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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

 

1.1 A VELESZÜLETETT IMMUNITÁS VIZSGÁLATA ROVAROKBAN  

  

 A többsejtő szervezetek szinte minden környezetben mikroorganizmusokban 

gazdag élettérben élnek, gyakran segítve egymás mőködési folyamatait. Az 

immunrendszer fı feladata, hogy biztosítsa a jótékony mikroorganizmusok megfelelı 

számát, és a kórokozók visszaszorítását. 

 A többsejtő élılények immunrendszerét kétféle, mőködésében és felépítésében 

különbségeket mutató szervezıdés jellemzi: a természetes vagy veleszületett immunitás, 

amely a törzsfejlıdés során korábban alakult ki, és jelenleg is az állatvilág 90%-ban a 

kórokozókkal szembeni teljes védelmet biztosítja, valamint az erre épülı szerzett vagy 

adaptív immunitás, amely a porcos halak osztályának ıseiben jelent meg, és a 

gerincesekre jellemzı specifikus védekezést szolgálja. Az adaptív immunitás 

immunológiai memórián alapuló védelmi rendszer, amely a B- és T-limfociták mőködésén 

keresztül valósul meg. Az egyes kórokozókkal szemben nagyfokú speciális védelmet 

nyújt, amelyet a szomatikus genetikai átrendezıdéssel létrejövı antigénfelismerı 

receptorok tesznek lehetıvé. Az adaptív immunitás szoros kapcsolatban és 

együttmőködésben van a veleszületett immunitás elemeivel is, e nélkül mőködésképtelen 

lenne. 

 A veleszületett immunrendszer a gyors és rendkívül hatékony elsıdleges 

immunológiai védelmet szolgáltatja a gerinctelenek törzsének minden osztályában, és a 

gerincesekben is. A hatékonyság kulcspontjai és egyben a veleszületett immunitás 

alapvetı elemei a mintázatfelismerı receptorok (PRR) (Hoffmann 1999, Medzhitov és 

Janeway 2002), amelyek csak a mikroorganizmusok vagy paraziták egy-egy nagyobb 

rendszertani csoportjaira jellemzı szerkezeti elemeket ismerik fel, pl. peptidoglikánokat, 

lipopoliszacharidokat (LPS), mannózt, vagy kettıs szálú RNS-t, amelyek alapvetıen 

különböznek a gazdaszervezet saját antigénjeitıl, ezért ezeket a molekulákat patogénhez 

asszociált molekuláris mintázatoknak (PAMP) tekintik (Janeway 1989).  

 A veleszületett immunválasz két fı ágon, humorális és sejt-közvetítette elemeken 

keresztül valósul meg. A humorális immunválasz esetében biológiailag aktív anyagok 

kibocsátásával és ezeknek a kibocsátó sejteken kívüli reakcióján keresztül történik az 

idegenként felismert sejt vagy test eliminálása, pl. antimikrobiális peptidek termelése vagy 

enzimkaszkád-rendszerek aktiválása révén. Az antimikrobiális peptideket immunsejtek és 
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a gerinces máj funkcionális homológjának tekintett zsírtest termeli. Az antimikrobiális 

peptidek mőködési mechanizmusára jellemzı, hogy a mikroorganizmusok 

sejtmembránjába épülnek, és vagy szétroncsolják a szerkezetét, vagy az ioncsatornákhoz 

hasonló szerkezeteket hoznak létre, és a baktériumok ionháztartását teszik tönkre. A 

membránok általános és szinte alig változó szerkezete miatt az antimikrobiális peptidek 

széles körő specificitással rendelkeznek, és velük szemben az évmilliók során sem alakult 

ki rezisztencia (Bulet és mtsi. 1999). A proteolitikus enzimkaszkád-rendszerek aktivációja 

elsısorban a testnedvek koagulációját illetve a melanizációs reakciót eredményezik 

(Jiravanichpaisal és mtsi. 2006). 

 A sejt-közvetítette immunválasz esetében az immunsejtek által közvetlenül történik 

a testidegen részecskék, köztük mikroorganizmusok és tumorok felismerése és 

eltávolítása, pl. fagocitózis vagy tokképzés révén (Hoffmann 1995). A 

mikroorganizmusok és a fejlıdés során elpusztuló sejtek keringésbıl való eltávolítása a 

fagocitózis révén valósul meg, amelyért a fagocitózisra képes immunsejtek felelısek. Ezek 

a fagocitasejtek rendelkeznek az antigén felismerésében részt vevı sejtfelszíni 

molekulákkal, amelyeknek négy fı csoportját írták le rovarokban: komplement-szerő 

opszoninok, scavenger receptorok, EGF-szerő ismétlıdést tartalmazó receptorok, és a 

DSCAM (Down syndrome cell-adhesion molecule) (Stuart és Ezekowitz 2008). A 

DSCAM fehérje különlegessége, hogy az immunglobulinok szupercsaládjába tartozik és 

38.000 féle, transzkripcionális splicing során létrejövı izoformával rendelkezik, amelyben 

az extracelluláris domének variálódnak (Schmucker 2000); ennek köszönhetıen a 

mikrobiális felismerés nagyon széles skáláját teszi lehetıvé. A tokképzés a nem 

fagocitálható nagyobb mérető idegenként felismert részecskék, pl. élısködık vagy a 

megváltozott saját szövetek elhatárolását jelenti. Az immunsejtek által körbevett 

melanizálódó szövet vagy élısködı elpusztul és a gazdaszervezetben perzisztál.  

 Ahogyan minden ısi eredető szervrendszer, a veleszületett immunrendszer elemei 

is nagyon sok közös vonást mutatnak az egész élıvilágban, a felismerésért és a válasz 

funkciókért felelıs molekulák és jelátviteli útvonalak tekintetében is (Wilson és mtsi. 

1997, Medzhitov és Janeway 1998). A leginkább tanulmányozott jelátviteli rendszerek a 

gerinctelenekben az antimikrobiális peptidek termelésért felelıs utak (Toll és imd 

útvonal), amelyek kulcsszereplıi az emlısök akut-fázis válaszáért felelıs NF-κB 

jelátviteli útvonalának elemeivel mutatnak hasonlóságot. A Gram-pozitív baktériumok és 

a gombák, valamint a Gram-negatív baktériumok egymástól eltérı antimikrobiális 

peptidek termelését indukálják, eltérı szabályozási útvonalon keresztül (Hoffmann és 
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Reichart 2002). Az elıbbi csoportba tartozó mikrobák elsısorban a Toll receptor által 

közvetített jelátviteli utat, míg az Gram-negatív baktériumok a peptidoglikán felismerı 

receptorokon (PGRP) keresztül az imd (immune deficiency) utat aktiválják. A Toll és imd 

útvonalakat az ecetmuslicában (Drosophila melanogaster) jellemezték részletesebben (1. 

ábra). A Drosophilában a Toll receptort elıször a dorzoventrális polaritást szabályozó 

génként ismertük meg (Hashimoto és mtsi. 1988)), majd kiderült, hogy az immunválasz 

szabályozásában is kulcsszerepet játszik. A Toll aktivációs út szabályozásában központi 

szerepet játszanak a Rel családba tartozó transzkripciós faktorok, különösen a DIF és a 

Dorsal; ezek transzkripciója a drozomicin antimikrobiális peptid termeléséhez vezet. Az 

imd génrıl elnevezett aktivációs út ugyancsak Rel faktorokon - a Relishen - keresztül fejti 

ki hatását; ennek aktiválódása több, antimikrobiális peptidet kódoló gén átíródásához, 

diptericinek, cekropinok, drozicinek és attacinok termeléséhez vezet (Hedengren és mtsi. 

1999, Stöven és mtsi. 2000). Mindkét jelátviteli útra proteolitikus láncreakció jellemzı, 

elemei megtalálhatók a gerinces szervezetekben, sıt, egyes alkotórészei a növényekben is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Az antimikrobiális peptidek termelését szabályozó fı jelátviteli utak Drosophilában 
(Hoffmann JA, Reichhart J-M után, módosítva) 

 
 

 

 



  8 

1. 2. A DROSOPHILA MELANOGASTER IMMUNRENDSZERE  

 

A rovarok az élıvilág fejlett osztályát képviselik, amelyek az egész Földön széles 

körben elterjedtek és rendkívüli változatosságra tettek szert. Evolúciós sikerükhöz 

hatékony védekezési rendszerük is hozzájárult.  

 A rovarok osztályán belül az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) vált a 

biológiai kutatások leggyakoribb modellszervezetévé, amelynek genetikai rendszere 

régóta tanulmányozott, és ennek ismereteire alapozva folyamatosan bıvülı genetikai 

eszköztár jött létre a különbözı biológiai folyamatok tanulmányozásának elısegítésére. Az 

élettani vizsgálatának elınyei miatt (pl. kis mérető, rövid generációs idejő, könnyen 

keresztezhetı) a Drosophila kiválóan alkalmas modellszervezetté vált a veleszületett 

immunitás molekuláris alapjainak kutatásában is (Hultmark, 1994, 2003, Dushay és Eldon 

1998).  

 A Drosophila melanogaster holometabolikus fejlıdést mutató rovar, amely során 

a teljes átalakulás pete, lárva, báb és imágó stádiumokon keresztül valósul meg. A 

peterakást követıen az embrió kb. 24 óráig fejlıdik 25°C-on, a belıle kikelı lárva 

vedlésekkel elválasztva három lárvastádiumon keresztül növekszik, majd a bebábozódást 

követıen öt nap múlva kel ki a kifejlett rovar. A Drosophila az életciklusa egyes 

stádiumaiban különbözı módon képes védekezni a betolakodók ellen. A külsı fizikai 

védelmet az embrió esetében a teljesen zárt korionburok nyújtja; a lárvákat lágy, a kifejlett 

rovart pedig kemény kitinkutikula védi. A hatékony külsı védelem ellenére is 

bekerülhetnek azonban a muslica szervezetébe mikroorganizmusok a testnyílásokon át, 

illetve gombák és paraziták képesek fertızni a lágy kitinkutikulán keresztül. Embriókban 

az embrionális makrofágok biztosítják a gyorsan változó szövetek átrendezıdését és az 

apoptotikus sejtek bekebelezését (Franc és mtsi. 1994). A külsı betolakodók 

eltávolításáért felelıs immunszövetek a lárvában jelennek meg elıször, melyek a kifejlett 

rovarban is jelen vannak.  

A Drosophila fejlıdése során a lárvastádiumokban van kitéve a legtöbb külsı 

támadásnak, ami ellen lágy kutikulája kevés védelmet nyújt, ezért ebben az életszakaszban 

immunrendszere biztosítja a megfelelı védekezést. A Drosophila lárvális 

immunrendszerét a következı szervek, szövetek illetve sejtek alkotják: az emlıs máj 

funkcionális analógjának tekinthetı zsírtest, amely elsısorban antimikrobiális peptideket 

termel (Hultmark 1993), a hematopoietikus ısszervként funkcionáló központi nyirokszerv, 

amely a hemociták proliferációjának és differenciálódásának szabályozó és képzıdési 
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helye (Meister 2003), a szesszilis sejtekbıl álló poszterior hematopoietikus szövet (PHT), 

amely szintén a hemociták képzıdéséért és differenciálódásáért felelıs szövet (Kurucz és 

mtsi. 2007), valamint maguk a hemociták. A hemociták a lárván belül fizikailag jól 

meghatározható kompartmentekben helyezkednek el, részben a keringésben, részben a 

központi nyirokszervben és részben a testüreget bélelı bazális membránhoz tapadva 

szesszilis hemocitákként (Kurucz és mtsi. 2007). A szesszilis hemociták a harmadik 

stádiumú lárvában szegmentenként egy-egy sávot alakítanak ki (Zettervall és mtsi. 2004, 

Kurucz és mtsi. 2007). 

A Drosophila lárvális immunválaszának legaktívabb képviselıi a keringı 

hemociták, amelyeknek minden típusa egyben immunsejt is. Feladatuk közé tartozik a  

testidegen részecskék felismerése és bekebelezése (fagocitózis), az idegen szövetek körüli 

tok képzése valamint antimikrobiális peptidek termelése. Morfológiai jellemzıik alapján 

három fı hemocita típust különböztetünk meg: a plazmatocitát, a kristálysejtet és a 

lamellocitát, de funkciójukat és kialakulásukat illetıen ezek a sejttípusok valószínőleg 

további csoportokra bonthatók (Rizki és Rizki 1984). A plazmatociták a keringésben 

jelenlévı hemociták 95%-át alkotják. Funkciójukat tekintve a plazmatociták 

antimikrobiális peptideket termelnek és képesek fagocitálni az általuk felismert 

mikroorganizmusokat (2. ábra A, C). A keringésben immunindukció hiányában kb. 5%-

ban elıforduló hemocita típus a kristálysejt, amelyek citoplazmájukban profenoloxidáz 

zárványokat tartalmaznak. Immunindukció hatására a profenoloxidáz-kaszkád aktivációja 

következtében melanin termelıdik, miközben reaktív szabadgyökök szabadulnak fel, 

amelyek szerepet játszanak az immunválaszban (Rizki és Rizki 1984). A melanizáció 

folyamata leginkább a tokképzési reakcióhoz kötıdik, amely a nagymérető, idegenként 

felismert betolakodók vagy szövetek elleni védekezést biztosítja. A tokképzési 

folyamatban vesz részt a keringı hemociták harmadik típusa, a lamellocita is. A 

lamellociták vad típusú lárvákban kevesebb, mint 1%-ban fordulnak elı; immunindukció, 

pl. parazitoid darazsakkal történt fertızést követıen azonban nagy számban jelennek meg 

a keringésben, méretük és lemezes alakjuk révén könnyen megkülönböztethetık a 

plazmatocitáktól és a kristálysejtektıl. A lamellociták funkcionálisan is eltérnek a 

plazmatocitáktól, nem képesek fagocitózisra (2. ábra B) és antimikrobiális peptidek 

termelésére (2. ábra C, D). Szerepüket eddig a tokképzésben írták le (Rizki és Rizki 1979, 

1984, 1992, 1994). 
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2. ábra: Plazmatociták fagocitózisa és antimikrobiális peptid (cecropin-A) termelése. A és B: 
Leptopilina boulardi darázzsal fertızött és FITC-cel jelölt E. coli baktériummal (zöld) injektált 

Oregon-R lárvák hemocitái. A: plazmatocita-specifikus NimC1 molekula indirekt immuno-
fluoreszcens festése (piros), B: lamellocita-specifikus L1 indirekt immunofluoreszcens festése (piros). 
C és D: az Enterobacter cloaceae baktériummal injektált Y81 törzs lárváinak β-galaktozidázzal festett 
hemocitái (C) (a nyilak a pozitív festıdéső, cecropin-A termelı sejteket mutatják), és párhuzamosan az 
L1 molekula immunfestésével (zöld) láthatóvá tett lamellocitái (nyilak) (D). (Kurucz és mtsi. 2007.) 

 

 

1. 3.  A PARAZITOID DARAZSAK ELLENI IMMUNVÁLASZ DROSOPHILA  

           MELANOGASTERBEN   

 

  A parazitoid darázsfertızés gyakori esemény az átalakulással fejlıdı rovarok, így 

az ecetmuslica esetében is, ezért érdekes és fontos vizsgálati kérdés a rovarok veleszületett 

immunitásának a területén. A parazitoid darazsak elleni védekezés eltér az antibakteriális, 

antivirális és antifungális immunválasztól is.  

  Kb. 250 ezer parazitoid darázsfaj ismert, ebbıl ötvenet tartanak a Drosophila 

nemzetségre specifikusnak, amelyek többnyire az Asobara, Leptopilina és Ganaspis 

nemzetségbe tartoznak. A muslicafajokat fertızı endoparazitoid darazsak közös 

jellemzıje, hogy fejlıdésükhöz a gazdaszervezet lárváját használják fel 

tápanyagforrásként. Ezek a parazitoid darazsak petéjüket a lárva testüregébe helyezik, 

amelynek korionja általában a bélcsatorna külsı falán rögzül. Amennyiben a fejlıdı 

darázs képes megmenekülni a gazdaszervezet immunreakciója elıl, a lárva és báb 
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testanyagait felhasználva befejezi fejlıdését, és a Drosophila bábingébıl a kifejlett darázs 

bújik ki. Elıfordul, hogy egy lárvában többszörös darázsfertızés során több utód fejlıdése 

is megkezdıdik, de közöttük versengés folyik a lárva tápanyagaiért, így csak egyetlen 

darázs fog kibújni a bábból. A darázs kifejlıdése minden esetben a gazdaszervezet 

pusztulásával jár. (Carton és Nappi 1991, 1997) A darázs a túlélése és az immunválasz 

kikerülése érdekében különbözı fajspecifikus stratégiákat fejlesztett ki. Az immunválasz 

kikerülése történhet passzív módon, pl. az Asobara nemzetségre jellemzıen a darázspete 

felszíni tulajdonságai által, amelynek tapadós jellege képessé teszi arra, hogy a gazda 

szövetei közé rejtızzön az immunsejtek elıl (Kraaijeveld és van Alphen 1994). Az 

immunválasz kikerülésének aktív módja történhet különbözı anyagoknak a 

gazdaszervezetbe juttatásával, pl. a Leptopilina nemzetségre jellemzıen a darázs 

ivarmirigyében termelıdı polydnavírusoknak (PDVs) vagy vírusszerő partikulumoknak 

(VPL) a darázspetével együtt történı gazdába injektálásával (Beckage és mtsi. 1998 

rewiev). Ezek a részecskék DNS nélküli fehérjeburok szerkezetőek és RhoGAP (Ras 

homologous GTPase Activating Protein) doménnel rendelkeznek, hatásukat a lamellociták 

alakváltozását okozva fejtik ki, amellyel megakadályozzák a parazitoid darazsak ellen 

lejátszódó immunválasz tokképzési folyamatát. (Rizki és Rizki 1990, Dupas és mtsi. 1996, 

1998, Labrosse és mtsi. 2003, 2005, Russo és mtsi. 2001, Morales és mtsi. 2004).  

  A parazitoid darázs fertızésének hatékonyságát populáció szinten egyensúlyi 

állapot jellemzi, azaz a parazitoid darazsak által használt virulenciafaktorok és a 

gazdaszervezet által kifejlesztett rezisztencia változásai finoman szabályozottak és 

koevolúciós viszonyban állnak egymással, amely mindkét faj, illetve nemzetség túlélését 

biztosítja (Kraaijeveld és mtsi. 1998). 

   A parazitoid darazsak elleni sikeres immunválasz a Drosophila tokképzésének 

öszetett folyamatán keresztül jön létre, amelyben minden hemocita típus szerepet játszik. 

(Nappi és Carton 1991, Nappi és Vass 1993, Rizki és Rizki 1994, Nappi és mtsi. 1995, 

Russo és mtsi. 1996, Nappi és Carton 1997,  Nappi és mtsi. 2000, Nappi és Christensen 

2005, Nam és mtsi 2008). Amikor a parazitoid darázs tojócsövét a Drosophila lárva 

kutikuláján keresztül átszúrja, ezzel a kutikulát belülrıl borító bazális laminát is megsérti. 

Ismeretes, hogy ez a jel – valószínőleg az ekkor felszabaduló szöveti faktorokon keresztül 

- önmagában elegendı, hogy az immunválasz kezdeti lépéseit, azaz a hemociták 

proliferációját és a lamellociták differenciálódását kiváltsa (Márkus és mtsi. 2005). A 

szervezetbe bejutott darázspete a kedvezı környezetben gyorsan fejlıdésnek indul és 

lárvává alakul. A hemolimfában keringı plazmatociták felismerik az idegen testet és 
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alakváltozással járó folyamaton keresztül a felszínére tapadnak, majd az idıközben 

képzıdı lamellociták, egymással szoros sejt-sejt kölcsönhatásokat kialakítva, több 

rétegben beborítják (3. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Leptopilina boulardi darázs petéje körüli tokképzés. A Hemese-GFP lárvákban a 
darázspete felszínét borító lamellocitákat az L1 molekula immunofluoreszcens  

festésével (piros) tettük láthatóvá.  
 

 A többrétegő tok a lamellocitákban és kristálysejtekben indukálódó 

profenoloxidáz kaszkád következtében melanizálódik, amelynek melléktermékeként 

lokálisan felszabaduló reaktív oxigéngyökök végül a parazitoid pusztulásához vezetnek. A 

melanizált tokkal körülvett elpusztult test a gazdaszervezetben marad, de nem akadályozza 

a Drosophila további fejlıdését. A tokképzés egyes lépéseinek molekuláris eseményeirıl 

azonban még hiányos a tudásunk, számos szereplı nem ismert, pl. a parazitoid 

felismeréséért felelıs receptorok, vagy a sejtek közötti kommunikációban részt vevı 

molekulák sem.  

 A tokképzés folyamata akkor is lejátszódhat, ha a Drosophilát nem éri parazitoid 

darázsfertızés, ekkor a lamellociták a saját szövetek körülhatárolásában vesznek részt (4. 

ábra), amelyre leggyakrabban a hemociták képzıdését és differenciálódását érintı 

mutációk esetében látunk példát (Watson és mtsi. 1994, Zettervall és mtsi. 2004). A 

hemotopoietikus szöveteket érintı tumorszuppresszor mutációk fenotípusaként a lárva 

testüregében megjelenı melanotikus göböket gyakran nevezik melanotikus tumoroknak, 

habár a gerincesek tumorképzésével nem mutatnak szoros kapcsolatot, és a kiváltó okok 

és folyamatok is típusonként különböznek (Watson és mtsi. 1994, Dearolf és mtsi. 1998, 

Minakhina és mtsi. 2006).  

He>GFP   L1 
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          4. ábra: A tumor szuppresszor l(3)mbn-1 homozigóta lárváiból származó melanotikus göb.  
     Indirekt immunofluoreszcencia. Az L1 molekulát FITC-cel jelölt  

       ellenanyaggal festettük (zöld). (Kurucz és mtsi. 2007.) 
 
 

 A tokképzéshez nagyon hasonló fenotípusú reakció az emlısökben is gyakori, 

fenotípusát illetıen a granulómák képzıdésével analóg folyamatnak tőnik. Az emlıs 

granulómák kialakulásának sokféle okát ismerjük, fertızı és nem fertızı ágensek is 

kiválthatják, ennek megfelelıen a granulómák több típusba sorolhatók. Például 

granulómaképzıdés történik a bır alatt közvetlenül kialakuló tályog esetében, vagy a TBC 

korokozója, a Micrococcus tuberculosis baktérium ellen létrejövı, tüdıben perzisztáló 

tályogszerő gyulladáskor, illetve a schiztosomiosis betegségben, ahol parazita féreg 

(vérmétely) petéje körül alakul ki granulóma. Ez utóbbi hasonlít leginkább a parazitoid 

darázs elleni immunreakcióhoz. A granulómaképzıdés során a szervezetbe került antigén 

kiváltja a sejt-közvetítette immunválasz aktivációját, a hízósejtek tumornekrózis faktort 

(TNF) termelnek, amely kiváltja a neutrofil granulociták szöveti makrofággá történı 

differenciálódását. A természetes ölısejtek IFN-gamma termelése pedig a hisztocitákat és 

dendritikus sejteket aktiválja. A dendritikus sejtek a nyirokcsomóba jutva elindítják a naiv 

T-sejtek T-helper sejtekké differenciálódását. Az antigén-specifikus T-helper sejtekkel 

együtt a szöveti makrofágokkal és további idetoborzódó aktivált immunsejttel együtt 

(epiteliális sejtek, fibroblasztok, granulociták, T és B sejtek) gyulladásos folyamatot és 

granulómaképzıdést okoznak, amely napokig tartó folyamat lehet, és ha a kiváltó ok nem 

szőnik meg, a gyulladásos granulóma perzisztál a szövetben (Sarraf & Sneller, 2005).  
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1. 4. A LAMELLOCITÁK KÉPZ İDÉSE AZ IMMUNVÁLASZ FOLYAMÁN  

 

 A szakirodalomban vitatott kérdés, hogy milyen szövetbıl vagy szervbıl erednek a 

lamellociták, amelyek csak immunindukció hatására jelennek meg a keringésben, és az 

sem teljesen ismert, hogy a differenciálódásuk milyen jelátviteli útvonalakon keresztül 

valósul meg.  

  Az irodalmi adatok alapján úgy tőnik, hogy immunindukció során a lamellociták a 

központi nyirokszervbıl származnak, erre azonban nincs közvetlen, meggyızı bizonyíték. 

Braun és munkatársai (1997) huszonegy, hemocitákban aktiválódó, β-galaktozidáz 

aktivitást mutató törzset hoztak létre enhanszer-csapdázási módszerrel, amelyek közül a 

misshapen génben ülı elemet hordozó l(3)06946, más néven msn-LacZ vonal lamellocita 

specifikus kifejezıdést is mutat, ezenkívül a lárva győrőmirigyében, az elülsı 

imágókorongokban és a gyomorban is kifejezi a lacZ markergént (Braun és mtsi. 1997, 4. 

táblázat). További négy, általuk lamellocita-specifikusnak tekintett enhanszer-csapda 

vonal az elıbbihez hasonlóan vegyes expressziós mintázatot mutat. Ezeket az enhanszer-

csapda vonalakat felhasználva több csoport megállapította (Lanot és mtsi. 2001, 

Sorrentino és mtsi 2002, Huang és mtsi. 2005), hogy darázsfertızést követıen vagy 

hemocita túltermelı háttéren a központi nyirokszervben és a lamellocitákban is jelen van a 

β-galaktozidáz aktivitás. A lamellociták központi nyirokszervi eredetére ennek az egyetlen 

markernek az aktivitása utalt, amellett, hogy önmagában nem magyarázta meg az 

immunindukció után a keringésben nagy mennyiségben megjelenı lamellociták 

származását, valamint nem figyeltek meg a központi nyirokszervbıl a keringésbe kilépı 

lamellocitákat. A megfigyelés nem zárja ki a központi nyirokszerven kívüli lamellocita 

differenciálódás lehetıségét, amelyet korábbi eredményeink (Zettervall és mtsi 2004) és 

más laboratóriumok kísérletei sejtetnek (Sorrentino és mtsi 2002).  

  A Drosophila egyedfejlıdési folyamatait irányító jelátviteli útvonalak közül 

többrıl igazolták, hogy aktiválódásuk lamellociták képzıdésével jár együtt. Ezek az 

útvonalak számos más folyamat megfelelı mőködéséért is felelısek, pl. a Toll receptoron 

keresztül megvalósuló jelátvitel az immunválasz során antimikrobiális peptidek 

termelıdését is okozza, de alapvetı szerepet játszik a korai embrionális fejlıdés során a 

dorzális és ventrális testtáj kialakításásában (Belvin és Anderson 1996). 

