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1.  RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

AC Anchor Cell (horgonysejt)  

ADAM A Disintegrin and Metalloproteinase (metalloproteináz)  

ANK ankyrin repeat (ankyrin ismétlődés), itt: Notch receptorban  

bp bázispár 

ceh C. elegans homeobox gén 

CEH-13 anterior C. elegans HOX fehérje (CEH-13/LAB/HOX1B) 

CEH-20 C. elegans HOX kofaktor (Extradenticle homológ) 

CSL CBF-1, Su(H) és Lag-1-típusú transzkripciós faktor 

DNS dezoxiribonukleinsav 

DSL specifikus motívummal bíró Notch ligandok összefoglaló elnevezése 

(Delta/Serrate/LAG-2) 

EFL Egyedi Féreg Lízis 

EGF epidermal growth factor (epidermális növekedési faktor) 

egl egg-laying defective (embrió lerakás képtelen) fenotípust okozó mutáció 

EXD Extradenticle, D. melanogaster HOX kofaktor 

GFP green fluorescens protein (zöld fluoreszcens fehérje)  

glp abnormal germ line proliferation (abnormális csírasejtosztódást) 

HD (homeodomain) hth génekről elnevezett homeodomén, DNS kötésre 

alkalmas régió 

HD* heterodimerisation domain (heterodimerizációs domén)  

HFGS hand-foot-genital syndrome 

Hox/HOX homeobox, klaszterben előforduló homeobox tartalmú gének / homeobox, 

fehérje 

HOXb1 emlős anterior HOX fehérje 

HTH Homothorax, D. melanogaster HOX kofaktor 

HTH* helix-turn-helix motívum 

IPTG izopropil-β-D-tiogalaktopiranozid 
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kb kilobázis 

LAB Labial, D. melanogaster anterior HOX fehérje  

lacZ ß-galaktozidázt kódoló gén 

LAG LIN-12 and GLP-1 phenotype (LIN-12 és GLP-1 fenotípust okozó mutáció) 

lin lineage defective (abnormális sejtvonal fenotípust okozó mutáció)   

LIN-39 anterior C. elegans HOX fehérje (LIN-39/SCR/HOX5B) 

LNR LIN-12-Notch repeat (LIN-12-Notch ismétlődés) 

mab male abnormal (abnormalitás hím morfológát okozó mutáció) 

MADS box MADS [MCM1 (Saccharomyces cerevisiae), AGAMOUS (Arabidopsis 

thaliana), DEFICIENS (Antirrhinum majus) és SRF (Homo sapiens)] box 

fehérje DNS kötő doménje 

MAM Mastermind, emlős fehérje 

MEIS myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog (emlős HOX kofaktor) 

Muv multiple pseudovulvae (sokvulvás fenotípus) 

N2 vad genotípusú C. elegans 

NECD-NICD Notch extracellular domain-Notch intracellular domain (Notch 

extracelluláris domén-Notch intracelluláris domén) 

NLS nucleaer localisation signal (nukleáris lokalizációs szignál)  

nob knob-like posterior (knob-szerű poszterior gén) 

Notch A Notch jelátviteli útvonal receptora, D. melanogaster szárnydefektust 

mutató mutánsról nevezték el 

NRR negative regulatory region (negatív regulációs régió) 

OPA glutamine-rich repeat (glutamin-gazdag ismétlődés) 

P sejt/P(n).p vulva elősejt és idegsejt prekurzor  

PBX pre-B cell leukemia homeobox, emlős HOX kofaktor 

PCR polymerase chain reaction (polimeráz láncreakció) 

PEST proline/glutamicacid/serine/threonine-rich motif (prolin/glutaminsav/szerin/ 

treonin- gazdag motívum) 

php posterior Hox gene paralog (poszterior Hox gén paralóg) 
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PREP prolyl endopeptidase (emlős HOX kofaktor)  

Q sejt C. elegans idegsejt prekurzor 

RAM RBPjκ association modul (RBPjκ  asszociációs modul) 

RNAi /RNSi ribonucleic acid interference (géncsendesítés) 

RNS Ribonukleinsav 

SPD synpolydactylia  

synMuv  synthetic Multivulva (szintetikus sokvulvás fenotípus) 

TACE tumor necrosis alpha converting enzyme (tumor nekrózis alfa konvertáló 

enzim) 

