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FOXO---Forkhead Box O 

L1, L2, L3---1., 2., 3. lárvastádium 

Rack1---Receptor for Activated Protein Kinase C 1 

UPS---Ubiquitin-Proteasome System 

Vps---Vacuole Protein Sorting 

  



6 
 

BEVEZETÉS 
  

 Általános bevezető 

 

Az élő sejtnek többek között energiára, tápanyagokra valamint bonyolult interakciós 

hálózatba szerveződő,  dinamikusan kölcsönható makromolekulákra van szüksége. A 

zavartalan működés a fent említett sejtalkotók folyamatos minőségellenőrzése és megújítása 

által tartható csak fenn. A sejtalkotók megújulásának ütemét az azokat felépítő, anabolikus 

(szintetikus),  illetve az azokat lebontó, katabolikus (degradatív) folyamatok határozzák meg. 

Minden újonnan szintetizált polipeptid láncra végül többnyire két féle sors vár: vagy az 

ubiquitin-proteaszóma rendszer (Ubiquitin-Proteasome System: UPS) vagy a lizoszómális 

rendszer szubsztrátjává válnak. A lizoszóma, a benne funkcionáló enzimkészlet révén képes a 

fehérjéken túlmenően a többi makromolekula hidrolízisére is, tehát alkalmas arra, hogy  

glikozaminoglikánokat, oligoszaccharidokat, nukleinsavakat és komplex lipideket vagy 

lipidált proteineket bontson le alkotóegységeire, továbbá egész organellumokat is hatékonyan 

dezintegráljon (Kolter and Sandhoff 2005). A lizoszómába irányuló transzportfolyamatok 

egyike az autofagocitózis, amely egyedüliként képes arra, hogy a sejt citoplazmáját és 

organellumait a sejt belső teréből a lizoszóma belsejébe juttassa, mely szigorúan topológiai 

értelemben külső térnek számít (Juhasz and Neufeld 2006). Az autofág-lizoszómális tengely 

ezen unikális volta miatt (is) válik egy igen hatékony és tömeges katabolikus útvonallá, 

amelynek szerepét egyre több jelenség hátterében fedezik fel.  

A doktori dolgozatom tárgyát képező kutatásaim célpontjában az autofágia folyamata és 

annak szabályozása állt. A továbbiakban először ezen folyamatokba nyújtok általános 

betekintést. 

Az autofágia kifejezés a görög autó, autosz – „önmaga, ugyanaz, ő” jelentésű szó ( a 

tudományos irodalomban szóösszetételek előtagjaként önmagára hatást jelölő tag), illetve a 

phagein - enni jelentésű szó összetételéből keletkezett. Biológiai értelemben használva sejtes 

önemésztésként fordítható. 

Tágabb értelemben véve minden olyan folyamatot, melynek során a sejt saját maga által 

szintetizált sejtalkotói végül a lizoszómában bomlanak le autofágiának tekinthetünk.  
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 A fenti laza kritérium alapján viszont olyan folyamatok is, mint a heterofágia, a 

multivezikuláris test degradációja, és a krinofágiai is az autofágia laterális aleseteinek 

lennének tekinthetőek, hiszen ezek esetén is kerül saját fehérje és/vagy membránlipid a 

lizoszómába.  

 Az endocitózis során az endocitotikus vezikula belsejében lévő anyagok mellett a 

membránban ülő vagy ahhoz kívülről kapcsolódó saját makromolekulák is lebontásra 

kerülhetnek a korai endoszómában lezajló válogatódást követően. Ezen válogatódás folyamán 

az endoszóma belseje felé betűrődő membráninvaginációk révén citoplazma is kerülhet a 

folyamat során kialakuló multivezikuláris testek belsejébe, majd -sok esetben- lizoszóma 

általi lebontásra. A krinofágia során a sejt által szintetizált, ám kiürülésre nem került 

váladékszemcsék kerülnek a lizoszómába.  

 Mivel a fent említett folyamatok vélhetően nem tartoznak a sejtes önemésztés fő útvonalai 

közé, szükség van egy szűkebb definícióra is. A szűkebb definíció teoretikusan nehezen 

indokolható, leginkább a terület kutatástörténete és az ennek során részben kialakult 

tudományos konszenzus alapján formálódott. Én itt a tudományterület jelentős kutatói által 

jegyzett munkából idézve az autofágiát az alábbiakban definiálom: Autofágia minden olyan 

folyamat, amely lebontásra ítélt citoplazmarészletet juttat a lizoszómába/vakuólába, de nem 

foglalja magában az endocitotikus illetve a vakuoláris fehérje-szorting (Vps) útvonalakat. 

(Klionsky, Cuervo et al. 2007) 

Az autofágia mikroszkópos megfigyelések és genetikai adatok alapján is minden, a modern 

kutatásban modellként használt szervezetben jelen van. Ezen szervezetek, mint például a 

Dictyostelium discoideum, az Arabidopsis thaliana, a Saccharomyces cerevisiae, vagy a 

Drosophila melanogaster az eukarióta törzsfa különböző nagy regnumait képviselik így nem 

túlzó a következtetés, hogy az autofágiára való képesség igen korán, minden bizonnyal az 

eukarióták közös ősében fejlődött ki. Ezt támasztják alá más taxonok (Chromalveolata, 

Excavata) bevonásával, molekuláris kritériumok szerint végzett kladisztikai kutatások is. A 

szabályt erősítő ritka kivételként csak bizonyos jelentősen leegyszerűsödött parazita 

egysejtűfajokban veszett el az autofágiához szükséges, a hivatkozott tanulmányban vizsgált 

kulcsfontosságú gének egy része (pl. Trichomonas vaginalis, Leishmania major, Plasmodium 

falciparum), vagy mindegyike (Giardia lamblia, Encephalitozoon cuniculi).(Hughes and 

Rusten 2007) 
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Az autofágia formái 

 

 Membrántopológiai szempontból az autofágiának három fő formája különböztethető meg: a 

makro- és mikro- illetve a chaperon-mediált autofágia (CMA). Ezek közül a makroautofágia 

a legjobban ismert és a legszélesebb körben kutatott forma.  Doktori periódusom során én is 

ezt a folyamatot vizsgáltam, így az alábbiakban is csak ezt jellemzem bővebben, a többi 

formát csak futólag ismertetem. 

 

A makroautofágia 

 

A pontosabb morfológiai leírást elsőnek az elektronmikroszópos technikák és megfigyelések 

tették lehetővé, először én is az ezek által megismert lépések leírásával kezdem. (1. ábra)  

A folyamat kezdetekor egy kétszeres sejtmembrán vastagságú, sok esetben ívelt lemezszerű 

képlet alakul ki, mely a legszélesebb körben alkalmazott, egyszerű glutáraldehides fixálással 

készített minták vizsgálata esetén belső üreggel rendelkező, ciszternaszerű képletként 

mutatkozik. Ezt izoláló membránnak (IM-nek) nevezzük (a szekvesztráló membrán ill. a 

fagofór ennek közhasználatban lévő szinonímái). Ezen membrán-képlet több szempontból is 

egyedülálló. Előszöris szinte kizárólag lipidekből, -ezen belül is főleg foszfolipidekből pl.: 

foszfatidil-etanolaminból áll. A fagyasztva-töréses eljárással készült preparátumok tanúsága 

szerint intramembrán szemcséket egyáltalán nem vagy csak elvétve tartalmaz. Másodsorban 

az elektronmikroszkópos vizsgálatok alapján –legalábbis körültekintő mintaelőkészítés 

mellett (a fixálószerhez adott imidazol, tannin és szaponin vagy fagyasztvarögzítés 

alkalmazásával)-, nem rendelkezik látható beltartalommal: az IM-t alkotó két membrán teljes 

felületén egymáshoz simul. Ez alól csupán az IM széle a kivétel, ahol a lemez két oldalát 

alkotó membránok egymásba áthajlanak. E terület feltételezhetően kitűntetett szereppel bír, 

mivel az IM csak a széleken képes növekedésre illetve „sorvadásra”(Kovacs, Palfia et al. 

2007). Az elongáció során az IM egyre nagyobb ívet ír le, először szabálytalan csésze- majd 

kiteljesedve búraszerűen elhatárolja a citoplazma egy darabját a sejt többi részétől. Az IM 

egyre szűkülő széle végül összeolvad önmagával: a nyílás eltűnik. Ezzel a szekvesztrációs 

folyamat befejeződött. Az így létrejött struktúra neve autofagoszóma, mely két darab azonos 

vastagságú határolómembránnal rendelkezik. Az autofagoszóma külső membránja 
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magasabbrendűekben előbb egy endoszómális vezikulummal egyesül, így jön létre az 

amfiszóma. Ezt követi a  lizoszómával való fúzió. Ezen második lépés eredményeként 

létrejön az autolizoszóma, másnéven degradáló autofág vakuólum, melynek lumenében a 

bekebelezett citoplazma részlet a korábbi autofagoszóma belső membránjával együtt 

lebontásra kerül. A külső membránt a lizoszómális fúzió során a „beleoldódó” erősen 

glikozilált fehérjék védik meg a dezintegrációtól. Megjegyzendő, hogy pl.: élesztőben 

nincsen szükség endoszómális membránra az autofagoszóma éréséhez. Ez esetben az 

közvetlenül fúzionál az emésztő vakuólával, mely a lizoszómának megfelelő sejtorganellum 

az élesztőben. 

Az elektronmikroszkópos megközelítés hátránya az ehhez szükséges többlépcsős és 

hosszadalmas mintaelőkészítés, mely egyrészt lehetetlenné teszi a felhasznált 

oldószerekre/reagensekre érzékeny vagy gyors, tranziens jelenségek, struktúrák 

megfigyelését, másrészt magában rejti műtermékek létrejöttének a lehetőségét is.  

Ezen metodológiai vakfoltok eltűntetésére ad lehetőséget egyre bővülő eszköztárával a 

molekuláris genetika, a fluoreszcens fénymikroszkópia fejlődése (lásd példaként:(Yamamoto, 

Kakuta et al. 2012), valamint többek között az elektromikroszkópos 3D-tomográfia (Yla-

Anttila, Vihinen et al. 2009). Ezen megközelítési módok kezdik átformálni az izoláló 

membrán eredetéről és az elongáció módjáról alkotott elképzelésünket. 

Az elmúlt évek során szinte minden membránorganellumot felmerítettek az izoláló membrán 

növekedéséhez szükséges lipidek forrásaként sejttenyészeteken végzett kísérletekben: ER, 

Golgi, mitokondrium, endoszóma és plazmamembrán eredetet is feltételeznek. További 

kísérletek szükségesek annak eldöntésére, hogy ezen potenciális membránforrások mekkora 

szerepet játszanak in vivo.
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1. ábra. Az autofágia három fő 

formája. A kék nyilak jelzik a 

makroautofágia során megfigyelhető 

köztes állapotokat. A piros nyilak a 

mikroautofágia lépéseit kötik össze. A  

chaperon-mediálta autofágiát egyetlen 

narancssárga nyíl jelképezi, mivel nem 

áll mikroszkóposan megfigyelhető 

lépésekből. eIM: korai izoláló 

membrán, IM: izoláló membrán, AP: 

autofagoszóma, AS: amfiszóma, E: 

endoszóma, AL: autolizoszóma, CMA: 

chaperon-mediálta autofágia. 

 

2. ábra. Az autofágia különböző fajtái. A kép egy igazi “állatorvosi ló”: az autofágia minden 

megfigyelt formáját kísérli meg egybesűríteni. A kép közepén elhelyezkedő lizoszóma/ 

vakuólum a cél érdekében aránytalanul nagy a többi organellumhoz képest. A speciális 

fajtákat sárgás árnyalat jelzi. PMN: Piecemeal autophagy of nucleus. (Klionsky és mtsai: 

How Shall I Eat Thee? Autophagy, 2007 alapján módosítva) 
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A mikroautofágia 

 

  A nem-szelektív mikroautofágia folyamata morfológiailag a lizoszóma illetve a vakuola 

membránjának tubuláris betűrődésével kezdődik. Ezen tubulus végén idővel egy vezikula 

formálódik, amely a következő lépésben lefűződik (1. ábra). A makroautofagocitózishoz 

hasonlóan membrán által határolt citoplazma részlet kerül a lizoszóma belső terébe, azonban 

e folyamat nem igényli más membránstruktúra közreműködését: autofagoszóma ez esetben 

nem jelenik meg. 

  Bár a fogalom elsőként emlősökben megfigyelt jelenségre alkalmazva jelent meg írásban 

(De Duve and Wattiaux 1966), mikroautofágia folyamatának molekuláris háttere állati 

sejtekben még nem ismert (Mijaljica, Prescott et al. 2011). Legbehatóbban a különböző 

élesztőkben és azok izolált vakuóláin tanulmányozták a mechanizmust (Cuervo 2004). 

 Az élesztő mutánsokon, a világ számos pontján párhuzamosan végzett kísérletek eredményei 

ma már a molekuláris háttérbe is jelentős betekintést nyújtanak. Ezek alapján tudjuk, hogy 

molekuláris szinten is jelentős átfedést mutat a makroautofágiával. Szelektív formáiban 

azonban (mikropexofágia, mikromitofágia, „piecemeal autophagy of the nucleus”),- a 

fentiektől eltérően-, nem figyelhető meg a tubuláris köztes állapot és molekuláris hátterük is 

jelentősen eltér (Li, Li et al. 2012).  

 

A chaperon-mediált autofágia 

Ezen  folyamat célpontjai olyan citoszólikus fehérjék, amelyek a lizoszómális 

szignálszekvenciára (KFERQ) hasonlító szignált hordoznak (a citoszólikus proteinek kb. 

30%-a). Ezek bizonyos chaperonok  és a LAMP-2A lizoszómális transzmembrán fehérje 

segítségével jutnak a membránon keresztül közvetlenül a lizoszóma lumenébe (1. ábra), ahol 

ezt követően lebomlanak. A CMA szerepet játszik oxidatív stresszválaszban, ezáltal az 

öregedés folyamatában, bizonyos lizoszómális betegségformákban (pl. Danon szindróma) és 

hosszútávú éhezésben, mely esetben lehetővé teszi a makroautofágiánál szelektívebb mégis 

tömeges fehérjedegradációt (Bejarano and Cuervo 2010). A chaperon-mediált autofágia 

alapvetően különbözik a másik két formától, mivel molekuláris hátterükben, evolúciós 

történetükben nincsen semmiféle átfedés és a CMA-t nem is kíséri mikroszkópos szintű 

membrán-alakváltozás. Emlősökön kívül eddig nem találtak bizonyítékot a folyamat 
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meglétére. Nincs tudomásom arról, hogy a CMA a funkcionális átfedésen kívül bármilyen 

vonatkozásban rokonítható lenne a makroautofágiához.   

A dolgozat további részében a rövidség kedvéért a „makroautofágia” helyett egyszerűen az 

„autofágia” kifejezést használom és a másik két formáról nem értekezem.  

Mint az az eddigiekből is látható, eltérően az ubiquitin-proteaszóma rendszertől,  nincsen 

molekuláris előfeltétele annak, hogy egy adott sejtalkotó bejusson az autolizoszóma belsejébe 

és ott lebontásra kerüljön. Ez teszi az autofágiát a sejt egyik legsokoldalúbb „fegyverévé”. Az 

autofágia ezen nonszelektív jellege mellett azonban ma már genetikai módszerekkel is 

bizonyított tény, hogy az autofágia is képes szelektív működésre olyan adapter fehérjék 

(p62/Ref2p, NBR1) segítségével, amelyek mediálni tudják a kijelölt célobjektum 

autofagoszóma általi felvételét.  Ezen formákat összefoglalóan szelektív autofágiának 

nevezik (2. ábra) A bekebelezendő struktúra szerint igen sok alesetet különböztetnek meg: 

sérült funkciójú vagy feleslegessé vált sejtorganellum (pexo-, retikulo- ill. mitofágia,), 

intracelluláris kórokozó (xenofágia), aggreszóma (aggrefágia), stb. (Pankiv, Clausen et al. 

2007; Johansen and Lamark 2011). A folyamat érdekessége, hogy a legtöbb esetben 

szükséges hozzá  az eltávolítandó elemek ubiquitin általi kijelölése. 

 Az autofág jellegű szekvesztráció specificitása egyes esetekben rendkívül magas szintű. Jó 

példák erre az élesztőkben az ún. „cytoplasm to vacuole” (Cvt) és a „vacuole import and 

degradation” (Vid) útvonalak. Mindkét folyamat egyes, szabad riboszómákon szintetizált 

enzimeket juttat a lizoszómába. Ezek közül az előbbi érdekes módon bioszintetikus jellegű 

folyamat, hiszen a szállítmány három lizoszómális hidroláz: az Ape1, az Ape4 és az Ams1, 

melyek tehát -a többi lizoszómában aktív enzimmel ellentétben- az ER-t és a Golgi-

készüléket kikerülve jutnak rendeltetési helyükre. A Vid ellenben degradatív: a fruktóz-1,6-

biszfoszfatáz szelektív eltávolításának eszköze. 

 

Az autofágia funkciói 

 Az egy- és többsejtű szervezetek számtalan olyan külső és belső hatásnak, körülménynek 

vannak kitéve, amely őket károsíthatja, hosszabb távon akár a túlélésüket is veszélyeztetheti. 

Ezen hatásokat összefoglalóan stresszoroknak nevezzük. Az evolúció során az élő 

szervezetek különböző mechanizmusokat fejlesztettek ki, amelyek a stresszorra többé-
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kevésbé specifikusan képesek a káros hatást enyhíteni. Ezen mechanizmusok egyike az 

autofágia.  

 Alapvetésként kijelenthetjük, hogy az autofágia minden funkciója végső soron a 

működésének két közvetett eredményére vezethető vissza. Az egyik ilyen a sejtalkotók 

(például elöregedett mitokondriumok vagy rossz konformációjú fehérjék) eliminációja, a 

másik pedig a hasznos degradációs termékek -aminosavak, egyszerű cukrok, lipidek és 

nukleinsavak- felszabadulása, melyek a permeázok segítségével újra a citoszólba kerülve a 

sejt energiatermeléséhez vagy a sejtalkotók szintéziséhez szolgáltatnak alapanyagot. 

 Közkeletű feltételezés, hogy az autofágia a tápanyaghiány hatásai elleni védekezésként jött 

létre elsődlegesen (Levine and Klionsky 2004). Hosszú evolúciós története során ezen 

elsődleges funkciójához járultak az oxidatív stressz által károsított sejtalkotók vagy a rossz 

konformációjú fehérjék/ fehérjeaggregátumok eltávolítása, majd pedig, -a soksejtű, bonyolult 

fejlődésmenetű szervezetek kialakulása után-, a II-es típusú programozott sejthalálban, a 

patogének elleni védekezésben és a rák folyamatában betöltött szerep. Az egyik legkésőbbi 

evolúciós adalék minden bizonnyal az MHC II komplex által közvetített antigén 

prezentációban betöltött szerep lehet (Virgin and Levine 2009).  

Mindezen funkciók miatt, ezek eredőjeként az autofág lebontás elengedhetetlen az élő 

organizmusokat jellemző normális élethossz „beállításában” is. Noha egyre több kísérleti adat 

utal az autofág kapacitás korral való hanyatlásának és az öregedés sebességének kauzális 

viszonyára, a konkrét molekuláris mechanizmusok részletes leírása még várat magára 

(Cuervo 2008; Vellai 2009). 

A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy az autofágia funkcióinak nagy része citoprotektív.  Ez 

alól jelentenek kivételt a II-es típusú programozott sejthalálnak bizonyos alesetei melyekben 

az autofág génekre bizonyítottan aktív szerep hárul, funkciójuk híján a sejtek nem, illetve 

jóval később pusztulnak el. Erre egy példa a Drosophila nyálmirigyének eliminációja (Berry 

and Baehrecke 2007). A legtöbb hagyományosan a II-es típusba sorolt sejthalál („autofág 

sejthalál”) esetén azonban az autofágia felerősödése nem közvetlen oka a sejt halálának és a 

sejt akkor is elpusztul, ha az autofág funkció kiesik vagy csökken. Az autofág kompartiment 

erőteljes felszaporodása általában a nagy méretű, véglegesen differenciálódott sejtek 

pusztulását kíséri. Ez a sejtméret drasztikus csökkentését szolgálja, melyet sok szövet esetén 

az apoptózis követ. A valóságban a sejthalál legtöbbször a tankönyvi kategóriák keverékét 

mutatja morfológiai értelemben és a molekuláris hátterét tekintve is. Továbbá meg kell 
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jegyezni, hogy az I-es típusú sejthalál (az apoptózis) jóval nagyobb általános jelentőséggel 

bír, mint a II-es, mely utóbbit jóval nehezebb is egyértelműen kimutatni, interpretálni 

(Lockshin and Zakeri 2004). A rovarok lárvális szöveteiben rendkívüli mértékű autofág 

hullám figyelhető meg a metamorfózis során, de ez az autofág hullám nem vezet 

szükségszerűen a sejt vagy szövet halálához. A kétszárnyúak lárvális szövetei ebből a 

szempontból kivételt képeznek (Locke 2003). Lásd bővebben a faj életmenetének leírásánál! 

Az autofágia molekuláris háttere  

 

 Az autofágia folyamatának első megfigyelései (Clarke and Ferreira 1957)(?), (Ashford and 

Porter 1962) és az autofágia terminus első használata (1963, Ciba Foundation Symposium on 

Lysosomes, de Duve) óta eltelt ötven év alatt a terület hatalmas fejlődést látott (Klionsky 

2007; Klionsky 2008). Ennek a robbanásszerű fejlődésnek az egyik legfontosabb állomása 

volt, amikor először Tsukada és Ohsumi (Tsukada and Ohsumi 1993), majd Thumm és mtsai 

(Thumm, Egner et al. 1994) publikálták élesztő (Saccharomyces cerevisiae) törzseken 

elvégzett autofágia screen-jeik eredményeit. Az élesztőben így felfedezett 21 gén (azóta ez a 

szám ~36-ra bővült) és más eukarióta élőlényekben megtalálható homológjainak 

vizsgálatával vált először széles körben kutathatóvá a folyamat molekuláris háttere.  

Fontos adalék, hogy az élesztők egy olyan klád (Ascomycota) képviselői, melyek az autofágia 

tekintetében több szempontból is kivételt képeznek, nem csak a többi gombára, de az egész 

eukarióta impériumra nézve is. Így,–bár az autofágia irodalmának még mindig tetemes 

hányadát az „élesztő alapú” publikációk teszik ki-, megfelelő körültekintéssel kell kezelni az 

így nyert adatokat (King 2012). 

Az autofág apparátus avagy „masinéria” 

Jóllehet a magyar tudományos köznyelvben az angol „auphagic machinery” tükörfordítása: 

az „autofág masinéria” honosodott meg, én dolgozatomban a számomra szakszerűbbnek 

tetsző „autofág apparátus” kifejezést alkalmazom. Ez alatt azoknak a proteineknek a 

csoportját értem, melyek egymással kölcsönhatva közvetlen(ebb)ül befolyásolják az 

autofágia speciális membránformáinak keletkezését és egymásba való átalakulását, 

megkülönböztetve őket azon fehérjéktől melyek az autofágia folyamatát szabályozó 

szignálokat közvetítik. 

Az autofág apparátus tagjait funkcionális értelemben négy csoportba sorolhatjuk:  
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Az izoláló membrán kialakulását szabályozó/indukáló Atg1 proteinkináz komplex, 

az izoláló membrán nukleációját végrehajtó Atg6/Vps34 lipidkináz komplex, 

az izoláló membrán növekedését és autofagoszómává záródását kivitelező ubiqutin-szerű 

protein-konjugációs komplexek, 

és az autofagoszóma membránjához szükséges membránprekurzorokat szolgáltató membrán 

transzport komplexek. 

