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m n e   i e

A makroautofágia (a továbbiakban autofágia) az eukarióta sejtek szabályozott önlebontó

folyamata  amely során a cito lazma egy része kett s membránnal elk lön l, majd az így 

keletkezett autofagoszóma egy lizoszómával fúzionál, ahol tartalmát a savas hidrolázok. Az 

így keletkezett komponensek újra hasznosulhatnak a felépít  folyamatokban. Az autofágia 

els sorban a hosszú életidej  fehérjék turnover -ében, valamint a hibás, károsodott és 

felesleges makromolekulák és sejtszervecskék lebontásában játszik alapvet  szerepet. Az 

autofág lebontás az eukarióta sejtek környezeti (tápanyaghiány, hipoxia, magas h mérséklet, 

stb.) és endogén (hormonok, növekedési faktorok, mitogének) stressz faktorokra adott 

válaszfolyamata. Magasabbrend ekben az autofágia részt vesz a sejtnövekedés, a sejtosztódás

és a sejtöregedés folyamataiban, valamint az intracelluláris paraziták elleni védelemben. A 

differenciálódás során az autofágiának kitüntetett szerepe van a sejtalkotók átstrukturálásában.

Normális körülmények között az autofágia alapszint  (bazális) aktivitást mutat. Az autofág 

folyamat aktiválódását éleszt ben egyes tápanyagok hiánya váltja ki. Napjainkra számos, a 

rákos folyamatokban is kiemelt fontosságú jelátviteli útvonalról [pl. az inzulin/IGF-1 (insulin-

like growth factor receptor-1), Ras/MAPK (Mitogen-activated protein kinase) és TGF-  

(transforming growth factor-beta) útvonalak] és tumor szuppresszor fehérjér l (pl. p53) 

igazolták az autofágia szabályozásában betöltött szerepét.

oksejt  él lényekben az autofágia genetikai vizsgálatára el ször az éleszt  autofág-

gének megismerése után nyílt lehet ség. Azóta számos tudományos cikk jelent meg az éleszt  

autofág-gének metazoa ortológjainak jellemzésér l. A fonalféreg Caenorhabditis elegans

napjaink egyik legintenzívebben kutatott genetikai modell rendszere. Doktori munkám során 

az autofágia mechanizmusát és szabályozását vizsgáltam C. elegansban. Kiemelt célom volt 

az autofágiában részt vev  gének és fehérjék azonosítása, e komponensek funkcionális 

jellemzése, valamint gyors és megbízható módszerek kifejlesztése az autofágia detektálására 

C. elegansban. Az autofágia kimutatása ebben az él lényben korábban az lgg-1/atg-8 autofág 

gén expressziós analízisén alapult. Nem végeztek azonban olyan vizsgálatokat, amelyek 

bizonyítanák a GFP::LGG-1-pozitív struktúrák autofág eredetét. Ennek a kérdésnek a 

vizsgálata kiemelt fontosságú volt doktori munkám során.

Az autofágia esszenciális folyamat a makromolekulák lebontásában. Ezért két, fehérje 

bontással szorosan összefügg  folyamatban vizsgáltam az autofág gének szerepét. Ezek a 

folyamatok az öregedés és a sejtnövekedés. Az öregedési folyamat a sejtfunkciók folyamatos 

csökkenésének eredménye, amelyet a károsodott, elöregedett sejtalkotók (makromolekulák és 



sejtszervecskék) intracelluláris felhalmozódása okozza. Az öregedési folyamat sebességét a 

környezeti faktorokon túl evolúciósan konzervált genetikai útvonalak szabályozzák. Ennek 

legfontosabb bizonyítéka, hogy egyedi génmutációk jelent s mértékben képesek megnövelni 

egy adott organizmus élettartamát. C. elegansban, Drosophilában és n stény egerekben 

például az inzulin/IGF-1 receptor csökkent aktivitása megkétszerezi az élethosszat. Mivel az 

autofágia a károsodott makromolekulák és sejtszervecskék eltávolításában vesz részt, logikus 

volt azt feltételezni, hogy az autofág gének szerepet játszanak az élethossz szabályozásában.

Az autofágia öregedési folyamatban betöltött potenciális szerepét korábban csak a 

multifunkcionális BEC-1 fehérje csendesítésével vizsgálták.

