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1 Bevezetés 
A programozott sejthalál (PCD) alapvető fontosságú az egyedfejlődésben és a szövetek 

homeosztázisában. A PCD-nek három különböző típusát különböztetjük meg: az apoptózist (I-es 

típusú PCD), az autofágiát (II-es típusú PCD) és a nekrózist (III-as típusú PCD), habár a nekrózist 

nem mindenki tekinti a programozott sejthalál egy típusának. A PCD szerepet játszik az 

egyedfejlődés során egyes sejtek, szövetek, esetenként teljes szervek eltávolításában, mint 

például a rovarok lárvális struktúráinak esetében. Részt vesz továbbá a fejlődő szövetek 

formálódásában, szabályozza a sejtszámot, valamint eltávolítja a veszélyes vagy felesleges 

sejteket. A PCD nem megfelelő működése emberben olyan megbetegedésekhez vezethet, mint 

egyes neurodegeneratív, immunológiai betegségek, fejlődési rendellenességek vagy rák. 

Az apoptózis a programozott sejthalál legismertebb formája, amely minden többsejtű 

élőlényben megtalálható. Az apoptózis szerepe nem csupán az egyedfejlődés különböző 

fázisaiban, de felnőtt korban is alapvető fontosságú. Hagyományosan négy különböző funkciót 

társítanak hozzá: 1) morfogenezis irányítása, 2) szükségtelen szövetek és szervek eltávolítása, 3) 

sejtszám szabályozása, 4) bizonyos sejtek eliminálása. A fontosságát tekintve érdekes, hogy ezen 

sejtfunkció hiánya relatÍve kis elváltozást okoz a C. elegans egyedfejlődésében az olyan 

magasabb rendű szervezetekhez képest, mint az egér vagy az ember. 

Az apoptózis központi molekuláris mechanizmusát először C. elegans-ban írták le. A 

férgek sejtjeinek száma, valamint az egyedfejlődésük során apoptózissal elhaló sejtek mintázata 

meghatározott. Az apoptózis mechanizmusa alapvetően három fő fázisra osztható: i) iniciáció és 

végrehajtás, ii) DNS fragmentáció, iii) apoptotikus test bekebelezés. 

Jelen tudásunk szerint az apoptózis C. elegans-ban többnyire sejtautonóm módon 

szabályozott. Ilyen módon az egl-1 aktivitása transzkripcionális szinten regulált. Míg a 

neuroszekréciós motorneuron sejtek (NSM) szerotonerg neuronokká differenciálódnak, a 

testvér sejtjeik, az NSM testvér sejtek, programozott módon apoptózissal elpusztulnak az 

egyedfejlődés során. A CES-1 transzkripciós faktor gátolja az egl-1 kifejeződését, ezáltal lehetővé 

téve a sejtek túlélését. Normális körülmények között azonban az NSM testvér sejtekben a ces-1 

aktivitását egy bZIP (basic leucin zipper) típusú leucin cipzár transzkripciós faktor, a CES-2 

gátolja, így azok elpusztulnak. 
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Az autofágia az eukarióta sejtek szabályozott önemésztő folyamata, amely evolúciósan 

konzervált az élesztőtől az emlősig. Az autofágia alap aktivitása fontos szerepet játszik a sejtes 

homeosztázis fenntartásában azáltal, hogy eltávolítja az öreg illetve sérült sejtszervecskéket, 

valamint a hosszú féléletidejű fehérjéket és fehérje aggregátumokat - tehát a sejtalkotók 

minőségellenőrző mechnizmusaként szolgál. Továbbá olyan esetekben, amikor környezeti 

stresszhatás éri a sejtet, mint például éhezés, hipoxia, oxidatív stressz, patogén fertőzés vagy 

káros sugárzás, az autofágia szintje megemelkedik és sejtvédő hatást fejt ki, amelynek 

eredménye a sejt adaptációja és túlélése. Másrészről viszont a túlzott autofágia sejtpusztuláshoz 

vezethet bizonyos esetekben. 

