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BEVEZETÉS 

 

A változó környezethez, stresszhez történő adaptáció nélkülözhetetlen az 

élőlények túléléséhez. Doktori munkám középpontjában az oxidatív és xenobiotikus 

stresszválasz egyik mesterregulátora, az SKN-1/NRF2 transzkripciós faktor áll. 

Szervezetünk sejtjeiben az életfolyamataik során folyamatosan termelődnek toxikus 

metabolitok, köztük reaktív oxigén gyökök (ROS), amelyek károsítják valamennyi 

sejtalkotó makromolekulát. Az NRF2 transzkripciós faktor antioxidáns és a sejt 

méregtelenítő folyamataiban résztvevő enzimek expresszióját képes aktiválni, amelyek 

csökkentik az oxidatív stressz és az általa okozott károsodás mértékét. A sejteket az 

oxidatív stressz extracelluláris forrásból is érheti, pl. oxidáló vegyszerek, bakteriális 

toxinok, egyes immunsejtjeink pedig reaktív oxigén gyökökkel (ROS) pusztítják el a 

kórokozó baktériumokat. Fokozott oxidatív stressz tapasztalható öregedéskor, valamint 

több patológiás folyamat alkalmával is, pl. érelmeszesedésben, Alzheimer kórban, 

krónikus obstruktív tüdőbetegségben. Ismert az NRF2 jótékony hatása ezen betegségek 

megelőzésében, illetve a szöveti károsodás mértékének csökkentésében. Ily módon az 

NRF2 új gyógyszercélponttá vált, amelynek interakciós partnereinek és funkcióinak 

megismerése elősegítheti a célzott, hatékony gyógyszertervezést és a betegségek 

kezelését. 

Bár az NRF2 intenzíven kutatott fehérje, eddig még nem készült olyan átfogó 

adatbázis, amely magába foglalta volna az NRF2-vel kapcsolatba lépő fehérjéket, 

valamint az NRF2 szabályozásával és funkcióival kapcsolatos információkat. Doktori 

munkám során megvizsgálva a rendelkezésre álló irodalmat elkészítettem az NRF2 

interakciós és regulációs hálózati adatbázisát. Az így létrehozott adatbázis segítségével 

funkcionális kérdésekre is választ tudunk javasolni. Emellett az NRF2/SKN-1 

immunválaszban betöltött szerepét a humán természetes immunitást jól modellező 

Caenorhabditis elegans fonálférgen vizsgáltam meg. A modell választásakor az is 

szempont volt, hogy a C. elegans-t széles körben használják a stressz- és 

öregedéskutatás területén is, amelyben laboratóriumunk nagy hagyományokkal 

rendelkezik, és az immunitás mellett az NRF2/SKN-1 szerepét ezeken a területeken is 

terveztük vizsgálni.  
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Az NRF2 és C. elegans ortológja az SKN-1 hasonló funkciókat lát el az oxidatív 

és xenobiotikus stresszválasz koordinálásában. Mindkét fehérje szabályozásában 

kulcsszerepet játszik a foszforiláción keresztüli aktiválás/gátlás. Az SKN-1 aktivitását 

szabályozó kinázok között találjuk a C. elegans immunitásában legfontosabb két 

jelátviteli útvonal a p38 MAPK (aktiváció) és az inzulin/IGF (gátlás) útvonal kinázait. 

Habár nem ismert az SKN-1 aktivációja immunválasz során, szabályozása révén 

felmerül ennek a lehetősége. A fenti két útvonal ugyanis antimikrobiális fehérjék 

expresszióját indukálja a bélhámsejtekben bakteriális fertőzés hatására. Doktori 

munkám során tehát megvizsgáltam, hogy SKN-1, antioxidáns transzkripciós faktor 

részt vesz-e a bélhámsejtek ellenállóképességének megőrzésében immunválasz során C. 

elegans-ban.  

Az immunszeneszcencia, az immunválasz hatékonyságának csökkenése 

öregedés során általános az élővilágban. A C. elegans fonálféregben kimutatták, hogy 

az immunszeneszcencia hátterében a p38 MAPK útvonal aktivitásának csökkenése és a 

bél szöveti leépülése áll. Mivel a p38 MAPK útvonal az egyik legfontosabb aktivátora 

az SKN-1-nek, csökkent aktivitása hatással lehet az SKN-1-re is. Emberben nem ismert 

az NRF2 szerepe az immunszeneszcenciában, így a C. elegans fonálférgen kapott 

eredmények új irányt nyithatnak a területen.  
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

Doktori munkám középpontjában az NRF2 és Caenorhabditis elegans 

ortológjának, az SKN-1 funkcióinak, elsősorban az immunitásban betöltött szerepének 

bioinformatikai és kísérletes vizsgálata állt.  