A sejtnövekedés és sejtosztódás szorosan kapcsolt folyamatok: a sejt csak egy kritikus 

méret elérése után képes osztódni. A sejtnövekedés a felépít és lebontó folyamatok 

homeosztatikus egyensúlyán alapul. A sejtek növekedését és ezen keresztül osztódásuk 

ütemét részben a tápanyag-ellátottság határozza meg, amely az autofág aktivitás els dleges 

faktora. A soksejt  szervezetekben a sejtnövekedést endokrin faktorok is szabályozzák, mint 

pl. az inzulin/IGF-1 vagy TGF- jelátviteli útvonalak ligandumai. Mivel az autofág aktivitás 

tápanyag, valamint inzulin/IGF-1 és TGF-  ligandum függ , megvizsgáltuk, vajon az 

inzulin/IGF-1 és TGF- útvonalak sejtnövekedést szabályozó hatása az autofág gének 

m ködésén keresztül valósul-e meg.

1, Az autofágia jellemzése C. elegansban

Munkám célja az autofágia jellemzése volt a soksejt  modell rendszer Caenorhabditis 

elegansban. Els ként az éleszt  autofág gének C. elegans ortológjait határoztam meg

bioinformatikai módszerekkel. Ezután az autofág folyamatot jellemeztem elektron-

mikroszkópos módszerekkel (szóismétlés) a C. elegans egyedfejl dése során normális és 

tápanyaghiányos körülmények között. Az autofagoszómák lokalizációját fénymikroszkópos 

módszerekkel, a gfp::lgg-1 riporter rendszer expressziós analízisével, és LysoTracker Red 

festéssel vizsgáltam.

2, Autofágia-deficiens fonalférgek éhezési stressz-toleranciájának vizsgálata

Autofág-mutáns törzsek L1 lárvastádiumban történ éheztetésével vizsgáltam, vajon a 

folyamat szerepet játszik-e a C. elegans éhezési stresszre adott válaszában. 

Összehasonlítottam a vad típusú kontroll és megnövekedett stressz-toleranciájú daf-2/igf-1

mutáns állatok túlélését éheztetéses körülmények között. 



3, Az autofág gének szerepének vizsgálata az öregedési folyamatban

Az autofágia élethosszt szabályozó szerepének pontosabb megértéséhez az autofág gének 

mutáns alléljeinek és csendesítésének (RNS interferencia) hatását vizsgáltam különböz

hosszú-élettartamú („long-lived”) mutáns (inherensen kalorikus restrikciónak kitett állatok és 

csökkent mitokondriális légzéssel rendelkez  mutánsok) genetikai hátterekben.

4, Az autofág gének szerepének vizsgálata a sejtnövekedésben

Az autofágia sejtnövekedésben betöltött potenciális szabályozó szerepét autofágia mutáns 

állatok testméretének vizsgálatával határoztam meg. Ezeket a vizsgálatokat sejtméret és 

testtérfogat mérésekkel egészítettem ki. Végül az autofág mutációk „Lon” („long”: hosszú

testméret) fenotípusú mutánsokra (inzulin/IGF-1 és TGF-  jelátvitel mutánsok) gyakorolt

hatását kett s mutáns (episztázis) elemzéssel vizsgáltam.

Anyagok és módszerek

Törzsfenntartás 

A C. elegans törzseket 15-25°C között, termosztátokban, m anyag Petri lemezekbe öntött 

NGM (Nematode Growth Medium) agaron, OP50-es baktériumpázsiton tartottam fenn. A 

mutáns törzsek egy részét a CGC (Caenorhabditis elegans Genetic Center) törzsbankból 

rendeltem.

RNS interferencia

Adott gének RNS interferencián alapuló csendesítését az ún. etetéses („feeding”) módszerrel 

végeztem. Ehhez egy speciális baktérium törzsben (HT115) termeltettem a csendesíteni kívánt 

gén mRNS szekvenciájára specifikus duplaszálú RNS-t, amelyet a pPD129.36 RNSi vektorba

klónoztam. Az RNSi vizsgálatokhoz 3-5 L3 stádiumú lárvát helyeztem induktív lemezekre, 

majd az önmegtermékenyítéssel keletkez  F1/F2 utódok élethosszát vizsgáltam. Az RNSi 

vizsgálatok 25°C-on történtek.

