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El zmények és célkit zések 
Az eukarióta sejtek egyedfejl dési program által szabályozott halála éppen olyan 

fontos sejttani folyamat, mint a sejtnövekedés, sejtosztódás vagy a sejtmozgás. A 

programozott sejthalál hibája emberben számos egyedfejl dési rendellenességhez és 

degeneratív elváltozáshoz vezethet. A három mennyiségileg legjelent sebb programozott 

sejthalál típus az apoptózis (I típusú programozott sejthalál), az autofágia (II típusú 

programozott sejthalál) és a nekrózis. 

Az apoptózis els dleges szerepe az egyedfejl dés során feleslegessé vált vagy 

károsodott sejtek eltávolítása. A folyamatot indukálható, tehát nem programozott módon is 

kiválthatják bizonyos faktorok. Az apoptotikus sejttest maradványait végs  soron heterofágiát 

végz  sejtek távolítják el.  

Az autofágia (sejtes önemésztés) egy szabályozott önlebontó folyamat, amely során a 

citoplazma egy részlete lizoszómákba jut, ahol a bekebelezett anyagokat lizoszómális 

hidrolázok bontják le alkotóelemeikre. Az így keletkezett sejtalkotók felhasználódhatnak a 

sejt anyagainak felépítésében vagy energiaként hasznosulhatnak a sejt számára éhezési 

körülmények között. Az autofágia tehát els dlegesen a sejt túlélését biztosító mechanizmus. 

Bizonyos körülmények között azonban az autofág folyamat a sejt pusztulásához is vezethet. 

Az autofágia szerepet játszik a sejt anyagainak megújításában, a károsodott intracelluláris 

komponensek eltávolításában, és ezen keresztül az öregedési folyamat szabályozásában, 

differenciációs folyamatokban, az éhezési stresszhez történ  sejtadaptációban, és az 

intracelluláris patogének eltávolításában. 

Noha az autofágia alapvet  funkciója az eukarióta sejtek túlélésének biztosítása, 

bizonyos fiziológiai és patológiai körülmények között az autofág aktivitás a sejt halálához is 

vezethet (autofág sejthalál). Az apoptotikus (sejtes öngyilkosság) és autofág (sejtes 

önemésztés) sejthalál folyamatok morfológiailag eltér ek. Napjainkban azonban egyre több 

adat bizonyítja azt, hogy szabályozásuk szorosan kapcsolt. Emberben számos patológiai 

elváltozásban egyszerre figyelhet  meg a két folyamat abnormális m ködése. Egyedfejl dési 

és orvosbiológiai jelent sége ellenére azonban ma sem ismert, hogy a sejtes stressz-válaszban 

és egyedfejl dési lépésekben hogyan jelennek meg és mennyire keverednek az apoptotikus és 

autofág elemek. 

A fonalféreg Caenorhabditis elegans kit n  genetikai modell rendszer a programozott 

sejthalál folyamatok tanulmányozásához. A C. elegans szomatikus sejtleszármazása 
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nagymértékben invariáns és meghatározott. Az állat teste fénymikroszkóp alatt áttetsz , így a 

sejtek sorsa az egyedfejl dés során egyedileg nyomon követhet . A hermafrodita állat 

egyedfejl dése során keletkezett 1090 szomatikus sejtb l 131 pusztul el programozott módon. 

E sejtpusztulási folyamatok jelent s része az embrionális fejl dés során megy végbe.  

A mai humán rákterápia egyik f  potenciális célpontja a dUTPáz nev  enzim, amely a 

timin és uracil bioszintézis közti egyensúly fenntartásáért felel s. A hiányában dTTP helyett 

dUTP épül be a DNS-be, amely végül timin-mentes sejthalálhoz vezet. Mechanizmusáról 

azonban igen keveset tudunk. 

