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I. Történeti előzmények és az autofágia (Kovács Attila Lajos) 
 

1. A sejten belüli lebontás felfedezése, a szervezet működéséről való 

felfogás alapvető megváltozása  

A 20. század negyvenes éveiig egyszerű volt a felfogásunk a szervezetben történő emésztésről. 

Mindenki számára jól ismert volt, hogy a felvett táplálékot a bélben emésztő enzimek bontják le. Az 

így keletkezett kis molekulákból a felszívódás után a sejtekben energia keletkezik, és emellett 

építőkövekként szolgálják a szervezetből kikerülő testanyagok pótlását (például az emésztő 

enzimeket és lelökődött hámsejteket a bélben, a külső elválasztású mirigyek váladékát, a bőr 

felületének szaru rétegét, a hajat és a körmöt). 

A 20. század elején a magyar származású Nobel díjas Hevesy György munkája tette lehetővé az 

izotópoknak biológiai nyomjelzőként való használatát Ennek a módszernek a segítségével a német 

Rudolf Schönheimer az 1930-as években végzett kutatásai olyan rendkívül fontos felfedezéshez 

vezettek, ami alapjaiban változtatta meg az élő szervezet működéséről alkotott képünket. Kimutatta, 

hogy a nem növekvő szervezetben is sokkal több építőkő molekula használódik fel és épül be a 

megemésztett táplálékból a sejtjeinkbe, mint amit az energiatermelés, és az elvesztett anyagok 

pótlása igényel. Ebből az a kézenfekvő, de mégis meglepő következtetés adódott, hogy mivel a 

nagyobb beépülés nem okoz testtömeg növekedést, lebomlásnak kell azt ellensúlyoznia. (A 

későbbiekben kimutatták, hogy minden nap 200g fehérje bomlik le a szervezetünkben, ez a 

többszöröse a táplálékkal bevitt 60g-nak, a fennmaradó 140g a lebomlás után nem hagyja el a 

szervezetet, hanem a belőle származó aminosavak azonnal visszaépülnek a sejtek fehérjéibe.)  

A szervezetünkben tehát nem csak a felvett táplálék lebontása zajlik, hanem belső lebontó 

folyamatok révén saját testünk anyagait is állandóan lebontjuk. Mivel a test összetétele alapvetően 

nem változik, hiszen az életfunkciókat csak így tudja folyamatosan ellátni, a lebontott régi anyagokat 

a szervezetnek újra létre kell hoznia. Egyszerűen fogalmazva testünk anyagai, mindenekelőtt a 

fehérjéink nem stabilak, hanem dinamikus egyensúlyi állapotban vannak, állandóan lebomlanak és 

ugyanakkor újra szintetizálódnak. Eközben lényegében nem változik sem a mennyiségük, sem a 

minőségük. (A pontosság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy az egyensúly körül normális 

körülmények között kis ingadozások lehetségesek és vannak is, ami együtt jár a mindennapi 

igényekhez való finom alkalmazkodással.) 
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A dinamikus egyensúlyi állapotot jól lehet illusztrálni az áruk sorsával egy szupermarketben. Ott a 

polcokon a legkülönfélébb áruk adott mennyiségben találhatók meg. A vásárlók elviszik árukat, az 

árufeltöltők pedig pótolják őket. Ha feltételezzük, hogy ez a folyamat tökéletesen működik, akkor egy 

adott áruból mindig azonos mennyiségű található a polcokon, miközben a régiek újakra cserélődnek. 

Azt is világosan láthatjuk, hogy a különböző áruk fogyásának és pótlásának, tehát kicserélődésének 

(turnoverének) a sebessége változó. Lényegében ugyanilyen módon cserélődnek testünk anyagai, 

fehérjéink, sejtalkotóink, és sejtjeink is. Miközben tehát lebomlanak („elpusztulnak”) meg is újulnak, 

aminek a révén mi magunk is állandóan megújulunk. Ahogyan azt a mellékelt ábra a fehérjéinkre 

vonatkozóan mutatja, mindez hierarchikus módon, a test szerveződés összes szintjén érvényesül (1. 

ábra). 

 

1. ábra A nem növekvő organizmus különböző szerveződési szintjein a fehérjék mennyiségét a folyamatos 

szintézis és lebontás egyensúlya (szűk határok között) állandóan tartja. A hierarchikusan rendeződő dinamikus 

egyensúlyi viszonyok a molekulákra, az organellumokra és a sejtekre egyaránt érvényesek, tehát pl. a 

sejtpusztulással az elhaltakéval megegyező számú sejt keletkezése tart egyensúlyt. (Amint látni fogjuk, 

elpusztult sejtjeink csak egy részének anyagát veszítjük el, másik részük a szervezeten belül elemésztődik, és 

újra hasznosul.) Ennek alapján nem meglepő, hogy a belső emésztés és annak szabályozása nem egyetlen 

folyamat, hanem egymásra épülő, egymással együttműködő és összehangolt mechanizmusok hálózata. 

A testalkotók dinamikus állapotáról alkotott fenti felfogás az 1960-as években vált általánosan 

elfogadottá, és új alapokra helyezte az élő szervezetek működéséről való gondolkodásunkat.  

A mai ismereteink alapján a belső lebontó mechanizmusok hálózatának három szintjét célszerű 

megkülönböztetni, a makromolekulák, az organellumok és a sejtek szintjeit. Előadásaink és az írásos 

összefoglalónk ezt a hármas felosztást a kutatás logikája szerint, nagyrészt a felfedezések 

időrendjében követik. Elsőként az organelláris lebontással: az autofágiával; ezután a molekuláris 

lebontással: az ubiquitin proteaszóma rendszerrel; majd a programozott sejthalállal (apoptózis) 
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foglalkozunk, ami az elhalt sejtek és fragmentumainak fagocitózist követő intracelluláris lebontásával 

végződik. 

 

2. A lebontás, ahogyan a radioaktívan jelzett fehérjék mutatják 

Schönheimer kísérletei tehát kimutatták, hogy léteznek olyan lebontó folyamatok, amelyek állandóan 

zajlanak a sejtekben, és amelyek egyensúlyban vannak a felépítő folyamatokkal; nem mondtak 

azonban semmit arról, hogy valójában milyen működési és szabályozási mechanizmus(ok) végzik ezt 

a működést. Mivel nem egyetlen mechanizmusról (amilyen pl. a fehérjék bioszintézise), hanem - 

ahogyan azt már említettük - egy bonyolult hálózatról van szó, a felderítés is bonyolult, hosszadalmas 

volt, teli ellentmondásokkal, módszertani nehézségekkel, és még ma is folyik. Az ilyen munka igazi 

kutatói fantáziát és kitartást igényel. Sok frusztrációval jár ugyan, de annál izgalmasabb, gyakori és 

váratlan fordulatokkal tarkított, az eredményei pedig garantáltan fontos újdonságot jelentenek.  

Mielőtt a három résztéma részletesebb ismertetésébe kezdünk, érdemes röviden bemutatni a korai 

eredményeket és a kezdetben használt legfontosabb módszert a fehérjék izotópos jelzésére és a 

lebontás kimutatására. Ez nem azonos a Schönheimer által használt módszerrel, de hasonló ahhoz. 

Első lépésként egyetlen nagy adagban izotóppal (leggyakrabban a C 14-es izotópjával) jelzett 

aminosavat adunk pl. kísérleti állatnak (in vivo), vagy tenyészetben lévő sejteknek (in vitro). Az ilyen 

jelölést pulzus jelölésnek hívjuk, ami azt jelenti, hogy a lökésszerűen beadott izotópból rövid idő alatt 

viszonylag nagy beépülés történik, ami az ilyenkor szintetizált fehérjék nagy jelzettségét 

eredményezi. (Fontos, hogy a jelzéshez használt aminosav olyan legyen, amelyet a sejtek nem, vagy 

csak igen kis mértékben képesek lebontani és átalakítani más molekulákká, más szavakkal kifejezve 

ne metabolizálódjék (ilyen pl. a valin, vagy a leucin). Ezzel biztosítjuk azt, hogy az izotóp a kísérlet 

során mindvégig valóban az adott aminosavat és ezen keresztül a fehérjét jelölje.) A 

sejttenyészetekben a jelölést követően lecseréljük a médiumot izotóp mentes tápoldatra, míg in vivo 

vizsgálatok esetében a beadott izotópot követően az állat nem jelzett táplálékot eszik. A lebontás pl. 

abban mutatkozik meg, hogy a radioaktív aminosavak beadása után viszonylag rövid idővel (ami in 

vitro néhány óra, in vivo fél, egy nap) az elért maximális jelölődés csökkenni kezd (lecseng) mivel a 

jelölő radioaktív aminosavak beépülése után szintetizált fehérjék már nem lesznek jelzettek.  

A vizsgálatok szerint az azonos dózisú és mennyiségű izotóp beadása után a különböző fehérjék 

jelölődésének nagysága reprodukálhatóan különböző lesz, és igen tág határok között mozog. 

Kiderült, hogy az erősen jelölődő fehérjék éppen azok, amelyek gyorsan bomlanak le. A csökkenés 

mértékét a maximális jelzettség megfeleződéséhez szükséges idővel (felezési idő) jellemezhetjük. 
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Minél kisebb a felezési idő, annál gyorsabban bomlik le (és szintetizálódik újra) egy fehérje, vagyis 

annál nagyobb a kicserélődés sebessége (a turnover). A felezési idő lehet kisebb, mint egy óra, de 

lehet akár több hónap is. A felezési idők különbözősége mellett a korai vizsgálatok igen fontos 

eredménye volt annak a felfedezése, hogy a sejten belüli fehérjelebontás a bél üregében történő 

lebontással szemben ATP felhasználással jár, tehát energiát igényel. 

 

3. Az intracelluláris lebontás organelluma, a lizoszóma 

Az 1950-es évek első felében a sejtbiológiai kutatások egyik kiemelkedő eredménye volt a sejten 

belüli (intracelluláris) emésztésre specializált organellumnak, a lizoszómának a fölfedezése. A későbbi 

Nobel díjas belga Christian de Duve és csoportja egy sajátos kísérleti eljárást, a sejtfrakcionálást 

alkalmazott a sejtműködés kutatására. Máj szövetet homogenizáltak, ami azt jelenti, hogy a májat 

lényegében szétturmixolták, és a sejttöredékeket ülepedési sebességük révén növekvő sűrűségű 

cukoroldatban centrifugálással elkülönítették egymástól. Az így kapott sejtfrakciókat biokémiai 

vizsgálatoknak vetették alá, hogy kiderítsék, mit tartalmaznak. Fontos azonosító módszer volt 

különböző enzimek aktivitásának mérése a különböző frakciókban. Az egyik ilyen enzim volt a savas 

pH-n aktív foszfatáz. Sokáig ennek minden frakcióban csak igen kis aktivitását mérték. Egyszer 

azonban nem volt idő a minta azonnali feldolgozására, ezért hűtőszekrénybe tették, ahol megfagyott. 

Ezután igen nagy savas foszfatáz aktivitást mértek. 

A megfigyelést követő kísérletekben kimutatták, hogy membránokat károsító ágensek, pl. 

detergensek hatására is megnő a savas foszfatáz aktivitása. A következtetés ezekből a 

megfigyelésekből az volt, hogy a savas foszfatáz valószínűleg membránnal határolt részecskékbe van 

csomagolva, emiatt hozzáférhetetlen az enzim kimutatási reakció számára. Ezt a membránt roncsolta 

el a desztillált vízben való durva homogenizálás, a fagyasztás és a detergensek, így a beltartalom 

kiszabadult. További mérések tisztázták, hogy a savas foszfatázon kívül további, ugyancsak savas pH-n 

hatékony bontó enzimek is találhatóak a vizsgált sejtfrakcióban. Ennek alapján nevezték el 1955-ben 

az új organellumot lizoszómának. Ezeket az eredményeket a biokémiai adatokból, következtetések 

révén érték el, mivel apró méretük miatt a frakciókban lévő egyes részecskék morfológiai 

jellemzésére a fénymikroszkóp nem lehetett alkalmas. Ezen a téren óriási segítséget jelentett az 

elektronmikroszkópos módszerek fejlődése. Ezek éppen az 1950-es évek első felében jutottak el 

odáig, hogy lehetővé vált általuk a sejtek finomszerkezetének (ultrastruktúrájának) vizsgálata. 

A savas foszfatáz aktivitást mutató sejtfrakciót már 1955-ben megvizsgálták elektronmikroszkópban. 

Ebben a mitochondriumuk mellett olyan membránnal határolt sötét testeket találtak, amelyekhez 
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hasonlóak az intakt májsejtek epekapillárisai körül (az un. peribiliáris régióban) is láthatóak voltak, és 

amelyek funkciója ismeretlen volt (2. ábra).  

 

2. ábra Mitochondriumokat és lizoszómákat (nyílhegyek) tartalmazó sejtfrakciók. A felső kép egyszerű 

preparálási eljárás eredménye, az alsó képen az enzim kimutatási reakció látszik, a sötét csapadék (nyilak) jelzi 

a savas foszfatáz enzim jelenlétét.  

Ebben a kérdésben tett döntő előrelépést Alex B. Novikoff, aki korának egyik vezető hisztokémikusa 

volt. Novikoff és a magyar származású Barka Tibor kifejlesztették a savas foszfatáz kimutatásának 

elektronmikroszkópos módszerét. Ennek alapját a szintén magyar származású Gömöri György 

fénymikroszkópos hisztokémiai technikája képezte. A kimutatás lényege, hogy a keletkezett foszfát 

ionokat végső soron ólom sóként lekötjük, ami szórja az elektronokat, és ezáltal láthatóvá válik. A 

frakción elvégezve a kimutatást az ólomfoszfát csapadék a sötét testekhez kötődött, és ilyen módon 

láthatóvá tette a lizoszómában a foszfatáz aktivitást (2. ábra). Ezzel a módszerrel azután intakt 

sejtekben is lehetségessé vált a lizoszómák elektronmikroszkópos azonosítása (3. ábra). 



9 
 

 

3. ábra Baloldal: lizoszómák (sötétnek látszó ún. denz* testek), májszövetben lévő hepatocita részlete; 

Jobboldal: a lizoszómákban lévő savas foszfatáz enzim kimutatása, izolált májsejt részlete. (A szerző által 

készített képek.) 

*Megjegyzés: a transzmissziós elektronmikroszkópban a „megvilágítást” elektronsugárzással végezzük. A 

vizsgált sejtalkotók az minta előkészítő folyamat során különböző mértékben nehéz fémmel (uránium, ozmium, 

ólom) festődnek. Emiatt az elektronok is különböző mértékben haladnak át rajtuk. Minél erősebb a nehéz 

fémmel való festődés annál kevesebb az átjutott elektron és ezért annál sötétebb (denzebb) egy sejtalkotó.) (A 

szerző által készített képek.) 

 

A biokémiai és az elektronmikroszkópos eredmények minden kétséget kizáróan bizonyították tehát, 

hogy a sejtben olyan membránnal határolt organellum van, amely sokféle sejtalkotó anyag 

lebontására képes. Hiányoztak azonban az adatok a lizoszómák tényleges működésének és 

szerepének tisztázására.  

A lizoszómák funkciójának megismeréséhez vese hámsejteken végzett kísérletek adták az első 

konkrét eredményeket. Az amerikai Werner Strauss még 1954-ben, majd 1956-ban kimutatta, hogy 

vese hámsejtek fehérje cseppecskéket vesznek fel, azok frakcionálással elkülöníthetők és egy sor 

enzimet, köztük savas foszfatázt, proteázt, DNA-ázt, RNA-ázt is tartalmaznak. 

Straus eredményei voltak azok, amelyek egyértelműen mutatták, hogy a savas pH optimumú 

bontóenzimek mellett azok lebontandó anyagai (szubsztrátjai) is benne vannak a membránnal 
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határolt részecskékben, amelyek a kívülről endocitózissal felvett anyag emésztését végzik. A savas 

körülmények és az emésztés összekapcsolásához jó analógiát adott a gyomorban lévő savas közeg és 

az emésztés kapcsolata. 

A további kutatások kiderítették, hogy a lizoszómákban a sejtekben lévő összes fontos molekula típus 

lebontására alkalmas enzimféleség jelen van, így a proteinázok, nukleázok, eszterázok, 

poliszaharidázok, glikozidázok (összesített számuk hatvannál is több). Ezen túl bebizonyították, hogy 

a lizoszómák ritka kivételektől eltekintve (pl. az érett vörös vérsejtek) valóban minden sejtben jelen 

vannak, és hogy a kisméretű membránnal burkolt organellum nem önmagában áll, hanem egy 

dinamikus és szerteágazó hálózat része. Ilyen értelemben tehát helyesebb, ha lizoszomális 

rendszerről beszélünk. Azt, hogy hogyan válnak a lizoszómák savassá, csak a hetvenes években 

kezdték el vizsgálni. 

 

4. Az autofágia 

A folyamat ismertetését két korszakra érdemes osztani. Az első az 1950-es évek végén történt 

felfedezésétől az 1990-es évek elejéig tart. Ebben a korszakban az autofágiát közvetlen módon 

elektronmikroszkóppal, és közvetett módon biokémiai módszerekkel vizsgálták. A második 

szakaszban, 1993-tól léptek be a genetikai módszerek, amelyek lehetővé tették a folyamat 

molekuláris elemzését.  

4.1 Az autofágia kutatás első korszaka, vizsgálatok elektronmikroszkópos és biokémiai 

módszerekkel 

1954-ben egy doktori értekezésben (J. Rhodin Svédország), majd 1957-ben egy cikkben (S. L. Clark, 

USA) vese hámsejtekről készült elektronmikroszkópos képeken olyan membránnal határolt 

citoplazmában lévő testek látszottak, amelyeknek a belsejében szétesőben lévő, de felismerhető 

mitochondriumok voltak (4. ábra). A különös megfigyelések jelentőségét nem ismerték fel a szerzők, 

így azok nem keltettek visszhangot a tudományos közösségben.  

Igen érdekes, hogy még korábbi fénymikroszkópos hisztokémiai adatok szerint endocitózissal felvett 

fehérje cseppecskékben citoplazmatikus komponensek, többek között mitochondrium töredékek 

voltak kimutathatóak, ami visszatekintve autofágiára utalt. Ezt a korábbi megfigyelést azonban 

tévesen értelmezték. 

Alex Novikoff volt az, aki 1959-ben, szintén vese hámsejtjeiben újra találkozott membránnal határolt 

vakuólában széteső mitochondriumokkal. Novikoff a lizoszómákkal kapcsolatban korábban szerzett 



11 
 

ismeretei, és az enzimcitokémiában való jártassága révén savas foszfatáz aktivitást keresett és 

mutatott ki ezekben a vakuólákban (4. ábra).  

 

4. ábra Néhány korai kép citoplazma alkotórészeket (mitochondriumok) tartalmazó membránnal határolt 

intracelluláris testekről, későbbi nevükön autofág vakuólákról. (A) mitochondriumot (nyílhegy) tartalmazó denz 

test (d) újszülött egér vese tubulusának hámsejtjében; (B) mitochondriumot (m) tartalmazó denz testek (d) az 

uréter (húgyvezető) lekötése által okozott  veseelzáródásban szenvedő patkány vesetubulusának hámsejtjében; 

(C) mitokondriumot is tartalmazó autoutofág vakuólák (A, B) glukagont tartalmazó médiummal perfundált 

patkány májban; (D) savas foszfatáz aktivitás kimutatása Triton-WR1339-el kezelt patkányok májában kialakult 

autofág vakuólákban.  

Ahogy azt már említettük, az a felfogás miszerint a lizoszómák a sejten kívülről felvett anyagok 

emésztését végzik, a soksejtűek emésztő apparátusához való hasonlóság miatt (kívülről származó 

anyagoknak a sejtbe jutása, a fehérjék denaturálását szolgáló savas pH jelenléte, az emésztésnek egy 

erre a célra elkülönített helyen való lezajlása), viszonylag könnyen elfogadható volt. Váratlan és bizarr 

jelenségnek látszott azonban az, hogy a sejtek belülről önmagukat emésszék. A vese hámsejtek 

mellett több további sejttípusban is igazolták azonban azt, hogy valóban létezik ilyen intracelluláris 

önemésztő folyamat. Ezt a kívülről felvett anyagok emésztését megjelölő heterofágia kifejezés 

párjaként autofágiának, magukat az önemésztő testeket pedig autofág vakuóláknak (vakuólumoknak) 

nevezték el. A ma is használatos definíció szerint az autofág vakuóla olyan membránnal határolt test, 
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amelyben a sejt citoplazmájának morfológiailag többé vagy kevésbé ép részei találhatóak. Egy 

további szakkifejezés az autolizoszóma. Ez olyan autofág vakuólát jelent, melyben lizoszomális 

enzimek is találhatóak. Az autofág vakuólák többségének átmérője 1 µm körüli, de nem ritkán 1,5-2 

µm-esek sőt akár ennél is nagyobbak lehetnek. 

Az autofág folyamattal kapcsolatban a leginkább zavarba ejtő kérdés az volt, hogy hogyan kerülnek a 

citoplazmának akár mitochondrium méretű, vagy annál nagyobb részei egy vakuóla belsejébe. Ennek 

megállapításához közelebb kellett jutni a folyamat kezdetéhez. A nyomozó munka révén megtalálták 

azt az autofág vakuólát amelyikben az elkülönített citoplazma részek morfológiailag még teljesen 

épek voltak . A különös az volt, hogy ezeket a korai autofág vakuólákat (amelyeket később 

autofagoszómának neveztek el), kettős membrán határolta (5. ábra). Ebből a megfigyelésből olyan 

rendkívül izgalmas és rejtélyes kérdések következtek, hogy honnan származik, és hogyan kerül a 

kettős izoláló membrán az egyes citoplazma részek köré, hogyan zajlik az izolálás? Előre bocsáthatjuk, 

hogy ezeket a kérdéseket a mai napig sem sikerült teljesen megválaszolni.  

 

5. ábra Autofagoszómák; hasnyálmirigy epitéliális sejtjének részlete. A kettős izoláló membrán külső és belső 

lemezét nyilak mutatják. (A két membrán lemez közötti tér a preparátum készítése közben jött létre; ld. 

később.) A kettős nyíl egy az autofagoszómában lévő mitochondriumot mutat. (A szerző által készített kép.) 

Az előrelépést az jelentette, hogy Ulrich Pfeifer német patológus kutató és őt követően a tanszéki 

autofágia kutató csoportunk tagjaként ennek a fejezetnek a szerzője az izolálást végrehajtó még 

nyitott kettős membránokat figyelt meg, amelyeket a később fagofórnak neveztek el (6. ábra). Ezek 

azért kerülték el korábban a kutatók figyelmét, mert igen ritkán fordulnak elő, és élettartamuk rövid, 

néhány perc. Érdemes talán itt megjegyezni, hogy különleges esetektől eltekintve maguk az autofág 

vakuólák sem túlságosan gyakoriak. Normális fiziológiás körülmények között emlősökben még erős 

stimuláció esetén sem nagyobb az összesített térfogatuk a sejtek citoplazmájának 1-3 százalékánál. 



13 
 

 

6. ábra Fagofórok ondóhólyag hámsejtjében. A két membrán között üres, világos terület látható (ez különösen 

tág a jobboldali képen) amely az élő sejtben nem létezik, csak az általánosan alkalmazott minta előkészítés 

folyamata során jön létre zsugorodás miatt, tehát műtermék. A két membrán valójában szorosan összetapad. 

Ezt a C és D ábra mutatja, ábra mutatja, amely különleges rögzítési eljárással készült mintából származik. (A 

szerző által készített képek.) 

Az autofagoszómák keletkezésére kezdetben kialakított hipotézis azon az általánosan elfogadott 

dogmán alapult, hogy a sejtekben membrán csak membránból keletkezik. Ennek alapján 

kézenfekvőnek látszott, hogy a szintén kettős membránú endoplazmás retikulum ciszterna lehet a 

fagofór forrása. Az erre vonatkozó bizonyíték az lenne, ha az endoplazmás retikulum és a fagofór 

között morfológiailag kimutatható direkt átmenet mutatkozna. Bár ma is próbálkoznak vele, ilyen 

struktúrát létezését mindez ideig nem sikerül meggyőzően bizonyítani.  

Az alternatív hipotézis, amit mi is vallottunk, a de novo (újonnan) keletkezés mechanizmusa, amely 

szembe megy a dogmával. Ez abból indul ki, hogy a legkorábban megfigyelhető fagofór kettős 

membránja akármilyen rövid legyen is, a metszetben két nyitott véggel rendelkezik. Ahhoz, hogy az 

izolálandó részt körbevegye, záródnia kell, a záródáshoz pedig növekednie. Ebből a fázisból a 

növekedési folyamat visszavetítésével elképzelhető a legkorábbi állapot. Eszerint a növekedés 

valószínűleg egy pontban kezdődik, ahol a membrán prekurzorok (előanyagok) összegyűlnek. Onnan 

kiindulva egy membrán összeszerelő mechanizmus indítja el és végzi a fagofór növesztését. A 

folyamattal kapcsolatos újabb eredmények sok szempontból alátámasztják ezt a hipotézist. Ezekre 

később visszatérünk. 

Érdemes itt röviden megemlíteni, hogy az autofagoszóma összetéveszthető a sejt belsejében 

mutatkozó két másik struktúrával. A szövetbe szervezett sejtek között olyan ujj alakú nyúlványok 

alakulnak ki, amelyek benyomulnak az egyik sejtből a másikba. Ezek az un. interdigitációk 

hossztengelyükre merőlegesen metszve elektronmikroszkópos képeken kettős membránnal 

határoltak. A másik eset a programozott sejthalállal kapcsolatos. A pusztulás végső stádiumában a 

sejtek citoplazmát tartalmazó kis gömböcskékké esnek szét, amelyeket apoptotikus testeknek 

nevezünk. Ezeket a szomszédos sejtek fagocitózissal felveszik. Az eredmény egy citoplazmát 

tartalmazó kettős membránnal határolt test a fagocitózist végző sejtben. Az ujjszerű nyúlvány, 
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valamint a fagoszóma plazma membránnal határolt, ami un. vastag (9-10 nm-es) membrán. Az 

autofagoszómákat ezzel szemben vékony (7-8 nm-es) membrán határolja. Többek között ez a 

különbség az, ami az autofagoszómát megkülönbözteti a másik két struktúrától (7. ábra).  

 

7. ábra Autofág vakuólák (A-D), E: a D autofagoszóma kinagyított membrán részlete vékony izoláló membránt 

mutat; F: interdigitáció metszete, amelynek membránja vastag plazma membrán (G) (A méretet jelző fekete 

csík hossza: A-D, F: 0.5 µm, E,G: 0,1 µm). (A szerző által készített képek.) 

Az autofagoszóma további sorsáról a keletkezéséhez képest sokkal többet tudunk. Az 

autofagoszómában, amely tehát kettős membránnal burkolt, nem lehet kimutatni a lizoszomális 

enzimeket. Emiatt nem meglepő, hogy a benne lévő izolált citoplazma részek morfológiailag épek. Az 

autofagoszóma feltételezett sorsát de Duve már korán felvázolta. Hipotézisét annak mintájára 

alakította ki, amit a sokkal jobban ismert heterofág folyamatokról tudtak.  

A heterofágia a sejt által endocitózissal (a sejtmembrán betűrődése által képzett vezikula, vagy 

vakuóla segítségével) felvett anyag lizoszomális rendszerben történő megemésztése. Ennek során a 

kívülről származó anyag először a plazmamembránról befelé lefűződő vakuólába, vezikulába 

(endoszómába), vagy fagoszómába kerül. Mivel a felveendő anyagot számos módon meg tudjuk 

jelölni, kimutatható, hogy a felvételkor keletkező vezikulákban nincs lizoszomális enzim, és bennük a 

pH nem savas. Az endocitózis vezikula, vagy a nagyobb méretű fagocitózis vakuóla korai és késői 
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fázison megy át, majd végső soron lizoszómával olvad össze. Ennek a folyamatnak a révén jut hozzá a 

savas pH-t okozó proton pumpához és a lizoszomális enzimekhez.  

Az autofágia vizsgálata során kiderült, hogy az autofág folyamatok szakaszai csakugyan hasonlóak a 

heterofágia lépéseihez. Az autofagoszóma endoszómával, majd lizoszómával fuzionál. Az előbbi 

összeolvadás eredménye az úgynevezett amfiszóma, amelynek beltartalma már enyhén savas, de 

benne még jelentős lebomlás nem zajlik. A lizoszómával való fúzió révén autolizoszóma keletkezik, 

amelyben tovább csökken a pH és lezajlik az emésztés. A folyamat vázlatát a 8. ábra mutatja. 

 

8. ábra Az autofág folyamat lépései. Fent: A folyamatban részt vevő objektumok és a fúziós lépések Lent: A 

folyamat szekvenciális ábrázolása és a szakaszok határai. 

Elektronmikroszkópos képek szerint az autolizoszóma beltartalmának szerkezete fokozatosan esik 

szét. Először a kettős izoláló membrán belső lemeze degradálódik, majd az izolált (szegregált) 

citoplazma egyre kevésbé felismerhetővé válik (9. ábra).  
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9. ábra 1: autofagoszóma kettős izoláló membránnal, 2: korai autolizoszóma, a belső membrán már részben 

elemésztődött, 3: késői autolizoszóma, a beltartalom már jelentősen degradálódott. (A szerző által készített 

kép.) 

Az elektronmikroszkópos vizsgálatok során olyan megfigyelések is születtek, amelyek azt sugallták, 

hogy betűrődéssel vagy körülöleléssel maguk a lizoszómák közvetlenül is képesek lehetnek 

bekebelezni a citoplazma kisebb részeit. Ezt a máig kevéssé jellemzett folyamatot mikroautofágiának 

nevezték el (10. ábra). Ennek logikus következménye volt, hogy a korábban leírt, a fagofór általi 

bekebelezéssel induló autofágiát makroautofágiaként kezdték megnevezni.  

 

10. ábra Feltehetően mikroautofágiát végző, betűrődéseket mutató lizoszóma. (A szerző által készített kép.) 
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A teljesség kedvéért meg kell még említenünk egy autofágia névvel illetett folyamatot, az un. 

chaperon által mediált autofagocitózist (CMA) amelynek azonban teljesen más a mechanizmusa, mint 

a makro- és mikroautofágiának. A CMA esetében a citoszól proteinek egyesével jutnak be a 

lizoszómába. Azokat a fehérjéket kezeli így a sejt, amelyeknek az aminosav láncában egy specifikus 

aminosav sorozat, a KFERQ szekvencia (motívum) található. (A KFERQ a szakcikkekben használt 

egybetűs rövidítése a Lys-Phe-Glu-Arg-Gln aminosav szekvenciának.) Ezt a motívumot ismeri fel egy 

citoszólban lévő dajkafehérje (chaperon), és más fehérjék (pl. a lizoszóma membránjában lévő LAMP-

2A fehérje) segítségével belepumpálja a lizoszómába a KFERQ szekvenciát tartalmazó fehérjét (ld. 12. 

ábra). 

Az autofágia vizsgálatának az 1990-es évek elejéig tartó első időszakában közvetlen eszközként csak a 

transzmissziós elektronmikroszkópia állt az autofágia kutatás rendelkezésére. Emellett a vizsgálatok 

csaknem kizárólag a makroautofágiával foglalkoztak. A mikroautofágia inkább a lehetséges, de nem 

bizonyított kategóriába tartozott, a CMA még nem volt ismert, és elektronmikroszkóppal amúgy sem 

vizsgáltató. Ennek alapján a kialakult kép erősen egyoldalú volt, de még így is sok információt adott. 

