük az Atg6, UVRAG és Atg14 géneket. Mivel 

rendelkezésünkre állt egy Atg6 nullmutáns vonal, az RNSi hatásának 

tanulmányozásával kapott eredményeink egy részét nullmutánsok vizsgálatával is 

megerősítettük. Mitotikus rekombinációval túlnyomórészt Atg6 nullmutáns sejtekből 

álló szárnyat és szemet is előállítottunk. 

 Immunlokalizációs és Western-blot vizsgálatok. Az RNSi-csendesített és Atg6 mutáns 

szövetekben számos fehérje – például az Atg8, a Notch, a p62 és a katepszin L – 

mennyiségét, eloszlását és érését megvizsgáltuk. 

 Egyéb szövetfestési eljárások. Vizsgálataink során az élő sejtek által felvehető 

endocitotikus jelölőanyagok sejten belüli sorsát is követtük. 

 Mikroszkópia. A riporterfehérjék jelenlétét és szövetfestési eljárásaink eredményeit 

fluoreszcens mikroszkóppal detektáltuk. Elektronmikroszkóppal vizsgáltuk a sejtek 

ultrastrukturális szerkezetét, valamint - enzimcitokémiai és immuncitokémiai 

eljárásokat is alkalmazva - egyes fehérjék lokalizációját is.  

 Az adatok statisztikai elemzése. Fénymikroszkópos vizsgálataink eredményeit 

(amikor csak lehetséges volt) kvantifikáltuk, és adatainkat megfelelő statisztikai 

eljárás segítségével elemeztük. 
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Eredmények, tézisek 

 

1. PI3P-kötő riporterfehérjével kimutattuk, hogy ecetmuslica bábszárnyban Atg6 és 

UVRAG hiányában nincs, míg Atg14 hiányában van PI3P-termelés. 

 

2. Endoszómákat és lizoszómákat jelölő riporterfehérjékkel kimutattuk, hogy Atg6 

és UVRAG hiányában abnormális endoszómák/lizoszómák halmozódnak fel, ezzel 

szemben Atg14 hiányában ez a jelenség nem figyelhető meg. 

 

3. Autofág riporterfehérje alkalmazásával és immunhisztokémiai eljárásokkal 

igazoltuk, hogy az Atg6 és Atg14 szükséges az autofágiához, míg az UVRAG nem. 

 

4. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal kimutattuk, hogy mind az Atg6-csendesített, 

mind az Atg6 nullmutáns szárnysejtek apikális részén késői 

endoszóma/lizoszómaszerű struktúrák halmozódnak fel, hasonlóan az UVRAG-

csendesített sejtekhez. Enzimcitokémiai és immuncitokémiai vizsgálatokkal 

igazoltuk, hogy ezek a struktúrák endoszomális eredetűek és lizoszomális 

fehérjéket tartalmaznak. Az Atg14-csendesített sejtek ultrastruktúrája 

ugyanakkor normális. 

 

5. Immunhisztokémiai vizsgálatokkal kimutattuk, hogy az Atg6 RNSi és Atg6 

nullmutáns sejtekben - hasonlóan az UVRAG RNSi sejtekhez - az endoszomális 

rendszer hibája a Notch, Delta és Wingless fehérjék sejten belüli, granuláris 

struktúrákban történő felhalmozódását okozza. Atg14-csendesített sejtekben 

nem tapasztaltunk hasonlót. 

 

6. Notch felvételi és szállítási esszével kimutattuk, hogy a Notch fehérje 

megnövekedett mennyisége a sejten belül a lizoszomális lebontás hiányából 

fakad. 

 

7. Fenti megfigyelésünket Western-blot vizsgálattal is alátámasztottuk: kimutattuk, 

hogy Atg6 nullmutáns lárvákban a katepszin L lizoszomális enzim érése zavart 

szenved, és a sejtekben a Notch szignalizáló formája halmozódik fel. 
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8. A Notch jelátvitel aktivitását jelző riporterfehérje alkalmazásával kimutattuk, hogy 

az Atg6- és UVRAG-csendesített sejtekben a Notch jelátvitel felerősödik, szemben 

az Atg14-csendesített sejtekkel. 