TAD transactivation domain (transzaktivációs domén) 

TMD transmembrane domain (transzmembrán domén) 

tra transformer (szexuális identitást meghatározó gén; inaktiválása az XX 

kariotípusú állatokban hím szómát alakít ki)  

unc uncoordinated, paralizált mozgású fenotípust okozó mutációk 

UNC-62 uncoordinated (C. elegans HOX kofaktor) 

VNC ventral nerve cord (ventrális idegköteg) 

VPC vulval precursor cell (vulva prekurzor sejt)  

VU ventral uterine precursor (ventrális uterusz prekurzor) 

Vul vulvaless (vulva nélküli fenotípus) 
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2. BEVEZETÉS 

 A HOX (Homeobox) fehérjék olyan DNS-kötő doménnel rendelkező transzkripciós 

faktorok, melyek a kétoldali szimmetriával rendelkező állati szervezetek korai 

egyedfejlődésének fő karmesterei; a HOX fehérjék határozzák meg a sejtek identitását a 

fejlődő állatban az anteroposzterior testtengely mentén (Kaufman és mtsi., 1990; Lewis, 

1978). A Caenorhabditis elegans fonálféreg modellorganizmus genomja hat HOX proteint 

kódoló gént tartalmaz (Kenyon, 1986; Ruvkun és Hobert, 1998; Van Auken és mtsi, 2000), 

ezek egyike a ceh-13 (C. elegans homeobox-ot tartalmazó gén). 

 Doktori munkám célja új CEH-13 transzkripciós célgének meghatározása volt. A 

HOX kötőhelyek evolúciós konzerváltságát kihasználva in silico kötőhely elemzést végeztem 

a C. elegans genomban. A célgének listájából a Notch paralógokat kódoló, redundáns 

működésű géneket, a lin-12-t (abnormal cell lineage) és a glp-1-t (abnormal germ line 

proliferation) választottuk ki. Ismert, hogy C. elegansban lin-12 hiánya vulva fejlődési 

defektust és mozgási zavarokat okoz (Sundaram és Greenwald, 1993a; Chao és mtsi., 2005) 

míg glp-1 hiányos működése abnormális garat- és csírasejtképződést, valamint mozgási 

defektusokat eredményezhet (Priess és mtsi., 1987; Austin és Kimble, 1987; Singh és mtsi., 

2011). A lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns állatok életképtelenek (Wilkinson és Greenwald, 

1995). Ezekkel összhangban a LIN-12 fehérje expresszióját igazolták a vulva prekurzor 

sejtekben és két lárvális neuronban (Wilkinson és Greenwald, 1995; Chao és mtsi., 2005), míg 

GLP-1 jelenléte vulva prekurzor sejtben, bélsejtekben és egyes feji neuronokban, valamint a 

ventrális hasdúclánc prekurzoraiban volt kimutatható (Ouellet és mtsi., 2008, Singh és mtsi., 

2011).  Ezek az eredmények azonban nem magyarázzák a kettős mutánsok életképtelenségét. 

Munkám során mindkét C. elegans Notch receptort kódoló gén 2. intronjában konzervált 

CEH-13/HOX szabályozó régiókat határoztam meg; az ortológ szekvenciák közelrokon 

fonalférgekben és Drosophila fajokban egyaránt kimutathatóak. Ezen 2. introni 

fragmentumok expressziós elemzésével igazoltam a LIN-12 és GLP-1 fehérjék neurális 

kifejeződését embrió, lárva és felnőtt stádiumokban. Továbbá igazoltam a prediktált CEH-13 

kötőhely funkcionalitását, eltávolítása megszüntette a riporterek neuronális expresszióját. 

A tapasztalt expressziós változások azt mutatják, hogy a CEH-13 HOX fehérje 

közvetlenül szabályozza a lin-12 és glp-1 gének expresszióját neuronokban mind az 

egyedfejlődés, mind a felnőttkor során. Sikerült tehát két új HOX célgént meghatároznom. 