Ezek az eredmények már az 1970-es évek során lehetővé tették az autofágia funkcióira vonatkozó 

részben hipotetikus elképzelések kialakítását. Ezek a következő voltak. 

1. Normális fiziológiás körülmények között kifejlett szervezetekben az autofágia hozzájárul a 

citoplazmatikus komponensek nagyobb adagokban történő (teljes organellumokat egészükben 

érintő) megújulásához, azaz az organelláris turnoverhez. 

2. Drámai átalakulással járó fiziológiai és fejlődési helyzetekben a fokozott autofágia fontos eszköz 

lehet a sejt, sőt a szervezet egészének, vagy egyes részei szerkezetének és működésének 

átszervezéséhez. 

3. Éhezés és esszenciális táplálék összetevők hiányában a sejtek az autofág önemésztéssel segíthetik 

a nehéz időszak átvészelését, a túlélést. 

4. Szubletális (pusztulást még nem okozó) sejtsérülés esetén a sejtek autofágiával távolíthatják el 

sérült citoplazma részeiket, ezzel elháríthatják a hibásan működő organellumok hatásának 

következményeit és a lebontás termékeit felhasználhatják új, normális sejtalkotók létrehozásához. 

4.2 A sejtek saját fehérjéi lebontásának két fő mechanizmusa 

Az autofágia kutatás második szakaszában az új módszerek alkalmazásának köszönhetően rengeteg 

új eredmény és néhány alapvető felfedezés is született a fent leírt struktúrák és folyamatok 

molekuláris hátteréről. Mielőtt ezekre rátérnénk, még azt a korántsem egyszerű kérdést kell röviden 
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érintenünk, hogy valójában milyen szerepet játszanak a lizoszómák és az autofágia a sejtek saját 

fehérjéinek biokémiai módszerekkel mérhető lebontásában?  

A radioaktív izotópokkal főként az 1970-es években végzett kísérletek alapján az intracelluláris 

fehérjelebontásban a felezési idő szerint két csoportot lehetett elkülöníteni. Azt találták, hogy a 

legtöbb fehérjének hosszú a felezési ideje, tehát lassú turnovere van, ami napokban mérhető. Egy 

kisebbség gyors turnoverű, kis féléletidejű, ami többnyire órákat jelent, de egyes esetekben 15-20 

perc is lehet. Ezek a kis féléletidejű fehérjék további két alkategóriára oszthatók. Az egyikbe tipikusan 

metabolikus folyamatok kulcspontjainak enzimei tartoznak. Esetükben a gyors lebomlás jól 

magyarázható azzal, hogy ezeknek a folyamatoknak nagy sebességgel kell alkalmazkodniuk a 

celluláris igények változásaihoz. A másik alkategóriát az abnormális fehérjék képviselik, amelyek 

haszontalanok, sőt károsak is lehetnek, ezért fontos a minél gyorsabb eliminálásuk.  

A fenti ismeretek birtokában fontossá vált annak a kérdésnek az eldöntése, hogy milyen 

mechanizmusok állnak a lebontó kategóriák mögött. Mivel direkt adatokat nem sikerült gyűjteni a 

válaszhoz sokféle indirekt bizonyítékra és azok összehasonlító elemzésére volt szükség, amíg 

nagyjából koherens elképzelés alakulhatott ki.  

Az egymást támogató eredmények egyik csoportja szerint a hosszabb életidejű fehérjék lebontását 

serkentette többek között az éhezés, szövettenyészeti sejtekben az aminosav megvonás és a szérum 

hiánya, növekedési faktorok és bizonyos anabolikus hormonok (pl. az inzulin) hiánya és katabolikus 

hormonokkal (pl. glukagon) való kezelés. A felsorolt lebontást serkentő hatásokkal egyenes arányban 

nőtt az autofág vakuólák mennyisége. Emellett a lassú turnoverű fehérjék lebontását gátolták olyan 

szerek, amelyek a lizoszómákban gátolták a proteolízist pl. a pH megnövelésével, vagy a lizoszomális 

proteázok gátlásával. A lizoszómában ható fehérjelebontást gátló szerek hatására paradox módon az 

autofág vakuólák számának növekedését tapasztalták. A később született magyarázat szerint ez azért 

van, mert a lebontás csökkenése miatt a szegregált citoplazmatikus anyag felhalmozódik az autofág 

vakuólákban. Mindezek és több más adat arra mutattak, hogy a hosszú felezési idejű fehérjék 

lebontó rendszere a lizoszómák működésén alapul, nem szelektív, és az autofágia áll mögötte (11. 

ábra). 

A fenti hatások nem befolyásolták a rövid felezési idejű fehérjék lebontását. Ez a mechanizmus 

nagyfokú szelektivitást mutatott és kiderült, hogy a lizoszómáktól függetlenül működik (un. nem 

lizoszómális lebontó rendszer) (ld. 11. ábra), ATP-függő citoszolikus folyamatként. Ezekből az 

eredményekből kiindulva kifejlődött egy kutatási irányzat, amely elvezetett az ubiquitin-proteaszóma 

rendszer felfedezéséhez. Ennek a tudományos közösség olyan nagy jelentőséget tulajdonított, hogy 
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három kutatónak 2004-ben odaítélte a kémiai Nobel-díjat. Egyikük, Avram Hershko (Hershko Ferenc) 

Magyarországon, Karcagon született és családjával 1950-ben vándorolt ki Izraelbe. 

 

11. ábra Az intracelluláris fehérje lebontás mérése izolált májsejtekben, radioaktívan jelzett aminosav (14C-

valin) segítségével. A teljes lebontás jele (o), a többi jel lizoszómákra ható gátlószerek hatását mutatja. Az 

eredmény alapján megkülönböztethető a lizoszómális (L), és a nem lizoszómális (NL) lebontás. (A részletes 

magyarázatot ld. alább). L ebben a kísérletben az autofág lebontást NL pedig az ubiquitin-proteaszóma 

rendszer általi lebontást jelenti (A szerző által végzett kísérlet). 

Kiegészítő magyarázat A grafikon a jelzett fehérjék a lebontásból származó 14C-valin mennyiségének 

növekedését mutatja egy 90 percig tartó kísérlet során. A gátlószerrel nem kezelt, azaz kontroll minták (o) a 

teljes lebontás mértékét mutatják, ami 90 perc alatt kb. 6-7%. Ennek nagyjából 1/3 része gátolható a 

lizoszómák működését gátló különböző szerekkel (az alsó négy görbe mutatja a leupeptin, vinblastin, 

propylamine illetve mindhárom lizoszomális gátló szer együttes hatását). Ennek alapján a gátolt rész, tehát az 

összes lebontás 2/3 része tekinthető lizoszomális lebontásnak. A maradék 1/3-ot a lizoszomális gátlószerek nem 

befolyásolják, így ezt tekinthetjük nem lizoszomális lebontásnak.  
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12. ábra Az intracelluláris lebontó mechanizmusok fő típusai 

4.3 A második korszak: autofágia kutatás molekuláris genetikai megközelítés alapján, 

komplex módszerekkel 

Az autofágia kutatás második szakaszának elindulását, és igen nagy mértékben a további fejlődését 

is, a sörélesztőn, azaz a Saccharomyces cerevisiae-n, végzett kutatásoknak köszönhetjük. Ebben a 

sejtben egyetlen nagy vakuóla van, amely tulajdonképpen lizoszóma, mivel benne savas a pH és 

lebontás zajlik. Arról, hogy valójában pontosan mi és hogyan bomlik le ebben a vakuólában 

lényegében semmit nem tudtak az 1980-90-es évek fordulóján. Egy japán kutató Yoshinori Ohsumi 

arra volt kíváncsi, hogy mi történik akkor, ha mutációval, vagy más módon gátolják a vakuólában 

történő proteolízist, nitrogén tartalmú tápanyag hiánya által okozott éheztetés körülményei között. A 

kérdés azért volt érdekes, mert ez az éhezési helyzet áll elő a spóraképzés előtt. Az éheztetés és a 

lebontás gátlás együttes hatása fénymikroszkóppal is látható különös eredményt hozott. A 

lebontásban genetikailag hibás, vagy kívülről adott gátlószerrel (phenyl-methyl sulphonyl fluorid, 

rövidítve PMSF) kezelt sejtek vakuólájában fénymikroszkóppal is látható apró gömb alakú testecskék 

jelentek meg. Az elektron mikroszkópos képek azt mutatták, hogy a gömböcskék belsejében jól 

felismerhető citoplazma részek vannak. Ezek a testek tehát eredetileg autofagoszómák, amelyek a 

vakuólába fúzió révén jutottak be. Ennek következtében már csak egy membránnal borítottak. A 

különbség kifejezésére autofág testeknek (Autophagic Bodies, AB) nevezték el őket (13. ábra). 
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13. ábra Autofág testek élesztősejtben. a és b: kontroll sejtek vakuólájában nincsenek szemcsékként megjelenő 

autofág testek (AB) (a és g: fáziskontraszt, b és h: úgynevezett DIC kép, (azaz Nomarski optikával, Differenciál 

Interferencia Contrast mikroszkóppal készült térhatású kép), g és h: 3h éheztetés után a vakuólában szemcsék 

jelennek meg amelyek autofág testek. Lent: autofág testek (AB) az élesztősejt vakuólájában (V) 

elektronmikroszkópban nézve.  

Megjegyzés  
A fázikontraszt mikroszkóp két sugármenetet állít elő, amelyek közt fáziseltolódást hoz létre és ezt 
fényintenzitás változássá alakítja. Ennek következményeként a sötét és világos részek jobban elkülönülnek 
egymástól. A DIC mikroszkóp polarizált fény két sugármenetével dolgozik, amelyek egymáshoz képest szintén 
fáziseltolódáson mennek át. A két sugár újra egyesítése után, interferencia hatás eredményeként, jelenik meg 
az árnyékoltnak látszó, és ezáltal térhatású kép. 
 

Az, hogy az autofág testek fénymikroszkóppal is jól láthatóak voltak reális lehetőséget kínált releváns 

mutánsok megtalálására. Az autofág mutánsok keresésére a már említett, és korábban mások által 

más célból előállított lebontásban hiányos mutáns törzseket, vagy a PMSF-el való gátlást használták. 

A lebontásban gátolt törzset mutagenizálták, ami azt jelenti, hogy a random módon mutációt okozó 

EMS (ethylmethyl sulphonate) kezelésnek vetették alá. Ezután a mutagenizált sejtekből készült újabb 

tenyészetek olyan klónjai keresték, amelyeknek sejtjeiben az éheztetés hatására nem történt autofág 

test felhalmozódás. Ezek feltehetően olyan sejtek voltak, amelyekben nem képződött 

autofagoszóma. 5000 klón screenelése után találták meg az első autofág gént. Egy újabb több lépcsős 

screenben 38000 mutagenizált klónból kiindulva további 14 autofág gént izoláltak. 
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A japán kutatókkal párhuzamosan Michael Thumm vezetésével német kutatók is dolgoztak a témán. 

Ők kissé más tesztrendszert használtak. Mutagenizálás után először olyan sejteket kerestek, 

amelyekben éheztetés hatására nem nőtt a citoszól fehérjéinek a vakuóláris lebontása. Az ilyen 

sejtek egy része feltehetően nem volt képes autofagoszómát létrehozni és így nem jutott lebontandó 

anyag a vakuólába. Ezután ezekhez a lebontásban deficiens (hiányos) sejtekhez kívülről proteináz 

gátlót adtak. Az autofág mutánsok ilyen körülmények között nem mutattak autofág test 

felhalmozódást. Thumm és csoportja 25000 kolóniából 3 autofág mutánst talált. A két csoport 

csaknem egy időben (1993-ban és 1994-ben) publikálta az eredményeit a FEBS Letters című 

folyóiratban. 

Az elkövetkező nagyjából 10 év alatt több mint 30 autofágiában részt vevő, korábban ismeretlen gént 

azonosítottak, klónoztak, jellemezték a molekuláris sajátosságaikat, és adatokat gyűjtöttek 

működésükről. A munka eredményeképpen kiderült, hogy az autofágia mögött egy teljesen új 

molekuláris hálózat áll, amely evolúciósan konzervált. Nagy valószínűséggel ez az egyike az 

utolsóként felfedezett, a sejtműködésben alapvető szerepet játszó nagy molekuláris hálózatoknak. 

Amellett, hogy a folyamat az élesztőtől az emberig konzervált, kisebb különbségek is vannak a 

mechanizmusban és a szabályozásban is. 

A kutatások új eredményeit két csoportra érdemes osztani. Az egyikbe az autofág folyamat 

molekuláris mechanizmusára, a másikba pedig az autofágiának a sejtek és a szervezet 

működésében betöltött szerepére vonatkozó ismeretek tartoznak.  

4.3.1 Az új szakasz vizsgálati módszerei 

Csaknem minden autofágiában szereplő gén, illetve az általa kódolt fehérje molekuláris szerkezeti és 

működési jellemzése először az élesztőben történt meg. A többi élőlény autofág génjeinek 

homológjait is túlnyomórészt az élesztő gének bázissorrendjéből kiindulva, gén könyvtárak adatai 

révén azonosították, majd vizsgálták tovább. A funkcionális jellemzésben, a molekuláris sejtbiológia 

legmodernebb eszközeit vetették és vetik be, emellett továbbra is használják a tradicionális 

módszereket. 

Érdemes itt a leggyakrabban használt módszerekről néhány szót szólni, hiszen ezek képezik az 

eredmények, a következtetések alapját és teszik hitelessé az új ismereteket. Közöttük nehéz rangsort 

felállítani, de látványosságban biztosan kiemelkednek az egyszerűbb formában már korábban is 

ismert fluoreszcens fénymikroszkópia modern változatai.  

A fluoreszcens mikroszkópia tündöklésének kétféle oka van. Az egyik a mikroszkópi technikai 

megújítása. Az újítások közé tartozik a lézer fény használata, ami kiküszöböli a teljes látható fény 
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széles hullámhossz-spektrumából származó hibát. Az un. konfokális technika, vagy az un. optikai 

metszet készítés lehetővé teszi, hogy a képalkotásban csak a fókuszsíkból származó fénysugarak 

vegyenek részt. Mindezektől a képek a korábbiaknál sokkal élesebbek lesznek. Ezekkel és további 

fejlesztésekkel nagymértékben növelni lehetett a megfigyelések szelektivitását és a vizsgált 

struktúrák felismerhetőségét. 

A másik ok, hogy forradalmian új fluoreszcens jelölési módokat fejlesztettek ki, amelyekkel 

feltérképezhető adott fehérjéknek a sejtekben való eloszlása, elhelyezkedése és ezek változásai. A 

fluoreszcens jelölés egyik alapvető módja immunkölcsönhatásra épül. Egy adott fehérje 

kimutatásához ellenanyagot készíthetünk, vagy szerencsés esetben vásárolhatunk. Ezt az úgynevezett 

primer ellenanyagot bejuttathatjuk kémiailag finoman rögzített sejtekbe ahol a bennünket érdeklő 

fehérjéhez kapcsolódnak. Ezután a fehérjéinkhez kapcsolt primer ellenanyag ellen termeltetett 

fluoreszcensen jelölt un. másodlagos ellenanyagot alkalmazunk, amely a primer ellenanyag 

invariábilis nehéz láncához kötődik. Ezáltal fluoreszcens mikroszkópban láthatóvá válik az 

érdeklődésünk tárgyát képező kettős ellenanyaggal jelölt fehérje. (Ezen az alapelven működik egy sor 

további módszer is, pl. olyan, amelyben a számunkra érdekes fehérje funkcionálisan nem fontos 

részét kiegészítjük egy ellenanyaggal jól kimutatható aminosav lánccal.) 

A jelölés zseniális új módszerének kifejlesztéséhez vezetett egy a kristály medúzában (Aequorea 

victoria) található zölden fluoreszkáló fehérje (Green Fluorescent Protein, GFP) genetikai manipuláció 

révén történő felhasználása (14. ábra).  

 

14. ábra A zöld fluoreszcens fehérje (Green Fluorescent Protein GFP) természetes előfordulása a kristály 

medúzában; az állat kék fénnyel gerjesztve zölden fluoreszkál. A fehérje izolálásáért, jellemzéséért és 
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felhasználásáért Roger Y. Tsien, Martin Chalfie amerikai tudós valamint Osamu Shimomura japán kutató 2008 

kémiai Nobel-díjat kapott. 

Ennek lényege az, hogy a vizsgált fehérjét kódoló DNS szakaszhoz hozzá kötjük a GFP-t kódoló 

szakaszt. Az így létrejött hibrid fehérje a legtöbb esetben az eredeti, GFP-vel nem módosított 

fehérjével azonos módon, vagy ahhoz nagyon hasonlóan viselkedik. Ennek köszönhetően a GFP-vel 

jelzett fehérjék élő sejtekben is vizsgálhatók fluoreszcens mikroszkóppal, mivel kék fénnyel gerjesztve 

zöld színben tündökölnek. A lehetőségeket tovább növeli, hogy a GFP szerkezetének módosításával 

előállítottak pl. sárga vagy vörös színnel fluoreszkáló fehérjét is. 

Bár kutatási szempontból talán kisebb jelentőségű, de mindenképpen igen látványos, hogy GFP-vel 

jelzett fehérje segítségével létrehoztak olyan, akár emlős állatokat is, amelyek kék fénnyel 

megvilágítva zöld fluoreszcenciát mutatnak (15. ábra). 

 

15. ábra A GFP-t valamilyen fehérjéhez kapcsolva be lehet vinni különböző szervezetekbe, akár emlősökbe is. 

Egyes kiválasztott fehérjék kimutatására igen gyakran használják az un. immunoblotting (Western 

blotting) módszert. Ennek az a lényege, hogy a detergens segítségével feloldott (lizált) sejtek fehérjéit 

molekula tömegük alapján szétválasztják, majd láthatóvá teszik. A szétválasztás úgy történik, hogy a 

sejtlizátum fehérjéi töltésük révén poliakrilamid gélben, két elektród között mozognak, sebességük 

eltérő lévén eltávolodnak egymástól, a távolság pedig lényegében a molekulatömegük függvénye. A 
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vizsgált fehérjét az ellene termelt és jelzést adó ellenanyaggal történő immunreakcióval azonosítjuk 

(16. ábra). Ez a módszer alkalmas arra is, hogy megkülönböztessük ugyanannak a fehérjének a nem 

foszforilált és foszforilált változatát, mivel a foszforiláció növeli a fehérje molekulatömegét. 

F  

16. ábra A GFP-vel kiegészített és anélküli autofág fehérjék szétválasztása poliakrilamid gélen, elektroforézissel. 

A fekete csíkok az immunreakcióval láthatóvá tett fehérjék. A vándorlás föntről lefelé történik, tehát a kisebb 

molekulatömegű fehérjék vannak alul. A GFP-vel kiegészített fehérjék tömege nagyobb, ezért feljebb 

helyezkednek el. A középen látható vékony csíkok azonosítatlan fehérjétől származnak. 

A1 sáv: vad típusú élesztő törzs, amelyikben jelen van az Aut7p fehérje,  
B1 sáv: vad típusú élesztő törzs, amelyikben jelen van az Apg12p-Apg5p fehérje komplexum;  
A2 sáv: mutáns élesztő, amelyből hiányzik az aut7 gén 
B2 sáv: mutáns élesztő, amelyből hiányzik az apg5 gén 
A3 sáv: aut7 hiányos GFP-Aut7p-t termelő élesztő  
B3 sáv: apg5 hiányos GFP-Apg5p-t termelő élesztő 

 

A fehérjék viselkedésére vonatkozó fontos információ az, hogy mely más fehérjékkel képeznek 

komplexumo(ka)t. Ennek kimutatására (többek között) alkalmas az un. immunoprecipitáció 

módszere, amelynek igen sokféle változata van. A módszer alkalmazásához az érdeklődésünket 

felkeltett fehérje (a célfehérjénk) ellenanyagára van szükségünk. Ezt apró (pl. mágneses, vagy 

különböző anyagú gélekből készített) gyöngyöcskékhez rögzítjük. A gyöngyöcskék felszínén lévő 

ellenanyag nem kovalens, gyenge kölcsönhatások (ionos, hidrofil, hidrofób) révén magához köti a 

célfehérjénket és rajta keresztül a hozzá tapadt, vele egy komplexumot képező fehérjé(ke)t is. Ezután 

az összetapadt fehérjéket detergens oldattal való kezeléssel szétválasztjuk és oldatukat poliakrilamid 

gélen futtatjuk; így az asszociált fehérjék számáról és molekula tömegéről egyaránt információt 

kapunk. 
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Csupán felsorolásszerűen jelezzük, hogy az új eredmények létrejöttében továbbra is fontos szerep jut 

a hagyományos eszközöknek, mint pl. specifikus gátlószerek, úgymint a proteináz gátló leupeptin, 

PMSF; foszfatidil inozitol enzimet gátló 3-methyladenine, wortmannin; az autofágiát serkentő 

rapamycin; a lizoszóma pH-ját emelő bafilomycin; a lizoszómát festő anyagok, mint pl. acridine 

orange, lysotracker red stb… Emellett fontos eszköz maradt az elektronmikroszkóp és bizonyos 

esetekben a lebontás biokémiai mérése is. 

4.3.2 A molekuláris mechanizmus 

Az autofág folyamat fehérje szintű kutatása már a mai napig is egy sor új molekuláris sejtbiológiai 

folyamat és intracelluláris szabályozási lépés felfedezéséhez vezetett, és még továbbiak várhatók. 

Az érdeklődés, különösen kezdetben az autofagoszómák keletkezésének a folyamatára 

koncentrálódott, ami molekuláris szinten addig teljesen ismeretlen volt. Itt és most érdemes az 

ismertetést az Atg8 fehérje köré csoportosítani amely, mint kiderült fontos szereplője a fagofór 

keletkezésének és ennek során különös, új molekuláris folyamatokban vesz részt. Immunjelölési és 

GFP-segítségével végzett lokalizációs kísérletek azt mutatták (és mutatják), hogy táplálékkal jól 

ellátott sejtekben a zölden fluoreszkáló GFP-vel jelzett Atg8 molekulák diffúz citoplazmatikus 

eloszlásúak (17.A ábra) 
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17. ábra A GFP-vel jelzett Atg8 fehérje az autofág testek membránjához kapcsolódva, azok markereként 

szerepel. A és F: nem éheztetett kontroll sejtek, D és I 3h- át éheztetett sejtek fluoreszcens és DIC 

mikroszkóppal készült képe.  

3 órás éheztetés után azonban a (lebontásban gátolt sejtekben) az autofág testeknek megfelelő 

nagyságú és elhelyezkedésű kerek zöld foltok formájában jelennek meg (17D. ábra). Párhuzamos 

elektronmikroszkópos vizsgálatok szerint ilyenkor valóban autofág testek halmozódtak fel a 

vakuólában. További részletesebb vizsgálatok alapján megállapították, hogy az Atg8 molekulák az 

éheztetés hatására először egy a citoplazmának az élesztősejtek vakuólájához közeli helyére 

vándorolnak, emiatt válik a diffúz citoplazmatikus eloszlás foltszerűvé (vagy kisebb nagyítással nézve 

pontszerűvé). Ezek után jelennek meg a zöld kerek foltok a vakuólában. Úgy látszott tehát, hogy az 

Atg8 molekula még a citoplazmában beépül az autofagoszómákba és ha a lebontás a vakuólában 

gátolt, akkor még jó ideig látható marad az autofág testekben.  

Sejtbiokémiai módszerekkel kimutatták, hogy az Atg8 molekula olyan különös, addig ismeretlen 

reakciósorozatban vesz részt, amelyben számos további autofág fehérje is szerepel. Ennek 

összefoglalását tartalmazza a 18. ábra. Ezen az ábrán további autofág fehérjék találhatók, az Atg7, és 

az Atg3. Ezek olyan lépéseket katalizálnak, amelyek nagyon hasonlítanak az ubiquitin-proteaszóma 

rendszerben szereplő un. ubiquitinilációs folyamathoz, amelyet a nem lizoszomális fehérjelebontás 

kutatása során fedeztek fel. (Ezzel a folyamattal az összefoglalónk második fő fejezete foglalkozik.) A 

hasonlóság lényege hogy két lépcsőben (aktiválás és transzfer) kerül egy viszonylag kis méretű 

fehérje (az Atg8 az autofágia során, illetve a nem lizoszomális lebontás esetében az ubiquitin) egy 

célmolekulára (ami foszfatidiletanolamin, illetve egy célfehérje). Az Atg8-al és az ubiquitinnel történő 

konjugáció célja az, hogy későbbi folyamatok számára mintegy megjelölje a célmolekulát. Az Atg8 

konjugáció különössége abban van, hogy a célmolekula egy membránalkotó foszfolipid. A folyamatot 

ezért az Atg8 lipidációjaként is felfoghatjuk. 
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18. ábra Az ATG8 fehérje foszfatidiletanolamidhoz való kapcsolódási un. lipidációs ciklusa. A leírást ld. a 

szövegben. 

A folyamat újszerűségét és jelentőségét mutatja, hogy a cikk, amelyben leírták a „Nature” folyóiratban jelent 
meg (Ichimura, Y., T. Kirisako, T. Takao, Y. Satomi, Y. Shimonishi, N. Ishihara, N. Mizushima, I. Tanida, E. 
Kominami, M. Ohsumi, T. Noda and Y. Ohsumi (2000). "A ubiquitin-like system mediates protein lipidation." 
Nature 408 (6811): 488-492.), amely az egyik legnagyobb presztizsű multidiszdiplináris tudományos hetilap. 

Az Atg8 tehát a keletkező fagofórhoz és ennek révén az autofagoszóma membránjához kötődik egy 

membrán foszfolipid, a foszfatidiletanolamin (PE) révén. Mint kiderült, ez a lépés nem csak az 

élesztőben történik meg, tehát nem fajspecifikus, hanem általánosan jellemző az autofágiára 

bármilyen fajban is jelenjék az meg. A szokásoknak megfelelően különböző modell szervezetekben 

más-más nomenklatúrát használnak a filogenetikailag rokon fehérjék (ortológok) megnevezésére. Az 

Atg8 ortológját megtalálták emlősökben is, ahol neve LC3. Mivel az Atg8/LC3 fehérjének autofág 

izoláló membránhoz való kapcsolódása általános ezért jelzett formája felhasználható az 

autofágoszóma keletkezés kimutatására. A jelzés révén az autofagoszóma keletkezése minden fajban 

úgy mutatkozik, mint az élesztőben, tehát fluoreszcens mikroszkópban nézve a GFP-LC3/GFP-Atg8 

diffúz citoplazmatikus eloszlása szemcséssé változik (19. ábra). 
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19. ábra A lipidált és fluorescens ellenanyaggal jelölt LC3 (Atg8) szemcsés megjelenése az autofagoszómákat 

mutatja. 

Újabb különös és váratlan fejleményt jelentett, hogy az autofagoszóma képződésében egy másik 

ubiquitinilációhoz hasonló folyamat létezésére is fény derült. Ebben szintén részt vesz az Atg7, 

ezúttal azonban egy másik fehérjét, az Atg12-t aktiválja. A transzferáló enzim és a célfehérje is új, 

sorrend szerint, az Atg10 és az Atg5. Az Atg12-Atg5 konjugátum az Atg16-al komplexumot képez, 

majd dimerizálódik, sőt tetramerizálódik; a tetramer pedig a fagofórhoz tapad. A folyamatban részt 

vesz még az Atg4 enzim, amely az Atg8-ról kezdő lépésként levág egy terminális arginint (R), illetve 

levágja a célmolekuláról (PE) és ezzel újra felhasználhatóvá teszi (20. ábra). 



31 
 

 

20. ábra A fagofór keletkezésében szereplő ubiquitinilációhoz hasonló további molekuláris folyamatok. A leírást 

ld. a szövegben. (A jobb felső sarokban lévő Atg5 részvételével zajló folyamat az apoptózissal (programozott 

sejthalál) való kapcsolatot jelzi.) 

Az az elszánt olvasó, aki az eddigieket feszült figyelemmel követte nyomon, valószínűleg felfedezte, 

hogy az autofágia eddig leírt folyamatáról nem derült eddig ki, hogy hogyan kezdődik. Ez a kérdés 

jogos, mivel az első lépésként feltűnő Atg8-PE konjugáció nyilván nem egy állandóan zajló 

(konstitutív) folyamat, hanem pl. az éhezés hatására történő valamilyen molekuláris változásnak el 

kell indítania; tehát az Atg8-PE konjugáció előtti lépés(ek)re is szükség van. 

Azért, hogy megelőzzem, a későbbi csalódást előre bocsátom, hogy ismerünk ilyen lépéseket, a 

folyamat egyelőre mégsem áll össze logikusan összefüggő és világosan áttekinthető változások 

sorozatává. Ennek egy nagy előnye mindenképpen van, az hogy itt továbbra is óriási lehetőségek 

vannak újdonságok felfedezésére. Amit az autofagoszómák, illetve a fagofór keletkezéséhez vezető 

kezdeti eseményekről többszörösen igazolva jelenleg tudunk az a következő.  

Az eddigi két molekuláris lépés sorozathoz csatlakozóan, illetve azokat megelőzően három további 

fehérje komplexum kialakulása is megtörténik. Ezeknek egymáshoz, és a következő lépésekhez való 

pontos viszonya egyelőre ismeretlen. Elsőként érdemes említeni azt a lépést, amelyben az Atg18, az 

Atg2 és az Atg9 vesz részt. Itt különös jelentősége van annak, hogy az Atg9 „személyében” az 

autofagoszóma képződésének korai szakaszában szereplő egyetlen integráns (a membránba illesztett 

és nem ahhoz kívülről asszociálódott) membrán fehérjével találkozunk. Ennek alapján feltételezhető, 
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hogy az Atg9 valamilyen módon részt vesz a membrán lipideknek a fagofór keletkezéséhez való 

szállításában (21. ábra). 

 

21. ábra A fagofór (jobboldali nyíllal jelzett) képződését megelőző további molekuláris komplexum kialakulása.  

A másodikként említendő lépésben szerepel az Atg1 és mellette 3 további fehérje, az Atg13, Atg17 és 

az Atg29. Ezekről azt tudjuk, hogy éhezéskor az Atg1 csatlakozik a másik három fehérje 

komplexumához és emellett az Atg13 defoszforilálódik (22. ábra).  

 

22. ábra A fagofór képződéshez szükséges újabb molekuláris komplexum kialakulása. A nyíl a defoszforilációs 

irányt mutatja, ami az autofagoszómák keletkezéséhez vezet. 

Ez a lépés megelőzi a fagofór keletkezésének elindulását, ugyanúgy ahogyan a harmadik fagofór 

keletkezés feltételét képező molekuláris reakció. Ebben egy membrán lipid, a foszfatidil inozitol (PI) 

foszforilációja szerepel, amelynek révén foszfatidilinozitol-3foszfát (PIP3P) keletkezik (23. ábra). Ha 

ezt a lépést megfelelő vegyületekkel (pl. 3-metiladenin, wortmannin) gátoljuk, akkor nem indul el a 

fagofór keletkezése sőt (ahogy ezt a jelen összefoglaló autofágiáról szóló fő fejezetének szerzője és 

munkatársai elsőként kimutatták), a már meglévő fagofór is visszafejlődik.  
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23. ábra A fagofór képződéshez szükséges harmadik nélkülözhetetlen molekuláris esemény a foszfatidilinozitol 

(PI) foszfatidilinozitol 3-foszfáttá (PI3P) alakulása. A folyamatot az Atg6-Atg14-Vps15-Vps34 nevű fehérjék 

komplexuma katalizálja. Bármelyik komponens hiányzik, nem megy végbe a PI-PI3P átalakulás, amelyben az .  

molekuláris komplexum kialakulása. Ez a reakció nélkülözhetetlen a fagofór keletkezésének elindulásához. 