Már itt meg kell jegyeznem, hogy a fentebbi besorolás egy leegyszerűsített, a komplexek 

funkcionális összefonódását figyelmen kívül hagyó didaktikus séma csupán, mely ismertető 

jellegű leírásokban azonban jól alkalmazható. Egy újabb, humán sejttenyészeten végzett 

átfogó jellegű proteomikai kutatás a valós interakciós viszonyokhoz közelebbi képet ad 

(Behrends, Sowa et al. 2010). 

A molekuláris háttér tekintetében a különböző modellszervezetek között természetesen 

jócskán adódnak különbségek. Én a továbbiakban  az ecetmuslicára jellemző viszonyok 

részletesebb ismertetésére törekszem. Amely esetben az adatok híján ez nem kivitelezhető 

vagy fontosabb eltérések adódnak, kitérek a többi modellszervezetre is. 

 Az Atg1 kináz komplex 

Tagjai: Atg1 Ser/Thr proteinkináz, Atg 13, Atg17/FIP200, Atg101. 

Általában úgy tekintenek erre a komplexre mint az autofágia molekuláris kapcsolójára, mely 

az autofágiát szabályozó, és a TOR (Target of Rapamycin) kináz által integrált szignáloktól 

függően indukálja az izolálómembrán keletkezését ezáltal beállítja az autofágia adekvát 

szintjét (Chang and Neufeld 2010). (Lásd a szabályozásról szóló fejezetben!) 

Eltérően az élesztősejtekben tapasztaltaktól ahol az Atg1 nagyrésze még éhezés közben sem 

kötődik erősen az Atg13-17 komplexhez (Mizushima 2010) állati sejtekebn a komplex tagjai 

a körülményektől függetlenül egy komplexet alkotnak (Chang and Neufeld 2009), viszont az 

egyes fehérjék foszforilációs mintázata ezen organizmusokban is érzékenyen reagál többek 

között a tápanyag ellátottságra. Az Atg1 kináz aktivitása szükséges a normális autofág 

funkcióhoz, de élesztőn nyert adatok alapján feltételezhető, hogy az Atg1 komplex kináz 

aktivitásától függetlenül állvány-fehérjeként lehetővé teszi több autofágia specifikus komplex 

működését. Ugyancsak élesztőben mutatták ki, hogy az Atg1 mutáns is képes lehet csésze 
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alakú izoláló membránok létrehozására, viszont a teljes autofagoszóma kialakulása és a 

membrán-reciklizáció az ilyen mutánsokban zavart szenved (He, Baba et al. 2009). 

Míg  az Atg1 élesztő kettős-hibrid adatbázisok alapján igen sok potenciális interakciós 

partnerrel bír és több autofágiától független folyamatban is szerepet játszik (pl.:axonális 

transzport (Toda, Mochizuki et al. 2008)), az Atg13 autofágia specifikusnak tűnik. 

 Drosophilában az Atg1 protein túltermeltetése elegendő az autofágia indukciójához 

(Klionsky, Abeliovich et al. 2008) ellentétben emlős homológjával (Ulk1: unc51-like kinase 

1), mely túlzott szintje gátolja a folyamatot (Chan, Kir et al. 2007).  

 Az autofágia-specifikus lipidkináz komplex 

Tagjai: Atg6, Atg14,Vps15,Vps34 

A komplex feladata az izolálómembrán nukleációja. Emlős sejtekben a Vps34 (vacuolar 

protein sorting 34) fehérje az ER ciszternák közvetlen közelében vagy azon lokalizál (a 

fluoreszcens mikroszkópia feloldóképessége nem teszi lehetővé a pontosabb megfigyelést). 

Éhezés hatására itt gyűrű vagy csésze alakú membrán-mikrodomének keletkeznek, melyek 

foszfatidil-inozitol-3-foszfátban (PI(3)P) rendkívül gazdagok. Ezeket omegaszómának 

nevezik (Axe, Walker et al. 2008). A PI(3)P-t a III-as osztályba sorolt foszfatidil-inozitol-3-

kinázok (PI(3)K) hozzák létre. Ezen osztály egyetlen taggal képviselteti magát a Drosophila 

genomban. Emlősökben és feltehetően Drosophilában is két eltérő funkciójú Vps34 komplex 

létezik, melyeknek csak egyike autofágia specifikus, míg a másik különböző vezikulák 

szortingjában játszik szerepet. Ez utóbbi komplexben az Atg14 alegység helyét az UVRAG 

foglalja el.  

            Az ubiqutin-szerű protein-konjugációs komplexek 

Tagjai: Atg3, Atg4a és -4b, Atg5, Atg8a és -8b, Atg10, Atg12 és Atg16 

A komplex feladata a nukleáció során kialakult izoláló membrán elongációja. 

 A két ubiqutin-szerű molekulának: az Atg8-nak és az Atg12-nek az ubiquitinnel való 

szekvenciahomológiája igen alacsony fokú, azonban a molekulák térszerkezete nagyon 

hasonló ahhoz. Ugyancsak szembeötlő a hasonlóság az ubiquitin konjugáló rendszerhez a 

proteinkonjugáció módja és az azt katalizáló enzimek rendszere terén, így az ott használt 

terminológia egy-az-egyben átültethető. 
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Míg az Atg12 C-terminálisa már a „születésekor” glicin (tehát készen áll a konjugációra), az 

Atg8 terminális aminosav-maradékainak át kell esnie az Atg4 általi lehasítódáson, hogy 

ezáltal a glicin a C-terminusra kerüljön. 

Az E1 enzim mind két molekulánál az Atg7. A magas energiájú tioészter kötés mindkét 

szubsztrát esetében az Atg7 ugyanazon ciszteinjének részvételével jön létre egy ATP 

enrgiájának felhasználásával. 

Az Atg12 E2 enzime az Atg10, melyről az Atg12 átkerül végső célfehérjéjére, az Atg5-re. Ez 

utóbbi lépés irreverzibilis és kizárólagos specificitású, bár E3 enzim nem ismert. Az Atg5-

Atg12 konjugátum egy kis molekulatömegű coiled-coil protein: az Atg16 segítségével 

oligomerizálódik. 

Az Atg8 az Atg7 általi aktiválás után az Atg3-ra kerül (E2) majd végül –rendhagyó módon-

egy membránlipid (foszfatidil-etanolamin) amino-csoportjára. Az E3 szerű funkciót ez 

esetben az Az Atg5-Atg12 Atg16-tal alkotott komplexe biztosítja. Az Atg8 és az foszfatidil-

etanolamin közötti amino-kötést az Atg4 képes elhasítani. A már zárt autofagoszóma belső 

membránjának luminális oldalán rekedt Atg8 a lizoszómális fúziót követve lebomlik. 

Az Atg8-nak azon tulajdonsága, hogy csak a prelizoszómális autofág struktúrákat jelöli teszi 

kiváló markerré. GFP-vel fúziós fehérjeként kifejeztetve például akár élő sejtekben is 

mérhetővé/követhetővé válik az ilyen struktúrák száma, mérete, alakváltozása, más 

struktúrákkal való kolokalizációja fluoreszcens mikroszkópia segítségével. 

Az Atg8-nak és lipid-konjugált formájának aránya korrelációt mutat az autofágia szintjével. 

A két forma különböző elektroforetikus mobilitása lehetőséget nyújt az SDS-PAGE általi 

monitorozásra. 

Ezen komplex tagjai közül az összes többi gént messze meghaladó mértékben, az Atg8 gén 

aktivitása nő mind a fejlődési, mind pedig az éhezést kísérő autofágia közben (Juhasz, Puskas 

et al. 2007; Erdi, Nagy et al. 2012). Élesztőben kimutatták, hogy az Atg8 fehérje szintje 

korrelációt mutat az autofagoszómák méretével, de mennyiségükkel nem (Xie, Nair et al. 

2008). 

 Membrán transzport komplex 

Tagjai: Atg2, Atg9, Atg18a és -18b 
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Az Atg9 az autofág apparátus egyetlen tagja, amely transzmembrán doménnel rendelkezik. 

Emiatt és abból a tényből adódóan, hogy megfigyelték különböző membrán-

kompartimentumok közötti ingázását (Reggiori, Shintani et al. 2005; Young, Chan et al. 

2006), sok kutató azt várja, hogy általa azonosítható lesz az izoláló membrán prekurzorok 

mibenléte és/vagy azok membránforrása. 

Az Atg9 képes önmaga kötésére, és az ezért felelős domén elengedhetetlen a membrán-

reciklizáló funkciójához (He, Baba et al. 2008). 

Újabban egy élesztőre alkalmazott beágyazási eljárással (Tokuyasu fagyasztvarögzítés) 

először sikerült láthatóvá tenni olyan Atg9-et tartalmazó citoplazma régiókat, ahol rendkívül 

apró vezikulák tömege található (Mari, Griffith et al. 2010), lehetséges, hogy ezek képviselik 

az eleddig „hiányzó”,feltételezett membránprekurzorokat. Ugyanakkor, ezzel ellentétben egy 

konkurens kutatócsoport kétségbe vonta ezen membránprekuzor-klaszterek létezését, felvetve 

hogy a fenti megfigyelés overexpressziós műterméken alapult (Yamamoto, Kakuta et al. 

2012). Az endogén fehérjéhez hasonló expressziós szintű Atg9 riportert tanulmányozva a 

kutatócsoport felvetette, hogy a Golgi eredetű Atg9-vezikula membránja az autofagoszóma és 

autolizoszóma membránba kerül, és onnan a vakuólával való fúzió után/közben 

reciklizálódik. Kalkulációik szerint azonban a megfigyelt kis számú Atg9-vezikula nem 

fedezi az izoláló membrán kialakításához szükséges teljes lipidmennyiséget (Yamamoto, 

Kakuta et al. 2012). Az Atg9-et kötő Atg18 és Atg2 fehérjék pontos szerepe még igen 

kevéssé ismert. 

Emlősökben,- és kutatócsoportunk legújabb eredményei alapján Drosophilában is-, a 

syntaxin17 SNARE és kötőpartnerei felelősek az autofagoszóma endoszómákkal és 

lizoszómával történő fúziójáért. Ez a molekula nem található meg a még nem záródott izoláló 

membránban, ez megmagyarázhatja, miért nem fúzionál ez a korai membránstruktúra idő 

előtt más organellumokkal (Itakura, Kishi-Itakura et al. 2012)(Takáts et al 2013, JCB, 

publikáció elékészületben). 

Egy újjabb publikációban kimutatták emlős sejttenyészeteken, hogy az izoláló membrán 

kialakulásában is jelentős szerepe van bizonyos SNARE-eknek (VMP7 és a vele komplexet 

alkotó syntaxin 7 és syntaxin8), így feltételezhető, hogy a membrán elongációban az izoláló 

membrán prekurzor vezikulák homotipikus fúziója fontos szerepet játszik (Moreau, 

Ravikumar et al. 2011).. 
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Az autofágia szabályozása 

 

Az autofágia normális körülmények között a sejtek többségében igen alacsony szinten zajlik 

(bazális autofágia), azonban stressz, éhezés vagy extracelluláris szignálok hatására nagyfokú 

kapacitásnövekedés figyelhető meg.  

Az autofágia bazális szintje jelentős részben a TOR (target of rapamycin) folyamatos 

gátlásának köszönhető. Gátlószere, a névadó rapamycin, az autofágia egyik leghatásosabb 

induktora. A TOR kináz a tápanyag-ellátottságról tájékoztató különféle szignálokat integrálja. 

Egyfelől az AMP aktiválta protein kinázon(AMPK-n) keresztül „érzékeli” a sejt 

energiaszintjének és más útvonalakon keresztül aminosavegyensúlyának változását, másfelől 

-legalábbis többsejtűekben- az organizmus igényeinek megfelelően szabályozott növekedési 

hormonok által szállított szignálokra is reagál. A legújabb kutatások a Rag GTP-ázok 

szerepét is bizonyították: ezek a megfelelő intralizoszómális aminosavszintet érzékelve 

aktiváljál a TOR-t (Kim, Goraksha-Hicks et al. 2008). A TOR az autofágián kívül még 

rendkívül sok sejtélettani folyamatra van hatással. 

A metazoákra jellemző inzulin fehérjehormon-család tagjainak titere a tápanyagbőség 

időszakaiban magasra szökik. Drosophilában a dILP(drosophila insulin-like proteins)2, 3 és 5 

fehérje szekréciója csökken éhezés hatásásra (Ikeya, Galic et al. 2002). A jól táplált lárvákban 

a dILP-ek által aktivált inzulinreceptorból (dInR) induló szignálkaszkád működése 

következtében a plazmamembrán foszfatidil-inozitol-3,4,5-triszfoszfát szintje megnövekszik. 

Ez többek között az Akt kinázt aktiválja, mely a TSC (tuberous sclerosis complex) Rheb-re 

kifejtett gátlását felfüggeszti, így az cserébe képes az a TOR kináz aktivitását fenntartani 

(5.ábra). 

Az Akt egy másik szubsztrátja a FOXO (Forkhead Box O) transzkripciós faktor,  mely a 

foszforiláció hatására nem képes bejutni a sejtmagba. 

A FOXO a JNK (Jun N-terminal kinase) által közvetített stresszválaszban is részt vesz, de 

ellenben az előző esettel itt a sejtmagba jutva sejttípustól függő módon kiváltja a sejtciklust 

blokkoló, az apoptózist, a proteaszómális fehérjedegradációt indukáló vagy más, a 

stresszválaszban fontos gének, és végül de nem utolsó sorban, bizonyos autofág gének (LC3, 

GABARAPL1,Bnip3) átíródását is (van der Vos and Coffer 2011). 
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 Az ecetmuslicában a dFOXO túltermeltetése önmagában is képes az autofágia indukciójára 

(Scott, Juhasz et al. 2007), de a célgének melyek ezen hatását magyarázhatnák ebben a fajban 

még nem ismertek. 

 

5. ábra. Az inzulin 

jelátvitel és a hozzá 

kapcsolódó 

szabályozási útvonalak 

a Drosophilában 

(Riddiford, mirth, 

2007) 

 

 

 

Az éhezés során kialakuló alacsony ATP szint (helyesebben: a magas AMP szint) hatásására 

az AMPK kináz aktiválja a TSC komplexet, így az inzulinnal ellentétes irányban befolyásolja 

a TOR aktivitását és ezen keresztül az autofágia szintjét. Drosophilában az AMPK AMP kötő 

alegysége (SNF4Aγ) szükséges mind az éhezést kísérő mind a fejlődési autofágiához (Lippai, 

Csikos et al. 2008).



21 
 

 

A Drosophila melanogaster mint modellállat 

 

Életmód, egyedfejlődés 

 

A Drosophila melanogaster – magyar nevén közönséges vagy ecetmuslica - egy kozmopolita 

légyfaj, amely széles elterjedését főleg az emberi élelmiszerek kereskedelmének köszönheti. A 

szabadon élő nőstények magas cukortartalmú rothadó termésekre helyezik petéiket. 24 óra 

embrionális fejlődés után a pete felhasad. A petéből kikelő fejetlen (acephalikus) lárvák a 

tápközegbe fúrják magukat, oxigénhez a farki végük csúcsán elhelyezkedő spirákulumokon 

keresztül jutnak. (Ezek a test hossztengelyével párhuzamosan futó két fő tracheatörzs 

testfelszínből kiemelkedő nyílásai.) Táplálékukat a tápközegben elszaporodó baktériumok és 

mikroszkópikus gombák valamint a cukrok és egyéb oldott molekulák képezik, melyekhez a 

lárvális szájszerv (az ún. szájkampó) csáklyázó illetve a garat szivattyúzó mozgása által jutnak. 

A lárvák kétszer vedlenek a petéből való kibújástól számított 24. és 48. óra tájékán. A harmadik 

stádiumú lárva (L3) a megfelelő testméret elérésekor a tápközegből kimászva száraz helyet keres 

(108. óra körül). A lárvát ekkortól vándorló lárvának nevezzük. Ez a viselkedési változás a 

vedlési hormon titere kisfokú emelkedésének eredménye. A vándorlás végén a lárva megáll (120. 

óra), majd kiüríti nyálmirigyeinek tartalmát, mely megszáradva ragasztóként köti az állatot az 

aljzathoz. A test ezenközben a hosszanti izmok kontrakciója következtében megrövidül (és 

ennek következményeként megvastagszik), majd a bábban tovább már nem működő hátsó 

spirákulumokat pótlandó az elülső spirákulumok kitűrődnek. Ez a forma,- a prepupa-, 

tulajdonképpen még mindig az L3-as instarhoz tartozik, hiszen a harmadik vedlés még nem 

következett be. A kutikula színe az eredeti fehérről, majd halvány sárgáról lassan aranybarnára 

vált és fokozatosan megkeményszik. Ez a folyamat a szklerotizáció. Így jön létre a majdani bábot 

védő bábbölcső, azaz pupárium. A legtöbb egyedfejlődés során programozottan bekövetkező 

változást az ekdizon szintjének változása kíséri és hangolja össze (4. ábra).  
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4. ábra. A nagyobb 

egyedfejlődési 

eseményeket kísérő 

(és kiváltó) vedlési 

hormon csúcsok. A 

jobb felső sarokban 

a 20-hidroxy-

ekdizon szerkezeti 

képlete található. 

Forrás: (Riddiford, 
1993) 

 

A szigorúbb 

értelemben vett lárva-báb átalakulás a fej kifordulásával kezdődik és a bábkutikula szintézisének 

befejeztéig tart, közelítőleg 4 órát vesz igénybe. A bábkutikula már két órával kialakulása után 

újra elválik az epidermisztől. A báb-imágó vedlés érdekessége, hogy rendkívül hosszú ideig, kb. 

62 óráig tart (ha a vedlést az apolízistől az új kutikula teljes kialakulásáig számítjuk). Ezen a 

perióduson belül az első tizenhat órában az epidermisz felett tágas exuviális tér található  (Bate 

and Arias 1993). Többek között ez teremt lehetőséget a testalak drasztikus átalakulására. A 

metamorfózison átesett egyed, mely a kifejlett légy minden szervével rendelkezik már, egy ideig 

még a bábbölcső védelmében marad (farát adult), majd a kedvező időpontban (jobbára a 

fényperiódus kezdetén) annak kerek fedelét kifeszítve még képlékeny testét a nyíláson kipréseli. 

Az állat kigöngyöli szárnyait és kutikulája megkeményszik. Ezzel válik teljessé az átalakulás, 

mely megközelítőleg négy napot vesz igénybe. A felnőtt egyedek néhány órán belül képesek a 

párzásra. 

A fejlődés üteme erősen függ a hőméréséklettől. 28°C-on a leggyorsabb: megközelítőleg 7,5 

napot vesz igénybe, amíg a petéből szaporodásra kész felnőtt egyed fejlődik ki. 

Laborkörülmények között, szobahőmérsékleten hozzávetőlegesen 9-10 nap a generációs idő, de a 

hőmérsékleten túl a laboratóriumokban használt táptalaj összetétele és természtesen az adott 

törzs illetve az egyed genotípusa is erősen befolyásolják ezt az értéket.  

A fejlődés különböző szakaszait: a lárva, a pupárium és az imágó életszakaszt más-más időskála 

szerint mérik. A két legelterjedtebben használt skála a peterakást illetve a pupárium forma 

kialakulását veszi kezdőpontjául. Az előbbit AEL (after egg laying) az utóbbit pedig RPF 
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(relative to puparium formation) rövidítéssel jelzik az angol nyelvű szakirodalomban. A 

továbbiakban én is ezeket használom a dolgozatomban. A felnőttek korát egyszerűen a kikeléstől 

számítják, legtöbbször napokban. A fejlődési stádiumok hozzávetőleges időbeliségéről ad 

tájékoztatást a 3. ábra.  

 

3. ábra. Az 

ecetmuslica 

életciklusa. A 

periférián az 

egymást követő 

fejlődési stádiumok 

láthatóak. Középen 

az egyes stádiumok 

időarányát 

reprezentáló 

diagramm található. 

Az imágó esetében 

nem az átlagos 

élethosszt, hanem 

azt az időt 

ábrázoltam, amely 

az első peték 

lerakásáig 

hozzávetőlegesen 

eltelik 

 

 

Hosszabb éhezési periódus esetén a lárvák testtömegüktől és fejlődési állapotuktól függően két 

egymástól teljesen különböző módon reagálnak. Amennyiben a lárvák nem érik el ezt a tömeget, 

úgy a fejlődés stagnálása következik be. Ezek az állatok, ha túlélik a tápanyaghiányos időszakot, 

további növekedést mutatnak. Az olyan lárvák, amelyek ezt a testtömegküszöböt meghaladták az 

éhezés hatására idő előtt beindítják a fejlődési programuk következő szakaszát: pupáriumot 

képeznek, melyből később kisméretű felnőtt egyed kel ki. Ezt a tömeget a lárvák 

laborkörülmények között kb. a peterakástól számított 70. óra környékén (az L2-L3-as vedlés 

környékén) érik el, ezért a szervezet éhezésre adott válaszreakciójának ekkor bekövetkező 

válaszát eredetileg a „70. órai váltás”-nak (70-hour change) nevezték el (Beadle, Tatum et al. 
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1938). Az egyszerűség kedvéért, bizonyos szakmai igénytelenséget is megkockáztatva én ezt a 

későbbiekben kritikus tömegnek fogom nevezni. Ezen fogalmak pontos definíciójához Mirth és 

Riddiford valamint Thummel és Tennessen áttekintő tanulmányait ajánlom (Mirth and Riddiford 

2007; Tennessen and Thummel 2011). 

A pupárium védelmében lezajló metamorfózis minden szervet érint. A lárvális szervek túlnyomó 

többsége teljesen lebomlik, hogy helyet adjon és tápanyagokat biztosítson a kialakuló imágó 

szöveteinek a fejlődéshez. A központi idegrendszer és a malpighi edények  nagyjából megtartják 

alakjukat, azonban az őket alkotó sejtek jelentős része is lecserélődik. Az imaginális szövetek 

előtelepei már a lárvákban is jelen vannak, hisztoblaszt fészkekben és imaginális diszkuszok 

formájában. Míg az előbbiekből származnak a felnőtt egyed belső szervei és a potroh 

kültakarója, az utóbbiakból a fej és a tor valamint a potroh utolsó szelvénye illetve ezek 

függelékei fejlődnek.  A metamorfózisra való felkészülés részeként – bár más-más időkeretben - 

a legtöbb lárvális szerv esetében megfigyelhető az autofágia felerősödése.  

A lárvális zsírtest ezen fejlődési autofágián túlmenően rövid éhezési periódusokra is érzékenyen 

reagál. Ez az autofág hullám az L3-as lárvákban a kezelés kezdetétől számított 3. és 4. óra között 

tetőzik. 

A fentiek alapján is érthető, hogy a muslica miért különösképpen hasznos az autofágia 

kutatóinak. Eddig említett speciálisan kedvező sajátságai mellett természetesen egyéb közismert 

tulajdonságai teszik kíváló eszközzé. Ezek: a rövid tenyészidő; a magas fekunditás; az egyszerű 

tenyésztési feltételek; a rekombináció hiánya a hímekben; a tömérdek, több mint száz éve 

halmozódó, az interneten is elérhető tudáskincs; a törzsek ezreit fenntartó törzsközpontok; a 

genetikai eszközök széles választéka és nem utolsó sorban a szerveinek kis mérete és viszonylag 

egyszerű felépítése, mely lehetővé teszi teljes (ún. whole mount) preparátumok mikroszkópos 

vizsgálatát. 