 

9. Kimutattuk, hogy az Atg6 és UVRAG RNSi, valamint az Atg6 nullmutáns szárnyak 

abnormálisan fejlődnek. Az Atg6 és UVRAG RNSi fenotípusa nagyon hasonló: a 

szárnyak hólyagosak vagy gyűröttek, ami hámsejtek polaritási zavaraira utal. Ezzel 

szemben az Atg14 RNSi csökevényes szárnyakat okoz, ami TUNEL- és 

immunhisztokémiai vizsgálataink alapján intenzív sejtpusztulás miatt következik 

be. Atg6 és UVRAG RNSi szárnyakban nem tapasztaltunk sejtpusztulást. 

 

10. Apikális és bazolaterális sejtkapcsoló struktúrákra specifikus ellenanyagokkal és az 

aktin hálózatot festő falloidin festéssel kimutattuk, hogy Atg6 és UVRAG RNSi 

sejtekben a sejtpolaritás és a membránfehérjék lokalizációja megváltozik. Atg14 

RNSi sejtekben ilyen zavar nem mutatható ki. 

 

11. Az Atg6 nullmutáns sejtekből álló muslicaszemek színe és szerkezete eltér a 

kontrolltól, ami arra utal, hogy az Atg6 ebben a szervben szükséges a normális 

mintázat képződéshez, valamint a lizoszóma-eredetű organellumok, például a 

pigmentszemcsék biogeneziséhez. 
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Az eredmények megvitatása 

Az Atg6 fehérje szerepe az autofágiában régóta ismert és vitathatatlan, nélküle 

autofagoszóma-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) komplex harmadik központi alegysége is. Míg az általánosan elfogadott, hogy maga 

a PI3K(III) komplex az endocitózis 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 ellentmondó adat lelhető fel a szakirodalomban (Furuya és 

mtsai., 2005; Liang és mtsai., 1999; Shravage és mtsai., 2013; Thoresen és mtsai., 2010; Zeng 

és mtsai., 2006). 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 autofágiával 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.  

Sikerült kimutatnunk, hogy az Atg6, hasonlóan a Vps15-höz és Vps34-hez, 

elengedhetetlen az endoszómaéréshez (Abe és mtsai., 2009; Juhász és mtsai., 2008), mivel 

Atg6 hiányában a sejtek nem képesek PI3P előállítására, így az endoszómák nem tudnak 

normális degradatív endolizoszómákká alakulni. Hasonlóan a Vps15 RNSi sejtekhez (Abe és 

mtsai., 2009) az Atg6-hiányos sejtek hibás sejtkapcsoló struktúrákat fejlesztettek, felborult a 

hámsejtek polaritása és az állatok szárnya ennek következtében eltorzult. Mivel a 

sejtkapcsoló struktúrák fehérjéinek egy része vezikuláris transzporttal szállítódik rendeltetési 

helyére, illetve turnoverük is vezikuláris transzporttal 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 sejtek polaritási mintázatának megváltozása (legalábbis 

részben) a hibás vezikuláris transzportnak tudható be. Az Atg6-ot emellett 

tumorszupresszorként is számon tartják (Furuya és mtsai., 2005; Kang és mtsai., 2011; Liang 

és mtsai., 1999; Qu és mtsai., 2003), és a tumorok, illetve a metasztázisok kialakításában a 

megváltozott sejtpolaritás és a sejtkapcsoló struktúrák kulcsszereplők (Lee és Streuli, 2014; 
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Sebbagh és Borg, 2014; Sever és Brugge, 2015; Tellkamp és mtsai., 2014); így nem zárható ki 

annak a lehetősége, hogy az Atg6 tumorszupresszor hatásainak egy része a normális 

sejtpolaritást kialakító funkcióihoz köthető. 

