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Irodalmi áttekintés 
 

Az autofágia minden eukarióta sejtre jellemző konzervált, lizoszóma-közvetített önemésztő 

folyamat. Legjelentősebb típusa a makroautofágia, amely során egy kettős izoláló membrán 

képződik, amely elkülöníti és magába zárja a lebontásra kijelölt citoplazma részletet, létre-

hozva az autofagszómát. Az autofagoszóma ezt követően lizoszómával (vagy még egy ezt 

megelőző lépésben kései endoszómával) fuzionál. Az így létrejött struktúra az autolizoszóma, 

amelyben a lizoszomális enzimek lebontják a beltartalmat (Feng és mtsai., 2014). A további-

akban az autofágia kifejezés alatt makroautofágiát értek. Az autofágiáért felelős fehérjék 

komplexekbe szerveződve hatnak, és az őket kódoló gének konzerváltak élesztőtől az emberig 

(Meijer és mtsai., 2007). Az autofágia különböző hatásokra képes indukálódni. A legismer-

tebb ilyen faktor az éhezési stressz, amely során az autofágia hozzájárul a sejt és végső soron 

az élőlény túléléséhez azáltal, hogy a lebontás révén energiát és építőköveket biztosít a sejt 

számára (Rabinowitz és White, 2010; Mizushima és Komatsu, 2011). Az alapszintű autofágia 

elsősorban a hosszú életidejű, rosszul feltekeredett fehérjék, valamint a károsodott vagy feles-

legessé vált sejtalkotók lebontásáért felelős (Anding és Baehrecke, 2017). A szelektív autofá-

gia során kulcsszerepe van az autofág receptoroknak, melyek molekuláris kapcsolatot terem-

tenek a lebontandó struktúrák és az autofág membrán között (Johansen és Lamark, 2011). Az 

autofág receptorok közül a legáltalánosabb a p62 (vagy emberben SQSTM1 - Sequestosome-

1, Drosophila-ban Ref(2)P), amely az autofág folyamat során maga is lebomlik, így széleskö-

rűen használt marker az autofág lebontás vizsgálatára (Shvets és mtsai., 2008; Nagy és mtsai., 

2014). Az autofágia bazális aktivitása különösen fontos a már nem osztódó, terminális diffe-

renciálódott sejtekben, köztük a neuronokban (Menzies és mtsai., 2017). Az autofágia hibás 

működése számos betegséghez képes vezetni, az idegsejtekben a működésének a zavara kü-

lönböző neurodegeneratív betegségek kialakulásához járulhat hozzá, mint amilyen az Alzhe-

imer-, a Parkinson- vagy a Huntington-kór (Mizushima és mtsai., 2008; Nixon, 2013). Éppen 

ezért az autofágia terápiás célpont ezen betegségek kezelésében (Martinez-Vicente, 2015; 

Towers és Thorburn, 2016). 

A Huntington-kór (Huntington’s Disease, HD) egy domináns, komplex motoros-, kognitív és 

pszichiátriai tünetekkel járó, halálos kimenetelű betegség. Oka a Huntingtin (HTT) génben 

lévő poliglutamin (polyQ) szakaszt kódoló CAG ismétlődések abnormális mértékű expanzió-

ja. Amennyiben a számuk meghaladja a 39-et, biztosan kialakul a betegség (Rüb és mtsai., 

2016). A vad típusú HTT fehérje nagyon sokrétű funkcióval rendelkezik, részt vesz számos 

vezikula szállításában, a csillóképződésben, a transzkripció szabályozásában, és több ponton 
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is hatva elősegíti a szelektív autofág lebontást (Saudou és Humbert 2016). A mutáns HTT fe-

hérje több sejten belüli funkció károsodásához vezet, de a szelektív autofágia képes lebontani 

(Sarkar és Rubinsztein, 2008; Saudou és Humbert, 2016). Számos autofág aktivitást fokozó 

genetikai megközelítés és farmakológiai ágens neuroprotektívnek bizonyult a különböző HD 

modellekben (Sarkar és mtsai., 2009; Martinez-Vicente, 2015). E megközelítések célpontja 

azonban részben az autofágia legfőbb negatív szabályozója, az mTORC1, vagy a sejt energia-

szenzor kináza, az AMPK, amelyek működésének befolyásolásával nem csak az autofágiára 

hatunk, hanem sok más sejtbiológiai folyamatra is (Laplante és Sabatini, 2009; Hardie, 2014; 