Laboratóriumunkban együttmőködés keretében (Zettervall és mtsi. 2004) hemocita-

specifikusan aktiváltunk vagy gátoltunk különbözı jelátviteli folyamatokban szerepet 

játszó molekulákat, és a hemociták differenciálódására tett hatásukat vizsgáltuk. Az 
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eredmények alapján felállítottunk egy modellt, amely szerint a vizsgált jelátviteli 

útvonalak közül a Toll, a JAK/STAT, és a Jun kináz serkenti, míg a wingless útvonal 

gátolja a lamellociták képzıdését. (5. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5. ábra: A lamellociták differenciálódásában szerepet játszó útvonalak. 
         (Zettervall és mtsi. 1994.) 
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2. ELİZMÉNYEK   ÉS CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

 Kutatócsoportunkban a Drosophila melanogaster hemocitáinak a 

differenciálódását vizsgáljuk. Olyan molekuláris markerként használható fehérjéket 

azonosítottunk, melyek vagy minden hemocitán, vagy a hemociták különbözı típusain 

fejezıdnek ki. A markerek megjelenésének nyomonkövetésével következtetéseket 

vonhatunk le a hemociták fejlıdésérıl, molekuláris jellemzésük pedig az ıket hordozó 

sejtek mőködésének a megismerésében segít. Egyik célunk ezért a hemocita-specifikus 

molekulák azonosítása és molekuláris biológiai jellemzése a veleszületett immunitás sejtes 

elemeinek részletesebb megismerése érdekében.  

Az antigének klaszter-analízise során az egyes hemocita populációkra jellemzı 

markerek azonosításával kialakítottuk a Drosophila CD-ket (cluster of differentiation- 

differenciálódási osztályok), melyek az egér és az emberi CD-hez hasonlóan, alkalmasak a 

hemociták azonosítására és funkcionális jellemzésére (Kurucz és mtsi. 2007). Négy fı 

klasztert különítettünk el: a H csoportba tartozó antigének valamennyi hemocitán 

expresszálódnak; a P csoportba tartozó antigének az antimikrobiális peptideket termelı és 

mikroorganizmusokat fagocitáló sejteken vannak jelen; az L  csoportba sorolt antigéneket 

a tokképzésben szerepet játszó hemociták, míg a C csoportba tartozó antigéneket a 

melanizációban résztvevı sejtek fejezik ki.  

Az L  csoportba sorolt antigének kifejezıdése a lamellociták egyes fejlıdési 

állomásaira jellemzı, ennek megfelelıen funkciójuk kapcsolható lehet a lamellociták 

differenciálódásnak egyes lépéseihez. Az 1. táblázat foglalja össze az eddig megismert 

lamellocita antigének legfıbb jellemzıit. 

 

Antigén Molekulatömeg 
(kDa) 

Expresszió mintázata a hemocitákban 

L1 16 Néhány kis sejt*, összes lamellocita 
L2 50 Néhány kis sejt*, összes lamellocita  
L3 80-90 Lamellocita alpopuláció 
L4 100-110 Néhány kis sejt*, összes lamellocita  
L5- Filamin 85-100, 160 Néhány kis sejt*, összes lamellocita  
L6 96 Terminálisan differenciálódott lamellociták 

 
1. táblázat: A lamellocitákon ismert antigének.  

A csillaggal jelzett kis sejteket a lamellociták elıalakjaként tartjuk számon. 
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 A lamellociták biológiai szerepe, a tokképzés, nagyon hasonlít a gerincesek 

szövetszaporodással járó elhatároló folyamataihoz, legjellemzıbben pedig a 

granulómaképzéshez. Az emlıs analógia miatt is fontosnak tartjuk, hogy kutatásokat 

folytassunk ennek a folyamatnak, illetve az ebben szerepet játszó felismerési, sejt-sejt 

kölcsönhatási és jelátviteli lépések megismerése érdekében. Feltételezésünk szerint az 

azonosított új molekuláknak szerepe lehet a testidegen szövetek ellen lejátszódó 

folyamatok egyes lépéseiben vagy a differenciálódást szabályozó növekedési faktorok 

kötésében.  

A dolgozat elsıdleges célja az L1 molekula azonosítása és szerepének tisztázása 

volt. Ennek érdekében terveztük, hogy a fehérjét kódoló gént a fehérje in vivo 

immunoprecipitálásával azonosítjuk, majd a kódoló gén ismeretében, annak különbözı 

alléljeit vizsgáljuk a funkció kiderítése céljából. Tanulmányozzuk továbbá a fehérje 

szerkezetét, valamint homológjait is. 

A munkánk második célkitőzése a lamellociták funkciójának és eredetének a 

vizsgálata volt az L1 marker használatával. Ennek érdekében fizikai, molekuláris és 

genetikai módszerekkel terveztük elkülöníteni egymástól a hemocitákat tartalmazó 

kompartmenteket, hogy meghatározzuk a lamellociták származási helyét.  

A dolgozat harmadik célkitőzése az L5 antigén azonosítása és funkciójának 

meghatározása volt. Az L5 antigént a cheerio gén kódolja, amelyet Drosophilában elıször 

a petekamrákban lévı győrőcsatornákban azonosítottak (Sokol és Cooley, 1999). A 

cheerio gén funkcióvesztéses mutációja következtében nem képzıdik a Filamin 240 kDa 

izoformája, ez hibás győrőcsatorna összeszerelıdést és ezáltal nısténysterilitást okoz a 

cher1 homozigótákban. A gén azonosítását követıen a cheerio génnek a lamellociták 

differenciálódásában betöltött esetleges szerepét vizsgáljuk.  
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3. ANYAGOK  ÉS MÓDSZEREK  

 

3. 1. A KÍSÉRLETEKBEN HASZNÁLT DROSOPHILA TÖRZSEK ÉS LÉTREHOZÁSUK  

Minden törzset 25°C-on, standard médiumon tenyésztünk, a keresztezéseket 25°C-on 

végeztük. 

Felhasznált törzsek: Oregon-R: vad típus, l(3)mbn-1/TM6Tb (lethal(3)malignant blood 

neoplasm-1): EMS-indukálta hemocita túltermelı, tumor-szuppresszor mutáns (Konrad és 

mtsi. 1994), amelynek homozigóta lárvái erıteljes hemocita proliferációt és lamellocita-

differenciálódást mutatnak, CyO/Sp; ∆2-3Sb/TM6Ubx: a 2. kromoszómán transzpozáz 

forrást hordozó törzs, SM6b/Sco: 2. kromoszómán balanszer kromoszómát hordozó törzs, 

w; Xa/CyO; TM3Sb és apXa/CyOActGFP;TM3SerActGFP: kapcsolt 2. és 3. 

kromoszómán balanszer kromoszómát hordozó törzs, Sp/SM6; TM3/CxD: 2. és 3. 

kromoszómán balanszert és velük szemben domináns markereket hordozó törzs, w, 

Exc68/FM7c,KrGFP; Btk295b10, FRT/CyOGFP: elsı kromoszómán GFP-t, a másodikon 

balanszer kromoszómát hordozó törzs, Mihály Józseftıl kaptuk. Hemese-Gal4: hemocita-

specifikus driver, Hemese-GAL4, UAS-GFP.nls (Zettervall és mtsi. 2004): lárvákban a 

keringı és a szesszilis hemociták több, mint 85% kifejezi a GFP-t, azonban a központi 

nyirokszerv hemocitái GFP negatívak. ecd: ecdysonless (Bloomington Stock No. 4210); 

HopTum-l/Basc: a hopscotch gén domináns negatív mutációja, hemocita-proliferációt és 

lamellocita-differenciálódást okoz (Bloomington Stock No. 8492), UAS-DAlk: (Lorén és 

mtsi. 2001.) Drosophila Anaplastic Lymphoma Kinase, hemocitákban kifejeztetve 

lamellocita-differenciálódást indukál (Dan Hultmark laboratóriumából).  

Inszerciók: P{EP}EP364: homozigóta életképes, a 2L:12,174,633[+] pozícióban 

elhelyezkedı P-elem inszerciót hordozó törzs, P{EP}EP2025/CyO: homozigóta letális, a 

2L:12,174,396[+] pozícióban P-elem inszerciót hordozó törzs. 

Deléciók: Df(2L)prd1.7/CyO: 33B3-34A1-2 (Bloomington Stock No. 3344),  

Df(2l)Prl/CyO: 32F1-33F2 (Bloomington Stock No. 3079), Df(2L)ED761/SM6a: 33A2-

33E5 (Bloomington Stock No. 24109), Df(2L)BSC105/SM6a: 38F2-38F4 (Bloomington 

No. 8671), Df(2L)ED1317/SM6a: 38D1-38F5 (Bloomington Stock No 9175), 

Df(2L)ED1315/SM6a: 38B4-38F5, Df(2L)ED1378/SM6a: 38F1-39D2. 
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A laboratóriumunkban létrehozott törzsek:  

atilla mutánsok létrehozása P-elem remobilizációval: A Szegedi Törzsközpontban 

elérhetı EP(2)364 homozigóta életképes inszerciót remobilizáltuk, amely az atilla gén 3’ 

végétıl 1 kb távolságra lokalizálódik. A régióval átfedı nagyobb mérető deléciót hordozó 

Df(2L)Prl/CyO törzset a transzpozáz forrást biztosító Sp/CyO; ∆2-3Sb/TM6Ubx törzssel 

kereszteztük. A keresztezésbıl kiválasztottuk azokat a hímeket, amelyek a 2. 

kromoszómájukon a deléciót hordozzák, a 3. kromoszómán pedig a transzpozáz gént, és 

bekereszteztük homozigóta életképes EP(2)0364 P-elem inszerciós szőz nıstényekkel. A 

keresztezésbıl a jumpstarter hímeket győjtöttük, azaz olyan sárga szemő hímeket, melyek 

2. kromoszómájukon hordozzák a P-elem inszerciót, 3. kromoszómájukon pedig a 

transzpozáz gént. A jumpstarter hímeket egyedenként 2. kromoszómás balanszert hordozó 

SM6b/Sco szőz nıstényekkel kereszteztük. A P-elem kivágódását jelzı, szemszínmarkert 

elvesztett, fehér szemő hímeket – miután SM6b/Sco nıstényekkel összekeresztezve 

biztosítottuk kromoszómáinak fennmaradását - egyenként teszteltük arra nézve, hogy 

hordoznak-e deléciót. A fehér szemő egyedi hímekbıl genomi DNS-t izoláltunk és a 

mintákon polimeráz láncreakciót végeztünk a deléció meghatározása érdekében, az EP 

elem 5’ oldalára (K) és a gén 5’ elejére (L) tervezett primerekkel. A deléciót a vadnál 

kisebb fragment felamplifikálása jelezte. A P-elem pontos kivágódását SM6b balanszer 

felett mutattuk ki a vad típusú fragment hiányával, mivel az SM6b balanszer töréspontot 

tartalmaz az atilla génben, ami az L primer komplementer szekvenciájának elvesztésével 

is jár. A felhasznált primerek szekvenciái:  

K (forward): 5’-TACTTCTTATATGACCGCCTACGA-3’,  

L (reverse): 5’-GAGATTTTCCGAACCTTGACGA-3’, 

CG6579 F reverse primer (a gén intronjában): 5’- GAGCCTGTGACTCATTTAGAAG-

3’, Pry4 P-elem specifikus primer: 5’-CAATCATATCGCTGTCTCACTCA-3’. 

A P-elem remobilizáció során kapott deléciók: atilla40, atilla41, atilla275, atilla309, atilla346, 

atilla371, atilla376, atilla387 és az atilla gént nem érintı kontroll excíziók:  

atilla267, atilla291, atilla341, atilla342, atilla343, atilla384.  

 

atilla homológokat érintı deléciók rekombinációja: A második kromoszóma 38F2-F4 

régiójában kilenc gént érintı Df(2L)BSC105/SM6a törzs szüzeit és a 33D2-D3 régióban 

két gént (CG6579, CG17218) érintı, az EP2025 P-elem mobilizálása során létrejött 

atilla243/CyOActGFP deléciós törzs hímeit kereszteztük össze nagy mennyiségben, majd a 

Sco/SM6b törzs segítségével SM6b balanszer fölé helyezett rekombináns jelölteket 
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teszteltük, úgy, hogy átfedı deléciókhoz kereszteztük: a 38D1-F5 régiót átfedı 

Df(2L)ED1317/SM6a törzshöz, és a 33A2-E4 régiót érintı Df(2L)ED761/SM6a. 127 

jelöltbıl egyetlen rekombinánst kaptunk (122/SM6b), amelyik mindkét átfedı delécióval 

szemben letalitást mutatott. Megjegyzés: a 127 jelöltbıl 100-at az átfedı 

Df(2L)ED1317/SM6a helyett a Df(2L)BSC105/SM6a delécióval teszteltünk, de nem 

kaptunk rekombinánst, ami származhatott egy letalitást okozó háttérmutációból. A 

maradék 27 jelölt tesztelését az átfedı delécióval végeztük, a háttérletalitás kiküszöbölése 

érdekében, ennek során találtunk egy rekombinánst.  

 

Transzgenikus törzsek létrehozása:  UAS-atilla: A GH07651 bakteriális cDNS klónból 

izolált pOT2 alapú vektort EcoRI és XhoI restrikciós enzimekkel emésztettük, és a kapott 

fragmentet, amely az atilla gén teljes hosszúságú cDNS-ét tartalmazta, az ugyanazokkal 

az enzimekkel emésztett pUAST vektorba ligáltuk. A szekvenálással ellenırzött, hibátlan 

szekvenciát tartalmazó pUAST-atilla konstruktot w1118 Drosophila törzs embrióiba 

injektáltuk. A kikelı 180 db G0 egyedi hímjeit w1118 szüzekkel, illetve a kikelı G0 szőz 

nıstényeit hármasával w1118 hímekkel kereszteztük ösze. A következı nemzedékben a 

miniwhite markert hordozó sárga szemő jump starter hímeket w; Xa/CyO; TM3Sb szőz 

nıstényekkel szintén párban kereszteztük, majd kromoszómára lokalizáltuk a transzgént, 

és törzset alapítottunk az egyetlen stabil transzformánsból, amely az UAS-atilla 

konstruktot a harmadik kromoszómán homozigóta formában hordozza. UAS-atillaRNAi: 

az atilla gén harmadik exonjának 286 bp szekvenciáját és annak fordított irányő 

ismétlıdését a Pwiz vektor white markergénjén intronjának két oldalára építettük 

(Lukacsovich Tamás). A Pwiz-atillaRNAi konstruktot a yw; +; Ki∆2-3 törzs embrióiba 

injektáltuk. A kikelt 78 G0 legyet párban w1118 szüzekkel ill. hímekkel kereszteztük ösze. 

A következı nemzedékben a miniwhite markert hordozó sárga szemő jump starter 

hímeket w; Xa/CyO; TM3Sb szőz nıstényekkel szintén párban kereszteztük, majd 

kromoszómára lokalizáltuk a transzgént, és UAS-GFP törzssel keresztezve teszteltük a 

transzformánsokat. 

 

Kettıs mutánsok létrehozása: atilla309; l(3)mbn-1/TM3SerAct-GFP: SM6b/Sco szüzeket 

üvegben apXa/CyOActGFP;TM3SerActGFP hímekkel kereszteztük, majd az utódok 

közül a Sco/CyoActGFP; +/TM3SerActGFP hímeket az atilla309 homozigóta deléciós 

törzs szőz nıstényeihez kereszteztük, amelynek atilla309/CyOActGFP; +/TM3SerActGFP 

utódait az elızı keresztezéssel párhuzamosan, üvegben összerakott l(3)mbn-1/TM6Tb 
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szőz nıstény és Sp/CyO; ∆2-3Sb/TM6Ubx hím szülık utódai közül a +/CyO, l(3)mbn-

1/TM6Tb genotípusú egyedekkel kereszteztük. A következı generációból győjtöttük az 

atilla309/CyO; l(3)mbn-1/TM3SerGFP genotípusú szőz nıstény és hím egyedeket, 

amelyeket egymással összekeresztezve  a következı nemzedékben az atilla309 allélre 

homozigóta kettıs mutánsokból alapítottunk törzset. A kettıs mutánst több atilla allélel 

(deléciós: atilla41, atilla309,  kontroll:  atilla384,  atilla341), valamint az EP364 P-elem 

inszercióval is létrehoztuk a leírt séma alapján. Az atilla309; Hemese-Gal4; UAS-GFP.nls 

és atilla309; UAS-DAlk törzsek létrehozásához felhasználtuk az atilla309; l(3)mbn-

1/TM3SerActGFP (illetve a 2. kromoszómán más alléleket tartalmazó) kettıs mutáns 

törzset. Így a harmadik kromoszómás homozigóta törzsek szőz nıstényeit (Hemese-Gal4; 

UAS-GFP.nls és UAS-DAlk) Sp/SM6; TM3/CxD kettıs balanszeres hímekkel 

kereszteztük, majd a +/SM6; Hemese-Gal4; UAS-GFP.nls vagy UAS-DAlk/CxD hím 

utódokat az atilla309; l(3)mbn-1/TM3SerActGFP szőz nıstényeivel helyeztük egy fiolába, 

és az utódok közül az atilla309/SM6; Hemese-Gal4; UAS-GFP.nls vagy UAS-DAlk/TM3 

testvéreket kereszteztük össze, majd a 2. és 3. kromoszómán is homozigóta alléleket 

hordozó egyedekbıl alapítottunk törzset. A Hemese-Gal4; UAS-GFP.nls esetében is több 

atilla allélel (deléciós: atilla309, atilla346, kontroll: atilla384) hoztuk létre a driver törzset, és 

az UAS-DAlk esetében szintén több allélel (deléciós: atilla41, atilla309, atilla346, kontroll:  

atilla341) készült a törzs.  

P[hs-FLN1-20]; cher1 :  hsp70 hısokkpromóterrel ellátott, a cheerio gén teljes hoszúságő 

cDNS-ét tartalmazó menekítı konstruktot hordozó törzs, cher1 homozigóta háttérre 

rekombinálva.    

 

3. 2. OLDATOK , PUFFEREK 

 

Drosophila Ringer oldat: 7,5g NaCl, 0,35g KCl, 0,21g CaCl2, 1000ml dH2O, pH 7,0 

PBS: 0,13M NaCl, 7mM Na2HPO4, 3mM NaH2PO4, pH 7,4 

TBS: 1M TRIS, 5M NaCl, pH 7,5 

TBS-Tw: 0,05% Tween 20 TBS oldatban 

PBT: 0,1% Triton X-100 PBS oldatban 

BBT: 0,1% Triton X-100, 0,1%BSA, PBS oldatban 

PBST: 0,1% Tween 20 PBS-ben 

PBST-F5: 4,62% formaldehid PBST oldatban (1/8 tf. 37% formaldehid) 
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Hibridizációs oldat:  (RNS in situ hibridizációhoz) 50% formamid, 5xSSC, 0,1% Tween 

20, 50 µg/ml heparin, pH 6,5  

AEC-oldat: 1,5ml 0,6M Na-acetát puffer (pH 4,6), 75µl AEC törzsoldat, 1µl H2O2 

AEC törzsoldat: 1% 3-amino-9-etil-karbazol dimetil formamidban 

PTU: 1-fenil-2-tiourea 

KRPMI:  RPMI 1640 szövettenyésztı tápfolyadék, 5% magzati borjúszérum, 2 mM 

glutamin, 100µg penicillin, 100µg streptomycin 

Lízis puffer: 50mM TRIS-HCl (pH 8,0), 150mM NaCl, 0,5% NP40, 0,2% NaDoc, 0,1% 

SDS, 1% PMSF, 4% Pic 

Redukáló mintapuffer: 1ml 0,5M TRIS (pH 6,8), 2ml glicerol, 1,6ml 10%SDS, 0,4ml 2-

merkaptoetanol, 1 szemcse brómfenolkék, 3ml ddH2O 

Nem redukáló mintapuffer: 1ml 0,5M TRIS (pH 6,8), 2ml glicerol, 1,6ml 10%SDS, 1 

szemcse brómfenolkék, 3,4ml ddH2O 

Futtató puffer:  0,25M TRIS, 1,94M glicin, 1% SDS 

Transzfer puffer:  0,25M TRIS, 0,9M glicin, 20% metanol 

Fixáló oldat ezüstfestéshez: 50% metanol, 12% ecetsav, 0,02% formaldehid, dH2O 

Ezüst-nitrát oldat: 0,2g AgNO3, 75µl 37% HCOH, 100ml dH2O 

Hívóoldat ezüstfestéshez: 6g Na2CO3, 40µl 1% Na2S2O3, 50µl 37% HCOH, 100ml 

dH2O 

DEPC kezelt H2O: 0,05% dietil-pirokarbonátot tartalmazó víz, melyet 16 órán át 

kevertettünk szobahımérsékleten, majd 30 percig autoklávoztunk.  

PCR reakcióelegy: 1x PCR puffer (Fermentas), 0,2mM dNTP(each) mix, 3mM MgCl2, 

0,025U/µl Taq polimeráz (Fermentas), 0,5-0,5µM reverz és forward primer, templát, 

desztillált víz 

TE puffer: 10mM TRIS (pH 7,5), 1mM EDTA 

“Grinding” puffer  (250ml-hez): 17,115g szacharóz, 25ml 1M TRIS (pH 9,2), 12,5ml 2M 

NaCl, 25ml 0,5M EDTA (pH 8,0), 12,5ml 10% SDS, 175ml dH2O 

RT reakcióelegy: 10pmol primer, 3-5µg RNS, 1x RT puffer (Fermentas), 0,8mM 

dNTP(each) mix, 0,25U/µl RNáz inhibítor (Fermentas), 0,8U/µl reverz transzkriptáz 

(Fermentas),  desztillált víz  
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3. 3. ELLENANYAGOK  

 

A laboratóriumunkban elıállított egér eredető monoklonális ellenanyagok (mAb): 

Hemese-specifikus: 1.2 (Kurucz és mtsi. 2003), L1-specifikus: H10, 29D4, 7A6, 37A4, 

L2-specifikus: 31A4, L4-specifikus: 1F12,  L6-specifikus: H3, NimC1-specifikus: N1 

(Kurucz és mtsi. 2007), C1-specifikus: 12F6, adult hemocita-specifikus: Ad1.  Az 

ellenanyagokat hibridóma felülúszó formájában, hígítás nélkül használtuk. 

Másodlagos ellenanyagok, reagensek és hígításuk: Immunhisztokémiához: biotinált 

anti-egér Ig (DAKO) (1:500), Streptavidin-HRPO (DAKO) (1:300), Immunfluoreszcens 

festéshez: anti-egér-FITC Ig (DAKO) (1:100), anti-egér-Alexa 568 (Mol. Probes) (1:500), 

Streptavidin-Cy3 (DAKO) (1:3000), DAPI (1:400), Western-blot analízishez: SAMIG-

HRPO (Amersham) (1:5000). 

 

3. 4. MÓDSZEREK 
 
Parazitoid darázzsal történı (in vivo) immunindukció:  Ötven, 2. stádiumú Drosophila 

lárvát standard táptalajt tartalamzó fiolába helyeztünk, majd Leptopilina boulardi G486 

darázstörzsbıl öt nıstény egyedet tettünk a lárvákhoz. 18°C-on egy éjszakán át hagytuk a 

darazsakat a lárvák testüregébe petézni, majd eltávolítottuk ıket. A szúratást követıen 72 

óra múlva az egyedi lárvákból hemocitákat izoláltunk és lemezen megfestettük ıket. 

Egyes kísérletekehez a szúratást követıen 24 és 48 óra elteltével is vizsgáltuk a lárvákat. 

Csak azokat a lárvákat használtuk, melyeken a sikeres darázsszúrás helye látható volt 

(melanizált pont). Egyedi szúratás esetén Petri csészébe a darazsak táptalajára helyezett 

második stádiumos lárvákra nıstény darazsakat helyeztünk (kb. 10 lárva/1 darázs egy 

idıben) és mikroszkóp alatt folyamatosan figyeltük a szúrás bekövetkezését. Miután 

megtörtént, a lárvákat egyedenként győjtöttük és a kísérletek során egyedi megjelöléssel 

használtuk.  

 

Hemocita izolálás RT-PCR-hez: A 3. stádiumos Oregon-R és l(3)mbn-1 lárvákat jégen, 

PTU-t tartalmazó Ringer oldatban bontottuk, a hemolimfát 10 percig, 4°C-on 1200 rpm-

mel centrifugáltuk, a felülúszót eltávolítottuk, a hemocitákat tartalmazó üledéket 

használtuk az RNS izolálásához. A lamellocitákra nézve dúsított populációt az  

l(3)mbn-1 homozigóta lárvák hemocitáiból hoztunk létre úgy, hogy az S&S médiumban 

izolált, hemocitákat tartalmazó hemolimfát Petri csészében 2 órán keresztül 25°C-on 
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inkubáltuk. Ilyen körülmények között a jobb tapadási képességekkel rendelkezı 

plazmatociták jelentıs része az üveg felületére tapadt, míg a kevésbé tapadó lamellocitákat 

enyhe rázást követıen a felülúszóval együtt óvatosan eltávolítottuk, majd 10 percig, 4°C-

on 1200 rpm-mel centrifugáltuk. Ezzel a módszerrel az eredeti sejtszuszpenzióból 55% 

lamellocitát tartalmazó oldatot nyertünk. 

 

Hemociták izolálása kifejlett rovarból: Az éterrel elkábított felnıtt Drosophila 

potrohának utolsó szelvényét éles ollóval levágtuk, majd a perfundáló oldattal (Drosophila 

Ringer oldat + 0,1 mg/ml PTU (1-fenil 2-tiourea)) megtöltött kapilláris segítségével 

testüregüket mikroszkópi tárgylemezre átmostuk. A sejteket 45 percig tapasztottuk és 

indirekt immunfluoreszcenciánál vagy az immunhisztokémiánál leírt módon kezeltük. 

 

Immunhisztokémia: homozigóta l(3)mbn-1 harmadik stádiumú lárváit jégen, PTU-t 

tartalmazó Ringer oldatban bontottuk, a hemolimfából a sejteket 12 lyukú mikroszkópos 

tárgylemezre tapasztottuk 45 percig, nedves kamrában. A lemezeket 6 percig fixáltuk 

acetonban, majd szobahımérsékleten légszárazra történı szárítást követıen 20 percig 

0,1% BSA-PBS-ben rehidratáltuk. A sejteket 1 órán keresztül inkubáltuk az elsı 

ellenanyaggal (hemocita specifikus mAb). A PBS-ben történı 3x5 perces mosás után 

biotinált anti-egér ellenanyaggal, 1:500 hígításban 0,1% BSA-PBS-ben 1 óráig, majd 

újabb 3x5 perces PBS-es mosást követıen újabb 1 órán át inkubáltunk Streptavidin-HRPO 

1:300 hígításával. A következı 3x5 perces PBS-es mosás, majd 1M Na-acetát pufferben 

(pH 4,6) végzett 10 perces inkubálás után az elıhívás AEC-oldattal történt. A reakciót 

desztillált vizes mosással állítottuk meg 1-2 perc után. Szárítás után a mintát 10% PBS-

glicerin-0,1% azid oldattal és mikroszkópos fedılemezzel  borítottuk, 4°C-on, sötétben 

tároltuk.  

Az egér vérsavók immunhisztokémiai tesztelésekor a fixálást követıen 1 órán át 37°C-on 

nedves kamrában 1x SDS-mentes redukáló mintapufferben kezeltük a sejteket a 

diszulfidhidak szétesése érdekében.  