Az autofágia során egy izoláló kettősmembrán a citoplazma egy részletét körülhatárolja 

(szekvesztráció), majd az így keletkezett autofagoszóma lizoszómával olvad össze. Ez a struktúra 

az autolizoszóma. Az autolizoszóma tartalmát a lizoszómális hidrolázok bontják le. Az így 

keletkezett termékeket a sejt újrahasznosíthatja. Az autofágia folyamata négy fő részre 

tagolható: i) indukció, ii) vezikula nukleáció, iii) vezikula elongáció, iv) autofagoszóma érés és 

fúzió a lizoszómával. Számos gént leírtak már, amely az autofágia különböző lépéseiben 

résztvevő fehérjét kódol. 

C. elegans-ban az autofágia részt vesz a P granulumok testi sejtekből történő 

eltávolításában, a paternális mitokondriumok lebontásában, valamint a dauer fejlődésben. 

2 Célkitűzés 
Érdekelt minket az autofágia és az apoptózis kölcsönhatásának a C. elegans embrionális 

és posztembrionális egyedfejlődésben betöltött pontos szerepe. Az apoptózis deficiens mutáns 

fonálférgek életképesek, termékenyek, valamint a morfológiájuk és viselkedésük nem mutat 

szignifikáns eltérést a vad típusétól. A funkcióvesztéses autofág mutánsok szintén életképesek 

és fertilisek. Annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy az autofágia és az apoptózis milyen 

kapcsolatban áll egymással a férgek egyedfejlődése során, először is autofág-apoptózis kettős 

mutánsokat terveztünk előállítani. Ezután szándékoztuk megvizsgálni ezek fenotípusát, valamint 

összevetni azt a vad típuséval és a megfelelő egyszeres mutánsokéval. Célul tűztük ki továbbá az 

apoptózis szintjének megmérését autofág mutáns háttéren, és vica versa, az autofág aktivitást 

nyomon követni apoptózis mutánsokban. 
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Ezt követően terveztük olyan transzkripciós faktorok keresését, amelyek egyszerre 

szabályozói az autofágiának és az apoptózisnak is. Bioinformatikai módszerekkel próbáltuk 

megtalálni ismert apoptózis regulátorok kötőhelyét autofág gének 5’ szabályozó régiójában. 

Célunk volt ezek után in vitro megerősíteni az in silico kapott eredményeket EMSA 

(electrophoretic mobility shift assay) módszerrel. Végezetül terveztük transzgenikus  

C. elegans törzsek előállítását és összehasonlítását, amelyek a genomjukba integráltan 

hordoznak riporter konstrukciókat. Ezek tartalmazzák vagy 1) a vizsgált szabályozó régiót vagy 2) 

ennek mutáns megfelelőjét, amelyből hiányzik a kandidált kötőhely. 

3 Anyagok és módszerek 
1. C. elegans törzsek fenntartása 

A C. elegans törzseket laboratóriumi körülmények között 15 és 25 °C között, 

termosztátokban, petri lemezekbe öntött agaron (NGM) lévő E. coli (OP50-es auxotróf törzs) 

baktériumpázsiton tartjuk. A C. elegans-ot ivari dimorfizmus jellemzi. Az önmegtermékenyítő 

hermafrodita egyedek alkalmasak stabil genetikai vonalak fenntartására, míg keresztezésük 

hímekkel lehetővé teszi különböző genetikai kombinációk létrehozását. 

2. RNSi kezelés 

Kísérleteinkben az RNS interferenciával történő géncsendesítést etetéses módszerrel 

végeztük. Az inaktiválni kívánt gén egy szakaszát tartalmazó feeding konstrukciót hordozó 

HT115-ös E. coli törzset (RNAseIII deficiens) lemezre cseppentettük, majd az állatokat a 

baktériumpázsitra helyeztük. A fonálférgek megették a baktériumot, és a konstrukcióról 

átíródott duplaszálú RNS felszívódott és kifejtette hatását. 

3. Letalitás és utód szám meghatározás 

Körülbelül 20 felnőtt állatot helyeztem egy friss NGM lemezre (szinkronizálás), majd 

amikor leraktak körülbelül 100 petét az állatokat eltávolítottam, és pontosan leszámoltam a 

petéket. 24, valamint 48 óra elteltével újra leszámoltam a halott illetve élő petéket és lárvákat. 

