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BEVEZETÉS 
 

 Az eukarióta sejtekben két útvonal felelős a szabályozott fehérjelebontás nagyrészéért: 

az ubiquitin-proteaszóma rendszer (UPS) és az autofágia. E két folyamat teremti meg az 

egyensúlyt a sejt felépítő és lebontó folyamatai között, így hozzájárulnak a sejt 

homeodinamikájának fenntartásához. 

 A makroautofágia (továbbiakban autofágia) evolúciósan erősen konzervált 

sejtbiológiai folyamat, amely során a sejt saját anyagait lizoszómák segítségével bontja le. Az 

alapszintű, bazális autofágia a sérült, elöregedett sejtalkotók és a hosszú féléletidejű vagy nem 

megfelelő konformációjú fehérjék és aggregátumok folyamatos eltávolítása révén alapvető 

fontosságú a szervezet túlélése, az állandó megújulás szempontjából, de bizonyos külső (pl. 

éhezés) és belső ingerek (pl. hormonális hatások) következtében gyakran tömeges méreteket 

ölt. Alapvetően citoprotektív funkciója van, de túl nagy és túl alacsony szintje is káros, 

sejthalálhoz vezethet. 

Az autofágia folyamata jól elkülöníthető lépésekre osztható (1. ábra). Egy növekvő izoláló 

membrán (fagofór) körbeveszi a citoplazma egy részletét, majd záródása után egy kettős 

membrán borítású vezikula (autofagoszóma) keletkezik. A külső membrán lizoszómával 

olvad össze, így létrejön az autolizoszóma, ahol a lebontás történik. A felszabaduló 

monomerek a citoplazmába kerülnek, amelyeket a sejt újra felhasználhat a felépítő és 

energiatermelő folyamatokban. 

Az autofágia szabályozása erősen konzervált. Az autofágia géneket komplexekbe oszthatjuk 

aszerint, hogy mely lépésben vesznek részt (1. ábra). Az iniciációban az Atg1 kináz komplex, 

az izoláló membrán kialakulásában a Vps34 lipid kináz komplex és az Atg9, egy 

transzmembrán fehérje vesz részt. Az izoláló membrán növekedésért és az autofagoszóma 

kialakulásáért az ubiquitin-szerű konjugációs rendszerek és a PI3P effektor komplex 

Atg18/Atg2 felelősek. A lizoszómával való kapcsolódás és fúzió a HOPS komplex és 

megfelelő SNARE fehérjék (Syx17, SNAP29, Vamp7) segítségével valósul meg. A lizoszóma 

savasodásához a protonpumpa komplexet alkotó Vha fehérjék szükségesek, így a savas 

hidrolázok lebonthatják az autolizoszóma tartalmát. 

 Az UPS a lizoszómális rendszer mellett a legfontosabb szabályozott fehérjelebontó 

útvonal az eukarióta sejtekben. Feladata elsősorban az elöregedett, rosszul feltekeredett vagy 

hibás fehérjék lebontása, azaz a minőség ellenőrzés, valamint a rövid féléletidejű szabályozó 

fehérjék gyors eltávolítása, így számos fiziológiásan és patológiásan jelentős folyamat 
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szabályozásában vesz részt. Az UPS a gyors és pontos lebontás révén kulcsszerepet játszik a 

DNS javítás, a sejtciklus, a transzkripció, bizonyos jelátviteli utak, az immunválasz és az 

apoptózis szabályozásában. 

A lebontandó fehérjét egy három tagból álló enzimrendszer poliubiquitinálja (E1 ubiquitin 

aktiváló enzim, E2 ubiquitin-konjugáló enzim és E3 ubiquitin-protein ligáz). A proteaszóma 

szabályozó alegységének feladata a poliubiquitin lánc felismerése, megkötése, lehasítása, 

majd a fehérje denaturálása és továbbítása a belső üregbe. A mag alegység központi üregében 

2x3 darab, hidroláz aktivitású β alegység hasítja el a fehérjét, majd a keletkező aminosavakat 

a szervezet újrahasznosíthatja. 

