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Bevezetés és célkitőzés 

 

Az autofágia az eukarióta sejtek szabályozott önlebontó folyamata, amely során a 

citoplazma egy részlete a lizoszómák segítségével lebontódik. Az autofágia szabályozott 

mőködése nélkülözhetetlen a szervezet mőködıképességének fenntartásához. Emlısökben 

például az autofágia szerepet játszik az embriógenezisben, a vörösvértestek érésében és az 

immunrendszer mőködésében. Az autofágia képes eltávolítani a károsodott, vagy 

feleslegessé vált sejtszervecskéket. Az autofágia zavara emlısökben kontrollálatlan 

sejtosztódás (rák), neurodegeneratív elváltozások, szív és érrendszeri betegségek 

kialakulásához, valamint sejten belüli paraziták megjelenéséhez vezethet. Az autofágia 

mőködését sokáig csak elektronmikroszkópos módszerekkel lehetett vizsgálni. Élesztıben 

azonban fénymikroszkóppal is kimutatható az autofágia mőködésének zavara, amely - az 

utóbbi másfél évtizedben - lehetıvé tette az autofágia molekuláris mechanizmusának 

vizsgálatát. Az egysejtő élesztıben leírt autofág gének evolúciósan konzerváltak, 

ortológjaik megtalálhatóak Drosophila melanogasterben, Zebra danioban, egérben és 

emberben is. Doktori munkám keretében az autofág gének szerepét vizsgáltam a 

neurodegeneráció, a sejtméret és az öregedési folyamat szabályozásában. Vizsgálataimhoz 

a Caenorhabditis elegans genetikai modell rendszert használtam. 

 

Az autofág gének részt vesznek a neurodegenerációban 

A neurodegeneratív betegségek emberek millióit érintik. Ezen betegségek 

kezdetben az idegsejtek funkcionális károsodásával, majd pusztulásával járnak. A 

neurodegeneratív betegségek során lezajló idegsejtpusztulás genetikai háttere nem 

tisztázott. C. elegans neurodegeneratív modellek tanulmányozásával jobban 

megismerhetjük a neurodegeneratív folyamatok genetikai hátterét, ami segítséget nyújthat 

a károsodás megelızéséhez, illetve gyógyításához emberben. Az általam tanulmányozott 

hiperaktív degenerin és 6-hidroxidopamin (6-OHDA) alapú C. elegans neurodegenerációs 

modellek az excitotoxikus idegsejt károsodás modelljei. Ilyen károsodás léphet fel például 

a sztrók, a traumás agysérülések, az Alzheimer, Parkinson és a Huntington-kór során.  

Ismert, hogy C. elegansban az éhezés befolyásolja a degenerinek által kiváltott 

idegsejtpusztulást. Az éhezés hatására csökken a pusztulásban érintett aszpartil-proteázok 

aktivitása, gátlódik az inzulin/IGF-1 jelátviteli útvonal mőködése és fokozódik az autofág 

aktivitás. Az autofágiáról ismert, hogy szabályozásában az inzulin/IGF-1 jelátviteli 

útvonalnak kitüntetett szerepet van. C. elegans neurodegenerációs modellek vizsgálata 



során jellegzetes membrán átrendezıdési folyamatokat írtak le, amelyek jelenléte az 

autofágia aktiválódására utalhat. Ezek az elızmények együttesen arra engedtek 

következtetni, hogy a degenerinek által kiváltott sejtpusztulásban az autofágiának szerepe 

lehet. Kísérleteimben azt vizsgáltam, hogy az autofág géneknek milyen szerepe van a 

degenerinek, illetve a 6-OHDA neurotoxin által kiváltott sejtpusztulásban C. elegansban. 

 

Az autofág gének részt vesznek a sejtméret szabályozásában 

A többsejtő élılények testméretét a testet alkotó sejtek száma és mérete határozza 

meg. A sejtméretet a lebontó és a felépítı folyamatok viszonya, a sejtszámot az osztódások 

gyakorisága befolyásolja. A sejtciklus szabályozása intenzíven vizsgált és viszonylag jól 

megértett terület, a sejtek méretének szabályozásáról azonban keveset tudunk. 

Az autofágia az eukarióta sejtek legnagyobb kapacitású lebontási mechanizmusa. 