 

Célkit zések 

1. A dUTPáz inaktiválása  

A dUTPáz inaktiválása által indukált sejthalál modellt kívántam használni az autofágia 

sejtpusztulásban betöltött szerepének vizsgálatához. Ehhez els ként a dUTPázt kódoló gén 

jellemzését végeztem el C. elegans-ban. Kiemelten vizsgáltam a dUTPáz funkcióját az állat 

korai egyedfejl désében. dUTPáz deficiens mutáns állat hiányában RNS interferencia 

konstrukciókat használtam a gén inaktiválásához. 

2. A dUTPáz inaktiválás hatására beinduló sejtpusztulási folyamatok jellemzése 

A dUTPáz deficiens állatokban megfigyelhet  sejtpusztulási folyamatok citológiai leírása volt 

a következ  vizsgálati célunk. Elektronmikroszkópos és GFP-alapú fluoreszcens 

fénymikroszkópiára épül  módszerek segítségével a sejtpusztulás természetét (mennyire 

apoptotikus vagy autofág eredet ek) terveztem jellemezni. 

 
3. A dUTPáztól független sejthalál indukáló faktorok hatásának elemzése 

A dUTPáz-tól független sejthalál-indukáló faktorok alkalmazása esetén is megvizsgáltam a 

sejtpusztulás típusát. Ehhez olyan farmakológiai és genetikai beavatkozásokat választottam ki, 

amelyekr l ismert volt, hogy potensen megakasztják az embrionális fejl dést. A genetikai 

faktorok közül a ceh-13 (egy esszenciális HOX fehérjét kódol) és a dlc-1 (a dinein könny  

láncot kódolja) génekre esett a választásom. A farmakológiai beavatkozások közül az 5-FU és 

FUDR kezeléseket alkalmaztam. Vizsgálni kívántuk, hogy a kezelések hatására az autofág 

rendszer transzkripcionálisan aktiválódik-e. Ehhez különböz  transzlációs fúziós és 
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transzkripcionális fúziós autofágia-specifikus riporter rendszerek vizsgálatát terveztem 

kontroll vs. kezelt/mutáns genetikai hátter  embriókban. 

 

4. Az autofágiát szabályozó transzkripciós faktorok keresése 

Az el z  ponttal összhangban olyan konzervált transzkripciós faktor köt helyeket kerestem 

autofág gének szabályozó régióiban, amelyek potenciálisan alkalmasak az autofág gének 

expressziós aktiválására induktív körülmények közepette. Bioinformatikai módszerekkel C.

elegans autofág gének promótereit összehasonlító módon terveztem jellemezni, és olyan 

köt helyeket szándékoztam azonosítani, amelyek kapcsolatot biztosíthatnak az apoptotikus 

útvonal szabályozásával. 

 

5. Potenciális köt helyek in vitro és in vivo elemzése 

A potenciális találatok esetében in vitro köt hely elemzést kívántam megvalósítani. Ezért az 

in silico vizsgálatok által pozitívnak jelölt transzkripciós faktorokat szándékoztam in vitro 

expresszálni, majd gélretardációs vizsgálatokhoz alkalmaztam. Végül kett s mutáns 

(episztázis) elemzést terveztem annak kimutatása érdekében, hogy az autofág gének részt 

vesznek-e – és ha igen, hogyan – a C. elegans korai egyedfejl désének szabályozásában. 

Apoptózis és autofágia deficiens egyszeres mutáns nematoda törzsek életképességét kívántam 

vizsgálni, és összehasonlítani a megfelel  apoptózis–autofágia kett s mutáns törzsek 

életképességével.  

 

Anyagok és módszerek 
Törzsfenntartás  

A C. elegans törzseket m anyag Petri lemezekbe öntött NGM (Nematode Growth Medium) 

agaron, OP50-es baktériumpázsiton, 15-25°C közötti h mérsékleten, termosztátokban 

tartottam fenn. A mutáns törzsek egy részét a CGC (Caenorhabditis elegans Genetic Center) 

törzsbankból rendeltem. 