 Sokáig azt gondolták, hogy ez a két folyamat független egymástól, csupán párhuzamos 

lebontási útvonalak, mára azonban ez a nézet megváltozott. Ismert, hogy vannak közös 

szubsztrátjaik és szabályozó molekuláik. Például az autofágia kiesése ubiquitinált fehérjék 

felhalmozódásához vezet ép proteaszóma-működés esetén is, mivel ubiquitinált fehérjék 

autofágia útján is degradálódhatnak a p62/SQSTM-1 típusú szelektív autofágia receptorok 

közvetítésével. 

 A szabályozott intracelluláris lebontás igen fontos, a folyamat gátlása számos 

patológiás folyamat során is megfigyelhető. Bizonyos neurodegeneratív betegségekben a 

felhalmozódó fehérje aggregátumok autofág lebontása lassítja, de akár meg is előzheti a kór 

kialakulását. Túlzott autofág aktivitás viszont programozott sejthalálhoz is vezethet. A 

tumorigenezis során az autofágia működése segítheti a daganatok kialakulását a gyakran 

tápanyaghiányos tumorszövetek túlélésének támogatásával. Ugyanakkor az autofágia tumor 

szuppresszor folyamatként is viselkedik: a nem megfelelően működő autofágia az oxidatív 

károsodás és a genetikai instabilitás révén vezethet tumor kialakulásához. 

 Kísérleteinket a jól ismert Drosophila melanogaster (ecetmuslica) modellállaton 

végeztük. Számos előnyös tulajdonsága teszi alkalmassá alapkutatási célokra: kis testméret, 

gyors fejlődés, rövid életciklus, könnyű tenyészthetőség, alacsony fenntartási költség, 

valamint a genetikai eszközök és vizsgálómódszerek széles spektruma. Az autofágia-

kutatásban is kiváló modellállat, mert éhezéssel könnyen indukálható, és lárvális szerveinek 

fiziológiás lebomlásában is részt vesz a harmadik lárvastádiumban. 
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1. ábra Az autofágia folyamatának fő lépései és szabályozása (Nagy Péter ábrája). 
 

 

CÉLKITŰZÉSEK 
 

Kutatásaink célja: 

1. Új autofágia gének leírása egy Drosophila lárvák zsírtestében kivitelezett in vivo teljes 

konzervált genom szűrés segítségével. 
2. E nagyszabású munka elvégzés után szintén célul tűztük ki az ubiquitin-proteaszóma 

rendszer és az autofágia kapcsolatának vizsgálatát proteaszóma alegység RNSi 

sejtekben. Megvizsgáljuk a proteaszóma alegység csendesítés proteaszóma aktivitásra 

és az autofágiára gyakorolt hatását. Felderítjük a proteaszóma inaktiváció aberráns 

fehérje felhalmozódásra, autofág lebontásra és apoptózis kialakulására gyakorolt 

hatását. 
3. Kísérleteinkkel a hipoxia jelátvitel és az autofágia kapcsolatát kutatjuk. 
4. Végül, a fenti kísérleti eredmények tükrében a proteaszóma károsodás hatására 

indukálódó autofágia Hif1α (hipoxia) jelátvitel, p62 és Atg gén függőségét 

tanulmányozzuk együttes géncsendesítéses kísérletek segítségével. 
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MÓDSZEREK 
 

 In vivo teljes genom RNS interferencia szűrés: 

Drosophila lárvák zsírtestében szomatikus sejtklónokban vizsgáltuk az RNS 

interferencia hatását az autofág fenotípusra, hogy új autofágiában szereplő géneket 

azonosítsunk. 