Az utódszám meghatározására 10 állatot válogattam szét különálló lemezekre. Naponta 

áttettem minden férget friss lemezre, és a megelőző 24 órában lerakott petéket megszámoltam 

minden lemezen. Ezt ismételtem, míg az állatok szaporodóképesek voltak. Végezetül minden 

egyes hermafrodita napi adatait összegeztem. 
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4. Fény- és fluorescens mikroszkópia 

Nagy nagyítású képeket Olympus BX51 típusú fénymikroszkóppal készítettem. DIC 

(differential interference contrast) vagy más néven Nomarski optika segítségével térhatású 

képeket tudtam fotózni. Fluorescens képekhez higanygőz lámpát használtam fényforrásnak. A 

különböző jelek detektálására a vizsgálandó fluorescens jelöléshez tervezett filtert alkalmaztam. 

5. Az apoptózis aktivitásának vizsgálata 

Két különböző vizsgálati módszert alkalmaztam az apoptózis aktivitásának mérésére a 

fejlődő embriókban: 1) DIC optika segítségével az apoptotikus testek számlálása, és 2) TUNEL 

módszer használata. Az első módszer során comma stádiumú embriókról Nomarski képeket 

készítettem számos fókuszsíkban. Később a képek alapján meghatároztam minden embrióban 

az adott pillanatban előforduló apoptotikus testek számát. A TUNEL festés egy speciális módszer 

apoptotikus sejthalál detektálására és kvantifikálására. A TUNEL reakció során az apoptózis 

során képződő szabad 3’-OH DNS végek fluorescensen jelölődnek, így detektálhatók. 

6. EMSA (electrophoretic mobility shift assay) 

Az EMSA módszer egy szekvencia-specifikus fehérje-DNS kölcsönhatások kimutatására 

kifejlesztett módszer. Ennek során összekeverik a jelölt oligonukleotidokat, amelyek 

tartalmazzák a feltételezett kötőhelyet, és a vizsgálni kívánt DNS kötő fehérjét, majd ezt a 

keveréket felviszik egy nem-denaturáló poliakrilamid gélre. Az elektroforézis során a fehérje-

DNS komplex jóval lassabban migrál, mint a szabad próba, így detektálható. 

7. Riporter konstrukciók készítése 

Első lépésként a bec-1 5’ szabályozó régióját, valamint az első két exonját tartalmazó 

genomi szakaszt felsokszoroztam PCR segítségével. A következő lépésként a PCR terméket 

BamHI és HindIII enzimekkel emésztettem, majd pPD95.75 vektorba ligáltam, így megkapva a 

bec-1::gfp konstrukciót. Ebből mutagenezissel, a QuikChange Site-Directed Mutagenesis Kit 

segítségével állítottam elő a bZip∆_bec-1::gfp konstrukciót. 

8. Transzgénikus állatok előállítása (mikrorészecske bombázás) 

Az állatokba bejuttatni kívánt linearizált DNS konstrukciót és a linearizált pozitív 

szelekciós markert, amely tartalmazza a teljes vad típusú unc-119 menekítő fragmentumot, 

arany mikroszemcsékre kötöttük. Ezt követően az előkészített állatokba egy BioRad PDS-
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1000/He magas nyomású vákuum rendszer (génpuska) segítségével belelőttük a DNS-el bevont 

aranyszemcséket. A szelekció során a nem paralizált utódokat kiválogatjuk, és integrált 

homozigóta transzgénikus vonalakat hozunk létre. 

4 Eredmények 
1) Az autofágia és az apoptózis egymást kiegészítve szükségesek a C. elegans 

egyedfejlődéséhez 

a) A legtöbb atg-18(gk378), ced-4(n1162), ced-4(n2273) és ced-3(n717) egyszeres mutáns 

életképes és fertilis volt. A heterozigóta hermafrodita önmegtermékenyítéséből 

keletkező atg-18(gk378); ced-4(n1162) homozigóta kettős mutánsok életképesek voltak, 

de utódainak 100%-a elpusztult embrionális korban. Azok az atg-18(gk378); ced-

4(n2273) illetve az atg-18(gk378); ced-3(n717) homozigóta kettős mutánsok, amelyek 

szülei heterozigóták voltak szintén életképesnek bizonyultak, de utódaik 36%-os illetve 

