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Az autophagiának fontos szerepe van a sejtműködés egyensúlyának fenntartásában. Aktivitásának csökkenése kulcsfon-
tosságú különböző májbetegségek kialakulásában és progressziójában. A csökkent autophagia hozzájárul a sejtek elzsí-
rosodásához, az endoplasmaticus reticulum stressz fokozásához és a májbetegség előrehaladásához nem alkoholos 
eredetű zsírmájban. A krónikus alkoholfogyasztás gátolja az autophagiát. Alfa-1-antitripszin-hiányban az autophagia 
hozzájárul az endoplasmaticus reticulumban lerakódott kóros fehérjék lebontásához. A hepatitis C- és B-vírusok fel-
használják az autophagiát saját replikációjukhoz. A hepatitis C-vírus nem strukturális 5A és 5B fehérjéi serkentik az 
autophagosoma-képződést. A mikro-RNS-ek a génexpresszió módosításával szerepet játszanak számos fiziológiás és 
patológiás folyamatban, így az autophagia szabályozásában is. A mikro-RNS-122 a HCV-replikációban játszik szere-
pet. HBV-fertőzésben a mikro-RNS-ek befolyásolják a sejthalált, a DNS-károsodást, a vírus rekombinációját és a sejten 
belüli jelátvitelt. Nem alkoholos eredetű zsírmájban a mikro-RNS-122 a zsír- és szénhidrát-anyagcserén keresztül fejti 
ki hatását. Alkoholos májbetegségekben a mikro-RNS-ek az oxidatív stressz és a szabadgyök-képződés útján befolyá-
solják a betegséget. A mikro-RNS-ek hatással vannak az autophagiára, és az autophagia is befolyásolja a mikro-RNS-ek 
expresszióját. Kölcsönhatásuk megismerése közelebb visz a májbetegségek kialakulásának megértéséhez.
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New aspects of the development of liver diseases – with special regard to the role 
of autophagy and microRNA
Autophagy plays an important role in the homeostasis of the cells and it may be upregulated in response to several 
types of stresses. Deregulation of autophagy is a key mechanism in the pathogenesis and progression of several liver 
diseases. Deficient autophagy can contribute to liver steatosis, to endoplasmic reticulum stress and to the progression 
of non-alcoholic fatty liver disease. Chronic alcohol consumption inhibits autophagy. The accumulated mutant pro-
tein in the endoplasmic reticulum can be degraded by autophagy in alpha-1-antitrypsin deficiency. Hepatitis C and B 
viruses may exploit the autophagy pathway to promote the own replication. Hepatitis C virus non-structural protein 
5A and 5B have roles in the induction of autophagosomes. MicroRNAs regulate multiple physiological, pathological 
functions and autophagy through the modulation of gene expression. MicroRNA-122 is involved in HCV replica-
tion. In HBV-infected livers, the microRNA pathways related to cell death, DNA damage, recombination and signal 
transduction were activated. MicroRNA-122 effects multiple important factors which regulate the lipid and carbohy-
drate metabolisms in human non-alcoholic fatty liver disease. Oxidative stress and free oxygen radicals generation 
involved in alcoholic liver diseases development are regulated by microRNAs through different pathways. Micro-
RNAs control autophagy process and autophagy regulates the expression of microRNA-s. The exploration of their 
interactions contributes to understanding the development of liver diseases. 
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Rövidítések 
5'-UTR = 5'-untranslated regions of RNA; ACC2 = acetyl-
CoA carboxylase-2; AE2 = anion exchanger 2; AIH = autoim-
mun hepatitis; AMPK = (adenosine monophosphate-activated 
protein kinase) adenozin-monofoszfát aktiválta protein-kináz; 
ATG = autophagy-related genes; Bcl-2 = B-cell lymphoma 2; 
CFTR-gén = cystás fibrosis transzmembrán regulátor gén; 
CHC = krónikus C-vírus-hepatitis; CMA = chaperon mediálta 
autophagia; CYP2E1 = citokróm P2E1 enzim; DNS = dezoxi-
ribonukleinsav; HBV = hepatitis B-vírus; HbsAg = (HBV sur-
face antigen) HBV felszíni antigén; HCC = hepatocellularis 
carcinoma; HCV = hepatitis C-vírus; HNF4 = hepatocyta nuc-
lear factor 4; IFN = interferon; IL = interleukin; KEAP1= 
Kelch-like ECH-associated protein-1; LAMP-2A = lysosome-
associated membrane protein type 2A; LC3 = microtubule-as-
sociated protein light chain 3; miR = mikro-RNS; mTOR = 
(mammalian target of rapamycin) a rapamicin célpontja emlő-
sökben; NAFLD = (non-alcoholic fatty liver disease) nem alko-
holos zsírmáj; NASH = (non-alcoholic steatohepatitis) nem 
alkoholos steatohepatitis; NS5A = nonstrukturális 5A; PBC = 
primer biliaris cholangitis; PI3K = phosphatidylinositol-3-ki-
nase; PPAR = peroxisome proliferator-activated receptor; RNS 
= ribonukleinsav; SHBs = small hepatitis B surface protein; 
SREBP = sterol regulatory element binding protein; SQSTM1 
= sequestron-1; TLR = toll-like receptor; TNFα = tumornekró-
zisfaktor-alfa; TOMM20 = (translocase of outer mitochondrial 
membrane 20) mitokondrium külső membrán transzlokáz-20; 
ULK1= uncoordinated 51-like kinase 1 