Elektronmikroszkópos vizsgálatok

A morfometriai vizsgálatokhoz a mintákat (fiatal feln tt vad típusú állatok) véletlenszer en 

választottam ki egy adott fejl dési stádiumon belül. Fiziológiás M9 oldatban éhez állatokból

8, 12, 24 és 48 óránként vettem mintákat. Az autofág folyamat gátlásához az állatokat 3 mM 



leupeptin tartalmú, steril sz r n átsz rt M9 oldatba helyeztem. A mintákat 0,2%-os

glutáraldehid, 2,7%-os formaldehid tartalmú 0,15 M-os neutralizált kakodilát pufferben, mint

fixálószerben rögzítettem. A fixálószert háromszor cseréltem kakodilát pufferrel. A 

kontrasztosításhoz a kakodilát puffert 5 ml 0,5 %-os ozmium-tetroxidra (0,1 M kakodilát 

pufferben) cseréltem és 1 órán át inkubáltam. A mintákat ezután kétszer mostam desztillált 

vízben, majd 1 %-os uranil-acetátban inkubáltam fél órán át, végül háromszor mostam 

desztillált vízben. Beágyazás el tt a mintákat egyre növeked  koncentrációjú alkoholsorral 

(30, 50, 70, 90, 96 %-os majd abszolút) és kémiai víztelenít vel (propilén-oxid) 

víztelenítettem. A mintákat TAAB 4 komponens  m gyantába ágyaztam. A mintákat 

száradás után el ször pengével megközelítettem, majd Reichert-Jung Ultracut-E type 

ultramikrotómmal metszettem. A mikroszkópos vizsgálat el tt a mintákat telített ólom-

citráttal ( 13 mM) kontrasztosítottam. A vizsgálatokat JEM100CX típusú elektron-

mikroszkópon végeztem.

Fénymikroszkópos vizsgálatok

A fénymikroszkópos vizsgálatokat (expressziós, ko-lokalizációs és morfológiai vizsgálatok) 

Olympus BX-51 fels  megvilágítású mikroszkópon végeztem. A LysoTracker Red 

festésekhez U-N41004, a GFP vizsgálatokhoz U-M41025 filtereket használtam. A lizoszómák 

kimutatását LysoTracker Red DND-99 (Molecular Probes, Eugene) festékkel végeztem el.

Éheztetés L1 lárva stádiumban

Az éheztetési vizsgálatokhoz az embriókat hipokloritos embriópreparálással izoláltam

(szinkronizáltam). Az éheztetést 5 ml végtérfogatú koleszterolt (10 μg/ml) és ampicillint (50 

μg/ml) tartalmazó fiziológiás M9 oldatban végeztem. 2 naponta vettem mintát (kb. 50-100 

állat).

Élethossz mérések

Az élethossz vizsgálatokat FuDR-ral (5-Fluoro-2 -deoxyuridine) kezelt, szinkronizált, fiatal 

feln tt állatokkal kezdtem el. Mintánként 2-2 párhuzamos lemezre 60-60 állatot tettem. A 

vizsgálatokat 25°C-on végeztem, a lemezeket naponta ellen riztem. Az elpusztult egyedeket 

(amelyek platinat vel történ érintésre nem reagálnak) eltávolítottam a lemezekr l. Az 

élethossz mérések során a statisztikai analízisekhez az SSPS 14.0 programot használtam. A p

értékeket, a Kaplan-Meyer görbék összevetésével határoztam meg a csoportok között log-rank 

(Mantel-cox) teszttel.



Testméret és sejttérfogat mérések

A vizsgálatokhoz az állatokat 20°C-on tenyésztettem. Az egyedeket 0,5 M Nátrium-aziddal 

bénítottam meg. A testhossz vizsgálatokat egy mér skálával felszerelt fénymikroszkóppal 

végeztem fiatal feln tt egyedeken. Az állatok térfogatának, valamint a „seam” sejtek 

kerületének meghatározását Olympus BX-51 típusú mikroszkóppal végeztem el. A térfogatot 

fiatal feln tt állatokban a V  (D/2)2 L  (1/4) A2/L elméleti úton számított képlet alapján 

számoltam, ahol D az átmér , L a hossz, és  A= L·D. A „seam” sejtek térfogatának méréséhez 

szinkronizált L3 állatokat használtam.

Eredmények

1, Az autofágia jellemzése C. elegansban

Az ismert 24 éleszt  autofág gén 17 potenciális ortológgal rendelkezik C. elegansban.

Az ATG4 és ATG8 éleszt  autofág gének több féreg ortológgal is rendelkeznek. 

Több éleszt  autofág gén (ATG11, ATG13, ATG14 és ATG17) ortológjai hiányoznak a

C. elegans genomból, míg az Atg5-Atg12 komplex tagjai alacsony hasonlóságot 

mutatnak. 