 

Indirekt immunfluoreszcencia: Az egyik módszer megegyezik az immunhisztokémiánál 

leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a biotinált anti-egér ellenanyaggal történt inkubálás 

után, a 3x5 perces PBS mosást követıen Streptavidin-Cy3 adtunk a mintákhoz, 1:3000 

hígításban. Ezt 45 perc inkubálás követte, szobahımérsékleten, nedves kamrában. A másik 
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módszer is megegyezik az immunhisztokémiában leírtakkal az elsı ellenanyaggal történı 

inkubálást követı elsı mosásig, majd ezt követıen anti-egér-FITC Ig-t 1:100 hígításban 

vagy anti-egér-Alexa 568 ellenanyagot adtunk a mintához 1:500 hígításban. Ezt 45 perc 

inkubálás követte, szobahımérsékleten, nedves kamrában. Mindkét módszer esetében a 

mintákhoz DAPI festéket is adtunk 1:300 hígításban. Az inkubálást követı 3x5 perces 

mosás után a mintákat beágyazó médiummal és mikroszkópos fedılemezzel fedtük. A 

lárvális szöveteken végzett indirekt immunofluoreszcencia annyiban különbözik az eddig 

leírtaktól, hogy a mintákat 2%-os paraformaldehid oldattal fixáltuk, az elsı ellenanyaggal 

2 órán keresztül inkubáltunk, a mosási idık pedig 3x10 percre nıttek.   

 

Egerek immunizálása:  A BALB/c egereket BSA-val konjugált, L1-eredető peptiddel 

immunizáltuk, melyet az elsı alkalommal komplett, majd az ezt háromhetenként követı 

további immunizálások során inkomplett Freud-adjuvánsban emulgeáltunk (300 µg 

peptid-BSA-konjugátum/150µl PBS+150µl CFA v. IFA, állatonként). Az egerekbıl vett 

szérumok, melyek az immunizálás természetébıl adódóan BSA-val specifikusan reagáló 

ellenanyagokat is tartalmaztak, minden esetben BSA-mentes körülmények között kerültek 

tesztelésre. A savók tesztelése során a BSA tartalmú oldatokban a fehérjét azonos 

mennyiségő zselatinnal helyettesítettük, az 5% tej-TBS-Tw helyett pedig 1% zselatin-

TBS-Tw-t használtunk. 

 

A kompetíciós epitóp analízist Fluorescein Activated Cell Sorter (FACS) segítségével 

végeztük, melyben FITC-tal konjugált ellenanyagok kötıdését gátoltuk nem konjugált 

ellenanyagokkal. A konjugátumok megfelelı hígításait elızetes tesztelés után 

alkalmaztuk. A kísérlet minden lépését +4°C-on végeztük. A kompetíciós epitóp 

analízishez PTU-t tartalmazó Ringer oldatban bontott l(3)mbn-1 homozigóta lárvák 

hemocitáit 8 percig 1200 rpm-mel centrifugáltuk, majd 0.1% azidot tartalmazó KRPMI-

ben történt szuszpendálást követıen 96 lyukú lemez mélyedéseiben szétosztottuk. A 

kísérlethez használt ellenanyagok felülúszóival telítettük a sejteket 30 percig majd 1200 

rpm-mel 2 percig centrifugáltuk, a felülúszót leöntöttük. A telítést még egyszer 

elvégeztük, majd a következı lépésben a felülúszókhoz az ellenanyagok FITC 

konjugátumait is hozzáadtuk, 1 óráig inkubáltuk, majd 3x mostuk KRPMI-vel 2 perces 

1200 rpm-es centrifugálásokkal. Végül a sejteket PBS-ben szuszpendáltuk és a mintát az 

SZBK Sejszorter Laboratóriumában analizáltuk FACSTAR-PLUS használatával. (Becton 

Dickinson, Mountain-View, CA., USA).   
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Lizátum készítése: hemocitákból: l(3)mbn-1 homozigóta 3. stádiumos, tumoros lárvákat 

jégen Ringer+PTU-ban boncoltuk, a sejtszám meghatározása után az oldatból 4°C-on 10 

perces 1200 rpm-es centrifugálással ülepítettük a sejteket, melyeket 1x-es lízis pufferben 

szuszpendáltunk, majd 1 órán át jégen inkubáltunk. Lárvális és adult szövetek esetében 50 

darab boncolt szervet győjtöttünk 50-100 µl 4°C-os PBS-ben, majd azonos térfogatú 2x-es 

lízis puffer hozzáadásával homogenizáltuk a szerveket, és 1 órán át jégen inkubáltunk. A 

hemocita és szöveti mintákat a lizátum készítése során vortexszel többször kevertük, majd 

15 percig 4°C-on 13000 rpm-mel centrifugáltuk. A további kísérletekhez a fehérjéket 

tartalmazó felülúszót használtuk. 

 

Az immunoprecipitáció során 20%-os Protein-G Sepharose gyöngyökhöz kötöttük az L1 

ellenanyagok keverékét, amely az ellenanyag láncait összekötı diszulfidhidak stabilizálása 

érdekében 5mM jódacetamidot tartalmazott. A gyöngyöket az ellenanyagok keverékével 

telítettük, majd TBS-sel 3x mostuk, végül a gyöngyökrıl eltávolítottuk a felülúszót. A 

gyöngyökhöz lizátumot adtunk, majd a mintákat egy éjszakán át 4°C -on inkubáltuk. A 

felülúszó eltávolítása után a gyöngyöket lízis pufferrel mostuk, nem redukáló 

mintapufferben felvéve 1 órán át 56°C-os vízfürdın inkubáltuk, majd 5 percen át fıztük. 

Kontrollként  csak kötött ellenanyagot, azaz lizátumot nem tartalmazó gyöngyökbıl 

származó eluátumot  használtunk. 

 

Western-blot analízis: a mintákat 12%-os poliakrilamid-gélben futtattuk, majd a 

fehérjéket 16 órán át, 4°C-on nitrocellulózra transzferáltuk. A nitrocellulóz filtert 1 órán 

keresztül 5% zsírmentes tejet tartalmazó TBS-Tw-ben telítettük, majd az oldatot 

ellenanyag-felülúszóra cseréltük, és 1 órán át inkubáltuk. A mintákat, TBS-Tw-es 

mosásokat (3x 10 perc) követıen, a második ellenanyaggal (RAMIG-HRPO 1:5000 

hígítás 1%BSA-TBS-Tw-ben) is egy órán át inkubáltuk. 3x10 perc TBS-Tw-nel és 1x 10 

perc TBS-sel történt mosást követıen az elıhívást ECL+ oldattal (Amersham) végeztük 5 

percen keresztül. A jeleket röntgen-filmen tettük láthatóvá.  

Az egérbıl származó vérsavókat mintapufferben feltárt sejteken teszteltük. A minta 

elıkészítésének kezdeti lépései megegyeznek a lizátum készítésével, de ebben az esetben 

centrifugálás után a sejteket redukáló, illetve nem redukáló mintapufferben vettük fel, 1 

órán át 56°C -on inkubáltuk, majd 5 percig fıztük.  
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Ezüstfestés:  A poliakrilamid gélt 2 órán át inkubáltuk a fixáló oldatban, ezután 3x 10 

percig 50% etanollal mostuk, 1 percig elıkezeltük 0,02% Na-tioszulfát oldattal, 2x 20 

másodpercig desztillált vízzel öblítettük, majd 20 percen át festettük frissen készített 

ezüst-nitrát oldattal. Ezután a gélt 2x20 másodpercig öblítettük desztillált vízzel, végül a 

hívóoldatba tettük. Az elıhívási reakciót 2x20 mp-es desztillált vizes öblítéssel állítottuk 

le, majd a gélt 50% metanolt és 12% ecetsavat tartalmazó oldatban fixáltuk.  

 

Ligatúra: Tizenhat órával a darázsfertızest követıen a Drosophila lárvák anterior és 

poszterior részét a test középsı részére helyezett hajszál segítségével létrehozott 

ligatúrával elválasztottuk, majd a lárvákat két napig, 25˚C-on, nedves kamrában tartottuk. 

Ezután az anterior illetve a poszterior részt külön boncoltuk. A két rész boncolása között 

Drosophila Ringer oldatban mostuk a lárvákat.  

 
Genomikus DNS izolálás: 100 legyet -80°C-on fagyasztottunk, majd 2ml “grinding” 

pufferben homogenizáltunk, és 30 percig 65°C-on inkubáltunk. Ezután 300µl 8M K-

acetátot adtunk a mintához, vortexen kevertük, 30 percen át jégen inkubáltuk, majd 10 

percig centrifugáltuk 10000 rpm-mel szobahımérsékleten. Ezután azonos mennyiségő -

20°C-os 95%-os etanolt adtunk a mintához, vortexen kevertük és 5 percig 10000 rpm-mel 

újra centrifugáltuk. A DNS üledéket -20°C-os 70%-os etanollal mostuk, ezután 

szárítottuk, végül 300µl TE pufferben oldottuk és -20°C-on tároltuk. 

 

Teljes RNS izolálás lárvából és hemocitákból: Az RNS tisztításhoz az üvegedényeket 

DEPC tartalmú desztillált vízben áztattuk egy éjszakán át szobahımérsékleten, majd a 

DEPC eltávolítása érdekében 30 percig autoklávoztuk. A lárvákat, illetve a sejteket 

TRIzol reagensben (GIBCOBRL) homogenizáltuk (50-100mg lárva/1ml TRIzol reagens, 5-

10x106 sejt/ml TRIzol reagens), 5 percen át inkubáltuk szobahımérsékleten, majd a 

mintához kloroformot adtunk (0,2ml kloroform/ml TRIzol). A homogenizátumot 15 mp-ig 

óvatosan kevertük, majd 2-3 percig szobahımérsékleten inkubáltuk. Ezután centrifugáltuk 

12000g-vel 15 percig 4°C-on, és a vizes fázist új csıbe téve, az RNS koncentrációjának 

meghatározását követıen izopropil-alkohollal kicsaptuk az RNS-t. A kicsapott RNS-t 

ebben az állapotban -80°C-on tároltuk. A felhasználáshoz a kívánt mennyiséget 

centrifugáltuk 10 percig 12000g-vel 4°C-on, a felülúszót eltávolítottuk, az RNS 

csapadékot 2x 75% etanollal (DEPC-kezelt dH2O-ben) mostuk (vortex, 5 perc fugálás 
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7500g-vel 4°C-on), majd a csapadékot levegın szárítottuk és DEPC-kezelt desztillált 

vízben vettük fel.  

 

Reverz transzkripció (RT): a primer és a teljes RNS keverékét 10 percig 70°C-os 

vízfürdıben majd 5 percen át jégen inkubáltuk. Ezután hozzáadtuk az RT reakcióelegy 

többi részéhez, 1 órán át 37°C-on inkubáltuk, majd a reakciót 70°C-os vízfürdın 

leállítottuk (5 perc) Az elegybıl 5µl-t használtunk cDNS temlátként a PCR reakciókhoz. 

atilla specifikus primerek: forward (C): 5’-TGCTGAAAACAAACCCGAAACT-3’, 

reverz (D): 5’-TGCACTGACCGCCACAAAG-3’ 

Hemese specifikus primerek: forward: 5’-TCAAGTGACCGTCGTTTTCC-3’, reverse: 5’-

CCGTTTCACTTGGGGTTGAA-3’ 

atilla homológokra specifikus primerek:  

 CG17218:   forward: 5’-CTATTCGCCATCGTGCTCTGCT-3’,  

reverz: 5’-CATCGCTCATTCACCACAAGAC-3’,  

CG6583:  forward: 5’-TTCAACCGCACCGAGCACA-3’,  

reverz: 5’-GCAACGCCAATCAACAGGAG -3’,  

CG9335:  forward: 5’-GAGCAGCACCAGAAGCATCA-3’,  

reverz: 5’-GGCAGGAGCAGCAGCAT-3’,  

 CG9336:   forward: 5’-CCTACGCCATCAAGTGCTAC-3’,  

reverz: 5’-TAACGAACGGCATAGAGGG-3’,  

 CG9338:   forward: 5’-CTTGGCTCTCACCGTCTTGGC-3’,  

reverz: 5’-CCTCACGATTTGCGGGTTA-3’, 

CG31675:  forward: 5’-CGTGCTGAGACCCAAATAAA-3’,  

reverz: 5’-GCCAAGAGAAACAAGACCAGA-3’,  

 CG14401:   forward: 5’-GGCAACCGAGAAGACAACA-3’,  

reverz: 5’-GCATCGCCAAAGTAACAGG-3’,  

 CG6329-RA: forward: 5’-CCGCATCAGAGTCCACAGCA-3’  

reverz: 5’-GTATCCGCATCCACGCACAA-3’,  

 CG7781:   forward: 5’-GCTGCTGCTGACTCTTTGACTT-3’,  

reverz: 5’-CTGGGATGGTGGTGCCTATG-3’, 

 CG14275:  forward: 5’-CACAAAATGGCAATCACAAC-3’,  

reverz: 5’-TATGGCAAACAGCAAAGAAC-3’. 
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A polimeráz láncreakciók (PCR) az alábbi körülmények között történtek: 31 ciklus, 

denaturálás: 95°C/40 mp, annealing: 58°C/40 mp, extenzió: 72°C/1 perc cDNS templát, 

72°C/3 perc genomikus DNS templát esetén. A mintákat 1%-os agaróz gélen futtattuk.  

 

Microarray  : a 2. stádiumú lárvákon sztereomikroszkóp alatt egyedileg kiviteleztük az in 

vivo immunindukciót, Leptopilina boulardi G486 parazita darázstörzs 3-5 napos 

nıstényeinek felhasználásával. A 24, 48, és 72 órával az indukciót követıen PBS-sel és 

75%-os etanollal mostuk, majd folyékony nitrogénben fagyasztottuk a lárvákat. A teljes 

lárvákból mRNS-t izoláltunk és tisztítottunk , amelyet a stockholmi Core Facility for 

Bioinformatics and Expression Analysis laborba küldtük, ahol az RNS jelölését és 

hibridizációját elvégezték a több, mint 18500 transzkriptet tartalmazó Affymetrix 

GeneChip® Drosophila 2.0 Array alkalmazásával. A kapott adatok elemzése speciális 

szoftver nélkül történt, táblázatkezelı program segítségével rendszereztük.  

 

Embriók immun-hisztokémiai festése:  Az összegyőjtött embriókat kétszeresére higított 

háztartási Hypó-ban két percig áztattuk, hogy eltávolítsuk a külsı peteburkot (choriont). 

Kis, jól zárható üvegedényben PBS-hez tized térfogatú formaldehidet és azonos térfogatú 

n-heptánt adtunk, majd az embriókat kézzel jól összeráztuk ezzel a fixáló eleggyel és 

forgókerékre téve 10 percen át fixáltuk. Ezután eltávolítottuk az alsó vizes fázist, és 

azonos térfogatú -20 °C-os metanollal ismét erıteljesen összeráztuk az embriókat, így a 

külsı peteburoktól (vitellin) is megszabadult embriók lesüllyedtek az elegy aljára. A 

tetejérıl kezdve az összes folyadékot eltávolítottuk és hideg metanollal kétszer mostuk, 

majd PBT-vel háromszor öblítettük az embriókat. Háromszor 20 percen keresztül 

forgatókeréken, PBT-ben blokkoltuk, majd a PBT-ben kétszeresére higított elsıdleges 

ellenanyag oldatában egy éjszakán át, 4 °C-on, forgatókeréken inkubáltuk az embriókat. 

Az inkubálást követıen, az elsıdleges ellenanyag eltávolítása után három öblítés és 

háromszor 20 perces PBT-vel történı mosást követıen, a PBT-ben 500x-osra higított 

másodlagos ellenanyagban (biotinilált anti-mouse IgG, Molecular Probes) 4 °C-on 

forgatva, három órán keresztül inkubáltuk az embriókat. Ezt újból három öblítés és három 

mosás követte PBT-ben, majd egy órán keresztül a PBT-ben 300x-osára higított 

Streptavidin-HRPO (DAKO) oldatban forgattuk, szobahımérsékleten. Ismét három öblítés 

és három mosás utánDAB Tablet Kit-tel (Sigma) 10 percen keresztül hívtuk elı, majd a 

reakció desztillált vízzel történı leállítása után glicerin:10xPBT 9:1 arányú keverékében 
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fedtük az embriókat. Az embriófestések során kontrollként a központi idegrendszert 

felismerı BP102 monoklonális ellenanyagot (1:20; Seeger és mtsi.  1993) használtuk.  

 

In situ hibridizáció: A külsı peteburok eltávolításáig a módszer megegyezik az embriók 

immun-hisztokémiai festésével. A hideg metanollal történı mosásokat követıen öt percig 

metanol:PBST 1:1 arányú keverékében mostuk az embriókat üvegben, majd áthelyeztük 

ıket Eppendorf csövekbe, amelyben forgókeréken 25 percen keresztül, PBST-F5 oldatban 

fixáltuk az embriókat. Ötször egy percig tartó PBST-vel történı öblítéseket követıen, öt 

percen keresztül 5µg/ml Proteinase-K oldattal emésztettük az embriókat. Négyszer öt 

perces PBST-mosást követıen 20 perces utófixálás következett PBST-F5 oldatban, majd 

PBST:hibridizációs oldat 1:1 arányú keverékében 10 percen át, és hibridizációs oldatban 5 

percen át mostuk. A hibridizációs oldatot kiegészítettük 0,1 mg/ml egyes szálú DNS-sel 

(salmon sperm DNA, Fermentas), és ebben az oldatban elıhibridizáltuk az embriókat 

55°C-on két órán keresztül. A hibridizáció 5 µl DIG-jelölt RNS próbának a 

prehibridizácós oldathoz adásával történt, amelyben egy éjszakán át 55°C-on forgattuk az 

embriókat. Másnap 55°C-on, egy órán át elımelegített hibridizációs oldattal, majd egy 

órán át PBST:hibridizációs oldat 1:1 arányú keverékével mostuk az embriókat, amit ötször 

30 percen át tartó mosások követtek PBST oldatban. A mosásokkal párhuzamosan az anti-

DIG-AP ellenanyagot 50 µl fixált és devitillenizált embrión merítettük ki, annak PBST-

ben való 20x hígításában, a háttérreakció csökkentése érdekében. A kimerített anti-DIG-

AP (Roche) ellenanyagot 2000x-es véghigításban adtuk az embriókhoz, amellyel egy 

éjszakán át 4°C-on forgattuk. A harmadik napon hatszor 30 percen át tartó PBST mosást 

követıen kétszer 5 percen keresztül mostuk az embriókat a detektáló pufferben (0,1M 

TRIS-HCl, 0,1M NaCl, pH 9,5), majd elıhívtuk NBT/BCIP detektáló pufferben 1:50 

arányban higított elegyében (Roche).  Kb. 15 perc sötétben való elıhívás után PBST 

oldattal állítottuk le a reakciót és glicerol: 10X PBST 9:1 arányú keverékében fedtük.  

 

RNS próba készítése in situ hibridizációhoz: a DIG jelölt atilla RNS próbát in vitro 

transzkripcióval készítettük a teljes atilla cDNS-t tartalmazó pOT2 vektorról a DIG DNA 

Labeling and Detection Kittel (Roche), annak útmutatásai szerint. Az atilla cDNS klón a 

GH07651 cDNS klónból származik, amelyet módosítottunk két XhoI hasítási hely közötti 

idegen szekvencia eltávolításával. 
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4. EREDMÉNYEK  
 
4.1. AZ L1 FEHÉRJÉT KÓDOLÓ GÉN AZONOSÍTÁSA  
  

4.1.1. Az L1 fehérje azonosításának elızményei 

 
A laboratóriumunkban négy olyan, lamellocitákkal reagáló monoklonális 

ellenanyagot állítottunk elı egérben (H10, 29D4, 7A6, 37A4 jelöléssel), amelyek  

ugyanazt az immunhisztokémiai festıdési mintázatot mutatták Drosophila melanogaster 

lárvákban, parazitoid darázsfertızést követıen és a hemocita túltermelı l(3)mbn-1 

homozigóta lárvákban is: a nagymérető, lapos lamellocitákkal, valamint a kismérető, 

kerek sejtek 1-5%-ával reagáltak (6. ábra). Ez a négy monoklonális ellenanyag a Western 

blot analízis során 16 kDa molekulatömegő fehérjét ismert fel, kizárólag nem-redukáló 

körülmények között, amely azt jelenti, hogy konformáció-függı epitópokkal reagáltak. A 

16 kDa molekulatömegő fehérjét L1 antigénnek neveztük el.  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ábra: l(3)mbn-1 homozigóta lárvákból származó hemociták festıdése  

H10 monoklonális egér ellenanyag felhasználásával.  
Immunhisztokémia. Méretarány: 20 µm 

 

4.1.2. Az L1 molekula epitópjainak analízise 

 

Annak megállapítására, hogy a 16 kDa molekulatömegő fehérjével reagáló 

monoklonális ellenanyagok (H10, 29D4, 7A6, 37A4) ugyanazt a molekulát ismerik-e fel, 

és ha igen, annak hány epitópjával reagálnak, kétféle epitóp analízist végeztünk. 

 Az l(3)mbn-1 homozigóta, hemocita túltermelı lárvákból izolált hemociták 

lizátumából a H10, a 29D4 és a 7A6 monoklonális ellenanyagokkal külön-külön, valamint 

az ellenanyagok keverékével immunoprecipitációt végeztünk, majd az ezt követı Western 
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blot analízis során a fehérjét mindhárom ellenanyaggal elıhívtuk, és azt találtuk, hogy 

mindegyik felismeri a vizsgált ellenanyagokkal külön-külön immunoprecipitált 16 kDa 

fehérjét (7. ábra). A 29D4 ellenanyaggal történı immunoprecipitáció sikertelen volt, 

azonban az elıhívás során a 29D4 monoklonális ellenanyag is felismerte a másik két 

ellenanyaggal immunoprecipitált fehérjét. Az eredmények arra utaltak, hogy a vizsgált 

három monoklonális ellenanyag ugyanazt a fehérjét ismeri fel.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra: A 16 kDa fehérjét felismerı ellenanyagokkal végzett immunoprecipitáció 
Western blot analízise. Az alsó sorban  az immunoprecipitációhoz használt ellenanyagok, a felsı 

sorban pedig az elıhívás során használt elsıdleges ellenanyagok vannak feltüntetve.  
IgK = immunoglobulin kontroll, IP = immunoprecipitáció  

 
 

 Ezután kompetíciós epitóp analízist (lsd. Módszerek) végeztünk annak 

kiderítésére, hogy az ellenanyagok különbözı epitópot ismernek fel a fehérjén. A H10, 

7A6, és 37A4 ellenanyagokat direkt jelöltünk FITC molekulával. A hemocitákat elıször a 

jelöletlen ellenanyagokkal telítettük külön-külön, majd a FITC-cel jelölt ellenanyagok 

hozzáadása után FACS analízissel megmértük a fluoreszcencia intenzitás mértékét, 

minden párosításban. A FITC-jelölt ellenanyagok pozitív kontrolljaként jelöletlen 

ellenanyagot nem alkalmaztunk. Amennyiben a jelöletlen ellenanyag leszorítja a FITC-

jelölt ellenanyag kötıdését, azaz kompetál, csökken a fluoreszcencia intenzitása. A 

fluoreszcencia intenzitás csökkenését grafikonon ábrázoltuk (8. ábra). A grafikonról 

leolvasható, hogy a 7A6 és a 37A4 ellenanyagok azonos epitópot, míg a H10 illetve a 

29D4 ellenanyagok ettıl kölönbözı epitópokat ismernek fel. Az eredmények alapján a 

vizsgált ellenanyagok három különbözı epitópot ismernek fel az L1 molekulán:  L1a: 

H10, L1b: 7A6 és 37A4, L1c: 29D4. 

29D4/82 
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8. ábra: Az L1 specifikus ellenanyagok kompetíciós epitóp analízise. Az Y tengely a 

fluoreszcencia intenzitás százalékos értékét, az X tengely a FITC-jelölt ellenanyagokat mutatja. 
Kompetitor, jelöletlen ellenanyagok: IgG kontroll (fekete), H10 (kék), 7A6 (sárga),  

37A4 (zöld), 29D4 (narancs). 
 
 
4.1.3. Az L1 molekula immunoprecipitálása és tömegspektrometriai analízise 

 

 Az L1 fehérjét kódoló gén azonosítása érdekében az L1 fehérjét lamellocitákat 

nagy mennyiségben tartalmazó hemocita mintából izoláltuk és tömegspektrometriai 

módszerrel meghatároztuk a molekulatömegét.  

Az L1 molekula három különbözı epitópját felismerı ellenanyagok oligoklonális 

keverékével (H10, 7A6, 29D4) immunoprecipitációt végeztünk az l(3)mbn-1 homozigóta 

lárvák hemocitáiból készített lizátumból. Az immunoprecipitált antigént SDS- 

poliakrilamid gélen választottuk el az ellenanyagoktól, majd Western blot analízssel (9. 

ábra A) és ezüstfestéssel tettük láthatóvá (9. ábra B) és 16 kDa fehérjét izoláltuk a gélbıl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ábra: Az L1 antigén immunprecipitációja. Western blot (a) és ezüstfestés (b). 
L: hemocita  lizátum kontroll, IgG: immunglobulin kontroll, IP: L1 immunprecipitátum 

 

16 kDa 

L      IgK     IP                              IgG    IP  
a 

16 kDa 
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 A fehérje HPLC módszerrel történı meghatározása az SZBK 

Tömegspektrometriai Laboratóriumában történt. A tripszinnel kezelt emésztett antigén 

három peptidtermékének spektruma alapján a CG6579 néven annotált Drosophila gént 

azonosítottuk, melyet atilla-nak neveztünk el. 

 

4.1.4. Az atilla gén in silico jellemzése 

 

 Az atilla gén a Drosophila melanogaster második kromoszómájának bal karján, 

citológiailag a 33D2-D3 sávban helyezkedik el, pontos lokalizációja: 

2L:12,175,448..12,177,886 [- szálon].  A 2436 bp-ból álló gén három exonjáról az 

annotáció szerint egy transzkripciós splice forma, egy 837 nukleotid hosszúságú mRNS 

képzıdik (CG6579-RB), amelynek 429 nukleotidnyi része transzlálódik (10. ábra).  

Az atilla gén 3’ végével szomszédos annotált gén (CG17218) két kilobázis 

távolságban található a pozitív szálon, ellentétes transzkripciós irányban. Az atilla gén 5’ 

végétıl 25 kilobázis távolságra pedig egy transzlációs regulátorfehérjét kódoló gén, az 

aret helyezkedik el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. ábra: Az atilla gén és a géntermékek szerkezete. A Flybase adatai alapján szerkesztett ábrán 
gén exonjait (zöld), az érett mRNS-t (kék) (UTR= nem transzlálódó régió), és a kódolt fehérjét 

tüntettük fel az azonosított peptid szekvenciákkal (piros). 
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4.2. AZ ATILLA MOLEKULA KIFEJEZ İDÉSÉNEK VIZSGÁLATA  

 

4.2.1. Az atilla gén kifejezıdésének vizsgálata lárvális hemocitákon 

 

4.2.1.1. Egér poliklonális ellenanyag elıállítása 

 

Az Atilla fehérje szekvenciájának ismeretében Dr. Tóth Gáborral 

együttmőködésben (SZTE Orvosvegytani Intézet) kiválasztottuk és megszintetizáltattuk a 

fehérje egy feltételezett immunogén lineáris régióját (DSVPKPNTMEQLQPVTR), 

amellyel három egeret immunizálva poliklonális ellenanyagot termeltetünk. Ezzel az 

ellenanyaggal az l(3)mbn-1 homozigóta lárvák hemocitáin immunhisztokémiát végeztünk.  