 

1. Az NRF2 bioinformatikai elemzésének főbb célkitűzései: 

 

 Az emlős NRF2 interakciós partnereit tartalmazó adatbázis felépítése a 

kapcsolatokat leíró tudományos publikációk gyűjtésével. 

 

 Az emlős NRF2 funkcióinak meghatározása valamint újabbak predikciója az 

interakciós partnerei funkcióinak elemzésével. 

 

 

2. Az SKN-1 C. elegans modellállaton végzett vizsgálatainak főbb célkitűzései: 

 

 Az SKN-1 C. elegans patogén rezisztenciájában betöltött szerepének jellemzése. 

 

 Az SKN-1 szerepének elemzése a C. elegans immunszeneszcenciájában. 
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MÓDSZEREK 

 

Az NRF2 bioinformatikai elemzéséhez felhasznált módszerek 

Az NRF2 interakciós adatbázisának kiépítése 

Kézi gyűjtéssel az irodalomban elérhető hivatkozások részletes átnézésével 

létrehoztam az NRF2-höz kapcsolódó fehérjék és célgénjeinek kísérletesen bizonyított 

interakciós adatbázisát. A lehetséges kapcsolódó partnereket az iHOP internetes 

keresővel kerestem ki. Azokat a cikkeket választottam ki, amelyekben az NRF2-t 

valamely emlős fajban (pl. humán, egér, patkány) vizsgálták. Az NRF2 és interakciós 

partnere közötti kapcsolatot leíró cikkből a korábban az intézetünkben kidolgozott, 

SignaLink nevű jelátviteli adatbázis készítéséhez használt gyűjtési protokolt 

használtam. Külön listát készítettem a nem fehérje-fehérje, hanem regulációs 

kapcsolatokról, amely az NRF2 és a célgénjei közötti kapcsolatot tartalmazták. 

Valamennyi kapcsolat esetén megadtam a kapcsolatot leíró cikk Pubmed azonosítóját, 

így az adatbázisban szereplő minden kapcsolat visszakereshető. Az adatbázis felépítése 

2011 novemberében zárult le. 

 

Az NRF2 funkcióinak feltérképezése  

Az NRF2 interakciós adatbázisban szereplő fehérjék funkcióit és ezek 

statisztikai kiértékelését a GOTermFinder internetes alkalmazás segítségével végeztem 

el. A program alapértelmezett statisztikai kiértékelését használtam, és csak azon Gene 

Ontology (GO) biológiai folyamatokat használtam fel az elemzéshez, amelyek több 

mint 10 partner esetén fordultak elő. Az így kapott funkciólistát összevetettem az 

NRF2-höz rendelt GO funkciókkal és meghatároztam az új, az NRF2-höz nem rendelt 

funkciókat.  

 

Az SKN-1 vizsgálatához alkalmazott módszerek 

A Caenorhabditis elegans fonálférgek fenntartása 

A fonálférgeket laboratóriumi körülmények között ún. NGM (Nematode Growth 

Medium) lemezen tartjuk fenn 15-20
o
C-os termosztátokban. A fonálférgek táplálékául 

az Escherichia coli OP50 baktériumtörzs szolgál.  
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A C. elegans fonálférgek keresztezése 

Az SKN-1 aktiváció mechanizmusának vizsgálatához két törzset hoztam létre 

keresztezéssel: Pgcs-1::gfp;pmk-1(km25) és Pgcs-1::gfp;tir-1(qd4) törzseket. A 

keresztezés során Pgcs-1::gfp hermafrodita állatokat kereszteztem pmk-1(km25) illetve 

tir-1(qd4) heterozigóta hímekkel. Mivel a populáció csak 0,1-0,2 %-ban tartalmaz 

hímeket, elsőként N2 vad típusú hímeket hoztam létre fiatal felnőtt hermafrodita állatok 

stresszelésével (5-6 óra 30
o
C-on). Stressz hatására megnő az utódgenerációban a hímek 

aránya, amelyek számát hermafroditákkal történő pároztatással lehet fenntartani. Az így 

kapott N2 hímeket kereszteztem az adott mutáns hermafroditákkal és ezek heterozigóta 

hím utódait használtam fel a Pgcs-1::gfp transzgén törzzsel történő keresztezéshez. Az 

F2 generáció genotípusát PCR-rel ellenőriztem. 