Az unc-51/Atg1 és a bec-1/Atg6 autofág gének funkcióvesztéses mutációi kis testméretet 

eredményeznek C. elegansban. Ismert, hogy C. elegansban az inzulin/IGF-1, illetve a 

TGF-β jelátviteli útvonalak befolyásolják a testméretet a sejtméret szabályozásán keresztül. 

Azonban nem ismert milyen intracelluláris végrehajtó mechanizmusokon keresztül fejtik ki 

hatásukat. Ezek a megfigyelések együttesen arra utalnak, hogy az autofág géneknek 

szerepe lehet a sejtméret befolyásolásában. Kísérleteimmel arra kerestem a választ, hogy 

az autofág gének szabályozzák-e a sejtméretet C. elegansban és amennyiben igen, milyen 

kapcsolatban állnak az inzulin/IGF-1 és TGF-β genetikai útvonalakkal. 

 

Az autofág gének részt vesznek az öregedési folyamat szabályozásában 

Az öregedés progresszív, a szervezet állapotának romlásával járó folyamat, 

amelynek során a károsodott sejtalkotók felhalmozódása mutatható ki. A sérült sejtalkotók 

eltávolításában az autofágiának kitüntetett szerepe van, a nagymérető, membránnal határolt 

sejtszervecskéket csak az autofágia képes eltávolítani. Az autofágia szerepét kimutatták 

számos korfüggı betegségben, a legújabb eredmények alapján az élethossz 

meghatározásában is közvetlenül részt vesz.  

Az utóbbi húsz évben kiderült, hogy az öregedés nagymértékben genetikailag 

meghatározott folyamat. Azok a funkcióvesztéses mutációk, amelyek csökkentik az 

inzulin/IGF, vagy a TOR kináz által közvetített jelátviteli útvonalak aktivitását, a 

mitokondriális mőködést és a kalória felvételt jelentısen megnövelik az élethosszat 

filogenetikailag egymástól távol álló állatfajokban. Kísérleteim során elıször az autofág 

géneknek az öregedési folyamat szabályozásában betöltött szerepét vizsgáltam, majd az 



autofág gének és az élethossz szabályozásban szerepet játszó genetikai útvonalak 

kölcsönhatását. 

 

Módszerek 

 

Törzsfenntartás 

A munkám során használt mutáns és transzgénikus törzseket a Minnesotai egyetem 

nemzetközi törzsgyőjteményébıl (Caenorhabditis Genetics Center, (CGC)), illetve Dr 

Monica Driscoll laboratóriumából kértem el. Az állatokat a C. elegans kutatásban 

általánosan használt standard körülmények között tartottam fent. 

 

RNAi 

Azon autofág gének esetében, ahol nem állt rendelkezésemre funkcióvesztéses 

mutáns törzs, etetéssel alkalmazott RNS interferencia („feeding RNAi”) segítségével 

inaktiváltam („csendesítettem”) a gént. 

 

Expressziós vizsgálatok 

Az autofág gének expresszióját az adott autofág gén promóterével szabályozott 

transzkripciós és transzlációs GFP konstrukciókat hordozó állatok fluoreszcens 

mikroszkópos megfigyelésével tanulmányoztam. 

 

Sejthalál vizsgálatok 

A mec-4(u231), deg-1(u506) és deg-3(u662) funkciónyeréses mutáns C. elegans 

törzsekben az elpusztuló idegsejtek karakterisztikus módon megduzzadnak. A nekrotizáló 

sejtek száma Nomarski optikával, vagy ferde megvilágításos mikroszkópos technikával 

meghatározható. A vizsgált törzsekbıl szinkronizált populációkat hoztam létre, a duzzadó 

sejteket az L1 lárvastádium végén számoltam meg. A mec-4(u231) funkciónyeréses 

mutáció által indukált sejtpusztulást a pmec-4::gfp transzgénikus állatokban is vizsgáltam. 

A mec-4(u231); pmec-4::gfp genotípusú állatokban a túlélı idegsejteket számoltam fiatal 

felnıtt állatokban. A 6-hidroxidopamin (6-OHDA) neurotoxin-indukált sejtpusztulást pdat-

1::gfp transzgénikus állatokban vizsgáltam. A pdat-1::gfp transzgén a C. elegans 8 

dopaminerg idegsejtjében fejezıdik ki. A 6-OHDA ezeket a GFP jelölt sejteket károsítja. 