Az autofág gének inaktiválása sokféle fenotípust eredményezhet [pl. az atg-18(gk378), 

atg-7(RNAi) és atg-9(RNAi) állatok nem mutatnak látható morfológiai vagy 

viselkedési eltérést a vad típustól, míg a bec-1(-) mutáns állatok embrionális 

stádiumban pusztulnak el].

Az autofágoszómák (autofág struktúrák) a normális körülmények között fejl d

állatokban els sorban a hipodermiszben és a bélben fordulnak el  detektálható

mennyiségben.

L2 stádiumú lárvák 10 órás éheztetése során az autofág aktivitás legnagyobb 

mértékben a hipodermális sejtekben, valamint kisebb mértékben a bélsejtekben és az 

izomsejtekben n tt meg.

Feln tt állatokban éheztetés hatására egy „kezdeti” autofág aktivitás figyelhet  meg a 

hipodermális és bélsejtekben, ez az aktivitás néhány óra után lecseng.

A gfp::lgg-1 riporter transzgén expressziójának [vad típusban, unc-(e369), daf-

2(e1370) és eat-2(ad1116) mutáns hátterekben] és a lizoszómákat jelöl  LysoTracker 

Red fest dés [normális tenyésztési körülmények között tartott és éheztetett vad típusú, 

valamint unc-(e369) és atg-18(gk378) mutáns állatok] összevetése alapján 



megállapítható, hogy a vulva szövet, az idegsejtek és a végbél körüli izmokban az 

autofágia detektálására használt gfp::lgg-1 nem autofág struktúrákat jelöl.

A különböz autofágia-specifikus riporter konstrukciók (gfp::lgg-1, bec-1::gfp és atg-

18::gfp) által és LysoTracker Red festéssel is jelölt „Ikerfolt” struktúrák Golgi 

elemeket jelölnek az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján.

Elektronmikroszkópos és ko-lokalizációs vizsgálatok alapján a GFP::LGG-1 

expresszió pontszer  eloszlása a hipodermiszben, a bélben és az izomsejtekben 

autofág elemeket jelöl.

2, Az autofágia-deficiens fonalférgek éhezési stressz-toleranciája csökkent

Éheztetett L1 stádiumú unc-51(e369), bec-1(ok691) és atg-18(gk378) autofág mutáns

állatok túlélése jelent s mértékben csökkent a vad típusú (kontroll) állatokéhoz képest. 

Az unc-51(e369) autofágia mutáns állatok csökkent éhezési stressztoleranciája

episztatikus a csökkent inzulin/IGF-1 receptor aktivitással rendelkez daf-2(e1370)

mutáns állatok megnövekedett éhezési stressztoleranciája felett.

3, Az autofág gének szükségesek a normális élethossz eléréséhez

Az atg-7 és atg-9 autofág gének csendesítése jelent s mértékben csökkenti az állatok 

túlélését.

Az unc-51, bec-1 és atg-18 autofág gének mutációs inaktiválása rövid élethosszt 

eredményez. Ez a „short-lived” fenotípus episztatikus a csökkent kalória felvétel eat-

2(ad1116) mutánsok és a csökkent mitokondriális légzési aktivitású atp-3(RNSi)

állatok megnövekedett élethossz („long-lived”) fenotípusa felett.

4, Az autofág gének szükségesek a normális sejtméret kialakulásához

unc-51(e369) és bec-1(ok691) autofágia mutáns állatok testhossza és testtérfogata

kisebb a vad típusénál.

A „seam” sejtek területének mérése alapján az autofág mutánsok rövid testméret

fenotípusát (Sma; „small”) a sejtméret csökkenése okozza.

Az unc-51 és bec-1 autofág mutánsok rövid testmérete episztatikus az inzulin receptor 

mutáns daf-2(e1370) és a TGF-  mutánsok [lon-1(e185), lon-2(e1678), dbl-1(gf)] 

hosszú testméret (Lon; „long”) fenotípusa felett.