 

Géncsendesítés „etetéses” RNS interferenciával C. elegans-ban 

Az „etetéses” RNS interferencia (RNSi) módszer széles körben alkalmazott 

eljárás, amellyel lehetségessé válik egy adott géntermék expressziójának specifikus 

gátlása. A doktori munkám során a dsRNS-t termelő baktériumokat 16 órán keresztül 

növesztettem 100 µg/ml ampicillint tartalmazó LB tápoldatban. A kultúrákat 100 µg/ml 

ampicillin, 12,5 µg/ml tetraciklin és 1 mM IPTG-t (izopropil β-D-1-tiogalaktopiranozid) 

tartalmazó NGM lemezekre szélesztettem. Több RNSi baktérium használatakor a 

különböző baktérium kultúrák egyenlő arányú keverékét alkalmaztam. Kontrollként az 

üres vektort tartalmazó HT115(DE3) baktériumot használtam.  

 

Patogén túlélési teszt 

A patogén túlélési tesztek alkalmasak az egyes C. elegans törzsek általános 

immunitásának összehasonlítására. A tesztek során steril állatokat alkalmaztam, a 

peteképzést az ivarsejtek és az embrió fejlődésében nélkülözhetetlen cdc-25.1 gén RNSi 

baktériummal történő csendesítésével akadályoztam meg. A patogén túlélési teszthez az 

állatok 20
o
C-on nőttek fel cdc-25.1(RNSi) lemezen fiatal felnőtt állapotig. Kivételt 

képeztek ez alól a daf-2(e1370) mutánssal végzett kísérletek, amelyben 15
o
C-on nőttek 

fel az állatok. Az öregedés hatásának vizsgálatához az állatokat a fiatal felnőtt kor 

elérését követően OP50-NGM lemezeken tartottam 20
o
C-on a patogén túlélési teszt 

kezdetéig. A fonálférgek ellenállóképességének tesztelésére két humán opportunista 
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baktériumtörzset használtam, a Gram-negatív Pseudomonas aeruginosa PA14 és a 

Gram-pozitív Enterococcus faecalis SdB262 törzset. A tesztekben 30-30 fiatal felnőtt 

állatot tettem az E. faecalis vagy P. aeruginosa lemezekre, legalább 3 párhuzamos 

mintát alkalmazva. A patogén túlélési teszteket 25
o
C-on végeztem és 12 óránként 

feljegyeztem a halott illetve élő állatok számát a populáció teljes kihalásáig.  

 

Az SKN-1 célgének aktiválásának vizsgálata fluoreszcens mikroszkópiával 

Az SKN-1 két célgénjének: a gcs-1 (γ-glutamin cisztein szintetáz) és a gst-4 

(glutation-S-transzferáz) expresszióját vizsgáltam GFP (zöld fluoreszcens fehérje) 

riporter törzsekkel. A Pgcs-1::GFP szintjének változása az SKN-1 transzkripciót 

aktiváló hatásáról ad információt, míg a gst-4::gfp törzs vizsgálatakor a GST-4 fehérje 

mennyiségi változását is követhetjük. A fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatokhoz L3 

lárvákat inkubáltam P. aeruginosa lemezeken vagy a kontrollként szolgáló OP50 

lemezeken 25
o
C-on. 24 óra fertőzést követően az állatokat 40 mM levamizolt tartalmazó 

M9 pufferben immobilizáltam 2% agaróz padon. Az állatokról Leica DMI6000B 

fluoreszcens mikroszkóppal DFC480 kamerával készítettem felvételeket a Semmelweis 

Egyetem Élettani Intézetében.  

 

Az SKN-1 lokalizációjának vizsgálata fluoreszcens mikroszkópiával 

Az SKN-1 transzkripciós faktor aktiválását követően a citoplazmából a 

sejtmagba vándorol. Az SKN-1::GFP lokalizációjának vizsgálatához L3 lárvákat P. 

aeruginosa vagy kontroll OP50 lemezeken 5 órán keresztül inkubáltam. Kondíciónként 

legalább 15 féregről készítettem felvételt a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének 

Leica DMI6000B mikroszkópján DFC480 kamerával. A felvételeken megszámoltam, 

hogy a férgek 20 bélhámsejtje közül mennyiben látható nukleáris SKN-1::GFP. A 

Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében Zeiss LSM510 konfokális lézer szkenning 

mikroszkóppal 40×/1.3 olaj immerziós objektívvel (Plan-Neofluar, Zeiss) reprezentatív 

felvételeket készítettünk az állatokról.  
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Patogén túlélési teszt oxidatív előkezeléssel 

Doktori munkámat megelőzően nem vizsgálták az oxidatív előkezelés hatását a 

C. elegans patogén rezisztenciájára. Ennek tesztelésére alkalmas protokoll beállításához 

2. napos felnőtt állatokat 1 mM, 1,5 mM and 2 mM hidrogén-peroxidot tartalmazó 

folyékony (agart nem tartalmazó) NGM oldatban inkubáltam két órán keresztül. 