 
RNS interferencia 

RNSi konstrukció készítésekor egy speciális baktérium törzsben (HT115) termeltettem a 

csendesíteni kívánt gén mRNS szekvenciájára specifikus duplaszálú RNS-t, amelyet egy 

speciális RNSi vektorba (pPD129.36) klónoztam. A konstrukció ún. etetéses („feeding”) 

módszerrel jutott be az állatokba. Az RNSi vizsgálatokhoz 5 darab L1 stádiumú lárvát 
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helyeztem induktív lemezekre, és az utódaikon vizsgáltam az RNSi konstrukció által okozott 

fenokópiát. Az RNSi vizsgálatokat 25°C-on végeztem. 

 
Elektronmikroszkópos vizsgálatok 

Az autofágia vizsgálatokhoz a mintákat dUTPáz RNSi konstrukcióval kezelt feln tt állatok 

közül választottam ki a gfp riporter expressziós mintázat alapján. A minták rögzítéséhez 

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

összetétel  fixálószert használtam. A fixálószert háromszor cseréltem kakodilát pufferrel. A 

kontrasztosítást 5 ml 0,5 %-os ozmium-tetroxiddal (0,1 M kakodilát pufferben) végeztem 1 

óra inkubációs id vel. A mintákat kétszer mostam desztillált vízben, majd 1 %-os uranil-

acetátban inkubáltam fél órán át, és háromszor mostam desztillált vízben. Beágyazás el tt a 

mintákat víztelenítettem növeked  koncentrációjú alkoholsorral (30, 50, 70, 90, 96 %-os majd 

abszolút) és kémiai víztelenít vel (propilén-oxid). A mintákat TAAB 4 komponens  

m gyantába ágyaztam. A mintákat száradás után 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/fluoreszcens fotókat Olympus BX51 típusú fénymikroszkóppal 

készítettem. Tárgylemezre 4%-os agart cseppentettem (agarpad), majd az állatokat ráhelyezve 

M9 fiziológiás pufferrel, fed lemezzel lefedtem. DIC optika segítségével készítettem a 

morfológiai képeket. 

 
Embrió életképesség meghatározás 

Körülbelül 20 állatot petéztettem 2 órán át szobah mérsékleten (szinkronizálás). Amikor egy 

lemezen körülbelül 100 pete volt, a feln tt állatokat eltávolítottam, majd leszámoltam a 

petéket. Másnap, majd harmadnap újra számoltam a petéket, a lárvákat és a túlél  állatokat. 

Sterilnek azt a petét tekintettem, amelyik „szétfolyt” a lemezen, és két nap után még mindig 

nem kelt ki. 

 

TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) festés 

A festéshez dUTPáz RNSi konstrukcióval kezelt és kontrollként üres vektorral kezelt állatok 

embrióit használtam. A festést Roche Kit használati utasításában leírtak szerint végeztem el. 
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Antitestfestés egész állaton 

A lemezr l lemosott állatokat háromszor átmostam desztillált vízzel. A feltáráshoz 2xRFB 

puffert és 36,5% formaldehidet adtam a mintához. Folyékony nitrogénes fagyasztás-olvasztás 

után 3,5 órán át víz-jég fürd ben inkubáltam. Centrifugálás után TTE pufferrel mostam a 

mintát és TTE-merkaptoetanol keveréket adtam hozzá. 4 órán át 37°C-on inkubáltam a 

mintát. A mintát kétszer mostam borát pufferrel és borát-DTT oldatot adtam hozzá. 15 percig 

37°-on inkubáltam.  A mintát kétszer mostam borát pufferrel és borát-H2O2 oldatot adtam 

hozzá. A mintát kétszer mostam borát pufferrel és PTC oldatot adtam hozzá. Finom rázatás 

mellett szobah mérsékleten inkubáltam 30 percig. A mintához hozzáadtam a PTB oldatot és 

az els dleges antitestet. Lassú rázatás mellett egész éjszakán át 4°-on inkubáltam. A mintát 