A májbetegségek jelentős egészségügyi problémát jelen-
tenek világszerte. Évente 1 millió ember hal meg máj-
zsugor, és 1 millió ember vírushepatitis és hepatocellula-
ris carcinoma következtében. 75 millió az alkohollal 
összefüggő betegek száma, és körükben a májbetegségek 
vezető helyen állnak. A világon 2 milliárd a kövér embe-
rek és 400 millió a cukorbetegek száma, akik esetében 
fokozott a nem alkoholos eredetű zsírmáj kialakulásának 
veszélye. A májtranszplantáció a második leggyakoribb 

szerv transzplantáció [1]. A májbetegségek kialakulásá-
ban genetikai, epigenetikai, környezeti tényezők, az im-
munrendszer reakciója a különböző hatásokra, a felsza-
baduló citokinek, az apoptózis, az oxidatív és 
endoplasmaticus reticulum stressz, a bélbaktériumok 
összetételének megváltozása, a bél–máj tengely játszik 
szerepet. Az autophagia részt vesz az anyagcsere-folya-
matokban, az energia-egyensúly fenntartásában, a káro-
sodott sejtalkotórészek, fehérjék lebontásában; igazolták 
szerepét májbetegségekben. A mikro-RNS-ek a génexp-
resszió módosításával szerepet játszanak a biológiai fo-
lyamatokban, az autophagia szabályozásában és több 
betegség, így a májbetegségek kialakulásában. Ugyanak-
kor az autophagia is hatással van a miR-ek expressziójára. 
Kölcsönhatásuk feltárása és megértése közelebb visz a 
májbetegségek kialakulásának megértéséhez. A cikk en-
nek a témának az eredményeit foglalja össze.

Autophagia 

Az autophagia a sejtekben az elöregedett, meghibáso-
dott, nem funkcionáló sejtalkotók, makromolekulák 
emésztését végzi. Az autophagia során membrán veszi 
körül a lebontandó anyagot, így jön létre a phagophor. 
A kettős membrán záródásával alakul ki az autophagoso-
ma, mely külső membránjával kapcsolódik a lysosomá-
hoz. A keletkezett autophagolysosomában a szállított 
elemek savas hidrolázok segítségével lebomlanak. Az au-
tophagosoma képződésének 3 fő lépcsője van: a kezdeti 
szakaszban az ULK1-komplex játszik szerepet, a máso-
dik a Beclin-1 és a PI3K segítségével zajlik. A harmadik 
szakaszban az izolációs membrán megnyúlása következik 
be, amiben kulcsszerepe van az LC3-fehérjének 
(1. ábra). Az önemésztés során keletkezett aminosavak 
és a kis molekulák visszajutnak a citoplazmába, hogy újra 
hasznosuljanak, és energiát szolgáltassanak a sejtnek [2]. 