Martinez-Vicente, 2015). Ugyanez mondható el azokról az autofágia aktiváló molekulákról, 

amelyek bár az mTORC1-től és az AMPK-tól függetlenül hatnak, de jóval távolabb az auto-

fágiától (Williams és mtsai., 2008; Sarkar és mtsai., 2009). Mindezek miatt mindenképpen 

szükséges olyan új autofágia fokozó molekulák azonosítása és vizsgálata, amelyek közvetle-

nül hatnak az autofágiára. 

Az autofágia iniciációjának egyik kulcslépése, a foszfatidilinozitol (PI) foszfatidilinizitol 3-

foszfáttá (PI3P) történő átalakulása, amelyet a Vps34 kináz komplex katalizál (Feng és mtsai., 

2014). Az ellenkező irányú reakció katalizálására, azaz a PI3P defoszforilálására a myotubu-

larin családba tartozó foszfatázok képesek (Robinson és Dixon, 2006). E lipidfoszfatáz csa-

ládba gerincesekben 16 családtag tartozik, amelyek a PI3P és egy másik lipidszignalizációs 

molekula, a PI3,5P2 defoszforilálásával több jelátviteli és sejtbiológia útvonalban képesek 

hatni (Alonso és mtsai., 2004; Robinson és Dixon, 2006; Hnia és mtsai., 2012). Az MTMR14 

(Myotubularin related 14, Jumpy vagy MIP néven is ismert) az izoláló membrán PI3P készle-

tén hatva működik, míg a sejtben másik legjelentősebb PI3P készleten, a korai endoszómán 

feltehetően nem hat a Vps34 komplex több tagjával ellentétben (Vergne és mtsai., 2009). 

MTMR14-gátló kismolekulákat keresve sikerült azonosítanunk két autofágia indukáló mole-

kulát, az AUTEN-67-t (autophagy enhancer-67) és az AUTEN-99-t (Papp és mtsai., 2016; 

Kovács és mtsai., 2017). E két kismolekula autofágiára gyakorolt hatásának vizsgálatát kü-

lönböző sejtes modelleken, illetve egér és ecetmuslica (Drosophila melanogaster) modellor-

ganizmusokban végeztük el (lásd Kovács Tibor és Liliom Hanna doktori értekezéseit). Az 

AUTEN-67 és az AUTEN-99 gátolja az MTMR14 foszfatáz aktivitását in vitro, és fokozza az 

autofág aktivitást a vizsgált sejtes és in vivo modellekben egyaránt, így alkalmasnak tűntek 

arra, hogy Drosophila neurodegeneratív betegségmodellekben, köztük HD modellben is meg-

vizsgáljuk a hatásukat. Az ecetmuslica egy közkedvelt genetikai modellélőlény, melynek ku-

tatása több mint száz éves múltra tekint vissza. Gazdag genetikai eszköztár és törzsgyűjte-

mény került már kifejlesztésre, illetve létrehozásra már a kutatásához (Duffy, 2002; Venken 
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és Bellen, 2014). A Drosophila-ban és az emlősökben leírt autofágia nagyfokú hasonlóságot, 

konzerváltságot mutat, és a Drosophila az autofágia-alapú vizsgálatokra is kiválóan alkalmas 

(Mulakkal és mtsai., 2014; Nagy és mtsai., 2014). Széleskörűen használják a különböző neu-

rodegeneratív betegségek modellezéséhez is. A Drosophila HD modell rekapitulálja a Hun-

tington-kór patológiai tulajdonságainak jelentős részét, ráadásul a patológiához hozzájáruló 

egyes mechanizmusok jobb megismerését és konkrét gyógyszerjelölt molekulák vizsgálatát is 

lehetővé teszi (Xu és mtsai., 2015). A doktori értekezésemben bemutatott munkában az AU-

TEN-67 és az AUTEN-99 hatását vizsgáltam Drosophila HD modellben. 