Eredményeim közelebb vihetnek az idegrendszer korai egyedfejlődésének és az érett 

idegsejtek fiziológiai működésének pontosabb megértéséhez. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

3.1. A HOX fehérjék szerepe az egyedfejlődésben 

A homeotikus szelektor (Hox) gének egyedfejlődési szerepe kritikus a kétoldali 

szimetriával rendelkező állatok anteroposzterior testtengelyének kialakulásában (Bateson, 

1894; Lewis, 1978). A növényi egyedfejlődés a MADS [MCM1 (Saccharomyces cerevisiae), 

AGAMOUS (Arabidopsis thaliana), DEFICIENS (Antirrhinum majus) és SRF (Homo 

sapiens)] box fehérjék által szabályozott. A MADS box gének szekvenciálisan és 

struktúrálisan is eltérnek az állati Hox génektől, ugyanakkor funkciójukat tekintve parallel 

hatnak azokkal (Irish, 2003; Lemons és McGinnis, 2006). A Hox gének homeodomén (HD) 

tartalmú ranszkripciós faktorokat kódolnak. A 60 aminosav hosszú HD specifikus DNS-kötő 

képességét egy három α-hélixet tartalmazó, úgynevezett helix-turn-helix (HTH*) motívum 

teszi lehetővé (Gehring és mtsi., 1994). A HD elemet egy evolúciósan konzervált, 180 

bázispár hosszú, ún. homeobox DNS régió kódolja (McGinnis és mtsi., 1984; Levine és mtsi., 

1984). A DNS kötés kialakításában és az interakciós partnerek (kofaktorok) toborzásában van 

alapvetően fontos szerepe a HD-nek (1. ábra) (Lynch és mtsi., 2006).  

 

1. ábra. A homeodomén struktúra. A képen egy 

sematikus szalag-modellrajz szemlélteti a HOX fehérjék 

DNS kötő helix-turn-helix motívumát. A HD N-terminális 

karja és a 3. hélix elengedhetetlen a DNS kötés 

kialakításához, a másik két hélix a kofaktorok toborzásban 

játszik alapvető szerepet. Az N-terminális rész segítségével 

kötődik a HOX fehérje a DNS molekula kisárkába, míg a 3. 

hélix a nagyárokhoz történő kötődést teszi lehetővé. 

A specifikus DNS-HOX kötés kofaktorok jelenlétét igényli (Chan és mtsi., 1994; 

Mann, 1995; Mann és Chan, 1996; Mann és Affolter, 1998). A HOX fehérje HD elemének N-

terminális karja a DNS kisárkához köt, a 3. α-hélix képes a nagy árokhoz kötődni, míg az 1. 

és 2. α-hélixek a kofaktorok kapcsolódását teszik lehetővé (1. ábra) (Svingen és Tonissen, 

2006). Kofaktorok nélkül általában nem vagy csak rövid ideig tartó HOX-DNS kötés valósul 

meg. A HOX kötést elősegítő kofaktorok két fő csoportja az emlős PBX (pre-B cell leukemia 

homeobox)/Drosophila EXD (Extradenticle)/fonálféreg CEH-20 valamint az emlős MEIS 
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(myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog) és PREP (propyl 

endopeptidase)/Drosophila HTH (Homothorax)/fonálféreg UNC-62 (uncoordinated) típusú 

fehérjék. A kofaktorok is rendelkeznek HD doménnel, és képesek egymást és a HOX fehérjét 

stabilan megkötni, majd az így kialakult komplex tartós DNS kötés által befolyásolja a 

célgének átíródását (Mann és Affolter, 1998). 

A Hox gének a genomban általában egy csoportban, ún. diszkrét kromoszómális 

klaszterben helyezkednek el. Négy Hox klasztertípust különíthetünk el: i) szervezett klaszter 

(az összes Hox gén ugyanazon a kromoszómán, azonos orientációban, szorosan rendezetten 

helyezkedik el); ii) szervezetlen klaszter (a Hox gének ugyanazon a kromoszómán, de részben 

eltérő orientációban fordulnak elő, gyakran más gének is megfigyelhetők közöttük); iii) 

hasadt klaszter (a Hox gének szervezett és szervezetlen alklaszterekben, akár külön 

kromoszómákon találhatóak); iv) atomizált klaszter (nem tapasztalható érdemi csoportosulás, 

főleg páronként fordulnak elő adott kromoszómákon) (2. ábra.) (Duboule, 2007). 