 

A muslica mint betegségmodell 

A muslicának kb. 13600 génje van. Ez nagyjából fele az emberi genom által kódolt géneknek. A 

muslica génjeinek több mint fele,- nagyjából 7500-, sorolható a „konzervált genom”-ba, továbbá 

az emberi betegségek kapcsán kutatott gének (287db) 62%-ának ortológjai megtalálhatóak a 
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Drosophila genomban (Fortini, Skupski et al. 2000). Ezen adatok azt sugallják, hogy a muslicán 

végzett kutatások eredményeként szerzett tudás nagy mértékben átültethető, az emberre nézve is 

releváns lehet. A patomechanizmus jobb megértéséhez már eddig is nagy mértékben 

hozzájárultak a humán betegségek Drosophila modelljein folyó kutatások. A teljesség igénye 

nélkül néhány példa: patogén vírusok virulenciája (Hughes, Allen et al. 2012), rák invázió és 

metasztázis (Miles, Dyson et al. 2011), szívbetegségek (Wolf and Rockman 2011) valamint 

neurodegenerációs kórképek (Lu and Vogel 2009).  

 

Alapvető genetikai eszköztár:  

 

Genetikai markerek: 

A keresztezések során a legtöbb esetben az egyes kromoszómák, rekombinációs események 

illetve gének követhetőségét genetikai markerek szavatolják. Ezek olyan gének, amelyek 

könnyen észlelhető fenotípust eredményeznek anélkül, hogy az azt hordozó állat élet- vagy 

szaporodásképességét jelentősen csökkentenék. A legelterjedtebbek közé tartoznak a mini-white 

(a piros szempigment szintézisében szerepet játszó gén módosított, intron nélküli változata), a 

GFP, a Cy(curly: felfelé pöndörödő szárnyat eredményez), Tb (tubby: az állatok rövidülését 

okozza, leginkább a  lárvák és a bábok különböztethetőek meg általa), Sb (stubble: vágottnak 

tűnő kitinszőrök a felnőtteken) stb.  

 

Balanszer kromoszómák: 

A balanszer kromoszómák olyan kromoszómák, melyek többszörös inverziót hordoznak. Ha egy 

ezen kromoszómára nézve heterozigóta szülőegyedben az ivarsejtképzés során a meiózisban 

átkereszteződés történik az apai és az anyai homológok között, akkor a két utódkromoszóma 

egyikén hatalmas deléciók, míg a másikon ennek megfelelő génduplikációk jönnek létre, sok 

esetben acentrikus és dicentrikus kromoszómák keletkeznek. Ezen okok miatt a rekombináción 

átesett utódsejtek életképtelenek lesznek. Ez azt jelenti továbbá, hogy csak azon ivarsejtek 

képesek utódot létrehozni melyekben a balanszerrel homológ kromoszóma nem rekombinálódott. 
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Ezen sajátosságuk miatt a balanszer kromoszómák gyakorlati értelemben crossing over 

szupresszorokként működnek (nem molekuláris szinten, hanem a leszármazási vonalat tekintve). 

A balanszer kromoszómák lehetőséget nyújtanak tehát letális, szubletális vagy sterilitást okozó 

mutációk heterozigóta formában való fenntartására, annak veszélye nélkül, hogy a mutáns allél a 

rekombináció és szelekció hatására idővel eliminálódjék a populációból.  

A balanszer kromoszómák hordozhatnak még recesszív letális allélt is, amely megakadályozza, 

hogy a balanszert hordozó homozigóta egyedek „nőjék túl” az esetenként náluk kevésbé 

életképes társaikat.  Ezen túlmenően a balanszer kromoszóma legalább egy genetikai markerrel 

is rendelkezik, amely biztosítja a balanszer kromoszómát hordozó vagy nem hordozó egyedek 

követhetőséget generációról generációra. 

A leggyakrabban használt balanszerek a CyO (Curly of Oster), a TM3 és a TM6 (Third Multiple 

inversions 3/6). 

 

GAL4-UAS bináris expressziós rendszer: 

A GAL4 egy élesztő transzkripciós aktivátor fehérje, az UAS (Upstream Activating Sequence) 

pedig az ennek megfelelő kötőhely bizonyos élesztőben található gének enhancer régiójában. A 

GAL4 az UAS szekvenciához kötve kiváltja az enhancer utáni gén átíródását. Ez a rendszer más 

szervezetekbe ültetve, többek közt Drosophila melanogasterben is működőképes marad (Brand 

and Perrimon 1993). A GAL4 fehérjének nincs endogén kötőhelye a muslica genomban és nem 

toxikus, bár megjegyzendő, hogy túlzottan magas szintjű expressziója ill. felhalmozódása esetén 

aspecifikusan károsíthatja a sejteket, illetve komolyan befolyásolhat többek között fontos 

jelátviteli útvonalakat (Kramer and Staveley 2003; Rezaval, Werbajh et al. 2007; Liu and 

Lehmann 2008). A rendszer előnye a szinte végtelen variációs lehetőségben rejlik, 

alkalmazásainak köre rendkívül széles (Duffy 2002).  
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 1.6.4. Mozaik analízis 

 

 Egy adott gén rendkívül sok funkciót tölthet be kontextustól függően. Egyaránt esszenciális 

szereppel bírhat az egyedfejlődés korai lépéseiben és későbbi folyamatokban vagy különböző 

szervekben. Ahhoz hogy az adott gén egyes funkcióit egymástól izoláltan vizsgálhassuk 

elengedhetetlen a különböző genetikai mozaikok használata. 

 Egyrészt az autofágia pleiotróp mivolta, másrészt az általunk leggyakrabban használt vizsgálati 

objektumnak: a zsírtestnek az állat túlélése szempontjából való fontossága miatt számunkra is 

elkerülhetetlen a genetikai mozaikok segítségével végzett kutatás. 

 Az általunk leggyakrabban használt eljárás a Flippase/Flip Recombinase Target (Flp/FRT) 

rendszeren alapuló kísérleti paradigmák egyike. A mozaik analízishez a hősokk promóter által 

szabályozott Flippase-t (hsFlp-t) használunk, mely a transzgénikusan bevitt célszekvenciájához, -

az FRT (Flip recombinase target)-hez-, kötve vált ki rekombinációs eseményt. A rekombináz 

indukciója a hőmérséklet emelésével fokozható, de a transzgén hősokk hinyában is aktiválódik, 

de ekkor csak véletlenszerűen, egyes sejtekben mely bizonyos kísérleti helyzetekben ideális 

mennyiségű rekombináns sejtet illetve sejtklónt eredményez. 

A vizsgált zsírtestek olyan állatokból származtak, amelyek a hsFlp mellett még egy 

aktinpromóter által regulált Gal4 kódoló szakaszt és két külön UAS szekvencia mögött ülő 

transzgént is tartalmaz.  Az FRT szekvenciák tandem elrendeződésben az aktin promóter és a 

Gal4 fehérjét kódoló szakasz között helyezkednek el, méghozzá úgy hogy egy ún. CD2 kazettát 

fognak közre, amely transzkripciós terminációs szekvenciákat tartalmaz és így alaphelyzetben 

megakadályozza a Gal4 átíródását. Ha az adott sejtben rekombináz képződik, akkor a CD2 

kazetta eliminációra kerül és az aktin prómóter „meghajtja” a Gal4-et. A fentebb említett két 

UAS mögötti szekvencia egyike GFP-t kódol , míg a másik például a vizsgált fehérjét vagy az 

arra specifikus dsRNS-t kódoló szekvencia. Ez utóbbi a gátló RNS interferencia kiváltásának 

eszköze. Más modellorganizmusokkal szemben, amelyek esetében shRNS-nek, azaz: „small 

hairpin” RNS-nek hívják az RNS interferencia kiváltására „hajlamos” faktorokat, Drosophilában 

legtöbbször hosszú, 200-300 bp-nyi hajtű RNS alkalmas leginkább géncsendesítésre. A GFP 



28 
 

expresszió teszi lehetővé, hogy azok a sejtek melyekben a Gal4 fehérje átíródik könnyen 

azonosíthatóak legyenek. Az aktin promóter (jelen esetben az Act5c variánsának a promótere) a 

fejlődési stádiumtól jobbára függetlenül és minden szövetben akítv, így a kísérlet során más 

szövetek is mozaikosak lesznek, de mivel a sejtek többségében nem történik meg a DNS 

átrendeződés, az állatok nem mutatnak fejlődési defektust.  

Ezen rendszernek nagy előnye, hogy az érintett sejteket velük teljes mértékben azonos genetikai 

háttérrel rendelkező sejtek veszik körül, melyek a kísérlet optimális kontrolljai, így feleslegessé 

válik a kontroll állatok használata. 

 

P-elem remobilizáció és mutagenézis 

Az eredeti P-elem egy transzpozon, mely a Drosophila willistoni muslicafajról terjedt át a 

Drosophila melanogaster természetes populációira méghozzá a laboratóriumban használatos 

törzsek izolálása után. Felfedezésük a vad törzsekkel való keresztezés és az ez által kiváltott ún. 

hibrid diszgenézis jelenség megfigyelésének köszönhető. Különbözőképpen módosított 

változatait igen elterjedten alkalmazzák mutánsok és egész mutáns törzsgyűjtemények 

létrehozására továbbá transzgének, riporter konstrukciók genomba ültetésére.   

Ahhoz hogy a transzpozon alkalmas legyen mutagenezisre az eredeti (a vad populációkból 

izolált) transzpozáz gént, mely ún. inverted repeat (IR) szekvenciák által határolt, kétféleképpen 

módosították. Az egyik ágon az IR szekvenciák módosításával olyan vonalakat hoztak létre 

melyekben a transzpozáz már nem képes saját génjének „kirekombinálására”: ezek a transzpozáz 

forrás vonalak. A másik ágon az érintetlenül hagyott IR szekvenciák közé a transzpozáz enzimet 

kódoló szakasz helyére egy marker gént (mini-white) ültettek, ez a mutagenezishez használatos 

P-elem. A transzpozázt kódoló gént és a markert kódoló elemet hordozó egyedek utódjaiban (ún. 

jumpstarter egyed) a mobilis elem aktiválódhat. A csíravonalban lévő P-elem „viselkedése” 

szerint a második generációban többféle egyed jöhet létre:  

a) Az utódok nagy részében a P-elem érintetlen marad. 

b) A transzpozáz enzim a P-elemet pontosan kivágja, és azt egy másik helyre inzertálja: a 

P-elem „elugrik”. Az ilyen vonalakból törzskönyvtárakat lehet létrehozni, melyek az 

inzerciók annotálása után igen hasznos eszközei a kutatásnak.  Mára a P-elem inzerciók 
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tekintetében az egész muslicagenomot nagyrészt telítettnek lehet tekinteni. Szinte minden 

génhez található olyan P-elemet hordozó törzs melyben az inzerció az adott génben vagy 

annak közelében van. 

c) A transzpozáz enzim a P-elemet pontosan távolítja el, de azt nem inzertálja másik 

helyre. Az utódban nem található transzpozon. Ezeket az egyedeket revertánsnak 

nevezzük. 

d) A transzpozáz „tökéletlen” működése vagy a DNS javító mechanizmusok hibájának 

következtében a P-elem egy része az utód genomjában is megtalálható lesz illetve más 

esetekben egy a P-elemmel szomszédos DNS szakasz is eliminálódik. Az egyszerű 

funkciónális vizsgálatok szempontjából a legelőnyösebb esetben null-allél keletkezik. 

Gének beviteléhez a transzpozázt és a bevinni kívánt gént tartalmazó vektorokat együttesen 

embriókba injektálják.   
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CÉLKITŰZÉS 
 

 

 

 

Az Atg7-dependens autofágia fiziológiás szerepének jellemzése 

A létrehozott deléciós mutánsokon megfigyelni a funkcióvesztés hatásait az éhezési és fejlődési 

autofágiára, az egyedfejlődésre és az életképességre. 

Az éhezéssel indukált autofágia során megfigyelhető génexpressziós változások 

leírása 

Éheztetett és jól táplált lárvák expressziós profiljának összehasonlítása egy kontroll és két 

autofág mutáns minta segítségével, ezáltal új, az autofágia szabályozásában szereplő és a 

hátterében álló gének, illetve a kiesését kompenzáló lehetséges, eddig nem ismert folyamatok 

megismerése. 

Egy vagy több kiválasztott, éhezés során indukálódó vagy reprimálódó gén 

funkcionális jellemzése 

Egy vagy több gén kiválasztása,amely az éhezés során jelentős változást mutatott, amelyhez 

elérhetőek a reagensek és, amely az irodalmi adatok alapján jó jelöltnek ígérkezik  
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 
Felhasznált Drosophila vonalak 

 Hsp70-GFP-Atg8a6A, Hsp70-GFP-Atg8b6B (Scott, Juhasz et al. 2007), Atg7EY10058, Atg7d06996, 

Df(2R)Pu66, Aut1
EY08396

, Df(3L)Cat (a Bloomington Drosophila törzsközpontból). 

CG5335[d30], Atg7[d77], Atg7[d14] (Juhasz et al., 2007a), Atg1[d3D] (Scott et al., 2007), 

UAS-Lamp-GFP, UAS-GFP-Atg8a (Juhasz et al., 2008), hsFlp; UAS-Dcr2; R4-mCherry-Atg8a, 

Act>CD2>Gal4, UAS-GFPnls (Tom Neufeld szívességéből), Sac1[EY02269], D(3L)BSC311, 

Rack1[1.8], hs-Gal4 (a Bloomington Drosophila törzsközpontból), transzgénikus RNSi vonalak: 

Sac1 (GD44376, GD37217), Atg6 (GD22123), Atg16 (GD25652), Rack1 (KK104470) (Vienna 

Drosophila RNSi központból, VDRC) (Dietzl et al., 2007). 

 

Az állatok fenntartása, kezelések: 

A törzsek fenntartásához és a keresztezésekhez egyaránt standard kukoricalisztes agar tápot 

használtunk melyet még forró, folyékony állapotban öntöttünk a hengeres üveg vagy műanyag 

üvegcsék aljára. Erre kerültek a legyek melyeket aztán szabályozott tenyésztési körülmények 

között tartottuk. Ezek: 25 oC, 60%-os relatív páratartalom és napi 12 órás megvilágítás. 

 

Éheztetés: 

Lárvák esetében (72-96 órával a peték lerakása után) két különböző módon jártunk el: a komplett 

éhezés eléréséhez a lárvákat rövid mosás után 3 órára nedves szűrőpapírral bélelt petricsészébe 

helyeztük. A “nitrogén éhezés” esetében az egyedeket rövid mosás után 20%-os szukróz oldatot 

tartalmazó nyitott mikrocentrifuga-csőbe tettük. A lárvák ebben az oldatban a felszínen lebegnek 

és hátsó spirákulumukon keresztül lélegzenek. Egy-két nappal az éheztetés megkezdése előtt a 

lárvákat huszasával granulált élesztővel megszórt táptalajra helyeztük, annak érdekében, hogy 
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elkerüljük a túlzsúfoltságból adódó, kontrollálatlan éhezést, amely a teljes autofág válasz 

kiváltását is megzavarná. 

Az imágók esetében 20%-os szukróz oldattal átitatott szűrőpapírt tettünk a táp nélküli üres 

tenyészedénybe, majd ebbe tettük a 3-5 napos legyeket. Az elpárolgott vizet szükség szerint 

pótoltuk.  

 

Mendeli arányok: 

Az Atg7 esetén, mivel a mutáns egyedek kikelésor megkülönböztethetetlenek a kontrolltól, a 

következő keresztezéssel állítottuk elő az összehasonlítani kívánt két csoportot: Atg7
d30

/CyO 

GFP x Atg7d14/CyO GFP a kontroll csoporthoz, és Atg7d77/CyO GFP x Atg7d14/CyO GFP a Atg7 

mutánshoz. A szülőket 4 órai peterakást után eltávolítottuk a táptalajról, a kikelő lárvákat 120-as 

csoportokban nagy méretű tenyészedényekbe helyeztük és a kikelő felnőtteket megszámoltuk 

fluoreszcens feltéttel ellátott mikroszkóp alatt. A várt GFP+/GFP- arány mindkét keresztezés 

esetén 2:1. A legyek összesített száma mindkét esetben 1400 körül volt (1405 illetve 1407) 

 

A metamorfózis időtartamának mérése: 

Ennél a kísérletnél is a Mendeli arányok mérésénél említett keresztezéseket és eljárást 

alkalmaztuk, de itt a még fehér pupáriumokat egy nedves ecset segítségével normál méretű 

tenyészedények falára ültettük át. A GFP+ és GFP- bábokat különböző színű filctollal 

körberajzoltuk. Az üres bábbölcsőket a kikelés várható napján minden órában egyszer 

megszámoltuk amíg az összes egyed ki nem kelt vagy el nem pusztult a bábbölcsőn belül. 251 

állatot számoltunk meg a kontroll (+5 halott), és 215 állatot a mutáns(+4 halott) genotípusok 

esetén. Az elpusztult állatokat kizártuk az elemzésből. 

 

Hősokk-kezelés, genetikai mozaik analízis: 
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A fehérje túltermeltetéshez illetve az RNSi kiváltásához használt hősokk-kezeléseket 37oC-on 

egy órán át végeztük úgy, hogy a tenyészüvegcsét vízfürdőbe vagy baktérium tenyésztő 

termosztátba helyeztük. 

A mozaik analízis esetén a gain of function klónok spontán módon keletkeztek a hsFLP; 

Act>CD2>Gal4, UASGFP/UAS-X genotípusú állatokban, az FLP tarnszgén hs (hősokk) 

promóter általi szobahőmérsékleten mutatott random aktivációja következtében. A relációjelek a 

tandem FRT helyeket jelölik, az UAS-X pedig jelen esetben bármilyen expresszióra szánt 

transzgénikus célfehérje vagy RNSi konstrukció lehet. (A részletesebb magyarázatot lásd a 

bevezetőben!) 

 

Deléciós mutánsok létrehozása: 

Az Atg7, Sec6 és CG5335 deléciós allélokat minden esetben egy már létező P-elem inzerciós 

kromoszóma segítségével ún. P-elem elugratással hoztuk létre. (A részletesebb magyarázatot 

lásd a bevezetőben!) 

Az EY10058 jelű P-elem (mely az Atg7 feltételezett transzkripciós startjától 73 és a Sec6 

transzkripciós startjától 178 bázispár(bp) távolságra fekszik 5’ irányban) elugratásásával nyertük 

a d14-es deléciót. Ez a deléció teljesen lefedi az Atg7 első négy exonját és részben az ötödiket is 

(az Atg7 első 1654 bázisa), továbbá mindkét gén promóter régióját és a Sec6 első és részben a 

második exonját (ez a Sec6 első 1419 bázisát jelenti). 

A d06996 jelű P-elem (mely az Atg7 6-os intronjában, a fordított orientációjú CG5335 

transzkripciós startjától 23 bp távolságra fekszik) elugratásásával nyertük a d4-es, a d77-es és a 

d30-as deléciót. A d4 az Atg7 utolsó három exonját fedi le (3531-4816 bp-ok), míg a d77 a teljes 

CG5335-öt és az Atg7 5-ös, 6-os exonját valamint a 4-es exont részben érinti(1279-3520), és 

végül a d30-as, mely deléció csaknem a teljes CG5335-öt kiüti, de a környező géneket 

érintetlenül hagyja (2184-3520). 

 

Mutáns zsírtest klónok 
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Az alábbi FRT-t hordozó vonalakat használtuk az Atg7 mutáns klónok létrehozásához:  

hsFlp/+; FRT42D Atg7d4/CgGAL4 UAS-GFP-Atg8a FRT42D UAS-myrRFP és 

hsFlp/+; FRT42D Atg7d4/UAS-2XeGFP FRT42D fb-GAL4.  

A hsFlp expresszióját a peterakás utáni 0-8 óra alatti egy órás hősokkal indukáltuk.  

 

UAS-Rack1 transzgénikus vonalak létrehozása: 

A UFO04269-es számú pUAST-Rack1 klónt a Drosophila Genomics Resource Center-től 

rendeltük. A klónt szekvenálással ellenőriztük. PhiC31fág rekombináz enzim általi 

transzformációval ültettük át a transzgént olyan drosophila vonalba, amely egy 65B2 platform 

kromoszómát (Bestgene) hordozott. A Rack1 túltermeltetéséhez a fent említett transzformált 

kromoszómát és hsGal4-et egyaránt hordozó lárvákat hősokkoltuk.  

 

Kezelés oxidatív ágensekkel, élethossz vizsgálat: 

A Paraquat és a H2O2 kezelésnél a hatóanyagot a táphoz kevertük.  A Paraquatot 30 mM-os míg 

a H2O2-ot 1%-os végkoncentrációban alkalmaztuk.  Az elhullott legyeket naponta számoltuk. A 

élethossz vizsgálatokhoz kizárólag hímeket használtunk, és a legyeket 2-3 naponta új 

tápüvegcsébe ráztuk, hogy kizárjuk a lárvák hiányában gyakran jelentkező baktériumpázsit 

keletkezésének lehetőségét. (Így egyben kizártuk a két csoport antimikrobiális védekezésben 

mutatkozó esetleges különbségek túlélésre gyakorolt hatását is.) Az elhullott legyeket ez utóbbi 

kísérletben a passzálások alkalmával számoltuk meg. 

 

Mobilitás teszt: 

Az mobilitás tesztet genotípusonként háromszor 15 léggyel és háromszori ismétléssel végeztük 

egy korábbi, az öregedés idegrendszeri hatásait vizsgáló cikkben foglaltakhoz hasonló módon 

(Martinez, Javadi et al. 2007). A videófelvételek alkalmával ez az egyedszám még lehetőséget 
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adott az egyes egyedek identitásának követéséhez. A mérőedény oldalára 10 cm magasságban 

egy vonalat húztam, majd a legyeket egy hirtelen mozdulattal az edény aljára ráztam és ezután 

azt mértem, hogy az egyes egyedek mekkora utat tesznek meg függőleges irányban a 

rendelkezésre álló 30 mp alatt. A diagrammon a csoportátlag szerepel. 

 

Reverz transzkriptáz PCR: 

A teljes(total) RNS izolálásához 5mg lárvát használtunk genotípusonként a RevertAid Total 

RNA Isolation Kit-tel (Fermentas). A cDNS-t a First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas) 

szintetizáltuk random primerekkel szintetizáltuk meg. Ezt használtuk a PCR reakciókhoz a 

következő primerekkel: 

GCCAAGAATGGTGTGCATGA, CAAATGCTCCTTCGTCTGGG (Atg7 3-5exonok); 

CCCAGACGAAGGAGCATTTG, ACGGATGGAGTGAGGCAAAA (Atg7 5-7exonok); 

GACACGACCCGGAGTATCCA, TCCTCGTCGCTATCGGACAT (Atg7 7-9 exonok); 

GTCGCTTAGCTCAGCCTCG, TAACCCTCGTAGATGGGCAC (Aktin5C); 

GCTGGCAATCTATCGCATCC, TCACATGGCCCGGACTAAAC (CG5335). 

 

DNS-chip analízis: 

Minden vizsgált genotípus vizsgálatához 4 DNS chipet használtunk: Mind a táplálkozó, mind az 

éheztetett lárvákból két párhuzamos mintát gyűjtöttünk genotípusonként (biológiai replika). 

Minden chipen egy adott genotípus két állapotát (éheztetett/jól táplált) hasonlítottuk össze. Egy 

adott éheztetett/jól táplált mintapárból két technikai replika készült a cDNS-t jelölő flurofórok 

minták közötti felcserélésével (“dye swap”). 