Kontrollként H2O2-t nem tartalmazó folyékony NGM-t alkalmaztam. Az állatokat 

OP50-NGM lemezre pipettáztam és 12 óra „regenerálódási” szakaszt követően kezdtem 

meg a patogén túlélési tesztet.  

 

C. elegans fonálférgek oxidatív toleranciájának mérése  

Az állatok oxidatív toleranciájának összehasonlításához egypontos mérési 

módszert alkalmaztam. 35-35 fiatal felnőtt állatot 3 mM és 5 mM H2O2-t tartalmazó 

folyékony NGM oldatban inkubáltam egy órán keresztül. Ezt követően OP50-NGM 

lemezre pipettáztam az állatokat és 24 órával később feljegyeztem az életben maradt és 

halott állatok számát (a patogén túlélési tesztben leírt módszernek megfelelően).  

 

A C. elegans élethosszának mérése 

25-25 fiatal felnőtt állat élethosszát cdc-25.1(RNSi) kezeléssel történt 

sterilizálást követően OP50-NGM lemezen 25
o
C-on mértem meg. A férgek állapotát 

naponta ellenőriztem platina tű érintési próbával. Kondíciónként két párhuzamos 

mintával dolgoztam. 

 

Az öregedés-függő SKN-1 célgének jellemzése 

Az analízishez elsőként három, korábban publikált microarray adatbázis átfedő 

elemeit határoztam meg. Ismert SKN-1 által szabályozott géneket kerestem azon 379 

gén között, amelyek mennyisége a legnagyobb mértékben (kevesebb, mint tizedére) 

csökken öregedés során (a 15 napos felnőtt állatokban a 6 napos felnőttekhez képest). 

Az így kapott 46 gén ismert funkcióit kigyűjtöttem a Wormbase adatbázisból, három 

funkcióra koncentrálva: oxidatív stressz, PA14 fertőzés vagy PMK-1 befolyásolja-e a 

gén expresszióját. 
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Statisztikai elemzés 

Valamennyi statisztikai elemzést SPSS 15.0 szoftver (SPSS Inc.) segítségével 

végeztem el. A túlélési és élethossz görbéket Kaplan-Meyer log-rank teszttel 

elemeztem. Amennyiben több mérés által kapott adatok átlagát hasonlítottam össze, egy 

utas ANOVA teszttel elemeztem az adatokat.  
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EREDMÉNYEK 

 

Az NRF2 funkcióinak vizsgálata bioinformatikai eszközökkel 

NRF2 interakciós adatbázis  

Az NRF2 funkcióinak feltárását az NRF2-vel kapcsolatot kialakító fehérjék 

funkcióinak elemzésével terveztem. Így elsőként kézi gyűjtéssel létrehoztam az NRF2 

interakciós partnereit tartalmazó adatbázist az iHOP, Pubmed és Chilibot internetes 

kereső felületek segítségével. Az adatbázis 108 fehérjét, 131 irányított és 15 irányítatlan 

kapcsolatot tartalmaz. Az adatbázis 131 irányított kapcsolatának 42%-a (55 db) gátló, 

míg 58%-a (76 db) aktiváló jellegű. Amennyiben ismert volt, a közvetlen kapcsolatok 

biokémiai mechanizmusát is rögzítettem az adatbázisban, amelyek többsége (főként 

leucin zip-zár alapú) dimerizáció illetve foszforiláció volt.  

 

NRF2 funkciók predikciója interakciós partnerek funkcióinak elemzésével 

Az NRF2 biológiai folyamatokban betöltött szerepének részletesebb feltárásához 

az NRF2 interakciós partnerek GO (GeneOntology) funkcióit vizsgáltam meg. Az 

elemzés rámutatott arra, hogy az NRF2 partnerek egyharmada többszörösen 

multifunkcionális fehérje, vagyis több biológiai folyamatban is részt vesz. Az NRF2 és 

partnereinek GO biológiai funkcióit összevetve nyolc fő funkciót azonosítottam. 30-35 

NRF2 interaktáló partner ugyanabban az öt biológiai funkcióban volt érintett: jelátvitel, 

stressz, válasz kémiai stimulusra, anyagcsere valamint egyedfejlődés. Egy kivételével 

(egyedfejlődés) valamennyi biológiai folyamat szerepel az NRF2 GO funkciói között. 

További három funkcionális csoport kisebb átfedést mutatott a korábbi öt funkcióval. 

Az immunfolyamatok (27 fehérje), szaporodás (15 fehérje) és sebgyógyulás (16 fehérje) 

funkciók szintén nem szerepeltek eddig az NRF2 GO funkciói között.  