A Notch jelátvitel intenzíven kutatott, mind a szövetfejlődés, mind a rákos 

megbetegedések szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró folyamat (Andersson és mtsai., 

2011; Ayaz és Osborne, 2014; Chillakuri és mtsai., 2012; Hu és mtsai., 2012), amelynek 

szabályozásában - a jelátvitel megindításában és leállításában egyaránt - az endocitózisnak 

kulcsszerepe van (Barth és Kohler, 2014; Estella és Baonza, 2015; Fortini és Bilder, 2009; 

Vaccari és mtsai., 2010; Vaccari és mtsai., 2008). Atg6 nullmutáns és Atg6-csendesített sejtek 

az endoszomális lebontás hiányából fakadóan (más internalizálódó jelátviteli fehérjékkel 

együtt) felhalmozzák a Notch-ot is, ami felerősödő Notch jelátvitelhez vezet. Ez a fenotípus 

nagyon hasonló a Vps34 vagy UVRAG hiánya következtében tapasztalt jelenségekhez (Juhász 

és mtsai., 2008; Lee és mtsai., 2011).  

Az UVRAG a kettes típusú PI3K(III) komplex része és autofág valamint endocitotikus 

folyamatokban egyaránt kimutatták szerepét (Itakura és mtsai., 2008; Liang és mtsai., 2006; 

Liang és mtsai., 2008). Mivel vannak arra utaló adatok, hogy az emlős UVRAG az 

autofagoszóma-lizoszóma fúzióhoz szükséges class C Vps fehérjékkel is képes komplexet 

képezni (Liang és mtsai., 2008), megvizsgáltuk, hogy a muslica UVRAG milyen folyamatokat 

szabályoz a PI3K(III) részeként, illetve attól függetlenül. Az UVRAG-csendesítés fenotípusa az 

autofág defektus hiányán kívül minden vizsgálatunkban szinte teljesen megegyezett az Atg6 

hiánya által kiváltott fenotípussal. Miután az autofág folyamatokban az UVRAG nem okozott 

változást, valószínű, hogy muslica hámsejtekben az UVRAG nem alkot komplexet a class C 

Vps-ekkel. Ehhez hasonló következtetésekre jutottak mások a muslica zsírtestsejteken 

végzett vizsgálatok során (Takáts és mtsai., 2014), megerősítve a feltételezéseinket. 

Az Atg14/Barkor fehérjét emlősökben a Beclin 1 kölcsönható partnereként, így a 

PI3K(III) részeként, az autofág működések specifikus faktoraként azonosították (Itakura és 

mtsai., 2008; Matsunaga és mtsai., 2010; Sun és mtsai., 2008). Ennek ellenére mégis vannak 

olyan eredmények, amelyek alapján az Atg14 endocitotikus folyamatok résztvevője is lehet 

(Kim és mtsai., 2012). A muslica Atg14-ről ismert, hogy zsírtestben szükséges az autofágiához 

(Bánréti és mtsai., 2012; Pircs és mtsai., 2012), de az még nem volt ismert, hogy más PI3K(III) 

függő folyamatokban is részt vesz-e. Eredményeink alapján az Atg14 csendesített sejtekben 



 
9 

 

csak autofág defektust tudtunk kimutatni, a többi vizsgálatban az Atg14 RNSi sejtek 

megegyeztek a kontrol sejtekkel. Bár az Atg14 csendesített szárnykorongokban 

megemelkedett sejtpusztulást tapasztaltunk, ez valószínűleg off-target hatásnak tudható be 

és nem valós Atg14 funkciót tükröz (Green és mtsai., 2014).  

Összegzésként elmondható, hogy eredményeink alapján a muslicában megtalálható 

az UVRAG tartalmú, kettes típusú PI3K(III) komplex, amely létfontosságú endocitózis 

szabályozó komplex és szükséges a normális sejtpolaritás kialakításához illetve számos 

jelátvitel endolizoszomális degradáció útján történő csendesítéséhez. Ezzel szemben az 

Atg14 tartalmú egyes típusú PI3K(III) komplex valóban autofágia specifikus (1. ábra). Ezeknek 

a komplexeknek a részeként az Atg6 így létfontosságú a szervfejlődéshez és nem tekinthető 

kizárólagosan az autofágiát szabályozó fehérjének valamint a kettes típusú PI3K(III) komplex 

részeként bírhat tumorszupresszor funkciókkal.  

 

1. ábra: Az egyes típusú (Atg14-tartalmú) és a kettes típusú (UVRAG-tartalmú) PI3K(III) komplexek szerepei 
ecetmuslicában.  
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