Részletes leírás: 86+2 órás lárvákat Petri-csészébe tettünk, ahol 4 további óráig élesztővel 

dúsított tápon éltek (jól táplált) vagy PBS-sel átitatott szűrőpapíron éheztek (éheztetett minta). 30 

mg-nyi állatot mikorcentrifúga-csőbe gyűjtöttünk és RNáz gátló oldatot (RNAlater/Sigma) 

mértünk rájuk, majd a csövet folyékony nitrogénben lefagyasztottuk. A további tárolás -70 oC -

on illetve szárazjégen történt. 
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A teljes RNS-t NucleoSpin RNA II RNA kittel izoláltuk (Macherey-Nagel). Az RNS mintákat 

30 U Prime RNáz gátló hozzáadása után (Fermentas) -80 oC -on tároltuk. 1µg-nyi teljes RNS 

készítményből oligo(dT) primer és Arrayscript reverz transzkriptáz enzim segítségével DNS 

próbát készítettünk, majd DNS polimeráz és RNáz H jelenlétében a második cDNS szálat is 

megszintetizáltattuk. In vitro transzkripcióval, az AminoAllyl MessageAmpTM II aRNA 

Amplification Kit-hez (Ambion) csatolt instrukciókat követve, amino-allil-UTP (aa-UTP) és T7 

enzim segítségével amino-allil-RNS-t szintetizáltunk (aa-cRNS).  A következő lépésben 6µg aa-

cRNS-t Cy5 és Cy3 fluorofórokkal (helyesebben: ezeknek N-hidroxiszukcinilimidil-észterjeivel) 

jelöltünk fel 10µl térfogatban (Ambion), majd RNS izoláló oszlopon (Macherey-Nagel) 

megfuttatva jutottunk a már tiszta, DNS chipre felvihető mintához. A fluoreszcens jelölés 

hatékonyságát és a minta koncentrációját spektrofotometrikusan mértük (NanoDrop 3.1.0, 

Rockland). Az expressziós változások fel§térképezéséhez az Agilent vállalat 4x44000 darab 

pontot hordozó, “Drosophila Gene Expression Microarray” nevű DNS chipjét, míg a 

hibridizációhoz az  “Gene expression hybridization kit”-et (Agilent) használtuk. 19µl 300 ng 

Cy5-val és Cy3-vel jelölt aaRNS-t tartalmazó oldathoz, 5µl 10X-es blokkoló szert és 1µl 25X-ös 

fragmentáló puffert adtunk. Ezt a keveréket 30 percig 60°C-on állni hagytuk. 25µl 2X-es GEx 

hibridizációs puffer hozzáadása leállította a további fragmentációt. Ez az oldat került a a DNS 

chipre. A chipeket ezután hibridizációs kamrába tettük. A hibridizációs kamrák 17 óráig 65°C-on 

forogtak percenkénti 5 fordulat sebességgel. A beolvasás előtt a DNS chipet 1-1 percig mostuk 

először az első, majd pedig 37°C-on a második mosópufferrel. A szkennelés 543 nm (Cy3) és 

633 nm (Cy5) hullámhosszúságú lézerrel történt Agilent szkennerrel, 5µm-es felbontással, XDR 

(Extended Dynamic Range) funkcióval. A beszkennelt képfájlokat a Feature Extraction (Agilent, 

9.5.1.1.-es verzió) szoftvercsomag segítségével, a “two-color gene expression” alkalmazást 

használva elemeztük, annak érdekében, hogy az egyes géntermékeket reprezentáló pontok 

fluoreszcens intenzitási értékeit magába foglaló táblázathoz jussunk. A szoftvercsomag kínálta 

lowess normalizációt használtuk az expressziós arányok mintán belüli és minták közti 

összehasonlíthatósága érdekében. Kétoldalú kétmintás egyenlőtlen variancia T-próbát végeztünk 

p≤0.05 szignifikancia szinttel az expressziós adatok értékelésénél. Minden olyan gént amely 

expressziós értéke legalább kétszeres növekedést vagy kétszeres csökkenést mutatott 

szabályozottnak tekintettünk és bevettünk a további vizsgálatokba.  
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Kvantitatív-PCR: 

A QT-PCR-t egy RotorGene 3000-es készülékkel végeztük. Az éhezett és jól táplált kontroll 

zsírtestből a a DNS-csipnél leírtak szerint készült teljes(total) RNS mintából 2µg-nyit a cDNA 

Archive Kit (Applied Biosystems) segítségével cDNS-t csináltunk a csatolt használati utasítás 

szerint. A végtérfogat 30 µl volt. Maga a reverz transzkripció a következő hőmérsékelti görbe 

szerint ment végbe: 10 perc szobahő, 2 óra 37 oC -on, 5 perc jégen. Ezt tíz perc enzim inaktiválás 

követte 75 oC -on. Az oldatot a kétszresére higítottuk. A QT-PCR-hez és az így nyert oldat 1µl-e 

szolgált templátként. FastStart SYBR Green Master Mix-et (Roche) használtunk a reakcióhoz. A 

primer koncentráció 250 nM volt. A reakció hőmérsékleti profilja a következő képpen alakult: 

denaturálás: 15 perc 95 oC,  majd 45 ciklus: 15 mp 95 oC – 25 mp 60 oC – 25 mp 72 oC. Minden 

egyes ciklus végén rögzítésre került a SybrGreen DNS festék fluoreszcencia intenzitása. Minden 

reakcióciklus után olvadáspont analízist hajtottunk végre a reakciótermék minőségének 

ellenőrzése céljából.  Az összes adatot a GAPDH génre tervezett primerekkel végzett reakció 

szerint normalizáltuk, ezen adatok tehát a 13. ábra D panelén relatív értékként szerepelnek. 

Minden primerpár esetében nem-templát DNS mintán is lefuttattuk a reakciót, hogy a primer-

dimer képződést is figyelembe vehessük a számításnál 

 

Bioinformatikai elemzés: 

A genetikai ontológia (GO) vizsgálatot a DAVID ingyenesen elérhető szoftvercsomag 

segítségével végeztük (http://david.niaid.nih.gov  DAVID Bioinformatics Resources 6.7, Huang 

da és mtsai, 2009) Az első lépésben azokat a géneket, amelyek kétszeresnél kisebb 

génexpressziós változást mutattak kizártuk a további vizsgálatokból. A változás mértékét egy 

mértékegység nélküli hányadossal (jól táplált/éhezett minta intenzitása) illetve annak kettes alapú 

logaritmusával jellemeztük. A releváns változást mutató géneket különválasztottuk aszerint, 

hogy indukálódtak vagy reprimálódtak-e. A géneket a FlyBase azonosítójuk (FbGn#(Tweedie, 

Ashburner et al. 2009)) alapján töltöttük fel a listára. Az elemzéshez a “GO terms of biological 

processes functional annotation tool” funkciót használtuk az alap beállításokkal. Ezt követően 

összehasonlítottuk a szignifikáns mértékben(p≤0.05) feldúsult GO kategóriákat a három 

genotípus között. A továbbiakban azt hasonlítottuk össze hogy a szignifikáns aktivitásváltozást 
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mutató gének a különböző genotípusokban milyen funkcionális klaszterbe sorolhatóak. egyes 

gének értékeit Minthogy a DNS-chipen az egyes géneket több oligo reprezentálta, így egy génre 

nézve több értékeket kaptunk. Ezen értékekből génenként átlagot vontunk és ezt tűntettük fel a 

JColorGrid szoftver (Joachimiak et al., 2006) segítségével érzékletesebbé tett, táblázatos 

formában az Atg gének és néhány más érdekes gén esetében. Ezek utóbbiak homológjait 

megkerestük élesztőben, Drosoplhilában és emberben az internetes BLASTP szoftverrel. A 

táblázatban csak a legerősebb illeszkedést mutató homológot tűntettük fel.  

 

Western blottok: 

A fehérjeminták teljes légy fejekből, ill. a lárvák esetén a kiboncolt szájkampó-agy-imágókorong 

szövetből készültek. Ezeket jégen hűtött mikrocentrifúga csövekben gyűjtöttük, majd 

lefagyasztottuk(-20°C). A fagyott mintára felvivőszert mértünk majd a kézi homogenizálást 

követően asztali centrifugában különítettük el a felülúszót. A 8%-os akril-amid gélre felvitt 

megfelelő fehérjemennyiségeket próbafuttatások segítségével, Coomassie Brilliant Blue festés 

alapján ítéltük meg, majd a loading kontrollként használt anti-β-tubulin (E7-es felülúszó, 

Developmental Studies Hybridoma Bank, 1:100, monoklonális egér ellenanyag) Western blott 

alapján igazoltuk. Az ubiquitint poliklonális nyúl ellenanyaggal (DAKO, 1:500) jelöltük fel és a 

másodlagos ellenanyaggal való inkubációt követően (anti-nyúl IgG konjugált alkalikus foszfatáz, 

SIGMA) alkalikus foszfatáz reakcióval tettük láthatóvá (NBT/BCIP, SIGMA). 

 

Fénymikroszkópia: 

Whole mount preparátumok készítése: 

A szervpreparálást polikarbonát petri csészén illetve sok esetben eleve a tárgylemezen végeztük. 

Az állatokat kb. 50 µl-nyi PBS cseppbe merítettük és két csipesz segítségével a kutikula 

felnyitása után a megfelelő szervet elkülönítettük, majd a felesleges részeket eltávolítottuk a 

cseppből. A könnyen penetráló, kis molekulatömegű festékek esetén a festő- és mosóoldatot a 

PBS csepp óvatos lepipettázása után mértük a kiboncolt szervekre. Immunfestés esetén illetve a 

TUNEL reakcióhoz a szerveket fixálás után 24 lyukú tenyészedénybe vagy mikrocentrifuga 
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csőbe helyeztük át, a további lépésekre ezekben került sor. Az autofagoszómák és lizoszómák 

fluoreszcens jelöléséhez PBS-ben higított LysoTracker Red DND-99-et használtunk 100 nM-os 

koncentrációban. A lefedéshez PBS-sel higított 50-80%-os glicerint vagy VectaShieldet (Vector 

Labs) használtunk. A tartós preparátumokhoz illetve immerziós olajat igénylő objektív 

használata esetén a fedőlemezt körömlakkal körbeszigeteltük vagy legalábbis a sarkainál 

rögzítettük. A sejtmagfestéshez használt 4',6-diamidino-2-fenil-indolt (DAPI) vagy az utolsó 

mosóoldathoz vagy a lefedőszerhez adtuk hozzá, 1µg/ml koncentrációban. 

 

Immunfestés: 

A fluorszcens mikroszkópos immunfestésekhez a következő ellenanyagokat használtuk: 

poliklonális nyúl anti-Rack1 (1:500, Julie Kardmas-tól)(Kadrmas, Smith et al. 2007), 

monoklonális egér anti-glikogén (1:20, Otto Babától)(Baba 1993), monoklonális egér anti-

Shaggy (4G1E11, 1:100, Marc Bourouis-tól)(Papadopoulou, Bianchi et al. 2004), monoklonális 

egér anti-GFP (1:1000, Invitrogen), Alexa488-konjugált kecske anti-egér (Invitrogen, 1:1000), 

Alexa568-konjugált kecske anti-nyúl (1:1000).  

Képrögzítés és -kezelés: 

A mikroszkópos felvételek Zeiss Axioimager M2 mikroszkópon készültek Plan-NeoFluar 40x 

0.75 NA objektívvel. A képek egy hányadához az Apotome2 egységet és az Axiovision 

szoftvercsomagban lévő dekonvolúciós algoritmust használtuk a kvázi konfokális képminőség 

érdekében. Az Atg7 esetében egyes képek a Zeiss Axioplan 2 fluoreszcens mikroszkóppal 

készültek mely egy CARV spinning disc egységgel(Atto Instruments) volt felszerelve. A 

kontrasztot és intenzitást a Min/Max alkalmazással automatikusan állítottuk be. A pásztázó 

LASER konfokális képek Olympus FV500 pásztázó LASER konfokális mikroszkópon 63x 1.45 

NA olaj immerziós objektívvel, a FluoView szoftverrel készültek. A fluorofórok csatornák közti 

átszólását (cross-talk) elkerülendő minden esetben “sequential scan” üzemmódot alkalmaztunk. 

A publikációra szánt képeket a jobb láthatóság érdekében a kontraszt viszonyok beállításához 

PhotoShop (Adobe) szoftverrel később módosítottuk. 
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A Lysotracker-festés kvantifikálása érdekében a következők szerint jártunk el: Minden 

genotípusból random módon 5 képet választottunk (átlagosan 8040§vagy6660µm2?) majd 

azokon megszámoltuk a sejtenkénti§? Lysotracker pozitív szemcséket. Az így kapott értéket 

normalizáltuk a kontroll sejtekben kapott szám alapján. 

 

TUNEL festés: 

A TUNEL festéseket mind a lárvális középbél, mind pedig a paraffinos agyszeletek esetén a 

TMR Red In Situ Cell Death Detection Kit (Roche) segítségével végeztük. A kiboncolt 

béldarabokat 20 percig 3,7% PFA-t tartalmazó PBS/Tween20 oldatban rögzítettük, majd 

többszöri mosás (PBS/Tween20) után 100 mM Na-citrát/0.1% Triton X-100 oldatban 60°C-on 

30 percig permeabilizáltuk.  

A paraffinos agyszeletek a viasz kioldása és a szeletek tárgylemezre való rögzítése után kerültek 

a 0,1%-os Na-citrát/0.1% Triton X-100-at tartalmazó permeabilizáló oldatba 8 percre. Ezt 

követte a TUNEL reakció, mindkét esetben azonos módon a kithez csatolt protokollban leírtak 

szerint. A sejtmagokat Sytox Green (Invitrogen) festékkel jelöltük. 

A konfokális képeket a Olympus Fluoview 500 pásztázó LASER konfokális mikroszkóppal 

készítettük mintatípusonként azonos beállításokkal. A belek esetén 20-30 egymástól 4µm 

távolságra lévő optikai szeletet szummáztunk. 

 

Félvékony metszetek: 

Az felnőtt idegrendszert és a lárvális középbelet érintő morfológiai változások vizsgálatához 

Durcupan-ba ágyazott 750nm-es szövettani metszeteket ezüstöztünk sztandard eljárással. A 

felnőtt fejek esetében a proboszciszt és az agyat körülvevő légzsákokat eltávolítottuk 

megkönnyítendő a rögzítőszer kellő hozzáférését. A minták egy éjszakán át fixálódtak 4°C-on, 

3,7%-os paraformaldehid oldatban. A bél esetén csak a kiboncolt szerv került beágyazásra. 
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Elektronmikroszkópia: 

 

Mintaelőkészítés: 

A szöveteket kiboncolás után egy éjszakán át 4 oC on fixáltuk 3,2% paraformaldehidet, 1% 

glutáraldehidet és 0,028 CaCl2-ot tartalmazó 0,1 N-os, pH7,4-es Na-kakodilát oldatban.  

Többszöri mosás után 1 óráig újra fixáltuk 0,5% ozmium tetroxid(OsO4) oldatban. Ezt a 

Durcupan-ba (Sigma-Aldrich ill. Fluka) való beágyazás követte a gyártó által mellékelt (az 

interneten is hozzáférhető) tájékoztató szerint. A beágyazószer megkötése után Leica 

mikrotómon 70nm-es szeletek készültek. A rácsra felúsztatott szeleteket Reynold féle ólom-citrát 

majd és uranil-acetát oldatban festettük (kontrasztoztuk) 3 illetőleg 5 percig. 

 

Elektronmikroszkópos immuncitokémia: 

 Az ubiquitin és Rack1 immunjelölés esetében a glutáraldehid koncentrációját 0,5%-osra 

csökkentettük valamint elhagytuk az OsO4-os utófixálást továbbá az ultravékony szeletek 100nm 

vastagságúak voltak. Rövid H2O2 kezelés után került sor a háromlépcsős immunjelölésre. Ehhez 

nyúlban termeltettett anti-ubiquitin (1:25, DAKO) ill. anti-Rack1, biotin-konjugált anti-nyúl 

(1:50, Vector Laboratories) és 20nm-es aranykolloiddal konjugált anti-biotin ellenanyagot (1:50 

ill. 1:100, British Biocell) használtunk.  

 

Képrögzítés, -elemzés: 

A képek a JEOL CM-II 100 illetve JEOL-JEM 1011–es elektronmikoroszkóp segítségével 

készültek egy Olympus Morada 11 megapixeles felbontású kamerával és az iTEM szoftverrel 

(Olympus). Az agyak esetén a halott sejteket elektrolucens citoplazmájuk és a bennük található 

dezintegrálódó sejtorganellumok valamint a sejtmag morfológiája alapján különítettük el. 

 

Elektronmikroszkópos morfometria: 
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Szeletenként 5 kép készült véletlenszerűen kiválasztott régiókról, 2700x-os nagyítás mellett. 

Minden genotípusból 5 metszetet vizsgáltunk. A digitális ill., más esetekben digitalizált képeken 

Photoshop (Adobe)  segítségével rajzoltuk körbe a vizsgált struktúrát (Teljes citoplazma, 

autofagoszóma, autolizoszóma). A bekeretezett terület méretét a bennfoglalt vertexek számával 

jellemeztük. Ezen számokból relatív, százalékban megadott értékeket származtattunk az adott 

sejt teljes citoplazmjához viszonyítva. Az adatok statisztikai kiértékeléséhez a STATISTICA 

(StatSoft) szoftvert alkalmaztuk. A mintákhoz tartozó szignifikancia értékeket Mann-Whitney U 

teszt segítségével határoztuk meg. 
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EREDMÉNYEK 
 

Atg7 

Az Atg7 funkcióvesztéses mutáns létrehozása 

Sok olyan P-elem inzerciós vonal áll rendelkezésre, melyben az Atg7 lókusz feltehetően érintett. 

Ezen különböző vonalakat - mint potenciális hipomorf mutánsokat - a teljes lókuszt lefedő 

Df(2R)pu66 deléciót hordozó törzzsel keresztezve életképes felnőtteket kaptunk, továbbá a 

lárvákban sem tapasztaltunk eltérést az éhezéssel indukált autofág válasz erősségében. Mivel a 

korábban generált Atg mutánsok (Atg1, Atg2, Atg18 (Scott, Schuldiner et al. 2004)) letálisnak 

bizonyultak, először az Atg7 erős alléljai esetében is letalitásra számítottunk. Tovább erősítette 

ezt a feltevést, hogy az Atg3 –mely szintén az Ubiquitinszerű konjugációs rendszer tagja- RNSi-

val történő csendesítése is letalitáshoz vezetett (Juhasz, Csikos et al. 2003). A 73 bp-ral a 

transzkripciós start hely felett elhelyezkedő, EY10058 számú P-elem elugratásával nyert letális 

deléciók egyike sem szorítkozott az Atg7 génre. Vagy egyedül a szomszédos Sec6 gént vagy a 

Sec6-ot és az Atg7-et egyaránt érintette. Mivel a Sec6 génről korábban már leírták, hogy 

esszenciális, a letális fenotípust ezen gén hibájának tudtuk be.  

Ezek után egy másik P-elem remobilizációjával próbálkoztunk, mely az Atg7 génjének 6. és 7. 

exonja között foglal helyet, közvetlenül a CG5335 gén előtt (mely az Atg7 intronjában ül 

ellentétes orientációval). Ezen P-elem elugratásával nyert allélek egyike sem volt letális. A 

szekvenálás alapján a P-elem kiugratás indukálta deléciókat annotáltuk. A deléciók egy része az 

Atg7 génnek csak az utolsó két exonját érintette (pl.: d4), mások csak a CG5335 gént (pl.: d30) 

és megint mások a CG5335 gént és az Atg7 gén bizonyos szakaszait együttesen (pl.: d77)  Lásd: 

6.ábra!  
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6. ábra. A drosophila Atg7 lókusz és közvetlen környezete a FlyBase adatbázis alapján. A sötét 

hasábok jelképezik az exonokat, az őket összekötő vonalak az intronok. Jól látható, hogy a 

CG5335 az Atg7 intronjában ül fordított orientációban. A kép tetején lévő színes, vízszintes 

nyílhegyek az általunk használt primerpárok illeszkedését, a deléciók létrehozásához használt P-

elemeket a lentebbi függőleges nyílhegyek jelzik. Alul az általunk izolált deléciók láthatóak. 

 

Minthogy ez utóbbiak érintik az Atg7 gén katalitikus doménjét (E1 szerű domén) ezek várhatóan 

az Atg7-re nézve null allélként viselkednek. Nem sikerült azonban olyan deléciót izolálnunk, 

amely tisztán az Atg7 funkcióját rontotta volna el. Ezen problémát áthidalandó a deléciókra 

nézve heterozigóta állatokat használtunk a vizsgálatokhoz. Az Atg7
d77

/Atg7
d14 genotípusú 

állatokat használtuk Atg7 null mutánsként, mely hemizigóta a CG5335 és a Sec6 génre nézve, és 

nem rendelkezik az Atg7 katalitikus régióját kódoló szakasszal. Reverz transzkriptáz PCR  

kísérleteket végeztünk, hogy megvizsgáljuk, nem íródhat-e át olyan mRNS, amely katalitikus 

doménnal rendelkező fehérjét kódol. Három különböző primerpárral amplifikáltunk lárvákból 

készült cDNS mintákon 25, illetve 30 cikluson át. A CG5335
d30

/Atg7
d4 mintán 30 ciklus után 

megjelenik az Atg7 N-terminálisát kódoló fragmens és az Atg7
d77

/Atg7
d14 mintában az Atg7 C-

terminálisát kódoló fragmens (7. ábra, A és B). A deléciós vonalakból amplifikált DNS 

mennyisége mind a két fenti esetben messze elmarad a vad genotípusú állatokhoz képest. Egyik 

deléció esetében sem találtunk azonban a katalitikus doménnak megfelelő amplifikátumot, tehát 

az allél „bona fide” amorph mutációnak tekinthető, legalábbis E1-szerű protein-ligáz funkciójára 

nézve. 

 Az Atg7
d77

/Atg7
d14 genotípusú egyedeket a továbbiakban egyszerűsítve Atg7 mutánsként 

jelölöm. Kontrollként a CG5335
d30

/Atg7
d14 genotípusú állatok szolgáltak, melyek mindhárom 

génre hemizigóták. 
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Az Atg7 nélkülözhetetlen az éhezési autofágiához 

Az Atg7 éhezés indukálta autofágiában betöltött szerepét jól táplált illetve 3 órás éhezésnek kitett 

lárvák zsírtestén vizsgáltuk. Kétféle módon is követtük az autofágia folyamatát. Egyrészt 

Lysotracker Red festéssel tettük láthatóvá a savas organellumokat (az autolizoszómákat), 

másrészt GFP-Atg8a transzgén segítségével, mely az autofagoszómákat és csekély mértékben az 

autolizoszómákat jelöli. Utóbbi széles körben elfogadott molekuláris marker, melynek homogén 

citoplazmatikus lokalizációja az autofág indukció hatására elszórt pontszerű lesz. Mind a Atg7d4 

mutáns sejtklónokban, mind pedig Atg7d77 lárvák zsírtestjében a kontroll sejtekhez illetve 

állatokhoz viszonyítva a Lysotracker Reddel festődő és a GFP-vel jelölt struktúrák számának 

drasztikus csökkenését tapasztaltuk (7. ábra, C-F). 

Minthogy szerettünk volna teljesen megbizonyosodni arról, hogy valóban az autofágia folyamata 

szenvedett kárt, elektronmikroszkópos felvételeket is készítettünk (7. ábra, G-I). Ezen képek 

segítségével továbbá kvantifikálni tudtuk a szubkompartimentek területének változását. Azt 

tapasztaltuk, hogy 3 óra éhezést követően a kontrollban az autofagoszómák területaránya 0,53%-

ra, míg a autolizoszómáké 1,79%-ra rúgott. Az ennek megfelelő értékek a mutáns lárvák 

zsírtestén 0,08% ill. 0,04% (7. ábra, J). Ezen eredmények és a fenti fénymikroszkópos 

megfigyelések alapján kijelenthetjük, hogy a zsírtestsejtekben az Atg7 funkcióvesztése erősen 

gátolja az éhezési autofágia indukcióját.  

Az Atg7 szükséges a fejlődési autofágiához a lárvális középbél esetében 

Hogy az Atg7 fejlődési autofágiában betöltött szerepét vizsgáljuk, kontroll és mutáns vándorló 

lárvák középbelét figyeltük meg. A GFP-Atg8a-t expresszáló kontroll állatokban nagy 

mennyiségű pontszerű struktúra megjelenését tapasztaltuk a középbél első szakaszához 

csatlakozó vakbélágakban. A transzgént expresszáló mutánsok esetében a GFP-pozitív pontok 

száma messze elmaradt a kontroll állathoz viszonyítva (8. ábra, A, B).  