Az elıállított anti-peptid ellenanyag minden lamellocita morfológiájú sejttel, és néhány 

kisebb kerek sejttel reagált (11. ábra). Eredményeink szerint a prediktált peptidszekvencia 

felhasználásával kapott poliklonális ellenanyag ugyanazt a hemocita alpopulációt ismeri 

fel, mint az atilla gén azonosításához használt ellenanyagok. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
11. ábra: l(3)mbn-1 homozigóta lárvákból származó hemociták immunfestése  

poliklonális egér anti-peptid ellenanyaggal. Méretarány: 20µm 
 

 
4.2.1.2. Az atilla specifikus mRNS kimutatása hemocitákban 

 
 

 Az atilla gén lamellocitákban történı RNS szintő átíródását az atilla génre 

specifikus primerpár felhasználásával reverz transzkripcióval kapcsolt polimeráz 

láncreakció módszerével vizsgáltuk. A forward primert az 5’ nem transzlálódó régióba, a 

reverz primert pedig a kódoló szakasz 3’ végére terveztük, annak érdekében, hogy a 
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közbeesı kivágódó intronszekvencia miatt a cDNS-rıl származó PCR termék a mérete 

alapján megkülönböztethetı legyen a genomikus DNS-rıl származó PCR fragmenttıl. Az 

atilla specifikus cDNS jelenlétét vizsgáltuk a lamellocitákat nem tartalmazó Oregon-R vad 

típusú lárvák hemocitáiból készített cDNS mintában és az 50%-ban lamellocitákat 

tartalmazó l(3)mbn-1 homozigóta egyedek hemocita cDNS mintájában. Kizárólag a 

lamellocitákat tartalmazó mintában detektáltunk atilla génterméket (12. ábra b), a 

lamellocitákat nem tartalmazó hemocita mintában atilla expressziót nem tapasztaltunk 

(12. ábra d).  Pozitív kontrollként a minden hemocitán kifejezıdı Hemese génre tervezett 

specifikus primereket használtuk, amelyekkel a Hemese gén cDNS terméke mindkét 

genotípus egyedeiben kimutatható volt (12. ábra a, c). Az eredmények azt mutatják, hogy 

az atilla gén a lárvális hemociták közül kizárólag a lamellocitákban íródik át RNS-sé.  

 

 

 
 
 
 
 

12. ábra: Az atilla gén kifejezıdése l(3)mbn-1 és Oregon-R hemocita mintákban.  
Hemese specifikus primerekkel (a, c) és atilla specifikus primerekkel (b, d)  

végzett reverz transzkripcióval kapcsolt PCR. 
 
 
4.2.1.3. Az Atilla fehérje kimutatása hemocitákban 
    
 

 Az atilla gén fehérje szinten történı hemocita-expressziójának vizsgálatára 

Western blot analízist végeztünk lamellocita mentes és lamellocita tartalmú hemocita 

mintákon az Atilla/L1 fehérjét felismerı monoklonális ellenanyagok keverékével. 

Összehasonlítottuk a lamellocitákat kb. 30%-ban tartalmazó homozigóta l(3)mbn-1 

harmadik stádiumos és a vad típusú hemocita fenotípust mutató heterozigóta l(3)mbn-1 

lárvákból származó hemocita mintákat, valamint Oregon-R nem immunindukált illetve 

Leptopilina boulardi darázssal indukált 3. stádiumos lárvákból származó hemocita 

mintákat. A 16 kDa molekulatömegő Atilla fehérje jelenléte kizárólag a lamellocitákat is 

tartalmazó homozigóta l(3)mbn-1 és az in vivo immunindukált Oregon-R lárvális hemocita 

mintáiban volt kimutatható (13. ábra b, c), míg a lamellocitákat nem tartalmazó 

mintákban, azaz az l(3)mbn-1 heterozigóta egyedekben és az in vivo immunindukció 

nélküli Oregon-R mintákban nem kaptunk specifikus reakciót (13. ábra a, d). Az 

Oregon-R 

436 bp 
506 bp 

 a         b         c        d    

l(3)mbn-1 
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 a     b    c    d   

16 kDa 

75 kDa 

eredmények megerısítették, hogy az Atilla fehérje a lárvális hemociták közül csak a 

lamellocitákban fejezıdik ki, valamint kimutatták, hogy a homozigóta l(3)mbn-1 illetve az 

immunindukált Oregon-R lárvák lamellocitáiban kifejezıdı Atilla fehérje 

molekulatömege ugyanakkora.  

 

 

 

 

 

13. ábra: Az Atilla fehérje kifejezıdése hemocita mintákban. Western blot analízis az L1a, L1b és 
L1c ellenanyagok keverékével és az összfehérje kontroll Ponceau’s festése. A hemocita minták  

l(3)mbn-1 heterozigóta (a) l(3)mbn-1 homozigóta (b), darázssal immunindukált Oregon-R (c), és 
nem immunindukált Oregon-R (d) lárvákból származtak.  

 
 
4.2.2. Az atilla gén kifejezıdése az egyedfejlıdés során 
 
 

 Az atilla gén kifejezıdését Oregon-R embriókban (0-17 stádiumos), elsı, második 

és harmadik stádiumos lárvákban, fiatal és késıi bábokban, valamint a fiatal kifejlett 

egyedekben vizsgáltuk. A teljes egyedekbıl származó fehérje extraktumból 

immunoprecipitált Atilla fehérjét Western blot analízissel mutattuk ki. Kontrollként 

Leptopilina boulardi darázzsal immunindukált, lamellocitákat tartalmazó lárvákat 

használtunk. Megállapítottuk, hogy az Atilla fehérje nemcsak a lamellocitákat tartalmazó 

lárvák mintájában (14. ábra e), hanem az összes egyedfejlıdési szakaszból származó 

egyedek fehérjemintájában kimutatható (14. ábra), immunindukció nélkül is.  

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra: Az Atilla fehérje kifejezıdése az egyedfejlıdés során. Oregon-R egyedek extraktumából 
immunoprecipitált Atilla fehérje Western blot analízise. a: 0-17 st. embrió, b: 1. st. lárva,  

c: 2. st. lárva, d: 3. st. lárva, e: kontroll, darázssal indukált 3- st. lárva, f: fiatal báb,  
g: késıi báb, h: kifejlett légy, i: IgG kontroll. (st= stádium).  

 
 

  a      b     c     d      e       f      g      h     i 

16 kDa 
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4.2.2.1. Az atilla gén kifejezıdése lárvális szövetekben 
 

 Oregon-R darázssal nem indukált harmadik stádiumos lárvák szövetein 

immunofluoreszcens festést végeztünk az Atilla fehérjét felismerı ellenanyagok 

keverékével, majd konfokális mikroszkópiával vizsgáltuk az eredményt. Az Atilla fehérje 

festıdését tapasztaltuk a nyálmirigy, a lárva testüregét borító epidermisz, a bél, a trachea, 

valamint a szívcsı felszínén (15. ábra a, b, c, d), és nem tudtuk kimutatni a központi 

nyirokszervben, az agyban, és az imaginális diszkuszokon (15. ábra d, e, f). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. ábra: Az Atilla fehérje kifejezıdése Oregon-R harmadik stádiumos lárvák szöveteiben.  

Indirekt immunofluoreszcencia és a hozzájuk tartozó Nomarski felvétel.  
a: nyálmirigy, b: epidermisz, c: bél és trachea, d: szívcsı és központi nyirokmirigy, 

e: agy, f:  imaginális diszkuszok. Méretarány: 60 µm 
 

d 

Atilla, DAPI 

a 

Atilla, DAPI 

b 

Atilla, DAPI 

Atilla, DAPI 

f 

Atilla, DAPI 

c 
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Parazitoid darázzsal történı immunindukciót követıen 72 órával ugyanazokban a 

lárvális szövetekban tapasztaltunk Atilla fehérje festıdést, mint darázs indukció nélkül, 

azzal a különbséggel, hogy az indukált lárvákban a keringésben illetve a lárva 

kutikulájának belsı felületére kitapadt lamellocitákat is találtunk. A lamellociták és a 

különbözı szövetek Atilla expresszióját úgy hasonlítottuk össze, hogy az azonos 

expozícióval készített konfokális felvételeken megmértük a fehérje immunfestésének 

relatív fluoreszcencia intenzitását, majd grafikonon ábrázoltuk a kapott értékeket (16. 

ábra). Megállapítottuk, hogy a vizsgált szövetekben az Atilla fehérje immunofluoreszcens 

festıdésének relatív intenzitása szignifikánsan alacsonyabb a lamellocitákban mért 

értékhez képest.  

16. ábra: Darázzsal indukált Oregon-R lárvák szöveti Atilla expressziója a fehérje 
immunfluoreszcens festésének relatív fluoreszcencia intenzitás értékével feltüntetve. 

 
 
4.2.2.2. Az atilla gén kifejezıdése embriókban 
 
 

Oregon-R vegyes korú (0-17 stádiumos) embriókon az Atilla fehérjét felismerı 

ellenanyagok keverékével immunhisztokémiát végeztünk. Pozitív kontrollként a központi 

és környéki idegrendszert festettük egérben termelt BP106 ellenanyaggal. Az embrionális 

fejlıdés egyik stádiumában sem tudtuk kimutatni az Atilla fehérje expresszióját. A 

kontroll ellenanyaggal végzett immunhisztokémiában megfigyeltük a specifikus reakciót 

az embriókon, azonban az Atilla fehérjét felismerı ellenanyag keverék egyik stádiumban 

sem mutatott specifikus jelet, a módszer körülményeinek változtatásával sem.  
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Az atilla gén embrionális kifejezıdését in situ RNS hibridizációval is vizsgáltuk. 

Az atilla génrıl DIG-gel jelölt RNS próbát készítettünk, amellyel in situ hibridizációt 

végeztünk Oregon-R 0-17 stádiumos embrióin, azonban az anti-DIG ellenanyaggal végzett 

immunfestés során nem kaptunk reakciót. Az atilla RNS termékét egy olyan genetikai 

kombinációban sikerült kimutatnunk, ahol a szelvényspecifikus engrailed-Gal4 driver 

riporterrel hajtottuk meg a UAS-atilla (lsd. 4. 3. 6. fejezet) konstruktot, és az in situ 

hibridizáció során a driver kifejezıdésének megfelelı sávozott mintázatot kaptunk. Az 

endogén atilla mRNS kifejezıdését azonban ezzel a módszerrel sem tudtuk kimutatni.  

 

4.2.2.3. Az atilla gén kifejezıdése kifejlett legyekben 
 

 Az Atilla fehérje kifejezıdését a kifejlett egyedekben Western blot módszerrel 

vizsgáltuk. Oregon-R kifejlett legyek különbözı szerveibıl készült fehérje lizátumából 

immunoprecipitációt végeztünk az Atilla fehérjét felismerı ellenanyagok keverékével, 

majd Western blot analízissel vizsgáltuk a fehérje jelenlétét. Az Atilla fehérjét a hím és 

nıstény ivarszervbıl, a bélbıl, valamint nagyobb testrészekbıl, mint a fejbıl és a lábakból 

mutattuk ki (17. ábra b j, d, f, i), azonban nem volt jelen a zsírtestben, a hemocitákat 

tartalmazó hemolimfában, és a szárnyban (17. ábra b, e, h).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ábra: Az Atilla fehérje kifejezıdése Oregon-R kifejlett légy szerveiben: a: teljes légy, b: 
zsírtest, c: hímivarszerv, d: bél, e: hemocita és hemolimfa, f: fej, g: agy, h: szárny, i: láb, j : 

nıstény ivarszerv. Immunoprecipitációt követı Western blot analízis.

 a    b    c     d     e    f     g    h     i     j 
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4.3. AZ ATILLA  GÉN FUNKCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA  
 
 
4.3.1. Az atilla gén funkcióvesztéses alléljeinek létrehozása P-elem remobilizáció 

segítségével 

 

 Mivel az atilla gén funkciójának vizsgálatához nem állt rendelkezésünkre a 

törzsgyőjteményekben atilla mutáns, ezért laboratóriumunkban hoztuk létre az atilla gén 

funkcióvesztéses alléljeit. Ehhez rendelkezésünkre állt két olyan EP-elem inszerció, 

amelyek kb. egy kilobázis távolságra helyezkednek el az atilla gén 3’ végétıl, a 

szomszédos gén és az atilla közötti nem kódoló régióban. Az EP elemek a genomból 

történı remobilizációjuk során képesek további genomi DNS-szekvenciákat is magukkal 

vinni, és az így keletkezett deléció érintheti a környezı géneket. Ezeknek a nem pontos 

kivágódásoknak a reményében végeztük el a homozigóta letális P{EP}EP2025 és a 

homozigóta életképes P{EP}EP364 elemek genomból történı eltávolítását. Két, 

egymástól független remobilizációs kísérletet hajtottunk végre, amelybıl az elsı esetben a 

klasszikus genetika módszereit követve letalitásra vagy a kifejlett légynek a vad típustól 

eltérı, boncolás nélkül is látható fenotípusára teszteltünk, a második esetben pedig 

molekuláris módszert, polimeráz láncreakciót alkalmaztunk. 

Az elsı remobilizáció során a két EP-elemmel párhuzamosan végeztük a 

remobilizációt, és ennek eredményeképpen összesen 19 embrióletális mutáns allélt 

kaptunk, ötöt az EP364 elem és 14-et az EP2025 elem remobilizációja esetében. Az eltérı 

eredető letális vonalak nem komplementálták egymást, vagyis a független eredető 

kismérető deléciók azonos gént rontottak el. Ugyanakkor az EP2025 elem 

mobilizációjából származó letális alléleknek az EP2025 elemhez történı keresztezése 

során életképes utódokat kaptunk, azaz a letalitást okozó mutáció nem egyezik meg az 

eredeti P-elem inszerciós törzsben megtalálható letális mutációval. Ugyanezeket az 

alléleket az atilla gént átfedı nagymérető delécióval (Df(2L)ED761/SM6a) keresztezve, a 

deléciókat transzheterozigóta formában hordozó utódok letálisak voltak, azaz a letalitást 

nem másodlagos háttérmutáció okozta, hanem a mobilizáció során létrejött deléciók. 

Az EP364 elem pontatlan kivágódása esetében egy, az EP2025 elem esetében 

pedig hét olyan excíziós allélt kaptunk, amelyek a specifikus primerekkel végzett PCR és 

hisztokémiai festések alapján érintik az atilla gént, és korai embrióstádiumban recesszív 

letálisak. A késıbbiekben említésre kerülı atilla243 allélrıl specifikus primerekkel 

(CG6583 forward és CG6579 F primer) végzett PCR módszerrel megállapítottuk, hogy az 
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általa hordozott deléció az atilla gén mellett érinti annak a 3’ szomszédságában 

elhelyezkedı ismeretlen funkciójú gént, amelyet CG17218 néven annotáltak.   

Az atilla gént is érintı kis deléciók révén lehetıvé vált az atilla expressziójának 

vizsgálata ezekben az allélokban, amennyiben SM6b balanszer kromoszómával szemben 

helyezkedtek el. Megállapítottuk ugyanis, hogy az SM6b balanszer egyik inverziós 

töréspontja a 33D régióban van és érinti az atilla gént, megakadályozva annak átírását. 

Ellentétben a CyO balanszerrel, az SM6b balanszer fölött elhelyezkedı, atilla gént átfedı 

deléciók darázzsal történı fertızést követıen differenciálódott lamellocitái nem fejezik ki 

az Atilla fehérjét (18. ábra a, b). Ugyanezt tapasztaltuk az atilla gént érintı, általunk 

izolált letális deléciók SM6b balanszer fölött elhelyezkedı kombinációjuk vizsgálata során 

is (18. ábra c). Ezeknek a kombinációknak az életképessége és a fertilitása a vad típussal 

megegyezést mutatott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. ábra: Heterozigóta deléciót hordozó egyedek lamellocitáinak Atilla expressziója parazitoid 
darázsfertızést követıen. Indirekt immunofluoreszcencia. a: a 33D régiót átfedı deléció CyO 

balanszer fölött, b: a 33D régiót átfedı deléció SM6b balanszer fölött, c: a 33D régióban három 
gént érintı atilla243 deléciós allél SM6b balanszer fölött. Méretarány: 20 µm 

 
 

A második remobilizáció során polimeráz láncreakción alapuló molekuláris 

módszert alkalmaztunk annak érdekében, hogy csak az atilla gént érintı deléciókat 

válasszuk ki a további vizsgálatokra. Ez alkalommal csak a homozigóta életképes EP364 

inszerciót mobilizáltuk a genomban. A remobilizáció után olyan szemszín markert vesztett 

egyedi hímeket teszteltünk PCR módszerrel, amelyek egyik kromoszómája az SM6, míg a 

másik a potenciálisan deléciót hordozó kromoszóma volt. A deléciót az eredeti méretnél 

kisebb PCR-termék jelzi. Ennek megfelelıen összesen nyolc excíziós jelöltbıl 

Df(2L)prd1.7/SM6b 

Atilla , DAPI  
DAPIDAP 

b 

Df(2L)prd1.7/CyO atilla243/SM6b 

Atilla , DAPI  
DAPIDAP 

a 

Atilla , DAPI  
DAPIDAP 

c 
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alapítottunk törzset, amelyek mindegyike homozigóta életképes (atilla40, atilla41, atilla275, 

atilla309, atilla346, atilla371, atilla376, atilla387), (19. ábra).  

 

19. ábra: Az atilla gént érintı imprecíz excíziós allélek.  
A vonallal jelölt deléciók bal oldalán az allél száma, jobb oldalán a mérete van feltüntetve. K és L 

a felhasznált primereket jelöli, az EP-vel jelölt háromszög pedig az EP364 P-elem inszerciós 
helyét. A C és D az atilla-specifikus primerek helyét jelöli. 

 

 Mivel az SM6b kromoszóma atilla gént érintı töréspontja a K és L primer közé 

esik, ezért errıl a kromoszómáról nem képzıdik PCR-termék. Így az SM6b balanszer 

fölött a vad típusú szekvenciának megfelelı hosszúságú jelet adó jelöltek közül 

homozigóta kontroll excíziós törzseket alapítottunk (atilla267, atilla291, atilla341, atilla342, 

atilla343, atilla384).  

A két legnagyobb deléciót hordozó allél (atilla309 és atilla41) és egy precíznek tőnı 

kivágódás (atilla341) pontos töréspontjait határoztuk meg a K és L primerekkel amplifikált 

szakasz szekvenálásával. Kiderült, hogy az atilla gént érintı deléciók 5’ irányú töréspontja 

az atilla309 allél esetében az elsı exonban van, a metionin utáni elsı aminosavat érinti. Az 

atilla41 allél töréspontja az elsı intronban, az elsı exontól 36 bp távolságra helyezkedik el. 

Az atilla341 allél esetében a P-elem inszerciótól az atilla gén irányában nyolc bázispár 

távolságra 22 nukleotidot érintı deléciót szenvedett, a P-elem szekvenciájából pedig 49 

nukleotid hosszú szekvencia maradt benne. 

 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a deléciók töréspontjainak pontos 

meghatározása idıben a funkcionális tesztek jelentıs részének elvégzése után történt, ezért 

a legtöbb kísérletben a legnagyobb mérető deléciót hordozó atilla309 allélt, kontrollként 

pedig az  atilla384 excíziós allélt vizsgáltuk, amelyrıl a késıbbi vizsgálatok során derült ki, 
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hogy hordozza a P-elem atilla géntıl távolabbi részét, amely a P-elem specifikus Pry4 és a 

CG6579-F primerrel végzett PCR során amplifikálható volt (nincs mutatva).  

 
 

4. 3. 2. A funkcióvesztéses atilla allélt hordozó mutáns egyedek fenotípusának 
vizsgálata 
 
 
4. 3. 2. 1. Az atilla gén expressziójának vizsgálata a funkcióvesztéses mutánsokban 
 

 A második P-elem remobilizációt követıen a PCR fragment mérete alapján 

kiválasztott kismérető deléciókat és precíz kivágódásokat homozigóta formában hordozó 

egyedeket megvizsgáltuk abból a szempontból, hogy érintik-e az atilla gént és annak 

expresszióját. A genomikus PCR reakció során a kismérető deléciót hordozó vonalak 

egyikében sem tudtuk amplifikálni a atilla génre specifikus C és D primerek által 

meghatározott szakaszt (20. ábra), ami arra utal, hogy legalább a gén 3’ végi nem 

transzlálódó régiójába esı D reverz primernek megfelelı szekvenciát érintik a deléciók, 

ahogyan arra a K-L primerrel végzett PCR fragmentek méretei is utalnak (19. ábra). A 

kontrollként használni kívánt precíz kivágódást hordozó vonalakból minden esetben ki 

tudtuk mutatni az atilla gént, azaz az excíziók nem érintették a primerek által határolt 

génszakaszt.  

 
20. ábra: Az atilla gént érintı deléciók és kontroll excíziós allélek atilla specifikus genomikus 

szakasza. Polimeráz láncreakció. A számok az atilla alléleket jelölik. 
  

 Megvizsgáltuk, hogy a különbözı mérető deléciókról termelıdik-e az Atillát 

felismerı monoklonális ellenanyagokkal kimutatható fehérje. A homozigóta deléciók és a 

precíz kivágódások harmadik stádiumos lárváiból parazitoid darázsfertızést követıen 72 

órával hemocitákat izoláltunk, amelyen az Atilla fehérjét felismerı monoklonális 

ellenanyagok keverékével Western blot analízist végeztünk. Az Atilla fehérje jelenlétét 

csak a precíz kivágódást és a P-elem inszerciót hordozó egyedek lárváinak hemocitáiból 

tudtuk kimutatni, a kismérető deléciókat hordozó vonlakból nem, így azok mindegyikét 

Atilla fehérje null alléleknek tekintjük, és homozigóta formájukat a továbbiakban atilla 

null mutáns néven említjük (21. ábra).  
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21. ábra:  Az Atilla fehérje kifejezıdése in vivo immunindukált lárvák hemocita mintáiban az 

atilla gént érintı deléciót és a pontos kivágódást hordozó vonalakban. Az összfehérje Ponceau’s 
festése és Western blot analízis. A számok az atilla alléleket jelölik.  

 
 
 
4. 3. 2. 2. Az atilla null mutánsok lamellocita differenciálódásának vizsgálata 
 

 

 Összehasonlítottuk minden atilla null mutánsnak, precíz excíziónak, valamint az 

EP364 P-elem inszerciónak a lamellocita differenciálódásra való képességét. Parazitoid 

darázsfertızést követıen 72 órával egyedi, harmadik stádiumos lárvákból hemocitákat 

izoláltunk, amelyeken immunfluoreszcens festést végeztünk négy, lamellocitákon 

kifejezıdı fehérjét (Atilla, L2, L4, L6) felismerı ellenanyagokkal. A kísérlet eredményeit 

az 21-22. ábrák foglalják össze, amelyek reprezentatív módon mutatják az atilla null 

mutáns lárvák fenotípusát a legnagyobb deléciót hordozó atilla309 allél példáján keresztül 

(22. ábra), illetve a pontos kivágódást hordozó lárvák fenotípusát az atilla384 allél példáján 

keresztül (23. ábra). Megállapítottuk, hogy az atilla null mutánsokban nem sérült a 

lamellociták differenciálódása, annak ellenére, hogy a lamellociták az Atilla fehérjét nem 

fejezik ki (22. ábra a). Az L2 és a lamellociták differenciálódásának késıbbi fázisában 

megjelenı L4 és L6 antigének kifejezıdésében az atilla null mutánsok (22. ábra b, c, d) 

nem mutattak eltérést a kontroll precíz kivágódást hordozó egyedektıl (23. ábra b, c, d), 

valamint a P-elem inszerciót hordozó egyedektıl sem (nem mutatva), ami a vad típusnak 

megfelelı kifejezıdési mintázattal megegyezı volt.  
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22. ábra: az atilla309 null mutáns harmadik stádiumos lárváinak lamellocitái parazitoid 
darázsfertızést követıen 72 órával. Indirekt immunofluoreszcencia és a hozzájuk tartozó 

Nomarski felvétel. Az Atilla (a), az L2 (b), az L4 (c) és az L6 (d) lamellocita markerek pirossal 
(Alexa Fluor 568), a sejtmagok kékkel (DAPI) jelölve. Méretarány: 20 µm 

 

23. ábra: az atilla384 kontroll excízió harmadik stádiumos lárváinak lamellocitái parazitoid 
darázsfertızést követıen 72 órával. Indirekt immunofluoreszcencia és a hozzájuk tartozó 

Nomarski felvétel. Az Atilla (a), az L2 (b), az L4 (c) és az L6 (d) lamellocita markerek pirossal 
(Alexa Fluor 568), a sejtmagok kékkel (DAPI) jelölve. Méretarány: 20 µm 

 
 

Mivel nem találtunk különbséget a lamellocita vérképben sem a null mutánsok, 

sem a kontroll excíziók között, ezért a további vizsgálatok során a 22. és 23. ábrán 

feltüntetett atilla309 null allélt és a kontroll excíziós atilla384 allélt homozigóta formában 

hordozó törzsbıl származó egyedeket használtuk a funkcionális tesztek jelentıs részében.  

Megvizsgáltuk, hogy különbözik-e az atilla null mutánsokban a kontrollhoz képest 

a hemociták és a lamellociták száma a parazitoid darázsfertızést követıen. Ezért az 

atilla309 null mutáns és az atilla384 kontroll excízió harmadik stádiumos lárváiból származó 

hemocitákon, parazitoid darázsfertızést követıen 72 órával immunfestést végeztünk és 
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számoltuk az összes hemocitát (a sejtmagi DAPI festés alapján) valamint a lamellocitákat 

(a lamellocita-specifikus L2 marker festése alapján). Az összesített adatokat a 24. és 25. 

ábra grafikonjain foglaltuk össze. Sem a hemociták számában, sem a képzıdött 

lamellociták számában nem tudtunk kimutatni statisztikailag jelentıs különbséget az atilla 

null mutáns és a kontroll excízió között. Az atilla null mutáns lárvái látszólag magasabb 

átlag lamellocita számot mutatnak, az egyedi értékek magas szórása miatt, azonban 

statisztikailag nem tudtuk igazolni ennek relevanciáját. 