 Proteaszóma aktivitás teszt: 

A proteaszóma aktivitás vizsgálatához GFP-CL1 transzgénikus törzset használtunk, 

amely egy fluoreszcens UPS riportert fejez ki. A fehérje szintjéből és sejten belüli 

eloszlásából lehet következtetni az UPS funkcionális állapotára. 

 Fénymikroszkópos vizsgálatok: 

Jól táplált vagy éheztetett lárvák zsírtestét vizsgáltuk fluoreszcens mikroszkóp alatt. 

Az autofág struktúrákat transzgénikus riporterek vagy Lysotracker Red lizoszómális 

festék jelölte. 

 Chloroquine kezelés: 

A chloroquine egy nem specifikus lizoszóma gátlószer. A kezeléshez a lárvákat 24 

órára chloroquine-t tartalmazó friss tápra helyeztük át az autofág flux vizsgálatához. 

 Immuncitokémia: 

A lárvák zsírtest sejtjeiben immuncitokémiai módszerrel jelöltük a kívánt fehérjét. 

Fluoreszcens mikroszkóp alatt vizsgáltuk a p62, ubiquitin, Atg8a és aktív kaszpáz 3 

felhalmozódást. 

 Transzmissziós elektronmikroszkópia: 

A lárvákat kémiai fixálás után Araldyte műgyantába ágyaztuk. Ultravékony 

metszeteket készítettünk, amelyeket kontrasztosítottunk, végül transzmissziós 

elektronmikroszkóppal vizsgáltunk. 

 Reverz-transzkiptáz PCR: 

A jól táplált lárvákból teljes RNS-t izoláltunk, majd cDNS-t szintetizáltunk, végül 

PCR reakciót végeztünk. A kísérlettel a p62 és a BNIP3 transzkripció szintjét 

vizsgáltuk. 

 Western blot: 

A teljes lárvákból készített fehérjemintákban western blot technikával detektáltuk a 

kívánt fehérjét. Előhívás után a Tubulin loading kontrollhoz viszonyítva vizsgáltuk a 

p62 és Atg8a fehérjék szintjét.  
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EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
 

 In vivo konzervált genom szűrést végeztünk új atofágiában szereplő gének 

azonosítására. A vizsgált 7397 transzgénikus RNSi vonalból az elsődleges és 

másodlagos tesztekkel sikerült 213 találatot kiszűrnünk, amelyeket fenotípusuk 

alapján három csoportba osztottunk: AP (autofagoszóma), AL (autolizoszóma) és 

ATG (Atg gén-szerűek). A találatok között megtalálhatóak a központi Atg gének, 

valamint számos ismert autofágia jelátvitelben és szabályozásban részt vevő gén (pl. 

Atg7, Vps34, TSC2, FOXO, stb.). Ezek mellett, körülbelül a találatok felének még 

nincs/nem volt leírva a szerepe az autofágia szabályozásban (pl. Syx17). Közöttük van 

több humán betegségben (pl. tumorképződés) szerepet játszó gén is (pl. Myc). Ezzel 

nem csak az autofágia mechanizmusának, az eukarióta sejt egyik fő lebontó 

folyamatának pontosabb megismerése lehetséges, de humán betegségekhez köthető 

gének autofág szerepe is, ami új terápiás lehetőségeket vethet fel. 

 

 A különböző proteaszóma alegységek csendesítése gátolt proteaszómális 

lebontáshoz vezet, amit a CL1-GFP, p62 és ubiquitin felhalmozódása mutat. Azaz, a 

lebontás gátlása nagyméretű fehérje aggregátumok kialakulását okozza. 

 

 A proteaszómális lebontás károsodása fokozza a bazális és éheztetéssel indukált 

autofágiát. Tehát a lebontás genetikai inaktiválása kompenzáló autofágiához vezet, 

sejt autonóm módon. Ezt fénymikroszkópos, elektronmikroszkópos és western blot 

technikákkal is igazoltuk. 