A fénymikroszkópos vizsgálatot kiegészítendő EM metszeteket is készítettünk (8. ábra, C, D). 

Ezek tanúsága szerint a kontroll vakbelek esetében a citoplazma területének 0,95- ill. 3,22%-át 

tették ki az autofago- ill. autolizoszómák (8. ábra, E). A mutáns vakbelek esetén ugyanezen 

struktúrák 0,17- ill. 0,42%-ot foglaltak el. 
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7. ábra. Az Atg7 teljes funkciója szükséges az éhezéssel kiváltott autofágiához. (A és B) Az mRNS 

expresszióját RT-PCR segítségével vizsgáltuk. A különböző Atg7 amplifikátumok a primer 

pároknak megfelelően az előző ábrán használttal megegyező színkóddal vannak feltűntetve. (A) A 

kontroll mintában jól láthatóak a termékek, de semmilyen PCR termék nem mutatkozik 25 ciklus 

után a másik két deléciós heterozigótában. (B) 30 ciklus után már láthatóak az Atg7 C-

terminusának (Atg7d77), illetve N-terminusának (Atg7d4) megfelelő amplifikátumok, de a fehérje 

középső részét kódoló szakasz nem íródik át ez eseteben sem.(C-D’) Az éhezés indukálta 

autofágia erősen lecsökken az Atg7 mutáns zsírtest sejtekben. (C,C’)A mutáns zsírtest sejtben (a 

C kép közepén, amelyik myrRFP markert nem expresszál) nem szaporodnak fel az Atg8::GFP 

pozitív szemcsék. (D, D’) A GFP expresszió hiányával jelzett mutáns zsírtest klón erősen 

csökkent autofág funkciót mutat (Lysotracker festés).(E, F) Lysotracker festés. A kontroll lárvák 

zsírtestjében 3óra éhezés hatására felszaporodik a savas vezikulumok száma (E) míg a mutáns 

zsírtest szinte teljesen híján van ezeknek(F). (G-J) Elektronmikroszkópia. A felvételeken nagy 

számban figyelhetőek meg az autofago-(nyílhegy) és autolizoszómák (nyilak) 3 óra éhezés után a 

kontroll mintában(G,H), a mutánsban ezek száma és mérete rendkívüli módon lecsökken(I). (J) 

Az ELMI felvételek kiértékelése. A standard deviációt tűntettük fel. Léptékmérők:C–F, 10 µm; G–

I, 1 µm. Genotípusok: (A,B,E,G,H,J) kontroll (CG5335
d30

/ Atg
d14

), d77(Atg7
d77

/Atg
d14

), d4 

(Atg7
d4

/Atg
d14

),(C) FRT42D Atg7d4/CgGAL4 UAS-GFP-Atg8a FRT42D UAS-myrRFP. (D) 

FRT42D Atg7d4/UAS-2XeGFP FRT42D fb-GAL4.   
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8. ábra. Az Atg7 funkciója szükséges a középbélben a fejlődési autofágiához és a DNS fragmentációjához (A–E) A fejlődési 

autofágiára gyakorolt hatás. (A,B) GFP::Atg8 jelölés: A fejlődési autofágia a kontroll vakbélágakban az autofagoszómák 

erőteljes felszapoprodásához vezet (A). Az Atg7d77 mutánsban a GFP::Atg8 pozitív granulumok száma erősen csökkent szintet 

mutat. (C-E) Elektronmikroszkópia. A kontroll középbélről(C) készült felvételeken nagy számban figyelhetőek meg az autofago-

(nyílhegy) és autolizoszómák (nyilak), a mutáns középbél felvételeken(D) jellemzően nem látható ilyen. (E) Morfometriai adatok. 

(F–M) A mutáns középbélben a kontrollhoz hasonlóan zajlik az imaginális epithelium záródása. (F,G) A fehér előbábban a 

középbél falát még nagyrészt nagyméretű lárvális hám alkotja, beékelődött, kis méretű, diploid imaginális sejtekkel, mindkét 

genotípusban. (H,I) 5 órával később a gyorsan osztódó diploid sejtek összefüggő hámot hoznak létre, a lárvális bélhám 

összezsugorodik és a lumenbe lökődik, az egész középbél megrövidül és átmérője erősen megnő. (I) Bár a mutáns esetében 

lárvális bél maradványa kevésbé kondenzálódott, a sejtek a lumenbe lökődnek. (J,K) Az új bélhám (ae) mindkét  genotípusban 

rendesen kialakul (5 óra APF). (M) Fehérje aggregátumokra emlékeztető struktúrák halmozódnak fel a mutáns bélhámsejtek 

azon –apikális- régiójában(*), ahol a kontrollban (L) nagyméretű autolizoszómák figyelhetőek meg(nyilak).(N-O’) TUNEL festés 

a fehér előbábok középbelén. Bár morfológiai eltérést nem tapasztaltunk a bélmintákon (N’-O’), a DNS fragmentáció 

folyamatában szembeszökő különbség mutatkozott (N:kontroll-O:Atg7d77)  

Léptékmérők: A,B,F–I, 

10 µm; C,D,J–M, 1 µm; N,O, 200 µm. Kontroll(A,C,E,F,H,J,L,N): CG5335d30/Atg7d14. 

Atg7d77(B,D,E,G,I,K,M,O): Atg7d77/Atg7d14. 
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Az autofágia hiányában a lárvális bélhámsejtek pusztulása késleltetett, de ez nem vezet 

komolyabb fejlődési rendellenességhez 

A normális fejlődés részeként az előbáb stádium során a lárvális bélhámsejtek zsugorodni 

kezdenek majd a bél lumenébe lökődnek. Megvizsgáltuk, hogy az autofág hullám erősségében 

észlelt funkciózavar hatással van-e a középbél illetve a teljes állatok fejlődésére nézve. Mind a 

lárvális bélhámsejtek lelökődése mind pedig az imaginális epitélium záródása a kontrollhoz 

hasonló módon zajlott, bár a folyamatok morfológiájában volt némi eltérés (8. ábra, F-I). A 

sejtek zsugorodása nem volt olyan kifejezett 5 órával az előbáb kialakulása után, továbbá az 

elektronmikroszkópos felvételek tanúsága szerint a bélhámsejtek apikális régiójában, ahol a 

kontroll állatokban autolizoszómák szaporodtak fel, proteinaggregátum-szerű homogén testek 

jelentek meg (8. ábra, J-M). 

Bár mind a folyamatok morfológiája mind időbeli lefutása hasonló volt, a sejtek aktív 

pusztulására utaló DNS fragmentáció igen erőteljes csökkenést mutatott a kontroll 

középbelekhez képest, a TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end 

labeling) kísérletek alapján (8. ábra, N-O’). 

Azt is megvizsgáltuk, hogy az Atg7 funkciójának kiesése késlelteti-e a metamorfózishoz 

szükséges időt. Azt tapasztaltuk, hogy az Atg7 mutánsok ~4 órával később kelnek ki a 

pupáriumból, mint kontroll társaik (9. ábra, A). Jóllehet ez a különbség a teljes metamorfózishoz 

szükséges időhöz (~100 órához) képest igen kis mérvű, viszont rendkívül szignifikáns (p<1020). 

Az Atg7 mutáns legyek rövidebb ideig élnek, érzékenyebbek az oxidatív stresszre és a 

tápanyaghiányra 

Az Atg7 funkcióvesztés az egyedek élethosszát átlagosan mintegy 11 nappal rövidítette meg 

(32,02 nap vs. 43,07 nap) (9. ábra, F). Szembetűnő volt, hogy a mutáns egyedek a kontrolloknál 

jóval kevesebbet mozognak és igen könnyen leesnek a tenyészüveg faláról. Ezen különbség a kor 

előrehaladtával egyre kifejezettebbé vált. Ezt a hatást egy általános erőnléti/mobilitási teszt 

segítségével kvantifikáltuk. A 30 napos mutáns legyek mozgási képességeiket tekintve messze 

alulmaradtak „egészséges” társaikhoz képest. A 30 napos mutánsok időegység alatt átlagosan 

tized akkora távolságot tettek meg a mérőhenger falán függőleges irányban (9. ábra, F) 
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9.ábra. Az Atg7 mutánsok később kelnek ki a bábból, kevesebb ideig élnek, és csökkent 

stresszrezisztenciát mutatnak. (A) Az Atg7 mutánsok, mintegy négy órával több időt töltenek az 

átalakulással. (B) A kifejlett mutánsok jóval korábban pusztulnak el teljes tápanyagmegvonás és 

cukor-diéta esetén. (D) A 30 mM paraquatot tartalmazó tápon tartott mutáns egyedek csökkent 

túlélést mutatnak a kontrollhoz viszonyítva. Az Atg7
d77

 átlagosan kevesebb ideig élnek (E). A 30 

napos mutánsok rosszabbul teljesítenek az erőnléti teszt során a kontrollhoz viszonyítva 

(−90.4%, P < 10−15), míg ugyanzen tesztben 3 napos korban a két csoport közti eltérés jóval 

kisebb (−14.6%, P = 0.00004). Kontroll: CG5335d30/Atg7d14; Atg7d77: Atg7d77/Atg7d14. 

 

Az irodalomból ismert, hogy az autofágia növeli az élő szervezetek oxidatív stressz toleranciáját 

(Lee, Giordano et al. 2012) valamint központi szerepet játszik tápanyaghiányos körülmények 

között. Megvizsgáltuk, hogy különböző stresszhatásokra hogyan változik az Atg7 mutáns és 

kontroll imágók élethossza. 

Teljes tápanyag megvonás hatására a mutánsok túlnyomó többsége elhullik a kezeléstől 

számított második nap végéig míg a kontroll állatok többsége csak a harmadik napon pusztul el 

(9. ábra, B). Természetesen az állatok szabadon ihattak szűrőpapírról. A szukrózoldaton élő 

legyek ennél jóval tovább életben maradtak. Ez lehetőséget adott pontosabb időgörbe felvételére. 

A különbség itt is szembetűnő: a mutáns legyek átlagosan ~4 és fél nappal rövidebb ideig éltek 

(22,3 nap), mint a kontroll (26,7 nap) (9. ábra, C).  



50 
 

A standard táptalajhoz oxidatív ágenseket adtunk, hogy megvizsgálhassuk hogyan változik a 

túlélési görbe. 30mM Paraquat hatására a mutánsok nagyjából fele annyi ideig éltek túl, mint a 

kontroll állatok (átlagosan 1,55 nap 2,72 nappal szemben) (9. ábra, D). A hidrogén-peroxidos 

kezelés enyhébbnek bizonyult. A kontroll egyedek átlagosan ~8 és fél napig, míg a mutánsok 7 

napig éltek.  

Az Atg7 mutáns legyek központi idegrendszerében korai neurondegeneráció figyelhető meg 

A mozgási képesség hanyatlása több okból eredhet. Megvizsgáltuk tapasztalható-e valamilyen 

morfológiai anomália a mozgatórendszer két eleme: az izomzat illetve az idegrendszer esetén. 

Sem az indirekt repülőizmokról (10. ábra, B, C) sem a retinából (10. ábra, A, B) készült EM 

felvételek nem mutatták jelét semmilyen elváltozásnak. A központi idegrenszer esetén azonban 

több eltérés is mutatkozott a két vizsgált csoport között, melyek a kor előrehaladtával egyre 

kifejezettebbek lettek. A mutáns állatok agyáról készült EM felvételeken az idegsejtek 

többségében kerekded zárványok figyelhetők meg, melyek a kontroll állatokban sosem 

jelentkeztek. A vándorló egyedek agyában nem találtunk ilyeneket, de a 3 napos legyekben már 

megfigyelhetőek voltak. A zárványok mérete a korral nőtt.  

A mutánsban felhalmozódó zárványok ubiquitinált fehérjéket tartalmaztak az 

elektronmikroszkópos immuncitokémia alapján (11. ábra, E), így ezek nagyméretű 

fehérjetartalmú aggregátumoknak tekinthetők. Az ubiquitinált fehérjék felhalmozódásának 

további bizonyítékául szolgált a vándorló lárvákból és különböző korú fejekből készült 

fehérjemintákon elvégzett anti-ubiquitin western-blot is, melyen jól látható, hogy az ubuquitin 

reaktivitás a kor előrehaladtával meredekebben nő az Atg7 mintákban (10. ábra, A). 

 A teljes agyról készült félvastag preparátumokon elszórtan kisméretű léziók figyelhetőek meg, a 

legkifejezettebben a 30 napos mutáns fejek esetén (11. ábra, L, M). 

A 30 napos mutánsból készült EM-os agymintákon elhalt neuronokat figyeltünk meg (11. ábra, 

G). Ezzel a megfigyeléssel összhangban a teljes agyakból készült konfokális mikroszkópos 

képeken a sejtmagok jelentős hányada TUNEL-pozitívnak bizonyult (11. ábra, I és K).  



51 
 

 

10. ábra. Az indirekt repülőizmok és az ommatídiumok ultramikroszkópos szerkezete nem mutat 

elváltozást a 30 napos Atg7
d77

 állatokban. (A-D) Elektronmikroszkópia. (A, B) Mind a 30 napos Atg7
d77

 

mind pedig az azonos korú kontroll állatok dorzális longitudinális repülőizmainak morfológiája normális, 

továbbá a tangenciális retina metszeteken megfigyelhető rabdomszerkezet is érintetlennek látszik (C,D). A 

léptékmérő 1µm-t reprezentál. Kontroll: CG5335
d30

/Atg7
d14 

 (A, C); Atg7
d77

: Atg7
d77

/Atg7
d14 

 (B, D).  

 

11. ábra. (A túloldalon) A kifejlett állat agyában ubiquitinált fehérjék halmozódnak fel és progresszív 

neurodegeneráció figyelhető meg. (A) A western blotton az idősebb állatok fejéből készült fehérjemintákban a nagy 

molekulatömegű ubiquitinált fehérjék felhalmozódása látszik. A lárvális (L3) agyextraktumokban még nem 

mutatkozik különbség (1: kontroll , 2: mutáns). A 3 napos legyek mintáiban már észlelhető eltérés (3: 3 napos 

kontroll, 4: 3 napos mutáns), amely a kor előrehaladtával kifejezettebb lesz (5: 30 napos kontroll, 6: 30 napos 

mutáns). A panel jobb oldalán lévő számok a molekulasúly markeren lévő proteinek molekulasúlyát jelzik (kDa). (B-

F) Agymintákon végzett elektronmikroszkópia. (C)Az elektronmikroszkópos felvételeken a mutáns agyminták 

neuronjaiban megfigyelhető proteinzáványok láthatóak. Ezek a kontroll agymintákból teljesen hiányoznak (B). (D) 

Nagyított kép a nyíl egy protein zárványra mutat. (E) A zárványok ubiquitint pozitivitását immuncitokémiával 

igazoltuk. (F) Az elektronmikroszkópos morfometria a fehérjezárványok korral egyre erősödő felhalmozódását 

mutatja a mutánsokban: A késői L3-as lárvák agyában ezek még nem találhatóak meg, de a 3 napos mintákon már 

megfigyelhetőek és a 30 napos mintákban számuk tovább nő. (G) A 30 napos mutáns agyakban nagy számban 

találhatóak elpusztult idegsejtek, melyekben még felismerhetőek a fehérjezárványok (nyíl). (H-K”) Az 

agymetszeteken végrehajtott TUNEL-jelölés kiterjedt DNS-fragmentációt mutat az Atg7
d77

 mintákon. (I, K) A 30 

napos agymetszeteken a sejtek nagy része TUNEL pozitív, míg a kontroll mintákon ez nem tapasztalható(H, J). (L, 

M) Az Atg7
d77 

agymetszeteken már kis nagyítással is jól láthatóak kisebb-nagyobb szöveti léziók (L), míg ezek nem 

figyelhetőek meg a kontroll állatokban(K). Léptékmérők: B–F, 1 µm; I,J, 10 µm; G,H,K,L, 150 µm. (B,G,I,K) 

Kontroll: CG5335
d30

/Atg7
d14

. (C,D,F,H,J,L) Atg7
d77

: Atg7
d77

/Atg7
d14

. 
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DNS-chip 

Az éheztetést kísérő transzkripciós változás genomszintű vizsgálata vadtípusú és autofágia 

mutáns lárvákon 

DNS-chipek segítségével összehasonlítottuk 4 órás tápanyagmegvonásnak kitett 86 órás lárvák 

és azonos korú nem éheztetett társaik génexpressziós profiljait. A kísérletet Atg1 és Atg7 mutáns 

lárvákon is végrehajtottuk, hogy a bennük megfigyelt expressziós változások alapján felfedjük 

milyen esetleges kompenzációs mechanizmusokkal reagál a transzkriptom az autofág 

funkcióvesztésre az éhezési stressz periódusában. Minden gént, amelynek expressziós szintje 2-

szeresére emelkedett vagy felére csökkent (p<0,05) az éhezés által szabályozottnak tekintettünk. 

A vadtípus esetén 2,819, az Atg1 illetve az Atg7 mutánsban 3,690 illetve 3,971 gén esett ezen 

szabályozott kategóriába a chipen reprezentált 13,613 gén közül. 

A legerősebben indukált gének között nagy számban találhatóak az immunválaszban szerepet 

játszó gének. Ezek szintje jellemzően mind a három genotípusban a legerősebben aktivált gének 

közé tartozott. Ilyen antimikrobiális gén például a Drosomycin vagy az IM10 (Immune induced 

molecule 10) (1. táblázat teteje). Feltételezhető, hogy ezen gének indukciójáért a FOXO 

(forkhead box O) transzkripciós faktor a felelős mely stressz (pl. éhezési stressz) hatására 

felszabadul a növekedési szignálok általi gátlás alól.  Erre utal egy további gén: a CG6770 

rendkívül magas szintű (37x-95x genotípustól függően) expressziós szint növekedése is, mely 

ismert célgénje a FOXO-nak. A CG7224 egy másik erősen aktíválódó gén (19,5x-30,5x), 

paralógjával (CG15283) együtt a táplálkozó/vándorló átmenetben is jelentős változást mutat.  

A három genotípusban a 20 legerősebben reprimált gén között mindösszesen kettő közös volt. A 

szekvenciájuk alapján ezen gének valószínűleg egy oxidoreduktáz (CG15615, 1/36x-1/61x) és 

egy acil-transzferáz (CG15155, 1/30x-1/60x) funkciójú fehérjét kódolnak. Szerepükről kísérletes 

adatot nem találtunk a szakirodalomban. 

1. táblázat (a következő oldalon). A táblázat a 20 legerősebben indukálódó (táblázat teteje: zöld 

színben) és reprimálódó (táblázat alsó fele: kék) transzkriptumot mutatja a három különböző 

genotípus esetén. Az „x” oszlop tartalmazza azt az szorzót ahányszorosan a nevezett gén mRNS 

szintje változott. A negatív érték csökkenést jelent.  



Gén neve x p érték Gén neve x p érték Gén neve x p érték

CG34226 291.897 0.00149412 CG34226 548.552 0.00079037 Drs 176.653 0.00437789

CG7587 288.812 0.00085621 Drs 460.457 0.00588408 IM2 163.750 0.00198589

Drs 266.196 0.00927787 CG7587 214.287 0.00320441 Cyp4e3 112.536 4.7903E‐05

CG31698 253.998 0.00227658 CG31698 138.293 0.00504861 Fbp2 103.584 7.5209E‐05

CG15404 143.454 0.00212527 IM2 135.370 0.00152519 CG4716 102.837 9.479E‐05

Sgs5 142.969 0.00075747 Sgs5 97.275 0.00268425 CG34226 68.707 5.3506E‐05

Sgs7 108.494 0.00581471 CG6770 95.100 0.00545352 CG5966 66.377 0.00131352

Sgs3 96.884 0.0030622 Sgs7 89.339 0.0044771 IM10 57.694 0.03588211

CG34279 81.574 0.00108358 IM10 75.622 0.00026048 CG33468 54.876 7.7326E‐06

Cyp4e3 81.075 0.00047579 CG34279 65.234 0.00236109 Lip3 48.422 1.2857E‐05

Sgs8 80.831 0.00152888 CG15404 62.020 0.00925593 CG15067 47.232 0.019125

Sgs1 75.969 0.0030334 Sgs8 53.252 0.00130925 CG31741 40.039 0.00083442

Eig71Ee 67.142 0.00283297 Sgs3 53.079 0.00032476 CG15065 39.061 0.01927233

Sur‐8 57.624 0.00242055 Sur‐8 52.214 0.00467377 CG5999 37.621 0.00021005

CG6770 45.495 0.00903463 Cyp4e3 49.105 1.4988E‐05 CG6770 36.687 0.01126634

IM10 45.254 0.00168835 CG4716 42.069 0.00392731 CG15068 33.482 0.0039907

CG7224 40.998 0.0026608 CG34227 39.313 0.00228631 IM3 30.754 0.00564072

CG31741 40.557 5.0843E‐05 CG5999 37.156 0.00025026 IM4 30.301 0.10802554

Fbp1 38.317 0.00047538 CG7224 33.374 0.00149606 IM1 29.552 0.01352057

CG13813 37.437 0.00028481 Eig71Ee 33.266 0.00381394 Drs‐l 29.069 0.00040237

Gén neve x p érték Gén neve x p érték Gén neve x p érték

CG31272 ‐56.084 0.00093921 CG3348 ‐52.662 0.00013875 CG11584 ‐151.984 0.00123386

CG3523 ‐53.217 0.00015504 CG3523 ‐49.429 0.00013115 Cpr65Ea ‐128.085 0.00429635

CG10598 ‐36.965 0.00025108 CG10598 ‐47.669 0.00165464 CG6478 ‐215.378 0.00174581

CG15615 ‐36.337 7.3589E‐08 CG31272 ‐47.134 4.0891E‐06 Cpr5C ‐114.298 0.00469327

CG3348 ‐31.639 0.00055596 CG15155 ‐45.543 2.4312E‐05 Cpr64Ab ‐102.750 0.00266807

CG15155 ‐30.387 0.0009787 CG15615 ‐44.766 0.00188651 CG13445 ‐97.188 0.00017098

CG4563 ‐23.224 0.0002727 CG5278 ‐36.849 0.00043974 CG14243 ‐96.480 0.00472554

CG5278 ‐22.784 1.8236E‐05 CG33511 ‐34.358 0.00307068 CG15023 ‐74.761 0.00058327

CG10560 ‐22.107 5.1512E‐05 CG5157 ‐23.782 0.00068722 Lcp65Ad ‐70.117 0.00158349

CG1441 ‐21.900 0.00043863 CG13078 ‐23.015 0.0004335 CG17290 ‐68.495 0.00110569

CG33110 ‐20.725 0.00073016 CG11659 ‐22.323 0.00027703 CG15615 ‐61.365 0.00172072

CG9521 ‐20.171 0.00059652 CG33110 ‐21.739 0.00012756 CG10081 ‐60.296 0.02706047

obst‐A ‐19.686 0.00049529 CG12480 ‐20.870 0.00430341 CG15155 ‐59.650 0.00015665

CG12607 ‐19.093 0.00096998 CG1441 ‐20.079 0.00067648 CG6447 ‐59.145 0.00103633

CG15253 ‐17.407 3.0002E‐05 CG9822 ‐19.185 0.00132852 CG5468 ‐58.331 0.00186404

CG17290 ‐17.350 0.00050844 CG8483 ‐18.466 9.6831E‐06 CG13217 ‐58.273 0.00544069

CG33511 ‐17.120 0.00367563 CG10474 ‐18.116 0.00653746 CG17386 ‐57.303 0.00013638

CG12116 ‐15.500 0.08289866 AcCoAS ‐17.970 7.7243E‐06 CG30458 ‐55.964 0.00045564

CG11659 ‐14.823 0.00074279 CG34273 ‐17.396 8.6269E‐05 CG9521 ‐52.281 0.00085955

CG5157 ‐14.456 0.00116793 CG13217 ‐17.396 0.00194447 CG14147 ‐48.415 0.01048878

control (d30/d14) atg7 (d77/d14) atg1 (d3D)

control (d30/d14) atg7 (d77/d14) atg1 (d3D)
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Az internetes DAVID szoftvercsomagot alkalmaztuk a génexpressziós mintázat változásainak 

funkcionális elemzésére. Az ú.n. funkcionális annotáció segítségével arra kerestük a választ, 

hogy melyek azok a szabályozott génekhez rendelt funkciók, amelyek a szabályozott gének 

listájában nagyobb arányban reprezentáltak, mint amilyen arányban az összes gén listájában. A 

továbbiakban a gén-ontológiai (GO) kategóriák tekintetében ilyen értelemben használom a 

„feldúsulás” szót, mivel nem találtam ezen speciális jelentést jobban kifejező és az angol 

”enriched” kifejezésnek megfelelő terminust. Egy adott GO kategória egy génpopuláció adott 

szubpopulációjában való relatív feldúsulása tehát a génexpressziós változások hátterében 

meghúzódó biológiai „értelmet” tükrözi. A szoftver a feldúsulás szignifikancia szintje alapján az 

egyes kategóriákhoz illetve a rokon kategóriákból képzett klaszterekhez ú.n. feldúsulási értéket 

(„enrichment score”) is rendel, ezáltal rangsorolni lehet a kategóriák között (2. táblázat)  

A különböző genotípusokban feldúsult kategóriákhoz rendelt gének közti átfedést is 

megvizsgáltuk ez alapján Venn diagrammokat készítettünk (13. ábra, A és B).  