1. ábra Az autophagia folyamata 

LC3 = microtubule-associated protein light chain 3; mTOR = a rapamicin célpontja emlősökben; TOMM20 = mitokondrium külső membrán transz-
lokáz-20; ULK1= uncoordinated 51-like kinase 1
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Az elmúlt évtizedek kutatásai rámutattak az autopha-
gia jelentőségére a különböző májbetegségek kialakulá-
sában. Az autophagia részt vesz a sejtek növekedésében, 
differenciálódásában, hozzájárul a sejtműködés egyensú-
lyának fenntartásához, a sejtalkotók újraképzéséhez, védi 
a sejteket a stresszfaktoroktól, segíti az antigénprezentá-
ciót és a mikrobák, vírusok eliminálását [2–4].

Az autophagiának három formája van: macroautopha-
gia, microautophagia és chaperon mediálta autophagia, 
melyek funkciójukban és a lysosomához jutás módjában 
különböznek egymástól. Macroautophagia során a hosz-
szú élettartamú fehérjék és sejtalkotók bomlanak le a ly-
sosomákban [2], ennek során kettős membrán veszi kö-
rül a citoplazma egy részét. Az autophagosoma ezt 
követően egyesül lysosomával, és a szállított anyagok a 
keletkezett autolysosomában bomlanak le. A chaperon 
mediálta autophagiánál (CMA) a chaperon Hsc70 felis-
meri a megfelelő pentapeptidmintával rendelkező fehér-
jéket, és elszállítja őket a lysosomákhoz, ahol azok le-
bomlanak [5]. A microautophagiánál a sejtalkotók a 
lysosomalis membrán betüremkedésével kerülnek a lyso-
somákba. A szelektív autophagiák az anyagcsere-folya-
matokban játszanak szerepet. Ilyen a mitophagia, a pe-
xophagia, a lipophagia, a glycophagia és a sequestron-1 
(SQSTM1) mediálta Kelch-like ECH-asszociált prote-
in-1 (KEAP1-) lebontás [3]. A mitophagia során a káro-
sodott mitokondriumok eliminációja történik. Ennek a 
folyamatnak fontos szerepe van az oxidatív stressz káros 
hatásainak csökkentésében, a sejtek egyensúlyának fenn-
tartásában [6, 7]. A lipophagiát a sejtekben levő lipid-
cseppek lysosomákhoz történő szállítása és lebontása 
jellemzi. Glycophagia alatt az autophagosomák a gliko-
géntartalmú granulumokat glükózzá alakítják. A 
SQSTM1 mediálta KEAP1-degradációt metabolikus, 
oxidatívstressz-hatások indítják el [3].

Az autophagia szerepe a májbetegségekben

Nem alkoholos eredetű zsírmáj

A normális zsíranyagcserében a lipophagia játszik fontos 
szerepet, mely a lipidcseppeket eljuttatja a lysosomák-
hoz, ahol azok zsírsavakra bomlanak [8]. Nem alkoholos 
eredetű zsírmájban az autophagolysosoma-képződés gá-
tolt, az autophagosoma nem tud kapcsolódni a lysoso-
mához, így a lebontás elmarad. A felhalmozódott trigli-
cerid, a szabad zsírsavak, a lipotoxikus hatások, az 
inzulinrezisztencia, az oxidatív stressz gátolják az au-
tophagiát, és ezáltal hozzájárulnak a zsírmáj kialakulásá-
hoz [9]. Túlsúlyos betegek májában fokozódik az mTOR 
aktivitása, ami gátolja az autophagiát [10]. Az autopha-
giát fokozó szerek – mint a karbamazepin, rapamicin – 
enyhítik a steatosist [3]. A hepatocytákban a csökkent 
autophagia miatt a károsodott mitokondriumok a cito-
plazmában felhalmozódnak, fokozódik az oxidatív 
stressz, és ez a SQSTM1 mediálta KEAP1-degradációt 
növeli, melynek szerepe van a káros hatások kivédésében. 

Amennyiben az antioxidáns-kapacitás kimerül, fokozó-
dik a lipidperoxidáció, a proteinoxidáció, és DNS-káro-
sodás jön létre [11]. A csillagsejtekben (stellate cells) 
zajló autophagia ellentétes hatású a májsejtekéhez ké-
pest, mert elősegíti a csillagsejtek myofibroblastokká ala-
kulását, a kötőszövet átépülését és a betegség progresszi-
óját [12].