 

Célkitűzés 
 

Célunk az MTMR14 gátló AUTEN-67 és AUTEN-99 autofágiát fokozó kismolekulák hatásá-

nak vizsgálata volt Drosophila melanogaster Huntington-kór modellben. 

I. Legelőször annak a tesztelését kívántuk elvégezni, hogy a táplálékkal felvett gyógyszerje-

lölt molekulák képesek-e a felnőtt állatok agyában is fokozni az autofágiát (hasonlóan ahhoz, 

ahogyan az a lárvális zsírtestben történik).  

II. Pozitív eredmény esetén célunk volt a gyógyszerjelölt molekulák 1) autofágiára gyakorolt 

hatásának elemzése az autofág receptor p62/Ref(2)P és az ubikvitinált fehérjék vizsgálatával, 

2) a motoros funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálata (mászó- és repülési képesség tesztelé-

se), 3) a mutáns HTT mennyiségére kifejtett hatásának vizsgálata, 4) és az élettartamra gyako-

rolt hatásának vizsgálata a nem patogén 16Q-HTT-t kifejező, illetve a patogén 128Q-HTT-t 

kifejező HD modellállatokban. 

 

Anyagok és módszerek 

A használt törzsek és a fenntartásuk 

Hagyományos, kukoricaliszt-cukor-élesztő-agar tartalmú táptalajt használtunk a munkánk so-

rán. A kísérletekhez az állatokat 29°C-on tartottuk. A Bloomingtoni Törzsközpontból (BDSC) 

származó HD modell törzs (BL33808) genotípusa UAS-128Q-HTT, míg a nem patogén kont-

roll törzs (BL33810) genotípusa UAS-16Q-HTT/CyO volt. Mindkét transzgén expresszióját a 

pánneurális Appl-Gal4 által (BL32040) vezéreltük.  

A gyógyszerjelölt molekulákkal való kezelés 
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A felnőtt állatokat élesztőszuszpenzióhoz hozzáadott, DMSO-ban oldott AUTEN-67-tel, illet-

ve AUTEN-99-cel kezeltük olymódon, hogy a hatóanyag-koncentráció a végtérfogatra szá-

mítva a kívánt mértékű (pl. 50, 100 vagy 200μM-os) legyen. Kontrollként mindig az adott 

AUTEN kezeléshez alkalmazott DMSO-val megegyező térfogatú DMSO-t kevertünk az 

élesztőszuszpenzióba. 65-65 μl-t tettünk az üvegcsövekben levő táptalaj felszínére, azt két na-

pig ették az állatok, majd új csövekbe kerültek, minden kísérlet során. 

Mászóképesség vizsgálata és átlagsebesség meghatározása 

1) Egy keskeny üvegcsőbe 20 nőstényt helyeztünk, és megvizsgáltuk hány állat mászik fel 

21,8 cm magasra 20, 40 és 60 mp-n belül azt követően, hogy leütöttük őket a cső aljára (erre 

az állatok negatív geotaxissal válaszolnak). 

2) 10-10 állatot helyeztünk üvegcsövekbe, és megvizsgáltuk, hogy 5 cm magasra hány állat 

mászik fel 10 és 20 mp-n belül azt követően, hogy leütöttük őket a cső aljára. Videófelvétel 

alapján meghatároztuk az állatok átlagsebességét is. 

Mindkét esetben 3-6 párhuzamossal dolgoztunk és háromszor ismételtük meg a vizsgálatokat, 

7, 14, illetve 21 napos állatokkal dolgozva.  

Élethossz mérés 

20-30 nőstény állat élettartamát vizsgáltuk csövenként, 5-11 párhuzamost használva. Naponta 

feljegyeztük az elpusztult állatok számát.  

Western blot és immunhisztokémiai vizsgálatok 

Az egyes fehérjék - Ref(2)P/p62, ubikvitin, mutáns HTT - mennyiségének és lokalizációjának 

vizsgálatára immunjelölésen alapuló technikákat alkalmaztunk. Az oldott/oldható (szolúbilis) 

fehérjék kimutatását western blot, az oldhatatlan aggregátumok kimutatását immunhiszto-

kémia segítségével valósítottuk meg.  