 

 
24. ábra: Az atilla null mutáns (atilla309)  
és a kontroll excízió (atilla384)  harmadik 
stádiumos lárváinak hemocita száma 72 
órával a Leptopilina boulardi fertızést 

követıen. T teszt: p=0,31 
 
 
 
 

25. ábra: Az atilla null mutáns (atilla309)  
és a kontroll excízió (atilla384)  harmadik 
stádiumos lárváinak lamellocita száma 72 

órával a Leptopilina boulardi fertızést 
követıen. T teszt: p=0,23 

 

 
 

 

4. 3. 2. 3. Az atilla null mutáns fenotípusának vizsgálata lárvális szövetekben 

 
Az atilla309 null mutáns és az atilla341 kontroll excízió nem immunindukált 

harmadik stádiumos lárváin szöveti festéseket végeztünk, Atilla specifikus ellenanyaggal, 

majd konfokális mikroszkóppal vizsgáltuk a szöveteket. Mind a boncolás, mind a 

mikroszkópos elemzés során kerestük a lehetséges morfológiai eltéréseket az atilla null 

mutáns, a kontroll excíziók és a vad típus szerveiben, illetve szöveteiben. Az Atilla fehérje 

a null mutánsban semmilyen szövetben nem fejezıdött ki, azonban minden szövet a vad 

típusnak megfelelı morfológiát mutatott.   
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4. 3. 2. 4. Az atilla null  mutáns parazitoid darázs elleni immunvédekezésének 

                vizsgálata 

 

4. 3. 2. 4. 1. A tokképzés vizsgálata az atilla null mutánsban 

 

Az atilla309 null mutáns és az atilla384 kontroll excízió második stádiumos lárváiból 

Leptopilina boulardi G486 parazitoid darázsindukciót követıen 72 órával darázslárvákat 

izoláltunk, és a hemociták immunfestésével megegyezı módon festettük ıket az L2 

lamellocita markert felismerı ellenanyaggal. Az L2 marker nyomon követésével 

megállapítottuk, hogy mindkét genotípusú egyedekben a lamellociták a darázspetéhez 

vagy darázslárvához tapadtak, és körülöttük többrétegő tokot alakítottak ki (26. ábra). A 

darázslárvák mindkét genotípus esetében melanizálódtak – ami a sikeres tokképzés 

befejezı lépése -, és a melanizálódott darázslárvák elpusztultak. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. ábra: Leptopilina boulardi G486 darázslárvák körüli tokképzés az atilla null mutánsban (a) és 
a kontroll excízió lárváiban (c). Indirekt immunofluoreszcencia, az L2 marker Alexa Fluor 568-cal 
(piros), a sejtmag DAPI-val (kék) jelölve. Az indirekt immunfloureszcenciás képeknek megfelelı 
Nomarski felvétel (b, d). A felvételek konfokális mikroszkóppal készített összesített Z szeletek. 

 
 
4. 3. 2. 4. 2. A parazitoid darázsfertızésnek kitett atilla null mutáns túlélési képessége  

 

Megvizsgáltuk az atilla309 null mutáns és az atilla384 kontroll excízió 

darázsfertızött lárváinak túlélési képességét. Mindkét esetben 250, egyedi második 

stádiumos lárvát fertıztünk Leptopilina boulardi darázzsal, majd a darázsszúrást túlélı 

lárvák, bábok, és a belılük kikelı túlélı legyek számát grafikonon ábrázoltuk (27. ábra). 

atilla309 L2, DAPI 

L2, DAPI atilla384 

a b 

c d 
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A túlélési görbék nem mutattak lényeges különbséget atilla309 null mutáns és az atilla384 

kontroll excízió esetében, azaz az atilla gén hiánya nem befolyásolta a parazitoid 

darázsfertızésnek kitett Drosophila lárvák életképességét. Ez a túlélési arány 

megyegyezik a vad típusú darázsfertızött egyedek túlélésével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. ábra: az atilla309  null mutáns (kék) és az atilla384 kontroll excízió (lila) egyedeinek túlélési 
képessége Leptopilina boulardi G486 parazitoid darázsfertızést követıen. 

 

 

4. 3. 3. Az atilla null mutánsok vizsgálata genetikai interakciókban  

 

 Az atilla null mutánsok fenotípusát néhány genetikai interakcióban is 

megvizsgáltuk. Elsısorban olyan mutációkat kerestünk, amelyek szerepet játszanak a 

lamellociták differenciálódásában vagy funkciójában. 

 
 
4. 3. 3. 1. Az atilla; l(3)mbn-1 kettıs mutánsok vizsgálata 
 

 A laboratóriumunkban rendelkezésünkre állt az erıteljes lamellocita-képzıdést 

mutató tumorszuppresszor l(3)mbn-1 mutáció (lethal(3)malignant blood neoplasm-1). 

Ebben a bábletális mutációban már a korai lárvastádiumoktól kezdve megkezdıdik a 

lamellociták differenciálódása, és a számuk az akár tíz napig is elhúzódó lárvális élet során 

egyre emelkedik, lárvánként több ezer lamellocita számot is elérve (Shrestha és Gateff 

1982). A késıi harmadik lárvastádiumokban gyakori a melanotikus göbök képzıdése a 

lárva testüregében, amelyet lamellociták vesznek körül (4. ábra).  
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 Összesen két atilla gént érintı kismérető delécióval (atilla41, atilla309), valamint 

két kontroll, atilla gént nem érintı excízióval (atilla384, atilla341) és az eredeti P-elem 

inszercióval hoztunk létre kettıs mutánsokat az l(3)mbn-1 allélel. A mindkét típusú allélre 

homozigóta, késıi harmadik stádiumos lárvákat vizsgáltuk, a hemocita szám és a 

melanotikus göbök képzıdése szempontjából. 

  Indirekt immunofluoreszcenciát végeztünk mindegyik kettıs mutáns lárva 

hemocitáin a sejtmagok (DAPI) és lamellocita-specifikus L2 antigén (mAb 31A4/82) 

festésével. A pozitív festıdés alapján számoltuk az egyedi lárvák hemocitáit (DAPI) és 

lamellocitáit (L2), amelynek értékekit oszlopdiagramon ábrázoltuk. Megfigyeléseink 

szerint a kettıs mutánsok hemocita száma nem tért el szignifikánsan az l(3)mbn-1 

homozigóta lárvák hemocita számától (28. ábra), a lamellociták száma azonban jelentıs 

különbségeket mutatott (29. ábra). Ez a különbség korrelált a melanotikus göbök 

megjelenésével is, amelyet a 30. ábra jelenít meg, az atilla gén hiányával azonban nem. 

28. ábra: A különbözı atilla allélekkel létrehozott l(3)mbn-1 kettıs mutánsok harmadik stádiumos 
lárváinak hemocita száma. 

 
 

29. ábra: A különbözı atilla allélekkel létrehozott l(3)mbn-1 kettıs mutánsok harmadik stádiumos 
lárváinak lamellocita száma. 
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30. ábra: A különbözı atilla allélekkel létrehozott l(3)mbn-1 kettıs mutánsok  
harmadik stádiumos lárváiban képzıdı melanotikus göbök gyakorisága.  

 
 
4. 3. 3. 2. A hemocitákban indukált atilla; UAS-DAlk genetikai interakciójának  

               vizsgálata 

 

A DAlk az emberi Anaplasztikus Limfóma Kináz Drosophila homológja (Lorén és 

mtsi. 2001). A DAlk fehérje hemocitákban specifikusan kifejeztetve (Hemese-Gal4 

driverrel), hemocita proliferációt és nagymértékő lamellocita differenciálódást indukál 

(Zettervall és mtsi. 2004).  

A Hemese-Gal4 driver által kifejeztetett UAS-DAlk lamellocita képzıdés 

folyamatára tett hatását vizsgáltuk az atilla309 null mutáns és az atilla341 homozigóta 

kontroll excíziós háttéren, amelyhez a már rendelkezésünkre álló törzseken kívül (kétféle 

driver: Hemese-Gal4 és Hemese-Gal4, UAS-GFP illetve az UAS-Dalk) háromféle 

konstrukt kombinációt hoztunk létre az atilla allélekkel: (atilla309; He-Gal4, UAS-GFP), 

(atilla309; UAS-Dalk), (atilla341; UAS-Dalk). A driver és UAS-konstruktok 

kombinációival kilenc keresztezést végeztünk, amelyek 18°C-on és 25°C-on tartott 

harmadik stádiumos utódlárváiból származó lamellocitákat az L2 antigén immunfestése 

alapján számoltuk, és minden kombinációban 6-12 egyedi lárva összesített sejtszámadatait 

oszlopdiagramon ábrázoltuk (31. és 32. ábra). A kilenc keresztezésbıl csak egy 

kombinációan jelenik meg homozigóta formában az atilla null allél (piros csillaggal 

jelölve). Az eredmények azt mutatják, hogy 18°C-on jelentıs különbséget mutattak a 

kombinációk (31. ábra), amelyet a genetikai háttér ismeretlen tényezıinek módosító 

hatásaként értelmezünk. Alacsony hımérsékleten a homozigóta atilla null allélt hordozó 

kombináció utódaiban megjelenı lamellociták száma volt a legmagasabb. Normál 

hımérsékleten kiegyenlítıdtek a keresztezési kombinációk utódainak lamellocita számban 

atilla309; l(3)mbn-1 atilla41; l(3)mbn-1 + ; l(3)mbn-1 
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tükrözıdı különbségei (32. ábra), és a homozigóta atilla null allélt hordozó kombináció 

lamellocita értékei sem tértek el a kontroll keresztezések utódaiban tapasztalt értékektıl.  

Lamellocita szám 18°C-on
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31. ábra: A hemocitákban kifejeztetett DAlk hatása harmadik stádiumos lárvák lamellocita száma, 

18°C-on, különbözı genetikai háttéren. 
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32. ábra: A hemocitákban kifejeztetett DAlk hatása harmadik stádiumos lárvák lamellocita száma, 

25°C-on, különbözı genetikai háttéren. N.A.= nincs adat 
 

 

*  

 N.A.  N.A. 

*  
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4. 3. 4. Az atilla gén expressziójának csendesítése 

 

 Annak érdekében, hogy domináns módon legyünk képesek vizsgálni az atilla gén 

funkcióvesztésés mutációját, Lukacsovich Tamással kollaborációban elkészítettük a 

célgén RNS interferencia változatát, amelyet embriókba injektálva UAS-atillaRNSi 

konstruktot homozigóta formában hordozó transzgenikus vonalat hoztunk létre. A célunk 

az volt, hogy a megfelelı mértékő csendesítést mutató vonalat Hemese-Gal4 driverrel 

rekombinálva megismételjük azokat a kísérleteket, amelynek során hemocita specifikusan 

fejeztettünk ki a hemocita-proliferációban és/vagy lamellocita-differenciálódásban részt 

vevı géneket (Zettervall és mtsi. 2004). Amennyiben az atilla gén hiánya vagy csökkent 

expressziós szintje befolyásolja ezeket a jelátviteli utakat (Toll, JAK/STAT, Ras-MAPK, 

Jun kináz, Wnt), akkor a fenotípus változásából ezt felismerhetjük.  

 Összesen 29 független UAS-atillaRNSi transzformáns vonalat kereszteztünk a 

Hemese-Gal4 driverhez, az utódlárvákat parazitoid darázzsal fertıztük, majd 72 óra múlva 

az Atilla fehérjét felismerı ellenanyaggal (mAb H10/9) immunfestést végeztünk a 

hemocitákon. A tarnszformáns vonalak közül 12 esetben egyértelmően megfigyelhetı volt 

az Atilla fehérje expressziójának szinte teljes csökkenése, azonban egy egyeden belül is 

heterogenitást mutatva. A 33. ábrán az egyik jelölt jellegzetes hemocita-mintázata látható.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

33. ábra: Hemese-Gal4; UAS-atillaRNSi 29/3 vonal Leptopilina boulardi G486 darázssal 
fertızött lárváinak hemocitáinak immunfluoreszcens festése és fázis-kontraszt mikroszkópos 

felvétele, 72 órával a darázsfertızést követıen. A sárga nyilak az Atilla fehérjét felismerı H10/9 
monoklonális ellenanyaggal nem festıdı lamellocitákat mutatják. Méretarány: 20 µm 

 

 Mivel a konstruktok nem mőködtek 100%-os penetranciával, még 29°C-on sem, 

és már rendelkezésünkre álltak a P-elem remobilizációval létrehozott atilla mutánsok, 

ezért az UAS-atillaRNSi vonalakkal nem folytattuk tovább a kísérleteket. 

 

 

Atilla,  DAPI DAPI 
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4. 3. 5. Az atilla null mutáns genomszintő génexpressziós vizsgálata  

 

 Microarray kísérletet végeztünk annak érdekében, hogy egy atilla null mutánsnak 

a kontroll excízióval összevetett genomszintő expressziós különbségeit megvizsgáljuk és 

találjunk olyan lényeges különbséget a két genotípus között, amelyek utalnak valamilyen 

biológiai folyamatra, amelyben az atilla gén hiánya változásokat hoz létre.  

A microarray kísérlet során az atilla309 null mutáns és az atilla384 excíziós kontroll 

teljes lárvából izolált mRNS mintáját hasonlítottuk össze egyedi darázsszúrást követıen 

24, 48, és 72 órával, amelyek a tokképzés folyamatának három állomását tükrözik, 

különösen a hemociták differenciálódásának stádiumait és azoknak a darázspetéhez való 

asszociációját. Az egyes idıpontokban az Affymetrix 2.0 microarray chipre páronként 

hibridizáltuk a két genotípusú egyedekbıl származó mintákat, ennek megfelelıen három 

adatsort kaptunk, három összehasonlítást, egy biológiai minta felhasználásával. Összesen 

3507 transzkript expressziós szintje változott a három idıpontban, és mindegyik esetben a 

saját belsı kontrollként tekinthetı atilla gén expressziós szintje különbözött a legnagyobb 

mértékben (az atilla309 null mutánsban teljesen hiányzott). Az adatokat szoftveres segítség 

nélkül elemeztük, a változást mutató gének közül elsısorban a logaritmikus skála szerinti 

háromszoros vagy annál nagyobb mértékő változásokat vettük figyelembe. Az adatokat 

manuálisan csoportosítottuk, és mindhárom idıpontra vonatkozóan csoportosítottuk a 

tényleges expressziót és nagymértékő változást mutató géneket (2. táblázat). 

 

  
az expressziós szint változásának mértéke 

(logaritmikus érték) Affymetrix  
azonosító 

annotáció 24 óra 48 óra 72 óra 
1626831_at CG6579 (L1) -6,72     
1625124_at Attacin A -5,26     
1627551_s_at Attacin B -4,65     
1637126_at CG4983 -4,18     
1622935_at nincs annotálva -4,16     
1626149_at CG14341 -3,86     
1625174_at CG15067 -3,77     
1633614_at nincs annotálva -3,58     
1639676_at CG15173 -3,13     
1627271_at CG7655 -3,09     
1637764_at CG9806 -3,6     
1628624_s_at nincs annotálva -3,21     
1635835_at CG30374 -3,69     
1631679_x_at nincs annotálva -3,33     
1636983_at nincs annotálva -3,4     
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1630945_at minibrain 4,71     
1623791_s_at CG9807 4,15     
1633167_s_at CG6788 3,05     
1628342_s_at CG6386   3,05   
1630624_s_at CG10151   3,98   
1625802_a_at CG13135   3,8   

1627972_at CG9822     -4,2 
1627608_s_at CG32048     -3,4 
1639694_s_at CG10102     -3,1 
1633109_at CG16971     -4,0 
1625643_s_at nincs annotálva     -3,6 
1622956_at CG31542     -3,7 
1636023_at CG31536     -3,5 
1639508_a_at CG13784     -3,2 
1625791_s_at nincs annotálva     -3,9 
1626672_at nincs annotálva     -3,4 
1639117_a_at CG33096     -3,1 
1624898_a_at Ark     -3,9 
1624851_at CG32629     -3,6 
1628967_at Eig71Ec     5,4 
1635719_at Eig71Ef     5,4 
1623224_at Eig71Eb     5,4 
1626916_at nincs annotálva     5,0 
1637964_at CG7336     4,9 
1630192_at CG32762     4,8 
1625381_at Eig71Ed     4,7 
1629056_at CG16931     4,5 
1629914_at CG14328     4,2 

 
2. táblázat: Az atilla null mutáns (atilla309) és a kontroll excízió (atilla384) in vivo immun-
indukált lárváinak microarray analízisébıl származó azon transzkriptek listája, amelyek a 

logaritmikus skála szerint a háromszorosnál nagyobb mértékő expressziós változást mutattak a 
három vizsgált idıpont valamelyikében. Negatív elıjellel az atilla309 null mutánsban az atilla384 

kontroll excízióhoz képest csökkent, pozitív jellel és szürke háttérrel pedig az atilla309 null 
mutánsban az atilla384 kontrollhoz képest emelkedett expresszió mértéke van feltüntetve. 

 
 
  A táblázat adatait elemezve két feltőnı expressziós mintázatot mutató géncsoportot 

találtunk. Az egyik, az atilla null mutánsban 24 óránál jelentkezı csökkenés az attacinA és 

attacinC gének kifejezıdésében, a még ismert másik két attacin gén (attacinB és 

attacinD) expressziós értéke kisebb mértékben, de szintén csökkent (nincs mutatva). A 

késıbbi idıpontokban mindegyik attacin gén expressziós szintje a normálisra esett vissza. 

A másik géncsoport az ekdizon indukálta gének (eig), amelyek 72 óránál mutattak 

megnövekedett kifejezıdési szintet az atilla null mutánsban. 

 A három hibridizáció adatait egymással is összevetettük és kiválasztottuk azokat a 

géneket, amelyek mind a három idıpontban ugyanolyan irányú, és a logaritmikus skála 
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szerint legalább 0,5-szörös változást mutatnak (3. és 4. táblázat). Ezeknek a géneknek egy 

része bizonyított vagy potenciális immunfunkcióval rendelkezik, nagyobb részük szerepe 

azonban ismeretlen. 

 
az expressziós szint csökkenésének 

mértéke (logaritmikus érték) 
annotáció 24 óra 48 óra 72 óra 

protein  
domén 

potenciális  
funkció 

CG6579 
(atilla) 6,72 5,36 6,14     

CG15173 3,13 1,18 2,24 tetratrico-peptid 
ismétlıdés   

CG32368 1,89 2,47 0,79     

CG33346 1,25 0,37 1,52 
DNS/RNS nem  
specifikus 
endonukleáz 

  

CG3568 1,21 1,11 1,38     

CG9766 1,07 0,71 0,86 ankyrin 
ismétlıdés   

CG6870 0,63 1,18 0,56 citokróm c   

CG3599 0,75 0,78 1,75 

nitriláz/N-
karbamil 
-D-aminosav 
amidohidroláz 

sejt-sejt 
kommunikáció,  
sejtadhézió 

CG13075 0,44 0,79 1,13 kitin kötı domén   
 

3. táblázat: A transzkriptek expressziós szintjének mindhárom vizsgált idıpontban az atilla309 
null mutánsban az atilla384 kontroll excízióhoz képest csökkenést mutató gének listája, feltüntve 
az expressziós változás mértékét és a Flybase adatait a kódolt fehérje funkcionális doménjeirıl és 

lehetséges szerepérıl. 
 

 
az expressziós szint növekedésének 

mértéke (logaritmikus érték) 
annotáció 24 óra 48 óra 72 óra 

protein  
domén 

potenciális  
funkció 

CG8577 
(PGRP-
SC1b) 

2,98 1,32 1,01   immunvédekezés 

CG15735 1,34 1,26 0,95 pentaxin lehetséges  
immunvédekezés 

CG6788 3,05 2,28 0,75   

sejtadhézió,  
baktériumok 
elleni 
immunvédekezés 

CG9040 1,92 1,62 1,26     
CG5097 
(methallo- 
thionein C) 

1,69 1,27 1,85 
DNS/RNS nem  
specifikus 
endonukleáz 

fémek 
homeosztázisa 

CG3819 2,83 2,09 3,42     
 

4. táblázat: A transzkriptek expressziós szintjének mindhárom vizsgált idıpontban az atilla309 
null mutánsban az atilla384 kontroll excízióhoz képest növekedést mutató gének listája, feltüntve 
az expressziós változás mértékét és a Flybase adatait a kódolt fehérje funkcionális doménjeirıl és 

lehetséges szerepérıl. 
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Külön megvizsgáltuk, hogy az eddig ismert, immunfunkcióval rendelkezı gének 

közül találunk-e a táblázatban feltőnı expressziós szintbeli változást, továbbá ellenıriztük 

a csoportunkban vizsgált hemocitákon kifejezıdı géneknek az adatait is. Az attacinon és a 

3. és 4. táblázatban még feltüntetett, immunfunkcióval feltételezhetıen rendelkezı 

géneken kívül semmilyen másik esetben nem találtunk jelentıs expressziós változást a két 

genotípus között.  

 
 
4. 3. 6. Az Atilla fehérje ektopikus kifejezıdésének hatása lárvális és adult 

plazmatocitákon  

 
 Az Atilla fehérje a lárvális hemociták alpopulációján, a lamellocitákon és néhány 

kis kerek sejten fejezıdik ki. Megvizsgáltuk, hogy az Atilla fehérje plazmatocitákban és 

kristálysejtekben történı kifejeztetése befolyásolja-e ezeknek a sejttípusoknak a 

differenciálódását vagy funkcióját.  

Ennek vizsgálata érdekében létrehoztunk egy olyan UAS-atilla konstruktot, amely 

az atilla gén teljes hosszúságú cDNS-ét tartalmazza. A transzgént w1118 genotípusú 

muslicákba juttattuk, és létrehoztunk egy transzgenikus törzset, amely a harmadik 

kromoszómán homozigóta formában hordozza az UAS-atilla konstruktot. Az UAS-atilla 

vonalat hemocita-specifikus Hemese-Gal4 driverrel hajtottuk meg és vizsgáltuk az utódok 

hemocitáinak a fenotípusát, az egyes fejlıdési stádiumokban, normál körülmények között 

és parazitoiddal darázzsal történı immunindukciót követıen. A kísérletek során 

kontrollként a szülıi Hemese-Gal4  illetve  UAS-atilla genotípusú egyedeket használtuk.  

A Hemese-Gal4; UAS-atilla, valamint a darázzsal nem indukált szülıi kontrollok, 

harmadik lárvastádiumos illetve kifejlett egyedeinek hemocita mintáján immunfestést 

végeztünk az Atilla fehérjét, a plazmatocitákon kifejezıdı NimC1 fehérjét, a 

kristálysejtekre jellemzı C1 fehérjét, valamint kifejlett egyedek esetén az adult 

hemocitákon expresszálódó Ad1 fehérjét felismerı ellenanyagokkal. Megállapítottuk, 

hogy az Atilla fehérje a Hemese-Gal4; UAS-atilla lárvák hemocitáinak 80%-ának 

felszínén megjelent, ami megegyezik a Hemese driver kifejezıdésének mintázatával (34. 

ábra). A NimC1 fehérjét kifejezı plazmatociták az Atilla fehérje jelenlétében is 

megtartották fagocitáló képességüket (nincs mutatva). 
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34. ábra: Hemese-Gal4; UAS-atilla harmadik stádiumos lárvák hemocitáinak Atilla expressziója. 
Indirekt immunofluoreszcencia és Nomarski felvétel. Méretarány: 20 µm 

 
 

Az Atilla fehérjét túltermelı lárvákban in vivo immunindukció nélkül nem 

képzıdtek lamellociták, és nem következett be a plazmatocitáknak és a kristálysejteknek a 

szülıi Hemese-Gal4 drivertıl eltérı proliferációja vagy differenciálódása sem (35. ábra a, 

b). Western-blot kísérlettel kimutattuk, hogy a lárvális plazmatocitákon és kristálysejteken 

kifejezett Atilla fehérje molekulatömege megegyezik a lamellocitákon kifejezıdı fehérje 

16kDa-os molekulatömegétıl (nincs mutatva). 

35. ábra: Hemese-Gal4 és Hemese-Gal4; UAS-atilla harmadik stádiumos lárvák  
hemocita száma (a) és kristálysejt száma (b). 

 
 
 

 Hemese-Gal4; UAS-atilla kifejlett egyedek hemocitáin megjelent az Atilla 

fehérje, az Ad1, és a NimC1 fehérje, de közöttük lamellocita morfológiát mutató, vagy  L2 

lamellocita markert hordozó sejteket nem találtunk (36. ábra), a szülıi és vad típusú 

kontrollhoz hasonlóan. 
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36. ábra: Hemese-Gal4; UAS-atilla nem immunindukált kifejlett legyek hemocitáinak indirekt 
immunofluoreszcenciás festése az Ad1 adult hemocita marker (a) az Atilla (b) és az L2 (d) 

valamint a plazmatocita-specifikus NimC1 (c) markereket felismerı ellenanyagokkal (piros), 
valamint a sejtmagok DAPI-val (kék). Méretarány: 20 µm 

 

 Parazitoid darázzsal történı immunindukció után a Hemese-Gal4; UAS-atilla és a 

szülıi kontrollok harmadik stádiumos lárváiban egyaránt megnövekedett a hemociták 

száma, valamint lamellociták differenciálódtak. A sejtszámok arányában és a melanotikus 

tokképzésben azonban nem tapasztaltunk különbséget az Atilla-túltermelı és a szülıi 

kontroll lárvák között. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 37. ábra: a Hemese-Gal4 és  
UAS-atilla szülıi genotípusú és a  
Hemese-Gal4; UAS-atilla in vivo 

immunindukált harmadik stádiumos 
lárváinak hemocita száma (a), 

lamellocita száma (b)  
és kristálysejt száma (c). 
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4. 4. AZ ATILLA FEHÉRJE DOMÉNSZERKEZETE IN SILICO  VIZSGÁLATOK ALAPJÁN  

 

 Az atilla gén a FlyBase adatbázisa szerint egy transzkriptet kódol (CG6579-RB). 

A transzkript által kódolt fehérje (AAF53179) 143 aminosavból áll. Protein domén elemzı 

programok segítségével analizáltuk az Atilla fehérje szekvenciáját, amelynek vázlatos 

szerkezete a 38. ábrán  látható. 

 
38. ábra: Az Atilla fehérje szerkezete. A különbözı színek a fehérje doménjeit jelölik: szignál 

szekvencia, 1-21 aminosav (zöld), extracelluláris domén, 22-120 aminosav (piros), GPI-
horgonyzóhely, 120-121 aminosav (sárga), transzmembrán domén, 122-143 aminosav (kék), 

a C betők a konzervált ciszteinek helyét mutatják. 
 
 

 A SignalP program eredményei szerint a fehérje N-terminálisának 21. és 22. 

aminosava között szignál-szekvencia hasítóhely található. A transzmembrán domént 

felismerı programok elemzése alapján (HMMTOP, SOSUI, TMHMM) a molekula C-

terminálisának 22 aminosavból álló szakasza erısen hidrofób régió, ami a membránba 

ágyazódásért lehet felelıs. A fehérje nem tartalmaz citoplazmatikus régiót. A membránhoz 

való kapcsolódás nemcsak a transzmembrán doménen keresztül, hanem a fehérje poszt-

transzlációs módosulásán keresztül pl. a lipid természető GPI (glikozil-foszfatidil-inozitol) 

molekulához kötıdve is lehetséges, ez elsısorban azoknál a sejtfelszíni fehérjéknél 

gyakori, amelyeknek nincsen citoplazmatikus régiójuk. Megvizsgáltuk ennek a 

kötıdésnek a lehetıségét, és két program alkalmazásával (big-PI Predictor, DGPI) is 

kimutattuk, hogy a molekula közvetlenül a hidrofób régiója elıtt GPI-hasítóhelyet 

tartalmaz, a 120. (DGPI) vagy 121. (big-PI Predictor) aminosavnál.  