Vírushepatitisek

A hepatitis C-vírus (HCV) és a hepatitis B-vírus (HBV) 
megváltoztatják és a maguk hasznára fordítják az au-
tophagiát [13]. Vizsgálatok azt mutatták, hogy a HCV-
fertőzött májsejtekben fokozódik az autophagia, ami 
független a genotípustól [14]. A HCV felhasználja az 
autophagiát a saját replikációjához és az életciklusához. 
A HCV-indukált autophagia képes gátolni a veleszületett 
immunválaszt és ezáltal az interferon (IFN) termelődé-
sét is. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a HCV-fer-
tőzés fennmaradjon, és krónikus hepatitis alakuljon ki 
[15]. 

Sejtkultúrán végzett vizsgálatok szerint az autophagi-
ában fontos szerepet játszó fehérjék – az ATG7, a Bec-
lin-1, az ATG12 és az ATG5 – szükségesek a vírusrepli-
káció elindításához [14]. Az autophagosomák felületén 
kimutatott nonstrukturális 5A (NS5A) és NS5B vírusfe-
hérjéknek az autophagia indukciójában lehet szerepük 
[16].

A HBV fokozza az autophagosoma-képződést a máj-
sejtekben, és gátolja az autolysosomák lebontását. A 
HBx fontos szerepet játszik az autophagia fokozásában, 
kötődik a PI3KIII-hoz (phosphatidylinositol-3-kinase 
III-as osztályhoz tartó fehérje), mely az autophagia fon-
tos szabályozója, valamint serkenteni a Beclin-1 transz-
kripcióját [17]. A HBV kis felületi fehérje (SHBs = small 
hepatitis B surface protein) az LC3-fehérjén keresztül 
fokozza az autophagiát [18].

Alkoholos májbetegségek

Az autophagia védőszerepet játszik az alkohol okozta 
májkárosodásokkal, elzsírosodással szemben. Az alkohol 
lebontása során keletkezett szabad gyökök, reaktív ace-
taldehid, zsírsavészterek, foszfatidil-etanol szerepet ját-
szanak a szövetkárosodás kialakulásában [2]. A hepato-
cytákban a szelektív autophagia különböző formái 
segítenek az oxidatív stressz és a májkárosodás megelő-
zésében. Az alkoholos májbetegségekben a mitophagiá-
nak és a lipophagiának egyaránt fontos szerepe van [19]. 
Krónikus alkoholfogyasztás során csökken a májsejtek-
ben az autophagia, amiben szerepe van az adenozin-mo-
nofoszfát aktiválta protein-kináz (AMPK-) aktivitás 
csökkenésének – ez az mTOR-útvonalon keresztül az 
autophagia csökkenését idézi elő. A lysosomák pH-érté-
ke megemelkedik, aminek következtében megváltozik a 
lysosomalis enzimek mozgása [20]. Az autophagia részt 
vesz a hibás fehérjék eltávolításában; amennyiben műkö-
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dése csökken, ezek a sejt számára kóros fehérjék felsza-
porodnak a májsejtekben. Ezt mutatják a Mallory-testek, 
melyek a csökkent fehérjelebontás következményei, és 
kimutathatók az autophagiás vakuólumokban [4]. 

Alfa-1-antitripszin-hiány

A betegséget a SERPINA1-gén mutációja okozza, mely 
az alfa-1-antitripszint kódolja [3, 21]. Ez egy proteáz 
enzim, mely gátolja a neutrofil elasztázt, és védelmet 
nyújt a proteolitikus hatásokkal szemben. A mutáció kö-
vetkeztében kóros fehérjék szaporodnak fel, melyek a 
tüdőszövet károsodásához és májbetegséghez vezetnek 
[21]. Alfa-1-antitripszin-hiányban szenvedő betegek 
májsejtjeiben fokozódik az autophagia, megnő az au-
tophagosomák száma, aminek fontos szerepe van az en-
doplasmaticus reticulum stressz során felhalmozott fe-
hérjék lebontásában. A szelektív autophagiának ezt a 
formáját ER-phagiának nevezik [22]. Az autophagiát 
fokozó flufenazin gyógyszer kipróbálása a betegség ke-
zelésére folyamatban van [23]. 