átmostam PTC és PTB oldatokkal. A mosási lépések közt lassú rázatás mellett 

szobah mérsékleten inkubáltam. A mintához hozzáadtam a PTB oldatot és a másodlagos 

ellenanyagot. Lassú rázatás mellett egész éjszakán át 4°-on inkubáltam. A mintához DAPI 

oldatot adtam és fénymikroszkóp alatt kiértékeltem az eredményeket.  

 

Antitestfestés embriókon 

A kifejlett állatokból hipokloritos oldat segítségével nyertem ki az embriókat. A mintát 

háromszor mostam desztillált vízzel, majd hozzáadtam a fixáló oldatot. Jégen inkubáltam 20 

percig. Az embriók mechanikai feltárását folyékony nitrogénben való fagyasztással végeztem. 

Kiolvasztás után a mintát szobah mérsékleten inkubáltam 20 percig lassú forgatás mellett. 

PBST-vel való mosás után a mintát 15 percig inkubáltam szobah mérsékleten PBST 

pufferben. A mintához hozzáadtam az els dleges ellenanyagot és egész éjszakán át 

inkubáltam szobah mérsékleten lassú rázatás mellett. A mintát négyszer mostam PBST 

pufferrel, majd hozzáadtam a másodlagos ellenanyagot. A mintát négyszer mostam PBST 

oldattal. DAPI oldat hozzáadása után a mintákat fénymikroszkóp alatt kiértékeltem. 

 

EMSA (electrophoretic mobility shift assay) vizsgálat 

A teljes hosszúságú, rekombináns ATF-2 és CES-2 fehérjéket hisztamin affinitás 

kromatografiával tisztítottam. A fehérjék és az lgg-1 és bec-1 gének promóter régiójában 

újonnan azonosított potenciális CES-2 szabályozó elemek közötti kölcsönhatást TBE-PAGE 

8% natív gélen vizsgáltam etidium-bromidos festést alkalmazva. CES-2 fehérjét 5 M, ATF-2 

fehérjét 10 M, az oligonukleotidokat, pedig 1 M végkoncentrációban használtam minden 

reakcióban. A fehérje-oligonukleotid keverékeket 20 percig szobah mérsékleten inkubáltam 

mi el tt felvittem a gélre. 
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Eredmények 
 
1, A C. elegans dUTPázt kódoló dut-1 gén jellemzése 

Drosphilában és eml sökben a dUTPáz fehérjének két izoformája létezik: egyik a 

sejtmagban található, a másik pedig a mitokondriumban. Ezzel szemben C. elegansban csak 

egyetlen trimer molekulatömeg  fehérje azonosítható. Ez a nagyobb, sejtmagi izoforma. 

Humán tumoros sejtekben az enzim aktivitása a citoplazmában és a sejtmagban 

egyaránt magas, viszont a normális sejtekben alacsony. A legnagyobb aktivitást a még nem 

differenciálódott, proliferálódó sejtek mutatják. C. elegansban csak egy-két sejtben találtam 

dUTPáz fehérje akkumulációt. Az enzim intracellulárisan citoplazmás lokalizációt mutatott. 

 

2, A dUTPáz inaktiválása embrionális életképtelenséget okoz C. elegans-ban 

A dUTPáz C. elegans ortológját kódoló dut-1 génre tervezett RNS interferencia 

konstrukció embrió letalitást, sterilitást és kitüremked  párzószerv fenokópiát okoz. 

A fejl désben megrekedt dut-1(RNSi) embriókban nagy mennyiség  apoptotikus 

sejttest és sejtosztódási rendellenességek figyelhet k meg. A sejtciklus lelassul, és többmagvú 

sejtek jönnek létre. 