24 órával a 6-OHDA kezelést követıen fluoreszcens mikroszkópiával határoztam meg a 

sérült dendritek, illetve az elpusztult dopaminerg idegsejtek számát. 



 

Élethossz mérések 

A törzseket 20°C-on legalább 2 generáción keresztül tiszta, éhezésmentes 

állapotban növesztettem, majd szinkronizált populációkat hoztam létre. A kifejlett állatokat 

300µg/ml FUDR-ot (5-fluoro-2’-deoxyuridine, Sigma) tartalmazó lemezekre helyeztem és 

innentıl 25°C-on tartottam. Az állatokat naponta ellenıriztem és az elpusztultakat 

eltávolítottam. Elpusztultnak az az állat tekinthetı, amelyik már spontán nem mozog és a 

platinatővel való érintésre sem reagál. A mérés az utolsó állat pusztulásáig tart. 

 

Az öregedési pigment tartalom vizsgálata 

Az állatok öregedési pigment tartalmát fluorimetriás méréssel vizsgáltam. A 

mérésekhez szinkronizált állatokat használtam. A mintákat szonikálással tártam fel, majd a 

lebegı részeket háromszor 30 másodperces 3000 rpm-es centrifugálással távolítottam el. 

Az öregedési pigment tartalom a 290nm/330nm (gerjesztési/detektálási hullámhossz), 

illetve a 340nm/430nm-en kapott értékek hányadosaként került megállapításra. 

 

Izomdegeneráció nyomon követése 

A reproduktív korú állatok spontán, szinuszoid alakú mászó mozgást végeznek. 

Késıbb az állatok mozgása koordinálatlanná válik az izomsejtek degenerálódása 

következtében. A kísérletek során az izomdegeneráció mértékét a helyváltoztató mozgásra 

képtelen állatok teljes mintára vetített arányával jellemeztem. 

 

Elektronmikroszkópia 

Az elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz nem fertızött, jól táplált, 20°C-on tartott 

állatokat használtam. Fixálás során a sejteket 0,2% glutáraldehidet, 3,2% formaldehidet és 

0,15M cacodylát puffert tartalmazó oldatban rögzítettem. Az állatokat mérettıl függıen 2-

4 darabba vágtam. A rögzítés egy éjszakán át 4°C-on történt. 0,1M cacodylate pufferes 

mosás után az állatokat elıször az orientálhatóság végett agarba, majd OsO4-os utófixálás, 

és 2%-os uranil acetátos festés után Durcupan (Fluka) négykomponenső mőgyantába 

ágyaztam be. A metszést Reichert-Jung Ultracut-E type ultramikrotómmal végeztem. Az 

ólom citráttal festett metszeteket JEM100CX II elektronmikroszkóppal figyeltem meg. 



A doktori értekezés tézisei 

 

Doktori kutatómunkám eredményeit az alábbiakban foglalom össze:  

 

Az autofág gének C. elegans ortológjainak tanulmányozása során kapott eredmények: 

• A C. elegans autofág gének expresszálódnak neuronokban. Az unc-51/ATG1 gén 

kivételével az általam vizsgált autofág gének a hipodermiszben, az izomsejtekben 

és a bélben is kifejezıdnek. 

• Az unc-51 és bec-1 autofág gének inaktiválása abnormális autofagoszómák 

képzıdéséhez vezet. 

 

C. elegans neurodegenerációs modellek vizsgálata során kapott eredmények: 

• A mec-4 degenerin gén funkciónyeréses mutációja által indukált sejthalál kor és 

hımérsékletfüggı. 

• Az autofág gének gátlása csökkenti az idegsejtek pusztulását degenerin alapú 

neurodegenerációs modellekben. 

• Az unc-51 és bec-1 autofág gének inaktiválása gátolja a dopaminerg neuronokat 

specifikusan elpusztító 6-hidroxidopamin neurotoxin által indukált 

neurodegenerációt. 

• Az unc-51 és bec-1 autofág gének inaktiválása szuppresszálja a degenerin 

mutánsok érintésérzékenység defektusát. 

• Az éhezés és a let-363/TOR2 gén gátlása csökkenti a neuronok túlélését degenerin-

alapú neurodegenerációs modellekben. 

