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BEMUTATKOZÁS
Az eukarióta sejtek organellumai kiterjedt kapcsolatban állnak egymással vezikuláris transzportfolyamatok révén, illetve tartós fizikai interakciók (ún. membrán érintkezési pontok) is létrejöhetnek közöttük, melyek fontosságára csak a
legutóbbi évtized kutatásai világítottak rá. Ez az összetett,
dinamikusan változó endomembrán rendszer alapvető sejtélettani jelentőséggel bír, melynek megfelelő működéséhez számos fehérje összehangolt munkájára van szükség.
Kutatócsoportunk érdeklődésének középpontjában a sejtek központi lebontó organellumaiba, a lizoszómákba tartó
transzport-útvonalak szabályozásáért felelős gének és fehérjék állnak. A Sorting nexin (Snx) fehérjecsalád tagjainak
közös jellemzője egy lipidkötő motívum, az ún. PX-domain
jelenléte, melynek segítségével képesek az egyes organellumokat határoló membránokhoz kapcsolódni, ahol további fehérjedomainjeik segítségével fontos feladatokat látnak
el az endolizoszómális rendszer számos pontján. A család
néhány tagjának molekuláris funkciói máig nem ismertek
pontosan, ezek között pedig olyanok is akadnak, melyek
mutációi humán betegségek kialakulásához vezetnek. Ezen
fehérjék jelentős része evolúciósan konzervált, így funkcióik
modellorganizmusokban is tanulmányozhatók. Munkánk
során különböző ecetmuslica szövetekben vizsgáljuk egyes,
eddig kevéssé jellemzett Sorting nexin fehérjék endolizoszómális rendszerben játszott szerepét. Kutatásaink középpontjában jelenleg az Snx25 fehérje áll, amely bizonyítottan
részt vesz membrán érintkezési pontok létrehozásában, és
amelynek funkcióvesztése emberben egy idegsejtpusztulással járó örökletes betegség kialakulásáért felelős. Eredményeink alapján a gén ecetmuslica megfelelőjének mutációja az intenzív endocitózist mutató lárvális vesesejtekben
az endoszómális érési folyamat zavarát okozza, ennek pontos mechanizmusa azonban jelenleg nem ismert.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK
A Sorting nexinek endolizoszómális rendszerben játszott
szerepének vizsgálatára elsősorban fénymikroszkópos
módszereket (fluoreszcens immunhisztokémia, illetve
egyéb jelölési technikák) alkalmazunk. Vizsgálatainkhoz
az ecetmuslica (Drosophila melanogaster) modellszervezet
több mint száz éves története során felhalmozott genetikai

és sejtbiológiai eszköztára áll rendelkezésünkre. A lárvális
vesesejtek mellett egyéb szöveteket (például a lárvális zsírtestet és nyálmirigyet) is használunk az endolizoszómális
rendszer vizsgálatára. Mindemellett általános molekuláris
biológiai módszereket (klónozás, fehérjekimutatási technikák stb.) is alkalmazunk, melyek célja többek között új
genetikai eszközök (mutáns, illetve transzgénikus törzsek)
létrehozása.
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