Hepatocellularis carcinoma (HCC)

Az autophagiának ellentmondásos szerepe van a HCC 
kialakulásában és progressziójában [24]. A daganatkép-
ződés korai szakaszában az autophagia gátolja a sejtek 
malignus átalakulását. A Beclin-1 gén deletióját igazol-
ták HBV talaján kialakult HCC-ben. Egereken végzett 
kísérletek során több, autophagiát szabályozó gén deleti-
óját találták jó- és rosszindulatú májdaganatokban. Az 
UVRAG-gén deletiója hajlamosított HCC kialakulására, 
az ATG5 és ATG7 deletióját májadenomákban igazol-
ták. Az autophagiának szerepe van a károsodott mito-
kondriumok és a felszaporodott fehérjék lebontásában, 
és ezzel hozzájárul a máj homeosztázisának fenntartásá-
hoz és a tumorok kialakulásának megelőzéséhez. Az au-
tophagia folyamatának károsodása fokozza az oxidatív 
stresszt, a genominstabilitást, és növeli a tumor kialaku-
lásának veszélyét. 

A már kifejlődött daganatokban ezzel ellentétben az 
autophagia szerepet játszik a tumorok progressziójában. 
A gyorsan növekvő daganatoknál a tumor egyes részei-
nek vérellátása nem jó, oxigén- és tápanyaghiány lép fel. 
Ezeken a területeken az autophagia fokozódik, és ezzel 
segíti a sejtek túlélését, hozzájárul a tumoros sejtek élet-
ben maradásához hypoxia, oxidatív stressz és kemoterá-
pia mellett is [24]. 

Egyéb májbetegségek

Saját vizsgálatainkban azt találtuk, hogy magasabb az 
LC3-, a p62-szint autoimmun hepatitisben a CHC-hez 
képest. Az eredmény arra utal, hogy az autophagosoma-
képződés fokozódik AIH-ban, de a lysosomalis fehérje 
lebontása elmarad. A mitokondrium károsodására utaló 

magasabb TOMM20-szint korrelált a gyulladás, sejtel-
halás mértékével. Véleményünk szerint a felhalmozó-
dott, sérült mitokondriumok indukálják az autophagiát, 
ám mivel az nem fut végig, a sérült mitokondriumok el-
távolítása elmarad, ami fokozza a májkárosodást [7].

Primer biliaris cholangitisben az autophagia csökken, 
erre utal a gátolt LC3-expresszió és a magasabb p62-
szint [25]. Az autophagia gátlásában valószínűleg a hid-
rofób epesavak okozta endoplasmaticus reticulum stressz  
játszik szerepet. 

Cystás fibrosisban a CFTR-gén mutációja a transzglu-
tamináz-2 enzim aktivációjához vezet, ami a Beclin-1 és 
így az autophagia gátlását idézi elő. Wilson-kórban az 
autophagia fokozódik, de aktivitása nem elegendő ah-
hoz, hogy a felszaporodott réz okozta citotoxicitást 
megakadályozza [26].

A mikro-RNS szerepe a májbetegségekben

Az 1993-ban felfedezett mikro-RNS-ek nem kódoló, 
18–24 nukleotidból álló RNS-ek, melyeknek szerepük 
van számos élettani és kóros folyamat szabályozásában. 
Génexpresszió módosításán keresztül gátolják a cél-RNS 
transzlációját, vagy fokozzák a lebomlását [27, 28]. Ed-
dig 2000 mikro-RNS-t mutattak ki emberben, melyek 
több mint 60%-a a proteineket kódoló géneket szabá-
lyozza [29]. Az elmúlt 20 évben igazolták szerepüket a 
májban a gyulladás, a fibrosis és a cirrhosis kialakulásában 
(1. táblázat) [7, 27, 30–32]. 

Vírushepatitisek 

A mikro-RNS-122-nek fontos szerepe van a HCV repli-
kációjában, gátlása csökkenti a vírus szaporodását. A 
HCV-RNS az 5'-UTR végéhez kötődve növeli a vírus-
replikációt, és valószínű, hogy befolyásolja a vírus le-
bomlását is [27, 33]. HCV-fertőzöttek vérében maga-
sabb a miR-122, a miR-155, a miR-34a, a miR-21, a 
miR-146a és a miR-125b szintje. A megváltozott mikro-
RNS-expressziónak HCV-fertőzésben hatása van az im-
munreakcióra, az antigénprezentációra, a sejtciklus sza-
bályozására, a zsíranyagcserére és ezáltal a májbetegség 
kialakulására [27, 34].