 

4.3.3 Az autofágiának a sejtekben és a szervezetben betöltött szerepe 

Mindeddig a szűken vett autofágiáról volt szó. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a folyamat valójában 

csupán egy emésztést végrehajtó mechanizmus, és mint ilyennek be kell illeszkednie a sejt, és 

soksejtűek esetében a szervezet, bonyolult szabályozási rendszereinek hálózatába. Ennek alapján 

dőlnek el azok a működés szempontjából döntő kérdések, hogy mit, mikor és miért emészt meg a sejt 

autofágiával. A folyamatoknak ez a régiója még az autofágia mechanizmusánál is sokkal 

bonyolultabb. Viszont sokkal többet is tudunk róla, mivel a sejtek már eddig feltérképezett 

szabályozási útvonalainak igen nagy része kapcsolatban áll az autofágiával. A kutatások tárgya ebben 

a vonatkozásban éppen ezeknek a kapcsolatoknak a felderítése. Ebben az összefoglalóban csak egy 

szempillantásnyi betekintésre van csupán lehetőség ezekkel a folyamatokkal kapcsolatban, amihez a 

24. ábra ad segítséget. 
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24. ábra A környezeti hatások (ebben az esetben a szervezeten belülieké) egy része a sejt membránjában lévő 

jelfogó molekulák (pl. az inzulin (INS) és az inzulin-szerű növekedési faktor (IGF)), mások transzport folyamatok 

(glucose, aminosavak (amino acids)) vagy diffúzió (foszfatidilinozitol foszforilációt gátló szerek (wortmannin 

stb…)) megint mások a belső környezet bonyolultabb változásai (stresszhatások) révén indítanak be 

intracelluláris változásokat. Ezek közül az autofágiával már bizonyított módon kapcsolatban lévő molekuláris 

lépések sorozatának (azaz szignalizációs utaknak) egy részét mutatja az ábra.  

Éhezés, megújulás, fitnesz, élethossz, öregedés 

A 24. ábrán feltüntetett folyamatok részletes analízise külön fejezetet igényelne. Ezért itt csak 

egyetlen csomópontról szólunk. Az autofágia legősibb funkciója az éheztetés túlélése az átmenetileg 

nélkülözhető sejtalkotók megemésztésének révén. Például a normális élesztő sejtek életképessége az 

éheztetés során 5 napig nem csökken, ugyanennyi idő alatt az ATG1 mutáns sejteké 20%-ra 

redukálódik.  
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Emlősökben az autofág aktivitás a táplálékbevitellel fordítottan arányos aktivitást mutat. Az éhezési 

autofágia látványos példáját találták egerekben közvetlenül születés után. Ennek okát főként abban 

látják, hogy a méhben a placenta optimális táplálkozási feltételeket biztosít. Születéskor ez 

megszakad, ezért működésbe kell lépnie az autofágiának, hogy áthidalja a méhen kívüli (extrauterin) 

létre való átállást. (A születés utáni autofág hullámnak az éhezésen túl további oka is van, amit a 

fejlődési autofágia kapcsán alább említünk.) 

Az autofágia éhezés során történő aktiválása (autophagy induction) az mTOR-al (ahol m: mammalian, 

azaz emlős) jelzett fehérjekomplexum változásával van kapcsolatban (ld. 24. ábra). Ez anabolikus 

állapotban (jóllakottan, a felépítő, pl. fehérjeszintézis, energia termelő és raktározó működések 

túlsúlya esetén) aktív, ezzel szemben a katabolikus állapot (az éhezés, a lebontó folyamatok túlsúlya, 

az energia raktárak kiürülése) az mTOR komplexum aktivitásának csökkenéséhez vezet. A fokozott 

aktivitású mTOR:PRAS:Raptor:GβL komplexum gátolja, míg az inaktív vagy csökkent aktivitású 

mTOR:Raptor:GβL:FkBP12:Rap komplexum serkenti az autofágiát. Az mTOR közvetlenül az ATG13 

foszforilációja révén szabályozza az autofágiát. Az ATG13 foszforilációja az autofágia gátlását, 

defoszforilációja pedig az autofágia aktiválását vonja maga után (ld.22 és 24. ábra). 

Az autofágia mérsékelt stimulálásához nincs szükség hosszú távú teljes táplálékmegvonásra. A TOR 

aktivitás a szervezetben finoman szabályozott, csökkenésének nem kell túlzottnak lennie, és normális 

fiziológiás körülmények között az autofág aktivitás növekedése alatta marad a lehetséges 

maximálisnak. (Az ilyen autofágiát többen un. bazális autofágiának nevezik, amelyben a makro- és a 

mikroautofágia egyaránt részt vesz.) Kimutatták, hogy funkcióvesztéses TOR mutánsok élethossza 

megnő, öregedésük lassabb. Ezzel szemben autofágiában hiányos mutánsok esetében a helyzet 

fordított. Ezen eredmények alapján valószínű, hogy a TOR aktivitás (anabolikus túlsúly) vezet az 

élethossz csökkenéséhez, míg a kisebb (katabolikus túlsúly) élethossz növekedést okoz.  

Annak alapján, hogy a csökkent mTOR működés következménye fokozott autofágia, joggal 

feltételezhető, hogy az élethossz növekedéséért éppen a megnövekedett autofág aktivitás a felelős. 

Ezen gondolat szerint az energia raktárak tartalmának rendszeres felhasználása, azok túlzott és tartós 

feltöltöttségének elkerülése, tehát a sportolás, a mértéktartó táplálkozás, (legalább is részben) az 

autofágia révén fejti ki jótékony hatását. Mindezt alátámasztja az, amit az autofágia működéséről 

megismertünk. Bár a táplálék megvonásra történő autofágia nem szelektív, a sejtek citoplazmája 

nagyobb adagjainak megemésztésével mégis a korábban szintetizált sejtalkotók lebontását végzi. A 

megemésztett részeket a sejtnek a saját és a szervezet egyensúlyának fenntartása érdekében 

újonnan szintetizáltakkal kell pótolnia, ami pedig megújulást jelent. Az apró lépésekben folyó 

megújulás rövid és hosszú távon is kifejti hatását, javíthatja a fitneszt, növelheti az élettartamot, 
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lassíthatja az öregedést. Mindezek alapján csábító, sőt talán igaz is az a gondolat, hogy éppen ezzel a 

megújulással állhat kapcsolatban a mértékletesség maximája, a kalóriaszegény diéta kedvező hatása, 

és a böjtölés sok évszázados, talán évezredes hagyománya. Korszakunkra jellemző, hogy már 

felvetődött autofágiát fokozó hatóanyagok kifejlesztése abból a célból, hogy a legkisebb fizikai és 

szellemi megerőltetés nélkül is elérhető legyen a celluláris megújulás fokozása. 

Autofágia az egyedfejlődésben és funkcióváltásban 

A környezethez való alkalmazkodás és az egyedfejlődés nem csak azzal jár együtt, hogy már meglévő 

mechanizmusok a változó igények szerint intenzívebben, vagy gyengébben működnek. A szabályos 

periódusokban, vagy random módon jelentkező markáns környezeti változások, vagy az 

egyedfejlődés új szakaszai gyakran a meglévő celluláris mechanizmusok cseréjét, a sejtek 

szerkezetének átrendeződését is igénylik. Ebbe a kategóriába is besorolható az autofágia már 

említett aktiválódása közvetlenül a születés után. A funkcióváltással kapcsolatos autofágia egy másik 

érdekes példája az autofágia részvétele az emlőmirigy posztlaktációs involúciójában, azaz a szoptatás 

időszakának aktív állapotából a mindennapi állapotba való visszatérés folyamatában. Hasonlóan 

látványos az autofágia szerepe a vörösvérsejtek érésében az erythroblasttól az érett erythrocytáig. 

Ennek során a sejtmaggal és az összes intracelluláris organellummal ellátott szöveti őssejtből 

(erythroblast) végdifferenciált vörösvérsejt lesz, amelyben már egyáltalán nincsenek organellumok. 

Ezek eltávolításában nélkülözhetetlen az autofágia részvétele. A fenti három kiragadott példa mellett 

akár tucatnyi más funkcióváltásos folyamatot is fel lehetne sorolni, amelyekben szerepet játszik a 

fokozott autofágia. 

Óriási szerepe van az autofágiának a teljes átalakulással fejlődő rovarokban. Az utolsó 

lárvastádiumban induló autofág hullám segítségével lebomlanak a lárvális szervek és az így 

felszabadult anyagból épülnek fel az imágó új szervei. A folyamat szigorú hormonális szabályozás 

alatt áll, amelyben a döntő szerepet játszik a szteroid vedlési hormon (ecdyson).  

Szelektív autofágia 

Már az autofágia kutatásának korai szakaszában felmerült az a kérdés, hogy lehet-e szelektív az 

autofág folyamat? Más szavakkal kifejezve tud-e válogatni az elemésztendő sejtalkotók között? 

Ennek azért van különös jelentősége, mert ha képes erre, akkor célzottan emésztheti meg pl. az 

elöregedett, hibás, vagy fölösleges sejtalkotókat, ezzel képes specifikusan működni, és sokszorosára 

növelheti a megújító és javító hatékonyságát. A szelektivitás lehetőségét már a korai kutatások során 

felvetették, de igazán meggyőző bizonyítékok nem szóltak mellette. Az újabb fejlemények közé 

tartozik, hogy ma már ismerünk jó néhány folyamatot, amelyben vitathatatlanul működnek a 

szelektív mechanizmusok.  
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Élesztőben egy különös szelektív autofág mechanizmus működik, amit citolazma-vakuóla célba 

juttató, vagy szállító útnak (cytoplasm to vacuole targeting (Cvt) pathway) nevezhetnénk. Ebben a 

folyamatban az élesztő vakuólájában működő úgynevezett aminopeptidáz enzim (Ape1) a szállítandó 

anyag. A Cvt szállító út újdonságának megértéséhez szólni kell néhány szót a lebontó enzimek 

vakuólába jutásának szokásos útjáról, amely un. vezikuláris transzport révén valósul meg. Eszerint az 

ER riboszómáin szintetizálódott fehérje először bekerül az ER üregébe, majd az onnan lefűződő 

vezikulákba jut, amelyek segítségével áthalad a Golgi-készüléken. Ezután a Golgi-készülék másik 

oldaláról lefűződő vezikulák révén jut a vakuólába, hogy ott proteolitikus hasítás után aktiválódjék. 

Ehhez képest a Cvt út úgy működik, hogy az Ape1 nem az ER riboszómáin, hanem a citoszólban lévő 

riboszómákon szintetizálódik (ekkor még előalak, prApe1 formában létezik), ahol hozzá kapcsolódnak 

az Atg19 és Atg11 fehérjék. Ezeknek kötőhelyük van az Atg8-hoz, ami a kialakulóban lévő 

autofagoszóma membránjához, a fagofórhoz foszfatidiletanolamin révén hozzá van rögzítve. A 

fagofór záródásakor az Ape1-Atg19-Atg11 komplexum az Atg8-hoz kötődve más citoplazma 

komponensek nélkül, tehát szelektív módon kerül be az autofagoszómába (amit egyébként itt Cvt 

vezikulának hívnak; 25.C ábra). Az autofagoszóma (Cvt vezikula) a következő lépésben a szokásos 

módon fúzionál a vakuólával, és így juttatja oda az Ape1-et, ahol az szintén proteolitikus hasítás után 

aktiválódik.  

Egy másik példa: ha az élesztősejteket methanolban gazdag közegben tenyésztünk, akkor ezt a 

vegyületet használják fel energia termelésére, amihez nagyszámú peroxisomára van szükségük. Ha 

ezt követően glukóz tartalmú közegbe tesszük a sejteket, akkor a peroxisomák túlnyomó része 

feleslegessé válik, tehát el kell őket távolítani. Ezt a sejtek szelektív autofágiával végezik el. A 

folyamatot külön névvel illetik, pexofágiának hívják (25.B ábra). Emellett élesztő és emlős sejtekben 

egyaránt vannak adatok annak alátámasztására, hogy a mitochondriumok is lehetnek a szelektív 

makroautofágia célpontjai (25.A ábra).  

A jelenleg talán legtöbb figyelmet vonzó szelektívnek mutatkozó autofág folyamat neurodegeneratív 

betegségekkel van összefüggésben; ennek központi szereplője a p62/SQSTM1 (egy 62 kD fehérje, 

amelyet többek között „sequestosome 1” névvel is illetnek). Azt már korábban is tudták, hogy 

neurodegeneratív betegségekben (pl. Alzheimer, Huntington vagy Parkinson kórban káros protein 

aggregátumok képződnek, amelyekben ubiquitin is található. Az ubiquitin (illetve annak polimerizált 

változata, a poliubiquitin oldallánc) képes komplexet képezni a p62-vel. Az újabb vizsgálatok 

kimutatták, hogy a p62-nek nem csak ubiquitin, hanem LC3 kötőhelye is van. Ilyen módon a p62 

révén a protein aggregátumok a fagofórhoz tapadhatnak, és ezáltal bekerülhetnek az 

autofagoszómába (26. ábra). Ez azt jelenti, hogy a káros protein aggregátumokat szelektív 

autofágiával képes a sejt megemészteni. Jó bizonyítékát adja ennek az elképzelésnek az az eredmény, 
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amely szerint pl. autofág mutáns idegsejtekben p62-t és más, valószínűleg abnormális fehérjéket 

tartalmazó nagyméretű fehérje komplexumok (un. inklúziós testek) alakulnak ki. A valószínű 

magyarázat szerint ezek azért halmozódnak fel, mert a mutáns sejtjei nem képesek autofágiára, 

amellyel ezeket a fehérje aggregátumokat eltávolíthatnák. A szelektív autofágia néhány példáját és a 

szelektivitás általános sémáját a 25. ábra mutatja be. 

 

 

25. ábra Néhány példa a szelektív autofágiára. A: mitophagia; a sérült mitochnondrium ma még ismeretlen 

módon jelző anyagot bocsát ki, aminek révén szelektíven autofágoszómába kerül; B: pexophagia; a 

feltételezések szerint a PEX14+PEX3 komplexum kapcsolatba lép az Atg11 és Atg8 komplexumával és így a 

fagofórhoz kötődik; C: a citoplazma-vakuólum szállító rendszer; a prApe1 fehérje a vakuólába szállítandó enzim, 

amely az Atg19 és Atg11 komplexumán keresztül csatlakozik a fagofórhoz kapcsolódó Atg8-hoz. D: a szelektív 

autofág folyamatok általános sémája. Az autofágiára ítélt anyagot (szubszrát) a hozzá specifikus módon 

(kizárólagosan) kötődő fehérje (marker) jelöli meg; ehhez egy adaptor fehérje csatlakozik, amely az autofág 

membránon lévő befogadó (receptor) fehérjén keresztül rögzíti a komplexumot a fagofórhoz, és így biztosítja a 

szubszrát autofagoszómába jutását. 
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26. ábra A poliubiquitinilált fehérjéket köti a p62, amelynek LC3 kötőhelye is van, ezzel a fagofórhoz is kötődik, 

amelynek révén bejut az autofagoszómába. 

Az autofágia további pleiotrop funkciói 

A pleiotropia azt jelenti, hogy egy folyamatnak nem csak egy, hanem sok különféle hatása van. A már 

tárgyalt éhezési, fejlődési és szelektív autofágia mellett további folyamatokban is szerepet játszik ez a 

különleges önemésztő folyamat. 

Kimutatták, hogy vírusokat, és a fagocitózist követően (a fagoszóma membránját feloldva a citoszolba 

jutó) baktériumokat a sejt képes lehet autofágoszómákba csomagolni és a lizoszómába juttatni. Az 

autofágia révén elemésztett vírusokból, baktériumokból, de saját hosszú életidejű citoplazmatikus 

fehérjékből származó peptidek, részt vehetnek MHC II típusú antigén prezentációban.  

Úgy látszik, hogy az autofágia szerepe ellentmondásos a rákos daganatok kialakulásában. Egyrészt 

hozzájárulhat a tumorsejtek túléléséhez, amelyek gyakran tápanyagban és energiában szegény 

környezetben találhatók. Ilyen helyzetben az önemésztéssel tápanyagot nyerhetnek. Másrészt az 

autofágia segíthet abban, hogy eliminálódjanak a károsodott mitochondriumok, amelyek szabad 

gyököket képeznek és azok mutagén hatásuknál fogva tumorok kialakulását segíthetik. Az 

Atg6/Beclin-1 génről kimutatták, hogy monoallelikus deléciójuk (a kromoszómapárok egyikében való 

hiányuk) a sporadikus mell és petefészek rák esetek 40-75 %-ában kimutatható. Ilyen genetikai hibát 

hordozó egerekben tüdő, máj és nyirokszervi rák képződés mutatható ki. Mindezek mellett az 

autofágia részt vehet a tumorsejtek pusztulását okozó kettes típusú programozott sejthalálban is. 

Lizoszomális betegségek 

Végül említést érdemelnek, az un. lizoszomális raktározási betegségek, amelyek lizoszomális enzimek 

hiányával, vagy az autofág-heterofág-lizoszomális emésztési folyamat más zavarával vannak 

összefüggésben. Ezek rendszerint ritka örökletes betegségek. Néhány kiragadott példájukat az alábbi 

táblázat foglalja össze. 

Betegség Hiányzó fehérje Felhalmozódó termék 

Canavan-kór aszpartoaciláz, aminoaciláz 2 N-acetilaszparaginsav 
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Gaucher-kór glukocerebrozidáz glukocerebrozid 

Krabbe-kór galaktozilceramidáz Galaktozil-ceramid és -, szfingozin 

Niemann-Pick-kór szfingomielináz szfingomielin 

Pompe-kór α-1,4-glukozidáz glikogén 

Tay-Sachs-kór β-hexózaminidáz α-alegység GM2 gangliozid 

Wolman-kór savas lipáz koleszterin észterek 

 

Perspektívák 

Az autofágia kutatása a 21. századi kísérleti biológia egyik forró területévé vált. Még ma is nő a 

témával foglalkozó kutatók száma. Nem meglepő, hogy a legnagyobb presztízsű tudományos 

folyóiratok (pl. Cell, Nature, Science, Journal of Cell Biology stb…) sorra publikálnak autofágiával 

foglalkozó cikkeket. 2004-ben megjelent az első önálló kötet, amely csak az autofágiával foglalkozott, 

és 2005-ben a témának saját folyóirata indult (27. ábra). Az a tény, hogy az eukarióta sejtek ma élő 

legősibb formáiban is jelen van, alapvető biológiai jelentőségét mutatja. A jelen fejezet szerzőjének 

véleménye szerint az autofágia egyenesen az eukarióta szerveződés kialakulásának egyik feltétele 

lehetett. Fundamentális szerepe miatt várható, hogy a sejtműködés számos további fiziológiás és 

patológiás folyamatában való részvételére derül még fény. Feltételezhető, hogy az autofágiában 

szereplő fehérjék számos, az autofágiától független folyamatban is felbukkannak, amire már eddig is 

volt példa. 

Az autofágia kutatásában úttörő szerepet játszott tanszékünk, az ELTE Anatómia Sejt és 

Fejlődésbiológia Tanszéke ahol a téma kutatása az 1960-as évek végétől mind a mai napig világszerte 

a legrégebben folyik. Nem kis eredmény, hogy a munkát ma olyan kiváló fiatal kutatók végzik, akik a 

jócskán megnövekedett nemzetközi követelmények között is versenyképesek.  

 

27. ábra Az autofágiáról szóló első kötet (balra) és az Autophagy folyóirat (jobbra) 
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II. Az ubiquitin-proteaszóma rendszer (Lőw Péter) 
Tekintsük át először a lebontandó fehérjét megjelölő ubiquitinről és az ubiquitin kötődéséről szóló 

ismereteket (1. fejezet), majd pillantsunk be a proteaszóma szerkezetének és működésének 

rejtelmeibe (2. fejezet)! 

1. Az ubiquitin szerkezete, feladatai, és az ubiquitiniláció enzimrendszere 

Biokémiai vizsgálómódszerek fehérjekeverékek szétválasztására 

Biokémiai, sejttani vizsgálatok során gyakran szükséges oldatban lévő fehérjekeverékek 

szétválasztása. A fehérjék igen sokfélék, eltérnek méretükben, alakjukban, töltésükben, hidrofób 

sajátságaikban és más molekulákhoz való kötődési hajlandóságukban. Mindezek a különbségek 

felhasználhatók a szétválasztásukra. Itt a két leggyakoribb módszert ismertetjük röviden: az 

oszlopkromatográfiát és a gélelektroforézist. 

Oszlopkromatográfiánál a fehérjekeverék oldatot egy csőbe töltött, oldószerrel átitatott mátrix 

tetejére viszik fel (1.1. ábra). A mátrix anyaga sokféle lehet, de általában apró gyöngyök formájában 

töltik az oszlopba. A mintafelvitel után nagy térfogatú oldószerrel mossák az oszlopot. A különböző 

fehérjék eltérő mértékben lépnek kölcsönhatásba a mátrixszal, ezért az különbözően tartja vissza 

őket az oldószerrel együtt történő vándorlásban. Így végül az oszlop alján a keverék összetevőit 

külön-külön lehet összegyűjteni. A mátrix fajtájától függően a fehérjék szétválaszthatók a töltésük, 

méretük, hidrofób sajátságaik vagy bizonyos kémiai csoportokhoz való kötődésük mértéke alapján. 

 

1.1. ábra Molekulakeverék szétválasztása oszlopkromatográfiával 

A fehérjéket töltésük alapján az ioncserés kromatográfiával lehet szétválasztani. Ezeket az oszlopokat 

pozitív vagy negatív töltéseket hordozó apró gyöngyökkel töltik fel, melyek az ellentétes töltésű 

fehérjéket fogják visszatartani (1.2. A ábra). A fehérje és a mátrix közti kapcsolat függ az oszlopon 

áthaladó oldószer pH-jától és ionerősségétől. Ezek ellenőrzötten változtathatók, amíg a kívánt 

mértékű elválasztás létrejön. 
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Gélszűrés kromatográfiával a fehérjék a méretük alapján választhatók szét. A mátrix itt finoman 

pórusos gyöngyökből áll. Azok a fehérjék, amelyek elég kicsik ahhoz, hogy bejussanak a pórusokba, 

lemaradnak és lassabban haladnak át az oszlopon (1.2. B ábra). Azok a fehérjék, melyek nem férnek 

be a gyöngyök lyukacsaiba, hamarabb mosódnak ki az oszlopból. Ezzel a módszerrel a fehérjék 

méretét is meg lehet becsülni. 

Az affinitás kromatográfiás oszlopon levő gyöngyökön kovalensen kötött molekulák vannak (pl. 

ellenanyag, enzim szubsztrát), melyek specifikusan kölcsönhatásba lépnek a vizsgált fehérjével (1.2. C 

ábra). Az oszlopon megkötődött fehérjék később pH változtatással, só koncentráció emeléssel nagy 

tisztaságban lemoshatók az oszlopról. 

 

1.2. ábra A kromatográfia három fajtája 

Ha egy fehérjéket tartalmazó oldatra elektromos feszültséget kapcsolunk, a molekulák a méretükre 

és össztöltésükre jellemző sebességgel és irányba fognak mozogni. Ez adja az elektroforézis technika 

elméleti alapját. Ha a fehérjéket egy gélben vándoroltatjuk, akkor a folyamat végén megfestve őket a 

keverék komponenseinek helyzete láthatóvá tehető. Akrilamidból a polimerizáció körülményeinek 

változtatásával különböző pórusméretű poliakrilamid géllemez készíthető a szétválasztandó 

fehérjekeverék összetevőinek várható méretéhez igazítva. Ahhoz, hogy a fehérjék valóban a méretük 

szerint vándoroljanak, ki kell küszöbölnünk a természetes alakjuk miatti esetleges torzulásokat. Ehhez 

az alegységeket szét kell választanunk és azonos alakúra kell hajtogatnunk. A merkaptoetanol 

alkalmas redukálószer az alegységeket összekötő diszulfid-hidak szétnyitására. Az SDS (Na-dodecil-

szulfát vagy Na-lauril-szulfát) egy detergens, mely feloldja, kitekeri és egyenletes negatív töltéssel 

látja el a fehérjéket. A merkaptoetanollal és SDS-sel felforralt fehérjekeverék összetevői már valóban 

a molekulatömegük arányában fognak vándorolni a poliakrilamid géllemezben (1.3. ábra). 
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1.3. ábra Az SDS poliakrilamid gélelektroforézishez használt készülék és a fehérje gélkép kialakulása 

Az ubiquitin közvetítette fehérjebontás felfedezése 

A bevezetőben leírtuk, hogy a múlt század közepére a kutatók rájöttek, hogy a sejtekben a fehérjék 

dinamikus egyensúlyban vannak, azaz az éppen működő készlet az állandó felépítő és lebontó 

folyamatok eredője. Azt is felfedezték, hogy a sejten belüli fehérjebontás több energiát igényel, mint 

ami az egyes peptidkötések felnyitásához kellene. Ennek a kérdésnek a tisztázására törekedett 

Etlinger és Goldberg az 1970-es években. Kidolgoztak egy erre a célra nagyon alkalmas, egyszerű 

kísérleti rendszert: nyúlból retikulocitákat izoláltak és ezekből ozmotikus sokkal sejtmentes rendszert 

állítottak elő. A retikulociták a fejlődő vörösvértestek előalakjai, melyekben még megtalálhatók a 

citoplazmatikus enzimek, de már hiányzik a sejtmagjuk és kevés sejtszervecske van bennük. Ezen a 

rendszeren azt tapasztalták, hogy az ATP serkenti a fehérjebontást. Hershko és Ciechanover néhány 

évvel később ugyanezt a rendszert használta kísérleteihez. A retikulocita-lizátumot ioncserés 

kromatográfiával (DEAE cellulózzal töltött oszlopon) két frakcióra választották szét: az egyikben egy 

hőstabil polipeptid, az általuk APF-1-nek (ATP-dependent proteolysis factor 1) nevezett fehérje volt, a 

másikban a specifikus fehérjebontáshoz szükséges enzimek. 

További munkájuk során azt találták, hogy az APF-1 ATP-t igénylő reakcióban kovalensen (izopeptid 

kötéssel) kötődik a fehérjékhez, egy vagy akár több példányban is. Izopeptid kötésről akkor 

beszélünk, ha egy peptid kötésben nem az α C atom amino csoportja vesz részt, hanem az aminosav 

oldalláncán található amino csoport. Radioaktívan jelölt (125I) fehérjét (lizozimet) használva a 

poliakrilamid gélelektroforetikus képen több sávot lehetett megfigyelni, melyek egy vagy emelkedő 

számú a fehérjéhez kötött APF-1 molekulát tartalmaztak (1.4. ábra). 
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1.4. ábra Kovalens kötés képződése az APF-1 és a lizozim között ATP-függő reakcióban. Az ábrán SDS 

poliakrilamid gélelektroforézissel szétválasztott izotóppal jelölt fehérjék gélképe látható. Az 1-5 

sávban az APF-1, a 6-7-es sávban a lizozim volt radiokatívan jelölve. C1-C5 vonalakban a rendre 1, 2, 

…, 5 APF-1-et hordozó lizozim fehérjék csíkjai láthatók. Mennél több APF-1 kapcsolódik a lizozimhez, 

annál nagyobb a molekulatömege, azaz annál kevesebb utat tud megtenni azonos idő alatt a gélben, 

így annál „feljebb” látható a csíkja a gélen. Az 1-es és a 6-os sávban hiányzott az ATP, a 2-es sávban 

pedig a lizozim a reakcióelegyből, ezért nem láthatók csíkok, azaz nem kötődött az APF-1 a 

lizozimhoz. 

A reakció megfordíthatónak bizonyult, vagyis az APF-1 visszanyerhető volt a konjugátumokból. A 

kutatók már a rendszert összekapcsoló reakciókat is megjósolták (1.5. ábra). 

 

1.5. ábra Az ATP-függő fehérjebontás 1980-ban feltételezett lépései: 1, APF-1-protein amid szintetáz 

(lizin -NH2 csoporton hat). 2, Amidáz, mely javítást tesz lehetővé, ha n = 1 vagy 2. 3, Peptidázok, 

melyek az (APF-1)n származékokat bontják, ha n > 1 vagy 2. 4, Amidáz az APF-1-X bontására; X lizin 

vagy kis peptid. 

Később kiderült, hogy az APF-1 azonos a már korábban leírt ubiquitinnel. Az ubiquitin közvetítette 

fehérjebontás felfedezéséért Aaron Ciechanover, Avram Hershko és Irwin Rose 2004-ben megosztott 

kémiai Nobel-díjban részesült. 
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Az ubiquitin szerkezete 

 76 aminosav, 8,6 kDa 

 Minden eukarióta sejtben előfordul 

 Globuláris, kompakt, ellenálló szerkezet 

 C-terminális aminosavak: -Leu73-Arg74-Gly75-Gly76 

 7 Lys-ből 2 alkalmas izopeptid kötés létesítésére 

Az ubiquitin (ejtsd: ubikvitin) egy 76 aminosavból álló, pontosan 8565 Da molekulatömegű, kis 

fehérje, mely nagy mennyiségben van jelen az eukarióta sejtekben (ubique (lat.) = mindenütt). Az 

ubiquitin tömör, gombolyag alakú (globuláris) térszerkezetének (1.6. ábra) három, eltérő kémiai 

sajátságú oldala van: egy bázikus, egy savas és egy hidrofób. 

 

1.6. ábra Az ubiquitin fehérje térkitöltő modellje 

A globuláris molekulán belüli kiterjedt hidrogén-híd rendszer (két α-hélix és öt β-réteg terület) merev 

szerkezetet ad, ami jól magyarázza az ubiquitin jelentős hőstabilitását és széles pH tűrését. A 

globuláris magból kilóg a molekula karboxi-terminális vége, ezen keresztül tud más fehérjékhez 

kapcsolódni (1.7. ábra). 

 

1.7. ábra Az ubiquitin másodlagos szerkezetét mutató modell. A molekulában kialakuló α-hélixek 

kékek, a β-rétegek zöldek. A 48-as lizin oldallánc rózsaszín, ez a következő ubiquitin molekula 

normális kapcsolódási helye a poliubiquitin lánc képzéséhez. 

Az ubiquitin rendkívül konzervatív fehérje, az evolúció során aminosav sorrendje alig változott: az 

élesztő és az ember ubiquitinje mindössze 3 helyen tér el egymástól. Mindez azt mutatja, hogy a 

rendszer már a korai evolúció során kialakult és majdnem változatlanul fennmaradt (1.8. ábra). 
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1.8. ábra Különböző fajok ubiquitin aminosav sorrendjének egybevetése (a kék jelölésű aminosavak 

az eltérőek) (Homo sapiens – ember, Bos taurus – szarvasmarha, Sus scrofa – sertés, Rattus 

norvegicus – patkány, Gallus gallus – házityúk, Drosophila – muslica, Neurospora crassa – 

kenyérpenész, Saccharomyces – élesztő, Arabidopsis – lúdfű, Glycine max – szója, Tetrahymena – 

csillós állati egysejtű, Dictyostelium – egysejtű amőba) 

Az ubiquitin feladatai 

Minden faj ubiquitinjének C-terminális aminosava glicin (1.8. ábra). Ennek karboxil csoportja tud 

kovalens kötést létesíteni a módosítandó fehérje egyik alkalmas lizin oldalláncának ε-amino 

csoportjával. A folyamatot, mely megfordítható, ubiquitinilációnak nevezzük a foszforiláció mintájára. 