10 olyan GO kategória volt, amely specifikusan feldúsult az Atg mutánsokban, azonban a 

vadtípusú lárvák szabályozott génjei között arányaiban nem magas az előfordulásuk. A 

legjobban interpretálható -de nem a leginkább feldúsult kategóriába- („ubuquitin függő fehérje 

lebontási folyamat”) tartoznak a CHIP, a CG1950, a CG4661, a CG18341, és az Ubc84D gének. 

A reprimált gének listájához csak három olyan kategória rendelhető, amely kizárólag az Atg 

mutánsok esetén mutat feldúsulást. Ezen kategóriákban a DNS anyagcserében és replikációban 

szerepet játszó gének tartoztak, mint például DNS polimeráz gének: a CG8142, a DNS polimeráz 

α és δ, DNS replikációs faktorok: Mcm5 (Minichromosome maintenance 5), Mcm10, disc 

proliferation abnormal, replikációs faktor C alegységei (RfC3 és RfC38), double parked, DNA 

ligáz I, SuUR, mus209/PCNA (proliferating cell nuclear antigen) és az Origin recognition 

complex 2-es alegység. 

2. tábázat (a következő három oldalon) A három vizsgált fenotípusban feldúsult GO kategóriák 

listája. A zöld színű fejléc az indukálódó, a kék színű a reprimált génlisták alapján kapott 

eredményt mutatja. A táblázatok második felében a különböző genotípusok kombinációi szerinti 

egyező GO terminusokat listáztuk. 

 



control (d30/d14) atg7 (d77/d14)
GO:0000096~sulfur amino acid metabolic process GO:0006007~glucose catabolic process
GO:0005975~carbohydrate metabolic process GO:0006084~acetyl‐CoA metabolic process
GO:0005976~polysaccharide metabolic process GO:0006091~generation of precursor metabolites and energy
GO:0006022~aminoglycan metabolic process GO:0006096~glycolysis
GO:0006032~chitin catabolic process GO:0006099~tricarboxylic acid cycle
GO:0006519~cellular amino acid and derivative metabolic process GO:0006119~oxidative phosphorylation
GO:0006520~cellular amino acid metabolic process GO:0006626~protein targeting to mitochondrion
GO:0006582~melanin metabolic process GO:0006732~coenzyme metabolic process
GO:0006725~cellular aromatic compound metabolic process GO:0006753~nucleoside phosphate metabolic process
GO:0006826~iron ion transport GO:0006754~ATP biosynthetic process
GO:0006879~cellular iron ion homeostasis GO:0006793~phosphorus metabolic process
GO:0007243~protein kinase cascade GO:0006796~phosphate metabolic process
GO:0007254~JNK cascade GO:0006812~cation transport
GO:0007291~sperm individualization GO:0006818~hydrogen transport
GO:0007444~imaginal disc development GO:0006839~mitochondrial transport
GO:0007465~R7 cell fate commitment GO:0007041~lysosomal transport
GO:0009308~amine metabolic process GO:0009060~aerobic respiration
GO:0009611~response to wounding GO:0009109~coenzyme catabolic process
GO:0009968~negative regulation of signal transduction GO:0009117~nucleotide metabolic process
GO:0009991~response to extracellular stimulus GO:0009141~nucleoside triphosphate metabolic process
GO:0016042~lipid catabolic process GO:0009142~nucleoside triphosphate biosynthetic process
GO:0019395~fatty acid oxidation GO:0009144~purine nucleoside triphosphate metabolic process
GO:0030203~glycosaminoglycan metabolic process GO:0009145~purine nucleoside triphosphate biosynthetic process
GO:0030730~sequestering of triglyceride GO:0009150~purine ribonucleotide metabolic process
GO:0031098~stress‐activated protein kinase signaling pathway GO:0009152~purine ribonucleotide biosynthetic process
GO:0031667~response to nutrient levels GO:0009199~ribonucleoside triphosphate metabolic process
GO:0032787~monocarboxylic acid metabolic process GO:0009201~ribonucleoside triphosphate biosynthetic process
GO:0033227~dsRNA transport GO:0009205~purine ribonucleoside triphosphate metabolic process
GO:0034440~lipid oxidation GO:0009206~purine ribonucleoside triphosphate biosynthetic process
GO:0035088~establishment or maintenance of apical/basal cell polarity GO:0009259~ribonucleotide metabolic process
GO:0042060~wound healing GO:0009260~ribonucleotide biosynthetic process
GO:0042381~hemolymph coagulation GO:0009266~response to temperature stimulus
GO:0044106~cellular amine metabolic process GO:0009408~response to heat
GO:0044272~sulfur compound biosynthetic process GO:0015672~monovalent inorganic cation transport
GO:0045500~sevenless signaling pathway GO:0015980~energy derivation by oxidation of organic compounds

GO:0045595~regulation of cell differentiation GO:0015985~energy coupled proton transport, down electrochemical gradient

GO:0045596~negative regulation of cell differentiation GO:0015986~ATP synthesis coupled proton transport
GO:0045746~negative regulation of Notch signaling pathway GO:0015992~proton transport
GO:0045930~negative regulation of mitotic cell cycle GO:0017038~protein import
GO:0046854~phosphoinositide phosphorylation GO:0019320~hexose catabolic process
GO:0048663~neuron fate commitment GO:0030163~protein catabolic process
GO:0048863~stem cell differentiation GO:0032270~positive regulation of cellular protein metabolic process
GO:0048864~stem cell development GO:0034220~ion transmembrane transport
GO:0055072~iron ion homeostasis GO:0034404~nucleobase, nucleoside and nucleotide biosynthetic process

atg1 (d3D) GO:0034654~nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid biosynthetic process

GO:0000289~nuclear‐transcribed mRNA poly(A) tail shortening GO:0042461~photoreceptor cell development
GO:0002682~regulation of immune system process GO:0043648~dicarboxylic acid metabolic process
GO:0006189~'de novo' IMP biosynthetic process GO:0044257~cellular protein catabolic process
GO:0006643~membrane lipid metabolic process GO:0044275~cellular carbohydrate catabolic process
GO:0006665~sphingolipid metabolic process GO:0045333~cellular respiration
GO:0006916~anti‐apoptosis GO:0046034~ATP metabolic process
GO:0007179~transforming growth factor beta receptor signaling pathway GO:0046164~alcohol catabolic process
GO:0008063~Toll signaling pathway GO:0046356~acetyl‐CoA catabolic process
GO:0008360~regulation of cell shape GO:0046365~monosaccharide catabolic process

GO:0009069~serine family amino acid metabolic process GO:0051186~cofactor metabolic process

GO:0010552~positive regulation of specific transcription from RNA polymerase II promoter GO:0051187~cofactor catabolic process
GO:0010941~regulation of cell death GO:0051247~positive regulation of protein metabolic process
GO:0022603~regulation of anatomical structure morphogenesis GO:0051603~proteolysis involved in cellular protein catabolic process
GO:0022604~regulation of cell morphogenesis GO:0055085~transmembrane transport
GO:0031347~regulation of defense response GO:0055086~nucleobase, nucleoside and nucleotide metabolic process
GO:0032268~regulation of cellular protein metabolic process GO:0070585~protein localization in mitochondrion
GO:0032313~regulation of Rab GTPase activity
GO:0032483~regulation of Rab protein signal transduction
GO:0040018~positive regulation of multicellular organism growth
GO:0042981~regulation of apoptosis
GO:0043066~negative regulation of apoptosis
GO:0043067~regulation of programmed cell death
GO:0045087~innate immune response
GO:0045088~regulation of innate immune response
GO:0046040~IMP metabolic process
GO:0046578~regulation of Ras protein signal transduction
GO:0046620~regulation of organ growth
GO:0046622~positive regulation of organ growth
GO:0048518~positive regulation of biological process
GO:0048639~positive regulation of developmental growth
GO:0050776~regulation of immune response
GO:0050789~regulation of biological process
GO:0050793~regulation of developmental process
GO:0050794~regulation of cellular process
GO:0050829~defense response to Gram‐negative bacterium
GO:0051056~regulation of small GTPase mediated signal transduction
GO:0051093~negative regulation of developmental process
GO:0051704~multi‐organism process
GO:0065007~biological regulation
GO:0065009~regulation of molecular function



control (d30/d14)‐atg7 (d77/d14)‐atg1 (d3D) control (d30/d14)‐atg1 (d3D)
GO:0000022~mitotic spindle elongation GO:0000097~sulfur amino acid biosynthetic process
GO:0000165~MAPKKK cascade GO:0000270~peptidoglycan metabolic process
GO:0001558~regulation of cell growth GO:0002165~instar larval or pupal development
GO:0002376~immune system process GO:0002252~immune effector process
GO:0006026~aminoglycan catabolic process GO:0007154~cell communication
GO:0006027~glycosaminoglycan catabolic process GO:0007391~dorsal closure
GO:0006188~IMP biosynthetic process GO:0008286~insulin receptor signaling pathway
GO:0006810~transport GO:0008652~cellular amino acid biosynthetic process
GO:0006950~response to stress GO:0009126~purine nucleoside monophosphate metabolic process
GO:0006952~defense response GO:0009127~purine nucleoside monophosphate biosynthetic process
GO:0006955~immune response GO:0009167~purine ribonucleoside monophosphate metabolic process
GO:0006959~humoral immune response GO:0009168~purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process
GO:0007431~salivary gland development GO:0009253~peptidoglycan catabolic process
GO:0007435~salivary gland morphogenesis GO:0009309~amine biosynthetic process
GO:0007552~metamorphosis GO:0009719~response to endogenous stimulus
GO:0007559~histolysis GO:0009725~response to hormone stimulus
GO:0008104~protein localization GO:0009791~post‐embryonic development
GO:0008152~metabolic process GO:0009886~post‐embryonic morphogenesis
GO:0008219~cell death GO:0009888~tissue development
GO:0009156~ribonucleoside monophosphate biosynthetic process GO:0010033~response to organic substance
GO:0009161~ribonucleoside monophosphate metabolic process GO:0010646~regulation of cell communication
GO:0009310~amine catabolic process GO:0016331~morphogenesis of embryonic epithelium
GO:0009607~response to biotic stimulus GO:0030258~lipid modification
GO:0009617~response to bacterium GO:0030718~germ‐line stem cell maintenance
GO:0009966~regulation of signal transduction GO:0032868~response to insulin stimulus
GO:0012501~programmed cell death GO:0032869~cellular response to insulin stimulus
GO:0015031~protein transport GO:0032870~cellular response to hormone stimulus
GO:0016054~organic acid catabolic process GO:0040008~regulation of growth
GO:0016265~death GO:0042398~cellular amino acid derivative biosynthetic process
GO:0016271~tissue death GO:0042440~pigment metabolic process
GO:0019730~antimicrobial humoral response GO:0043434~response to peptide hormone stimulus
GO:0019731~antibacterial humoral response GO:0044242~cellular lipid catabolic process
GO:0022612~gland morphogenesis GO:0048522~positive regulation of cellular process
GO:0030307~positive regulation of cell growth GO:0050803~regulation of synapse structure and activity
GO:0033036~macromolecule localization GO:0006915~apoptosis

GO:0035070~salivary gland histolysis control (d30/d14)‐atg7 (d77/d14)
GO:0035071~salivary gland cell autophagic cell death GO:0000272~polysaccharide catabolic process
GO:0035272~exocrine system development GO:0006082~organic acid metabolic process
GO:0042594~response to starvation GO:0007568~aging
GO:0042742~defense response to bacterium GO:0007594~puparial adhesion
GO:0043087~regulation of GTPase activity GO:0008340~determination of adult life span
GO:0045184~establishment of protein localization GO:0009063~cellular amino acid catabolic process
GO:0045793~positive regulation of cell size GO:0010259~multicellular organismal aging
GO:0045927~positive regulation of growth GO:0016052~carbohydrate catabolic process

GO:0046395~carboxylic acid catabolic process GO:0019752~carboxylic acid metabolic process

GO:0048102~autophagic cell death GO:0019827~stem cell maintenance
GO:0048707~instar larval or pupal morphogenesis GO:0022608~multicellular organism adhesion
GO:0048732~gland development GO:0022609~multicellular organism adhesion to substrate
GO:0051130~positive regulation of cellular component organization GO:0043436~oxoacid metabolic process
GO:0051179~localization GO:0045087~innate immune response
GO:0051231~spindle elongation GO:0046040~IMP metabolic process
GO:0051234~establishment of localization GO:0042078~germ‐line stem cell division
GO:0051336~regulation of hydrolase activity GO:0042180~cellular ketone metabolic process
GO:0051707~response to other organism GO:0008356~asymmetric cell division

atg7 (d77/d14)‐atg1 (d3D)
GO:0006163~purine nucleotide metabolic process
GO:0006164~purine nucleotide biosynthetic process
GO:0009056~catabolic process
GO:0009057~macromolecule catabolic process
GO:0009165~nucleotide biosynthetic process
GO:0032318~regulation of Ras GTPase activity
GO:0044248~cellular catabolic process
GO:0044271~nitrogen compound biosynthetic process
GO:0046483~heterocycle metabolic process
GO:0050790~regulation of catalytic activity



control (d30/d14) control (d30/d14)‐atg7 (d77/d14)
GO:0006633~fatty acid biosynthetic process GO:0006098~pentose‐phosphate shunt
GO:0007033~vacuole organization GO:0006360~transcription from RNA polymerase I promoter
GO:0007040~lysosome organization GO:0006412~translation
GO:0008535~respiratory chain complex IV assembly GO:0006575~cellular amino acid derivative metabolic process
GO:0009895~negative regulation of catabolic process GO:0006612~protein targeting to membrane
GO:0010506~regulation of autophagy GO:0006631~fatty acid metabolic process
GO:0010507~negative regulation of autophagy GO:0006644~phospholipid metabolic process
GO:0015849~organic acid transport GO:0006732~coenzyme metabolic process
GO:0016053~organic acid biosynthetic process GO:0006739~NADP metabolic process
GO:0031329~regulation of cellular catabolic process GO:0006769~nicotinamide metabolic process
GO:0031330~negative regulation of cellular catabolic process GO:0006865~amino acid transport
GO:0043603~cellular amide metabolic process GO:0007006~mitochondrial membrane organization
GO:0046394~carboxylic acid biosynthetic process GO:0007007~inner mitochondrial membrane organization
GO:0046942~carboxylic acid transport GO:0008216~spermidine metabolic process
atg7 (d77/d14) GO:0008654~phospholipid biosynthetic process
GO:0005975~carbohydrate metabolic process GO:0009108~coenzyme biosynthetic process
GO:0006220~pyrimidine nucleotide metabolic process GO:0009820~alkaloid metabolic process
GO:0006221~pyrimidine nucleotide biosynthetic process GO:0015837~amine transport
GO:0006270~DNA replication initiation GO:0019362~pyridine nucleotide metabolic process
GO:0006576~biogenic amine metabolic process GO:0032787~monocarboxylic acid metabolic process
GO:0006595~polyamine metabolic process GO:0044085~cellular component biogenesis
GO:0010721~negative regulation of cell development GO:0044255~cellular lipid metabolic process
GO:0030001~metal ion transport GO:0045039~protein import into mitochondrial inner membrane
GO:0030149~sphingolipid catabolic process GO:0046496~nicotinamide nucleotide metabolic process
GO:0046466~membrane lipid catabolic process GO:0051186~cofactor metabolic process
GO:0050768~negative regulation of neurogenesis GO:0051188~cofactor biosynthetic process
GO:0070828~heterochromatin organization control (d30/d14)‐atg1 (d3D)
atg1 (d3D) GO:0006613~cotranslational protein targeting to membrane
GO:0000375~RNA splicing, via transesterification reactions GO:0006614~SRP‐dependent cotranslational protein targeting to membrane
GO:0000377~RNA splicing, via transesterification reactions with bulged adenosine as nucleophile GO:0045047~protein targeting to ER
GO:0000381~regulation of alternative nuclear mRNA splicing, via spliceosome GO:0046907~intracellular transport
GO:0000398~nuclear mRNA splicing, via spliceosome GO:0065002~intracellular protein transmembrane transport
GO:0001751~compound eye photoreceptor cell differentiation control (d30/d14)‐atg7 (d77/d14)‐atg1 (d3D)
GO:0001754~eye photoreceptor cell differentiation GO:0016072~rRNA metabolic process
GO:0006030~chitin metabolic process GO:0019752~carboxylic acid metabolic process
GO:0006323~DNA packaging GO:0070585~protein localization in mitochondrion
GO:0006325~chromatin organization GO:0006082~organic acid metabolic process
GO:0006333~chromatin assembly or disassembly GO:0006139~nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process
GO:0006338~chromatin remodeling GO:0006260~DNA replication
GO:0006350~transcription GO:0006261~DNA‐dependent DNA replication
GO:0006397~mRNA processing GO:0006364~rRNA processing
GO:0006401~RNA catabolic process GO:0006396~RNA processing
GO:0006402~mRNA catabolic process GO:0006399~tRNA metabolic process
GO:0006606~protein import into nucleus GO:0006418~tRNA aminoacylation for protein translation
GO:0006616~SRP‐dependent cotranslational protein targeting to membrane, translocation GO:0006519~cellular amino acid and derivative metabolic process
GO:0006621~protein retention in ER lumen GO:0006520~cellular amino acid metabolic process
GO:0006913~nucleocytoplasmic transport GO:0006605~protein targeting
GO:0007169~transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway GO:0006626~protein targeting to mitochondrion
GO:0007307~eggshell chorion gene amplification GO:0006629~lipid metabolic process
GO:0007479~leg disc proximal/distal pattern formation GO:0006733~oxidoreduction coenzyme metabolic process
GO:0007622~rhythmic behavior GO:0006807~nitrogen compound metabolic process
GO:0007623~circadian rhythm GO:0006810~transport
GO:0008104~protein localization GO:0006839~mitochondrial transport
GO:0008380~RNA splicing GO:0006886~intracellular protein transport
GO:0009892~negative regulation of metabolic process GO:0007005~mitochondrion organization
GO:0015031~protein transport GO:0008152~metabolic process
GO:0016071~mRNA metabolic process GO:0008610~lipid biosynthetic process
GO:0016568~chromatin modification GO:0009058~biosynthetic process
GO:0019725~cellular homeostasis GO:0009059~macromolecule biosynthetic process
GO:0022607~cellular component assembly GO:0009308~amine metabolic process
GO:0030261~chromosome condensation GO:0009987~cellular process
GO:0031570~DNA integrity checkpoint GO:0010467~gene expression
GO:0034504~protein localization in nucleus GO:0016070~RNA metabolic process
GO:0034621~cellular macromolecular complex subunit organization GO:0017038~protein import
GO:0034622~cellular macromolecular complex assembly GO:0022613~ribonucleoprotein complex biogenesis
GO:0034728~nucleosome organization GO:0033365~protein localization in organelle
GO:0035218~leg disc development GO:0034470~ncRNA processing
GO:0035223~leg disc pattern formation GO:0034613~cellular protein localization
GO:0043044~ATP‐dependent chromatin remodeling GO:0034641~cellular nitrogen compound metabolic process
GO:0043484~regulation of RNA splicing GO:0034645~cellular macromolecule biosynthetic process
GO:0043486~histone exchange GO:0034660~ncRNA metabolic process
GO:0043933~macromolecular complex subunit organization GO:0042180~cellular ketone metabolic process
GO:0045184~establishment of protein localization GO:0042254~ribosome biogenesis
GO:0045475~locomotor rhythm GO:0043038~amino acid activation
GO:0046530~photoreceptor cell differentiation GO:0043039~tRNA aminoacylation
GO:0048024~regulation of nuclear mRNA splicing, via spliceosome GO:0043170~macromolecule metabolic process
GO:0048511~rhythmic process GO:0043436~oxoacid metabolic process
GO:0048512~circadian behavior GO:0044106~cellular amine metabolic process
GO:0050684~regulation of mRNA processing GO:0044237~cellular metabolic process
GO:0051052~regulation of DNA metabolic process GO:0044238~primary metabolic process
GO:0051053~negative regulation of DNA metabolic process GO:0044249~cellular biosynthetic process
GO:0051169~nuclear transport GO:0044260~cellular macromolecule metabolic process
GO:0051170~nuclear import GO:0051179~localization
GO:0051239~regulation of multicellular organismal process GO:0051234~establishment of localization
GO:0051276~chromosome organization GO:0070727~cellular macromolecule localization
GO:0051641~cellular localization atg7 (d77/d14)‐atg1 (d3D)
GO:0051649~establishment of localization in cell GO:0006259~DNA metabolic process
GO:0051726~regulation of cell cycle GO:0006275~regulation of DNA replication
GO:0065004~protein‐DNA complex assembly GO:0006277~DNA amplification
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Az autofág gének többségének expressziós szintje éhezés hatására emelkedik 

Az Atg génekhez rendelhető GO kategóriák sokszor bukkantak fel az indukálódó gének 

funkcionális annotációja során. Az Atg mutáns mintákban az Atg gének expressziós szintje az 

esetek nagyobb hányadában erősebben indukálódott, mint a vadtípus esetén. Az Atg gének 

expressziósszint-változásai mutatja a 13. ábra C része. Érdekes módon a vad típushoz hasonló 

mértékben indukálódtak az Atg1 és az Atg7 gének a mutánsokban is. Ez arra utal, hogy a mutáns 

allélokról is történik transzkripció, annak ellenére, hogy funkcióképes fehérje nem 

szintetizálódik róluk (lásd fentebb az Atg7-ről szóló részben leírtakat és még (Scott, Schuldiner 

et al. 2004) valamint a diszkusszió fejezet vonatkozó részeit). 

Az Atg1 komplex tagjai csak kis mértékben indukálódtak. A komplexen belül a kontroll esetében  

a FIP200 mutatott jelentősebb változást (4,6x), míg a mutánsok esetében az Atg101 (3,7x-4,3x) 

az Atg13 aktivitása pedig nem változott, talán mert poszttranszlációsan szabályozott (Hosokawa, 

Sasaki et al. 2009; Mercer, Kaliappan et al. 2009).  