Vizsgálatainkban azt találtuk, hogy krónikus C-vírus-
hepatitisben a miR-101-expresszió jelentősebb a króni-
kus autoimmun hepatitishez képest. A miR-224 korrelált 
a steatosis mértékével. Statisztikai különbséget találtunk 
a miR-155-expresszióban az F1- és F4-stádiumú fibrosis 
között (p<0,05), ami azt mutatja, hogy a miR-155-ex-
presszió korrelál a fibrosis mértékével krónikus C-vírus-
hepatitisben (r = 0,56; p<0,01) [7].

HBV-fertőzésben számos mikro-RNS expressziója 
megváltozik, melyek befolyásolják a sejthalált, a DNS-
károsodást, a sejten belüli jelátviteli rendszert, a vírus 
rekombinációját. A szérum miR-122-expressziója foko-
zódik HBV-fertőzésben, és korrelál a HBsAg-szinttel. 
HBV okozta májbetegségekben összefüggést találtak a 
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csökkent expressziója és a gyulladás, kötőszövet-átépü-
lés, steatosis, a HCC kialakulása között. Felvetődött an-
nak lehetősége, hogy a miR-122 szintje alkalmas lehet a 
vírushordozók, valamint a lassú és a gyors progressziójú 
májbetegség elkülönítésében [35].

Alkoholos májbetegségek

Az alkohol metabolizmusa során felszabaduló vegyüle-
tek direkt toxikus hatása mellett az alkoholos májbeteg-
ség kialakulásában fontos szerepet játszik a bélnyálkahár-
tya fokozott áteresztőképessége, melyet az acetaldehid 
idéz elő [36]. A bakteriális lipopoliszacharidok a májba 
jutva a toll-like receptor 4-hez (TLR4) kötődnek, a tu-
mornekrózisfaktor-alfa (TNFα) és más, gyulladást elő-
segítő citokinek segítségével aktiválják a Kupffer- és a 
csillagsejteket. A mikro-RNS-ek részt vesznek a szabad-
gyök-képződés és az oxidatív stressz szabályozásában, a 
macrophagok aktivációjában [37], a sejtek közötti kom-
munikációban, az exosomák szekréciójában [38]. Az al-
kohol metabolizmusában részt vevő CYP2E1-enzimek 
expresszióját a miR-214, a gyulladást a miR-497 befo-
lyásolja [39]. Míg a miR-34a és a miR-200a serkentik a 
hepatocytaapoptózist, addig a miR-21 gátolja azt alko-
holos májbetegségekben [36]. Mindemellett az alkohol 
számos mikro-RNS expresszióját megváltoztatja (1. táb-
lázat) [27, 36].

Nem alkoholos eredetű zsírmáj

A NAFLD kialakulásában szerepet játszanak genetikai, 
epigenetikai tényezők, lipotoxinok, az endoplasmaticus 
reticulum stressz, az autophagia, a bél–máj tengely és a 
toxikus epesavak [40]. A mikro-RNS-ek az anyagcsere-
folyamatokra kifejtett hatásuk révén befolyásolják a be-

tegség kifejlődését. A miR-122 szintje nő a szérumban, 
és csökken a májszövetben, ami hatással van a zsíranyag-
cserére, befolyásolja az acetyl-CoA-carboxylase-2 
(ACC2) és a szterolszabályozó elemet kötő fehérje (ste-
rol regulatory element binding protein, SREBP) hatását, 
növeli a zsírsavak oxidációját, és csökkenti a sejtekben a 
trigliceridlerakódást. A miR-122 gátolja a glikogénszin-
tézist, fokozza a glikolízist, ezáltal befolyásolja a szén-
hidrát-anyagcserét is [41]. NAFLD esetében a miR-34a 
expressziója fokozódik mind a szérumban, mind a máj-
szövetben. A PPARα-ra és a szirtuin-1-re kifejtett hatá-
sán keresztül csökkenti a zsírsavak lebontását, elősegíti a 
zsírmáj kialakulását, és a hepatocyta nuclear factor 4-en 
(HNF4) keresztül befolyásolja a zsíranyagcserében részt 
vevő gének transzkripcióját [42]. A miR-33 szintje emel-
kedett a májszövetben és a keringésben, elsősorban nem 
alkoholos eredetű steatohepatitisben (NASH). A májsej-
tekben szabályozza a koleszterin és a zsírsavak metabo-
lizmusát. A miR-24 szintje a fiziológiás körülményekhez 
képest stressz hatására fokozódik. NASH-ben jelentősen 
emelkedett értéket mértek a májban és a szérumban 
egyaránt. Befolyásolja a koleszterin-, a trigliceridmetabo-
lizmust és a gyulladást [42].