 

Az autofág gének C. elegans ortológjainak a sejtméret szabályozásban betöltött szerepével 

kapcsolatos eredmények: 

• Az unc-51 és a bec-1 autofág gének inaktiválása csökkenti a testhosszat és 

testtérfogatot. 

• Az unc-51 és a bec-1 autofág gének inaktiválása nem változtatja meg a sejtszámot a 

vad típushoz képest. 

• Az unc-51 autofág gén inaktiválása csökkenti a bélsejtek méretét C. elegansban. 

• Az unc-51 és a bec-1 autofág gének funkcióvesztéses mutációinak rövid testhossz 

fenotípusa (Sma, small) episztatikus az inzulin/IGF-1 jelátviteli útvonalhoz tartozó 



daf-2 gén funkcióvesztéses mutációinak hosszú testhossz fenotípusa (Lon, long) 

felett. 

• Az unc-51 és a bec-1 autofág gének funkcióvesztéses mutációinak rövid testhossz 

fenotípusa (Sma, small) episztatikus a TGF-β jelátviteli útvonalhoz tartozó lon-1 és 

lon-2 gének funkcióvesztéses mutációinak hosszú testhossz fenotípusa (Lon, long) 

felett. 

• Az unc-51 és a bec-1 autofág gének funkcióvesztéses mutációinak rövid testhossz 

fenotípusa (Sma, small) episztatikus a TGF-β jelátviteli útvonalhoz tartozó dbl-1 

gén túltermeltetésének hatására megnıtt testhossz felett. 

 

Az autofág gének C. elegans ortológjainak az öregedési folyamat szabályozásában 

betöltött szerepével kapcsolatban a következı eredményekre jutottam: 

• Az autofág gének mutációs inaktiválása rövidíti az élethosszat C. elegansban. 

• Az autofág gének gátlása felgyorsítja az öregedési pigment felhalmozódást. 

• Az autofág gének inaktiválása felgyorsítja az izomdegenerációt. 

• Az autofág gének inaktiválása okozta rövid élethossz fenotípusa episztatikus az 

inzulin/IGF-1 jelátviteli útvonalhoz tartozó daf-2 gén funkcióvesztéses 

mutációjának hosszú élethossz fenotípusa felett. 

• Az autofág gének funkcióvesztéses mutációinak rövid élethossz fenotípusa 

episztatikus a let-363 RNAi kezelt állatok hosszú élethossz fenotípusa felett. 

• Az autofág gének funkcióvesztéses mutációinak rövid élethossz fenotípusa 

episztatikus az atp-3 RNAi kezelt állatok hosszú élethossz fenotípusa felett. 

 



Következtetések 

 

Az autofág gének minden a neurodegenerációban, a sejtméret és az öregedési 

folyamat szabályozásában szerepet játszó szövettípusban kifejezıdnek C. elegansban, 

ezekre a folyamatokra gyakorolt hatásuk tehát feltételezhetıen közvetlen. 

Az élesztı gének C. elegans ortológjainak, az unc-51/ATG1 és bec-1/ATG6 

géneknek az inaktiválása abnormális autofág vakuolák megjelenésével jár. Mivel a 

normális felépítéső autofagoszómák jelenléte szükséges az autofágia mőködéséhez, ezzel 

igazoltuk, hogy a bec-1 és unc-51 autofág gének szükségesek az autofágia normális 

mőködéséhez C. elegansban. 

 Az excitotoxikus neurodegeneratív betegségek degenerin alapú C. elegans 

modelljének a tanulmányozása során megállapítottam, hogy az autofág gének gátlása 

csökkenti az idegsejtek hiperaktív degenerinek által indukált pusztulását. Azonos 

körülmények között az autofágia aktiválásának hatására nı a neuronok pusztulása. Az 

autofág gének gátlása a degenerinektıl független 6-OHDA alapú  extcitotoxikus C. elegans 

neurodegenerációs modellben növeli a neuronok túlélését. Kísérleteim eredményei alapján 

tehát az autofág gének hozzájárulnak a degenerinek és a 6-OHDA kiváltotta 

idegsejtpusztuláshoz. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az autofág gének gátlása növeli a 

degenerin mutánsok érintésérzékenységét, tehát az autofág gének inaktiválása 

következtében túlélı idegsejtek funkciójukban épek maradtak. Ez az eredmény az 

esetleges terápiás felhasználás szempontjából fontos, mivel a neurodegeneratív betegségek 

kezelése során az idegsejtek funkcióképességének megırzése a cél.  