 

Az SKN-1 C. elegans immunitásában betöltött szerepének vizsgálata 

Az SKN-1 szükséges a megfelelő immunválasz kialakításához C. elegans-ban 

Elsőként megvizsgáltam, hogy az SKN-1 hiánya hogyan befolyásolja az állatok 

túlélését patogén baktériumpázsiton. A túlélési tesztekhez az skn-1(zu135) allélt 

hordozó null mutánst alkalmaztam, amelyben egy korai stop kodon valamennyi SKN-1 
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izoforma expresszióját meggátolja. Az skn-1(zu135) mutáns férgek túlélését Gram-

negatív Pseudomonas aeruginosa PA14, majd Gram-pozitív Enterococcus faecalis 

SdB262 baktériumon teszteltem. Az 1. napos felnőtt skn-1(zu135) állatok szignifikánsan 

rövidebb túlélést mutattak a vad típusú N2 törzshöz képest P. aeruginosa PA14 patogén 

baktériumon (p<0,0001). Az skn-1 RNSi-vel történő csendesítése szintén csökkentette a 

férgek ellenállóképességét PA14-gyel szemben az üres vektort expresszáló (EV) 

baktériumon felnőtt kontroll állatokhoz képest (p<0,0001). Hasonló eredményt kaptam 

2. napos felnőtt állatokkal végzett méréseken: PA14 és E. faecalis baktériumon is 

rövidebb az állatok túlélése SKN-1 hiányában (p<0,0001).  

 

Az SKN-1 aktiválódik Pseudomonas aeruginosa fertőzés hatására 

Az SKN-1 transzkripciós faktor aktivációja során a sejtmagba transzportálódik. 

Az SKN-1 fertőzés hatására bekövetkező aktivációjának bemutatásához L3 lárva 

stádiumú skn-1::gfp állatokat inkubáltam 5 órán keresztül P. aeruginosa PA14 illetve 

nem patogén E. coli OP50 baktériumon. P. aeruginosa fertőzés hatására az állatok 

bélhámsejtjeiben szignifikánsan magasabb mennyiségben volt detektálható sejtmagi 

SKN-1::GFP, mint a kontroll állatokban (p<0,0001). Az SKN-1 aktiváció további 

bemutatásához Pgcs-1::gfp és gst-4::gfp L3 lárvákat 24 órán keresztül inkubáltam P. 

aeruginosa vagy OP50 baktériumon. Míg a kontroll OP50 baktériumon alig 

detektálható GFP a bélhámsejtekben, PA14 hatására mindkét riporter törzsben 

szignifikánsan több állatban látható GFP expresszió a bélhámsejtekben (p<0,0001). 

Tehát P. aeruginosa fertőzés során mind a gcs-1 promóter transzaktivációja, mind a 

GST-4 expressziója fokozódik. A két célgén SKN-1 függő módon aktiválódott P. 

aeruginosa fertőzés hatására, amelyet bizonyít, hogy skn-1(RNSi) kezelés alkalmával 

mindkét indukció elmaradt. 

 

Az SKN-1 a TIR-1/PMK-1 útvonalon keresztül aktiválódik P. aeruginosa 

fertőzés során 

A C. elegans immunválaszában központi szerepet játszik a p38 MAPK ortológ 

PMK-1 fehérje. Oxidatív stresszválasz során a PMK-1 az SKN-1 egyik legfontosabb 

aktivátora, így elsőként ennek a fehérjének a szerepét vizsgáltam meg az SKN-1 

aktivációjában immunválasz során. A korábban alkalmazott Pgcs-1::gfp riporter 
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konstrukció expresszióját pmk-1(km25) null mutáns és vad típusú háttérben teszteltem. 

PMK-1 hiányában elmaradt a korábban tapasztalt gcs-1 promóter aktiváció 24 órás P. 

aeruginosa fertőzést követően (p<0,0001). 

A TIR-1 konzervált Toll/IL-1 rezisztencia (TIR) domént tartalmazó fehérje, 

amely a Toll-szerű receptor ortológ TOL-1 fehérjétől függetlenül képes aktiválni a p38 

MAPK útvonalat P. aeruginosa fertőzés során. Ezért megvizsgáltam, hogy a TIR-1 

részt vesz-e az SKN-1 aktivációjában P. aeruginosa fertőzés során. A tir-1 RNSi-vel 

kezelt skn-1::gfp állatok bélhámsejtjeiben elmaradt a P. aeruginosa fertőzés hatására 

bekövetkező SKN-1 nukleáris transzlokáció, míg az SKN-1 alapállapotú 

elhelyezkedését nem változtatta meg. A tir-1 RNSi-vel történő csendesítése 

megakadályozta továbbá a P. aeruginosa indukálta Pgcs-1::gfp riporter-aktivációt. Ezek 

az eredmények azt mutatják, hogy P. aeruginosa fertőzés során az SKN-1 

aktivációjában részt a TIR-1/PMK-1 útvonal.  