A lipidkináz komplexen belül az EDTP (Egg derived tyrosine phosphatase) lipid foszfatáz 

mRNS-e mutatta a legnagyobb (bár így is alacsony) szintemelkedést. Az EDTP a Jumpy lipid 

foszfatáz homológja, mely a Vps34 funkcinális antagonistája. A Vps34 maga is enyhe indukciót 

mutatott. Észszerűtlennek tűnhet két egymással ellentétes hatású fehérjét kódoló gén 

koreguláltsága, de egyrészt a Vps34 rendelkezik proteinkináz aktivitással is, mely további 

funkciókat sejttet, másrészt a fehérjék szintje, katalitikus aktivitásuk és szubsztrátspecifitásuk tág 

teret ad további –transzkripciótól független- szabályozásuknak. Ezek feltárása még várat magára.  

 A membrán transzport komplex génjei reagáltak a legerősebben a tagok átlagát tekintve 

(kontroll: 4,05x, Atg1: 52,25x, Atg7: 42,5x). 

A fehérjekonjugációs komplex tagjai között voltak nem szabályozott (Atg3, Atg 4b, Atg 5, Atg 

10, Atg 12) enyhén indukálódó (Atg4a, Atg7, Atg8b,Atg16) és egy erősen indukálódó is (Atg8a). 

Az Atg8a gén aktiválódott a legerősebben az összes Atg gén közül (a kontrollban7,6x-ára). 

Miután az autofagoszóma zárodott, a belső membránhoz foszfatidil-etanolamin horgonya által 

kötött Atg8 az autolizoszóma belsejébe kerül és ott lebomlik, így bizonyos értelemben az 

autofágia specifikus molekuláris „rakományának”, cargo-jának tekinthető. Az Atg8-hoz köt és 

ezáltal autofág cargo-vá válik a Ref(2)P/p62 is, melynek mRNS-szintje hatszorosára emelkedett 
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éhezés hatására. Enyhén indukálódott a bchs gén is melynek fehérjeterméke a Bluecheese 

(gerinces ortológja az Alfy) fehérje-aggregátumok autofágia általi lebontását mediálja (2,4x-

3,4x) (Simonsen, Birkeland et al. 2004). 

 Kiválasztott gének génexpressziós aktivitás változásának kvantifikálása lárvális zsírtesten 

Mivel legtöbb vizsgálatunkat zsírtesten végezzük, megvizsgáltuk hogy a kizárólag e szervből 

készült mintákban hogyan változik bizonyos általunk kiválasztott gének expressziószintje 

vadtípusú lárvákban. A 86 órás lárvákat itt is ugyanúgy, mint a chip kisérlet esetében, 4 órás 

teljes tápanyagmegvonásnak tettük ki. Kvantitatív real-time PCR segítségével hasonlítottuk 

össze a jól táplált és az éheztetett minták közti különbséget (13. ábra, D). 

 Ezen kísérletek eredményei nagyfokú korrelációt mutattak a DNS chip kísérletek 

eredményeivel, bár jóval nagyobb mértékű változásokat tükröztek. Az Atg8a és Atg8b gének 

adták messze a legmagasabb indukció-értékeket (162x, ill.118x). A membrán transzport 

komplexből ez esetben is az Atg18b aktiválódott a leginkább (35x). Több apróbb-nagyobb 

eltérést is tapasztaltunk pl. a cargo-fehérjék génjei közül a bchs volt a legaktívabb illetve az 

Atg4a és az Atg5 génje igen erős indukciót mutatott, pedig a chip kísérletek alapján nem soroltuk 

őket a szabályozott gének közé. A két féle (teljes állat vs. zsírtest) mintából kapott eredmények 

közötti különbségek arra utalnak, hogy a többi szövet nem reagál olyan érzékenyen az 

éheztetésre és így bizonyos változásokat elkendőz. Természetesen a kétféle kísérleti háttér is oka 

lehet bizonyos fokú diszkrepanciának.  

 

13. ábra (következő oldalon).  (A, B)A feldúsult (enriched) génontológiai terminusok száma 

genotípusonként. A szignifikánsan emelkedő(A) és csökkenő szintű(B) transzkriptumok két külön 

Venn-diagrammon kerültek ábrázolásra.  

 (C) A DNS-chip adatok feltűntetése az autofág apparátus tagjai esetében a különböző vizsgált 

genotípusok esetén. A Drosophila gének nevei és katalógusszáma(CG…) mellett az élesztő 

és/vagy humán homológok nevét is feltűntettük. A számok az éheztetett állapothoz viszonyított 

változás mértékét reprezentálják (2=kétszeres változás, 0,5=fele mennyiségű transzkriptum). 

Az Atg8a mutatta a legerősebb szintemelkedést, azonban a membrán reciklizáló komplex esetén 

figyeltük meg a legerősebb átlagos indukciót. (D) Kvantitatív real-time (QT) PCR analízis a 

kipreparált zsírtesteken. Az 5% feletti szignifikanciájú (p>0,05) eredményekből származtatott 

relatív értékeket áthúzással jelöltük (C, D).  
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Rack1 

A Rack1 szintje hatással van az éhezési autofágia mértékére 

A Rack1-et (Receptor for Activated C Kinase 1) választottuk ki a további funkcionális 

vizsgálatokra, mivel erős indukciót mutatott, továbbá rendelkezésre áltak hozzá kutatási 

eszközök (ellenanyagok, mutáns illetve RNSi vonalak), de autofágiában betöltött szerepét még 

nem írták le. A Rack1 transzkiprtum szintje a teljes lárvát tekintve – a DNS-chip alapján - ~4-

szeresére emelkedett. A zsítrestben ennél is jóval erősebben 21,6-szoros indukciót mutatott. 

Az autofág organellumokat három módon tettük fluoreszcensen láthatóvá a Rack1 funkcióra 

mozaikos lárváis zsírtestekben. Az mCherry-Atg8 által az autofagoszómákat és kis részben az 

autolizoszómákat, Lysotracker Red festés segítségével a savas autolizoszómákat valamint a 

LAMP1-GFP expressziójával a lizo- és autolizoszómákat (függetlenül a savasságuktól) 

(Pulipparacharuvil, Akbar et al. 2005). Eltérően a DNS-chip és a QT-PCR kísérletektől az alábbi 

kísérleteknél a lárvák 20%-os szukrózoldatban éheztek. A részleges tápanyaghiány (N,P,S 

megvonás) ugyanúgy erős autofág induktor és emellett könnyebben kivitelezhetővé tette a 

kísérleteket. 

Az mCherry-Atg8-at expresszáló zsírtestekben, azokban a mozaiksejtekben, amelyekben a 

Rack1-specifikus dsRNS is kifejeződik az mCherry-pozitív szemcsék száma jóval kisebb 

mértékben emelkedik éhezés hatására, mint a szomszédos kontroll sejtekben (14. ábra, A) az 

esetek 51,7%-ban. 

A jól táplált, LAMP1-GFP-t mozaikosan expresszáló kontroll zsírtesteken sok, kisméretű GFP-

pozitív szemcsét figyeltünk meg mely szemcsék a Lysotracker Red festéket nem vették fel (14. 

ábra, B). Ez arra utal, hogy a zsírtest sejtekben egy nagy inaktív lizoszóma készlet áll 

rendelkezésre. 4 óra éhezés hatására a kis szemcsék mellett jelentős mennyiségű, nagyméretű 

LAMP1-GFP-vel és Lysotracker Reddel egyránt jelölt szemcse tűnik fel (14. ábra, C). Ezek 

minden bizonnyal autolizoszómák.  A LAMP1-GFP-t és a Rack1 gént csendesítő RNSi-t együtt 

expresszáló sejtcsoportokban ezen autofág válasz mértéke jelentősen csökkent (14. ábra, D).  

A fenti kísérleteket megismételtük Rack1 null mutáns (Rack1[1.8].) lárvákon is. Az eredmények 

összhangban voltak a genetikai mozaikokon végzett kísérletek kapcsán tapasztaltakkal. Mind az 

mCherry-Atg8, mind pedig a Lysotracker Red által jelölt szemcsék száma erősen lecsökkent a 



63 
 

kontroll zsírtestekhez viszonyítva (14. ábra, E-H). Ez a hatás részben csökkenthető volt a 

transzgénről hősokkal indukált Rack1 expresszió által (14. ábra, I). (A kontroll lárvák is 

ugyanolyan hőkezelést kaptak, mint a menekítő konstrukciót hordozó állatok, hogy a hőkezelés 

esetleges, az autofágiára kifejtett hatását kiszűrjük.) A fentebbi kísérleteket morfológiailag 

elemeztük. Az ebből készölt statisztikát mutatják a 14. ábra N-Q paneljei. 

Elektronmikroszkópos felvételekkel erősítettük meg a fentebbi mutáns-menekítési kísérlet 

eredményét és részletesebb morfológiai elemzést végeztünk. A mutáns zsírtestben a 4 órás 

éhezés hatására jóval kevesebb autofág struktúra jelent meg és azok mérete is messze elmaradt a 

kontroll zsírtestben tapasztaltaktól (14. ábra, J-L). Érdekes módon a glikogén szemcsék száma 

és mérete is elmaradt a kontrollhoz képest (14. ábra, J-L). A morfometriai elemzés alapján 

kimutattuk, hogy az autolizoszómák terület aránya 76%-os, míg az autofagoszómáké 99%-os (!)  

csökkenést mutat. Az autofagoszómák esetében a menekítés hatására ez az érték visszaállt a 

kontroll szintre (14. ábra, R). Ezen eredmények arra utalnak, hogy a Rack1 az autofagoszómák 

kialakulásában játszhat kiegészítő szerepet az éhezést kísérő reakció részeként. 

p62 immunfestéssel vizsgáltuk meg, hogy a Rack1 fehérjének van-e szerepe a bazális 

autofágiában. A p62 szemcsék felhalmozódtak a Rack1-specifikus dsRNS-t kifejező mozaik 

sejtek többségében, ami arra utal, hogy a citoplazma turnovere csökken a Rack1 csökkent 

expressziója miatt (15. ábra, E, F). 

A fentebbiek tükrében meglepő, hogy a vándorló lárvák zsírtestében semmilyen anomáliát nem 

tapasztaltunk sem a mutánsban sem az RNSi általi géncsendesítés esetén (15. ábra, C, D). 

Eszerint a fejlődési autofágia mértékét a Rack1 funkcióvesztése nem befolyásolja.  

A Rack1 szerepet játszik a glikogén szintézisben 

A Rack1 mutánsok glikogén mennyiségre gyakorolt hatását további vizsgálatok alá vettük. A 4 

órás, 20%-os szukróz oldatban való relatív éhezés után a mutáns zsírtestekben a glikogén 

szemcsék által elfoglalt terület ~12-szer alacsonyabb szintet mutatott, mint a heterozigóta  

kontrollban az ELMI felvételek alapján (14. ábra, S). Ez a fenotípus a Rack1 fehérje 

transzgénről való termeltetése révén részben menekíthető volt. 



64 
 

A további vizsgálatok során nyert kezdetben ellentmondó eredmények hátterében a kezelési 

körülmények szabálytalanságai álltak. Kiderült, hogy az éheztetés előtt rutinszerűen a táptalajhoz 

adott élesztőgranulátum hatására a glikogénraktárak eltűnnek (talán mert így a tápanyag-

egyensúly felborulása miatt a szénhidrát mennyisége vált korlátozó körülménnyé), mind a 

kontroll, mind pedig a mutáns esetén (15. ábra, A és B), majd a szukrózoldatban való éhezés 

során épülnek fel újra. Ennek tudatában kijelenthetjük, hogy a Rack1 mutánsban a csökkent 

glikogénszint hátterében nem a túlzott glikogén lebontás, hanem a glikogénszemcsék 

szintézisében lévő zavar áll. 

A további vizsgálatok során olyan lárvákat használtunk, amelyeknek 20%-os szukrózoldattal 

készült élesztőgranulum-pépet adtunk, így biztosítva a kiegyensúlyozott diétát.  

A rendelkezünkre álló glikogénspecifikus ellenanyag segítségével fénymikroszkópos szinten is 

követni tudtuk a sejtek glikogén tartalmában bekövetkező változásokat. Ez alapján a 

glikogénszintre gyakorolt hatás tekintetében két megfigyelést tettünk: Az elektronmikroszkópos 

megfigyelésekkel összhangban a Rack1 mutáns zsírtestben a glikogénszemcsék száma rendkívüli 

mértékben lecsökken (14. ábra,U, V), illetve: a Rack1 fehérje RNSi általi expressziócsökkenése 

sejtautonóm módon csökkentette a glikogénszemcsék számát a zsírtest mozaikokban (14. 

ábra,T).  

14. ábra (következő oldal). A Rack1 szükséges a normális autofág reakcióhoz, és glikogénszintézishez. (A) A Rack1 

RNSi általi csendesítése.hatására csökken az éhezés által kiváltott autofág aktivitás szintje, ami jól tükröződik az 

mCherry-vel jelölődött granulumok  csökkent számában (piros pettyek, illetve ugyanazt lásd a panel sarkában lévő 

szürkeárnyalatos képeken!). Az RNS interferenciás sejtek GFP-t is kifejeznek az azonosíthatóság érdekében. A 

sejtmagokat DAPI-val jelöltük. (B) Sok apró Lamp1::GFP szemcse látható a jól táplált lárvák zsírtestjében, melyek 

nem jelölődnek LysotrackerReddel. (C) Nagy méretű Lamp1::GFP pozitív szemcse alkul ki az éhezés hatására, 

melyek a LysotrackerRed festéket is felveszik (savasodás). (D) A Rack1 RNSi hatására a zsírtestsejtklónokban az 

éhezés nem vezet a LysotrackerRed pozitív szemcsék normális mértékű felszaporodásához. A Lamp1::GFP szemcsék 

mérete és fényessége is jobban közelít a kontrollban megfigyelt jól táplált állapothoz. A Rack1 null mutánsban 

megfigyelhető mCherry::Atg8 szemcsék száma alacsonyabb a kontrollnál(E, F). Ez igaz a LysotrackerRed esetében 

is(G, H). (I) A null mutáns háttéren történő Rack1 transzgén hősokkal indukált expressziója menekíti az autofág 

fenotípust. (J) A kontroll állatok zsírtestéről készült elektronmikroszkópos felvételen sok, nagy méretű 

glikogénszemcse (g) valamint számos autofagoszóma (nyílhegyek) és autolizoszóma (nyilak) látható 4 óra 20%-os 

szukrózoldatban történt éhezés után. (K) A (J) ábra kinagyított részlete. (L) A Rack1 mutánsban kevesebb autofág 

struktúra és glikogén szemcse látható. (M) A null mutáns háttéren történő Rack1 transzgén hősokkal indukált 

expressziója részben menekíti ezt a fenotípust. (N-S) A Rack1 RNSi és null mutáns statisztikai elemzése az éhezésre 

adott autofág organellumok (R) és a glikogénraktárak (S) szintje tekintetében. A grafikonok a szemcsék számát (N-

P), átlagos méretét (Q), illetve a citoplazma területe szerint normalizált értékeket (R, S) mutatják. **p < 0.01 (két 

végű, két mintás Student t-próba). (T) A Rack1 csendesítése sejtautonóm módon csökkenti a glikogén szemcsék 

mennyiségét. (V) A Rack egy mutánsban nem látható specifikus festődés (a piros csatorna valós intenzitása jóval 

alacsonyabb volt a kontrollénál). (U, V) A mutáns glikogénszintje erősen csökkent a heterozigóta kontrollhoz 

viszonyítva. ). Léptékmérők:. 30 µm az összes fluoreszcens felvétel esetén, 10 µm (J, L, M), ill. 2 µm (K). 
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15. ábra. Nem látható autofagoszóma, autolizoszóma és glikogénszemcse az élesztőpasztával 

kiegészített étrendű lárvák zsírtestjében, sem a kontrollban (A) sem a Rack1 mutánsban (B). (C 

és D) A Rack1 csendesítése a vándorló állatok esetén nem okozott kimutatható különbséget a 

Lysotracker festés és LAMP-GFP expresszió alapján. (E, F) A Rack1 csendesítése a p62 fehérje 

felhalmozódásához vezet (az F ábrán a klónokat LAMP-GFP jelöli és mikroRNS-alapú RNSi 

konstrukció segítségével végeztük a csendesítést). Léptékmérők: 5 µm (A, B) ill. 30 µm (C-F) 
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A Rack1 korai autofág struktúrákkal és glikogén szemcsékkel kolokalizál 

A Rack1 fehérje a legtöbb szövetben pontszerű, elszórt citoplazmatikus festődést mutat a Rack1 

immunjelölés alapján. A Rack1 gén RNSi általi csendesítése, bár változó mértékben, de 

csökkentette a jelölés intenzitását a zsírtest és a közébél érintett sejtjeiben (16. ábra, A, B). 

Az autofágiára és a glikogénszintézisre gyakorolt hatás elemzésének további lépéseként 

kolokalizációs kísérleteket végeztünk. 

A korai autofág struktúrák egyik legelterjedtebben használt fluoreszcens markere a GFP-Atg8 

fúziós fehérje. Az ezen transzgént kifejező állatok zsírtestében a Rack1 szemcsék 5,8%-a 

kolokalizál GFP-Atg8 szemcsékkel (10/171), továbbá az GFP-Atg8 szemcsék 6,1%-a kolokalizál 

Rack1 szemcsékkel (11/181) (16. ábra, C). A lizoszómákkal és autolizoszómákkal való 

kolokalizációt a LAMP1-GFP fúziós fehérjével végeztük. Egyetlen esetben sem figyeltünk meg 

a Rack1 szemcsékkel való átfedést (16. ábra, D). 

Hogy megfigyeléseinket alátámasszuk, ultravékony szeleteken immuno-arany jelölést 

alkalmaztunk (16. ábra, E-G). A korai autofág struktúrák 7,7%-ánál (17/221) találtunk a Rack1 

fehérjét jelölő aranyszemcséket, míg a lizoszómák egy esetben sem jelölődtek. Mindez 

párhuzamban áll a fénymikroszkópos megfigyeléseinkkel. 

További megfigyelés, hogy a Rack1 immuno-arany szemcsék több esetben a glikogén szemcsék 

szélén vagy közvetlen közelükben helyezkedtek el. A glikogén-specifikus ellenanyag 

segítségével megerősítettük ezt a megfigyelést fénymikroszkópos szinten is (16. ábra, H). A 

glikogénszencsék 77%-ának felszínén találtunk Rack1 jelet (426/553) Ez a „pool” a Rack1 

szemcsék 48%-át képviselte (394/822). 

Mivel a humán Rack1 és a glikogénszintáz kináz 3B fizikai interakcióját mát leírták (De Toni-

Costes), megvizsgáltuk, hogy ezen fehérje Drosophila homológja (Shaggy) hasonlóan 

kölcsönhat-e (16. ábra, I). A kolokalizációs kísérlet tanulsága szerint a Rack1 szemcsék 73,9%-a 

átfed a Shaggyt tartalmazó szemcsékkel (82/111), míg a Shaggy-pozitív szemcsék 39,4%-a 

kolokalizált (82/208). A Shaggy és az GFP-Atg8 szemcsék egy esetben sem kolokalizálnaltak 

egymással. 
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16. ábra. Endogén Rack1 lokalizáció. (A, B) A Rack1 csendesítés hatására az érintett sejtklónokban sejtautonóm 
módon csökken a Rack1 immunfestés szintje a középbélben(A) és a zsírtestben(B) is. A panelek sarkában lévő 
szatelitábrák a piros csatorna szürkeárnyalatos megjelenítései. (C) A Rack1 lokalizációja kisrészben átfed a korai 
autofág struktúrákat jelölő GFP::Atg8-cal. (D) A késői endoszomatikus kompartmenttel (pl. lizoszómával) ezzel 
szemben nem mutat kolokalizációt(GFP::Lamp1 jelölés). A bekeretezett képrészlet a két csatornára bontva és 
kinagyítva a panelek jobb szélén láthatóak. (C’, C’’)A nyílhegyek mindkét szatelitábrán a kép azonos pixelére 
mutatnak. (E-G) Rack1 Immunarany festés. A Rack1-et jelölő aranyszemcsék csoportja (sárga nyílhegyek) található 
egyes esetekben az izolálómembránok záródó szélei (piros csillag) és az autofagoszómák (piros nyílhegy) 
közelében. A lizoszómák (E: piros nyíl) ezzel szemben nem jelölődtek. (F) Gyakran találhatóak az aranykolloidok 
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glikogénszemcsék(g) periféráján zsírtestsejtekben és elszórtan illetve citoplazmatikus csoportokba tömörülve(c a G 
panelen). A Rack1 glikogénszemcséken lokalizál a fluoreszcens immunjelölés alapján is (H) és kolokalizációt mutat 
a GSK-3B Drosophila homológjával, a Shaggy-vel is (I). Léptékmérők: 10 µm (A, D és I) 5 µm (C’-D” és H’-I”) és 
1 µm (E-G). A kolokalizációt vizsgáló felvételeket LASER-pásztázó konfokális mikroszkóppal készítettük. 
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DISZKUSSZIÓ 
 

Az autofágia kutatási területe rendkívül gazdag nyitott kérdésekben: Mik azok a körülmények, 

amelyek indukálni képesek? Milyen szabályozási útvonalak képesek befolyásolni intenzitását és 

specifitását? Mely pontokon és hogyan transzdukálódik a szignál az autofágiát kivitelező 

apparátus szintjén? Hogyan tudjuk és milyen irányban érdemes befolyásolni aktivitását a klinikai 

alkalmazásokhoz? Hol alakul ki a és milyen mechanizmus szerint az izoláló membrán? 

Ezek megválaszolásához természetesen több irányból kell megközelíteni az egyes kérdéseket. Az 

autofágia szintjét befolyásoló faktorok mibenlétét leginkább genomszintű vagy legalábbis 

nagyléptékű esszékkel lehet hatékonyan feltárni, míg a már ismert szerepű vagy az újabb, még 

kevéssé jellemzett résztvevők működésének megértéséhez fókuszált módon, sokféle módszer 

kombinálásával folytatott részletes vizsgálatok révén lehet közelebb jutni. Ez a két, az inverz és a 

klasszikus genetikai szemléletet tükröző megközelítés az Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai 

Tanszéken is már két évtizede egymást kiegészítve vezetnek újabb és újabb, nemzetközi 

érdeklődésre is számot tartó eredményekhez. 

A kutatómunkához, amely két társszerzős és egy megosztott elsőszerzős cikk létrejöttéhez 

vezetett különböző mértékben járultam hozzá. 

 A bábozódást előkészítő folyamat során megváltozó expressziós profilt feltérképező, majd az 

ezen adatok alapján kiválasztott FKBP39 gén autofágiában betöltött szerepét vizsgáló kutatáshoz 

csak igen későn csatlakoztam, szerepem csupán érintőleges volt, így ezen kutatás eredményeit 

csak hivatkozásként, a Rack1 cikkel kapcsolatban használtam fel a dolgozatban. 

 Az Atg7 funkcióvesztésének hatását elemző munkában már több szerepet vállaltam. A 

felhasznált deléciós allélok expressziós potenciáljának jellemzéséhez (RT-PCR), a 

funkcióvesztés egyedfejlődésre gyakorolt hatásásának vizsgálatához (lárvális bél mikroszkópia 

részben, TUNEL kísérletek), a kikelés időgörbéjének felvételéhez, a fehérjeaggregátumok 

felszaporodásának kimutatásához (western-blotok részben), a stresszrezisztencia vizsgálatához, 

az idegrendszeri funkciók hanyatlásának megfigyeléséhez (mobilitási teszt) és az agyban 



71 
 

tapasztalt elváltozások kimutatásához (félvékony metszetek mikroszkópiája, agy-TUNEL) mind-

mind hozzájárultam. 