 

 A proteaszóma alegységek csendesítése citoplazmás fehérje aggregátumok 

kialakulásához vezet, amelyekben felhalmozódnak a túltermeltett riporterek. A 

gyakran használt, túltermeltetett fluoreszcens Atg8 riporterek nem alkalmasak az 

autofágia vizsgálatára proteaszóma károsodás esetén, mivel a p62-höz kötődve az 

aggregátumokba kerülnek. Ez a műtermék hibás következtetésekhez vezethet. 

 

 A proteaszóma inaktivációja növeli az autofág fluxot. Azaz az autofagoszómák és 

autolizoszómák nem a lebontás gátlása miatt halmozódnak fel, hanem a 

proteaszómális lebontást kompenzáló autofágia indukálódik. 
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 A hipoxia jelátvitel genetikai aktiválása autofágiát indukál Drosophilában, 

feltehetőleg a BNIP3-on keresztül. Ez emlős sejtekben már ismert, azonban 

Drosophilában máig nem vizsgálták. Az alacsony oxigén szint vagy genetikai 

aktiválás hatására stabilizálódó sima/Hif1α transzkripciós faktor számos, a túléléshez 

szükséges gén átírását megnöveli, közöttük a BNIP3-ét is, ami így autofágia 

indukcióhoz vezet. 

 

 A proteaszóma gátlás és a hipoxia jelátvitel indukciója nem vezet apoptózishoz, 

noha általában sejt szintjén gyakran nagyon kis sejtméretet és lekerekedett sejtalakot 

eredményez. Minél kisebb a sejtméret, annál nagyobb mértékű a GFP-CL1 és p62 

felhamozódás, valamint az autofágia indukció. 

 

 A proteaszóma inaktiváció indukálta autofágiához szükségesek a központi Atg 

gének és a sima/Hif1α, míg a p62 nem. 

A kompenzáló autofágia a kanonikus makroautofágia útvonalon, az Atg1, Vps34, 

Atg9, Atg4 és Atg12 génektől függően valósul meg, azaz mind a négy nagy autofág 

fehérjekomplex szükségesnek bizonyult. 

A p62 szelektív autofágia receptor nem szükséges az autofágia indukcióhoz 

proteaszóma gátláskor, tehát nem az ubiquitinált fehérje felhalmozódás 

következménye, amelyeket a p62 megköt és az autofagoszómákhoz szállít. 

A sima/Hif1α jól ismert proteaszóma szubsztrát. A proteaszóma genetikai gátlásával 

stabilizálódik a sima/Hif1α transzkripciós faktor, így a magba jutva számos gén 

transzkripcióját aktiválja, köztük a BNIP3-ét is, amelynek transzkripció szintje megnő 

proteaszóma RNSi hatására. A proteaszóma alegység RNSi hatására indukálódó 

kompenzáló autofágia mértékét csökkentette a sima/Hif1α és a BNIP3 csendesítése. 

Tehát az eredményeink arra utalnak, hogy a proteaszóma károsodás indukálta 

autofágia a hipoxia (sima, BNIP3) útvonalon keresztül valósul meg, feltehetőleg más 

útvonalakkal kiegészülve. 

A hipoxia autofágiát indukál tumoros emlős sejekben is a HIF1 transzkripciós faktor 

révén, a BNIP3 és BNIP3L target géneken keresztül. Vese tumorokban az ubiquitin-

proteaszóma rendszer gyakori mutációját tapasztalták, amit a Hif1α és a Hif2α 

overexpressziója kísért. Számos különböző tumorban mutattak ki magasabb autofágia 

szintet, valamint több onkogén és tumor szupresszor gén kódol az ubiquitin 
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konjugációban szerepet játszó enzimet. Mindezek és saját eredményeink alapján 

lehetséges, hogy az UPS károsodás részben a hipoxia jelátvitelen át aktiválja az 

autofágiát normál oxigén ellátottság mellett bizonyos tumoros sejtekben. 
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