Mikroszkópia 

Szemikonfokális fluoreszcens felvételeket készítettünk Zeiss Axioimager Z1 upright mikro-

szkóppal szemikonfokális ApoTome feltétet és az AxioVision 4.82 programot használva. 

Mennyiségi kiértékelés és statisztikai elemzés 

A mikroszkópos felvételek és a western blot képek kvantitatív kiértékeléséhez AxioVision 

4.82 és/vagy az ImageJ 1.45s szoftvereket használtuk. A statisztikai elemzésekhez a MatLab 

7.12.0.635 (R2011a), az RStudio 0.98.1102 vagy az SPSS 17.0 programot használtuk. 

 



   

 6 

Eredmények, a doktori értekezés tézisei  

1. Az AUTEN-67 (50 μM) és az AUTEN-99 (100 μM) kismolekula képes a táplálékhoz hoz-

záadva az mCherry-Atg8a-pozitív pontszerű autofág struktúrák mennyiségét fokozni. 

 

2. Az AUTEN-67 (50 μM) és az AUTEN-99 (100 μM) kismolekula nem növeli meg a célba 

ért 16Q-HTT-t vagy 128Q-HTT-t kifejező állatok arányát a mászóképesség vizsgálatokban 

egyik vizsgált életkor és kísérleti beállítás esetében sem. Az AUTEN-67 (50 μM) kezelés 

azonban növeli az állatok átlagsebességét 7 napos felnőtt korban. 

 

3. Az AUTEN-67 (100 μM) javítja a 128Q-HTT-t kifejező HD modellállatok mászóképessé-

gét: megnöveli a 20 és 40 mp alatt célba ért állatok arányát 7 és 14 napos korban, míg a 16Q-

HTT-t expresszáló kontroll állatok mászóképességét nem befolyásolja. 

 

4. Az AUTEN-99 (200 μM) javítja a 128Q-HTT-t kifejező HD modellállatok mászóké-

pességét: növeli a 20 mp alatt célba ért állatok arányát 14 napos korban, míg a 16Q-HTT-t 

expresszáló állatokét nem befolyásolja egyik vizsgált időpontban sem. 

 

5. Az AUTEN-67 (100 μM) javítja a 128Q-HTT-t kifejező HD modell állatok repülőképessé-

gét 14 napos korban, míg a 16Q-HTT-t expresszáló kontroll állatokét nem befolyásolja. 

 

6. Az AUTEN-67 (100 μM) és feltehetően az AUTEN-99 (200 μM) csökkenti a Ref(2)P/p62 

fehérje és az ubikvitinált fehérjék mennyiségét 21 napos korban 16Q-HTT-t és 128Q-HTT-t 

kifejező állatokban egyaránt, ami az autofág aktivitás fokozására utal. 

 

7. Az AUTEN-99 (200 μM) gátolja a Ref(2)P/p62 életkor-függő akkumulációját 128Q-HTT-t 

kifejező modellállatokban. 

 

8. Az oldott Ref(2)P/p62 fehérjeszint és az ubikvitinált fehérjék szintje alacsonyabb a 128Q-

HTT-t kifejező állatokban, mint a 16Q-HTT-t expresszáló kontroll állatokban, aminek az oka 

az, hogy a 128Q-HTT jelenléte esetén nagy fehérjeaggregátumokba, zárványokba csapdázód-

nak ezek a fehérjék a mutáns HTT-vel együtt. 
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9. Az AUTEN-67 (100 μM) csökkenti az oldhatatlan fehérjezárványok és mutáns HTT fehérje 

mennyiségét 128Q-HTT-t kifejező HD modellállatok agyában. 

 

10. Az AUTEN-67 (100 μM) és az AUTEN-99 (200 μM) csökkenti a toxikus oldott mutáns 

HTT fehérje mennyiségét. 

 

11. Az AUTEN-67 (100 μM) és az AUTEN-99 (200 μM) növeli a 16Q-HTT-t kifejező állatok 

élettartamát. 

 

12. Az AUTEN-67 (100 μM) növeli a 128Q-HTT-t kifejező HD modellállatok élettartamát, 

míg az AUTEN-99 (200 μM) nincsen rá hatással. 