1 M koncentrációban használt exogén dUMP kezelés szignifikánsan csökkenti a dut-

1(RNSi) állatok letalitását. 

A dut-1(RNSi) állatok átlagosan két nappal tovább élnek a kontroll csoporthoz képest. 

 

3, Az autofágia gén lgg-1/Atg8 funkcionális kópiája részlegesen szuppresszálja a dut-1 

gén inaktiválása által okozott embrionális és lárvális életképtelenséget 

ced-3(n717), ced-4(n1162) és ced-9(n1950gf) apoptózis defektív mutáns genetikai 

háttérben a dut-1 RNSi kezelés nem szuppresszálja szignifikánsan az embrió letális 

fenotípust. 

dUTPáz inaktiválása genotoxikus stressz körülményeket okoz a sejtekben, a sejtválasz 

egyik kulcsfehérjéje a tumorszuppresszor p53, amelynek C. elegans ortológja a CEP-1. A 

cep-1 mutáció sem szuppresszálta a dut-1 RNSi fenokópiát. 

autofág mutációk (bec-1, atg-18, lgg-1) nem, míg az lgg-1 autofág gén extra kópiája 

képes részlegesen szuppresszálni a dUTPáz hiány által okozott embrió letalitást. 

 

4, A dut-1 inaktiválása fokozza az autofágia gének embrionális expresszióját 
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dut-1(RNSi) embriókban az atg-18 intenzíven, a citoplazmában nagy granulumokban 

felhalmozódva expresszálódik. 

dut-1(RNSi) kezelés hatására bec-1 embriók egy részében az expresszió nagyon 

er teljessé és granulárissá vált. 

GFP::LGG-1 transzgenikus állatokban a dut-1 gén RNSi-közvetített inaktiválása er s, 

granuláris GFP expressziót eredményezett az embriókban. 

 

5, Sejthalált indukáló farmakológiai és genetikai inzultusok hatására az autofágia gének 

expressziója megn  embrionális sejtekben 

GFP::LGG-1 fúziós fehérje megemelkedett akkumulációt mutat ceh-13 (Hox gén) és 

dlc-1 (dinein light chain) deficiens genetikai hátterekben a vad típusú háttérrel 

összehasonlítva. 

Embrionális életképtelenséget okozó hatóanyagok [5-fluorouracil (5-FU), a FUDR 

(5’-Fluoro-2’-deoxyuridin), metotrexát] alkalmazása embrionális pusztulást eredményez. A 

fejl désben megállt embriók nagyon intenzív GFP::LGG-1 akkumulációt mutatnak. 

 

6, Konzervált transzkripciós faktor köt helyek meghatározása autofág gének 

promóterében 

A bZip-szer  CES-2 és ATF-2 transzkripciós faktorok az apoptotikus sejthalál 

útvonalban kulcsfontosságú szerepet játszanak. Három autofág gén (lgg-1, bec-1, atg-18) 

szabályozó régiója potenciális CES-2/ATF-2 köt helyet tartalmaznak. 

 

7, A dUTPáz kapcsolata a synMuv útvonalakkal 

A vulva fejl dését számos jelátviteli útvonal (RTK/ras/MAPK, Wingless, Notch, 

SynMuv) befolyásolja. A synMuv (szintetikus Multivulva) gének a vulva kialakulását 

gátolják. A dUTPáz aktivitása szükséges a synMuv kett s mutánsokban a Multivulva 

fenotípus megnyilvánulásához. 