A további extracelluláris poszttranszlációs modifikációs lehetıségeket is 

megvizsgáltuk. Az Atilla fehérje teljes szekvenciáját elemezve az ELM (The Eukaryotic 

Linear Motif resource for Functional Site in Proteins, http://elm.eu.org) programmal 

kapott eredmény szerint potenciális glükózaminoglikán-kötıhelyek találhatók a 41-44., a 

119-122. és a 128-131. pozícióban, valamint potenciális N-glikolizációs hellyel 

rendelkezik a 117-122. pozícióban. A YinOYang 1.2 program 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/YinOYang) által végzett O-glikolizációs predikció a 

következı helyeken mutat potenciális glikolizációt: az 59-es, 67-es, 74-es és 101-es 

helyen lévı tirozinon és a 83-as helyen lévı szerinen.  

1 22 120 143 

       C  C       C       C             C            C           C       C      C C 
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Az Atilla fehérje extracelluláris régiója tíz darab ciszteint tartalmaz. 

Fehérjemotívum keresı programokkal analizálva az Atilla fehérje teljes szekvenciáját, arra 

a megállapításra jutottunk, hogy az extracelluláris régióban a ciszteinek elrendezıdése és 

egymástól való távolsága meghatározott, és a PROSITE adatbázison alapuló Pfam, Prosite 

és Interprosite programok egy jellegzetes cisztein-elrendezıdést mutató szerkezeti domént 

mutattak ki a molekulában, amely u-PAR/Ly-6 néven ismert (Pfam accession number 

PF00021) (39. ábra). Ez a domén egy példányban fordul elı a molekulában, az 

extracelluláris régió méretével megegyezı módon.  

    +------+     +------------------------+                    +---+ 
    |      |     |                        |                    |   | 
xCxxCxxxxxxCxxxxxCxxxxxCxxxxxxxxxxxxxxxxxxCxxxxCxxxxxxxxxxxxxxCCxxxCxxx 
 |                     |                       |              | 
 +---------------------+                       +--------------+ 

 
39. ábra: u-PAR/Ly-6 domén vázlatos szerkezete. Tíz meghatározott távolságban elhelyezkedı 

ciszten (C) öt diszulfidhidat alakít ki a molekulában (vonallal összekötve). 
Forrás: http://pfam.sanger.ac.uk/family?entry=pf00021 

 

4. 5. AZ ATILLA FEHÉRJE EL İFORDULÁSA A SEJTMEMBRÁN LIPID TUTAJAIBAN  

 
  Az Atilla fehérje GPI-horgonyzóhelyén keresztül képes kovalensen kötıdni a 

sejtmembránban elhelyezkedı glikozil-foszfatidil-inozitol molekula etanol-amin részéhez. 

A GPI-kötött fehérjék jellemzıen a sejtmembrán koleszterolban gazdag 

mikrodoménjeiben, az ún. lipid tutajokban fordulnak elı. 

 Megvizsgáltuk az Atilla fehérje elıfordulását a sejtmembrán mikrodoménjeiben. A 

lamellocitákon kettıs immunfestést végeztünk Atilla fehérjét felismerı H10 monoklonális 

ellenanyaggal és a lipid tutaj markerként használt, direkt fluoreszcensen jelölt 

molekulával, a Choleratoxin B alegységével, amely a lipid tutajokban specifikusan 

elıforduló gangliozid GM1 molekulához kötıdik (Fra és mtsi. 1994). A lamellocitákon az 

Atilla fehérje és a Choleratoxin B kolokalizációt mutatott (40. ábra). 

40. ábra: Az Atilla fehérje kolokalizációja a lipid tutaj marker Choleratoxin-B molekulával élı 
sejteken. In vivo direkt immunofluoreszcencia (a-c) és Nomarski felvétel (d). A TRITC-cel jelölt 
második ellenanyag által felsimert Atilla fehérje (piros) (a) és a FITC-cel jelölt Choleratoxin B 

(zöld) (b) kolokalizációját a két felvétel átfedése mutatja (sárga) (c). Méretarány: 10 µm 
 

Atilla   Choleratoxin-B Átfedı Nomarski 

a b c d 
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4. 6. AZ ATILLA FEHÉRJE SZERKEZETI HOMOLÓGJAI  

 

 A hidden Markov model (HMM) alapú Pfam fehérjeszerkezet adatbázisa az u-

PAR/Ly-6 doménnel rendelkezı fehérjéket az uPAR/Ly6/CD59/kígyó toxin-receptor 

szupercsaládba (Pfam accession number CL0117) sorolja, amelybe még négy, jellegzetes 

doménnel rendelkezı fehérjecsalád tartozik: Activin I and II típusú receptor domén 

(PF01064), BAMBI (BMP and activin membrane-bound inhibitor) N-terminális domén 

(PF06211), Foszfolipáz A2 inhibítor (PF02988), kígyó toxin (PF00087). 

 A Pfam adatbázisa alapján az u-PAR/Ly-6 domén hatféle szerkezeti 

elrendezıdésben (a domén számától és más doménnel való variációjától függıen) a 

következı emlıs fehérjékben fordul elı: 

CD59: cd59a glycoprotein precursor (membrane attack complex inhibition factor, macif, 

mac-inhibitory protein, mac-ip, protectin) 

Ly6A-Ly6I: lymphocyte antigen 6 

Lynx1: ly-6/neurotoxin-like protein 1 

LYPD2-6: ly6/plaur domain-containing protein 

PSCA: prostate stem cell antigen 

SACA4: sperm acrosome membrane-associated protein 4 

SLUR1: secreted ly-6/upar-related protein 1 

TX101: testis-expressed protein 101 

UPAR: urokinase plasminogen activator surface receptor 

CD177 

Sodefrin-szerő fehérje 

Foszfolipáz A2 inhibitor 

 

4. 7. AZ ATILLA  GÉN SZERKEZETI HOMOLÓGJAINAK VIZSGÁLATA DROSOPHILA 

MELANOGASTERBEN  

 

A Drosophila melanogaster genomjában az NCBI szerver BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) nukleotid és fehérje szekvencia alapú illesztıprogramjával 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) kerestük az atilla gén homológjait. A teljes 

hosszúságú fehérjeszekvenciával történı BLAST analízis során, az Expect értéket 10-re, 

azaz a legszélesebb skálára állítva azonban, 20 homológ fehérjét találtunk, amelyek 

mérete, az Atilla fehérjéhez hasonló, 146 és 187 aminosav hosszúság között változik. Ezek 
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közül 11 fehérje mutat az Atilla fehérje szerkezetének megfelelı felépítést, azaz tartalmaz 

szignál peptidet, tíz ciszteinbıl álló konzervált mintázatú domént, GPI-kötıhelyet és 

transzmembrán régiót (5. táblázat). Ezeknek a fehérjéknek a kódoló génjeit atilla-szerő 

géneknek neveztük el.   

 
5. táblázat: Az atilla (CG6579) és 12 atilla-szerő gén genomikus helye, termékeinek méretei és a 

fehérje vázlatos doménszerkezete. SP: szignál peptid, EC: extracelluláris domén, cys: cisztein, 
GPI: glikozil-foszfatidil-inozitol kötıhely, TD: transzmembrán domén. 

 
 

Az atilla-szerő gének által kódolt fehérjék szekvenciáit egymáshoz illesztve, az 

aminosavak jellege szerint színkódolva és a ciszteineket kiemelve szembetőnı a domének 

és a ciszteinek konzervált elhelyezkedésén alapuló szerkezeti homológia (41. ábra).  

 
CG6579-atilla      -----MLKQVIFVLLIA-------VCTMHSASAIKCYQCKSLTD----PNCAKDKIDSAS 44 
CG17218            --MKTLEKYILFAIVLC--------CLLQLGQAIKCWDCRSDND----PKCGDPFDNSTL 46 
CG6583             -----MNVLLRCTFLLLT-------LAICGSWAIRCYQCSSDQDRKGHDSCGAYKRFNRT 48 
CG9335             MSAVPMKAFLAGLFLLANAWHITAINEQHQKHHLQCWHCSSDTIG-AEDFCDVTFQEDNI 59 
CG9336             --MVSALKCSLAVAVMI--------SLACSAYAIKCYQCESLTM----PKCGLKFEADET 46 
CG9338             --MVSSVKMILALTVLA--------TVACTGYAIKCYQCDSLTN----SECGKDIKSDSS 46 
CG31675            -----MQHYLLLFGALI--------SLLASAYAIKCYACESVYE----ASCGDDFEVENH 43 
CG14401            -----MMAALASLFLLV--------TLASSARAITCYECDSVNN----PGCGERFVGDDI 43 
CG7781             ----MQYIYVISALILA--------IAVQQGYAIKCFVCNSHKD----ANCALDIPPDNL 44 
CG14275            ---MAITTYVYAMCLVLA-------ANLLTVNAIRCHQCNSHDN----EDCGGLVVNTPR 46 
CG14274            -----MPGILLPLALLA---------LVSNGAAIRCYVCDSSDN----PSCADLGSNSSI 42 
CG6329             -----MSPFMEKTLLLLG-----VLCCIQVTTALMCYDCNSEFD----PRCGDPFEPYSI 46 
CG6038             ---MHYHTNLIAALLLA--------ALIHEGSAIWCYRCTSATP-----GCAEKFNWRGI 44 
 

 
CG6579-atilla      NIRAVDCDSVPKPNTMEQ-------------LQPVTRCNKVVTSDRAGTIVSR-DCHFES 90 
CG17218            --AITDCQQAPELEHLKG--------------VRPTMCRKIRQKVHGEWRYFR-SCAYMG 89 
CG6583             EHISIECNSDESHMPGSFCM------------KVVQQGPRGFIWDGRWRQVIR-RCASVS 95 
CG9335             PTDLIKERNINLLRSCNGTI---------NSDHERAVCRKTVEENNGKLITKR-FCYYTN 109 
CG9336             --LLLDCSRIGPPRYLQNFF---------PLRNATGCMKKTLESVAGHPQIVR-SCYFGD 94 
CG9338             --LVLDCTKMAPPRFLQNFF---------PVRNATGCMKQTID-IPGNPQIVR-SCYFGN 93 
CG31675            --FKYDCAFIAPPRFLENDL---------LSVNATACLKRVFK-ENGVRKIVR-GCYFGE 90 
CG14401            --STTDCDVVANMRSLG---------------AEATCLTKYHEGMPGDTRFVRRSCYFGD 86 
CG7781             ---LKDCDEQYSSRGKGIPT---------YCRKITQIIEFSVNSLPPDSRVIR-TCAYQN 91 

Név Lokali-
záció 

Transzkript 
mérete (kb) 

Fehérje-
méret 

Doménszerkezet Funkció 

CG7781 29A 1875 147 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG14275 29A 847 148 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG14274 29A 1583 187 SP-EC(10Cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG6583 33D 1077 154 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG17218 33D 1030/1024 151/85 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG6579 33D 837 143 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG9335 38F 1147 166 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG9336 38F 678 148 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG9338 38F 677 147 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG31675 38F 1149 148 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG14401 38F 728 146 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
CG6329 50C 2638/1388/ 

1100/1029 
155 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 

CG6038 68D 739 158 SP-EC(10cys)-GPI-TD ismeretlen 
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CG14275            --AQRDNQYLTDCVPPSG--------------EVAFCRKTVINFEQNDERRIERSCGFIP 90 
CG14274            VAEECTLDKMKSLDTWLFDLNKFSYFDNGANKSPLMNCQKVVAKDPDTRKVVTARFCQLD 102 
CG6329             G--EVNCSKQEPLEHLKD-------------KYKPTLCRKTVQKIYGKTRIVR-GCGYIP 90 
CG6038             GFLGEHCPEPDDICVKVTERRG---ARETITRDCLSALSFRKDIPADKYEGCRPAAHDEK 101 
                                                                                

 
CG6579-atilla      IGQKDNECT-----VTHSRQVESCYTC-KGDLCNAS----------------------GA 122 
CG17218            EPGIEGDERFCLMRTGSYNIFMEFCTCNSKDGCNSA----------------------GI 127 
CG6583             DTGVVGVCN---WGVYENGVYWEECYC-SSDSCNGSS---------------------LV 130 
CG9335             KSDPVELCN--ITSPEKNVRRIFCEDCLTDRCNGAL----------------------AG 145 
CG9336             INNIQAGCQ--SDPSMPFVKQLGCDVC-TKDECNGS----------------------SS 129 
CG9338             IADTKVGCQ--TDPSLTINKLLSCEVC-TEDECNGT----------------------SS 128 
CG31675            VNATDVWCK--MDPTLSAVQNSSCHVCDSENYCNGS----------------------EN 126 
CG14401            ASPIGVSCDDGPDPVVPFMNFLGCTLC-DTDLCNAA----------------------AG 123 
CG7781             QTSTNYCYQ-----RAGFGGRQVVCSC-DTDNCNGA----------------------GA 123 
CG14275            EKIQNACFT-----ADNEGYKQIICTC-PDEGCNGASSLL------------------GV 126 
CG14274            TGDSDACEILRTKLRIPSPEEREQRNRNQNKRRKGHGQDAEEDDEISAEDAFFCGICKSH 162 
CG6329             DENTDNKCVR---RSGTHDVAAIYCSC-TKDLCNGANSPA------------------GQ 128 
CG6038             LANYVNHTIKEHDVRRDYYTDTTFCFCFLDHRCNGAS---------------------GL 140 
 
 
CG6579-atilla      GRFVAVSATALLAILALNLSL------ 143 
CG17218            HRLGLMGVLTGTLLSVIVAHLLRQ--- 151 
CG6583             QMHGSLQLLLGLLLIGVASRIFRS--- 154 
CG9335             ASILEMLLLLPIAGLIQQFAI------ 166 
CG9336             LAP----IAGAILLFFGVARLLA---- 148 
CG9338             LAP----IAGVILLFFGLARLLA---- 147 
CG31675            HPVDKWKIFGSLVLFLLATQLL----- 148 
CG14401            LSTLPLVIALSILGLLVLLAT------ 144 
CG7781             MGASALGVAAMVGLLLSARQYLQR--- 147 
CG14275            RQLGYSLVGSVVSLALASMLRH----- 148 
CG14274            RCNGAAAVTLSLATILAMIALQLGC-- 187 
CG6329             WMMLPLIVAAGLALLLNSRHTIRFQSS 155 
CG6038             QTSAVIGLLTLIPALLLR--------- 158 
                                               
41. ábra: Az Atilla és az Atilla-szerő fehérjék szekvenciájának illesztése ClustalW programmal. 

Az ábrán megkülönböztethetık a C- és N-terminális hidrofób régiók (szignál pepid és 
transzmembrán régiók) és a konzervált elhelyezkedéső ciszteinek (fekete keretben). 

A CG14274 az N-terminális felében a többi fehérjéhez képest plusz szekvenciát tartalmaz. 
Aminosavak színkódja: piros: kismérető és a hidrofób, lila: bázikus, kék: savas, zöld: hidrofil 

aminosavak. 
 
 

A CG6329 (2R) és CG6038 (3L) gének kivételével az atilla-szerő gének a 

második kromoszóma bal karján (2L) helyezkednek el, és 3-5 génbıl álló miniklasztereket 

alkotnak (42. ábra). A gének leolvasási iránya a kromoszómán nem minden esetben 

egyezik meg.  

42. ábra: Az atilla és tíz atilla-szerő gén elhelyezkedése a 2L kromoszómán (Somogyi Kálmán 
után módosítva). A 38F régióban megjelenített CG31676 gén BLAST eredménye alapján a 
klaszterbe sorolt atilla homológ gén, bár szerkezete nem mutatja az Atilla fehérjére jellemzı 

doménfelépítést. 
 

 

atilla 

2L 
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A FlyBase adatbázisa információt szolgáltat az annotált géneknek embrionális 

(BDGP) és adult (FlyAtlas, http://www.flyatlas.org) kifejezıdési mintázatról is, amelyek 

közül az utóbbi tartalmazott összehasonlító analízisre elegendı adatot az atilla-szerő 

génekre. A FlyAtlas tartalmazza különbözı adult szövetek mRNS expressziós 

mintázatának adatait, amelyek nagyléptékő micorarray kísérletbıl származnak. 

Összegyőjtöttük és értelmeztük az atilla és az atilla-szerő gének expressziójára vonatkozó 

adatokat, és táblázatot készítettünk az atilla homológ gének expressziós mintázatának 

megjelenítésére, amelyben az mRNS expresszió szintjét színskálával jelöltük (43. ábra). A 

homológ gének között a 38F régió génjeinek expressziós mintázata hasonlít leginkább az 

atilla adult expressziójához, de erıs egyezést, mRNS szint tekintetében sem mutatnak.  

 

 
 

43. ábra: a FlyAtlas adatai alapján készített táblázat az atilla (CG6579) és az atilla homológ 
gének RNS expressziós mintázatáról adult és két lárvális szövetben. A kék színkód az mRNS 

szignál eloszlását mutatja az adott szövetekben, három kategóriára bontva: 10x, 2,5-10x közötti, és 
2,5x alatti mRNS feldúsulást különböztettünk meg, amennyiben a FlyAtlas által adott mRNS 

szintje elérte a 40-es relatív értéket. 
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Tíz atilla homológ gén mRNS expresszióját vizsgáltuk meg a darázssal nem 

indukált, lamellocitákat nem tartalmazó vad típusú Oregon-R és lamellocitákat 30%-ban 

tartalmazó l(3)mbn-1 homozigóta lárvákból származó hemocita mintákban, reverz 

transzkripcióval kapcsolt PCR módszerrel (44. ábra). Megállapítottuk, hogy hét homológ 

gén (CG17218, CG6583, CG9338, CG14401, CG6329, CG7781, CG14275) kifejezıdik a 

hemocitákban, de nincs közöttük olyan, amelyik az atilla génre jellemzıen (piros csillag) 

csak a lamellocita-tartalmú hemocita mintákban lenne kimutatható.   

 

 

 
44. ábra: Az atilla és az atilla homológ gének expressziója a lamellocitákat nem tartalmazó 
Oregon-R és a lamellocita tartalmú l(3)mbn-1 hemocita mintákban. Reverz transzkripcióval 
kapcsolt PCR. A várt cDNS fragmentek a különbözı exonokra tervezett specifikus primerek 

alkalmazásával méretük alapján elkülöníthetık voltak a genomikus szennyezıdéstıl, amelynek 
mértéke csak a CG9335 gén esetében tőnik számottevınek. Várt PCR fragment méretek: rp49: 
belsı kontroll, 436 bp, atilla: 506 bp, CG17218: 663 bp, CG6583: 310 bp, CG9335: 389 bp (a 

képen 450 bp mérető genomikus fragment), CG9336: 273 bp, CG9338: 238 bp, CG31675: 695 bp, 
CG14401: 391 bp, CG6329: 491 bp, CG7781: 777 bp, CG14275: 574 bp. 

 

 

 Megvizsgáltuk a homológ gének együttes eltávolításának következményeit, 

elsıdlegesen az immunválasz mőködésében. Két kromoszómális régióban, a 33D és 38F 

régióban található egymás mellett a legtöbb atilla-szerő gén. Kísérleteink során a két 

régiót érintı, rendelkezésre álló deléciókat (33D: atilla243/SM6b, Df(2L)ED761/CyO, 38F:  

Df(2L)ED1317/SM6a, Df(2L)ED1378/SM6a, Df(2L)BSC105/CyO, 

Df(2L)ED1315/SM6a, Df(2L)Exel7079/CyO), valamint a két régiót érintı legkisebb 

deléciókra rekombináns törzset (atilla243, Df(2L)BSC105/SM6a) hasonlítottuk össze (45. 

ábra).  
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45. ábra: A 38F kromoszómális régió 100 kb genomikus szakaszában található gének 

    (kék) és átfedı deléciók (piros). Az atilla-szerő géneket zöld kerettel jelöltük. 
 

 

A 38F régióban az átfedı deléciók minden atilla-szerő gént eltávolítanak, a 33D 

régióban a laboratóriumunkban létrehozott atilla243 kismérető deléciót hordozó allél pedig 

az atilla gén mellett érinti a vele szomszédos CG17218 gént is. Az SM6b kromoszómáról 

korábban megállapítottuk, hogy inverziós töréspontot hordoz az atilla génben, amely 

megakadályozza annak átíródását (3.3.1 fejezet), így ennek a balanszernek a használatával 

lehetıségünk volt az atilla gén expressziós szintjének csökkentésére az átfedı 

deléciókban, vagy teljes hiányának létrehozására az atilla243 allél esetében. Mindegyik 

vizsgált deléciós allél homozigóta formában korai embrióletalitást mutat, és ez a fenotípus 

minden egymással keresztezett transzheterozigóta kombinációjukban megmaradt. 

Megvizsgáltuk a 33D régiót és a 38F régiót átfedı deléciók és a mindkét régiót 

érintı deléciók rekombinációjának lárvális fenotípusát Leptopilina boulardi 

darázsfertızést követıen 72 órával, és azt tapasztaltuk, hogy a deléciók egy része 

(Df(2L)ED1317/SM6a, Df(2L)ED1378/SM6a, Df(2L)BSC105/CyO) és a deléciós 

rekombinánsok (atilla243, Df(2L)BSC105/SM6a) gyenge enkapszulációs képességet 

mutattak (46. ábra). A gyenge enkapszulációt a melanizáció hiánya jelentette, azonban 

ezekben az esetekben a darázzsal fertızött lárvákban minden esetben képzıdtek 

lamellociták (nincs mutatva). További vizsgálatot igényel annak a megállapítása, hogy az 

enkapszuláció melyik lépése sérült.  
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46. ábra: Az atilla-szerő géneket érintı deléciók heterozigóta lárváinak melanotikus 
tokképzése Leptopilina boulardi darázsfertızést követıen. a, c, d, e: a 38F régiót átfedı deléciók, 
b: a 33D és 38F régiót átfedı deléciók rekombinációja, f: a 33D régiót átfedı deléció. Normális, 
melanizációt mutató tokképzés látható a c, e és f  felvételeken, míg a melanizált tok hiánya 
figyelhetı meg az a, b, és d felvételeken.  

 
 

Az atilla-szerő géneket is érintı, 38F régiót átfedı deléciók közül a 

Df(2L)ED1315/SM6a (46. ábra e) és a Df(2L)Exel7079/CyO (46. ábra c) nem mutatja az 

enkapszulációs képesség csökkenését. A 38F régió atilla-szerő géneket tartalmazó 

szakaszában a Df(2L)ED1315/SM6a és a Df(2L)ED1317/SM6a delécióknak a FlyBase 

adatai szerint azonos helyen van a töréspontjuk, azonban a darázsfertızést követıen a 

tokképzés során különbözı fenotípust mutattak, ami arra utal, hogy a gyenge 

enkapszulációért felelıs szakasz nem az említett deléciók által lefedett régióban található.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

Df(2L)BSC105/CyO 

b 

atilla243,Df(2L)BSC105/SM6a 

c 

Df(2L)Exel7079/CyO 

Df(2L)ED1317/SM6a 

d e 

Df(2L)ED1315/SM6a 

f 

Df(2L)ED761/CyO 
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4. 8. AZ ATILLA FEHÉRJE MARKERKÉNT TÖRTÉN İ HASZNÁLATA A LAMELLOCITÁK 

EREDETÉNEK VIZSGÁLATÁBAN  

 

A Drosophila lárvális fejlıdése során két fı hematopoietikus szövetettel 

rendelkezik, a szövetekhez kitapadt szesszilis szövettel és a központi nyirokszervvel. A 

hematopoietikus szövetekbıl illetve az embrionális makrofágokból származó, 

hemolimfában keringı hemociták további osztódásra és differenciálódásra képesek. A 

szesszilis szövet a második lárvastádiumban (96 órás korban) a lárva poszterior végén 

helyezkedik el, és a lárva fejlıdése során anterior irányban elırehaladó terjedést mutat. A 

harmadik lárvastádiumban (120 órás korban) a szesszilis szövet a szegmentekkel 

megegyezı sávozott mintázatot mutat. A központi nyirokmirigy a lárva középrégiója elıtt 

anterior irányban, a dorzális ér alatt található páros szerv.  

A lamellociták származási helyének megállapítására, differenciálódásának 

vizsgálatára az Atilla molekula kiváló markernek bizonyult (Márkus, Laurinyecz és mtsi. 

2009). A hemociták általános in vivo nyomonkövetésére a Hemese gén szabályozó elemét 

tartalmazó driver által a GFP markert kifejezı riporter konstruktot (Hemese-Gal4; UAS-

GFP.nls, a továbbiakban Hemese-GFP) alkalmaztuk, amely csak a keringı és a szesszilis 

hemocitákban fejezıdik ki, a központi nyirokszervben nem.   

A lamellociták Leptopilina boulardi parazitoid darázsfertızést követı idıbeli 

megjelenését vizsgáltuk a központi nyirokszervben és a keringésben. Megállapítottuk, 

hogy a keringésben már 24 órával az immunindukciót követıen megjelennek a 

lamellociták, amelyek mindegyike GFP pozitív magi jelet mutat (47. ábra a), és számuk 

fokozatosan emelkedik (47. ábra b-d). A központi nyirokszervben ezzel szemben csak 

jóval késıbb, az indukciót követıen 48 órával figyeltünk meg néhány Atilla festıdést 

mutató lamellocitát, amelyek GFP-t nem expresszáltak (47. ábra f, nyílhegyek). A GFP 

expressziója a késıbbi idıpontokban sem jelenik meg a központi nyirokszervben az Atilla 

fehérjét kifejezı lamellocitákban (47. ábra g-h). Az  immunindukciót követıen 72 és 96 

órával a keringésben nagy számban elıforduló lamellociták kb. 85-95%-a GFP jelet mutat 

a sejtmagban (47. ábra c-d).  
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47. ábra: Lamellociták differenciálódása a keringésben (a-d) és a központi 
nyirokszervben (e-h) parazitoid darázsfertızést követıen 24 (a, e), 48 (b, f), 72 (c, g) és 96 (d, h) 

órával. Indirekt immunofluoreszcencia. A lamellocitákat az Atilla fehérje festésével (piros), a 
sejtmagokat DAPI-festéssel (kék) tettük láthatóvá, zölddel a Hemese-GFP expresszója látható. 

A nyilak a keringı, GFP-t expresszáló lamellocitákat, a nyílhegyek a központi 
nyirokszervben GFP-t nem expresszáló lamellocitákat jelzik. Az a, c és d képen feltüntetett 

értékek a GFP-t kifejezı lamellociták százalékos arányát jelzik az adott idıpontban elıforduló 
összes lamellocitához viszonyítva. 

 
 

Mivel a központi nyirokszerv és a poszterior hematopoietikus szövet a lárvában 

egymástól távol helyezkedik el, fizikailag elválaszthatók egymástól a lárva 

középrégiójában alkalmazott ligatúra segítségével. Második stádiumos Hemese-GFP 

lárvákat Leptopilina boulardi parazitoid darázzsal fertıztünk, majd ezt követıen azonnal 

ligatúrát alkalmaztunk. A Hemese-GFP kifejezıdésével a szesszilis szövetbıl származó 

hemocitákat követtük nyomon. A ligatúra alkalmazása után tizenkét órával a szesszilis 

szövet sávozott mintázata felbomlott, hasonlóan a ligatúra nélküli lárvákhoz. A ligatúra 

alkalmazása után negyvennyolc órával a lárvák elülsı és hátulsó részében külön-külön 

vizsgáltuk a hemociták Atilla kifejezıdését. A darázzsal fertızött és ligatúrával ellátott 

egyedekben erıteljes lamellocita differenciálódást figyeltünk meg, és az Atilla és a 

Hemese-GFP markert kifejezı lamellociták csak a lárva hátulsó részében jelentek meg 

(48. ábra e). A ligatúra alkalmazásának helyétıl elülsı irányban a hemociták jelentıs része 

plazmatocita volt (48. ábra b, d), a központi nyirokszerv pedig ép maradt (48. ábra a). 