Az ubiquitin többféleképpen is kapcsolódhat a megjelölendő fehérjére.  

Monoubiquitiniláció 

Monoubiquitiniláció esetén csak egy ubiquitin molekula kapcsolódik a célfehérjéhez (1.10. ábra). Ez 

megváltoztathatja a fehérje aktivitását, sejten belüli helyét vagy kölcsönhatását más fehérjékkel. 

Számos példa bizonyítja, hogy stabil, monoubiquitinilált fehérjék vannak az élő sejtekben. A 

magasabbrendű eukarióták sejtmagjában a nukleoszomális hisztonok (H2A, H2B) nagy része 

monoubiquitinilált formában látja el feladatát (uH2A, uH2B), itt kötődik a sejten belüli ubiquitin 10%-

a. Ubiquitin kötődik egyes sejtfelszíni receptorokhoz is (pl. limfocita homing receptor), ami azt 

mutatja, hogy az ubiquitin a receptor molekulák módosítása által részt vesz a sejtfelszíni 

folyamatokban (sejt-sejt kölcsönhatás, összetapadás). Az endocitózissal felvett integráns 

membránfehérjék citoplazmatikus vége mindig monoubiquitinilált. Ecetmuslicában ubiquitin 

kötődhet az aktinhoz. A repülőizomzat vékony filamentumaiban a monoubiquitiniláció periodikus, 

minden hetedik aktin molekulához kapcsolódik egy ubiquitin. Ezt a stabil, 55 kDa-os aktin-ubiquitin 

konjugátumot arthrinnak hívják (arthrin – arthropoda actin). A periodikusság az ubiquitin strukturális 

és/vagy izomműködést befolyásoló szerepére utal. 

Multiubiquitiniláció 

Az ubiquitin molekulában is van hét lizin (Lys6, Lys11, Lys27, Lys29, Lys33, Lys48, Lys63, 1.8. ábra), 

melyek közül kettő izopeptid kötés létesítéséhez megfelelő helyzetben van (Lys48, Lys63, 1.9. ábra). 
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1.9. ábra Az ubiquitin másodlagos szerkezetét mutató modellje. Az α-hélixek kék színűek, a β-rétegek 

zöldek. A molekulában levő 7 lizin oldalláncai narancssárga pálcikákként vannak feltüntetve. A 

multiubiquitin láncképzésben részt vevő két leginkább ismert kapcsolódási pont (48-as és 63-as 

lizinek) külön is meg vannak jelölve. 

Így egy, már a célfehérjére kapcsolódott ubiquitin maga is ubiquitinilálódhat, ez a multiubiquitiniláció 

jelensége. Ilyenkor minden újabb ubiquitin egység C-terminálisa az előző ubiquitin egy specifikus lizin 

oldalláncához kapcsolódik. Az ubiquitin egyik fő feladata a hibás, sérült, rosszul hajtogatódott 

fehérjék lebontásra kijelölése. Emellett a szabályozó fehérjék gyors és specifikus lebontásában és a 

feleslegessé vált, nagy mennyiségű citoplazmatikus fehérjék megjelölésében is részt vesz. A 48-as 

helyzetű lizinen (Lys-48, K48) keresztül felépülő multiubiquitiniláció szolgál jelként a fehérje 

proteolitikus útra lépéséhez. Egy másik lizin (Lys-63, K63) is lehet receptora a multiubiquitinilációs 

folyamatnak, így más multiubiquitinilált fehérjeformák is keletkezhetnek. Ezek könnyen 

felismerhetők illetve megkülönböztethetők más molekulák számára és nem a lebontást szolgálják 

(1.10. ábra). 
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1.10. ábra Az ubiquitiniláció formái 

Bár az ubiquitin egy kis fehérje (76 aminosav, 8,6 kDa), ha lebontási jelként akár 4-20 példányban is 

egy fehérjéhez kötődik, a jel már nagyobb lesz, mint maga a szubsztrát (1.11. ábra). 

 

1.11. ábra Az Scr fehérjéhez (egy nem-receptor tirozin kináz enzim, kék) kötött négytagú ubiquitin 

lánc (váltakozva halvány és élénk rózsaszín) és egy kapcsolódás előtt álló ötödik egység (halvány 

rózsaszín) (vö.: 1.6. ábra) 

Az ubiquitiniláció enzimrendszere 

Tekintsük át részleteiben az ubiquitin konjugáló enzimkaszkád három enzimjét: 

E1 – ubiquitin aktiváló enzim 

Az ubiquitin aktiváló enzimből (UBA – ubiquitin activating enzyme) fajonként csak egy típus található 

a sejtekben. Viszonylag nagy fehérje: több mint 1.000 aminosavból áll és 115-125 kDa a 
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molekulatömege. Jellegzetessége az ubiquitin kötő zsebben található aktív cisztein, melyhez az 

ubiquitin molekula C-terminális glicinje tud ideiglenesen kötődni (1.12. ábra). 

 

1.12. ábra Egy ubiquitin aktiváló enzim (E1) térkitöltő modellje. Az ATP (piros) energiáját felhasználva 

az ubiquitin (világos narancssárga) a C-terminális glicinjén keresztül  az enzim aktív ciszteinjéhez 

(zöld) kapcsolódik 

A sejtmagban is megtalálható ez az enzim, tehát valójában sejtenként kétféle molekula fordul elő 

(alternatív izoformák). A génjük megegyezik, de két különböző helyről indul a leolvasásuk (alternatív 

iniciáció). Az egyiken van sejtmagi lokalizációs jel (NLS – nuclear localisation signal, 5-11 aminosavak), 

a másikon nincs. A második izoformáról hiányzik az első 40 N-terminális aminosav, így a sejtmagba 

irányító jel is, de a többi funkciója mind működik. Élesztőben UBA1-nek hívják az E1-es enzimet. 

E2 – ubiquitin konjugáló enzim 

Az ubiquitin konjugáló enzimet más néven ubiquitin szállító fehérjének (UBC - ubiquitin carrier 

protein) hívják, hiszen ez fogja a már aktivált ubiquitin molekulát a célfehérjéhez szállítani. Egyes 

esetekben az E2-ről közvetlenül kerülhet az ubiquitin a szubsztrátra. Az E2 enzimek jellemzője az UBC 

domén, mely egy 150 aminosavból álló, 16-18 kDa molekulatömegű egység, ebben található az aktív 

cisztein oldallánc (1.13. ábra). 
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1.13. ábra Egy ubiquitin konjugáló enzim (E2) térkitöltő modellje. Az ubiquitin aktiváló enzimről az 

ubiquitin (világos narancssárga) C-terminális vége átmenetileg az ubiquitin konjugáló enzim aktív 

ciszteinjéhez (sárga) kapcsolódik. 

Méretük és felépítésük alapján négy osztályba sorolhatók: Az I. osztályba a csak egy UBC domént 

tartalmazó enzime tartoznak (ilyen az élesztő UBC4 és UBC5 E2-es enzime). A II. osztályba kerülőknél 

a C-terminálison, a III. osztályba soroltaknál az N-terminálison van a fehérje meghosszabbítva. Végül 

a IV. osztályba tartozóknál az UBC domén mindkét végén ki van egészítve a fehérje. 

E3 – ubiquitin ligáz 

Az ubiquitin ligázok általában nagyon nagy molekulák. Lehetnek egyetlen polipeptid láncból 

felépülők, de több alegységből álló összetett rendszerek is. Két altípusuk fordul elő: 

1. a RING-finger (RING = really interesting new gene) típus – nem képez tioészter kötést az 

ubiquitinnel. Feladata, hogy ideiglenesen megköti a célfehérjét és az aktivált ubiquitin molekulát 

hordozó ubiquitin konjugáló enzimet (E2), alkalmas közelségbe hozza őket és elősegíti az ubiquitin 

átkerülését a célfehérjére (1.14. ábra, bal oldala). 

 

1.14. ábra Az ubiquitin ligáz (E3 enzim) két típusa 

2. a HECT-domén (HECT = homologous to E6-AP C-terminus) típus – tioészter kötést alakít ki az 

ubiquitinnel. Ebben az esetben az ubiquitin először a megfelelő E2 enzimről az ubiquitin ligáz aktív 

cisztein oldalláncára kerül. Ez az E3-ubiquitin tioészter a donor a célfehérjével történő amid kötés 

kialakításánál (1.14. ábra, jobb oldal). 

Míg az E1 enzimből minden sejtben fajonként csak egyféle molekula van (bár két változat: sejtmagi és 

citoplazmatikus), E2 enzimből többféle létezik (fajonként 10-30), E3-ból illetve E3 multiprotein 

komplexből pedig több enzimcsalád (fajonként több száz E3-as enzim). A megfelelő E3 enzimek 

ismerik fel a lebontandó több ezerféle célfehérjét, így ezek felelősek az ubiquitin-célfehérje 

kapcsolódás, és ennek következtében a fehérjebontás specifikusságáért (1.15. ábra). 
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1.15. ábra Az ubiquitin konjugáló enzimkaszkád piramis-szerű felépítése 

Az ubiquitin ligázok és a szubsztrát felismerés 

N-vég szabály 

Lássuk most, hogy hogyan ismeri fel egy E3-as enzim a célfehérjét! Általában a célfehérjének illetve 

egy részletének térszerkezete alapján jön létre a kapcsolódás. Lehetséges, hogy éppen hibás 

térszerkezete (pl. a felszínen megjelenő hidrofób aminosav oldalláncok) miatt lepleződik le egy 

fehérje és kötődik egy E3-as enzimhez. Nem biztos, hogy a teljes fehérjét meg kell vizsgálni ahhoz, 

hogy kiderüljön megváltozott, módosult a szintézise óta. Minden eukarióta fehérje start kodonja 

metionint kódol, tehát egy frissen elkészült polipeptidlánc N-terminálisán mindig metionin aminosav 

van. Ha a fehérje módosul, sérül, enzimatikus hasítást szenved, akkor valószínűleg más aminosav lesz 

az amino-terminálisán. Az E3-as enzimek egy csoportja pontosan ezt ellenőrzi. Alexander Varshavsky 

fedezte fel, hogy egy citoszólikus fehérje fél-életidejét nagymértékben az amino-terminális csoportja 

határozza meg. 

A fehérjék azon tulajdonságait, melyek metabolikus instabilitásukat okozzák lebontási jeleknek vagy 

degronoknak nevezzük. Az egyik alapvető összetevője egy fehérje lebontási jelnek a destabilizáló N-

terminális aminosav. Ezt a jelet N-degronnak hívjuk. Az N-degronok egy fajban kialakuló rendszere, 

mely különböző destabilizáló aminosavakból áll, az N-vég szabály. Ez a szabály, mely megmutatja egy 

fehérje fél-életideje és az N-terminális aminosava közti összefüggést, minden eddig vizsgált 

szervezetben megtalálható E. coli baktériumtól, az élesztőn (S. cerevisiae) át, az emlős sejtekig. 

Ha metionin áll az amino-terminálison a fehérjének jellegzetesen hosszú, több mint 20 órás a fél-

életideje, míg ha arginin, akkor csak kb. 2 perces. Az erősen destabilizáló amino-terminális csoportok, 

mint pl. az arginin és aszparaginsav gyors ubiquitinilációt okoznak, míg a stabilizáló csoportok, mint 

pl. a metionin és a szerin nem. Érdekes, hogy a stabilizáló, illetve destabilizáló amino-terminális 

csoportok hasonlóak az élesztőben és az emberben, azaz ez a fél-életidőt meghatározó jel változatlan 

maradt az evolúció sok millió éve alatt. 

A szubsztrátok aktiválása az N-vég szabály útvonalra 

Az emlősökben az N-vég szabály lebontási útvonal 1-es típusú (bázikus) és 2-es típusú (hidrofób) 

destabilizáló aminosavait a 1.16. ábra mutatja. 
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1.16. ábra Az N-vég szabály útján lebomló peptidek keletkezésének lehetőségei emlősökben 

Endopeptidázokkal történő hasítás (villám jel) eredményeképpen kerülhet destabilizáló aminosav (X) 

egy csonkolt fehérje N-terminálisára. Emlősökben működik a metionin-aminopeptidáz, mely metionin 

és cisztein között hasít. Az N-terminális cisztein későbbi oxidációja is destabilizációhoz vezethet, ha 

egy 1-es típusú, elsődlegesen destabilizáló arginin kapcsolódik hozzá (1.16. ábra). Emlősökben is 

működnek specifikus deamidázok, melyek az aszparagint aszparaginsavvá (illetve a glutamint 

glutaminsavvá) alakítják. Ez az átalakítás lehetőséget ad az arginintranszferáz enzimnek egy arginin az 

N-terminálishoz kapcsolására (1.16. ábra). 

Az N-vég szabály útvonal kaszpázok által képzett szubsztrátjai 

A kaszpázok endopeptidázok, melyek a fehérjéket adott sorrendű aminosav részlet után elhasítják. A 

kaszpáz hasítás helyét és a keletkező polipeptid N-terminális aminosavát néhány példa esetén a 1.17. 

ábra mutatja. 
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1.17. ábra Kaszpázok által képzett N-vég szabálynak megfelelő szubsztrátok. Dm - Drosophila 

melanogaster, Hs - Homo sapiens és Mm - Mus musculus. A zöld betűk a kaszpázok által felismert 

aminosav szekvenciát mutatják, a nyíl a hasítási helyet, a piros betű a keletkező fragmentum 

destabilizáló N-terminális aminosavát jelzik. 

Egyelőre még csak a Drosophila DIAP1 esetén bizonyították, hogy a kaszpáz hasítás eredményeként 

az N-terminálison megjelenő destabilizáló aminosav hatására a keletkező peptid valóban az N-vég 

szabály útvonalon bomlik le. Megfigyelhető azonban, hogy számos kaszpáz esetén elméletileg 

hasonlóan destabilizáló aminosav kerül a peptid termék N-terminálisára (1.17. ábra). 

Az ubiquitin ligázok osztályai 

Láttuk korábban, hogy az ubiquitin ligázoknak (E3) két típusa fordul elő. Nézzük most meg 

közelebbről, hogyan épülnek fel ezek az enzimek: A RING-finger domént tartalmazó ligázok állhatnak 

egyetlen polipeptid láncból vagy felépülhetnek több alegységből (pl. SCF komplexum). A HECT-

doménnel rendelkező E3-as enzimek egy alegységgel rendelkeznek és az ubiquitiniláció során 

kovalens kötést létesítenek az ubiquitinnel (1.18. ábra). 
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1.18. ábra Az ubiquitin ligázok osztályai. Egy alegységes RING-finger E3-as enzim; HECT-domén E3-as 

ligáz; és több alegységes RING-finger E3-as ligáz (SCF komplexum). (HECT, homologous to E6-AP C-

terminus; RBX, RING-box protein; SCF, SKP1–Cullin–F-box) 

RING-finger domén típusú E3-as enzimek 

A RING-finger domént tartalmazó ubiquitin ligázok családjának tagjai állhatnak egyetlen polipeptid 

láncból, működhetnek dimerként vagy felépülhetnek több alegységből. Nézzük meg közelebbről a 

névadó RING-finger domén szerkezetét. 

RING-finger domén 

 ~60 aminosav hosszú szerkezeti egység 

 2 vagy 3 cinkion stabilizálja 

Az emlős genom több mint 600 lehetséges RING-finger E3-as enzimet kódol. A legtöbb RING-finger 

domén két cinkiont tartalmaz (sárga), melyeket 4 cisztein vagy 3 cisztein és 1 hisztidin oldallánc 

(piros) stabilizálnak. A domén általános konszenzus aminosav szekvenciája a következő: C-X2-C-X9–39-

C-X1–3-H-X2–3-C-X2-C-X4–48-C-X2-C, de más variáció is létezik (1.19. ábra). 

 

1.19. ábra A RING-finger domén alapszerkezete (C3HC4-típus) 

A két cinkion és az őket tartó aminosavak egy átkaroló szerkezetet formáznak. A RING-finger 

doménnek két változata van, a C3HC4-típus és a C3H2C3-típus, melyek nagyon hasonlóak, csak a 
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cisztein/hisztidin mintázatukban különböznek. Az utóbbi típust szokták RING-H2-fingernek is hívni. Az 

U-box elnevezésű domén hasonló szerkezet, de nincs benne cinkion. 

Egy alegységből felépülő RING-finger domént tartalmazó ligázok 

A RING-finger család egyes tagjai egyetlen polipeptidből állnak. Ilyen molekula az Mdm2 illetve egyes 

IAP fehérjék. Ezek a fehérjék a RING-finger domén részükkel közvetlenül kötik a megfelelő E2-es 

enzimet és egy másik részükkel pedig a szubsztrát fehérjét (1.20. ábra). 

 

1.20. ábra Egy alegységből felépülő RING-finger típusú ubiquitin ligáz (E3). A piros ellipszis a RING-

finger domént jelöli. 

Gyakori azonban, hogy ezek a monomer ubiquitin ligázok kettesével, a RING-finger doménjükkel vagy 

az akörüli régióval összekapcsolódnak, homodimereket hoznak létre. Ilyen például a cIAP (cellular 

inhibitor of apoptosis, más néven BIRC2), a SIAH (seven in absentia homologue 1), és a TRAF2 (TNF 

receptor associated factor 2). Képződhetnek heterodimerek is, erre jó példa az Mdm2 (murine 

double minute 2, emberben Hdm2) és az MdmX (más néven Mdm4, illetve emberben HdmX vagy 

Hdm4) összekapcsolódása, vagy a BRCA1 (breast cancer 1) és BARD1 (BRCA1-associated RING domain 

1) együttese. Heterodimerek esetén az egyik RING-domén fehérjének (MdmX, BARD1) gyakran 

hiányzik a ligáz aktivitása és csak stabilizálja az aktív E2-kötő RING-domént. 

SCF komplexum 

A legismertebb több alegységes RING-finger domén ubiquitin ligáz enzimek az SCF komplexum 

típusba tartoznak. Az SCF rövidítés a legfontosabb alegységek kezdőbetűiből áll össze: Skp1, cullin, F-

box (1.21. ábra). 

 

1.21. ábra Az SCF komplexum típusú több RING-finger domén ubiquitin ligáz enzim alegységei 

Az SCF komplexum a cullint tartalmazó ubiquitin ligázok alaptípusa. A ligáz a szubsztrátfehérjét az 

egyik alegységének fehérje-kötő doménjével, a 45 aminosavból álló F-box-szal köti meg. Legalább 

három osztálya van az F-box fehérjéknek, aszerint hogy milyen a szubsztrátkötő részük: Fbw (WD40 - 
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egy rövid kb. 40 aminosavból álló szakasz, gyakran a Trp-Asp (W-D) dipeptidre végződik), Fbl (LRR - 

leucine-rich repeat), Fbx. Az F-box protein az Skp1 (S-phase kinase associated protein) fehérjéhez 

kapcsolódik, ami adapterként vagy zsanérként a cullinhoz köti. A cullin (cull (ang.): összeszed) 

állványfehérje a komplexum vázszerkezeteként szolgál és másik végén a RING-finger fehérjét 

(Roc1/Rbx1) tartja, az pedig egy specifikus E2 enzimhez kapcsolódik (1.21. ábra). 

Láthatjuk, hogy egy SCF komplexum specificitását elsősorban a szubsztrát felismerő és megkötő F-

box fehérje adja. Ezért egy adott enzim megnevezésekor az SCF rövidítés mellé felső indexként az F-

box fehérje nevét írják. Például, ha az F-box fehérje az Fbw1 osztályba tartozó, 7-szeres WD40 

szakaszt tartalmazó β-TrCP1 (β-Transducin repeat containing protein), a komplexum elnevezése: 

SCFβTrCP (1.22. ábra). 

 

1.22. ábra Az SCFβTrCP E3 enzim térszerkezete egy lebontandó peptiddel (β-catenin) 

A szubsztrát fehérje ubiquitinilálását gyakran a szubsztrát fehérje poszttranszlációs módosítása, így 

hiperfoszforiláció vagy hidroxiláció előzi meg. A különös foszforiláltsági mintázat az egyik jel az E3-as 

enzim számára a fehérje ubiquitinilálására. Ez játszódik le az SCFβTrCP E3 ligáz két természetes 

szubsztrátja, az IκB és a β‑catenin esetén is. 

HECT-domén típusú E3-as enzimek 

Emlősökben több mint 30 HECT-domén típusú E3-as enzim fordul elő. A fehérjéknek ez az egyre 

bővülő családja közvetlenül kapcsolódik a megfelelő ubiquitin konjugáló enzimhez (E2) és ugyancsak 

közvetlenül a szubsztráthoz (1.23. ábra). 
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1.23. ábra Az E6-AP HECT-domén típusú E3-as enzim vázlata a hozzá közvetlenül kapcsolódó Ubc7 

E2-es enzimmel 

Többféle feladtuk mellett, a HECT E3-as enzimeknek kiemelkedő szerepe van a fehérje forgalomban, 

az immunválaszban, és sokféle, a sejtnövekedést és sejtosztódást szabályozó jelátviteli útvonalban. A 

HECT-domén (HECT - Homologous to E6-AP C-terminus) egy 350 aminosav hosszú, 40kDa tömegű 

fehérje illetve fehérje részlet, mely tartalmaz egy konzervált ciszteint, melyhez az ubiquitin 

átmenetileg kötődik. Maga a HECT-domén az enzim C-terminálisa felé helyezkedik el, míg az N-

terminális sokféle lehet és a szubsztrát kötésért felelős (WW domén: -Trp-(20-22)-Trp-(40)-Pro- 

felépítésű hidrofób zseb). A HECT-domén maga is kétlebenyű, az N-terminális felé eső N-lebeny lép 

kapcsolatba az E2-es enzimmel és a C-terminális irányában elhelyezkedő C-lebeny tartalmazza az 

aktív ciszteint, mely átmeneti tioészterkötést alakít ki az ubiquitinnel. A domén elnevezését adó 

fehérje, a humán papilloma vírus E6 fehérjéjéhez asszociált protein (E6-AP) maga is egy E3-as enzim. 

A neki megfelelő E2-es enzimről, az Ubc7-ről kerül rá az aktivált ubiquitin innen pedig természetes 

szubsztrátjára, a p53 fehérjére. A DNS megkettőződését leállító, apoptózis beindító fehérje 

ubiquitinilálása és lebontása kedvező a vírus számára, mert igyekszik megakadályozni a megfertőzött 

gazdasejt túl korai pusztulását. 

A deubiquitiniláló enzimek 

Mióta a deubiquitiniláló enzimek (DUB), más néven az ubiquitin C-terminális hidrolázok (UCH) 

családját felfedezték, nyilvánvalóvá vált, hogy az ubiquitin konjugáció részben megfordítható. A 

folyamat hasonló a kinázok és foszfatázok által katalizált megfordítható fehérje foszforilációhoz. A 

deubiquitiniláció megmenthet egyes multiubiquitinilált fehérjéket a proteaszomális lebontástól. Más 

esetekben, nem degradatív jeleket (pl. monoubiquitin vagy a 63-as lizineken (K63) át kapcsolódó 

multiubiquitin lánc) is eltávolíthat a fehérjékről (1.24. ábra). 
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1.24. ábra A deubiquitiniláló enzimek (DUB) enzimek általános feladatai ( 

A DUB enzimek felelnek az ubiquitin homeosztázisért a sejtben és megakadályozzák, hogy az 

ubiquitin a 26S proteaszóma vagy a lizoszomális útvonal szubsztrátjaival együtt megemésztődjön 

(ubiquitin reciklizálás). A szubsztrátokról egyben eltávolított multiubiquitin láncokat is a DUB enzimek 

szerelik szét, biztosítva ezzel, hogy a visszaforgatott ubiquitin megjelenjen a szabad ubiquitin 

raktárban. Egyes DUB enzimek újra szerkeszthetik a már a szubsztrát fehérjéken lévő ubiquitin 

láncokat, átalakítva az egyik típusú jelet egy másikká. Az ubiquitint kódoló génekről (UBB, UBC, 

UBA52, UBA80) először lineáris fúziós fehérjék készülnek. Ezek vagy az ubiquitin többszörös 

ismétlődéséből állnak (UBB, UBC) a C-terminálison még egy aminosavval megtoldva, vagy az ubiquitin 

és C-terminálisán egy riboszomális fehérje alegység (UBA52: ubiquitin + a 60S riboszóma L40 

fehérjéje; UBA80: ubiquitin + S27a riboszomális fehérje) fúziójaként szintetizálódnak. A 

deubiquitiniláló enzimek egyik kulcsfeladata, hogy ezekből a prekurzorokból szabad ubiquitineket 

készítsenek (1.24. ábra). 

Ellenőrző kérdések 

1. Mik az ubiquitin fehérje legfontosabb jellemzői? 

2. Hányféle gén és hogyan kódolja az ubiquitin fehérjét? 

3. Mi a mono- és multiubiquitiniláció és mit jelent a sejtben? 

4. Mik a multiubiquitiniláció egy ciklusának elemi lépései? 

5. Mi az N-vég szabály? 

6. Milyen E3-as enzimtípusokat ismer? Keressen példákat rájuk! 

7. Milyen alegységei lehetnek egy RING-finger típusú E3-as enzimnek és mi a feladata ezeknek? 

8. Milyen feladatai vannak a deubiquitiniláló enzimeknek? 
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2. A proteaszóma szerkezete és működése 
A proteaszóma az eddig ismert legösszetettebb fehérjebontó enzim komplexum, mely a 

citoplazmában és a sejtmagban egyaránt előfordul. Labilis szerkezet, mely magrészecskére és 

szabályozó részecskékre válhat szét. A proteaszóma proteolitikusan aktív részei a magrészecskében 

vannak, jól elkülönítve e henger alakú szerkezet belsejében. A fehérjék a henger két végén lévő 

csatornákon léphetnek be a részecskébe. Szabad magrészecske azonban nem bont le ubiquitin-

fehérje konjugátumokat, csak szabályozó részecskével kapcsolódva (2.1. ábra). 

 

2.1. ábra Az ubiquitin-proteaszóma rendszer (RP - riboszomális fehérje) 

A 26S proteaszóma 

 2,5 MDa komplexum 

 20S magrészecske 

 két 19S szabályozó részecske 

 multikatalitikus proteáz (MCP) 

Az első leírás egy proteaszóma-szerű tulajdonságokkal rendelkező, cső alakú komplexumról még az 

1960-as évek végéről származik. A későbbiekben rengeteg elnevezés született a proteaszómára 

vonatkozóan, ami jól mutatja, hogy mennyi problémával kellett megküzdeni biokémiai 

tulajdonságainak és sejten belüli szerepének meghatározása során az eltelt több, mint négy évtized 

alatt. Enzimológiai vizsgálatokkal egész sereg különböző proteolitikus aktivitást mutattak ki, ami a 

„multikatalitikus proteáz” (multicatalytic protease, MCP) egységes elnevezésre vezetett. Ezt a nevet 

érdekes módon hamarosan egy újabb váltotta fel, a proteaszóma, mely jobban hangsúlyozza a 

sejtszervecske méretű molekuláris „gépezet” jellegű tulajdonságait (2.2. ábra). 
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2.2. ábra A 26S proteaszóma térszerkezeti modellje (Baumeister és mtsai., 1998) mellette 

méretarányként egy riboszóma látható 

A magrészecske 

 28 alegység 

 prokarióta: 7-tagú homo-oligomer [α7β7β7α7] 

 eukarióta: 7-tagú hetero-oligomer [(α1-α7)(β1-β7)(β1-β7)(α1-α7)] 

A 20S proteaszóma evolúciója 

Az 1970-es években felfedezték, hogy a proteaszómák nemcsak az eukarióta sejtekben fordulnak elő. 

Felépítésében egyszerűbb, de szerkezetében megdöbbentően hasonló fehérjebontó komplexumot 

találtak az archebaktériumokhoz tartozó Termoplasma acidophilum-ban, mely később kulcsszerepet 

kapott a proteaszóma szerkezetének és enzimatikus mechanizmusának megvilágításában. Normál 

életkörülmények között a proteaszómák vagy proteaszóma-szerű komplexumok nem létfontosságúak 

a baktériumokban. A Mycobacterium smegmatis sejtek, melyekben törölték a proteaszóma géneket, 

életképesek és külsőre megkülönböztethetetlenek a vad típusú sejtektől. Ez jól egybeesik azzal a 

megfigyeléssel, hogy néhány, a közelmúltban meghatározott baktérium genomban nem találtak 

proteaszóma szerű géneket. Az eukarióta élesztőben egészen más a helyzet, itt a 14 proteaszóma 

génből bármelyik sérülése az egyed pusztulásával jár (letális). 

A legtöbb Archaea és Actinobacteria egyféle α- és egyféle β-típusú alegységgel rendelkezik, de az 

összetétel változatos lehet: egyféle α- és kétféle β-típus, kétféle α- és egyféle β-típus, valamint 

kétféle α- és kétféle β-típus. Azokban a fajokban, ahol kétféle β-típusú alegységet szintetizálnak, 

egyesekről feltételezik, hogy az egyik közülük inaktív (pl. Sulfolobus, Pyrobaculum, Rhodococcus, és 

Aeropyrum sp., 2.3. ábra). 
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2.3. ábra A 20S proteaszóma alegység-összetételének evolúciója 

A prokariótákban tapasztalható sokféleséggel ellentétben, minden eukarióta 20S proteaszóma hét 

különböző α- és hét különböző β-típusú alegységből áll. A hétféle β-alegységből csak három, a β1, β2 

és β5, melynek hidrolitikus aktivitása van. Az egyszerű eukariótáknak, mint az élesztőnek, csak 

egyfajta hét különböző α- és hét különböző β-típusú alegységből álló 20S proteaszómája van. Sok 

magasabbrendű eukariótának azonban paralóg génjei vannak. Például az Arabidopsis thaliana-ban az 

α7, β1, β6 és β7 alegységek kivételével mindegyiknek van párhuzamos párja, a Drosophila 

melanogaster-ben pedig a α3, α4, α6, β2, β4 és β5 paralóg gének csak hímekben fejeződnek ki 

(paralóg gének – egy genomon belül duplikációval keletkezett homológ gének). Ezeknek a 

megduplázott géneknek egyelőre ismeretlen a feladata (2.3. ábra). 

A magasabbrendű gerinceseknél, így az emlősök esetén is a konstitutív katalitikus alegységek, β1, β2 

és β5, γ-interferon (IFNγ) hatására β1i, β2i és β5i alegységekre cserélődnek, melyek 

immunoproteaszómát képeznek. Az immunoproteaszómának, melynek magasabb a tripszin-szerű és 

a kimotripszin-szerű aktivitása, mint a normális proteaszómának, fontos szerepe van a peptid 

antigének darabolásában, hogy alkalmasak legyenek az I-es fő hisztokompatibilitási komplexumon 

(MHC class I) való bemutatáshoz. A csecsemőmirigyben (thymus) egy másik katalitikus alegység, a 

β5t, épül be a 20S proteaszómákba a β5 vagy β5i helyett, a β1i és β2i-vel együtt. Ezt a thymus-

specifikus proteaszómát thymoproteaszómának nevezik és az MHC II által bemutatott saját 

peptideket kis affinitással felismerő T-sejtek pozitív szelekciójában van alapvető szerepe, ami 

megnöveli a hasznos T-sejt készletet (2.3. ábra). Azok a T-sejtek, amelyek a saját MHC-vel kapcsolt 

saját peptiddel erősen képesek kapcsolódni, autoimmunitást idézhetnek elő. A fejlődő T-sejtek 

szelekciója során az immunválaszban hasznos sejtek megmaradnak, míg a potenciálisan károsak 

(autoreaktívak) elpusztulnak. 