Az unc-51/Atg1 és a bec-1/Atg6 autofág gének funkcióvesztéses mutációi által C. 

elegansban kialakított kis testméretet a sejtméret csökkenése okozza. Ezt közvetlen 

mérésekkel is igazoltam, a tanulmányozott bélsejtek mérete kisebb az autofág 

mutánsokban, mint a vad típusban. Az autofág gének tehát részt vesznek a sejtméret 

szabályozásában, inaktiválásuk a sejtméret csökkenését okozza. Episztázis analízissel 

bizonyítottam, hogy az autofág gének az inzulin/IGF-1 és a TGF-β genetikai útvonaltól 

„downstream” hatnak, az autofág gének sejtméret befolyásoló hatását a két útvonal 

közösen szabályozza. Összességében kijelenthetı, hogy az autofág gének szükségesek a 

normális a sejtméret kialakításához C. elegansban.  

Az öregedési folyamattal kapcsolatos kutatásom megkezdésekor ismert volt, hogy 

az inzulin/IGF-1 jelátvitel a bec-1/ATG6 génen keresztül szabályozza az élethosszat, 

illetve, hogy az atg-7/ATG7 és az atg-12/ATG12 autofág gének nélkülözhetetlenek a 



normál élethossz fenntartásához. Kísérleteimmel én mutattam ki elıször, hogy az autofág 

gének mutációs inaktiválása rövidíti az élethosszat C. elegansban. Az öregedési pigment 

felhalmozódás és az izomdegeneráció vizsgálatával kimutattam, hogy az autofág gének 

inaktiválása az élettartam rövidülést az öregedési folyamat felgyorsításával okozza. C. 

elegansban majdnem 300 élettartam szabályozásban résztvevı gént írtak le, kapcsolatukat 

sok esetben azonban még nem vizsgálták. A továbbiakban ezért az élettartam komplex 

szabályozásának jobb megértése céljából az autofág gének kölcsönhatását tanulmányoztam 

az inzulin/IGF és a TOR jelátviteli útvonalakhoz tartozó, illetve a mitokondriális mőködést 

és a kalória felvételt befolyásoló génekkel episztázis analízis segítségével. Az autofág 

gének az inzulin/IGF és a TOR jelátviteli útvonalak, a mitokondriális mőködés gátlásának 

és a kalória korlátozás élethossz szabályozó mőködéséhez is szükségesek. A kísérleteim 

alapján megállapítható, hogy az autofág gének befolyásolják az öregedési folyamatot C. 

elegansban és számos élethossz szabályozó útvonal közös „downstream” effektoraként 

mőködnek. 



Az értekezés alapjául szolgáló közlemények 

2008 augusztus 28. 

[1-5] 

1. Toth, M.L., Simon, P., Kovacs, A.L., and Vellai, T.; Influence of autophagy genes 

on ion-channel-dependent neuronal degeneration in Caenorhabditis elegans. J Cell 

Sci, 2007. 120(Pt 6): p. 1134-41. 

2. Vellai, T., Toth, M.L., and Kovacs, A.L.; Janus-faced autophagy: a dual role of 

cellular self-eating in neurodegeneration?; Autophagy, 2007. 3(5): p. 461-3. 

3. Aladzsity, I., Toth, M.L., Sigmond, T., Szabo, E., Bicsak, B., Barna, J., Regos, A., 

Orosz, L., Kovacs, A.L., and Vellai, T.; Autophagy genes unc-51 and bec-1 are 

required for normal cell size in Caenorhabditis elegans. Genetics, 2007. 177(1): p. 

655-60. 

4. Toth, M.L., Sigmond, T., Borsos, E., Barna, J., Erdelyi, P., Takacs-Vellai, K., 

Orosz, L., Kovacs, A.L., Csikos, G., Sass, M., and Vellai, T.; Longevity Pathways 

Converge on Autophagy Genes to Regulate Life Span in Caenorhabditis elegans. 

Autophagy, 2008. 4(3). 

5. Vellai, T., Bicsak, B., Toth, M.L., Takacs-Vellai, K., and Kovacs, A.L.; Regulation 

of cell growth by autophagy. Autophagy, 2008. 4(4): p. 507-9. 

 

 