47%-os embrionális életképtelenséget mutattak. A legtöbb túlélő L1 lárvastádiumban 

elpusztult, és csupán 1-2%-uk élt túl. 

b) Az atg-18(gk378); ced-4(n1162) kettős mutánsok a vad típushoz képest számos 

rendellenességet mutattak, mint például elongációs defektust, extraembrionális halott 

sejtek megjelenését, nekrózisszerű lyukak feltűnését vagy abnormális testalakot. A 

szövetek és szervek fejlődése megindult, úgy mint a garaté vagy a bél prekurzor sejteké. 

c) Míg az unc-51(e369) egyszeres mutánsoknak csupán 14% és 4%-a, addig az unc-

51(e369); ced-4(e1162) kettős muntánsoknak 27% és 39%-a pusztult el az embrionális és 

a lárvális fejlődés során. Ezek az értékek az unc-51(e1189) egyszeres mutánsoknál 15% és 

15% voltak. unc-51(e1189); ced-4(e1162) mutánsok embrióinak 39%-a, a lárváknak pedig 

45%-a pusztult el. 

d) Az embrionális vagy a posztembrionális fejlődés során elpusztult unc-51(-); ced-4(-) 

kettős mutáns állatok súlyos morfológiai elváltozásokat mutattak. Habár a különböző 

szövetek és szervek fejlődése megindult, a normális, egészséges testfelépítés nem tudott 

kialakulni. Befűződések jelentek meg mind az embriókon, mind a lárvákon, valamint 

bizonyos szervek pozíciója számos esetben abnormálisnak bizonyult. 
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e) Habár a heterozigótáktól származó atg-7(tm2976) és lgg-1(tm3489) homozigóta 

egyszeres mutánsok életképesek voltak, az F2 generáció teljes penetranciájú embrionális 

és korai lárvális életképtelenséget mutatott. Az atg-7(tm2976); ced-4(n1162) és lgg-

1(tm3489); ced-4(n1162) kettős mutánsok F1 generációja szintén életképes volt, de ezek 

utódai mind elpusztultak már az embrionális fejlődés során. 

f) Az atg-7(tm2976); ced-4(n1162) és az lgg-1(tm3489); ced-4(n1162) kettős mutáns 

embriók fenotípusa megegyezett az atg-18(gk378); ced-4(n1162) genotípusúakéval. 

g) A bec-1 gén RNSi-vel történő csendesítésének hatására az F1 generációnak csupán 10%-a 

pusztult el embrióként, ugyanakkor a kezelés nem befolyásolta ezen generáció 

szaporodóképességét. ced-4(n2273) és ced-3(n717) egyszeres mutánsok bec-1(RNSi)-vel 

történő kezelése az utódok felének embrionális pusztulásához vezetett, míg a túlélők 

steril felnőttekké fejlődtek. 

h) Az atg-18(gk378), a ced-4(n1162) és a ced-4(n2273) egyszeres mutánsok átlagos 

utódszáma körülbelül 15-20%-kal volt kisebb mint a vad típusé. A ced-3(n717) mutáció 

nem befolyásolta a férgek lerakott petéinek számát. Az atg-18(gk378); ced-4(n1162), 

atg-18(gk378); ced-4(n2273) és atg-18(gk378); ced-3(n717) kettős mutánsok körülbelül 

53%-kal, 35%-kal és 23%-kal kevesebb embriót termeltek a vad típushoz képest. 

i) Vad típusú comma stádiumú embriókban átlagosan 1,5 apoptotikus testet számoltunk a 

Nomarski képek alapján, míg az lgg-1 mutánsokban ez a szám 4 volt. TUNEL festést 

alkalmazva átlagosan 1,3 apoptotikus eseményt mértünk a vad típusú állatokban. Ez az 

érték megduplázódott az atg-18(gk378) és az unc-51(e369) mutánsok esetében. 

j) Megvizsgáltam az lgg-1 expresszióját ced-4(n1162) mutáns háttéren különböző 

egyedfejlődési stádiumokban, de sajnálatos módon nem tudtam különbséget kimutatni 

sem a kifejeződés mintázatában, sem az erősségében a vad típushoz képest. 