Észrevettük, hogy a darázzsal nem fertızött, ligatúrával ellátott lárvákban is képzıdött 

néhány lamellocita a lárva hátulsó részében (48. ábra c), amely megerısítette, hogy a 

mechanikai sérülés elegendı jel a lamellociták differenciálódásának kiváltásához (Márkus 

és mtsi. 2004). A darázssal nem indukált lárvákat kontrollként használtuk.  
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48. ábra: A ligatúrával ellátott és darázsfertızött-ligatúrával ellátott Hemese-GFP lárvák 
lamellocita differenciációja. a: a Hemese antigén festésével (piros) láthatóvá tett központi 

nyirokmirigy (nyíllal) a ligatúrától (nyílhegy) anterior irányban található, méretarány: 100 µm. A 
darázzsal nem fertızött (b, c) és a darázzsal fertızött lárvák (d, e) anterior és poszterior része. A 

lamellocitákat az Atilla fehérje festésével tettük láthatóvá (piros). A poszterior rész GFP-t 
expresszáló lamellocitáit a nyilak mutatják. 
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4. 9. A CHEERIO GÉN LAMELLOCITA DIFFERENCIÁLÓDÁSRA TETT HATÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA  

 

Az immunindukált vad típusú lárvák lamellocitáinak egy része, valamint az 

l(3)mbn-1 hemocita túltermelı mutáns (Konrad és mtsi. 1994) lamellocitáinak egy része 

kifejezi a cheerio gén kódolt Filamin 240 kDa izoformáját. Megvizsgáltuk, hogy a Filamin 

hiánya milyen hemocita fenotípust okoz a funkcióvesztéses, cher1 homozigóta lárvákban. 

Western blot analízissel kimutattuk, hogy a cher1 homozigóta lárvákban még 

darázsfertızés hatására sem képzıdik a Filamin-240 fehérje (49. ábra J). Ugyanakkor 

megfigyeltük, hogy a cher1 homozigóták keringésében immunindukció hiányában sok 

lamellocita van jelen (49. ábra, A), majd darázsfertızés hatására a képzıdı lamellociták 

számának növekedése sokszorosa a vad típusban észleltnek (49. ábra B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. ábra. A Filamin-240 szerepe a lamellociták differenciálódásában. A hemociták vizsgálata  

cher1 homozigóta (A, B, G), Oregon-R (C, D, H) és P[hs-FLN1-20]; cher1 (E, F, I) lárvákban; 
(A, C, E- nem indukált, B, D, F - darázzsal fertızött lárvák). A hemocita szám adatok a G, H, I 

grafikonokon láthatók, a hibasávok az átlag szórását jelölik. A lamellocitákat az L1 (piros) indirekt 
immunfluoreszcencia festésével tettük láthatóvá, a sejtmagokat DAPI-val festettük. Méretarány: 

50 µm. (J - L). A Filamin-240 kifejezıdésének vizsgálata Western blot analízissel; a fehérje 
extraktumok cher1 homozigóta (J), Oregon-R (K) és P[hs-FLN1-20]; cher1 (L) egész lárvákból 

származtak. A 240 kDa molekulatömegő fehérje pozícióját a * jelöli. 
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A vad típusú Oregon-R lárvákban, immunindukció hiányában nincsenek 

lamellociták (49. ábra C), azonban darázsfertızés következtében a keringésben 

megjelennek a lamellociták (49. ábra D) és a Filamin-240 izoformája is kimutatható (49. 

ábra K). Ezek az eredmények azt sugallták, hogy a Filamin 240 kDa izoformája a 

lamellocita differenciálódás szuppresszora. Ennek igazolására menekítési kísérletet 

végeztünk a mutáns fenotípust a P[hs-FLN1-20] vad típusú cheerio transzgén bevitelével. 

Ez a transzgén tartalmazta a teljes hosszúságú cheerio gén cDNS-ét, amelynek átíródását 

egy hısokk promóter szabályozza. A cher1 homozigóta háttéren sikerült menekíteni a 

mutáció okozta fenotípust, ezeknek a lárváknak a genotípusa P[hs-FLN1-20]; cher1. A 

menekített lárvákban kifejezıdött a Filamin 240 kDa izoformája (49. ábra L), és a nem 

indukált lárvákban (49. ábra E), hasonlóan a vad típushoz, nem jelentek meg lamellociták. 

Darázsfertızést követıen a lamellociták száma a vad típusú, Oregon-R lárvákban 

tapasztaltakhoz hasonló értéket mutatott (49. ábra F, lásd még H, I). A darázzsal fertızött 

cher1 homozigótákban (49. ábra G) tízszer több lamellocita képzıdött, mint a P[hs-FLN1-

20]; cher1 menekített lárvákban (49. ábra I), azonban a hemociták számában nem 

figyeltünk meg szignifikáns különbséget. Ez azt jelenti, hogy a Filamin-240 kizárólag a 

lamellociták számát befolyásolta. A teljes hosszúságú cheerio cDNS bevitele a cher1 

homozigótákba menekítette a mutáns fenotípust, azaz a P[hs-FLN1-20]; cher1 lárvákban 

kifejezıdött a Filamin és a lamellociták száma is a vad típushoz hasonló értéket mutatott, 

ezek alapján megállapítottuk, hogy a Filamin-240 valóban a lamellocita differenciálódás 

szuppresszora. 
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5. AZ EREDMÉNYEK TÁRGYALÁSA  

 

5. 1.  AZ ATILLA  GÉN AZONOSÍTÁSA ÉS AZ ATILLA FEHÉRJE SZERKEZETE  

 

A laboratóriumunkban elıállított monoklonális ellenanyagok segítségével 

azonosítottunk egy új, Drosphila lamellocitákon kifejzıdı molekulát, az L1 fehérjét. Az 

ellenanyag végzett kompetíciós analízissel és immunoprecipitációval kimutattuk, hogy 

három különbözı epitópot ismernek fel (L1a, L1b, L1c). A három különbözı epitópot 

felismerı ellenanyagok keverékével lamellocitákat nagy mennyiségben tartalmazó 

hemocita mintából immunoprecipáltuk a 16 kDa molekulatömegő L1 fehérjét. Ennek 

tömegspektrometriai analízisével három peptid spektruma alapján a CG6579 néven 

annotált Drosophila gént azonosítottuk, amely a második kromoszóma bal karján 

helyezkedik el. Az azonosított gént és annak fehérjetermékét a laboratóriumunk 

hagyományainak megfelelıen ıseink tiszteletére, Atilla királyról neveztük el.  

 Az Atilla fehérjét az anti-L1a, anti-L1b és anti-L1c ellenanyagok nem redukáló 

körülmények között ismerik fel, ami konformáció függı epitópok jelenlétére utal. Az 

Atilla fehérje szerkezetének in silico analízise szerint az extracelluláris régióban tíz 

cisztein aminosav található, amely diszulfidkötéseken keresztül alakítja ki a fehérje 

harmadlagos szerkezetét. Ez a harmadlagos fehérjeszerkezet olyan konformáció függı 

epitópok kialakítására ad lehetıséget, amelyeket a fehérje elsıdleges szerkezetében 

egymástól távolabb elhelyezkedı aminosavak alkotnak. A diszulfidhidakkal stabilizált 

szerkezet reduktív körülmények között szétesik, és az epitópokat alkotó aminosavak 

egymástól távol kerülnek, aminek következtében az ellenanyagok számára nem lesznek 

felismerhetıek.  

 

5. 2. AZ ATILLA  GÉN KIFEJEZİDÉSE 

 

Kísérleteink során három különbözı módszert használtunk annak igazolására, 

hogy az anti-L1a/L1b/L1c monoklonális ellenanyagok valóban az atilla gén termékét 

ismerik fel. Az Atilla fehérje immunogén szakaszával immunizált egérben termelt 

poliklonális ellenanyagok az anti-L1a/L1b/L1c ellenanyagokkal hasonló mintázatot 

mutattak lárvális hemocita minta immunfestése során, ami arra utalt, hogy az L1 fehérje és 

az atilla gén terméke megyegyezik. Ezenkívül az atilla gén RNS és fehérje termékei 
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kizárólag a lamellocitákat is tartalmazó hemociták extraktumából voltak kimutathatóak.  

Az atilla gén kifejezıdésének vizsgálatát kiterjesztettük az egyedfejlıdés minden 

stádiumára, ahol vizsgáltuk a különbözı szövetek atilla expresszióját normál és parazitoid 

darázs által immunindukált körülmények között is. Ezt a vizsgálatot a Flybase adatbázis 

bıvülı expressziós adatai segítették elı, amelyek arra utaltak, hogy az atilla gén az 

egyedfejlıdés során nemcsak a lárvális stádiumokban fejezıdik ki. A kísérletek 

eredményei alapján  elmondhatjuk, hogy az Atilla fehérje kifejezıdik az embrióban, 

mindhárom lárvastádiumban, a bábban és a kifejlett muslicában is. A lárva stádiumokban 

továbbá azt tapasztaltuk, hogy az Atilla fehérjét a lamellocitákon kívül a bél, a trachea, a 

nyálmirigy, a szívcsı, és a lárva kutikuláját belülrıl bélelı endotélium fejezi ki. Ezekben a 

szövetekben az Atilla immunfestés relatív fluoreszcencia intenzitását egymással 

összehasonlítva megállapítottuk, hogy az Atilla fehérje expressziója a felület/expresszió 

arányt tekintetbe véve a lamellocitákban a legnagyobb mértékő a többi szövethez képest.  

A szívcsıben mért fluoreszcencia intenzitása a többi szövethez képest szintén 

emelkedettebb értéket mutatott, amelynek egyik lehetséges magyarázatát adhatja az a tény, 

hogy az egymás mellett szorosan elhelyezkedı szívcsı és a hematopoietikus szövet közös 

fejlıdési eredetőek. Bár az Atilla fehérje számos lárvális szövetben kifejezıdik, a 

lamellociták azonosítására kiválóan alkalmas marker molekulának tartjuk.  

Az embrionális atilla expresszió pontos helyét nem sikerült meghatározni, 

feltételezésünk szerint azért, mert az atilla génrıl átíródó RNS és fehérjetermékek 

mennyisége az embriókban nem érte el az általunk alkalmazott módszerek kimutathatósági 

határát. Az Atilla fehérje kifejlett egyedekben több szövetben is elıfordul, azonban a 

hemocitákban nem fejezıdik ki. A kifejlett légy keringésében nincsenek jelen 

lamellociták, és nem képzıdnek újonnan hemociták. Az Atilla fehérje jelenlétét a lárvális 

keringésben csak az immunindukció során keletkezı lamellocitákban és azok 

elıalakjaiban tudtuk kimutatni, más hemocitákban (plazmatocitákban és kristálysejtekben) 

nem. Mivel a parazitoid darazsak nem fertızik a kifejlett Drosophilát, a lamellociták eddig 

ismert funkciója alapján a muslicáknak valószínőleg nincsen szüksége erre a hemocita 

típusra a kifejlett egyedekben. 

Az atilla gén kifejezıdési mintázata az egyedfejlıdés során a különbözı 

szövetekben azt sugallja, hogy az atilla gén kifejezıdéséért valószínőleg több szabályozó-

elem lehet felelıs. A lamellocita specifikus expresszió transzkripció szintő szabályozását 

bizonyítja az a legújabb eredményünk is, amelyet az atilla gén 5’ nem transzlálódó 

régiójába inszertálódott genetikai elem fenotípusa mutat. A Mi{ET1}CG6579[MB03539] 
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Minos elem enhanszer csapdaként mőködik, és EGFP markert fejez ki. Az EGFP az 

elemben található eyeless promoter mőködését tükrözı kifejezıdése mellett lamellocita-

specifikus mintázatot mutat (Honti és mtsi. 2009). Mivel az EGFP kifejezıdése a 

homozigóta Mi{ET1}CG6579[MB03539] vonalban nem mutatja az Atilla fehérje egyéb 

szövetekben való vad típusú kifejezıdését, ez arra utal, hogy az atilla gén lamellocita 

specifikus kifejezıdéséért speciális szabályozóelem felelıs. A 

Mi{ET1}CG6579[MB03539] enhanszer csapda elem ezért kitőnı eszköz a lamellociták in 

vivo nyomonkövetésére a darázzsal immunindukált lárvákban.  

 Az Atilla fehérje in silico analízise alapján megállapítottuk, hogy a C-terminális 

hidrofób régiója elıtt GPI-hasítóhelyet tartalmaz. Az Atilla fehérje GPI-horgonyzóhelyén 

keresztül képes kovalensen kötıdni a sejtmembránban elhelyezkedı glikozil-foszfatidil-

inozitol molekula etanol-amin részéhez. Ez a kötıdés mindkét molekulának a GPI 

transzamidáz enzim általi hasításával jön létre az endoplazmatikus retikulumban, így a 

GPI-hez kapcsolt fehérje már nem rendelkezik a saját C-terminális transzmembrán 

doménjével (Maxwell és mtsi. 1995). 

A GPI-horgonyzott fehérjék a plazmamembrán különleges szerkezető, gliko- és 

szfingolipidekben gazdag régióiban fordulnak elı, az ún. mikrodoménekben vagy lipid 

tutajokban. Ezek a speciális membránrégiók többnyire a szignál-transzdukcióban 

játszanak szerepet, és több ismert jelátviteli útvonal kiindulási pontjai (pl. 

immunoreceptorok, növekedési faktorok, hormonreceptorok szignalizációja) (Alonso és 

mtsi. 2001, Pizzo és mtsi. 2003). A lipid tutajok és GPI-horgonyzott fehérjék különösen 

gyakran fordulnak elı emlıs limfocitákon, mind a T-sejt mind a B-sejt receptorkomplex 

ilyen formában kerül aktív állapotba (Horejsi és mtsi. 1999, Loertscher és mtsi. 2002). Az 

Atilla fehérje lipid tutajokban való elıfordulását vizsgáltuk, és azt találtuk, hogy a  

lamellocitákon az Atilla fehérje és a Choleratoxin B kolokalizációt mutat, ami arra utal, 

hogy az Atilla fehérje elsıdlegesen a lamellociták sejtmembránjának lipid tutaj 

szerkezetében fordul elı. Az Atilla fehérje lipid tutajokhoz való asszociációja felveti 

annak a lehetıségét, hogy részt vegyen sejt-sejt kölcsönhatások kialakításában vagy 

receptorkomplexek összeszerelıdésében.  

 

5. 3. AZ ATILLA  GÉN FUNKCIÓJA  

 

Az atilla gén funkciójának vizsgálata során elsısorban arra kerestük a választ, 

hogy milyen szerepet tölt be a lamellociták differenciációjában illetve funkciójában. Az 



  77 

atilla gén funkcionális elemzését két irányból közelítettük meg. Az egyik megközelítésben 

létrehoztuk az atilla gén funkcióvesztéses alléljeit, és megvizsgáltuk, hogy a parazitoid 

darazsak elleni immunválaszt befolyásolja-e az Atilla fehérje hiánya, a lamellociták 

differenciálódásától a darázspete körüli melanizált tok képzıdéséig. Tanulmányoztuk 

továbbá az atilla gén funkcióvesztéses alléljeit két genetikai interakcióban és egy 

genomikai kísérletben. Egy másik megközelítésben azt vizsgáltuk, hogy az atilla gén 

ektopikus kifejezıdése okoz-e változást a hemociták képzıdésében vagy funkciójában.  

Az atilla gén funkcióvesztéses alléljeit a gén közelében elhelyezkedı P-elem 

remobilizációjával hoztuk létre. Két remobilizációt végeztünk, különbözı módszerrel. Az 

elsı remobilizáció során letalitásra teszteltünk, ennek során csak olyan deléciókat tudtunk 

vizsgálni, amelyek az atilla gén mellett a szomszédos letális gént is érintették. Ezekbıl a 

vizsgálatokból már következtetni lehetett arra, hogy az atilla gén hiánya nem befolyásolja 

a lamellociták differenciálódását. Mivel azonban a letalitásért felelıs gén nem az atilla 

volt, ezért a remobilizációs kísérleteket egy másik módszerrel megismételtük, annak 

érdekében, hogy az atilla gén hiányát homozigóta formában részletesebben, és 

háttérmutációk nélkül vizsgálhassuk. Megállapítottuk tovbbá, hogy az SM6b balanszer 

egyik inverziós töréspontja érinti az atilla gént, megakadályozva annak átírását. Ezt a 

tényt a késıbbiekben fel tudtuk használni arra, hogy az atilla gén kifejezıdésének hiányát 

balanszer fölött is vizsgálni tudjuk. A második P-elem remobilizáció során az atilla gént 

érintı kismérető deléciókat is kaptunk. A létrehozott allélek mindegyike homozigóta 

életképes, fertilis, nem mutat könnyen észrevehetı fenotípust, és a lárvákban 

darázsfertızést követıen lamellociták differenciálódnak. Megvizsgáltuk a különbözı 

mérető deléciós alléleket hordozó törzsek egyedeiben az Atilla fehérje expresszióját  

darázzsal történı immunindukciót követıen. Mivel Atilla fehérjét egyik deléciós allélt 

hordozó törzs egyedeiben sem tudtunk kimutatni, így ezeket fehérje null mutánsoknak 

tekintettük. Az atilla gént nem érintı perfekt excíziónak tekintett alléleket hordozó 

egyedek mindegyike kifejezte az Atilla fehérjét, ezért ezeket kontrollként használtuk a 

kísérletekben.  

Mivel az Atilla fehérje kifejezıdésében és a lamellocita differenciációban sem a 

null mutánsok, sem a kontroll excíziók között nem találtunk különbséget, ezért további 

vizsgálataink során a legnagyobb mérető deléciót tartalmazó atilla309 null allélt és a 

kontroll excíziós atilla384 allélt homozigóta formában hordozó törzsekbıl származó 

egyedeket használtuk a fehérje funkciójának meghatározására. A kísérletek során idıben 

késıbb derült ki, hogy a kontrollként használt excíziós atilla384 allél hordozza a 
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remobilizált P-elem atilla géntıl távolabbi részét, amely a P-elem specifikus Pry4 és a 

CG6579-F primerrel végzett PCR során amplifikálható volt. Mivel azonban az atilla384 

allél fenotípusa a lamellociták differenciálódása szempontjából nem különbözött az atilla 

gént nem érintı excíziók fenotípusától, sem a vad típustól, ezért úgy gondoljuk, hogy az 

atilla gén hiányának funkcionális elemzése során megfelelı kontrollként szolgált.  

 Az atilla309 null mutáns lárvák Leptopilina boulardi parazitoid darázsfertızést 

követı vizsgálata során megállapítottuk, hogy a kontrollhoz képest nem változott a 

lárvákban a hemociták és ezen belül a lamellociták száma, az általunk ismert hemocita 

markerek megjelenése, a tokképzés folyamata és a darázsfertızést sikeresen túlélı 

egyedek életképessége. 

Az atilla null mutánsok fenotípusát néhány genetikai interakcióban is 

megvizsgáltuk. Elsısorban olyan mutációkat kerestünk, amelyek ismert szerepet játszanak 

a lamellociták differenciálódásában vagy funkciójában. Az egyik a tumorszuppresszor 

l(3)mbn-1 mutáció, amelynek fenotípusa a homozigóta lárvákban immunindukció 

hiányában is bekövetkezı nagymértékő hemocita proliferáció és lamellocita 

differenciáció, valamint melanotikus göbök képzıdése a hemolimfában. Az l(3)mbn-1 

mutáció a széles körő expressziót mutató MBN83 fehérje szerkezetében okoz változást, 

amelynek C-terminális része a humán citokeratinokkal homológ, de a mutáns fehérje 

hemocita proliferációra tett hatásának pontos oka még nem ismert (Konrad és mtsi. 1994).  

Több atilla mutáns és kontroll excíziós háttéren vizsgáltuk az l(3)mbn-1 mutáció 

fenotípusát, és az eredményekbıl arra következtettünk, hogy a megfigyelt jelenséget - 

miszerint a kettıs mutánsok mindegyikében csökkent a lamellociták, néhányukban (null 

mutáns: atilla309, kontroll:  atilla341, atilla384, EP364), pedig a képzıdı melanotikus göbök 

száma - nem az atilla gén hiánya okozza, hanem feltételezhetıen egy háttérmutáció. A 

jelenséget okozó mutációt nem térképeztük.  

A genetikai interakciós vizsgálatok másik jelöltje a humán Anaplasztikus Limfóma 

Kináz Drosophila homológja, a DAlk fehérje volt. A humán ALK szerepét a non-Hodgkin 

limfómához kötıdı transzlokációban ismerték fel, ahol a T-sejtekben való expressziója 

okozza ennek a limfómatípusnak a rosszindulatú átalakulását (Fujimoto és mtsi. 1996). A 

DAlk fehérje Drosophila hemocitákban kifejeztetve (Hemese-Gal4 meghajtó elemmel), 

hemocita proliferációt és nagymértékő lamellocita differenciálódást indukál, ami azonban 

nem jár együtt melanotikus göbök képzıdésével. A Hemese-Gal4 meghajtó elem által 

kifejeztetett UAS-DAlk hatását vizsgáltuk a lamellocita képzıdés folyamatában atilla309 

null mutáns és az atilla341 kontroll excíziós háttéren. Eredmények alapján nem tudtuk 
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igazolni az Atilla fehérje szerepét a hemocitákban túlhajtott DAlk fenotípusára, ezért azt a 

következtetést vontuk le, hogy az atilla gén nem vesz részt a lamellociták 

differenciálódásában a DAlk fehérje aktivációján keresztül. 

Megvizsgáltuk az atilla null mutánsnak a kontroll excíziós törzzsel összevetett 

genomszintő expressziós különbségeit egy együttmőködés keretében, Dan Hultmark 

csoportjával (UCMP, Umea, Svédország). A kísérlet elsıdleges célja az volt, hogy a teljes 

genom vizsgálatával találjunk olyan lényeges különbséget a két genotípus között, amelyek 

utalnak valamilyen biológiai folyamatra, amelyben az atilla gén hiánya változásokat hoz 

létre. A microarray kísérlet során az atilla309 null mutáns és az atilla384 excíziós kontroll 

lárvák génexpressziós mintázatát hasonlítottuk össze darázsszúrást követıen a tokképzés 

folyamatának három különbözı  állomását jelentı idıpontjában, amelyek a hemociták 

differenciálódásának különbözı stádiumait és azoknak a darázspetéhez való asszociációját 

tükrözik. A 3507 transzkripciós expressziós változást mutató gén közül két olyan 

csoportot találtunk, amelyek szignifikáns eltérést mutattak a két genotípus esetében. Az 

attacinA és attacinC antimikrobiális peptideket kódoló gének expressziós szintje az atilla 

null mutánsban 24 órával a darázsfertızést követıen csökkent. A másik két ismert attacin 

(attacinB és attacinD) termelıdése kisebb mértékben, de szintén csökkenést mutatott. Az 

attacinok az immunvédekezésben szerepet játszó antimikrobiális peptidek, a parazitoidok 

elleni immunválaszban szerepük még nem ismert. A késıbbi idıpontokban mindegyik 

attacin gén expressziós szintje hasonló értéket mutatott a két genotípus esetén. 

Feltételezhetı, hogy a darázsfertızést követı kezdeti idıszakban szerepe lehet az 

attacinoknak a.járulékos bakteriális fertızés kivédésében, de ez még nem bizonyított. A 

másik géncsoportot az ekdizon indukálta gének (eig) alkotják, amelyek az 

immunindukciót követıen 72 órával erıteljesen megnövekedett expressziót mutattak az 

atilla null mutánsban. Ezek a gének a genomban egymás mellett helyezkednek el és közös 

expressziós szabályozás alatt állnak (ecdyson-puff), szerepüket a bábozódás folyamatában 

töltik be. Feltételezéseink szerint ebben az esetben technikai hibalehetıségrıl van szó, 

amely során az atilla309 null mutáns lárvák fejlıdése a minták egymást követı 

feldolgozása miatt idıben átcsúszott a bábozódásra való felkészülés folyamatába. Nem 

zárható ki azonban a pozitív kapcsolat lehetısége sem. 

A microarray kísérlet során a mindhárom idıpontban csökkent vagy 

megnövekedett expressziót mutató gének egy része bizonyított vagy potenciális 

immunfunkcióval rendelkezik, nagyobb részük szerepe azonban ismeretlen. Eddig nem 

álltak rendelkezésünkre a jelölt gének megfelelı mutáns alléljei. A továbbiakban a 



  80 

rendelkezésre álló RNS interferencia konstruktok használatával tervezzük vizsgálni a 

jelölt gének és az atilla gén között létrejövı funkcionális kapcsolat lehetıségét. 

Az Atilla fehérje funkcióját hemocitákban (plazmatocitákban és kristálysejtekben)  

ektopikusan kifejeztetve is tanulmányoztuk. Megvizsgáltuk, hogy hogyan változik az 

egyes hemocita típusok differenciálódása vagy a plazmatociták és kristálysejtek funkciója, 

a lárvában és a kifejlett legyek keringésében. A parazitoid darázssal immunindukált 

Hemese-Gal4; UAS-atilla és a szülıi kontrollok között nem találtunk szignifikáns 

különbséget a lárvális és adult hemocita alpopulációk (plazmatociták, kristálysejtek és 

lárvákban a  lamellociták) arányában és számában, sem a plazmatociták fagocitózisában, 

sem a tokképzési reakcióban, ami arra utalt, hogy a parazitoid darázsfertızést követı 

hemocita proliferáció és lamellocita-differenciáció mechanizmusát és a hemocita 

alpopulációk alapvetı funkcióját az Atilla fehérje ektopikus megjelenése nem 

befolyásolta. Az UAS-atilla szülıi genotípusú lárvák a vad típusnál magasabb 

hemocitaszámot mutattak, ami valószínőleg a konstrukt beépülési helyével van 

összefüggésben. Ez a hemocitaszám-emelkedés azonban az utódokban a két szülıi hatás 

eredıjeként kiegyenlítıdött.  

Az atilla gén funkcióvesztéses alléljeinek és ektopikus expressziójának vizsgálata 

nem vitt közelebb az Atilla fehérje funkciójának megértéséhez. Ismert azonban, hogy a 

veleszületett immunválaszban résztvevı molekuláknál gyakran elıfordul a redundancia 

jelensége, azaz az egyes molekulák strukturális és funkcionális átfedése. Ez azt 

eredményezi, hogy egy-egy molekula funkciójának megszőnése nem okoz súlyos 

következményeket az immunválasz során. Az atilla gén szerepének helyettesítésére a 

Drosophila homológjai lehetıséget adhatnak.  