Az táplálékmegvonás expressziós mintázatra gyakorolt hatását feltérképező vizsgálatában, majd 

az ezen vizsgálat alapján kiválasztott Rack1 gén autofágiára és glikogén szintézisre kifejtett 

hatásának kutatásában vállaltam a legnagyobb részt. A mintagyűjtéstől eltekintve azonban nem 

vettem  részt a DNSchip kísérletekben és azokból nyert adatok elemzésében. Szerepem itt 

leginkább a mikroszkópi preparátumok jelentős részének elkészítése és a képek felvétele volt.  

 

Az Atg7 

 Az Atg gének funkcióvesztése élesztő sejtekben a normálisnál jóval korábbi letalitást okoz 

tápanyagmegvonás esetén (Tsukada and Ohsumi 1993). Az Atg5 és az Atg12 esetén hasonló 

eredménnyel jártak egéren végzett kutatások a születést követő éhezési időszakra nézve (Kuma, 

Hatano et al. 2004). 

Drosophilában a korábban vizsgált Atg gének mind esszenciálisak bizonyultak (Scott, Schuldiner 

et al. 2004). Hiányukban az egyedek legkésőbb a bábbölcsőben elpusztultak. Az általunk 

létrehozott mutáns életképessége nem várt eredmény volt. Jóllehet a mutáns allélt nullként 

karakterizáltuk, a mutáns állatok, bár erősen csökkent mértékben, de továbbra is képesek voltak 

némi autofágiára. Az éheztetést kísérő transzkripciós változásokat feltérképező későbbi 

vizsgálataink kimutatták hogy a kódoló régió egyes fragmensei átíródnak, tehát elvileg 

lehetséges, hogy polipeptid szinten is megjelenik a fehérje valamiféle trunkált verziója, mely 

bizonyos nem katalitikus funkciót betölthet , ennek ellenére, minthogy a mutáns nem rendelkezik 

a tioészterkötés létrehozásának energiáját fedező ATP-t kötő régiót kódoló DNS szakasszal (346-

349. aminosavmaradék, élesztő szekvencia-adatok hasonlósága alapján) és nem tudtunk ennek 

megfelelő mRNS-t sem detektálni PCR segítségével, kizárható hogy működőképes Atg7 fehérje 

lenne jelen (és elvethető a rendkívül valószínűtlen anyai hatás is). Ugyancsak kizárható annak 

lehetősége, hogy az Atg12 és az Atg8 képes spontán módon az Atg3-hoz illetve Atg10-hez kötni. 

Ezek kizárásával is még legalább két logikus következtetés adódik. Az egyik az, hogy a muslica 

rendelkezik egy másik fehérjével, amely az Atg7 funkcióját részben pótolni tudja, bár erre utaló 

adatot a szakirodalomban nem találtam, a másik lehetőség, hogy valamilyen másik mechanizmus 
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képes a makroautofágia funkcióját legalábbis bizonyos fokig pótolni. Ilyen lehet a mikro- vagy a 

chaperon-mediálta autofágia (McPhee and Baehrecke 2009). Az autofágia alternatív formáit 

eddig még csak humán sejttenyészetben és egerek bizonyos neuronjaiban figyelték meg, 

mesterséges hatóanyagok hatására illetve mutáns állatokon (Nishida, Arakawa et al. 2009; 

Juenemann and Reits 2012), a jelenségkör fiziológiás jelentősége egyelőre nem ismert. 

A mutáns csökkent autofág funkciója elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy az állatok 

átalakuljanak, azonban ehhez közelítőleg négy órával több időre van szükségük. Ez az eltérés 

igen kismérvű az egész átalakuláshoz szükséges időhöz viszonyítva, azonban az eltérés 

statisztikailag kiemelkedően szignifikáns. Az autofágiára gyakorolt nagymérvű hatás 

ismeretében feltételezhető azonban, hogy ez a négy órás eltolódás az átalakulás egy rövidebb, 

azonban fontos, a sebességét meghatározó fejlődési szakasza zavarának tudható be. A fenti 

hipotézis igazolásához első lépésként az átalakulás szakaszonkénti részletes monitorozására 

és/vagy szövetspecifikus Atg7 csendesítésre lett volna szükség, erre azonban nem került sor. Az 

előző bekezdésben felmerített alternatív hipotézisek természetesen ezesetben is érvényesek. 

Ennél jelentősebb volt a hatás a felnőtt egyedekben, ahol az Atg7 funkcióvesztése alacsony 

stressztoleranciához és korai neurodegenerációhoz, valamint mozgásrendszeri zavarokhoz 

vezetett. Utóbbi megfigyelés hátterében egyaránt lehet idegi, izomrendszeri károsodás vagy 

olyan szisztémás anyagcserezavar, mely az állatok általános erőnlétét/energiaszintjét 

befolyásolja. Bár az indirekt repülőizmokon nem tapasztaltunk semmilyen elváltozást, ezen 

kísérlet nem elegendő az izomrendszeri okok teljes kizárásához, ugyanakkor egy egéren 

folytatott idegszövet-specifikus génkiütéses vizsgálat mozgáskoordinációs zavarokat mutatott ki 

(Komatsu, Waguri et al. 2006), amely legalábbis valószínűsíti az idegrendszeri hatást. Ezt 

látszanak alátámasztani az idős agyakon végzett morfológiai vizsgálataink is. 

A kutatásaink bebizonyították, hogy a normális szintű autofágia nem feltétele az életképes felnőtt 

egyedek kifejlődésének: a metamorfózis során végbemenő gyökeres szervátépülés enélkül is 

szinte zavartalanul végbemegy. Ez egyben azt is jelenti, hogy a többi Atg mutáns esetében a már 

leírt lárva- illetve bábletalitás más fontos autofágián túli funkciók sérülésének eredménye. Ezt az 

állítást tovább erősítik azok a kutatások, amelyek kimutatták, hogy az Atg1 egy kináz-defektív 

formájával részlegesen menekíthető a megfigyelt korai letalitás, annek ellenére, hogy ezen 

egyedekben az éhezési autofágia nagy mértékben gátolt (Scott, Juhasz et al. 2007). 
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Az autofágia sejthalálban betöltött szerepe igen élénken vitatott területe a kutatásának. Az Atg7 

szerepe a Drosophila fejlődésében kétarcú. Egyrészt a lárvális bélhám esetén hozzájárul a sejtek 

normális sejtpusztulásához szükséges folyamatokhoz (hiányában a DNS degradáció gátlódik), 

másrészt a központi idegrendszerben segíti a neuronok túlélését (hiányában aggregátumok 

képződnek és a sejtek elpusztulnak. Ezek az eredmények hozzájárulnak, hogy az autofágiának az 

öregedésben és a sejtpusztulásban vitt szerepéről a korábbinál pontosabb képet alkossunk. Ez a 

későbbiekben elősegítheti majd a területet jellemző látszólagos ellentmondások tisztázását. 

 

A DNS-chip 

Egy korábbi vizsgálatban, melyben részt vettem, jól táplált és vándorló L3-as lárvákat hasonlítva 

össze 3200 gén expressziós szintjének változását követtük. Azt találtuk többek között, hogy az 

Atg8 homológok erősen indukálódtak és, hogy az FKBP39 (39 kDa-os FK506 kötő fehérje), 

mely szintje csökkenést mutatott, hatékonyan gátolja az autofágiát. Kimutatuk továbbá, hogy az 

FKBP39, -legalább is részben-, a dFOXO gátlásán keresztül fejti ki hatását. A különféle 

stresszválaszok során aktiválódó Foxo transzkripciós faktor  autofágia indukáló hatását a mi 

kísérleteink bozonyították első ízben (Juhasz, Puskas et al. 2007).  

A fentebb említett tanulmány mintájára terveztük meg a második, az előzőnél átfogóbb, a 

transzkripciós mintázat változásait feltérképező kísérletünket, amely azonban a vándorlás során 

bekövetkető változások helyett az éhezés szisztémás hatásait vizsgálta. 

A DNS-chip kísérletek alapjául szolgáló éheztetéseket 86 órás lárvákon hajtottuk végre, hogy 

elkerüljük az L2-L3 stádiumok közötti vedlés időszakát (~72 AEL) és hogy túl legyünk a 

kritikus tömeg eléréséhez szükséges időn is (~70-78 AEL), melyek kapcsán vélhetően erősen 

változik a transzkriptomban tükröződő, éhezésre adott válasz és az éhezéstől függetlenül is 

jelentősen változhat az expressziós profil. A későbbi mintavételezés az Atg1∆3D  mutáns lárvák 

csökkent életképessége (Scott, Schuldiner et al. 2004) miatt lett volna nehezebben kivitelezhető, 

így próbáltuk a különböző genotípusok közti összehasonlíthatóságot a lehetőségekhez képest 

maximalizálni. Ezt a célt szolgálta továbbá a kontroll genotípus megválasztása is, mely az Atg7 

mutánshoz (Atg7d77/Atg7d14) hasonló izogenizált genetikai háttérrel rendelkezik. Ettől 

függetlenül -főként az Atg1 mutáns esetén- nem zárhatóak ki a mutációk pleiotróp mivoltából 
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adódó nem-autofág specifikus hatások sem. Az Atg1∆3D  mutáns lárvák esetében nem lehetünk 

biztosak, abban sem, hogy a lárvák a mintagyűjtés idejére átlépték a kritikus tömegüket 84 órás 

koruk ellenére (bár emellett szól, hogy az egyébként a lárvák szelektálásához is használt 20%-os 

szukrózoldatban másnap bábokat figyeltünk meg). 

A DNS-chip kísérletek haszna és hátránya is egyben a hatalmas mennyiségű adat, amely 

reményeink szerint rajtunk kívül is sok különböző fokuszú kutatócsoportnak szolgál majd 

referenciául. Fontos kiemelni azonban, hogy ez a hatalmas adatmennyiség funkcionális adatok 

helyett csak korrelációs adatokat szolgáltat. 

 

Mindenesetre néhány általános jellegű következtetés körvonalazódni látszik az adatok elemzése 

után: (1) Az autofág mutánsokban az olyan katabolikus folyamatok, mint a proteaszómális 

fehérjedegradáció vagy az aminosav metabolizmus hátterében álló gének nagyobb mértékben 

expresszálódtak, mint a kontroll esetében. Ezen megfigyelés az autofág degradáció által normális 

esetben szolgáltatott monomerek kiesése miatt fellépő energia- és tápanyaghiányra adott 

kompenzációs mechanizmusként értelmezhető. (2) Az autofág mutánsokban egyes, a DNS 

replikációban szereplő mRNS-ek szintje erősen lecsökken. Feltételezhető, hogy ez esetben is az 

autofág funkció kiesésével járó tápanyag- és energiahiány állhat a háttérben, de nem áll elegendő 

adat a rendelkezésünkre ahhoz, hogy ezt a hipotézist kielégítően alátámasszuk. Mivel nem 

végeztünk semmilyen kísérletet a különböző szövetek DNS szintézisének monitorozására (pl.: 

BrdU festés) nem jelenthetjük ki, hogy ez a represszió a sejtciklus szisztémás leállásához vezet 

vagy azt jelzi. Ismeretes, hogy a endoreplikatív lárvális és a mitotikus imaginális szövetek 

különböző képpen reagálnak a szisztémás éhezésre: míg a lárvális szövetekben leáll, a mitotikus 

szövetek  esetében tovább halad a sejtciklus (pl.: lárvális neuroblasztok (Britton and Edgar 

1998), így valószínűnek tartom, hogy ezen represszió az ebben a stádiumban nagyobb tömegű 

lárvális szövetekre korlátozódik. (3) Az Atg gének nagy része indukálódott a 4 órás éhezés 

hatására. A QT-PCR kísérletekből nyert adatok pedig a DNS-chip eredményeit messzemenőkig 

igazolták és szinte kivétel nélkül nagyobb változást tükröztek: az autofág gének zsírtestben 

magasabb éhezés-indukálta expressziót mutatnak. Ez a lelet összhangban áll a szövet rendkívüli 

autofág kapacitásával. (4) Mivel az Atg mRNS-ek szintje mind a hátom genotípusban hasonló 

módon reagált, feltételezhető, hogy az Atg1-nek és az Atg7 nincsen jelentős szerepe a 
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génexpressziót vélhetően szabályozó negatív visszacsatolásban (feed-back gátlás). Az Atg1 

mutánsban a transzlációs start hely és környéke  hiányzik így itt nem számolunk fehérje 

megjelenésével, míg az Atg7 esetében elképzelhető, hogy egy funkcióképtelen csonka géntermék 

lefordítódik. Ezek alapján feltételezzük, hogy mindkét esetben csak deléciót hordozó mRNS-t 

mutattunk ki. 

Az indukálódó tagok expressziós mintázata még Drosophilán belül is szövet és kontextusfüggő 

(összehasonlítás végett: (Zinke, Schutz et al. 2002; Gorski, Chittaranjan et al. 2003; Lee, Clough 

et al. 2003; Juhasz, Puskas et al. 2007) és valószínűleg nagyban függ a fehérjék aktuális 

elérhetőségétől, citolplazma koncentrációjától. 

 Az autofágia (Atg) gének expressziós változását szemlélteti a 13. ábra (C panel). 

Az Atg1 komplex szerepe az autofágia szabályozásában jól ismert. Jól lehet az Atg1 

túltermeltetése önmagában is az autofágia indukciójához vezet a zsírtestben (Scott, Juhasz et al. 

2007), a vizsgálataink alapján az általa fémjelzett komplex mutatkozott az expressziósan 

legkevésbé indukáltnak, ami arra utalhat, hogy a szabályozása az élesztőn és a humán 

sejttenyészeteken végzett kutatásokból már ismert módon: kinázok és foszfatázok aktivitásán és 

nem a kísérletileg alkalmazotthoz hasonló fokozott expresszión keresztül valósul meg. 

A protein konjugációs komplex tagjainak nagyjából a fele azonban nem reagált transzkripciós 

szinten az éhezésre. Feltételezhető, hogy ezek esetében egy nagyobb, folyamatosan megújuló 

készlet áll rendelkezésre, mely szükség esetén azonnal „bevethető”az autofagoszóma 

szintéziséhez. A szintézis sebessége vélhetően a komplex más, erősen indukálható expressziójú 

tagjain vagy más komplexeken keresztül szabályozott. Az összes vizsgált Atg gén közül a 

legnagyobb szintemelkedést az Atg8a transzkripciója mutatta az összes vizsgált genotípusban, 

mind a DNS-chip mind pedig a QT-PCR kísérletek esetén. Ezen és más korábbi eredmények  az 

Atg8-nak a folyamat sebességét meghatározó szerepét valószínűsítik ugyan, de olyan 

Drosophilán végzett tanulmányt , amely az Atg8 szintje és az autofág kompartment mérete 

közötti korelációt részletesen vizsgálta volna nem találtam. Élesztőben megfigyelték az Atg8 

különböző hipomorf mutánsai segítségével az Atg8 fehérje citoplazmatikus szintje és az 

autofágoszóma mérete közti lineáris összefüggést. Az autofagoszómák számára az Atg8 szintje 
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nem volt hatással (Xie, Nair et al. 2008). Érdekes lenne muslicában is hasonló vizsgálatot 

végezni.  

A tagok expressziós változásának átlagát tekintve a membrán transzport komplex reagált a 

legérzékenyebben az éhezésre. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy ezen komplex is fontos lehet 

az autofágia szintjének szabályozásában vagy/és, hogy a lárvális szövetekben a magas szintű 

autofág aktivitás fenntartása érdekében hirtelen megugrik a „kereslet” az autofagoszóma 

felépítéséhez szükséges membránokra, és így az azokat mobilizáló proteinekere is. 

A Rack1 

Több ígéretesnek tűnő gén közül előzetes funkcióvesztéses vizsgálatát követően a Rack1-et 

választottuk részletes tanulmányozásra. A Rack1 mRNS mennyisége erős emelkedést mutatott az 

éhezés hatására, mind a teljes lárvákban, mind pedig a kiboncolt zsírtestekben. A Rack1 funkció 

gátlása vagy teljes kiesése nagymértékben csökkentette az autofagoszómák számát és méretét és 

az autolizoszómák méretét a kontrollhoz viszonyítva. Mivel a Rack1 kolokalizációt mutatott az 

autofagoszómákkal, de az autolizoszómákkal illetve a lizoszómákkal nem, valamint az 

autofagoszómák száma rendkívül alacsony volt a mutánsokban, arra a következtetésre jutottunk, 

hogy a mutánsban az autofagoszómák szintézise szenvedhet kárt, de a keletkező abnormális 

organellumok rendesen fúzionálnak a normális számban jelenlévő lizoszómákkal, így hozva létre 

a megfigyelt kis méretű autolizoszómákat. 

A Rack1 egy igen érdekes, 7-szeres β-propeller harmadlagos szerkezetű, erősen konzervált 

guanin-kötő fehérje, amelynek rendkívül sok interakciós partnere ismert (többek közt a β-

integrin, PKC, AMPK, protein foszfatáz 2A, GSK-3B, src és a riboszóma kis alegységének öt 

tagja) (Nilsson, Sengupta et al. 2004; Kadrmas, Smith et al. 2007; Gibson 2012). WD40 

ismétlődései révén központi szerepet játszik különböző fehérjekomplexek szervezésében. 

Aminosav-szekvenciája 77%-ban megegyezik a humán ortológgal, - a GNB2L1-gyel. 

Elképzelhető, hogy az autofágia esetében az autofág apparátus különböző elemeinek szolgál 

platformként, így segítve elő a komplexek összehangolt működését. Ezt a feltételezést kissé 

erősíti, hogy egy nemrégiben publikált átfogó proteomikai tanulmányban leírták a GNB2L1-nek 

az Atg1, az Atg4, az Atg14 és az Atg18 humán homológjaival való interakcióját,  jóllehet a 

szerzők egyik interakciót sem osztályozták nagy bizonyosságúként („high-confidence interacting 

partner”) (Behrends, Sowa et al. 2010). 
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A Rack1 pozitív granulumok fele, legalábbis tranziensen, glikogénhez asszociál továbbá a 

funkcióvesztés megakadályozza a glikogénszemcsék felépülését. A GSK-3B-vel való 

kolokalizáció arra utalhat, hogy a Rack1 funkciónális értelemben kölcsönható partnere a GSK-

3B készlet glikogénszintézisben aktív hányadával. A Rack1-ről ismert, hogy kötődik az AMPK 

három különböző alegységéhez. Az AMPK β alegysége rendelkezik egy glikogénkötő régióval, 

amely ezen kináz glikogén szemcsékhez való lokalizációjáért felelős. A magas AMP szint által 

aktivált AMPK egyidőben indukálja a glikogén lebontását és foszforilációjával gátolja a 

glikogén-szintáz enzimet (Hardie 2011). 

Feltevésünk szeint a Rack1 állványfehérjeként segít az AMPK és a GSK-3B egy komplexbe 

tömörülésének, az AMPK pedig a komplex glikogénhez való kötődéséért felelős. Ez a komplex 

(más kinázokkal és foszfatázokkal együtt) a szignálkontextustól függően szabályozza a glikogén-

szintáz aktivitását annak foszforil-mintázatán keresztül. 

A Rack1 szerepét leírták már a sejtadhézió, a sejt túlélése, a transzláció és legújabban a 

tumorprogresszió folyamataiban (Cao, Xu et al. 2010; Cao, Xu et al. 2010; Nagashio, Sato et al. 

2010; Bertrand, Despeaux et al. 2012), mely bizonyára új lökést fog adni ezen fehérje 

kutatásának. A fent ismertetett eredmények további két új funkcival bővítették ezt a hosszú listát. 
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Összefoglaló 

Az autofágia folyamata során a sejt citoplazmája és organellumai az autofagoszómák révén a 

lizoszómába kerülnek és ott lebomlanak. Az sejt (vagy szervezet) a lebontás végtermékeiként 

keletkező monomereket szükségletei szerint újrahasznosítja. Ez a körforgás biztosítja a 

sejtalkotók folyamatos megújulását. 

A növekvő számú autofágiára fokuszáló kutatás eredményeként egyre közelebb jutunk a 

folyamat megértéséhez. Ez a megértés igen fontos egyes krónikus betegségek, mint például a 

Danon betegség, a Huntington-kór, az Alzheimer-betegség és bizonyos tumorbetegségek és 

olyan természetes folyamatok, mint az öregedés szempontjából is a későbbi lehetséges klinikai 

alkalmazások reményében. 

Drosophilában kimutattuk, hogy az Atg7 funkciója hiányában az éhezés által kiváltott autofágia 

zavart szenved, de az autofágia alacsony szintje nem vezet komolyabb rendellenességekhez az 

átalakulás folyamán. A kifejlett állatokban azonban korai neuronpusztulást figyeltünk meg, mely 

intracelluláris ubiquitinált fehérje aggregátumok korral párhuzamos felszaporodásával társult. A 

jelenség hátterében feltételezhetően rossz konformációjú fehérjék felhalmozodása áll. Mindezek 

következményeként a mutáns állatok élethossza lerövidül, oxidatív stressztoleranciája lecsökken. 

Az éhezés hatására bekövetkező expressziós változásokat DNS-chip segítségével térképeztük fel 

vadtípusú illetve autofágia-mutáns lárvákon. A legerősebben indukálódó gének között nagy 

számban találhatóak az antimikrobiális védekezésben fontos gének. Az autofágia kiesését 

valószínűleg kompenzációs mechanizmusként ubiquitin függő fehérjedegradációs és más 

katabolikus folyamatok felerősödése kíséri a mutáns állatokban. Az autofágiában 

kulcsfontosságú Atg gének a nagyjából a fele erősen indukálódott. Ezt QPCR segítségével is 

igazoltuk izolált zsírtestekből készült mintákon. 

A Rack1 erősen indukálódik az éhezés során. Részletesebb vizsgálata során megállapítottuk, 

hogy funkciója szükséges a normális méretű autofagoszómák kialakulásához és a 

glikogénszintézishez, ezzel összhangban megfigyeltük korai autofág struktúrákhoz és 

glikogénhez való asszociálódását mind fény, mind pedig elektronmikroszkópos szinten. 
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Summary 

Eukaryotic cells engulf their own cytoplasm and organelles via macroautophagy and transport it 

to the lysosome for digestion. The end products of the digestion are reused for energy production 

or for the build up of macromolecules according to the needs of the organism. This mechanism 

gives the cells the ability of constant organellar and protein turnover. 

In the focus of a steadily growing body of investigations, autophagy starts to reveal its secrets. 

Breaking these secrets is important since autophagy is implicated in a number of pathologic 

conditions spanning from neuropathies and cardiac diseases to certain types of cancers and even 

ageing itself. 

We showed that in Drosophila the function of Atg7 is dispensable for normal development but 

necessary for the formation of autophagic structures in starving larval tissues. Our results imply 

that the early lethality observed in other Atg loss of function alleles cannot be fully attributed to 

the inhibition of autophagy. In addition we observed several hallmarks of progressive 

neurodegeneration on aldults, including accumulation of insoluble ubiquitinated proteins, DNA 

fragmentation, dead neurons, reduced stresstolerance and elevated mortality rates. 

We conducted whole-genome microarray experiments on well fed vs. starved larvae in order to 

discover new genes that orchestrate the autophagic response. We also included two autophagy 

mutants in this study to reveal changing patterns of signalization networks. Several genes 

involved in the process of anti-microbial defense were found among the most upregulated genes. 

We found that genes involved in ubiquitin-dependent protein degradation and other degradation 

processes were induced specifically in autophagy mutants possibly as a part of a compensatory 

mechanism. Around half of the Atg genes showed strong induction, with the Atg9 membrane 

cycling komplex beeing the highest. 

Rack1 is strongly upreguleted by starvation. The detailed functional analysis revealed its role in 

the formation of normal sized autophagosomes and the synthesis of glicogen stores. In 

accordance with this observation we found that a fraction of Rack1 colocalizes with Atg8 dots 

and periferally associates with glicogene granules. To verify these findings further we used 

immuno-EM, which basically recapitulated the colocalization phenotypes. 