 

Az SKN-1 szerepének vizsgálata a C. elegans immunszeneszcenciájában 

Öregedés során csökken az immunitás hatékonysága. Mivel az SKN-1 részt vesz 

az életkor és a patogén rezisztencia szabályozásában is, megvizsgáltam az SKN-1 

szerepét az immunszeneszcencia kialakulásában. Elsőként a patogén-indukálta SKN-1 

célgén expresszió változását monitoroztam különböző életkorban. Ebből a célból L3 

lárva, 4. és 9. napos felnőtt Pgcs-1::gfp állatokat inkubáltam 24 órán keresztül P. 

aeruginosa PA14 és OP50 baktériumon. Az életkor előrehaladtával szignifikánsan 

csökken a P. aeruginosa fertőzés hatására bekövetkező Pgcs-1::GFP expressszió 

(p<0,0001). Ez az eredmény rámutat arra, hogy az SKN-1 kisebb hatékonysággal képes 

aktiválni célgénjeinek átírását idős korban. 

Az SKN-1 immunszeneszcencia kialakulásában betöltött szerepének vizsgálatát 

az irodalomban publikált microarray adatok bioinformatikai elemzésével folytattam. A 

379 öregedésfüggő gén közül két, SKN-1-függő géneket vizsgáló microarray analízis 

segítségével 46 SKN-1 által szabályozott gént azonosítottam. Ezen 46 gén között 

jelentős többségben voltak a PA14-függő SKN-1 célgének (65%) az oxidatív stressz 

(30%) vagy PMK-1 (28%) által szabályozott génekhez képest. A PA14-függő SKN-1 

célgének nagy aránya az öregedés által szabályozott gének között tovább erősíti az 

SKN-1 szerepét az immunszeneszcencia kialakulásában. 
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Végül megvizsgáltam, hogy az öregedés milyen hatással van a patogén 

rezisztenciára SKN-1 jelenlétében és hiányában. E célból 1., 4. és 9. napos N2 és skn-

1(zu135) mutáns állatok túlélését teszteltem P. aeruginosa PA14 baktériumon. Vad 

típusú háttérben már a 4. napos felnőtt állatok esetén tapasztalható az ellenállóképesség 

csökkenése, amely hasonló volt az 1. napos felnőtt skn-1(zu135) mutáns állatok patogén 

rezisztenciájához P. aeruginosa baktériumon (p=0,1429) . Valamennyi életkor esetén az 

skn-1(zu135) mutáns állatok szignifikánsan rövidebb túlélést mutattak az N2 állatok 

túléléséhez képest (p<0,0001), rámutatva arra, hogy 9. napos felnőtt kor után is szükség 

van az SKN-1-re a megfelelő immunitás kialakításához. Összefoglalva tehát 

eredményeim rámutatnak arra, hogy az SKN-1 csökkent aktivációja fertőzés során 

hozzájárulhat az immunszeneszcencia kialakulásához C. elegans-ban. 

 

SKN-1 szükséges a csökkent inzulin/IGF jelátvitel okozta fokozott 

immunitáshoz 

Az inzulin/IGF receptor (DAF-2) funkcióvesztéses mutációja megnöveli a 

stresszrezisztenciát és az élethosszt DAF-16 és SKN-1 függő módon. Mivel a csökkent 

inzulin/IGF jelátvitel fokozott ellenállóképességet okoz P. aeruginosa fertőzéssel 

szemben, megvizsgáltam, hogy az SKN-1 szükséges-e a daf-2(e1370) mutánsok 

megemelkedett patogén rezisztenciájához. A korábban publikált eredményekkel 

összhangban PA14 baktériumon a daf-2(e1370) mutánsok valóban hosszabb túlélést 

mutattak, mint a vad típusú állatok (p<0,0001). Az skn-1(RNSi) kezelés pedig 

csökkentette a daf-2(e1370) állatok megnövekedett túlélését (p<0,0001). Ez az 

eredmény azt mutatja, hogy a daf-2(e1370) mutánsok fokozott patogén 

rezisztenciájához szükség van SKN-1-re, amely az SKN-1 hozájárul a csökkent 

inzulin/IGF jelátvitelből adódó emelkedett patogén rezisztenciához.  