 

5. 3. AZ ATILLA  GÉN HOMOLÓGIÁJA  

  

 Az Atilla fehérje in silico analízise során megállapítottuk, hogy az extracelluláris 

régiójában tíz darab ciszteint tartalmaz, amelyek elrendezıdése és egymástól való 

távolsága meghatározott, és egy szerkezeti egység alapját képezik, amely az u-PAR/Ly-6 

(urokináz-típusú plazminogén receptor/limfocita antigén 6) doménre jellemzı. Az Atilla 

fehérje az extracelluláris doménje alapján az uPAR/Ly6/CD59/kígyó toxin-receptor 

szupercsaládba sorolható. Az u-PAR/Ly-6 domént tartalmazó fehérjék közös jellemzıje, 

hogy általában kis méretőek (kb. 120-200 aminosav hosszúságúak), és néhány kivételtıl 

eltekintve (pl. SLURP-1) GPI-horgonnyal rendelkeznek. Az u-PAR/Ly-6 család tagjaira 
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jellemzı, (különösen a nagy számú génnel rendelkezı Ly-6 család tagjai), hogy a 

genomban gyakran klaszterben helyezkednek el (Mallya és mtsi. 2002). A u-PAR/Ly-6 

család tagjainak egy részérıl ismert, hogy immunfunkcióval is rendelkezik. Az egérben és 

emberben leírt Ly6 antigének szerepet játszanak a limfociták szignalizációjában és sejt-

sejt adhézióban (Bamezai, 2004). Az emberben elıforduló CD59 (más néven protectin) 

pedig egy komplement regulátor fehérje, mely a membránkárosító komplex (MAC) 

kialakulását gátolja, így védi a sejteket a komplement közvetítette lízistıl (Davies és mtsi. 

1989), továbbá ismert, hogy a CD59 a T-sejtek aktiválásában szerepet játszik (Korty és 

mtsi. 1991). A tirozin-kináz aktivitással rendelkezı u-PAR molekulának a fibrinolitikus 

rendszer aktiválása mellett szerepe van a sejtvándorlásban, és az integrin szignalizációban 

is (Dear és mtsi. 1998). Az u-PAR molekulának továbbá központi szerepet tulajdonítanak 

a különbözı típusú karcinómák terjedésében és metasztatikus folyamataiban is (Mirshahi 

és mtsi. 1997). Expressziójának szabályozását tumor-specifikus gének is befolyásolják 

(Allgayer és mtsi. 1999). Az u-PAR/Ly-6 domén elıfordulása a Pfam adatbázis által a 

vírusok, baktériumok és állatok körét tartalmazó törzsfában széleskörő, a vírusoktól az 

emberig megtalálható, bár a 347 eddig vizsgált szekvencia elıfordulási száma az egyes 

osztályokon belül nem reprezentatív. Az ízeltlábúak törzsén belül mindössze a rovarok 

osztályába tartozó Anopheles gambiae (maláriaszúnyog) szekvenciája szerepel. Az 

Anopheles gambiae u-PAR/Ly-6 domént tartalmazó molekulája az ismeretlen funkciójú 

A4GSA6-1 néven annotált fehérje. (EMBL accession number EF426161). A Drosophila 

nemzetségben eddig nem írtak le u-PAR/Ly-6 doménnel rendelkezı fehérjét, és a fehérje 

adatbázisokban sem található ilyen. Az Atilla az elsı Drosophila fehérje, amely az 

uPAR/Ly6/CD59/kígyó toxin-receptor szupercsaládba sorolható. 

A Drosophila melanogaster genomjában és proteomjában az atilla gén és az Atilla 

fehérje teljes és rész-szekvenciáival kerestünk homológokat, de erıs szekvencia-

homológiát nem figyeltünk meg. Találtunk azonban 11 fehérjét, amely az Atilla fehérje 

szerkezetéhez nagyon hasonló felépítéssel rendelkezik, azaz tartalmaz szignál peptidet, tíz 

ciszteinbıl álló konzervált mintázatú domént, GPI-kötıhelyet és transzmembrán régiót. 

Ezeknek a fehérjéknek a kódoló génjeit atilla-szerő géneknek neveztük el. Az Atilla-szerő 

fehérjékben megfigyelhetı cisztein-elrendezıdés a protein-domén adatbázisokban 

(Prosite, Pfam) nem azonosítható u-PAR/Ly-6 doménként, habár a domén HMM logója 

illeszthetı az Atilla-szerő fehérjékre is. Úgy gondoljuk, hogy ezek a fehérjék az u-

PAR/Ly-6 domén távoli homológjait tartalmazzák. A FlyBase adatbázisban a dolgozat 

elkészültéig nem található információ az atilla-szerő gének funkciójáról, habár 
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folyamatosan frissülnek az adatok a gének expressziójáról és más génekkel való 

kölcsönhatásukról. Elsısorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy az atilla homológ gének 

képesek lehetnek-e biztosítani az atilla gén funkciójának helyettesítését, annak hiányában. 

Mivel az atilla gén eltávolítása esetén nem figyeltünk meg károsodást 

immunvédekezésben és a lamellocita-funkcióban, feltételezhetı, hogy az atilla gén egy 

redundanciával biztosított funkcionális egység tagja lehet. Megállapítottuk, hogy a 

homológ gének között a 38F régió génjeinek expressziós mintázata hasonlít leginkább az 

atilla adult expressziójához, de erıs egyezést, mRNS szint tekintetében sem mutatnak. 

Vizsgáltuk továbbá, hogy az atilla-szerő gének is kifejezıdnek-e a lamellocitákban, ami 

lehetıséget adhat arra, hogy az atilla gén hiányában redundáns módon viselkedve 

helyettesítsék az atilla gén lamellocitákban betöltött szerepét. Megállapítottuk, hogy hét 

homológ gén (CG17218, CG6583, CG9338, CG14401, CG6329, CG7781, CG14275) 

kifejezıdik a hemocitákban, de nincs közöttük olyan, amelyik az atilla génre jellemzıen 

csak a lamellocitákat is tartalmazó hemocita mintákban lenne kimutatható. Ez a 

megfigyelés azonban nem zárja ki annak a lehetıségét, hogy az atilla-szerő géneknek 

szerepe lehet a hemocitákban vagy az immunválasz során, amelyet akár az atilla génnel 

kölcsönhatásban is kifejthetnek. Annak kiderítése érdekében, hogy az atilla gén és 

Drosophila szerkezeti homológjai együttesen részt vesznek-e valamely biológiai 

folyamatban, tanulmányoztuk a homológ gének együttes eltávolításának következményeit, 

elsıdlegesen az immunválasz mőködésében. Megvizsgáltuk a 33D és a 38F atilla-szerő 

géneket tartalmazó régiót külön-külön átfedı deléciókat, illetve a két régiót érintı kisebb 

deléciók rekombinációjának fenotípusát Leptopilina boulardi darázsfertızést követıen. 

Azt tapasztaltuk, hogy a deléciók egy része gyenge enkapszulációs képességet mutatott, 

ami a darázspete körül képzıdı tok melanizációjának hiányát jelentette, a lamellociták 

differenciálódása azonban nem sérült. Megállapítottuk azonban, hogy a gyenge 

enkapszulációért felelıs szakasz nem a vizsgált deléciók által lefedett régióban található, 

azaz nem az atilla-szerő gének felelısek érte.  

Az atilla gén Drosophila homológjai által helyettesített szerepét a homológokkal 

elvégzett eddigi kísérletek nem zárják ki, és ezt a jövıben több homológ gén 

specifikusabb és együttes eltávolításával érdemesnek tartjuk részletesebben megvizsgálni.  
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5. 4. A LAMELLOCITÁK EREDETÉNEK MEGHATÁROZÁSA AZ ATILLA MARKER 

SEGÍTSÉGÉVEL  

 

A lamellociták származási helyének megállapítására, differenciálódásának 

tanulmányozására az Atilla molekula kiváló markerként szolgált. A hemociták in vivo 

nyomonkövetésére a Hemese-GFP riporter konstruktot alkalmaztuk, amelyrıl korábban 

megállapítottuk, hogy csak a keringı és a szesszilis hemocitákban fejezıdik ki, a központi 

nyirokszervben nem, annak ellenére, hogy az endogén Hemese fehérje minden 

hemocitában és hematopoietikus kompartmentumban kimutatható. A regulátor régiónak ez 

a jellegzetes mőködése alkalmassá tette a riporter törzset arra, hogy a lamellociták eredetét 

vizsgáljuk. 

 Megvizsgáltuk a lamellociták idıbeli megjelenését a központi nyirokszervben és a 

keringésben Leptopilina boulardi parazitoid darázsfertızést követıen 24, 48, 72 és 96 

órával, és megállapítottuk, hogy az Atilla és Hemese-GFP markert kifejezı lamellociták a 

darázssal történı immunindukciót követıen 24 órával már megjelennek a keringésben, 

jóval korábban, mint az irodalomban a lamellociták származási helyének tekintett 

központi nyirokszervbıl származó, Atilla markert kifejezı, de Hemese-GFP negatív 

lamellociták. Ez a megfigyelés arra engedett következtetni, hogy az Atilla markert 

kifejezı keringı lamellociták nem a központi nyirokszervbıl lépnek ki.  

 A lamellociták származási helyének pontosabb megállapításához elınyünkre 

szolgált a két szövet különbözı anatómiai elhelyezkedése is. Ez az anatómiai helyzet 

lehetıvé tette, hogy a központi nyirokszervet és a szesszilis kompartmentumot fizikailag 

válasszuk el egymástól a lárva középrégiójában alkalmazott ligatúra segítségével. 

Darázsfertızés és ligatúra alkalmazása után vizsgáltuk a keringésben megjelenı 

hemociták és ezen belül az Atilla markert kifejezı lamellociták számát, valamint a 

parazitoid darázspete körüli tokképzést. A darázzsal fertızött és ligatúrával ellátott 

egyedekben erıteljes lamellocita differenciálódást figyeltünk meg, és az Atilla fehérjét és 

a Hemese-GFP markert kifejezı lamellociták csak a lárvának a ligatúrától poszterior 

irányban elhelyezkedı részében jelentek meg, míg a ligatúrához képest anterior irányban 

elhelyezkedı központi nyirokszerv ép maradt, és a keringésben megjelenı hemociták 

jelentıs része plazmatocita volt. A darázspete körüli tok képzıdése és melanizációja 

szintén csak a lárva ligatúrától poszterior részében zajlott le, ami arra is utal, hogy a 

tokképzésben a lamellociták elengedhetetlen szerepet játszanak.   
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 A lamellocitáknak a keringésben és a központi nyirokmirigyben való idıbeli 

megjelenési mintázatából, illetve a szesszilis szövet és központi nyirokmirigy fizikai 

elválasztását követıen a lárva elülsı vagy hátulsó részében való megjelenésébıl azt a 

következtetést vontuk le, hogy a lamellociták a darázsfertızést követıen elıször nem a 

központi nyirokmirigyben képzıdnek, hanem a lárva hátulsó hematopoietikus szövetében, 

a szesszilis szövetben. 

 

 

5. 5. A CHEERIO GÉN SZEREPE A LAMELLOCITÁK DIFFERENCIÁLÓDÁSÁBAN  

 

A lamellocitákon megnyilvánuló molekulák közül az L1 vagy Atilla fehérje mellett 

az L5 molekula szerepét is vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy az L5 molekula a cheerio 

gén által kódolt Filamin egyik izoformája. Kísérleteink során kimutattuk, hogy a 

lamellocitákon a Filaminnak a 240 kDa izoformája fejezıdik ki. A cheerio gén 

funkcióvesztéses mutánsában a lamellociták immunindukció hiányában is megjelennek a 

lárva keringésében. Ezt a spontán lamellocita differenciálódási fenotípust a Filamint 

kódoló cDNS bevitelével menekíteni tudtuk. Megállapítottuk, hogy a Filamin 240 kDa 

izoformája a lamellocita differenciálódás szuppresszora. A Filaminról élesztı két hibrid 

rendszerben kimutatták, hogy az aktinon kívül kölcsönhatásban áll a Toll receptor 

fehérjével is (Edwards és mtsi. 1997); a Toll receptor konstitutívan aktív formája pedig 

lamellocita differenciálódást eredményez (Qui és mtsi. 1998). A lamellociták kialakulása 

során a sejtváz is átrendezıdik, és ebben az átrendezıdésben valószínő, hogy a Filamin-

240 is szerepet játszik. Lehetséges, hogy funkcionális kapcsolat is fennáll a két fehérje 

között, azonban annak megválaszolása, hogy a Toll jelátviteli út miképpen szabályozhatja 

a sejtváz átrendezıdését a Filamin-240 révén, további vizsgálatokat igényel. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) kiváló modellszervezetté vált a 

veleszületett immunitás tanulmányozásában, amelyet genetikai eszköztára és a biológiai 

folyamatoknak a rovarok és a gerincesek közötti molekuláris szinten felismert analógiája 

tett lehetıvé. Fejlıdése során az ecetmuslica a lárvastádiumokban van kitéve a legtöbb 

fertızésnek, vírusok, baktériumok, gombák és parazitoid darazsak által. A Drosophila 

lárva immunrendszerét alkotja a zsírtest, amely antimikrobiális peptideket termel, a 

hemociták képzıdésének és differenciálódásának szabályozó és képzıdési helyeként 

ismert központi nyirokszerv, és a szövetekhez kitapadt hemocitákból álló poszterior 

hematopoietikus szövet (PHT), valamint keringı immunsejtek vagy hemociták. A keringı 

hemociták morfológiai jellegzetességeik alapján három fı típust alkotnak: a plazmatocitát, 

a kristálysejtet és a lamellocitát, amelyek feladatai közé tartozik a testidegen részecskék 

fagocitózisa (plazmatociták), antimikrobiális peptidek termelése (plazmatociták) és az 

idegen szövetek körüli tok képzése (minden sejttípus). Laboratóriumunkban a Drosophila 

melanogaster hemocitáin kifejezıdı fehérjék immunválaszban betöltött szerepét 

vizsgáljuk. A sejtközvetítette immunválasznak  a parazitoid darazsak elleni védekezésben 

ismert reakciója a tokképzés vagy enkapszuláció. A lamellociták szerepét eddig csak  a 

tokképzésben írták le. A folyamat során a plazmatociták felismerik az idegen testet és a 

petére tapadnak, majd az újonnan differenciálódó lamellociták több rétegben körülveszik 

és tokot alakítanak ki. A tok végül a kristálysejtek közremőködésével melanizálódik, ami a 

parazitoid darázs pusztulásához vezet. A tokképzés folyamata fenotípusos analógiát mutat 

a gerincesek granulómaképzıdésével. A lamellociták differenciálódásának és a tokképzés 

lépéseinek részletesebb megismerése érdekében munkánk során lamellocitákon kifejezıdı 

molekulákat vizsgáltunk molekuláris módszerekkel. 

Munkánk egyik célja a Drosophila melanogaster tokképzési reakciójában szerepet 

játszó lamellociták felszínén kifejezıdı L1 fehérje molekuláris analízise volt. A 

darázsfertızést követıen differenciálódó nagymérető lapos lamellocitákon és kis kerek 

hemociták alpopulációján expresszálódó L1 molekulát három különbözı epitóppal reagáló 

monoklonális ellenanyag ismeri fel. A monoklonális ellenanyagok felhasználásával 

immunoprecipitált L1 fehérje tömegspektrometriai analízisével a Drosophila 

melanogaster adatbázisában azonosítottuk az L1 molekulát kódoló gént, amelyet atillának 

neveztünk el. A három exonból álló atilla gén a 2. kromoszóma bal karján, citológiailag a 

33D3-D3 régióban helyezkedik el. 
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Az atilla gén immunválaszban betöltött szerepének vizsgálatához P-elem 

remobilizációval létrehoztuk a gén funkcióvesztéses alléljeit. Megállapítottuk, hogy az 

atilla null alléleket hordozó egyedekben az Atilla fehérje nem fejezıdik ki, az állatok 

homozigóta életképesek, fertilisek, morfológiai elváltozásokat nem mutatnak. Továbbá a 

parazitoid darazsak által kiváltott immunindukció során az atilla null allélt hordozó 

egyedekben sem a lamellociták differenciálódása, sem a tokképzési reakció nem sérült.  

Az atilla null mutánsokat genetikai interakcióban is vizsgáltuk. A lamellociták 

nagy mennyiségő képzıdésével járó mutációk közül, a melanotikus tumorkézıdést is 

mutató tumor szuppresszor l(3)mbn-1 mutációt, valamint az emlıs Anaplasztikus 

Limfóma Kináz Drosophila homológjának, a DAlk fehérjének a hemocitákban 

kifejeztetett formáját vizsgáltuk atilla null mutáns háttéren. Megállapítottuk, hogy az 

atilla gén hiánya nem befolyásolta sem az l(3)mbn-1, sem a hemocitákban kifejeztetett 

DAlk fenotípusát, azaz a vizsgált interakciós partnereken keresztül az atilla génnek nincs 

szerepe a lamellociták differenciálódásában.  

Az atilla null mutáns és az atilla gént expresszáló kontroll darázzsal indukált 

lárváin genomszintő expressziós összehasonlító vizsgálatokat végeztünk, és az 

immunválasz három különbözı idıpontjában jelentıs expressziós változást mutató 

géneket kerestünk. Összesen 14 jelöltet találtunk, amelyek közül négynek feltételezett 

vagy ismert szerepe van az immunvédekezésben. A jelöltek és az atilla gén 

kölcsönhatásának illetve az immunválaszban betöltött szerepüknek a részletesebb 

vizsgálata további kísérleteket igényel. 

Az atilla gén expressziójának vizsgálatát kiterjesztettük a teljes egyedfejlıdésre és 

megállapítottuk, hogy az Atilla fehérje megtalálható az embrió, lárva, báb és kifejlett 

stádiumokban különbözı szövetekben (bél, trachea, nyálmirigy, szívcsı, endotélium), a 

hemociták közül azonban csak a lamellocitákon jelenik meg.   

Az atilla gén a transzmembrán Atilla fehérjét kódolja, amely GPI-hasítási helyet is 

tartalmaz, így egy poszttranszlációs módosulás révén a GPI (glikozil-foszfatidil-inozitol) 

molekulán keresztül kapcsolódik a sejtmembrán külsı felületéhez. A GPI-vel kapcsolt 

fehérjékre jellemzı, hogy a sejtmembrán koleszterolban gazdag régióiban, az ún. lipid 

tutajokban dúsulnak fel, különösen a ligand hatására bekövetkezı receptorkomplexek 

kialakulásakor, amely aktiválja a sejten belüli jelátviteli folyamatokat. Kísérleteink során 

kimutattuk, hogy az Atilla fehérje kolokalizálódik a lamellociták lipid tutajaival.  

Az Atilla fehérje cisztein gazdag extracelluláris domént tartalmaz, amely alapján 

az urokináz-típusú plazminogén receptor/limfocita antigén 6 (u-PAR/Ly6) családba 
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sorolható, amelynek tagjaira jellemzı, hogy kismérető, GPI-kapcsolt fehérjék, amelyek 

között megtalálhatóak az immunválaszban (CD59, Ly-6) vagy a véralvadásban és tumoros 

folyamatokban (u-PAR) szerepet játszó fehérjék is.  

A Drosophilában az Atilla az elsı u-PAR/Ly6 családba sorolható fehérje. A 

Drosophila melanogaster fehérje adatbázisában további tíz olyan fehérjét találtunk, 

amelynek szerkezete, különösen a GPI-horgonyzóhely és a ciszteinek konzervált 

elhelyezkedése szempontjából, nagyfokú hasonlóságot mutat. Ezeket a homológ fehérjéket 

kódoló géneket atilla-szerő géneknek neveztük el, amelyek a genomban 2-5 tagból álló 

csoportokban helyezkednek el. Megvizsgáltuk, hogy az atilla és az atilla homológ gének 

együttes eltávolítása befolyásolja-e a lamellociták differenciálódását vagy a parazitoid 

darazsak elleni védekezés hatékonyságát, és megállapítottuk, hogy a homozigóta atilla 

null allélnek és hat atilla-szerő gént átfedı heterozigóta deléciónak a rekombinációja nem 

befolyásolta a lamellociták differenciálódását vagy funkcióját. 

Az Atilla fehérje a lamellociták differenciálódásának nyomonkövetésére 

használható marker. Megfigyeléseink szerint az Atilla fehérjét expresszáló lamellociták a 

darázssal történı immunindukciót követıen 24 órával már megjelennek a keringésben, 

korábban, mint az irodalomban a lamellociták származási helyének tekintett központi 

nyirokszervben. Kísérleteink során darázsfertızést követıen az élı lárvákban fizikailag és 

molekuláris markerek segítségével elkülönítettük egymástól a lárva elülsı részében 

elhelyezkedı központi nyirokszervet és a hátulsó rész hematopoietikus szövetét, majd 

vizsgáltuk a keringésben megjelenı hemociták és a lamellociták számát, valamint a 

tokképzés hatékonyságát. Megfigyeltük, hogy a lamellociták képzıdése, valamint a 

darázslárvák melanizációja és tokképzése is csak a hátulsó részben történt meg, és 

megállapítottuk, hogy a lamellociták döntı része a parazitoid darázzsal történı fertızést 

követıen a lárva hátulsó hematopoietikus szövetébıl vagy a hátulsó részre kitapadt 

szesszilis sejtekbıl differenciálódva jut a keringésbe, idıben is megelızve a központi 

nyirokszervbıl származó keringı lamellociták megjelenését. 

Munkánk további célja volt a lamellocitákon megnyilvánuló másik molekula, az 

L5 vagy Filamin szerepének a tisztázása a lamellociták képzıdésében illetve funkciójában. 

Kimutattuk, hogy a lamellocitákon a cheerio gén kódolt Filamin 240 kDa izoformája 

fejezıdik ki. A cheerio gén funkcióvesztéses mutánsában a lamellociták immunindukció 

nélkül is megjelennek a lárva keringésében. Ezt a spontán lamellocita differenciálódási 

fenotípust a Filamint kódoló cDNS bevitelével menekítettük. Megállapítottuk, hogy a 

Filamin 240 kDa izoformája a lamellocita differenciálódás szuppresszora. 
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10. SUMMARY 

 
The fruit fly, Drosophila melanogaster is rated as an excellent model system to 

study the innate immunity, because insects and vertebrates share numerous common 

molecular elements of immune response. In our laboratory, we examine the blood cells or 

hemocytes of Drosophila melanogaster, which have a remarkable role in the immune 

response. We identified several marker molecules of hemocytes, which help us to follow 

their differentiation. We assume that these marker molecules would play role in the 

development or function of the hemocytes, thus we decided to analyze these proteins with 

molecular methods. 

 Our first aim was to identify the L1 protein, which is expressed by a type of blood 

cells, the lamellocytes, because we assumed that the L1 molecule would have a function in 

the encapsulation reaction or the maturation of lamellocytes. We showed that monoclonal 

antibodies which react with lamellocytes in the same pattern recognize three different 

epitopes of the L1 protein. We immunoprecipitated the L1 protein from hemocyte lysate, 

isolated it from acrylamide gel, and analysed its peptides by mass spectrometry, then 

identified the coding gene in the database. The gene we named as atilla, consists of three 

exons and is localised in the 33D2-D3 cytological region of second chromosome.   

 In order to examine the function of the gene, we generated the loss of function 

alleles of the gene by P-element remobilization. Analysis of the atilla null alleles revealed 

that they are homozygote viable and fertile with no phenotype in viability. We tested the 

immune response of the atilla null mutants against parasitoid wasp infection. The results 

showed that in the absence of the Atilla protein the differentiation and the function of 

lamellocytes, and the effectiveness of the encapsulation reaction did not change as 

compared with controls. 

We also investigated the function of the atilla gene in genetic interaction with the 

l(3)mbn-1 mutation, which shows robust lamellocyte differentiation and melanotic 

tumorous phenotype, and also with the hemocyte specifically drived UAS-DAlk,, which 

induces lamellocyte formation without melanotic tumorous phenotype. The atilla null 

alleles did not change the phenotype of the single mutations in the interaction, thus we 

concluded that the atilla gene do not play role in the lamellocyte differentiation through 

the genes examined in the interaction experiments.  

 We performed a genomic expression screen on the parasitic wasp induced atilla 

null mutant larvae. We collected the genes which showed expressional changes in the 
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atilla null mutant larvae compared to the control in all the examined time points: 24, 48 

and 72 hours after parasitoid wasp infestation. One third of the selected genes is associated 

with a known or a potential immune function, but it is still necessary to find their real 

connection with the atilla gene.  

We analysed the expression pattern of Atilla during the ontogenesis. Immuno-

precipitation and immune staining of different tissues showed that the Atilla protein is 

presented in the embryonal, in the larval and also in the adult stage. It appears on 

hemocytes only in larvae, but the Atilla protein is also expressed in many organs (gut, 

trachea, salivary gland, heart tube, endothelium).  

The Atilla protein contains a GPI-anchoring site directly before its transmembrane 

domain, which serves as an alternative site of membrane binding. GPI-anchored proteins 

frequently occur in lipid rafts, which are special places for assembling receptor complexes. 

The colocalisation of the Atilla protein with lipid raft marker CTB suggests its association 

to lipid rafts. The Atilla protein is categorized in the family of u-PAR/Ly6 on the basis of 

its cystein-rich domain in the extracellular region. The members of this family are usually 

small polypeptides which have a GPI-anchor. They are expressed widely and have 

multiple roles, but most of them have a function in the immune response or in tumorous 

progress.  

We have found structural homologs of the atilla gene by BLAST search with a 

protein sequence, in which similar protein domains can be obtained. Interestingly, no      

u-PAR/Ly-6 family members have been described in Drosophila yet. These genes are 

localised in the genome in miniclusters, containing two to five homologs. We named these 

genes atilla-like genes. The deletion of the genomic region containing five atilla-like 

homologs recombinated with the deletion of atilla and the neighbouring atilla-like gene 

did not affected the differentiation or function of the lamellocytes.  

 Our second aim was to analyse the origin of lamellocyte production, using Atilla 

as a lamellocyte marker. We analysed the time-scale of appearance of the lamellocyte in 

the lymph glands and the circulation, and found that lamellocytes appear in the circulation 

earlier and in higher amount than in the lymph glands, which suggest their other place of 

origin. We have also separated physically by ligature the two compartments, which 

contain the two potential places of origin, the lymph glands, localized anteriorly in the 

larva, and the sessile tissue localized in the posterior part of the larva. We have analysed 

the number of hemocytes and lamellocytes as well as the efficiency of encapsulation 

reaction in the two compartments after wasp infestation and ligature. We have found that 
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lamellocytes were produced only in the posterior part of the larva; however the lymph 

gland in the anterior part was uninjured. The encapsulation and melanization of the wasp 

eggs occured also only in the posterior part. We described that lamellocytes can come 

from the posterior larval hematopoietic tissue, after wasp infestation.  

 Our third aim was to clarify the role of the L5 antigen, namely Filamin in 

lamellocyte differentiation. We have shown that lamellocytes express the 240 kDa isoform 

of Filamin encoded by the cheerio gene. The loss of function of cheerio caused 

lamellocyte differentiation in larvae without wasp infestation. We could rescue the 

phenotype of the cheerio mutant by transforming it with the cDNA of the cheerio gene. 

We proved that Filamin-240 is the suppressor of lamellocyte differentiation.  

 

 
 

 