 

8, Az autofág gének szerepe az élethossz szabályozásában 

Az öregedési folyamat szabályozása összetett folyamat. Számos faktor befolyásolja: 

környezeti tényez k és endogén faktorok. Az eat-2, és TOR gének élethossz-szabályozó 

hatását az autofág gének közvetítik. 
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Következtetések 
 
A dut-1 gén inaktiválása embrionális letalitást eredményez 

A dUTPáz enzimet C. elegansban egyetlen gén, a K07A1.2 ORF (dut-1 gén) kódolja. A gén 

inaktiválását RNS interferencia konstrukcióval végeztem. A dut-1 gén csendesítése pleiotróp 

fenotípust eredményezett: sterilitás, morfológiai abnormalitás és embrionális letalitás. dUMP 

etetéssel bebizonyítottam, hogy a megfigyelt rendellenességekért valóban a dUTPáz fehérje 

hiánya a felel s. C. elegansban – a többi él lényhez hasonlóan – a dUTPáz alapvet  

fontosságú a szervezet életben maradásához és normális fejl déséhez. Az enzim a sejtek 

túlélésében is fontos szerepet tölt be.  

 

dUTPáz deficiens embriókban az autofág gének expressziója hiperaktiválódik 

Az általánosan elfogadott nézet szerint a dUTPáz inaktiválás által okozott genotoxikus stressz 

az apoptotikus rendszer aktiválásán keresztül okoz sejtpusztulást. C. elegansban azonban a 

p53 ortológ CEP-1 fehérje nem befolyásolja dut-1 RNSi által okozott sejtpusztulási 

folyamatokat.  

Az autofágia specifikus gének (atg-18, lgg-1 és bec-1) expresszióját is megvizsgáltam 

pusztuló dut-1(RNSi) embriókban: mindhárom gén expressziója jelent s mértékben 

megnövekedett a vad típusú genetikai háttérhez képest. A dUTPáz inaktiválása tehát potens 

autofág induktornak bizonyul. A genotoxikus stressz feltehet en az autofág rendszer 

(hiper)aktiválásán keresztül okoz masszív sejthalált.  

 

Embrió letalitást okozó hatások hiperaktiválják az autofág génkaszkád expresszióját  

Az általunk feltett következ  kérdés az volt, vajon az autofág rendszer a dUTPáz inaktiválásra 

specifikusan hat, vagy általános szerepet játszik a sejtes stressz-válaszban. Megvizsgáltam az 

autofág gének expresszióját sejtpusztulást okozó genetikai és farmakológiai behatásoknak 

(5FU, FUDR, metotrexát) kitett embriókban. Minden vizsgált gén (atg-18, lgg-1 és bec-1) 

esetben masszív autofág génexpressziós aktivitás mutatható ki. Az autofágia tehát általános 

mechanizmusként szolgálhat a metabolikusan károsodott sejtek eltávolításában. Ezek az 

eredmények az autofágia új potenciális egyedfejl dési funkcióira mutatnak rá. Az apoptózis 

hiányában az autofág rendszer túlm ködése közvetíti bizonyos sejtek pusztulását. 
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Az autofág és apoptotikus génkaszkádok közös transzkripcionális szabályozása 

Három autofág gén (lgg-1, bec-1 és atg-18) transzkripciós aktivitása jelent s mértékben 

megnövekedett dUTPáz inaktiválás hatására. Bioinformatikai eszközökkel egy transzkripciós 

faktor köt helyet azonosítottam a 3 vizsgált autofág gén promóterében. Ez a transzkripciós 

faktor a bZip-szer  CES-2 fehérje volt. A CES-2 paralógja az ATF-2 fehérje. Mindkét fehérje  

részt vesz az apoptotikus génkaszkád szabályozásában. A két alternatív sejthalál útvonalat 

tehát közös transzkripciós szabályozás kacsolja össze. Ezzel magyarázható az autofág és 

apoptotikus gének redundáns egyedfejl dési funkciói, valamint közös részvételük a stressz-

indukált sejtelimináló folyamatokban.  

Az in silico azonosított köt helyek funkcionális bizonyítását a ces-2 és atf-2 cDNS-

ekr l in vitro transzkripció és transzláció során termelt fehérjével végzett DNS-fehérje kötési 

gélretardációs kísérletekkel igazoltam.    
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