Az eukariótáknak vannak a proteaszómák összeszerelését segítő speciális külső chaperon fehérjéik. 

Ezek az Ump1 vagy UMP1 (ubiquitin-mediated proteolysis 1) és a Pba1-4 (proteasome biogenesis-

associated 1-4) vagy PAC1-4 (proteasome assembling chaperone 1-4). A chaperon fehérjék 

kialakulását az alegység összetétel bonyolultabbá válása indokolja. 

A 20S proteaszóma molekuláris szerkezete 

Az eukarióta proteaszóma 14 különböző alegység két-két másolatából szerelődik össze, melyek 

aminosav sorrendbeli hasonlóságuk alapján α és β típusú csoportba oszthatók. Az alegységek négy 
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héttagú gyűrűbe rendeződnek, úgy hogy az α típusú alegységek alkotják a két külső gyűrűt és a β 

típusúak a két belsőt (2.4. 

ábra).  

2.4. ábra Az eukarióta 20S proteaszóma modellje. A kékkel bekarikázott β alegységek enzimatikusan 

aktívak. 

Együtt egy henger alakú komplexumot hoznak létre, mely 150 Å hosszú és 115 Å széles, és három 

belső üreget zár közre; ezek kb. 5 nm átmérőjűek és két keskeny befűződés választja el őket. A 

központi katalitikus üreget a két egymás melletti β gyűrű, míg a két külső üreget (előkamrát) egy α és 

egy β gyűrű közösen alkotja (2.5. ábra). 

 

2.5. ábra A 20S magrészecske felépítése. Baloldalon az élesztő 20S proteaszómájának szalag modellje 

látható (PDB accession code: 1RYP) az α- és β-gyűrűk feltüntetésével. Jobb oldalt az élesztő 20S 

proteaszóma metszete látszik, az atomi koordinátákból számolva 20 Å-os szűréssel. A félbevágott 

térkitöltő modellen előtűnik a két előkamra és a központi katalitikus kamra. 
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A lebontandó polipeptideknek belső üregek és szűkületek rendszerén kell átküzdeniük magukat, míg 

elérik az aktív centrumokat a központi üregben, a bejárati nyílástól legalább 8-10 nm-re, a β gyűrű 

közepén. A szubsztrát továbbítás mechanizmusa nem ismert, mint ahogyan a két előkamra pontos 

szerepe sem. Könnyen elképzelhető, hogy ha a 20S proteaszóma a szabályozó komplexumával 

kapcsolódik, mely ATP függő módon legombolyítja a szubsztrát fehérjéket, a legombolyítás és a 

polipeptid továbbítás egymással kapcsolt folyamatok és a legombolyított peptidláncot az alegységek 

„benyomják” a 20S magrészecskébe. Ha in vitro csak legombolyított polipeptidet adunk a 20S 

proteaszómának, akkor az képes lebontani, tehát a transzlokáció nem szigorúan energiafüggő. A 

proteaszóma belsejének szerkezeti sajátságai minden bizonnyal befolyásolják a polipeptidlánc 

véletlenszerű mozgását az aktív centrum hasadékai felé. Az 59 nm3 térfogatú előkamrákban az 

áthaladó polipeptid legombolyodott formában marad. Lehetséges, hogy a szűkületek, melyek 

elválasztják az áthaladó polipeptid elejét a végétől, az újra felgombolyodást hivatottak megelőzni. 

A központi kamra, mely kevésbé hidrofób, mint az előkamrák, kb. 84 nm3 térfogatú. Ez elméletben 

lehetővé teszi, hogy egy kb. 70 kDa tömegű felgombolyodott fehérje elférjen benne. A lazán 

csomagolódott, legombolyodott fehérjék sokkal több helyet igényelnek. Mivel a polipeptidek csak 

egymás után léphetnek be az üregbe, a központi kamrában rendszerint nem lehet egyszerre egynél 

több polipeptid. A szerkezeti alapot a proteaszóma lebontó működéséhez a szubsztrát bezárása 

jelenti ebbe a 6-14 aktív centrumot tartalmazó kamrába. Előbb egy polipeptid lebontását teljesen 

befejezi, mielőtt megkezdene egy másikat. 

Az auto-kompartmentalizáció 

A bevezetőben leírt fontossága mellett a fehérje bontás veszélyt is jelent, ezért térben és időben 

szabályozottnak kell lennie, hogy a le nem bontandó fehérjék degradációja megelőzhető legyen. A 

fehérjebontás szabályozásának egyik alapvető stratégiája a kompartmentalizáció, azaz a 

fehérjebontó tevékenység olyan helyekre történő korlátozása, melyekre csak valamilyen lebontási 

jellel rendelkező fehérjék juthatnak be. Ilyen kompartment lehet egy membránnal határolt 

sejtszervecske, mint például a lizoszóma, mely a lebontandó fehérjéket specifikus útvonalakon 

importálja. A feladatot végrehajtó hidrolázok is más fehérjéktől elválasztva, transzport vezikulumok 

útján jutnak a lizoszómába. 

A prokarióta sejtek, melyeknek sem membrán határolt sejtszervecskéik, sem vezikuláris 

transzportrendszerük nincs, a kompartmentalizáció eltérő formáját alakították ki, nevezetesen az ön- 

vagy auto-kompartmentalizációt. Ez az alapelv jól működik több, egymástól független proteáznál, 

amelyek mind hasonló felépítésűek, s melyekben a fehérjebontó alegységek maguktól henger alakú 

komplexummá állnak össze. Ez belső üregeket zár közre, melyek több nanométer átmérőjűek, és az 

aktív centrumot foglalják magukba. Ezekbe a belső kompartmentekbe szigorúan csak fel nem 

gombolyodott polipeptidek kerülhetnek be, melyek át tudnak jutni a bejáratot őrző keskeny lyukakon 

vagy csatornákon. A célfehérjéknek tehát kapcsolatba kell lépnie egy „gépezettel”, mely képes azokat 

megkötni és letekert formában a proteolitikus magkomplexumba juttatni. Ez a kapcsolat lehet 

átmeneti vagy folytonos természetű. Mivel a fehérjék fel- és legombolyodási mechanizmusa igen 

közel áll egymáshoz, feltételezik, de nem bizonyított, hogy ezt a feladatot olyan ATPáz komplexumok 

végzik, melyek némileg hasonlítanak a chaperoninokra (ejtsd: saperonin; a hősokk fehérjék egy 

családja, melyek tagjainak belsejében más fehérjék legombolyodása történik) és ezért „reverz 

chaperonoknak” vagy „unfoldase-oknak” hívják őket. Mivel a működésükhöz ATP hidrolízise 
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szükséges, a fehérje degradáció energiaigényes folyamattá válik, noha a polipeptidlánc hidrolízise 

maga energia felszabadulással járó (exoterm) folyamat. 

Az auto-kompartmentalizációs proteázok általánosan előfordulnak mind a három fő életformában: 

archebaktériumokban (Archea), prokariótákban (Bacteria) és eukariótákban (Eukarya). Valójában a 

sejtszervecskékkel, mint pl. a lizoszóma, ellentétben az auto-kompartmentalizációs molekuláris 

szerkezetek sokkal nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé: a megfelelő lokalizációs jelekkel 

felszerelve a sejten belül különféle helyeken alkalmazhatók a citoplazmában vagy a sejtmagban, ahol 

működésükre éppen szükség van (2.6. ábra). 

 

2.6. ábra Az auto-kompartmentalizációs proteázok galériája: az E.coli ATP-függő kimotripszin-szerű 

aktivitással rendelkező proteázának (ClpP - caseinolytic peptidase), T. acidophilum 20S 

proteaszómájának és az élesztő 20S proteaszómájának felülnézete és hosszmetszete. A sárga pöttyök 

az proteolitikusan aktív alegységeket jelölik. Az elmetszett felület fekete. EK, előkamra; KK, katalitikus 

kamra 

Katalitikus alegységek 

 β1 – post-glutamyl-peptidyl hydrolytic-like activity, kaszpáz-szerű aktivitás (Asp, Glu után) 

 β2 – tripszin-szerű aktivitás (Arg, Lys után) 

 β5 – kimotripszin-szerű aktivitás (Tyr, Phe után) 

 katalitikus nukleofil N-terminális treonin 

 a β7, β3 és β6 alegységek sorban az aktív zsebeket képzik 

 a β4 szerepe ismeretlen 

Bár térszerkezetét kezdetben egyedülállónak gondolták, a későbbiekben kiderült, hogy a 

proteaszóma egy új fehérjecsalád, az úgynevezett Ntn (N-terminális nukleofil) hidrolázok alaptípusa. 

Az Ntn-hidrolázok közös vonása az „egyetlen oldallánc” aktív centrum, mely a proszekvencia 

autokatalitikus lehasításával válik szabaddá. Nagy meglepetés volt, amikor a Thermoplasma 

proteaszóma β alegységének N-terminális treoninját katalitikus nukleofilként is és elsődleges proton 
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akceptorként is sikerült azonosítani, mivel mindaddig a proteaszómát, mint szokatlan fajta szerin 

proteázt tartották számon. 

Hogyan képes a proteaszóma szinte bármilyen fehérjét rövid peptidekre bontani? Mint korábbi 

elnevezése, a multikatalitikus proteáz is mutatja, ez a komplexum többféle enzimaktivitással is bír. 

Ezeket rövid ún. fluorogén peptid szubsztrátokkal határozták meg, melyek hasításakor ultraibolya 

fénnyel gerjeszthető termék keletkezik. A termék által visszasugárzott fény nagy érzékenységgel 

detektálható, így nagyon kis mennyiségű termék is már mérhető. Az eukarióta proteaszómáknak 

három fő peptidáz aktivitásuk van: kimotripszin-szerű aktivitás, mely hidrofób; tripszin-szerű 

aktivitás, mely bázikus; és peptidil-glutamil peptid hidrolizáló vagy kaszpáz-szerű aktivitás, mely savas 

oldalláncú aminosavak után hasít (2.7. ábra). Emlős proteaszómákban két további specificitás 

jellemző: elágazó oldalláncú, illetve kis, semleges aminosavak utáni hasítás. A Thermoplasma és a 

Rhodococcus baktériumok proteaszómáinak csak kimotripszin-szerű aktivitása van, megegyezően 

azzal a ténnyel, hogy ezekben csak egy fajta aktív centrum található. 

 

2.7. ábra A 20S proteaszóma hosszmetszete és katalitikus alegységeinek aktív centrumai. Az eredeti 

felszínek világoskékkel, a metszéslap fehérrel jelölt. A sárga pálcika modellek a kristályosítás során 

jelen levő calpain inhibitort, egyben a fél komplexum három aktív centrumát mutatják. A hasítási 

preferenciák: β1 alegység - kaszpáz-szerű aktivitás, β2 alegység - tripszin-szerű aktivitás, β5 alegység - 

kimotripszin-szerű aktivitás. A kinagyított részleteken pálcika modellként fel van tüntetve a nukleofil 

treonin oldallánc. A szubsztrát kötő zseb felszínének színezése: kék - bázikus, piros - savas, fehér - 

hidrofób oldalláncok. 

Meglepő megfigyelés, hogy a szubsztrátok meglehetősen aspecifikus hasítása ellenére a keletkező 

termékek igen szűk mérettartományba esnek; átlagosan 7-9 aminosav hosszúak. Ez a tulajdonság, 

amely általánosan jellemző a prokarióta és eukarióta proteaszómákra, arra a feltételezésre vezetett, 

hogy egy belső „molekuláris mérce” határozza meg a termék hosszát. Az elképzelés szerint az 

egyszerre működő aktív centrumok közötti távolság adhat fizikai alapot egy ilyen mércéhez. A 

Thermoplasma proteaszóma kristályszerkezetében a szomszédos aktív centrumok között 2,8 nm-es 

távolság mutatkozik, ami kinyújtott konformációban hepta- vagy oktapeptidnek felel meg, vagyis úgy 

tekinthető, hogy bizonyítékot szolgáltat a molekuláris mérce elméletre. Másfelől viszont a termékek 
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hosszának legutóbbi, még pontosabb analízise, bár az átlagos hosszban megegyezett, nagyobb 

méretbeli variációt mutatott, amit nehéz lenne pusztán geometriai alapon álló mércével magyarázni. 

A szabályozó részecske 

 19S cap, PA700, 20 polipeptid 

 alap + fedő (base + lid) 

Mint ezt korábban láttuk, a 26S proteaszóma egy katalitikus magból, a 20S proteaszómából, és két 

19S szabályozó részecskéből (RP – regulatory particle, PA700) áll. A 19S szabályozó részecske tovább 

osztható az alap és a fedő alkomplexumokra, melyek ATPáz aktivitást mutató (RPT - regulatory 

particle triple-A) és nem mutató (RPN - regulatory particle non-ATPase) alegységekből épülnek fel 

(2.8. ábra). 

 

2.8. ábra A 26S proteaszóma felépítése. A 19S szabályozó részecskében vannak ATPáz aktivitású (RPT 

- regulatory particle triple-A) és nem ATPáz (RPN - regulatory particle non-ATPase) alegységek. Az 

RPN10 alegység sárga színű, mert az alap és a fedő határán kapcsoló szerepet tölt be. 

Az utóbbi években sokat haladt előre a 19S komplexum összetevőinek meghatározása. Jelenleg, a 

homológokat nem számítva, 15 különböző alegységet írtak le DNS bázissorrendjük alapján, és 

legalább további hármat azonosítottak SDS-poliakrilamid gélelektroforézissel. Hat alegység ATPáz 

aktivitást mutat és az AAA-ATPáz család tagja (AAA = ATPases associated with a variety of cellular 

activities, egy sereg sejten belüli tevékenységhez kapcsolódó ATPázok családja), melyben a 

proteaszóma ATPázok egy különálló ágat képeznek (RPT - regulatory particle triple-A). A 19S „sapka” 

ATPázok különleges ismertetőjegye, egy előre jelezhető kétszeresen feltekeredett szakasz az N-

terminális közelében. Az ATPázok pontos szerepének meghatározása, amely minden valószínűség 

szerint a fehérje degradáció energiafüggő lépése lehet, még várat magára. Ebbe tartozhat a 

célfehérjék felismerése, megkötésük és legombolyításuk, továbbításuk a 20S magrészecske belső 

üregeibe, és/vagy a csatorna nyitása és zárása. 

Az ATP kötődése önmagában képes aktiválni a proteaszóma működésének különböző kulcslépéseit, 

beleértve a komplexum kialakítást, a szubsztrát kötést, a kapunyitást és a kihajtogatott szubsztrát 

transzlokációját a 20S proteaszóma belsejébe. Az ATP tényleges hidrolízise csak a szubsztrát 

kihajtogatásához szükséges. 

A magkomplexum a szabályozó részecske megkötésével létrehozza a proteaszóma holoenzimet, és 

így aktiválódik a fehérjebontásra. A szabályozó részecske a magrészecske csatornájának a külső 
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végéhez kötődik, ami arra utal, hogy a szabályozó részecske indítja meg a szubsztrát bekerülését a 

magba. A Thermoplasma acidophilum-ban a magba vezető csatorna csak 13 Å átmérőjű, így a 

továbbítódás a szubsztrát előzetes legombolyítását kívánja meg, melyet valószínűleg maga a 

szabályozó részecske végez. Ezek az adatok a szabad multiubiquitin láncok proteaszómához 

kötődésének vizsgálatával együtt az mutatják, hogy az ubiquitinilált fehérjék lebontásra való 

kiválasztását a szabályozó részecske végzi. Míg a szabad magrészecske képes kisebb peptidek 

hidrolízisére, specifikus aktivitása ezeken a szubsztrátokon kisebb, mint a holoenzimé. Ez a 

megfigyelés arra utal, hogy az élesztő magrészecskéjének csatornája a szabad formában zárt 

állapotban van. Tehát a szabályozó részecske egy másik feladata lehet a mag szubsztrát 

csatornájának nyitása és zárása. 

A szabályozó alegység szokatlanul összetett ATPáz komplexum, nemcsak az ATPázainak sokfélesége 

miatt, hanem mert benne az ATPázok egy nagyobb, legalább 12 nem-ATPázt tartalmazó részecskébe 

ágyazódnak be. Kiderült, hogy a szabályozó részecske két további komplexumra tagolódik. Az egyik a 

szabályozó rész alapja (base), mely mind a hat ATPázt tartalmazza három nem-ATPáz mellett. A többi 

szabályozó alegység egy különálló komplexumot formál, melyet fedélnek (lid) neveznek és az alaptól 

kifelé helyezkedik el. Az alap-komplexum egyedül is képes aktiválni a magrészecskét peptidek és 

nem-ubiquitilált fehérjék lebontására, ami arra utal, hogy képes a magrészecske központi 

csatornájának nyitására. Az alap és a fedél domének azonban együttesen szükségesek az ubiquitin-

fehérje konjugátumok degradációjához (2.9. ábra). 

 

2.9. ábra Az élesztő 19S szabályozó részecskéjének alegység-összetétele. (Rpn - regulatory particle 

non-ATPase, Rpt - regulatory particle triple-A). 

Míg a 20S proteaszóma, az enzimatikusan aktív magrészecske egy adott fajban mindig ugyanaz a 

komplexum, a 19S szabályozó részecskék alegység összetétele szövetenként más és más lehet. Sőt 

egyetlen sejten belül is lehetnek eltérő szabályozó alegység-összetételű proteaszómák. 

Átrendeződhet a szabályozó alegységek összetétele egy adott szövetben vagy sejtben a különböző 
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fejlődési állapotokban is. Így tehát ugyanaz a 20S multikatalitikus proteáz mag a hozzákapcsolódó 19S 

szabályozó részecske alegységeinek térben és időben változó összetételétől függően más és más 

fehérjéket bonthat le. 

19S „sapka” komplexumokat csak eukarióta sejtekben találtak, ami arra utal, hogy az ATPáz és nem-

ATPáz alegységek a proteaszóma-komplexumhoz az evolúció során csak később adódtak hozzá. Sok 

közülük a proteaszómának az ubiquitin-rendszerhez való kapcsolásához szükséges (ubiquitin kötés 

vagy lehasítás), mely utóbbi az ubiquitin kapcsoló enzimkészletén keresztül specifikusságot kölcsönöz 

a proteaszómának. Ennek ellenére ez még nem azt jelenti, hogy a proteaszóma kizárólag az ubiquitin 

rendszerrel összefüggésben működne. A 19S komplexum legtöbb nem-ATPáz alegységének szerepe 

még mindig nem ismert. A génjeik elrontásával létrejött mutánsok nagy száma jól mutatja a 

proteaszóma részvételét egy sereg sejten belüli folyamatban, de kevés támpontot nyújt biokémiai 

szerepük feltárásához. 

A 26S proteaszóma összeszerelése a 20S mag- és 19S szabályozó részecskékből csak a részecskék 

gátolt állapotában lehetséges. A β alegységek túlnyúló N-terminális propeptidei közvetlenül gátolják 

a fél 20S magrészecskében levő enzimatikus alegységek aktivitását. Az α alegységek túlnyúló N-

terminálisainak gátló hatása akkor kerül előtérbe, mikor a magrészecske két fele egyesül és zárt 

kamrát hoz létre. Az inaktív magrészecske burkoltan aktív formába kerül, melyben a β alegységek 

már autolízissel aktiválódtak. Az utolsó lépés a holoenzim kialakítása, amellyel egyidőben a központi 

csatorna is megnyílik (2.10. ábra). 

 

2.10. ábra A 26S proteaszóma összeszerelésének és aktiválódásának összekapcsolt folyamatai – az 

auto-kompartmentalizáció. Az aktivitást akadályozó túllógó alegységvégek pirossal kiemelve. 

A 26S proteaszóma szubsztrát proteolízisének lépései a következők (2.11. ábra): 

 

2.11. ábra A 26S proteaszóma szubsztrát bontásának lépései 
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1. A szabályozó részecske alapjában lévő Rpt5 (és valószínűleg más) ATPáz alegység felismeri a 

szubsztráthoz kapcsolt multiubiquitin láncot. 

2. Az alap egy vagy több ATPáz alegysége „fogást keres” a szubsztrát fehérjén. Erre alkalmas lehet 

egy lazábban feltekert régió (piros), mely a szubsztrát továbbításának kiindulópontjául szolgálhat. A 

szubsztrát továbbítását az alapon lévő lyukon keresztül ATP hidrolízise hajtja és a szubsztrát 

letekeredésével, denaturálásával jár. 

3. A szubsztrát átjut a 20S magrészecske tengelyében levő nyíláson, melynek nyitását az Rpt2, az alap 

ATPáz alegysége szabályozza. 

4. A katalitikus alegységek hidrolizálják a szubsztrátot, rövid peptidek keletkeznek. 

5. A peptidek a tengelynyíláson át elhagyják a katalitikus kamrát. Az áteresztőképesség 

maximalizálására a pórust egy másik oldali szabályozó egység nyithatja. 

6. Az Rpn11, a fedő nem ATPáz alegysége hidrolizálja a multiubiquitin láncot horgonyzó izopeptid 

kötést, a szabaddá váló láncot nem proteaszomális DUB enzimek bontják ubiquitin alegységekre. 

Ellenőrző kérdések 

1. Rajzoljon le egy 26S proteaszómát és jelölje meg a részeit! 

2. Mi az auto-kompartmentalizáció? 

3. Hogyan szerelődik össze egy 26S proteaszóma? 

4. Milyen szabályozó részecskék kapcsolódhatnak egy 20S magrészecskéhez? 

5. Milyen enzimaktivitásai vannak a proteaszómának, mint multikatalitikus proteáznak? 

6. Milyen funkciói vannak a szabályozó részecske alegységeinek? 

7. Mi az ATP szerepe a proteaszomális fehérjebontásban? 

8. Milyen lépései vannak a proteaszomális fehérjebontásnak? 

 

3. Példák az ubiquitin-proteaszóma rendszer feladataira 

Neurodegeneratív betegségek  

Az idegsejtek pusztulásával járó, úgynevezett neurodegeneratív betegségek oka és kórképe nagyon 

különböző lehet. Az egyik közös jellemzőjük: az idegsejtek citoplazmájában kisebb-nagyobb 

ubiquitinilált fehérje zárványok, aggregátumok jelenléte. Ezek megjelenésének oka, hogy a betegség 

folyamán abnormális vagy mérgező fehérjék keletkeznek, ezek aggregálódnak és így a fehérje bontó 

apparátus (a proteaszóma és az autolizoszómák) nem képesek lebontani őket. A sokféle 

neurodegeneratív betegség közül az ubiquitin-proteaszóma rendszer érintettségének bemutatására 

három példát választottunk ki: 

 Alzheimer-kór (AD) 

 Parkinson-kór (PD) 
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 Huntington-kór (HD) 

A mérgező fehérje aggregátumok képződésének mechanizmusa neurodegeneratív 

betegségekben 

A betegséggel összefüggő fehérje (pl. szinuklein vagy huntingtin) hibás térszerkezete, hajtogatódása 

köztes oligomereken keresztül egyre nagyobb aggregátumok kialakulásához vezet (3.1. ábra). 

 

3.1. ábra A hibásan hajtogatott fehérjék sorsa és az ubiquitin-proteaszóma rendszerre gyakorolt 

hatásuk 

A hibásan hajtogatott fehérjét az ubiquitin-proteaszóma rendszer el tudja takarítani mielőtt további 

rendellenes térszerkezeti változások történnének. Ha ez mégsem sikerül, az elősegíti a néhány 

fehérjéből összeálló köztes alakok (oligomerek) vagy esetleg a nagyobb fehérje aggregátumok 

kialakulását, amik már gátolják a proteaszómát és mérgezést okoznak. A fordított modellben az 

aggregátumok éppen a túlélést segíthetik a mérgező oligomerek elkülönítésével és az autofágia vagy 

esetleg a proteaszóma számára elérhetővé tételével. A proteaszómák bármilyen mechanizmus 

szerinti gátlása csak a mérgezés fokozódását idézi elő, mivel ilyenkor még az egyéb proteaszóma 

szubsztrátok is felhalmozódnak. Egy hibásan hajtogatott fehérje új kölcsönhatásokba léphet, és ha 

nem képez összetapadt oligomereket vagy aggregátumokat, akkor funkció vesztéses (domináns 

negatív, vagyis olyan mutáció, mely a gén egy hibás allélja esetén is megnyilvánul, mert a hibás 

géntermék akadályozza az ép működését) vagy funkció nyeréses hatások is létrejöhetnek. 

Példák egyes neurodegeneratív betegségek patomechanizmusára 

Alzheimer-kór kialakulása hibás ubiquitin miatt 

Az Alzheimer-kór (AD - Alzheimer’s disease) progresszív, neurodegeneratív betegség. Az időskori 

elbutulás (demencia) leggyakoribb oka, ami a szellemi képességek súlyos romlásával jár együtt, olyan 

mértékig, ami a normális napi életvitelt, önellátást is lehetetlenné teszi. Velejárója a súlyos 
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feledékenység, a gyakran látott, közel álló emberek nevének elfelejtése, illetve a mindennapi 

használati tárgyak megnevezésének képtelensége.  

Az öregedő és Alzheimer-kóros agyban a poliubiquitin gén hibás leolvasása egy „+1 frameshift” 

fehérje kialakulásához vezet, mely 75 aminosavat tartalmaz az ubiquitin szekvenciából hozzákötve 

egy 20 aminosavas értelmetlen szekvenciához (ubiquitin+1). A deubiquitiniláló enzimek nem tudják 

eltávolítani az értelmetlen szekvenciát a 75 aminosavas ubiquitinről, mivel az ubiquitin ehhez 

szükséges 76-os glicinje hiányzik (3.2. ábra). 

 

3.2. ábra Az ubiquitin+1 kialakulása a több egymás utáni ubiquitin egységet kódoló poliubiquitin 

génből és ennek hatása Alzheimer-kórban 

Az ubiquitin és ubiquitin+1 ubiquitinilálása horgony nélküli multiubiquitin láncokat eredményez, 

amelyek gátolják a proteaszomális fehérjebontást. A C-terminális (proximális) végükön ubiquitint 

tartalmazó láncokat az izopeptidáz-T deubiquitiniláló enzim (DUB) gyorsan szétdarabolja. Az 

izopeptidáz-T egy ubiquitin-specifikus proteáz, mely szabad, K48-kapcsolódású multiubiquitin 

láncokat gyorsan ubiquitin monomerekké bont le. A végükön ubiquitin+1-et tartalmazó láncok 

azonban rossz szubsztrátjai az izopeptidáz-T-nek és csak lassan szerelődnek szét. A proximális 

végükön ubiquitin+1-gyel végződő multiubiquitin láncok gátolják az ubiquitin-függő fehérjebontást, 

ami neuropatológiás következményekhez vezet. 

Genetikai mutációk és a Parkinson-kór patogenezise 

A Parkinson-kór (PD – Parkinson’s disease) a substantia nigra pars compacta (SNc) dopaminerg 

neuronjainak fokozódó pusztulásával, a striatum (STR) dopamin szintjének csökkenésével, és mozgási 

nehézségekkel (lelassult mozgás (bradykinesia), merevség, és remegés) jellemezhető betegség. 
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Sokféle genetikai lokusz áll kapcsolatban a Parkinson-kór örökletes, családi formáinak 

patogenezisével. 

 PARK-1 - α-szinuklein, Ala 53 -> Thr, Ala 30 -> Pro, Glu 46 -> Lys (domináns) 

 PARK-2 - Parkin (E3) (autoszomális recesszív) 

o Szubsztrátjai: 

o CDCrel-1 (cell division control-related protein 1), septin 5 GTPáz, szinaptikus vezikula 

dopamin felszabadulás 

o Pael-R (parkin-associated endothelin-receptor-like receptor), G-protein kapcsolt 

transzmembrán receptor, hajtogatási zavar 

 PARK-5 - UCH-L1, ubiquitin C-terminális hidroláz, egy deubiquitiniláló enzim (DUB),  

Ile 93 -> Met (domináns) 

 PARK-7– DJ-1, redox chaperon (autoszomális recesszív) 

Az α-szinuklein gén két misszenz mutációja egy ritka, domináns forma kialakulásáért felel. (Misszensz 

mutációnak nevezzük, ha a nukleotidcsere aminosavcserét okoz és az újonnan beépülő eredeti 

aminosavat képtelen helyettesíteni.) Parkinson-kórhoz vezethet egy domináns mutáció az ubiquitin 

C-terminális hidroláz L1 (UCH-L1, DUB) génjében. Ezek mellett a parkin gén mutációinak egész sora 

felelős az autoszomális recesszív juvenilis parkinsonizmus (AR-JP) kialakulásáért. AR-JP-hez 

kapcsolódó parkin mutánsok nem tudják ubiquitinilálni és lebontani a parkin célfehérjéit, ami arra 

utal, hogy a fiatalkori Parkinson-kórt (AR-JP) lebontatlan fehérjék felhalmozódása okozza, melyek 

végül megmérgezik a dopaminerg neuronokat. Érdekes módon a parkin meg is tudja védeni a 

neuronokat a különböző támadásoktól, ami a parkin központi szerepét mutatja a dopaminerg 

neuronok belső rendjének fenntartásában. Legutóbb a DJ-1 gén és a Nurr-1 (nuclear receptor and 

transcription factor) kódoló NR4A2 gén mutációiról derült ki, hogy összefüggésben állnak a családi 

Parkinson-kórral. A DJ-1 vagy PARK7 a C56 peptidázok családjába tartozik és az androgén receptor-

függő transzkripció pozitív szabályozója. Redox-chaperonként is működhet, az oxidatív stressz 

érzékelőjeként megvédi a neuronokat az oxidatív stressztől és a sejthaláltól. 

A 3.3. ábrán nyomon követhető, hogy a fenti mutációk illetve a keletkező hibás térszerkezetű, 

funkció vesztett fehérjék hatására hogyan pusztulnak el a neuronok. 
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3.3. ábra A mutáns, hibásan hajtogatott fehérjék sejtpusztulást okoznak Parkinson-kórban 

A mutáns α-szinuklein és DJ-1 hibásan tekeredik fel, ezért túlterheli az ubiquitin-proteaszóma 

rendszert és a lizoszomális lebontó rendszert (3.3. ábra, kék nyilak). Más mutáns fehérjék, mint a 

parkin és az UCH-L1, elvesztik normális funkciójukat, az E3 ligáz aktivitást. Mivel mindkét fehérje az 

ubiquitin-proteaszóma rendszerhez tartozik, a mutáció hatására sérül az a képességük, hogy 

felismerjenek és lebontsanak hibásan hajtogatott fehérjéket (3.3. ábra, piros nyilak). A DJ-1 

mutációja elrontja feltételezett chaperon aktivitását, megakadályozza a hibásan hajtogatott fehérjék 

újra hajtogatását, és a sérült fehérjék degradációra irányítását (3.3. ábra, piros nyilak). A különböző 

fenti változások mind nem kívánt fehérjék felhalmozódásához vezetnek, melyek nem mindenben 

ismert mechanizmus szerint (3.3. ábra, szaggatott nyilak), neurodegenerációhoz vezethetnek. A hibás 

mitochondriumok és a dopamin metabolizmus miatt keletkező oxidatív stressz poszttranszlációs 

modifikációk útján ugyancsak elősegítheti a hibás fehérje hajtogatódást, különösen az α-szinuklein és 

a parkin esetén. Az oxidatív stressz a Parkinson-kórban származhat a DJ-1 csökkent reaktív oxigén 

gyökhatástalanító képességéből, míg a mitochondriális működészavar, legalábbis részben a DJ-1 és a 

PINK1 csökkent aktivitásából és hibás elhelyezkedéséből. A mitochondriális működészavar, oxidatív 

stressz és hibás fehérje kezelés ezért mind összefüggésben állnak egymással ebben a feltételezett 

patológiás modellben. 