A NAFLD gyógyszeres kezelése még nincs megoldva. 
A miR-ek a célpontjai lehetnek a betegség kezelésére al-
kalmas gyógyszer kifejlesztésének. Jelenleg ilyen irányú 
vizsgálatok folyamatban vannak [36]. 

Hepatocellularis carcinoma 

A mikro-RNS-ek részt vesznek a sejtciklus, a sejtprolife-
ráció szabályozásában, és expressziójuk megváltozása ha-
tással van a daganatok kialakulására. A miR-199a/b-3p 
gátolja a HCC növekedését, összefüggést találtak az ala-
csonyabb szint és a rosszabb prognózis között. A miR-
151 elősegíti a tumorsejtek terjedését, és így hozzájárul 
a metasztázisképződéshez. A miR-221-nek szerepe van a 
sejtciklus szabályozásában és a DNS-károsodás kialakulá-
sában, gátlása növeli a túlélést. A miR-29 hatással van 
azokra a génekre, melyek szerepet játszanak az angioge-
nezisben, a tumor terjedésében, az áttétképződésben, és 
befolyásolja más, nem kódoló RNS-ek expresszióját, 
megsokszorozva azok hatását; szintje HCC-ben csök-
ken. A miR-26-nak védőhatása van a májtumor kialaku-
lásával szemben. A miR-122 csökkent expressziója ösz-
szefüggést mutat az áttétképződéssel [27]. Egyéb 
mikro-RNS-ek expressziójának változását HCC-ben az 
1. táblázat tünteti fel. 

Magyar kutatók vizsgálták HCC-betegekben a szora-
fenibkezelés előtti mikro-RNS-szinteket és azok össze-
függését a kezelés utáni túléléssel. Kapcsolatot találtak a 
magas miR-224-expresszió és a progressziómentes túl-
élés, valamint a hosszabb túlélési idő között. Magasabb 
miR-214-expressziót észleltek az 5 cm-nél kisebb tumo-
roknál, és jelentősebb miR-17-5-expresszió mellett jobb 
volt a betegek általános állapota [43]. 

1. táblázat Keringő mikro-RNS-ek májbetegségekben [27, 36]

Májbetegség mikro-RNS Expresszió

Alkoholos 
májbetegségek

miR-122 (akut alkohol, microvesicu-
laris steatosis)
miR-122, miR-155 (krónikus alkohol, 
macrovesicularis steatosis)
miR-192, miR-30a, miR-27a, 
miR-182,
miR-103, miR-107

Fokozódik

Fokozódik

Fokozódik

Hepatitis C miR-122, miR34a, miR-155, 
miR-125b
miR-146a, miR-21

Fokozódik

Hepatitis B miR192, miR-122 Fokozódik

Nem alkoholos 
eredetű zsírmáj

miR-122, miR-34a, miR-33, miR-24 Fokozódik

Hepatocellula-
ris carcinoma

miR-199a/b-3p, miR-21, miR-16, 
miR-223, miR-885-5p
miR-29

Fokozódik

Csökken

miR = mikro-RNS
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Egyéb májbetegségek

A miR-506 fokozottan expresszálódik a cholangiocyták 
felszínén, és befolyásolja a membrántranszport-folyama-
tokat. Primer biliaris cholangitisben (PBC) azt találták, 
hogy a gyulladást elősegítő citokinek fokozzák az aktivi-
tását. A miR-506 csökkenti az anion exchanger 2 (AE2) 
fehérje expresszióját, melynek a bikarbonátkiválasztás-
ban van szerepe, valamint fokozza a gyulladást, a kötő-
szövet-átépülést, az oxidatív és endoplasmaticus reticu-
lum stresszt, csökkenti a sejtproliferációt és -adhéziót, 
érzékenyíti a sejteket az apoptózisra [44]. A csökkent 
miR-122-, miR-16a- és a magasabb miR-328-, miR-
299-5p-szintek PBC-ben befolyásolják a sejtproliferáci-
ót, az apoptózist, a gyulladást, az oxidatív stresszt [27].