 

Oxidatív előkezelés megnöveli a C. elegans patogén rezisztenciáját és 

hatásához az SKN-1-et igényli  

Ismert, hogy az enyhe stresszek megnövelik az ellenállóképességet egy erősebb, 

akár az eredetitől eltérő stresszhatással szemben, és növelik az élettartamot. Az oxidatív 

előkezelés patogén rezisztenciára gyakorolt hatásának vizsgálatához az állatokat 1 mM, 

1,5 mM és 2mM H2O2 oldatokban inkubáltam a P. aeruginosa túlélési tesztet 
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megelőzően. A H2O2 koncentrációfüggő módon megnövelte az N2 állatok túlélését P. 

aeruginosa baktériummal szemben (p=0,4253, p<0,0001, p<0,0001). 2 mM H2O2 

koncentráció mellett érte el a legnagyobb hatást az oxidatív előkezelés, ekkor a túlélés 

kétszeresére emelkedett, ezért a továbbiakban 2 mM H2O2 koncentrációt alkalmaztam. 2 

mM H2O2-os előkezelésre az skn-1(zu135) mutáns állatok jelentősen kisebb választ 

adtak, mint az N2 vad típusú állatok (p=0,0156 vs. p<0,0001). Az oxidatív előkezelés 

hormetikus hatásának további szabályozó faktora a DAF-16/FOXO fehérje lehet, hiszen 

a daf-16(mu86) funkcióvesztéses mutáns állatok szintén jelentősen kisebb választ adtak 

az oxidatív előkezelésre (p=0,0304 vs. p<0,0001). Az oxidatív előkezelés által kiváltott 

fokozott patogén rezisztenciához tehát szükség van az SKN-1 és a DAF-16 antioxidáns 

transzkripciós faktorokra, amelyek között eredményeim kooperáció lehetőségét vetik 

fel.  

 

Az SKN-1 hiperaktiváció csökkenti a C. elegans patogén rezisztenciáját 

A WDR-23 fehérje stresszmentes körülmények között a proteaszomális lebontás 

felé irányítja az SKN-1-et. A wdr-23 csendesítése RNS interferenciával az SKN-1 

stabilizációjához vezet, amely megnöveli az állatok oxidatív toleranciáját és élethosszát. 

A wdr-23(RNSi) kezelés rendkívüli mértékben megnövelte az SKN-1 célgén riporterek, 

a Pgcs-1::GFP és a GST-4::GFP expresszióját, a P. aeruginosa fertőzéskor 

tapasztaltakhoz képest. A wdr-23(RNSi) kezelés által kiváltott SKN-1 hiperaktiváció a 

várttal ellentétben megrövidítette az állatok túlélését P. aeruginosa baktériumon 

(p<0,0001). A wdr-23(RNSi) és EV kezelt skn-1(zu135) mutáns állatok túlélése nem tér 

el szignifikánsan egymástól, így kizárhatjuk a wdr-23(RNSi) kezelés SKN-1-től 

független hatását a jelenség hátterében (p=0,1992). A wdr-23(RNSi) kezelés az irodalmi 

adatokkal összhangban megnövelte az állatok oxidatív toleranciáját 3 mM és 5 mM 

H2O2-dal szemben (p<0,0001, p<0,0001). Az skn-1(RNSi) állatok oxidatív toleranciája 

mindkét koncentráció esetén szignifikánsan kisebb volt, mint a kontroll (EV) állatoké (3 

mM H2O2 esetén p<0,0001, 5 mM H2O2 esetén p<0,05). Az SKN-1 poszt-transzlációs 

stabilizálása wdr-23(RNSi) kezeléssel tehát megnöveli az oxidatív toleranciát, viszont 

csökkenti P. aeruginosa baktériummal szembeni az ellenállóképességet.  
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KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Doktori munkám első részében az NRF2 interakciós partnereinek 

bioinformatikai elemzésével foglalkoztam. Kézi gyűjtéssel létrehoztam az NRF2 

interakciós adatbázist, amely a korábbi fehérje-fehérje adatbázisokhoz képest egy 

nagyságrenddel több fehérjét (10-20 helyett 108 fehérjét) tartalmaz, ebből adódóan 

értékes forrásként szolgálhat az NRF2-vel foglalkozó kutatók számára. Az NRF2 

számos, a társadalom széles rétegét érintő betegség elleni védekezésben vesz részt, pl. 

daganatos illetve neurodegeneratív betegségek, krónikus obstruktív tüdőbetegség stb. A 

létrehozott adatbázis segíthet az NRF2 partnerek között további gyógyszercélpontok 

kiválasztásában, amelyek módosítása a kívánt NRF2 aktivitást/gátlást eredményezheti. 