A Huntington-kór molekuláris patogenezisének modellje 

A Huntington-kór (HD – Huntington’s disease) egy lassú lefolyású, neurodegeneratív betegség. 

Jellemző tünetei, hogy a beteg akaratlan mozgásokat, agresszivitást, ingerlékenységet, érzelmi 

kitöréseket, a kognitív képességek romlását és szellemi leépülést tapasztal. 

Tekintsük át, hogy ebben a betegségben milyen fehérjék hibája aggregációja okozza a proteaszóma 

rendszer válságát és végül az idegsejtek pusztulását. A Hsp70 és Hsp40 molekuláris chaperonok 

elősegítik az újonnan szintetizált huntingtin (htt) fehérjének a natív szerkezetre hajtogatódását (3.4. 

ábra). 
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3.4. ábra A Huntington-kór molekuláris patogenezisének modellje 

A vad típusú htt elsődlegesen a citoplazmában fordul elő és a klatrin-mediálta endocitózisban, a 

vezikuláris transzportban, a sejtvázhoz történő horgonyzásban, a neuronális transzportban vagy a 

posztszinaptikus jelátvitelben játszik szerepet. A htt bekerülhet a sejtmagba is és ott a 

transzkripciószabályozásban lehet feladata. A htt fehérje mutációja Huntington-kórban konformációs 

változásokat indukál és ez valószínűleg a fehérje rendellenes hajtogatódásához vezet, ami, ha nem 

javítják ki a chaperonok, a hibás térszerkezetű htt felhalmozódását okozza a citoplazmában. A htt-t 

különösen hajlamossá teszi az aggregációja az N-terminális poliglutamin szakasza. Ezzel 

párhuzamosan a mutáns htt proteolitikus bomlást szenvedhet, ami N-terminális fragmentumokat 

eredményez. Ezek a poliglutamin szekvenciájuk miatt β-rétegeket formálnak. Végül a mérgező hatást 

a teljes hosszúságú mutáns htt vagy a hasított N-terminális poliglutamin fragmentumok fejthetik ki. 

Ez utóbbiak oldható monomereket, oligomereket vagy nagy oldhatatlan aggregátumokat formálnak. 

A citoplazmában a mutáns htt formák hatástalaníthatják az ubiquitin–proteaszóma rendszert (UPR), 

ami egyre több hibásan hajtogatott fehérje felhalmozódását eredményezi. Ezek a toxikus fehérjék a 

normális vezikulum transzportot és a klatrin-mediálta endocitózist is tönkretehetik. A mutáns htt 

jelenléte pro-apoptotikus fehérjéket is aktiválhat közvetlenül vagy közvetve mitochondriális 

károsodás útján, ami még nagyobb sejtes mérgezéshez és más lebontó folyamatokhoz vezet. Az 

önvédelmi erőfeszítései közepette, a sejt a mérgező fehérjedarabokat ubiquitinilált citoplazmatikus 

magkörüli aggregátumokba gyűjti. Ezen túl a mutáns htt bekerülhet a sejtmagba és ott magi 

inklúziókat hozhat létre, melyek a transzkripciót félbeszakíthatják és a magi UPR-t akadályozhatják. 

Autofágia szabályozás 

Mint a neurodegeneratív betegségek példáján is láttuk a két fő sejten belüli fehérjebontó rendszer, 

az ubiquitin-proteaszóma rendszer és az autofágia, egymást kiegészítő vagy akár egymást 

helyettesítő folyamatok. Ennek alapján szoros összeköttetésben kell lenniük, hogy a fehérjebontás 

zavartalanul működjön. Az egyik kapcsoló molekula a két folyamat között a p62 fehérje, más néven 

sequestosome-1, melyet eredetileg az atípusos protein kináz-C kölcsönható partnereként izoláltak. A 

p62 egy multidomén fehérje, mely részt vesz az NF-κB transzkripciós faktor aktiválásában. A p62 
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fehérje felismeri a mérgező szemetet a sejtben, amit aztán az autofágia eltakarít. Az autofágia hiánya 

a p62 felszaporodásához vezet, ami nem jó a sejteknek és stressz választ indít, ami betegséghez 

vezethet. A p62 részt vesz az autofágia szabályozásában, az apoptózis külső útvonalának 

működéséhez is köthető, sőt kulcsfaktor a tumor képződésben is. A p62 a sejthalál és túlélés fontos 

döntéshozatali pontjain helyezkedik el. 

A p62 domén szerkezete 

A p62 fehérjének öt funkcionális doménje van (3.5. ábra): 

 Phox és Bem1p domén (PB1), 

 ZZ-típusú cink ujj domén, 

 TRAF6-kötő domén (TB - TRAF6-binding domain), 

 LC3 kölcsönható régió (LIR - LC3-interacting region), és 

 ubiquitin-kötő domén (UBA - ubiquitin-associated domain). 

 

3.5. ábra A p62 fehérje szerkezeti doménjei és kölcsönható partnerei 

A p62 PB1 doménje egy fehérje-fehérje interakciós modul, mely más jelátviteli molekulákban is 

megtalálható, mint az atípusos protein kináz-C (aPKC) és a Par-6 sejt polaritás fehérje. Az aPKC-k és a 

p62 a PB1 doménjeiken keresztül egymáshoz kapcsolódnak és ez a kötés az NF-κB transzkripciós 

faktor aktiválását eredményezi. Emellett a p62 PB1 doménje lehetővé teszi az oligomerizációját is, 

ami nélkülözhetetlen a sejtbeli feladatainak ellátásához. 

A p62 kis foltokban vagy nagyobb aggregátumokban található a citoplazmában, ezek a PB1 

doménjükön keresztül összetapadt p62 oligomerekből és p62-aPKC komplexumokból, valamint 

multiubiquitinilált fehérjékből állhatnak. A citoplazmatikus foltok jelszerveződési pontok, ahol a p62 a 

TB doménjén keresztül kölcsönhatásba lép a TRAF6-tal és az UBA doménjével kaszpáz-8-cal. A TRAF6 

(tumour-necrosis factor (TNF)-receptor associated factor 6) egy 63-as lizin (K63) E3 ubiquitin ligáz. A 

p62 kapcsolódása a TRAF6-tal elősegíti az oligomerizációját, majd az aktiválódását, ami a TRAF6 K63 

típusú multiubiquitinilálódásához és végül az NF-κB aktiválásához vezet. 

Az autofágia és a p62 közötti kapcsolatot alátámasztja az a tény, hogy a p62 a LIR (LC3-interacting 

region) doménjén keresztül az Atg8/LC3 autofágia szabályozó molekulához köt valamint az a 

megfigyelés, hogy a p62 felszaporodik autofágia hiányos egerekben. A p62 PB1 partnerével, az NBR1-

gyel (neighbor of BRCA1 gene 1, 3.6. ábra) együtt szabályozza a multiubiquitinilált, hibásan 

hajtogatott és aggregálódott fehérjék és működésképtelen sejtorganellumok csomagolását és célba 

juttatásukat az autofág struktúrákba emlős sejtekben és muslicában. 
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3.6. ábra A p62 és az NBR1 fehérjék domén szerkezetének vázlatos összehasonlítása. Az ábrán 

látható rövidítések: PB1: Phox és Bem1p domén; ZZ: cink ujj domén; TB: TRAF6-kötő domén; CC: 

coiled-coil domén; LIR: LC3-interaktív régió; UBA: ubiquitin-kötő domén. 

Mindez lehetővé teszi, hogy az aggregátum bekerüljön a képződő autofagoszómába, ami aztán 

lizoszómával olvad össze, hogy a belső membrán határolta vezikulum a benne levő tartalommal 

hidrolitikus enzimek által lebontásra kerüljön. 

A hibásan hajtogatott fehérjék lebontásának modellje 

Az ubiquitin független fehérje lebontás a 20S proteaszómákban vagy a chaperon-mediált autofágia 

(CMA) útján zajlik (3.7. ábra). Az ubiquitin-függő protein degradáció az ubiquitin-proteaszóma 

rendszeren (UPR) keresztül vagy autofágiával történhet. Az UPR-be irányított ubiquitinilált fehérjéket 

közvetlenül a 26S proteaszóma 19S szabályozó részecskéje ismeri fel vagy az UbL–UBA család 

fehérjéi, mint például a Rad23 vagy az ubiquilin 1, viszik a proteaszómához őket (3.7. ábra). 
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3.7. ábra A hibásan hajtogatott fehérjék lebontásának modellje 

Emellett átmenetileg p62 testekben gyűlhetnek össze a hibásan hajtogatott fehérjék, ami az autofág 

lebontásukkal végződik. Az ubiquitin-kötő autofágia receptor fehérjék, a p62 és a NBR1 szükségesek 

mind az autofág struktúrák kialakulásához (az LC3/GABARAP család fehérjéivel közvetlenül 

kapcsolódnak az autofagoszómák formálásakor), mind a lebomlásukhoz. A BAG1 és BAG3 ko-

chaperonok egymáshoz viszonyított arányától függ, hogy a hibásan hajtogatott fehérjék autofágiával 

bomlanak-e le. Magas BAG3 : BAG1 arány az autofágiát stimulálja és p62 testek kialakulását 

indukálja. A proteaszóma károsodása aggreszómák, vagyis összetapadt ubiquitinilált felesleges, hibás 

fehérjékből álló halmazok kialakulásához vezet. Az aggreszómák kialakulásához a fehérje 

aggregátumok mikrotubulusokon történő szállítására van szükség, melyet a HDAC6 ubiquitin-kötő 

tubulin deacetiláz közvetít. A p97/VCP, egy chaperon és AAA-ATPáz tulajdonságú fehérje kapcsolatba 

lép a HDAC6-tal és a szabályozó szerepet játszik a folyamatban. 

Az Nrf2 aktivitásának szabályozása az autofágia receptor p62 által 

Normális körülmények között a bazális autofágia folyamatosan eltakarítja a citoplazmából a p62-t és 

a hozzákötődő szállítmányt, a mérgező aggregálódó fehérjéket. Ugyancsak normális körülmények 

között az Nrf2 (nuclear factor (erythroid derived 2)-like 2) fehérjére, egy stressz válasz transzkripciós 

faktorra, nincs szükség, ezért a Cul3–Rbx1 ubiquitin ligáz komplexum és a Keap1 (Kelch-like ECH-
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associated protein 1) adapter segítségével ubiquitinilálódik és a proteaszóma által lebomlik (3.8. 

ábra). 

 

3.8. ábra Az Nrf2 (nuclear factor-like 2) transzkripciós faktor lebontása normális körülmények között 

Autofágia hiányában, a p62 fehérje és a hozzákapcsolódó aggregátumok felhalmozódnak a 

citoplazmában (3.9. ábra). A felesleges p62 a Keap1-hez kötődik, megszakítva az Nrf2 

ubiquitinilációját és ebből következően a lebontását. Ez a citoplazmatikus Nrf2 szint kóros 

emelkedését okozza, lehetővé téve, hogy az Nrf2 belépjen a sejtmagba, ott a Maf transzkripciós 

faktorral heterodimerizáljon és aktiválják a génátírást az antioxidáns válaszelemet (ARE - antioxidant 

response element) tartalmazó promóterekről. A megnőtt Nrf2 aktivitás a fő okozója a 

májbetegségeknek, melyeket hiányos autofágia mellett figyeltek meg. 

 

3.9. ábra Az Nrf2 fehérje aktivitásának szabályozása p62 által 

Ez az Nrf2 stabilizálódását és az Nrf2 célgénjei transzkripciójának aktiválódását eredményezi. Mindez 

arra utal, hogy a p62 felhalmozódásával összefüggő patológiai folyamat az Nrf2 hiperaktivitását 

okozza és felvázolja a Szelektív autofágia nem várt szerepét a védekező enzimek génjeinek 

transzkripció szabályozásában. 

Ellenőrző kérdések 

1. Milyen mutációk és hogyan okozzák a Parkinson-kór kialakulását? 

2. Milyen szerkezeti doménjei és kölcsönható partnerei vannak a p62 fehérjének? 

3. Hogyan szabályozza az ubiquitin-proteaszóma rendszer az Nrf2-Keap1 útvonalat? 
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Az ubiquitin-proteaszóma rendszer szerepe az apoptózis szabályozásában 

Az apoptózis a programozott sejthalál egy fajtája, melynek során azért pusztulnak el a sejtek, hogy 

megakadályozzák a túlzott sejtosztódást, vagy csökkentsék a DNS károsodás hatását. A természetes 

sejtpusztulás nagyon fontos szerepet játszik a normális életfolyamatokban is, mint a magzati fejlődés 

és a szöveti állandóság. Az apoptózis szabályozásában bekövetkező hibák sok betegség 

kialakulásához járulnak hozzá, mint a rák, autoimmun betegségek és neurodegeneráció. Másrészről 

viszont az apoptózist irányító fehérjék új gyógyszerkutatási célpontokat jelentenek és a rák 

kezelésének új lehetőségeihez vezethetnek. 

Az 3.10. ábra mutatja, hogy az apoptózis mindkét útvonalán előfordulnak olyan szabályozó fehérjék, 

melyeket az ubiquitin-proteaszóma rendszer bont le. 

 

3.10. ábra Ubiquitinilálódó célpontok az apoptózis útvonalán 

A p53 fehérje 

 rövid fél-életidejű fehérje, kis mennyiségben van jelen a sejtmagban 

 sejtet érő stressz hatására stabilizálódik 

o DNS károsodás (vegyi vagy sugár) 

o hypoxia 

o onkogén aktiválódás 

 sejtválasz 

o sejtciklus leállás 

o DNS javítás 

o differenciálódás, öregedés, apoptózis 
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 emberi tumorok 50%-ban a p53 mutáns 

A p53 tumor szupresszor az egyik legismertebb pro-apoptotikus fehérje, ami a transzkripció szintjén 

hat. A p53 elfogadottan a genom őrzője, amely a sejtosztódás megállításával vagy apoptózis 

beindításával megakadályozza a mutáció továbbadását és ennek következtében a rák kialakulását 

(karcinogenezist). Álladóan alacsony koncentrációban van a sejtben, mert folyamatosan 

ubiquitinilálódik és a proteaszóma lebontja. Belső stressz hatásra, mint például vegyszer vagy 

sugárzás okozta DNS károsodás, oxigén hiány, onkogén aktiválódás, a p53 ubiquitinilálása gátlódik, 

ami a felszaporodásához vezet. Ez indukálja a sejtosztódás leállítását és az apoptózist. Az emberi 

tumoroknak körülbelül felében a p53 gén mutációkat hordoz vagy a rendszer hibás és a p53 

lebontását segíti. 

Leírták már a p53 a transzkripció szabályozásától eltérő, további feladatait is. Ilyen például a sejthalál 

receptorok, mint a Fas/CD95 (cluster of differentiation 95) Golgi-apparátusból a sejtfelszínre történő 

áthelyeződésének indukálása vagy a mitochondriumokkal való közvetlen asszociáció. A p53 

legfontosabb regulátora az Mdm2 (Murine double minute 2), melynek átíródása viszont maga is a 

p53 szabályozása alatt áll. Az Mdm2 a p53-hoz köt E3-as enzimként, ubiquitinilálja és a magból 

kijuttatva proteaszomális lebontásra irányítja.  

Az Mdm2 fehérje 

Az Mdm2 fehérje szerkezetében több jellegzetes domént is elkülöníthetünk (3.11. ábra). A p53 kötő 

doménjét (17–125 aminosav) átéri a SWIB domén (26–108 aminosav), mely a SWI/SNF fehérje család 

konzervált régiója. A savas régió egy aszparaginsavban és glutaminsavban gazdag szakasz. A RanBP2-

típusú és RING-finger domének cink-ionokat fognak közre. A gankyrin a RING-finger domén mellett N-

terminális irányban köt az Mdm2-höz (411–438 aminosav). 

 

3.11. ábra Az Mdm2 ubiquitin ligáz funkcionális doménjei. Rövidítések: NES, nuclear export signal; 

NLS, nuclear localization signal. 

Az ARF fehérje 

Az ARF fehérje felfedezése összekapcsolódik a p16INK4a felfedezésével, sőt innen ered. A p16INK4a egy 

16 kDa tömegű humán fehérje, mely megköti és gátolja a CDK4-et (INK4 - inhibitor of CDK4). A p16 

eredeti klónozása után különös jelenségre figyeltek fel: a p16 lokusz nagyon magas mutációs 

frekvenciát mutatott egyrészt tumorból származó immortalizált sejt vonalakban, másrészt különböző 

elsődleges tumorokban. Ma már világos, hogy a lokusz gyakori megváltozása a különös genetikai 

szerkezetéből fakad, mely egy másik, rejtett gént is kódol (3.12. ábra). 
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3.12. ábra A p16INK4 (INK4 - inhibitor of CDK4, fekete) és az p14ARF (alternative reading frame, piros) 

fehérjéket kódoló lokusz exonjai. A csillag a stop kodon jele. 

Ez a gén az ARF (alternative reading frame), melynek transzkripciója egy külön promoterről indul egy 

különálló első exonnal (exon 1β), ami a p16 exon 1α-hoz képest felfelé helyezkedik el. Bár az exon 2 

és 3 területén átfed a p16 és az ARF kódoló szekvenciája az exon 1β által kódolt részletnek megvan a 

saját transzláció indító AUG kodonja. Ezáltal egy teljesen független fehérje keletkezik egy alternatív 

leolvasási keret szerint, emberben 14kDa molekulatömegű, 132 aminosavból álló (p14ARF), egérben 

19kDa molekulatömegű, 169 aminosavból álló (p19ARF) fehérje. 

Mint ahogy várható, egy olyan fehérje mellé, amelynek az a feladata, hogy a „genom védelmezőjét” 

elpusztítsa, sokféle biztonsági mechanizmus van beépítve, hogy ne tudjon elszabadulni (3.13. ábra). 

 

3.13. ábra Az Mdm2 működését szabályozó partnermolekulák 

1. Az Mdm2 belső RING-finger-függő ubiquitin ligáz (E3) aktivitása van, így ubiquitinilálni tudja a p53-

at, sőt saját magát is. 

2. A p53 foszforilációja blokkolja az Mdm2-vel való interakciót. 

3. Egy Mdm2-höz kötő fehérje, az ARF (3.12. ábra) a RING-finger doménje felett kapcsolódik hozzá és 

egy addig rejtett, a sejtmagvacskába irányító jelet fed fel az Mdm2 RING-finger doménjével egy 

vonalban (3.11. ábra). Ez elkülöníti az Mdm2-t a p53-tól, megakadályozva a p53 Mdm2 közvetített 

lebontását. 

4. Ehhez hasonlóan az Mdm2 gátolható egy rokon RING-finger fehérjével, az MdmX-szel történő 

dimerizációval. 

5. Mindazonáltal, arra is van bizonyíték, hogy a SUMO-1 pozitívan szabályozza az Mdm2-t. A SUMO-1 

ubiquitin-szerű fehérje ugyanahhoz a lizin oldallánchoz tud kapcsolódni az Mdm2-n, amihez az 
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ubiquitin. Így kötődése megnöveli a p53 ubiquitinilációját, miközben lecsökkenti az Mdm2 ön-

ubiquitinilálását. 

Az Mdm2 a RING-finger típusú E3-as enzimek szubsztrát specificitását is jól mutatja. A p53 család egy 

másik tagja a p73 is kötődik az Mdm2-höz, de ez az interakció stabilizálja, és nem degradálódásra 

készteti. Ha kísérletileg az Mdm2 RING-finger doménjét egy eltérő RING-finger doménnel 

helyettesítjük, akkor ez visszaállítja a hibrid molekula ön-ubiquitinilálódását és a proteaszómába 

célzottságát, de nem ubiquitinilálja a p53-at és nem irányítja lebontásra. 

A p53 Mdm2 által történő szabályozása 

Az Mdm2 ubiquitinilálja a p53-at a sejtmagban és a p53 multiubiquin lánca segíti a magi exportot és 

az ezt követő citoplazmatikus degradációt (3.14. ábra). Ez a modell olyan megfigyelések alapján 

készült, melyek szerint az Mdm2 és a p53-GFP fúziós fehérje együttes kifejeztetése a fúziós fehérje 

citoplazmatikus felhalmozódásával, sőt magi kizáródásával járt. A p53-GFP Mdm2 okozta kizáródása a 

magból megszűnt az Mdm2 RING-finger doménjének mutációjával, ami inaktiválta az ubiquitin ligáz 

aktivitását vagy az E1 ubiquitin aktiváló enzim mutációjának hatására. A modellt igazolja, hogy a magi 

export blokkolása leptomycin B (LMB, hatékony és specifikus magi export gátló) kezeléssel az 

ubiquitinilált p53 felhalmozódását eredményezte a magi frakcióban. Ezenkívül a p53 C-terminálisán 

levő NES-ben (nuclear export signal) okozott mutációk meggátolták a p53 magi exportját, de az 

ubiquitinilációt nem. Mindez azt mutatja, hogy a p53 ubiquitinilációja a magban zajlik még a 

citoplazmába való export előtt. 

 

3.14. ábra A p53 Mdm2 közvetített lebontási modellje normális sejtműködés esetén. SM, sejtmag; C, 

citoplazma. 

Az ARF p53 stabilizálásában betöltött szerepének modellje. E modell szerint az ARF az Mdm2-t a 

nukleoplazmából a magvacskába viszi, felszabadítva a p53-at az Mdm2 gátlása alól és ezzel lehetővé 

téve felszaporodását a sejtmagban (3.15. ábra). Ez a modell két megfigyelésen alapszik: 

Az egyik szerint az Mdm2 fehérje molekulák egy része, nem az összes, a sejtmagvacskában található 

    - Mdm2-t és egér ARF-et kifejező plazmidokkal transzfektált HeLa sejtekben, 

    -egér ARF-et kódoló plazmiddal mikroinjektált egér embrionális fibroblaszt (MEF) sejtekben, és 

    - öregedő MEF sejtekben, melyekben mind az Mdm2, mind az ARF szint megemelkedik. 

A másik adatsor szerint az egér mutáns ARF (ARF D26-37) nem tud a magvacskába kerülni, ugyan 

megtartja az Mdm2 kötő aktivitását, mégsem tudja az Mdm2-t a magvacskába vinni, így a p53 

stabilizáló képessége is csökken. 
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3.15. ábra Az ARF közvetített Mdm2 gátlás és p53 aktiváció modellje onkogén hatás esetén. SM, 

sejtmag; C, citoplazma; sm, sejtmagvacska. 

A p53 a gyógyításban 

Az a megfigyelés, hogy a p53 a legtöbb rákbetegségben hibás, nem működik, igen alkalmas célponttá 

teszi új gyógymódok kidolgozásához. Mivel a p53 indukálhatja a tumorsejtek pusztulását, a 

legintenzívebben kutatott lehetőség, hogy olyan kis molekulát találjanak, mely egyes rák fajtákban 

újra aktiválja a p53-at. Olyan rákok esetén, ahol megmarad a vad típusú p53, de olyan változtatások 

történtek, melyek megakadályozzák a p53 aktiválódását, jó pár az Mdm2-t célba vevő vegyületet 

leírtak. Ezek közé tartozik a Nutlin-3, amelyik blokkolja a p53 és az Mdm2 kapcsolódását, és a HLI98 

amelyik közvetlenül blokkolja az Mdm2 ubiquitin ligáz aktivitását. Ezek a vegyületek természetesen a 

normális és a tumor sejtekben egyaránt aktiválják a p53-at, de az a megfigyelés, hogy a rákos sejtek 

sokkal érzékenyebbek az apoptózis stimulálására, mint az egészséges sejtek, megcsillantja a reményt, 

hogy ezek a vegyületek elég szelektíven pusztítják a sejteket ahhoz, hogy használható rákellenes 

szerek váljanak belőlük. 

Azok a rákbetegségek, melyekben mutáns a p53, más megközelítést igényelnek. Már leírtak olyan 

vegyületeket, melyek segítenek egyes ilyen mutáns fehérjéknek annyira újrahajtogatódni, hogy 

legalább a normális funkcióik egy részét visszanyerjék. A legtöbb esetben csak a tumorsejtek fejezik ki 

a mutáns fehérjét, így valószínű, hogy a gyógyszermolekulák erősen szelektívek lesznek, és alacsony 

toxicitást fejtenek ki a normális szövetekre. Erre az esetre egy másik érdekes megközelítés, hogy azt 

próbálják szelektíven kihasználni, hogy tumorsejtekben nincs p53 és olyan vegyületeket találni, 

melyek p53 hiányában pusztítják el a sejtet (úgynevezett szintetikus letalitás). Bár a p53 aktiválása is 

jó ötlet, egyre nagyobb az érdeklődés a p53 gátlása iránt. A nyilvánvaló célja ennek a 

megközelítésnek, hogy megvédjék a normális sejteket a kemoterápia mellékhatásaitól. 

Általánosabban az inhibitorok a p53 más káros hatásait is kiküszöbölik. 

A p53 útvonalon további gyógyszercélzási hely is adódik, a legalkalmasabb a p53 fő ubiquitin ligáza, 

az Mdm2 (3.16. ábra). 
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3.16. ábra A p53 aktiválása a proteaszóma gátlásával a rákgyógyításban 

Az Mdm2 kifejeződését a p53 maga serkenti, ezzel egy negatív visszacsatolású szabályozó kört alakít 

ki. Ebből logikusan következik, hogy az Mdm2-p53 kölcsönhatás illetve a p53 ubiquitinilációjának 

gátlása a p53 tumor elnyomó aktivitásának erősödéséhez vezet. Az Mdm2 gátlása nemcsak a 

hibátlan, vad típusú p53-at hordozó tumorok esetén lehet kedvező hatású, hanem az Mdm2 más 

rákellenes fehérjéket bontó szerepét is megakadályozza. 

Ehhez hasonlóan alkalmazhatunk proteaszóma gátlószereket az olyan ráktípusok ellen is, melyek túl 

sok Mdm2-t fejeznek ki és ezáltal inaktiválják a p53-at. Egy peptid bórsav vegyület, a bortezomib 

szelektív és reverzibilis proteaszóma gátlószer (3.17. ábra). Az amerikai FDA (Food and Drug 

Administration) és az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség (EMEA - European Agency for the 

Evaluation of Medicinal Products) is engedélyezte használatát a frissen diagnosztizált, más 

citosztatikumra nem reagáló csontvelőrák (mieloma muliplex) kezelésében (Velcade). 
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3.17. ábra A bortezomib (Velcade) térkitöltő modellje 

Az IAP fehérjecsalád 

Minthogy a kaszpázok által közvetített fehérjebontás irreverzibilis, pontosan szabályozni kell 

mennyiségüket és aktivitásukat. Az első ellenőrzőpont a kaszpáz útvonalon a proenzim aktiválás, a 

második ezzel egyenrangúan fontos, a kész, aktív kaszpáz közvetlen gátlása. Emlősökben és 

rovarokban ezeket a szabályozó folyamatokat az IAP (inhibitor of apoptosis protein) fehérjecsalád 

irányítja (III. fejezet 21. ábra), mely a kaszpázok okozta veszély ellen az utolsó védelmi vonal. Az 

apoptózis gátló fehérjék, mint azt nevük is mutatja, védelmet nyújtanak a sejteknek az önpusztítás 

ellen. 

Az IAP család tagjai pro-apoptotikus fehérjék inaktiválásával és lebontásával gátolják az apoptózist. 

Az apoptózis szabályozó molekulák egyetlen olyan ismert csoportját alkotják, melynek van E3 ligáz 

aktivitása is. Tagsági követelmények ennél a családnál: egy vagy több jellegzetes bakulovirális 

ismétlődő motívum (BIR - baculovirus IAP repeat) megléte és az apoptózis leállításának képessége. (A 

bakulovírusok gyűrűalakú, kétszálú DNS-t tartalmazó, csak rovarokat fertőző vírusok.) 

A Bcl-2 család fehérjéivel ellentétben, melyek csak a mitochondriális apoptózist gátolják, az IAP-k a 

külső és belső útvonalat is képesek blokkolni (III. fejezet 16. ábra). A BIR motívumra azért van 

szükség, mert ezáltal képesek olyan molekulákhoz kötődni (pl. Smac/DIABLO fehérjecsalád), melyek 

működésüket szabályozzák, illetve így tudnak kaszpázokhoz kapcsolódni és reverzibilisen gátolni 

őket. Mindezek mellett sok IAP molekulának van egy karboxiterminális motívuma, a RING-finger 

domén, ami ubiquitin ligázként (E3) működik vagy egy ubiquitin konjugáló (UBC) motívum, mely az 

ubiquitin átadásában (E2) vesz részt. A BIR közvetített szabályozás és inaktiválás és a RING közvetített 

fehérjebontás kombinációja központi szereppel bír az IAP család pro- és anti-apoptotikus 

döntéshozatalában. 

Az IAP-k C-terminális részlete funkcionálisan kapcsolódik az ubiquitin-proteaszóma rendszer 

közvetítette fehérjebontáshoz, mert itt egy RING-finger domént tartalmaznak. Apoptotikus stimulus 

hatására egyes IAP-k auto-ubiquitinilálódnak a RING-finger doménjük segítségével és a proteaszóma 

lebontja őket. Ha szabályozó molekulák kapcsolódnak az IAP-k N-terminális végéhez, 
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megakadályozzák a kaszpázokhoz történő kötődést és elősegítik az auto-ubiquitinilálásukat és 

lebomlásukat. 

Az ubiquitin-proteaszóma rendszer részvétele a jelátviteli folyamatokban 

Az NF-κB jelátviteli útvonal szabályozása 

 Transzkripciós faktor (dimer) 

o NF-κB1 (p50) vagy NF-κB2 (p52), és c-Rel, RelA (p65), RelB 

 I-κB - az NF-κB inhibitora 

o elfedi a magi lokalizációs jelet 

o ha foszforilálódik, ubiquitinilálódik - lebomlik 

 Ub-proteaszóma rendszer részvétele 

o NF-κB processzálás (p100 – p50, p105 – p52) 

o IKK - I-κB kináz aktiválás 

o I-κB lebontás 

Az NF-κB (nuclear factor κ enhancer binding protein) klasszikus formája egy p50 és p65 egységekből 

álló heterodimer (3.18. ábra). 
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3.18. ábra Az NF-κB aktivitás szabályozása 

A p50 prekurzor alakját, a p105 fehérjét az ubiquitin-proteaszóma rendszer alakítja az érett formába. 