Következtetések

Az autofágia konzervált módon m ködik C. elegansban

Doktori munkám során elektronmikroszkópos és riportergén expressziós vizsgálatokkal, 

illetve lizoszóma festéssel követtem nyomon az autofág folyamatokat C. elegansban. A 

különböz  módszerek összevetésével megállapítottam, hogy az általunk kifejlesztett autofágia 

marker (integrált GFP::LGG-1 riporter rendszer) érzékeny azokra a genetikai változásokra, 

amelyek befolyásolják az autofágia m ködését. Normális körülmények között tartott vad 

típusú feln tt állatokban az LGG-1 expressziós szintje a bélben állandó, a hipodermiszb l és 

testfali izmokból nem mutatható ki. Ezért a GFP::LGG-1 pontszer  jelöl dés változása

(megsz nése vagy növekedése) kezelt (pl. éheztetett) vad típusú vagy mutáns genetikai 

háttérben informatív az autofág aktivitás szempontjából.

Az autofág gének inaktiválása pleiotróp fenotípust eredményez. Életképtelenséget

els sorban azoknak az autofág géneknek a mutációja okoz, amelyek más folyamatokban (pl. 

endocitózis) is részt vesznek. Ez alapján úgy gondoljuk, hogy az autofágia önmagában nem 

esszenciális a C. elegans életképességéhez és egyedfejl déséhez. 

Az autofágia szükséges az éhezési stresszválaszhoz C. elegansban

Az autofágia az éhezési stresszre adott sejtválasz egyik fontos komponense. Ezzel 

összhangban az L1 stádiumú unc-51(e369), bec-1(ok691) és atg-18(gk378) mutáns lárvák

érzékenyebbnek bizonyultak az éhezési stresszre a vad típusú L1 lárváknál. Az unc-51(e369)

alacsony éhezési stressztolarenciája episztatikusnak bizonyult a daf-2(e1370) mutáns állatok 

megnövekedett túlélése felett. Az autofágia tehát szükséges az állatok túléléséhez

tápanyaghiányos körülmények között, és a folyamat szabályozásában az inzulin/IGF-1 

útvonaltól „downstream” hat. A tápanyag érzékelésben szerepet játszó inzulin/IGF-1 és 

autofág útvonal autofág génkaszkád egy szignalizációs tengelyt alkotnak.

Az élethosszt szabályozó genetikai útvonalak az autofág génkaszkádon 

konvergálódnak C. elegansban 

Az atg-7 és atg-9 RNSi kezelések az élethossz csökkenését eredményezték a kontroll állatok 

élethosszához képest. Ez összhangban áll azzal a korábbi eredménnyel, miszerint az autofág 

mutánsok élethossza rövidebb a vad típusénál. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az 



autofág gének egy anti-öregedési útvonalat alkotnak. A táplálkozási deficiens eat-2(ad1116)

mutáns állatok és a csökkent mitokondriális légzési aktivitású atp-3(RNSi) állatok hosszú

életidej  fenotípusa hiposztatikusnak bizonyult az autofág gének inaktiválása által okozott 

rövid élethosszal szemben. Ez azt jelenti, hogy az élethossz szabályozásában szerepet játszó 

genetikai útvonalak - a mitokondriális légzési aktivitás és a kalorikus restrikciót útvonala - az 

autofágia szabályozásán keresztül fejtik ki élethossz növel  hatásukat. Ugyanez figyelhet  

meg az inzulin/IGF-1 és TOR útvonal mutánsok megnyúlt élethossza esetén is, amelyet az 

autofág mutációk szuppresszálnak. Az autofágia tehát központi szerepet játszik az öregedési 

folyamat szabályozásában.

Az autofág gének központi szerepet játszanak a sejtnövekedés szabályozásában

Az unc-51(e369) és bec-1(ok691) mutánsok testmérete kisebb a vad típusénál. Ezekben a

mutánsokban a testméret-csökkenés hátterében a sejtméret csökkenése áll. Az UNC-51 és 

BEC-1 autofág fehérjék hiánya tehát csökkent sejtnövekedést és kis testméretet (Sma

fenotípust) okoz. Kett s mutáns (episztázis) analízis kimutatta, hogy az unc-51(e369) és bec-

1(ok691) mutánsok rövid testmérete episztatikus az inzulin/IGF-1 és TGF-  útvonal

funkcióvesztéses mutánsok nagy testméret (Lon) fenotípusa felett. Ezek a sejtnövekedésre 

vonatkozó eredmények azt mutatják, hogy az autofág gének az inzulin/IGF-1 és TGF-  

útvonalaktól ”downstream” hatnak a sejtnövekedés szabályozásában. Az autofág génkaszkád 

tehát az inzulin/IGF-1 és TGF-  útvonalak egy közös effektor rendszere: a két sejtnövekedést 

szabályozó hormonális rendszer az autofágia modulálásán keresztül szabályozza a

sejtnövekedést.
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