2) Az autofágia és az apoptózis közös transzkripcionális kontroll alatt áll C. elegans-ban 

a) Bioinformatikai módszerekkel megtaláltuk a CES-2/ATF-2 transzkripciós faktorok 

konzervált kötőhelyét a bec-1 gén start kodonjától 5’ irányban körülbelül 400 bp-ra. 

Megvizsgálva a C. remanei és C. briggsae megfelelő genomi régióját azt tapasztaltuk, 

hogy azok csupán apró eltérést mutatnak a C. elegans-étól. 
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b) In vitro EMSA kísérletben az ATF-2 is és a CES-2 is képes volt kötődni a bec-1 feltételezett 

kötőhelyéhez, míg ezek a kötések elmaradtak ha a kandidált szekvencia hiányzott. 

c) A bZip∆_bec-1::gfp konstrukció expressziója megnött mind az embrionális comma 

stádiumban, mind az L2-es és L4-es lárvákban a bec-1::gfp-hez képest. 

5 Diszkusszió 
1) Az autofágia és az apoptózis együttesen szükségesek a C. elegans életképességéhez 

a) Az atg-7(tm2976) és lgg-1(tm3489) egyszeres mutánsok, valamint az apoptózis-autofágia 

kettős mutánsok esetében az F1 generáció túlél szemben az F2 generációval, amely 

magas penetranciájú letalitást mutat, az autofág gének anyai hatásával magyarázhatók. 

b) Annak ellenére, hogy mind az autofág mind az apoptózis deficiens egyszeres mutánsok 

életképesek, a vad típushoz hasonló utódokat hoznak létre, ezeknek a sejttani 

folyamatoknak alapvető szerepük van a C. elegans embrionális fejlődése során. Az 

autofág gének anyai hatása szintén erősíti a feltételezést, miszerint az autofág géneknek 

komoly szerepe van az egyedfejlődésben. 

c) A vizsgált fenotípusok penetranciája és expresszivitása függött attól, hogy mely autofág 

gén mutánsát használtuk és hogy milyen jellegű volt a mutáció. Továbbá a módszer, hogy 

a választott gén RNSi-vel volt-e csendesítve vagy mutációval inaktiválva, szintén 

befolyásolta a fenotípus erősségét. Szintén számított, hogy mely apoptotikus gén 

mutánsával dolgoztunk és hogy a használt mutáció hipomorf volt-e vagy amorf. 

d) A normál egyedfejlődés lezajlásához legalább az egyik folyamatnak jelen kell lennie. 

2) Az autofágia és az apoptózis egyidejű kikapcsolása súlyos morfológiai elváltozásokat okoz 

az embriogenezis során 

a) Az autofág-apoptózis kettős mutánsok jellemzően nem mutatták a lima bean stádiumra 

jellemző testalakot, amely a ventrális zárodási folyamat eredményeképpen jön létre. 

Feltételezem, hogy ez a mechanizmus, amely elengedhetetlen a test megnyúlásához, az 

autofág-apoptózis kettős mutánsok esetében zavart szenved. A ventrális záródást vezető 

epidermal leading sejtek hiányozhatnak, vagy a vándorlásuk gátolt a vizsgált állatokban. 

b) Abban az esetben, amikor mind az autofágia mind az apoptózis funkciója gátolt, az éhező 

embrionális sejtek nekrotizálhatnak. Ezt a feltételezést alátámasztják az autofág-
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apoptózis kettős mutáns embriókban látott nekrózisszerű lyukak. Létezhet egy máig 

ismeretlen szabályozó mechanizmus, amely mind a három sejthalál típust érinti, és a 

fonálférgek esetében az autofágia és az apoptózis egyidejű kiesésének hatására a 

nekrózis ezáltal aktiválódhatott. 

c) Az extraembrionális halott sejtek jelenléte arra utal, hogy az alapvető sejthalál 

mechanizmusokat nélkülöző embriók próbálnak megszabadulni a felesleges sejtjeiktől. 

d) A vizsgált autofág-apoptózis kettős mutáns embriókban teljes szervek is kifejlődtek. Ezek 

alapján feltételezhető, hogy a különböző sejttípusok differenciációját nem érinti a két 

folyamat hiánya. Összefoglalva elmondható, hogy a két sejthalál mechanizmus 

esszenciális a C. elegans normális egyedfejlődéséhez. 