A p50 a p65-tel együtt dimerként van jelen a citoplazmában és összekapcsolódik az NF-κB 

inhibitorával, az IκBα-val. Az NF-κB-hez kötve, az IκBα elfedi annak magi lokalizációs jelét és ezzel 

megakadályozza a bejutását a sejtmagba. A sejtet érő különféle jelek hatására, az IκBα gyorsan 

foszforilálódik az IκB kináz (IKK) komplexum által. Az IKK maga is nem proteolitikus 

multiubiquitiniláció hatására aktiválódik. Az aktiváláshoz Lys63-on át felépülő multiubiquitin láncokra 

van szükség. Ezt egy RING-finger fehérje, a TRAF6 (tumour-necrosis factor (TNF)-receptor associated 

factor 6) és egy vele együttműködő ubiquitin konjugáló enzimkomplexum, a heterodimer 

Ubc13/Uev1 (más néven TRIKA-1 - TRAF6-regulated IKK activator 1) szintetizálja. Ennek a szokatlan 

modifikációnak a célpontja maga a TRAF6. Az aktivált IKK általi foszforiláció után az IκBα foszforilált 

részei adják az SCFβTrCP ubiquitin ligáz számára a felismerhető helyeket és az IκBα gyorsan 

ubiquitinilálódik, majd a proteaszóma lebontja. Az IκBα degradációját követően az NF-κB bejut a 

magba, ahol az immunitással, gyulladással és más folyamatokkal kapcsolatos gének széles 

spektrumának átírását irányítja. 

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a rák kialakulásában a NF-κB rendszer fontos szerepet játszik. 

Ha felszabadul specifikus inhibitora, az IκB gátlása alól, bekerül a sejtmagba, a DNS-hez köt és a 

növekedéssel, differenciálódással kapcsolatos valamint apoptózist gátló gének (Bcl-2, IAP) átírását 

szabályozza (3.19. ábra). 

 

3.19. ábra Rákterápia proteaszóma gátlással az NF-κB útvonalon 

Mindezeken túl elősegíti az onkogenezist és egyes rosszindulatú daganatsejtekben folyamatosan 

aktív. A folyamatos aktiválódás megtörténik kemoterápiás gyógyszerek, sugárzás, citokinek vagy 
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oxidánsok hatására is. Ezzel összhangban, az NF-κB gátlásával a kritikus szabályozási pont indukálható 

kemorezisztencia esetén és úgy tűnik, megnöveli a malignus sejtek érzékenységét a kemoterápiás 

szerek illetve a besugárzás iránt. Az NF-κB inaktiválása az IκB foszforilációjának gátlása útján nem 

tudja teljesen megakadályoznia a sejtosztódást, ami azt mutatja, hogy a proteaszóma inhibitorok 

nem csak az NF-κB blokkolásán keresztül hatnak, hanem más jelátviteli útvonalakat is célba vesznek. 

Mindezek mellett, a proteaszóma gátlás megakadályozza az ubiquitinilált IκB lebontását is. 

A stresszre, mint a neoplasia (’új növekedés’ - egy szövet vagy szerv abnormális, kontrollálatlan 

növekedése) vagy a kemoterápia, adott válasz során az IκB inhibitor foszforilálódik és lebomlik a 

proteaszóma által. Ezt követően az NF-κB bejut a magba és különféle túlélést elősegítő útvonalakat 

hoz működésbe. A proteaszóma gátlás megakadályozza az NF-κB aktiválódását és megnöveli a sejt 

érzékenységét a kemoterápia citotoxikus hatásaira (3.19. ábra). 

Az NF-κB útvonal hibás szabályozása összekapcsolódik egyes rosszindulatú daganatokkal, ide tartozik 

az akut limfoblasztikus leukémia és a mielóma multiplex. Az NF-κB jelátviteli út állandó aktiválása a 

drogrezisztencia egyik formája, amit sok szolid tumor és hematológiai daganat használ. Például az NF-

κB aktiválódásának gátlása az N-acetyl-L-leucinyl-L-leucinyl-L-norleucinal proteaszóma inhibitorral 

jelentősen megnöveli az érzékenységet a különböző sejthalál indukáló ligandumok iránt (DILs - death-

inducing ligands, például a TNF-α vagy a doxorubicin) érzékeny vagy DIL rezisztens limfoid 

sejtvonalakban. 

A Wnt–β-catenin–TCF/LEF jelátviteli útvonal 

 a Wnt egy szekretált jelátvivő molekula 

 a Frizzled receptor-család megköti 

 ennek hatására a Dishevelled aktiválódik 

 inaktiválja a glikogén szintáz kinázt (GSK-3β, zw3), az APC-axin-GSK-3β komplexum tagját 

 a stabil β-catenin (Arm) belép a magba és leszorítja a groucho-t a TCF-ről 

 beindul a génaktiválódás, génátírás 

 a Wnt jelátviteli útvonalnak alapvető szerepe van a fejlődés és a differenciálódás 

szabályozásában 

 a rendszer hibája illetve egyes célgének kifejeződés tumorképződéshez vezethet 

A Wnt jel hiányában a β‑catenin szint a citoplazmában és a sejtmagban alacsony lesz, mert a CK1 

(casein kinase 1) és a GSK3β (glycogen synthase kinase 3β) szerin/treonin kinázok folyamatosan 

foszforilálják. A hiperfoszforilált β‑catenint az SCFβTrCP (β‑transducin-repeat-containing protein 

alegységet tartalmazó E3-as enzim) megköti és ubiquitinilálja, majd a proteaszóma lebontja (3.20. 

ábra, bal oldal). A β‑catenin lebontásra előkészítő komplexum a következő fehérjékből áll: CK1 és 

GSK3β, valamint az AXIN1 (axis inhibition protein 1) és az APC (adenomatous polyposis coli) 

horgonyfehérjék. A magban a TCF (T-cell factor) molekulákat ko-represszorok, mint a GRG/TLE 

(Groucho/transducin-like enhancer) kötik meg és ezzel megakadályozzák a Wnt célgének átíródását. 

A represszor komplexum további tagjai a CTbP (C-terminal binding protein) és a HDAC (histone 

deacetylase) fehérjék. A magban a β‑catenin TCF-hez kötődését az ICAT (cell autonomous inhibitor of 

β‑catenin and TCF) fehérje akadályozza meg. A sejtfelszíni Frizzled receptor komplexum, mely a 

Frizzled és az LRP5 (LDL receptor-related protein 5) vagy LRP6 fehérjékből épül fel, aktívan gátlódhat 

a receptor-kötött oldható inhibitorok által, mint amilyen a DKK1 (Dickkopf homologue 1). 
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3.20. ábra A Wnt jelátviteli útvonal inaktív (bal oldal) és Wnt kötött, aktív (jobb oldal) formája (DVL, 

mammalian homologue of Drosophila Dishevelled; PP2A, protein phosphatase 2A). (Lásd 1.22. ábra.) 

Ha a lipiddel módosított Wnt fehérje a receptor komplexumhoz köt, bekapcsol a jelátviteli útvonal 

(3.20. ábra, jobb oldal). A CK1 és GSK3β kinázok foszforilálják a receptor LRP fehérjéjét és az AXIN1 a 

plazma membránhoz verbuválódik. A β‑catenin l lebontásra előkészítő komplexum kinázai 

inaktiválódnak és a β‑catenin tovább kerül a sejtmagba, hogy a TCF-fel aktív transzkripciós faktor 

komplexumot hozzon létre. Ez aztán célgének egész sorának átíródásához vezet. A magban a 

β‑catenin a TCF és LEF faktorokhoz kapcsolódik és kofaktorokat vonz oda, mint a LGS (legless, más 

néven bCL9) és a Pygopus (PYGO), CBP/p300, brahma és MED12, hogy elindítsa a génátírást (3.20. 

ábra). 

Ellenőrző kérdések 

1. Írjon példákat sokszorosan foszforilált, majd multiubiquitilált fehérjékre! 

2. Milyen molekulák és milyen módon szabályozzák az Mdm2-t? 

3. Hogyan bomlik le és hogyan stabilizálódik a p53? 

4. Mik az apoptózis gátló fehérjecsalád (IAP) jellemzői? 

5. Milyen mód(ok)on képesek az apoptózis gátló fehérjecsalád (IAP) tagjai az apoptózis 

megakadályozására? 

6. Milyen mód(ok)on vesz részt a proteaszóma az NF-κB jelátviteli útvonal szabályozásában? 

7. Mi a sorsa/funkciója a β‑cateninnek a Wnt szignál hiányában illetve jelenlétében? 
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III. A sejthalál (László Lajos) 

1. Bevezetés: a sejthalál definíciója, típusai és élettani jelentősége 

A biológiai halál meghatározását alapul véve azt mondhatjuk, hogy a sejthalál az az állapot, amikor a 

sejt már alapvető életjelenségeket (mozgás, anyagcsere és transzport folyamatok, ingerelhetőség, 

osztódás) nem mutat. A sejthalál, bármilyen okból is következik be, egy folyamat eredménye.  

Mechanizmusa alapján alapvetően két sejthalál típust különíthetünk el: ezek a passzív és az aktív 

forma. A passzív sejthalál esetében a sejt halálát az okozza, hogy hirtelen az élettel teljesen 

összeegyeztethetetlen körülmények közé kerül, s az őt ért hatásokra nincs is ideje reagálni. Az 

intracelluláris stresszválasz mechanizmusok mozgósításához és a génexpressziós mintázat 

megváltoztatásához, a fehérjék szintéziséhez ugyanis idő kell. A passzív sejthalál tipikus példája a 

nekrózis. Ilyen folyamat például súlyos égési sérülésekkor a hipertermia következtében, vagy toxikus 

hatásra (pl. kígyóméreg) fellépő tömeges és fokális szöveti sejtpusztulás, de így pusztul el egy tengeri 

egysejtű is, ha édesvízbe helyezzük. 

Az aktív sejthalál egy olyan sejtélettani válaszreakció, amely a halmozódó szubnekrotikus, 

sejtkárosító stimulusok hatására aktiválódott, finoman összehangolt folyamatok legvégső, 

„öngyilkos” stációja, ahonnan nincs visszaút. Az irreverzibilitást a sejt működése szempontjából 

nélkülözhetetlen fehérjék tömeges proteolízise és a DNS fragmentációja okozza. Az aktív sejthalál 

nélkül a többsejtű szervezetek egyedfejlődése és élete elképzelhetetlen. (Egy egészséges emberi 

szervezetben például normális körülmények között másodpercenként közel 1 000 000 sejt keletkezik 

és körülbelül ugyanennyi el is pusztul.) 

A Clarke-féle tradicionális, morfológiai kritériumok alapján felállított csoportosítás szerint 3 alapvető 

sejthalál folyamatot különböztetünk meg: az I. típusú sejthalál az apoptózis, a II. az autofágia (ami 

egyúttal az egyik legfontosabb sejten belüli stressz-válasz mechanizmus) és a III. típus a nekrózis. A 

valóságban az egyes formák között nehéz egyértelmű határvonalat húzni, és több példa is van a 

kevert előfordulásra, illetve az úgynevezett „átmeneti” formákra. A nekrózis és az apoptózis kevert 

morfológiai bélyegeivel és átfedő molekuláris lépéseivel jellemezhető sejthalál folyamatot például 

ezért hívják ma már „nekroptózis”-nak vagy „aponekrózis”-nak. De az autofágia és az apoptózis 

együttes előfordulása is megfigyelhető, például a rovarok egyedfejlődése során. 

Az átmeneti sejthalál formák egyre gyarapodó száma ellenére a nekrózist ma is a passzív 

sejtpusztulás tipikus példájának tekintetjük, bár a legújabb definíciók szerint: ez az a sejthalál típus, 

amelyből hiányoznak az apoptózis és az autofágia jellemző molekuláris és morfológiai ismérvei.  

Az aktív sejtelhalás morfológiailag is jól jellemzett és a molekuláris mechanizmusát tekintve 

legjobban felderített klasszikus példája az apoptózis. A két folyamat között több átmeneti forma 

létezik, amelyeknek száma feltehetően csak gyarapodni fog (1. ábra). A nekrózis felől az apoptózis 

irányába közelítve egyre inkább beszélnünk kell azokról a sejthalál kivitelezésében szerepet játszó 

molekuláris mechanizmusokról, amelyek meg kell előzzék azt az állapotot, amelyről kijelenthetjük, 

hogy a sejt életjelenségeket már semmilyen formában nem mutat. 
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1. ábra. A sejthalál fő típusai 

 

A következőkben áttekintünk néhány, a sejthalállal kapcsolatos, elterjedten használt alapvető 

fogalmat és meghatározást. 

A programozott sejthalál fogalma az aktív sejthalál kategóriájába tartozik. A folyamat két 

szempontból tekinthető programozottnak. 

Elsőként megállapítható, hogy az egyedfejlődés során meghatározott időben jelenik meg. Ezt 

számos közismert példa illusztrálja: a négylábú gerincesek végtagfejlődése során az ujjak közötti 

szövetek felszívódása (2. ábra), a békák (3. ábra) és rovarok metamorfózisa során a lárvális szervek 

lebomlása, bizonyos csöves szervek üregképződése (pl. Müller-cső), az emlősök idegrendszerének 

fejlődése közben tapasztalható hatalmas neuron szám csökkenés. Itt említhető meg az 

immunrendszer fejlődése és működése során a T- és B-sejtek számában tapasztalható nagymértékű 

csökkenés is, amelynek hátterében sejtszelekciós folyamatok állnak. 
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2. ábra. A végtagbimbó morfogenezise, az ujjak kialakulása (A: emberi magzat, B: egér végtagjának 

fejlődése) 

 

3. ábra. Békák metamorfózisa 

 

Más oldalról megközelítve: a folyamat molekuláris szinten programozott, azaz meghatározott 

időben meghatározott gének expressziója indul meg. Ez a felfogás feltételezi azt, hogy e lépések 

megelőzik azon fehérjék szintézisét, amelyek aztán aktívan vesznek részt a sejthalál kivitelezésében. 

Ilyen szempontból minden aktív sejthalál forma programozottnak tekinthető. 

Az autofág típusú sejthalál a programozott sejthalál II-es típusa. Angol nyelvű meghatározása: „cell 

death with bulk autophagy, but not cell death by autophagy” jól jelzi azt a dilemmát, hogy 

tekinthető-e egy alapvetően citoprotektív jellegű, sejten belüli stressz-válasz mechanizmus 



93 
 

programozott sejthalál folyamatnak. A megfogalmazás sok mindent elárul a fogalom jelentéséről, s 

jelzi, hogy bizonyos körülmények között a sejthalál intenzív autofágiával jár együtt, de az nem 

állítható, hogy egyértelműen az autofágia lenne a sejthalált kivitelező folyamat (4. ábra). Molekuláris 

szinten mutat néhány közös vonást a tipikus apoptózis folyamatával, amelyet a programozott 

sejthalál I-es típusának neveznek. Az apoptózis bemutatására az alábbi fejezetekben részletesen 

kitérünk. 

 

4. ábra. Intenzív autofágia prionnal fertőzött idegsejtekben (AV: autofág vakuólum) 

 

Miért van szükség az aktív sejthalál folyamatára? Az aktív sejthalállal foglalkozó klasszikus kutatók 

megfigyelték azt, hogy naponta 50-80 milliárd nagyságrendű sejt pusztul el az emberi szervezetben. A 

keletkező és elpusztuló sejteknek valamilyen aktuális egyensúlyát különböző körülmények között 

meg kell tartani. Ez nagyon fontos az egyedfejlődés során és a homeosztázis fenntartása érdekében 

is. 

2. A nekrózis és az apoptózis közötti legfontosabb különbségek 
Mit is értünk a nekrózis és az apoptózis szavak alatt? Mindkettő görög szó. 

A nekrosz halottat, a nekrózis a halál fogalmát jelenti. Az apoptózis egy morfológiai megfigyelés 

alapján született kifejezés, amit az is mutat, hogy az elnevezés megszületése előtt a jelenséget 

zsugorodásos nekrózisnak nevezték (shrinkage necrosis). Ez rámutat arra, hogy a két folyamat közötti 

legfeltűnőbb különbség morfológiai: a nekrózis esetében a sejt intenzíven duzzad, a sejtmembrán 

elveszti épségét, ezzel együtt barrier szerepét is. A beltartalom a környezetbe áramlik, miközben a 

sejtorganellumok (így a sejtmag) is sérülnek. A lízis következtében a környezetbe antigének kerülnek, 

amelyek gyulladásos folyamatot indukálnak. 

A tipikus apoptózis folyamán megjelenő morfológiai jellemzőket az 5. ábrán látható két 

elektronmikroszkópos felvétel szemlélteti. A folyamat elején a sejtek zsugorodása indul meg. A 
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szöveti környezetben lévő sejtnél ennek legelső jele bizonyos sejt-sejt kapcsolatok gyengülése, 

felszakadása, amit az adott sejt zsugorodása követ. Ultrastruktúrális, sejtmagi szinten már a korai 

stádiumban lehet látni a maghártya mellett egy nagyon határozott kromatin kondenzációt, ami 

általában periférikus, félhold alakú. Emellett megkezdődik az úgynevezett apoptotikus testek vagy 

blebek képződése és lefűződése; e folyamat neve: zeiozis. A sejtmembrán teljesen intakt, a 

környezettől elhatároló, de azzal szabályozott anyag- és energiakicserélő kapcsolatot biztosító 

szerepét be tudja tölteni. A sejtorganellumok épek, működőképesek; a citoplazma elektrondenzitása 

azonban a transzglutaminázok aktivitásának fokozódása, a fehérjék keresztkötése miatt változik. A 

lefűződött sejtrészek is ép membránnal határoltak, a bennük lévő struktúrákkal együtt (többnyire) 

működőképesek. A folyamatot a sejtmag feldarabolódása, fragmentációja kíséri, így a citoplazma 

lefűződésekbe sejtmag részletek is bekerülnek. Az apoptózis „hulló levelet vagy virágszirmot” jelent, 

ami a zeiozis folyamatára utal. 
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5. ábra. Az apoptózis morfológiai jellemzői. Az A panelen egy, az apoptózis korai szakaszában lévő 

sejt látható, ahol már megfigyelhető a sejtmag kromatin állományának perifériális kondenzációja, a 

citoplazma denzitásának fokozódása és a sejtfelszín „hólyagosodása”. A B panelen egy erőteljesen 

zsugorodott sejt látható, az apoptotikus testek fokozott képződésével és lefűződésével 

 

Az apoptózis szöveti protektív szerepű, mivel a sejt végig intakt membránnal határolt részekre esik 

szét, majd ezeket az apoptotikus testeket a környező szövet ép sejtjei, vagy erre specializált sejtek 

kebelezik be és bontják le. A beltartalom végig védve van, tehát a tipikus apoptózis esetében az nem 
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indukál a környező sejteket károsító gyulladásos folyamatokat. A nekrózis és az apoptózis morfológiai 

jellemzőinek összehasonlítását a 6. ábra foglalja össze. 

 

6. ábra. A nekrózis és az apoptózis morfológiai vonásainak összehasonlítása 

3. Az apoptózis molekuláris mechanizmusa 
Az aktív sejthalál apoptotikus formájának molekuláris mechanizmusa kivétel nélkül minden esetben 

bizonyos proteolitikus enzimek működésének beindulásával és/vagy aktivitásának fokozódásával 

kezdődik. A folyamat teljes kivitelezésében, sőt, a „sejthullák” végső eltakarításában is dominálnak a 

sejten belüli fehérjebontó enzimek. 

3.1. A kaszpáz molekulacsalád 

3.1.1. A kaszpázok közös jellemzői 

A kaszpázok olyan, ciszteinben gazdag proteázok (cisztein proteázok), amelyek egy 4 aminosavból 

álló úgynevezett konszenzus szekvencia mellett hasítják el a peptidkötést. Ennek az aminosav-

motívumnak az utolsó tagja minden esetben egy aszparaginsav (7. ábra). A kaszpázok ezen 

tulajdonsága eredményezi azt, hogy szubsztrátumaikat rendkívül pontosan, csak meghatározott 

helyeken és csak részlegesen bontják (limitált proteolízis). 

Az emlős kaszpázok családja jelenleg 13 tagból áll (8. ábra). 

Valamennyi kaszpáz tulajdonsága, hogy szintézise során inaktív, proenzim (prokaszpáz) formában 

jelenik meg (zimogén forma). Az aktiváláshoz az N-terminálison lévő úgynevezett prodomén 

lehasítása szükséges. Az ezután megmaradó, az enzimatikus működéshez szükséges fehérje minden 

kaszpáz esetében két részből áll. Ezek közül a nagyobb egy úgynevezett p20, a rövidebb egy p10 

domént képez (7. ábra). 

Az N-terminális prodoménje mögött a már ismert konszenzus szekvencia található csakúgy, mint a 

p20 és p10 domének között (7. ábra). A kaszpázok aktiválásához szükséges szerkezeti átalakítások 
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érdekében tehát olyan hasításokra van szükség, amelyeket egy másik, ugyanolyan vagy más számmal 

jelzett kaszpáz képes végrehajtani. 

 

7. ábra. Az inaktívprokaszpázok kaszpáz-specifikus hasítási helyei, az aktív kazpáz szerkezete (D: 

aszparaginsav) 

3.1.2. A kaszpázok csoportosítása 

Az egy családba tartozó kaszpázokat funkciójuk és szerkezetük alapján is alcsaládokba sorolhatjuk. Az 

egyes családtagokat számozással különítjük el egymástól.  

3.1.2.1.Csoportosítás prodomén szerkezet alapján 

A prodomén lehet rövid vagy hosszú. A rövid prodoménű enzimek a kaszpáz-3, -6, -7 és -14 (8. ábra). 

Az utóbbi (kaszpáz-14) kivételével valamennyien az apoptózis „végjátékában” szerepelnek, mint 

végrehajtó, effektor, vagy exekutor1 kaszpázok (III. típus). Prodoménjük 30-nál kevesebb 

aminosavból áll, s azon kívül, hogy biztosítja inaktív állapotukat, semmilyen más funkcióval nem 

rendelkezik. 

                                                           
1 execution: kivégzés 
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8. ábra. Az emlős kaszpázok szerkezeti felépítése és az ez alapján megállapítható csoportjai. Alul a 

Ced-3, a C. elegans kaszpáz homológjának a szerkezete látható. (CARD: caspase activating recruiting 

domain; DED: death effector domain, Ced-3: cell death abnormality-3, a skála az aminosavak számát 

jelzi) 

 

A hosszú prodoménű kaszpázok esetében a pro-régió összetettebb, és a sejt további élete 

szempontjából sorsdöntő funkcióval is bír(hat). 

Ide tartoznak az aktív sejthalál apoptotikus formájának beindításában kulcsszerepű, úgynevezett 

iniciátor kaszpázok (kaszpáz-2, -8, -9, -10), amelyeknek olyan prodoménjei vannak, amelyekben 

fehérje-interakciós mikrodomének találhatók. Ez utóbbiak alapján körükben két alcsoportot 

különítünk el. A kaszpáz-8 és -10 szerkezetében két-két egymást követő (tandem) DED (death 

effector domain) régió, míg a kaszpáz-9 és -2 molekulában egy-egy aktiváló és toborzó, úgynevezett 

CARD (caspase activating recruiting domain) régió található (8. ábra). 

A DED és CARD mikrodomének révén az ezekkel rendelkező kaszpázok hasonló doménekkel 

rendelkező molekulákhoz tudnak kapcsolódni, ami alapvetően meghatározza azt, hogy a sejtben 

milyen molekuláris komplexum részeként és hogyan aktiválódnak (l. „A kaszpázok aktivációja” c. 

fejezetet). 
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3.1.2.2.Csoportosítás funkció alapján 

A kaszpázok három csoportba sorolhatók aszerint, hogy milyen folyamatok aktiválásában vesznek 

részt (8. és 9. ábra). Az I. csoportba azok tartoznak, amelyek citokineket aktiválnak, így gyulladásos 

folyamatok előidézésében vesznek részt. CARD prodoménnel rendelkeznek. 

A II. csoportba az apoptózis beindításában szerepet játszó, iniciátor kaszpázok tartoznak. Mind 

hosszú prodoménnel rendelkeznek, amelyben tandem DED vagy egy CARD mikrodomén található. 

A III. csoportot az apoptózis végrehajtásában szerepet kapó effektor kaszpázok képezik. Kivétel 

nélkül rövid prodoménű kaszpázok. 

A fenti alapokon képzett csoportokat a 9. ábra mutatja be. 

 

9. ábra. A kaszpázok besorolása a szerkezeti és funkcionális alapon képzett csoportokba: a 

funkcionális csoportokat római számok jelzik 

 

A kaszpázok szerepe az eukarióta sejtek működésében sokkal kiterjedtebb, mint azt korábban 

gondoltuk. Mai ismereteink szerint az emberi fehérjekészlet (proteom) mintegy 1000 féle fehérjéjéről 

tudjuk már azt, hogy limitált hasításukat kaszpázok végzik. 

3.1.3. A kaszpázok aktivációja 

Amint azt már korábban említettük, a prokaszpázok aktiválása limitált proteolízissel, azaz a 

prodomének lehasításával és a nagy (p20) és kis (p10) alegységek közötti, kaszpáz specifikus 

konszenzus szekvencia melletti peptidkötések elbontásával történik (7. ábra). Mivel a hasító-helyet 

kijelölő (konszenzus) szekvencia egyben kaszpáz-specifikus is, ennek alapján a kaszpázokra jellemző 

az autokatalízis (amikor ugyanazon típus molekulái kölcsönösen hasítják egymást). Többféle 

kaszpázról lévén szó, ez egyben azt is lehetővé teszi, hogy a kaszpázok több tagból álló reakció 

sorokba rendeződjenek (úgynevezett kaszpáz-kaszkádok). Nyilvánvaló, hogy a sor elején olyan 

molekulák állnak, amelyek autokatalízissel aktiválódnak – ezek lesznek az iniciátor kaszpázok, míg a 

kaszkád sort a végrehajtó kaszpázok zárják (10. ábra). 

A 10. ábrán egyértelműen látható, hogy az aktív enzimet két-két p20 és p10 domén alkotja, ami csak 

két prokaszpáz molekulából származhat. Az aktivációnak tehát van még egy feltétele, s ez a 

proenzimek összegyűjtése, toborzása (recruiting). 
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Az iniciátor kaszpázok esetében az aktiváció nagy, többkomponensű molekuláris komplexumokban 

történik (DISC vagy apoptoszóma, l. később), míg az effektor kaszpázokat vagy aktív iniciátor 

kaszpázok, vagy a citotoxikus T-sejtek által a célsejtbe juttatott granzyme-B enzimek, vagy Ca2+-

aktivált proteolitikus enzimek, az úgynevezett kalpainok aktiválják. 

3.2. Az apoptózis külső (célsejten kívüli) jelmolekulák által kiváltott mechanizmusa 

3.2.1. Indukció a halál receptorokon keresztül 

Az iniciátor kaszpázok tandem DED doménnel rendelkező proenzimei (prokaszpáz-8 és -10) 

közvetlenül a célsejt membránjához kötődő sejthalál indukáló molekuláris komplexumok (DISC: 

death inducing signaling complex) révén aktiválódnak (10. és 11. ábra). 

A DISC fő komponensei a halál receptorok (DR, death receptors), amelyek valamennyien a tumor 

nekrózis faktor receptor (TNF-R) szupercsalád tagjai. Közös szerkezeti jellemzőjük, hogy a sejtközötti 

tér felé néző ligandum-kötő régiójuk mellett van egy hidrofób transzmembrán doménjük, valamint a 

C-terminálison egy fehérje-interakciós, úgynevezett halál doménjük (DD: death domain). Ilyen 

receptorok többek között még a Fas és a TRAIL-receptor (TRAIL: TNF-alpha-related-apoptosis-

inducing ligand) is. Ma már a sejthalál receptorok esetében is törekszenek a nevezéktan 

egységesítésére, és számozással történő megkülönböztetésükre. Valamennyi sejthalál receptorra a 

DR rövidítést használják (DR1: TNF-R1, DR2: Fas/Apo1, DR3: Apo2, DR4: TRAIL-R1, DR5: TRAIL-R2). 

A receptoroktól kiinduló szignalizációs útvonalat, azaz a kaszpázokból álló kaszkád sor aktivációját és 

szerveződését a Fas(-receptor)–iniciátor prokaszpáz-8 példájával mutatjuk be. 

Az iniciátor kaszpázok, így például a prokaszpáz-8, nem képesek közvetlenül a halál receptorokhoz 

kapcsolódni. A szignalizációhoz a receptor trimerizációja szükséges, amit a ligandum kötése vált ki. 

Miután a Fas-receptor oligomerizációját a Fas-ligandum kiváltotta, a receptor konformáció 

változáson megy át. Ez lehetővé teszi olyan, a citoplazmában szabadon jelen lévő adaptor molekulák 

receptorhoz kötését, amelyeknek kétféle fehérje interakciós doménje van. Ilyen adaptor fehérje a 

FADD (Fas associated death domain), amely a halál doménjével (DD) a halál receptorral (Fas), míg a 

halál effektor doménjével (DED) a prokaszpáz-8 DED régiójával képes kölcsönhatásba lépni (10. és 11. 

ábra). 

Ahogy az ábrán látható, az adaptor fehérjék több prokaszpáz-8 molekulát gyűjtenek és rendeznek 

maguk mellé, amelyek így megfelelő közelségbe kerülnek egymáshoz ahhoz, hogy egymást aktiválják. 

Két iniciátor prokaszpáz-8 molekulából lesz egy aktív, heterodimer (tetramer) szerkezetű aktív enzim. 

A DISC-ben megtörténik a két proenzim molekula belső, konformációs átrendeződése és 

autokatalitikus aktiválódása. A DISC-ből kiváló aktív kaszpáz-8 a továbbiakban effektor prokaszpáz (pl. 

prokaszpáz-3) proteolitikus aktivációjára képes (10. és 11. ábra). 
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10. ábra. A prokaszpáz-8 Fas(-receptor) általi aktiválása, amelyben a FADD adaptor fehérje vesz részt. 

A trimerizálódott Fas magához gyűjti a FADD adaptor fehérjéket, azok pedig a prokaszpáz-8 

molekulákat. Az így összeállt DISC-ből aktív kaszpáz-8 molekulák szabadulnak fel, amelyek effektor 

kaszpázt aktiválnak (a rövidítések jelentését l. a szövegben) 

 

A külső sejthalál stimulusok által beindított kaszpáz-kaszkád felpörgése, valamint az aktív effektor 

kaszpázok koncentrációjának ugrásszerű megemelkedése a sejt normális működéséhez 

nélkülözhetetlen szerkezeti és szabályozó fehérjék tömeges lebontásához vezet. Ennek 

következményeként a citoplazmatikus és a sejtmagi vázrendszer dezorganizálódik, az intracelluláris 

transzport folyamatok súlyosan károsodnak, alapvető sejtélettani folyamatok leállnak. 

Az enzimek egy részének proteolitikus aktiválása mellett az aktív effektor kaszpázok (pl. a kaszpáz-3) 

inaktív enzimek inhibítor régiójának lehasításával olyan enzimeket aktiválnak, amelyek nukleáz 

aktivitással rendelkeznek, s kiemelt szerepet játszanak az apoptotikus sejt DNS állományának 

internukleoszómális (oligonukleoszómális) fragmentálásában. Ilyen például az ICAD, ahol az inhibítor 

fehérje (Inhibitor of Caspase Activated DNA-se) a CAD (caspase activated DNA-se) enzimhez kötődve 

inaktiv állapotban tartja azt. Kaszpáz általi elhasítását követően azonban leválik a CAD molekuláról, 

így az aktív DNS hasító enzim bejuthat a magba (11. és 12. ábra). 
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11. ábra. A kaszpáz-8 által aktivált útvonal hatásai: a DISC-ből felszabaduló iniciátor kaszpáz-8 

effektor prokaszpáz-3 molekulákat aktivál. Ezek számos olyan fehérje részleges proteolízisét végzik, 

amelyek funkciójának kiesése a sejtváz és a kromatin állomány feldarabolódásához, széteséséhez 

vezet (PARP: polyADP-ribose polymerase, a sérült DNS szerkezetének helyreállításában játszik 

szerepet) 

 

A CAD a DNS szálból kivágja az internukleoszómális szakaszokat, ami előbb-utóbb a kromatin 

állomány nukleoszomális méretű feldarabolódásához vezet (12. ábra). (Az ily módon történő DNS 
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fragmentáció során csak meghatározott méretű, kb. 180 nukleotidnyi és annak többszörösei méretű 

DNS darabok keletkeznek, amelyek agaróz gélen diszkrét, elkülönülő csíkokból álló sorozatot, 

úgynevezett apoptotikus létrát alkotnak.) A kaszpáz aktiváció következtében a DNS sérülések 

helyreállításában (DNS repaire) nélkülözhetetlen folyamatok is károsodnak (l. PARP (polyADP-ribose 

polymerase) inaktiválása kaszpáz-3 által, 11. és 12. ábra), s ez tovább fokozza a CAD tevékenységének 

hatását. A keletkező kis DNS szakaszok a p53 aktivitásának fokozásához vezetnek (12. és 26. ábra). 