Az NRF2 elsősorban az oxidatív stresszválasz és biotranszformáció 

szabályozásában betöltött szerepéről ismert. Interakciós partnereinek funkcióvizsgálata 

viszont az NRF2 ennél sokkal összetettebb szerepét mutatja a különböző élettani 

folyamatokban. Az analízis előre jelezte az NRF2 részvételét pl. egyedfejlődésben, 

szaporodásban, immunitásban is, amely funkciók nem szerepelnek az NRF2 annotált 

funkciói között. Emlősökben már ismert az NRF2 szerepe ezen folyamatokban, amelyek 

közül az immunitásban játszott, az evolúció során korán feltűnt kulcsszerepét C. 

elegans-on végzett vizsgálataim is megerősítettek. Az NRF2 funkcióinak és interakciós 

partnereinek felderítése rámutatott az NRF2 transzkripciós faktor központi szerepére 

számos biológiai folyamatban, így módosítása pl. gyógyszertervezés esetén precíz 

szakértelmet igényel. A létrehozott adatbázis és elvégzett funkcionális elemzés az 

eddigi hiányosságokat hívatott pótolni, új ötleteket és lehetőséget felvetve az NRF2-vel 

és érintett folyamataival foglalkozó kutatók számára. 

A doktori munkám másik részében az NRF2/SKN-1 immunitásban betöltött 

szerepével foglalkoztam Caenorhabditis elegans-ban. A C. elegans fonálféreg kiváló 

modellként szolgál a természetes immunitás ősi, NF-κB-től független 

mechanizmusainak tanulmányozásához. C. elegans-ban fertőzés során a 

bélhámsejtekben bekövetkező SKN-1 aktiváció rámutat az immunválaszban résztvevő 

sejtek homeosztázisának fenntartásának fontosságára, amely szerepet az emlősökben az 

NRF2 is megőrizhetett. Habár az SKN-1 és az NRF2 szabályozásában levő különbségek 

miatt nem feleltethető meg teljes mértékben a C. elegans-ban kapott eredmények az 
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emlősökben történő aktivációhoz, azonban megerősítik az NRF2/SKN-1 konzervált 

szerepét a természetes immunitásban. Ennek részletesebb feltárása, pl. a SARM/p38 

MAPK útvonal általi NRF2 szabályozás emlősökben még igazolásra vár.  

Több, stresszválaszban jelentős transzkripciós faktor, pl. HSF-1, DAF-16 esetén 

is ismert aktivitásuk csökkenése öregedés során. Az SKN-1 szintén csökkent 

hatékonysággal képes aktiválni célgénjeit immunválasz során az életkor előrehaladtával. 

A stresszválasz megfelelő működése, az immunsejtek homeosztázisának megőrzése 

elengedhetetlen a kórokozókkal szembeni védekezés során. Feltehetően az SKN-1 

mellett további transzkripciós faktorok, jelátviteli fehérjék csökkent hatékonysága is 

hozzájárul az immunszeneszcencia kialakulásához, amelynek felderítése hozzájárulhat a 

jelenség megértéséhez illetve késleltetéséhez. Mivel emlősökben nem ismert az NRF2 

szerepe az immunszeneszcenciában, eredményeim új irányt nyithatnak a területen. 

Enyhe stresszhatás ellenállóbbá tesz az erősebb stresszhatásokkal szemben. 

Kimutattam, hogy az enyhe oxidatív kezelés megnöveli a C. elegans fonálférgek 

ellenállóképességét a P. aeruginosa fertőzésessel szemben. A megnövekedett 

ellenállóképességhez szükség van az SKN-1 mellett DAF-16-ra is, amely utalhat a két 

antioxidáns transzkripciós faktor kooperatív működésére. Ezt támasztja alá, hogy az 

inzulin/IGF receptor hiányában kialakult megnövekedett élethosszhoz és patogén 

rezisztenciához is szükség van mindkét fehérjére. A stresszválaszban résztvevő 

transzkripciós faktorok közötti kapcsolatok feltárása szintén izgalmas eredményekkel 

szolgálhat az öregedés- és stresszkutatás számára.  

Az SKN-1 hiperaktivációja előnyös az erős oxidatív stresszel szemben, viszont 

káros a hosszan tartó bakteriális fertőzés esetén. Az SKN-1 feltehetően eltérő 

mechanizmussal vesz részt a két biológiai folyamatban: más célgéneket indukál oxidatív 

stressz és immunválasz során. Amennyiben az NRF2 működése is hasonló, 

gyógyszertevezéskor nem elegendő az NRF2 fokozott aktivációját megcélozni, hanem a 

megfelelő NRF2 célgén profilt kell elérni. Annak vizsgálata, hogy egy adott 

szabályozás mellett milyen NRF2 célgén profilok aktiválódnak elősegíthetik a 

megfelelő gyógyszer célpontok meghatározását. 

Doktori munkámban tehát bemutattam, hogy a bioinformatikai eszközök és a C. 

elegans-on végzett kísérletek együttes alkalmazása elősegíthetik az emlősökben is 

fontos transzkripciós faktor, az NRF2 sokrétű biológiai szerepének felderítését. 
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