Saját munkánkban négy mikro-RNS expresszióját 
vizsgáltuk krónikus C-vírus-hepatitisben (CHC) és auto-
immun hepatitisben (AIH). Nem találtunk szignifikáns 
különbséget a miR-224-, miR-155- és miR-204-expresz-
szióban a két betegség között, ugyanakkor a miR-101 
expressziója jelentősebb volt CHC-ben [7]. Tu és mtsai 
igazolták a miR-143 védőszerepét AIH-ban, csökkenti a 
gyulladást és a kötőszövet-átépülést [45]. 

A mikro-RNS és az autophagia 
kölcsönhatása

Kimutatták, hogy az autophagiát transzkripciós úton kis, 
nem kódoló mikro-RNS-ek képesek szabályozni, ame-
lyek a mikro-RNS-ekkel történő komplementer bázispá-
rosítás révén befolyásolják a gének expresszióját. Ugyan-
akkor az autophagia is szabályozza a mikro-RNS-ek 
expresszióját [46].

A mikro-RNS-ek hatását az autophagiára a leggyak-
rabban tumorokban vizsgálták. A miR-375 gátolja az 
autophagiát az ATG7-gén hatásának módosításán ke-
resztül, szintje csökken HCC-ben és hypoxiás körülmé-
nyek között, tumorszuppresszor hatású. A miR-199a-5p 
szintén a géneken keresztül gátolja az autophagia folya-
matát. Ciszplatinnal kezelt HCC-betegeknél a gyógy-
szer-rezisztencia összefüggést mutatott a miR-199a-5p-
expresszió csökkenésével, amit az autophagiára kifejtett 
hatásával magyaráztak. A miR-101 csökkenti az autopha-
giát, tumorszuppresszor hatású, expressziója HCC-ben 
csökken [46]. 

Az autophagia is befolyásolhatja a mikro-RNS hatását. 
HBV talaján kialakult HCC-ben fordított arányt találtak 
az autophagia aktivitása és a miR-224 szintje között. Ki-
mutatták, hogy az autophagia részt vesz a miR-244 le-
bontásában, és így gátolja a májtumor kialakulását [46].

Alkoholos májbetegségekben a miR-26a fokozza az 
autophagiát, és ezzel hozzájárul a májkárosodás kivé-
déséhez [47]. Ebben a betegségben igazolták, hogy a 
miR-155 gátolja az mTOR-szignált, és elősegíti az au-
tophagosoma-képződést, de a lysosomalis lebontás el-
marad [48].

Következtetések

A májsejtekben az autophagia hozzájárul a sejtműködés 
egyensúlyának fenntartásához, a káros hatások kivédésé-
hez, a szerv vagy szövet ép sejtjeinek túléléséhez. Védő 
hatású az alfa-1-antitripszin hiányában, alkoholos és nem 
alkoholos eredetű zsírmájban, és csökkent működése 
hozzájárul a májkárosodás kialakulásához. A hepatitisví-
rusok a saját hasznukra fordítják az autophagiát, és fel-
használják replikációjukhoz, a vírusfehérjék pedig szere-
pet játszanak az autophagia fokozásában. 

A mikro-RNS-ek expressziójának megváltozása befo-
lyásolja a májban az apoptózist, az autophagiát, az im-
munrendszer működését, az anyagcsere-folyamatokat, és 
hatással van a gyulladásra, a kötőszövet-átépülésre, a 
májkárosodás kialakulására. A tumorok fejlődésének ko-
rai szakaszában gátolja a karcinogenezist. A későbbiek-
ben azonban segíti a tumorok túlélését, hozzájárul a 
progresszióhoz. 

Az autophagia és a mikro-RNS kapcsolatának, egy-
másra gyakorolt hatásának jobb megismerése közelebb 
visz a különböző májbetegségek kialakulásának megérté-
séhez, és segíthet hatékonyabb kezelési módok kifejlesz-
tésében.

Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-
gatásban nem részesült.

A szerző a cikk végleges változatát elolvasta és jóvá-
hagyta.

Érdekeltségek: A szerzőnek nincsenek érdekeltségei.
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