 

12. ábra. A kaszpáz-3 és a CAD szerepe a DNS fragmentációban: az ICAD hasításával felszabaduló CAD 

a magban oligonukleoszómális darabokra szabdalja szét a kromatin állományt, miközben a DNS-szál 

helyreállítását végző PARP kaszpáz-3 általi inaktivációja miatt nem tudja annak szerkezetét 

helyreállítani. A DNS fragmentáció a p53 fehérje aktvitásának fokozódásához vezet (l. 26. ábra) 

 

3.3. Az apoptózis sejten belüli stimulusok által kiváltott mitokondrium-függő útvonala 

3.3.1. Az apoptoszóma 

Az apoptotikus kaszpáz-kaszkád másik, belső (intrinsic) útvonalán az egyik inciátor kaszpáz a kaszpáz-

9. Ennek aktiválása szintén egy nagy, több komponensű molekuláris komplexum, az úgynevezett 

apoptoszóma révén zajlik. Ez a komplexum a citoplazmában szerelődik össze, mégpedig egyrészt az 

apoptotikus stimulusok (oxidatív stressz, megemelkedetCa2+-szint) hatására a mitokondriumokból 

felszabaduló citokróm c, és a citoplazmában prekurzor formában jelenlévő Apaf-1 (apoptotic-enzyme 

activating factor), valamint prokaszpáz-9 molekulákból. A komplexum kialakulásához ATP hidrolízisre 
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és nukleotid cserére (ADP/ATP) is szükség van. Az apoptoszóma felépítését és funkcionális 

szerkezetét a 14. és 15. ábrák mutatják be. 

Az Apaf-1 molekula több fontos funkcionális régióval is rendelkezik. Az N-terminálisán található egy 

CARD interakciós domén, ahová bizonyos körülmények között hasonló régióval rendelkező iniciátor 

prokaszpáz (prokaszpáz-9) tud kötődni. A középső régióban egy nukleotid-kötő domén (NBD: 

nucleotide binding domain) helyezkedik el, ami ADP/ATP kötésre alkalmas, míg a C-terminális régiót 

egy hosszú, WD-40 repetitív szekvencia (WDR) alkotja (13. ábra). 

 

13. ábra. Az Apaf-1 doménjei 

 

Az inaktív Apaf-1 igen zárt térszerkezetét legjobban egy saját farkába harapó kígyó hasonlattal lehet 

szemléltetni, ahol a C-terminális WD-40 repetitív régió által alkotott „állkapocs” fogva tartja az N-

terminális CARD régióját, lehetetlenné téve ezzel a prokaszpáz-9 bekötését (autoinhibíció, 14. ábra). 

Ebből az inaktív állapotból csak apoptotikus stimulus hatására léphet ki az Apaf-1, mégpedig akkor, 

amikor az NBD régióhoz kötődő ATP-t elhidrolizálja. Ennek hatására az „állkapocs” szorítása lazul, s a 

mitokondriumokból kiszabaduló citokróm c (ez egyben az apoptotikus jel) „felpeckeli” az 

„állkapcsot”. A folyamat során az Apaf-1 zárt konformációja teljesen átalakul, és egy dADP/dATP 

nukleotid-cserét követően 7 darab Apaf-1–citokróm c–dATP egységből álló, sugaras szimmetriájú 

komplex alakul ki. Amennyiben nukleotid csere nem történik, a sugaras szimmetria nem alakul ki; ez 

esetben prokaszpáz molekulák bekötésére sincsen lehetőség (15. ábra). 
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14. ábra. Az Apaf-1 aktiválódása és apoptoszómává szerveződése. A sárga mezőben látható 

molekulamodellek a 13. ábrának megfelelően mutatják a tőlük balra látható konformációt. 

(dATP/dADP = deoxyadenosin tri-/difoszfát) 

 

Az aktív apoptoszómában a kaszpáz-toborzó CARD régió hozzáférhető, így lehetőség van a 

prokaszpáz-9 molekulák bekötésére és aktiválódására. Ezzel kialakul a proteolitikusan aktív 

apoptoszóma (15. ábra). Az aktivált kaszpáz-9 molekulák (hasonlóan a kaszpáz-8-hoz, l. 10. ábra) 

limitált hasítással effektor prokaszpázokat aktiválnak. 
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15. ábra. A prokaszpáz-9 apoptoszómába épülése és a proteolitikusan aktív komplex kialakulása 

3.3.2. A Bcl-2 fehérjecsalád 

A mitokondrium-közvetítette (belső) sejthalál útvonal kivitelezésében és szabályozásában alapvető 

szerepet töltenek be a Bcl-2 molekula család tagjai. 

Az erős evolúciós konzervativizmust mutató molekula család első tagját, a Bcl-2 fehérjét B-sejtes 

lymphomából izolálták, mint protoonkogént. 

A Bcl-2 molekulában összesen 4 különböző, jellegzetes, alpha-helix dominanciájú, konzervatív 

szekvencia található. A Bcl-2 fehérjecsaládba olyan molekulák tartoznak, amelyek rendelkeznek 

legalább egy ilyen, úgynevezett Bcl-2 homológia (BH-) doménnel. A szerkezeti homológia és az 

apoptózisban betöltött funkció alapján ma már több mint 20 fehérjét sorolunk ebbe a családba. A m 

olekula család szerkezeti és funkcionális csoportosítása jól korrelál egymással (16. ábra). 
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16. ábra. A Bcl-2 fehérjecsalád tagjainak szerkezeti és funkcionális felosztása (BH: Bcl-2 homológ 

domén, TM: transzmembrán domén) 

 

Az anti-apoptotikus hatású molekulák mutatják a legnagyobb szekvencia homológiát a Bcl-2 

molekulával, mivel rendelkeznek valamennyi Bcl-2 homológia doménnel (BH1, BH2, BH3, BH4). Közös 

jellemzőjük továbbá, hogy a C-terminálisukon található egy hidrofób transzmembrán (TM) régió, 

amely nagymértékben meghatározza a sejten belüli lokalizációjukat (főként mitokondrium külső 

membrán, endoplazmatikus retikulum és sejtmag membrán). 

A pro-apoptotikus családtagok a Bcl-2 homológia doménjük száma alapján további két alcsoportba 

oszthatók. Ezek a BH1–3 régióval rendelkező úgynevezett BH-multidoménű fehérjék és a csak BH3 

domént tartalmazó, úgynevezett „BH3 only” proteinek. A pro-apoptotikus Bcl-2 családtagok közül a 

multidoménnel rendelkezők mindegyikének van TM régiója, míg a „csak BH3” fehérjék közül csupán 

egyeseknek. 
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3.3.3. A mitokondrium és az apoptotikus szignálok 

Mára egyre több eredmény támasztja alá azt a tudományos felvetést, hogy a mitokondriumok nem 

csak a földi élet oxidatív környezetéhez alkalmazkodott eukarióta sejtek életjelenségeihez szükséges 

energia előállításáért felelősek, hanem kulcsszerepet játszanak „befogadó gazdájuk” kivégzésében is. 

A legújabb kísérletes kutatások egyre meggyőzőbb molekuláris sejtbiológiai bizonyítékokat 

szolgáltatnak arra, hogy az aktív sejthalál apoptotikus típusában, annak kaszpáz-függő és kaszpáz-

független útvonalaiban egyaránt (l. következő fejezet), a mitokondriumok szerepe szó szerint 

(sejt)sorsdöntő! 

Az intracelluláris sejthalál stimulusok nagy része a kiterjedt mitokondriális hálózat membránján 

gyűlik össze. A hosszú, fonalas és a kicsi, lefűződött mitokondriumok dinamikus egyensúlya 

megbomlik és eltolódik a fragmentáció irányába. Ezzel egyrészt megnő a károsító hatásnak kitett 

membrán felület, másrészt a kicsi, egyedi mitokondriumok sokkal kiszolgáltatottabbak és 

védtelenebbek a károsító stimulusokkal szemben, mint maga a hálózat. 

A mitokondriális külső membrán mindenkori állapotáért, intaktságáért, áteresztőképességének  

változásáért a már korábban megismert Bcl-2 molekula család transzmembrán régióval is rendelkező 

anti- és pro-apoptotikus tagjai a felelősek (16. ábra).  

A mitokondriumok számos olyan fehérjét „őriznek” intermembrán terükben, amelyek az egészséges 

sejtben hasznos funkciót töltenek be, a citoplazmába kijutva azonban apoptogén (apoptózist 

indukáló) hatásúak. A sejt élete szempontjából tehát alapvető fontosságú az, hogy ezek a molekulák 

ne kerülhessenek ki a citoplazmába. Közülük csak a legfontosabbakat említve ide tartozik a citokróm 

c, az AIF, az endonukleáz G, a Smac és az Omi, amelyek a rendeltetési helyükként szolgáló 

mitokondrium „fogságából” kijutva – a sejthalál előidézése érdekében – átfogó hadműveletekbe 

kezdenek (hatásukról a következő fejezetben lesz szó). Az apoptózis mitokondriális útvonalának 

kezdő lépése, azaz a mitokondriális hálózat gyors és irreverzibilis szétesése után az igazi, lényegi 

kérdés tehát az, hogy ezek az apoptogén molekulák hogyan jutnak ki a citoplazmába. 

A mitokondrium terének citoplazmától való elszigeteltségét a külső membrán épsége biztosítja. Erre 

a Bcl-2 fehérje család anti-apoptotikus tagjai „vigyáznak”. A névadó Bcl-2 és a Bcl-XL homodimer 

formában vannak itt jelen, de arra is képesek, hogy heterodimereket alkossanak a család olyan pro-

apoptotikus tagjaival, amelyek transzmembrán doménnel is rendelkeznek, így szintén 

membránkötöttek – ilyen például a Bak (l. 16. ábra). Amíg az anti- és a multidoménű pro-apoptotikus 

Bcl fehérjék egyensúlya megfelelő, a pro-apoptotikus proteinek nem áll(hat)nak össze 

homodimerekké, s nem fejthetik ki hatásukat (17.A ábra). 

Amint ez az egyensúly valamilyen okból kifolyólag megbomlik, s a pro-apoptotikus fehérjék 

homodimerizációjára lehetőség nyílik, a külső membrán integritása megszűnik, mivel rajta olyan 

pórusok nyílnak, amelyek a fent említett apoptogén fehérjék kijutását lehetővé teszik. Az 

átrendeződést olyan pro-apoptotikus Bcl-2 családtagok indukálják, amelyek a citoplazmából 

„érkeznek”. Ezek a „csak BH3” doménnel rendelkező fehérjék (l. 16. ábra) kétféle módon fejthetik ki 

hatásukat. Egyesek hozzákötődnek az anti-apoptotikus fehérjékhez, ezzel kivonják őket a pro-

apoptotikus társakkal alkotott heterodimerből, aminek következtében azok homodimereket 

alkothatnak. A másik lehetőség az az, hogy a „csak BH3” doménnel rendelkező fehérje egy másik, 



109 
 

multidoménű pro-apoptotikus családtaghoz kötődik, s megváltoztatva annak konformációját, 

képessé teszi azt a mitokondriális membránhoz való kötődésre. Ezzel tulajdonképpen elbillenti az 

egyensúlyt a pro-apoptotikus fehérjék javára, aminek az lesz a következménye, hogy a fölénybe 

került pro-apoptotikus molekulák egyre nagyobb számú homodimert képezhetnek a külső 

membránban (17. ábra). 

A Bid egy olyan „csak BH3” doménnel rendelkező Bcl családtag, aminek csonkolt formája (tBid) 

egyrészt képes a Bcl-2 megkötésére (ezzel elvonja azt a Bcl-2–Bak heterodimerből), másrészt pedig a 

Bax konformációjának oly módon történő átrendezésére, hogy az képes legyen a mitokondrium 

membránba inzertálódni (17.B ábra). (Hasonlóan kettős hatásúak a Bim és a Puma „BH3 only” 

fehérjék.) 

 

17. ábra. A mitokondrium külső membránjában lokalizálódó fehérjék és az apoptotikus szignálok 

hatása a Bcl-2 fehérjecsalád tagjai által képzett homo- és heterodimerek egyensúlyára, valamint a 

membránpórusok (PTP) kialakulására (részletes magyarázat a szövegben) 
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A proapototikus homodimerek nagyszámú megjelenése a mitokondrium membránjának 

permeabilitását drasztikusan megváltoztatja: a membránon permeabilitási tranzíciós pórusok (PTP), 

más néven MOMP (mitochondrial outer membrane pore) nyílnak, amelyeken keresztül az apoptogén 

faktorok kijutnak a citoplazmába. Az, hogy e pórusokat pontosan milyen fehérjék és milyen 

összetételben alkotják, még nem ismert. Elképzelhető, hogy azokat maguk a pro-apoptotikus Bcl-2 

fehérjék képezik, de arra is vannak adatok, hogy csak hozzájárulnak e pórusok nyitásához (17.B ábra) 

Az apoptózis mitokondriális útvonalát indukáló stimulusok valamennyien a Bcl-2 család „csak BH3” 

tagjainak közvetítésével fejtik ki hatásukat. Ezen BH3 fehérjék aktiválása különböző módon történik, 

többnyire poszttranszlációs módosítással (Bad, Bim: defoszforláció, Bid: részleges proteolízis) vagy az 

expressziójuk közvetlen fokozásával (Noxa, Puma, HRK: harakiri Bcl-2 interactiv protein). Ezektől 

eltérő módon a Bim, amely egy mikrotubulus vázhoz kötött fehérje, a sejtváz dezintegrációja 

következtében kerülhet kapcsolatba a mitokondriummal (18. ábra). 

 

18. ábra. Az apoptózis mitokondriális útvonalát beindító „csak BH3” fehérjék aktiválásának módjai: a 

transzlokáció, a foszforiláció, a limitált proteolízis és az expresszió fokozódása. 

3.3.4. A mitokondriális sejthalál kaszpáz-függő és kaszpáz-független útvonala 

A mitokondriális sejthalál kaszpáz függő mechanizmusa a mitokondriumokból nagymennyiségben 

kiszabaduló citokróm c közvetítésével aktiválódik. A citokróm c a citoplazmában inaktív formában 

lévő Apaf-1 fehérjéhez kötődve iniciálja az apoptoszóma összeszerelődését (l. 14. ábra), ezen 

keresztül a prokaszpáz-9 iniciátor kaszpáz és effektor kaszpázok aktiválódását. 

A mitokondriális membrán permeabilizálódása következményeként a mitokondriumokból nem csak 

a kaszpáz aktivációban szerepet játszó citokróm-c jut ki a citoplazmába, hanem más fehérjék is, mint 

például az AIF (apoptosis-inducing factor) és az endonukleáz G (19. ábra). 

Az AIF egy oxido-reduktáz funkciójú flavoprotein, amely normális körülmények között a 

mitokondriális intermembrán térben található. Miután azonban a mitokondriális lokalizációs 

szignálon (MLS) kívül magi (nukleáris) lokalizációs szekvenciája (NLS) is van, nem meglepő, hogy a 

citoplazmába kerülve onnan a sejtmagba transzlokálódik. 
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Az AIF a sejtmagban a ciklofilin-A-val molekuláris komplexeket, úgynevezett degradoszómákat 

képezve részt vesz a DNS fragmentálásában. Az endonukleáz G a sejtmagba jutva hasonló szerepet 

játszik (19. ábra). 

A mitokondriumokból kijutó Omi/HtrA2 (high temperature-requirement p 

rotein A2) nem csak a IAP-ok gátlását végzi (19. ábra), hanem szerin proteáz aktivitása révén maga is 

képes pro-apoptotikus fehérjék limitált proteolízissel történő aktiválására. 

A citoplazmatikus Ca2+ koncentráció pro-apoptotikus szintre emelkedése olyan Ca2+-függő 

molekulákat aktiválhat, amelyeknek fontos szerepe lehet az apoptózisban. Az intracelluláris Ca2+-szint 

emelkedés elsősorban az endoplazmatikus retikulumot (ER) ért stressz következménye (19. ábra). 

Az utóbbi folyamatok nem tekinthetők egyértelműen kaszpáz függetlennek. A szerin proteáz Ca2+-

függő kalpainok ugyanis közvetlenül aktiválhatnak effektor kaszpázokat, míg a kalcineurin 

foszfatázként a pro-apoptotikus Bad fehérjét (Bcl család egyik „csak BH3” doménű tagja) 

defoszforilálja és aktiválja. Ez utóbbi viszont mitokondriális közvetítéssel zajló kaszpáz aktivációhoz 

vezet (18. és 19. ábra). 

 

19. ábra. A mitokondriális sejthalál kaszpáz-függő és kaszpáz-független útvonalainak összefonódása: 

az előbbit fekete, az utóbbit szürke nyilak és feliratok jelzik (a magyarázatot l. a szövegben; cit-c: 

citokróm c, ER: endoplazmatikus retikulum, ROS: reaktív oxidatív szabadgyök, a többi rövidítést a 

szöveg tartalmazza) 

3.3.5. A külső és a belső halálszignál útvonal összekapcsolása 

Amint látjuk, a sejt többnyire a külső és belső kényszerítő körülményeknek – a továbbiakban már 

elviselhetetlen és a környező sejteket is veszélyeztető – hatására szánja rá magát az önpusztító 

lépésre. A „visszavonhatatlan döntés” meghozatala után az egész folyamat óramű pontossággal, a 
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fogaskerekek tökéletes illeszkedésével zajlik. A rendszerbe a „véletlen menekvés” esélyének 

minimalizálása érdekében számos kapcsoló és jelerősítő (amplifikáló) útvonal van beépítve. Ennek 

egyik szép példája a külső (extrinsic), halál receptorról induló apoptotikus útvonal és a belső 

(intrinsic), mitokondriális útvonal összekapcsolása az exekuciót végző effektor kaszpázok megfelelő 

mértékű aktiválása érdekében. 

A folyamatban a jelkapcsoló molekula szerepét egy „csak BH3” fehérje, a Bid (17. ábra) tölti be, 

aminek a citoplazmában található inaktív formáját proteolítikus hasítással lehet aktiválni. A Bid 

csonkolására több olyan enzim is képes, amelyek fontos szerepet töltenek be az apoptózis 

mechanizmusában, így a Ca2+-függő kalpain (l. 19. ábra), a granzyme-B és két iniciátor kaszpáz, a 

kaszpáz-2 és -8 (8. ábra). 

Amennyiben a prokaszpáz-8 DISC-hez kötött aktiválása során nem keletkezik elegendő mennyiségű 

aktív kaszpáz-8 molekula az effektor kaszpázok közvetlen aktiválásához, a kaszpáz-8 a Bid-et hasítja 

(20. ábra). A csonkolt Bid (tBid), mint aktív „BH3 only” protein, az anti-apoptotikus Bcl-2-t és a Bcl-XL-

t gátolva, illetve a pro-apoptotikus Bax és Bak molekulák homodimerizációját ösztönözve serkenti a 

citokróm c molekulák mitokondriumból citoplazmába irányuló kiáramlását. Itt ennek hatására a már 

korábban leírt prokaszpáz-9 és Apaf-1 molekulákból aktív apoptoszómák szerveződnek (14. ábra), 

amelyek felsokszorozzák az aktív iniciátor kaszpázok (kaszpáz-9) mennyiségét, és a folyamat így 

tovább gördülhet egészen a sejt teljes megsemmisüléséig. 
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20. ábra. A Bid szerepe a külső és belső halálszignálok által aktivált útvonalak összekapcsolásában, a 

„jelerősítésben”: a halál receptorhoz adaptor fehérjével kötődő prokaszpáz-8 aktiválódás után nem 

csak effektor kaszpázt képes aktiválni, hanem elhasítja a Bid-et is. A csonkolt Bid (tBid) a 

mitokondrium membránjához kötődve hozzájárul a citokróm c (cit-c) citoplazmába történő 

kiáramlásához, ezzel az apoptoszóma aktiválásához, végső soron a kaszpáz rendszer működésének 

felerősítéséhez 

3.4. Az apoptózis szabályozása 

3.4.1. A IAP fehérjecsalád  

A IAP (inhibitors of apoptotic proteins) fehérje család első tagját (OpIAP) bakulovírusból izolálták, 

mint olyan fehérjét, amelynek az a szerepe, hogy meggátolja a gazdasejt önpusztító védelmi 

reakcióját, s minél hosszabb ideig biztosítsa a vírus teljes replikációját. A későbbiekben a 

gerinctelenektől az emlősökig számos olyan molekulát fedeztek fel, amelyek funkció és szerkezeti 

hasonlóság alapján is egy csoportba sorolhatók az OpIAP molekulával. 

Valamennyiük szerkezetében közös, hogy rendelkeznek legalább egy, úgynevezett BIR (baculovirus 

IAP-repeat) régióval és egy RING (really interesting new gene)-finger vagy UBC (ubiquitin 

conjugating) doménnel (21. ábra). 
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21. ábra. A IAP fehérjecsalád tagjainak szerkezete (BIR, RING, UBC rövidítések jelentését l. a 

szövegben) 

 

A BIR domének valódi enzim-gátló tulajdonsággal rendelkeznek, és a már aktivált iniciátor és effektor 

kaszpázok működését blokkolják (22. ábra). A RING-finger és UBC régiók révén a IAP-ok ubikvitin-

ligázként (E3, az ubikvitin konjugáló enzimsor utolsó tagja) poli-ubikvitin lánccal specifikusan 

megjelölve a zimogén és aktív kaszpázokat, azokat proteaszómális lebontásra ítélik. Mindkét 

mechanizmus alapvetően anti-apoptotikus hatású, de míg az előbbi (BIR domének működése) 

többnyire reverzibilis, az utóbbi (poli-ubikvitináció) visszafordíthatatlan (23. ábra). 

Egyes emlős IAP-okon (cIAP1, -2) zimogén kaszpáz rekrutáló (CARD) régió is található, amely révén a 

hasonló prodoménű iniciátor prokaszpázokhoz (kaszpáz-2, -9) kötve meggátolják azok aktivációját 

(22. ábra). Elmondható tehát, hogy a IAP-családba tartozó fehérjék valamennyi kaszpáz-függő 

sejthalál útvonalat képesek gátolni. 
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22. ábra. A IAP család reprezentatív tagjai és azok funkcionális régiói: a BIR domének enzimgátlók, a 

CARD régiók iniciátor prokaszpáz toborzók (az ábra alján szereplő DIAP Drosophila IAP) 

 

A IAP-ok ubikvitin-ligáz aktivitása alapján azonban az is lehetséges, hogy egymást poli-ubikvitinálják, 

és így az ubikvitin-proteaszóma rendszer révén szabályozzák saját koncentrációjukat, szabad utat 

adva ezzel az apoptózis folyamatának (23. ábra). 

++  

23. ábra. A IAP fehérjék sokirányú lehetőségei az apoptotikus sejthalál szabályozásában 

(a magyarázatot a szöveg tartalmazza) 

3.4.2. A p53 szerepe 

A sejt genetikai állományát alkotó DNS molekulák a transzkripciós és a transzlációs útvonal révén 

központi szerepet töltenek be a sejt élettani folyamatainak irányításában, valamint az információk 
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utódsejtekbe történő átadásában. A DNS károsodás tehát súlyos zavart okozhat a sejt egyedi 

működésében, ami végső esetben a sejt pusztulásához vezet. Ugyanakkor a sejt szabályozatlan és 

korlátlan osztódásához vezető úgynevezett malignus (rosszindulatú) transzformáció az egész 

szervezetet veszélyezteti. 

Ezért nélkülözhetetlen a sejt DNS állományának szigorú védelme, szükség esetén károsodásainak 

helyreállítása (reparációja), végszükségben (a DNS visszafordíthatatlan sérülésekor) pedig a sejt 

„öngyilkossága”, azaz a halálba menekülés, az apoptózis. Érdekes módon a DNS károsodás olyan 

jelátviteli módokat aktivál, amelyeknek fő komponensei kinázok (pl. a PI3K–Akt útvonal). A biztonsági 

őr szerepét betöltő p53 fehérje az a transzkripciós faktor, amelynek aktivációja ezen kinázok által 

közvetített foszforiláció révén zajlik. Az aktivált p53 számtalan, az apoptózisban kulcsszerepet játszó 

fehérje génjének átíródását szabályozza. 

A p53 elsősorban az apoptózis mitokondrium-függő útvonalának serkentésén keresztül fejti ki 

hatását. Egyrészt a Bcl-2 molekula család anti-apoptotikus tagjainak (Bcl-2, Bcl-XL) az expresszióját 

gátolja, ezáltal a mitokondriumokat kiszolgáltatottá teszi az apoptotikus hatásoknak. Másrészt az 

aktív (programozott) sejthalál kivitelezésében (Apaf1, Fas, Bax) vagy annak ösztönzésében (Bid, Noxa, 

Puma) résztvevő molekulák expresszióját stimulálja (26. ábra). 

Az aktív p53 képes beindítani – egy, az apoptoszómához hasonló alapon szerveződő komplex, az 

úgynevezett PIDDoszóma összeszerelődésén keresztül – egy kaszpáz aktivációs sejthalál útvonalat is. 

Ennek a komplexnek a centrális molekulája a PIDD (p53-induced protein with death domain), 

amelynek expresszióját a p53 fokozza. A PIDD (a halál receptorokhoz hasonlóan, l. Fas) C-terminálisán 

(PIDD-CC) egy DD (death domén) szekvenciát hordoz, amely fehérje-fehérje kölcsönhatást alakíthat ki 

más DD mikrodomént tartalmazó molekulával (24. ábra). 

Az aktivált PIDD a citoplazmában lévő RAIDD (RIP-associated ICH-1/CAD-3 homologous protein with a 

death domain) adaptor fehérjét köti, mégpedig annak halál doménjén (DD) keresztül (24. ábra). 

Mivel a RAIDD N-terminálisa egy CARD domént hordoz, az adaptor fehérje prokaszpáz molekulákat 

képes toborozni a komplexbe. 

A PIDDoszómába beépülő zimogén kaszpáz a prokaszpáz-9-hez hasonló szerkezetű prokaszpáz-2, 

amely szintén iniciátor kaszpáz (8., 24. és 25. ábra). 

 

24. ábra. A PIDDoszóma kialakításában résztvevő fehérjék szerkezete. A PIDD proteolitikus hasítással 

egy N- és egy C-terminálist tartalmazó részre (PIDD-N és PIDD-C) bontható. A PIDD-CC az utóbbi 

további emésztésével kapható végdarabja, amely a halál domént tartalmazza (LRR: hét tandem leucin 
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gazdag ismétlődés, Zu5: fehérje interakciós domén, CARD: caspase recruitment domain, p20: az aktív 

kaszpáz nagy alegysége, p10: az aktív kaszpáz kis alegysége, PIDD, RAIDD: l. szövegben) 

 

25. ábra. A PIDDoszóma szerkezete: a komplex hét prokaszpáz-2 molekulát tartalmaz (a rövidítések 

jelentését l. a szövegben) 

 

Az aktív kaszpáz-2 közvetlenül részt vesz effektor prokaszpázok (prokaszpáz-3, -6, -7) proteolitikus 

aktiválásában és/vagy – a kaszpáz-8-hoz hasonlóan – csonkolja a Bid-et, és „felerősíti” a 

mitokondriális (belső) sejthalál útvonalat (20. ábra). 

 Öszefoglalva: a p53 aktivációja esetében nagyon igaz az a mondás, miszerint „minden út Rómába” – 

azaz a sejt aktív önpusztításához – „vezet” (26. ábra). 
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26. ábra. A p53 fehérje központi szerepe az apoptózisban (az ábra csak a legfontosabb útvonalakat 

mutatja; a részleteket l. a szövegben) 

 

A leírtak alapján nem véletlen, hogy a hallhatatlan immortalizált sejtek létrehozásának egy 

közkedvelt eszköze a p53 gén kiütése (p53 knockout). 

3.5. Az apoptotikus „sejthullák” eltakarítása 

Az apoptotikus sejthalál esetében a „sejthullák” eltakarítása csakúgy, mint maga a sejthalál 

folyamata, szabályozott lépések sorozata. Előkészítését maga a pusztuló sejt kezdeményezi. 

Az apoptotikus sejt kemotaktikus „találj meg” szignálokat bocsát ki (lizofoszfatidil-kolin, LPC), 

amelyek fagocitotikus aktivitással rendelkező sejteket (pl. szöveti makrofágok, monociták) vonzanak 

a közelébe (27.A ábra). (Ezek hiányában azonban a környező szöveti sejtek is képesek a 

sejtmaradványok bekebelezésére.) 

Az apoptózis egyik korai velejárója, hogy a sejtmembrán külső felszínének molekuláris mintázata 

megváltozik. Ez a későbbiekben úgynevezett „egyél meg” szignálként szolgál majd. Ennek az 

apoptotikus membrán-mintázatnak a kialakításában szerepe van egyes fehérjék glikozilációs 

mintázat-változásának, valamint eredetileg belső membránrétegben elhelyezkedő membrán 

komponensek külső rétegben, azaz a sejtfelszínen való megjelenésének is (pl. foszfatidil-szerin). 
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A fenti sejtfelszíni szignálokat a fagocita sejtek specifikus receptorai ismerik fel (pl. foszfatidil-szerin, 

integrin és intracelluláris adhéziós molekula receptorok, 27.B ábra). A megfelelő receptor-ligandum 

kötések kialakulása a fagocitáló sejt sejtváz rendszerének átrendeződésével megteremti a 

lehetőséget a sejtmaradvány és az apoptotikus testek teljes bekebelezésére (27.C ábra). A környező 

sejtek és az egész szervezet számára rendkívül fontos, hogy sem az apoptotikus sejthalál, sem pedig 

az ennek végeredményeként megjelenő sejtmaradványok eltakarítása nem vált ki gyulladásos 

immunreakciót, hiszen a pusztuló sejt citoplazmatikus komponensei mindvégig ép membránnal 

körülvett térben vannak, s ráadásul a „temetést végző” fagocitáló sejt gyulladásgátló szignálokat is 

kibocsát a környezetébe (27.D ábra). 

 

27. ábra. Az apoptotikus „sejthullák” eltakarítása: a pusztuló sejtből olyan szignálok szabadulnak fel 

(LPC), amelyek a makrofágokat odavonzzák (A). A felismerés és a kötődés megfelelő receptorokon 

keresztül megtörténik (B), majd a makrofág bekebelezi a sejtmaradványokat (C), s gyulladásgátló 

jelzéseket (IL10, TGF, PGE2) is küld a környezetébe (D) 

 

 

 