 

Megvitatás 

A sejtes lebontó folyamatok - az autofágia és az ubikvitin-proteaszóma rendszer - a károsodott 

fehérjék és sejtalkotók lebontása révén igen jelentősek a sejt homeosztázisának fenntartásá-

ban, és különösen fontosak a nem osztódó, terminálisan differenciálódott sejtek esetében, 

amelyekben a károsodott komponensek mennyisége osztódással már nem tud csökkenni 

(Rabinowitz és White, 2010; Mizushima és Komatsu, 2011; Menzies és mtsai., 2017). Az 

aggregációra hajlamos fehérjéket az autofágia sokkal nagyobb hatékonysággal képes lebonta-

ni, mint a proteaszóma. A rossz konformációjú mutáns fehérjék aggregálódásával képződő 

struktúrák megjelenése közös jellemzője számos neurodegeneratív betegségnek, így az Alzhe-

imer- és Parkinson-kórnak, az amiotrófiás laterális szklerózisnak (ALS), a prion- és polig-

lutanin betegségeknek, az utóbbiak közé tartozik a spinocerebelláris ataxia több formája és a 

Huntington-kór (HD) (Ravikumar és mtsai., 2002; Sarkar és mtsai., 2009; Menzies és mtsai., 

2011; Sweeney és mtsai., 2017). Az autofágia szelektíven képes a HD kialakulásáért felelős 

mutáns  HTT fehérje lebontására, és ez a képesség méginkább jelentőssé válik a betegségben 

időben előre haladva a proteaszomális lebontás progresszív károsodása miatt (Ravikumar és 

mtsai., 2002; Bennett és mtsai., 2005; Bennett és mtsai., 2007; Sarkar és Rubinsztein, 2008). 

Ezzel összhangban az autofágia genetikai vagy farmakológiai fokozása jótékony hatású szá-

mos HD (és más neurodegeneratív betegség) modellben. Ennek az is oka, hogy az autofágia is 

sérül a HD-ban (Nixon, 2013; Martin és mtsai., 2015; Martinez-Vicente, 2015; Menzies és 

mtsai., 2017). Az eddig vizsgált autofágia aktiváló/fokozó ágensek olyan autofágia szabályo-
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zókat céloznak meg, amelyek a sejt számos más folyamatára hatással vannak (Sarkar és 

mtsai., 2009; Martinez-Vicente 2015). 

Egy kismolekula könyvtár szűrésével kerestünk MTMR14 inhibitorokat, hogy közvetlenül 

fokozhassuk az autofágiát (az MTMR14 myotubularin foszfatáz az autofágia egyik gátló fe-

hérjéje). A kandidáns molekulák közül kettőről, az AUTEN-67-ről és az AUTEN-99-ről meg-

állapítottuk, hogy fokozzák az autofág aktivitást HeLa sejtekben, izolált neuronokban, vala-

mint Drosophila-ban és gerinces modellélőlényekben egyaránt (Papp és mtsai., 2016; Kovács 

és mtsai., 2017). Drosophila eredményeink szerint feltehetően mindkét AUTEN molekula az 

MTMR14 Drosophila ortológján, az EDTP-n keresztül fokozza az autofágiát, EDTP mutáns 

állatokban ugyanis e kismolekulák nem voltak hatással az autofág folyamatra (Papp és mtsai., 

2016; Kovács és mtsai., 2017). Doktori munkám során megállapítottuk, hogy a táplálékhoz 

hozzáadva mindkét kismolekula képes fokozni az autofágiát a felnőtt muslicák agyában.  

Ezen AUTEN-ek csökkentik autofág receptor Ref(2)P/p62 mennyiségét és az ubikvitinált fe-

hérjék szintjét a patogén 128Q-HTT-t kifejező állatokban, amely arra enged következtetni, 

hogy a HD modellállatokban is képesek autofágiát fokozni. A 128Q-HTT citoplazmatikus fe-

hérjeaggregátumokat képez az agy bizonyos neuronjaiban, szemben más korábbi megfigyelé-

sekkel, miszerint ezen teljes hosszúságú mutáns HTT fehérje nem képez aggregátumokat, sem 

a lárvális motoneuronokban, sem a 20 napos felnőttek hasdúclánci interneuronjaiban (Romero 