3) Az autofágia és az apoptózis egymást kiegészítve szükségesek a C. elegans embrionális 

egyedfejlődéséhez 

a) Két lehetséges magyarázatot találtam arra, hogy az apoptotikus aktivitás miért 

nővekedett meg autofág mutánsokban: 1) bizonyos sejteket az autofágia megvéd az 

apoptózistól, és 2) az autofágia hiányában a bekebelezés folyamata gátolt. 

b) Annak az oka, hogy miért nem tapasztaltam különbséget az lgg-1 gén expressziójában 

ced-4 mutánsokban az lehet, hogy valóban nincs különbség, de az is elképzelhető, hogy a 

használt rendszer nem elég érzékeny ahhoz, hogy detektálni tudjuk a különbséget. 

c) Az autofágia-apoptózis kettős mutánsok szintetikus letális fenotípusa és az, apoptotikus 

aktivitás megnövekedése autofág mutáns háttéren, együttesen azt sugallja, hogy a két 

folyamat redundánsan hat a C. elegans fejlődése során. 

4) Az autofágia és az apoptózis együttesen befolyásolják a C. elegans termékenységét 

A bec-1(RNAi); ced-4(n2273) és a bec-1(RNAi); ced-3(n717) állatok esetében tapasztalt 

sterilitás együtt az autofág-apoptózis kettős mutánsok szintetikus utódszám csökkent 

fenotípusával arra utal, hogy a vizsgált két folyamat részt vehet a csírasejtek 

előállításában. Az apoptózis hiányában az autofágia megfelelő mennyiségű tápanyagot 

biztosíthat az oociták számára. 

5) A bec-1 szerepe az az autofágia és az apoptózis szabályozásában                                                  

a) A bec-1 gén promóterében azonosított CES-2/ATF-2 kötőhely konzerváltnak bizonyult  
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 más Caenorhabditis fajok esetében is tehát a bec-1-nek és ortológjainak a vizsgált  

 kötőhely által közvetített szabályozása filogenetikusan konzervált lehet. 

b) Az EMSA kísérletben bizonyítottuk, hogy a CES-2 és ATF-2 bZIP doménje képes fizikailag 

kötődni az azonosított szekvenciához. Ugyanakkor, egyikük sem volt képes kapcsolódni 

az elrontott kötőhelyhez, tehát a fehérje-DNS kapcsolat specifikus. 

c) A bZip∆_bec-1::gfp riporter konstrukció expressziója megnőtt az embriók és az L1, 

valamint az L4 lárvák számos szövetében a bec-1::gfp kifejeződéséhez képest. Az 

embriókban a bec-1-t szabályozhatja az ATF-2, a CES-2 vagy mindkettő, mivel mindkét 

fehérjét kódoló gén kifejeződik ebben az egyedfejlődési stádiumban, valamint mivel a 

bZip-szerű transzkripciós faktorok homo- és heterodimerként is funkcionálhatnak. A 

lárvákban csak az atf-2 fejeződik ki, így a posztembrionális fejlődési stádiumokban 

valószínűleg csak ez a bZip-szerű transzkripciós factor szabályozza a bec-1-t. Tehát az 

autofágia és az apoptózis közös transzkripcionális kontroll alatt áll. 

d) A felállított modellem alapján az ATF-2 és/vagy talán a CES-2 szintje alacsony az embrió 

azon sejtjeiben, amelyek sorsa az életben maradás. Itt a bec-1 kifejeződhet, aktiválja az 

autofágiát és gátolja az apoptózist. Azokban a sejtekben, amelyek “halálra vannak 

ítélve”, a nagy mennyiségű ATF-2 és/vagy talán a CES-2 gátolja a bec-1-t, aminek az 

eredménye az alacsony szintű autofág aktivitás, valamint az apoptózis indukciója. 
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