és mtsai., 2008). A Ref(2)P/p62 szintén nagyméretű citoplazmatikus zárványokban található 

meg a 128Q-HTT-t kifejező állatok agyában, ráadásul körbeveszi a mutáns HTT-t hasonlóan 

ahhoz, amit a HeLa sejt HD modellben leírtak (Bjørkøy és mtsai., 2005). Ráadásul az oldha-

tatlan p62 és ubikvitinált fehérjék jelentős része kolokalizál, így feltehetően ubikvitin-

tartalmúak is a mutáns HTT alkotta citoplazmatikus zárványok, mások megfigyeléseihez ha-

sonlóan (Bjørkøy és mtsai., 2005; Iwata és mtsai., 2005; Heng és mtsai., 2010). Az AUTEN-

67 csökkentette az aggregátumok mennyiségét (az AUTEN-99 hatását nem vizsgáltuk), vala-

mint mindkét kismolekula csökkentette a toxikus oldott mutáns 128Q-HTT mennyiségét. Ez 

összhangban van azon korábbi megfigyelésekkel, miszerint a mutáns HTT szubsztrátja a sze-

lektív autofágiának, így a fokozott autofág aktivitás a mutáns HTT szint csökkentése révén 

neuroprotektív hatású (Ravikumar és mtsai., 2002; Sarkar és Rubinsztein, 2008; Sarkar és 

mtsai., 2009). A nem patogén 16Q-HTT-t kifejező kontroll állatok élethosszát képes nyújtani 

mind az AUTEN-67, mind az AUTEN-99. Ez egybecseng azzal a megfigyeléssel, miszerint 

mindkét kismolekula képes a HTT transzgént nem expresszáló w1118 állatok élettartamát meg-

növelni (Papp és mtsai., 2016; Kovács és mtsai., 2017). Mindezek összhangban vannak az au-
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tofágia élethossz meghatározásában betöltött szerepével: az autofág aktivitás (bizonyos mér-

tékű) fokozása élethossz nyújtó hatású (Vellai, 2009; Rubinsztein és mtsai., 2011; Pyo és 

mtsai., 2013). Az AUTEN-67 ráadásul a 128Q-HTT-t kifejező HD modellállatok élettartamát 

is képes megnövelni. Emellett az AUTEN-67, és kisebb mértékben az AUTEN-99, képes javí-

tani a 128Q-HTT következtében csökkent motoros funkciókat is. Az, hogy egy gyógyszerje-

lölt molekula a motoros funkciókra és az élettartamra is pozitív hatást gyakorol HD modell-

ben, igen ritka kísérletes megfigyelés. Az AMPK-aktiváló metforminról írtak le kismértékű 

ilyen hatásokat (Ma és mtsai., 2007), illetve egy szerves diszulfidról, a transzglutamináz gátló 

cisztaminról olyan HD modellegerekben, amelyekben nem csak a központi idegrendszerben 

képződnek aggregátumok (Dedeoglu és mtsai., 2002). Azonban ha a mutáns HTT kifejeződé-

sét a saját promótere vezérli, akkor a cisztamin nincs pozitív hatással a motoros funkciókra, 

ahogyan nincs hatása Drosophila modellben sem (Agrawal és mtsai., 2005; Van Raamsdonk 

és mtsai., 2005). 

Az AUTEN-67 és AUTEN-99 kismolekulák képesek fokozni az autofág aktivitást Drosophila 

HD modellben, és csökkenteni a mutáns HTT mennyiségét, és annak toxicitását, feltehetően 

ezáltal javítva a motoros funkciókat, és - az AUTEN-67 esetében - növelve az állatok élettar-

tamát. A két gyógyszerjelölt további farmakológiai vizsgálata tehát mindenképpen indokolt. 

Reményeink szerint mind sejtes, mind egér HD modelleken mielőbb tovább vizsgálhatóak 

lesz az AUTEN-67 és AUTEN-99 hatásai. Pozitív eredmények esetében a jövőben kombinál-

ni is lehetne az AUTEN-eket más gyógyszerjelölt molekulákkal, amely a lehetséges mellék-

hatásokat is csökkenthetné. Remélhetőleg akár ezen megközelítésekkel, akár más módon, a 

Huntington-kór mielőbb gyógyítható lesz. 
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