 
2. ábra. A Hox klaszterek strukturális osztályozása. A gerincesek rendezett Hox klaszterrel rendelkeznek, 

melyben a Hox gének mind ugyanazon a DNS szálon kódoltak, azonos átírási orientációban (csupán nem-kódoló 

RNS-ek, például mikroRNS-ek lehetnek közöttük). A tengeri uborka rendezetlen Hox klaszterében a Hox gének 

orienációja gyakran ellentétes, köztük más, nem-Hox gének helyezkednek el. Hasadt Hox klaszter jellemzi a 

Dipterákat, többek között az ecetmuslicát is, a klasztert több kromoszómára elosztva rendezett és rendezetlen 

alklaszterek alkotják. A farkos zsákállatok Hox génjei nem rendeződnek klaszterbe, ez az úgynevezett atomizált 

típus, melyben maximum páronként, elszórva helyezkednek el a Hox gének a genom különböző lokuszain. 

Genomi pozíciójukon túl szekvenciális hasonlóságaikat is figyelembe véve 

feltételezik, hogy a Hox gének tandem génduplikációs lépések sorozatával alakultak ki egy ősi 

Hox prekurzorból (Schubert és mtsi., 1993). Specifikusságuk az idő- és térbei kolinearitás: a 

Hox gének a Hox klaszteren belüli pozíciójuknak megfelelően expresszálódnak időben és 

térben. Az anterior helyzetű (a klaszter 3’ végi poziciójában lokalizált) Hox gének az 

egyedfejlődés során korábban és a test elülső részén expresszálódnak, míg a poszterior 

helyzetű (5’ végi pozícióban lokalizált) gének időben később és a hátulsó helyzetű 
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szegmensekben expresszálódnak általában (McGinnis és Krumlauf, 1992; Iimura és Pourquie, 

2007). 

 
3. ábra. A Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster és Homo sapiens (humán) Hox klaszterek. A 

magasabb biológiai komplexitás kialakítása és fenntartása több homeotikus szelektor gén jelenlétét igényli. 

Nematodákban és gyümölcslegyekben egy, emberben pedig négy különböző kromoszómán lokalizált Hox 

klaszter (HOX-A, HOX-B, HOX-C, HOX-D) található. Kék szín jelzi az anterior, zöld és sárga jelöli a középső 

pozíciójú, míg piros szín mutatja a poszterior helyzetű Hox géneket. A nyilak az átírás irányát jelzik. 

A Hox gének és a belőlük kialakult Hox klaszterek száma előrevetíti a gazdaszervezet 

biológiai komplexitását (3. ábra) (Wellik, 2007). Az emlősökhöz képest viszonylag egyszerű 

testfelépítésű fonálférgek és az ecetmuslica csupán egy Hox klaszterrel rendelkeznek, míg a 

jóval komplexebb gerinces csoportban a teljes Hox klaszter többször duplikálódott. Az emlős 

genomban pl. négy Hox klaszter van, ugyanakkor csontos halakban hét különálló klaszter 

található (Lemons és McGinnis, 2006). A klaszterszám korrellál a morfológiai 

változatosággal, ugyanis az összetettebb szervezetek bonyolult mintázatainak kialakításához 

több szabályozó faktorra volt szükség. A C. elegans hat, a D. melanogaster nyolc, az emlősök 

39, míg a csontos halak genomja akár 48 homeotikus szelektor gént is tartalmaz (Hurley és 

mtsi., 2005; Lemons és McGinnis, 2006). A HOX transzkripciós faktorok az egyedfejlődés 

során kihatnak a testszelvények képzésére, befolyásolják a sejtosztódást, sejtnövekedést, 

sejtadhéziót, differenciációt és programozott sejthalált (Garcia-Bellido, 1975; Lawrence, 

1992; Castelli-Gair és mtsi., 1994; Liu és mtsi.,2006). HOX fehérjék funkcióját igényli 

továbbá a központi idegrendszer kialakulása és a felnőttkori neuronális funkciók fenntartása 
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(Domínguez del Toro és mtsi., 2001; Gouti és mtsi., 2011). A homeotikus szelektorok 

vizsgálata jelenleg is sok újdonságot rejt. Kutatásukra vonatkozó egyik jelentős célkitűzés a 

HOX fehérjék által közvetlenül szabályozott célgének meghatározása; egyedfejlődési és 

orvosbiológiai jelentőségük ellenére napjainkban is csupán néhány HOX célgén ismert 

(Alonso, 2002). 

3.1.1. A HOX fehérjék szerepe a Caenorhabditis elegans egyedfejlődése során 

A C. elegans egy közkedvelt, gyors szaporodási ciklusú genetikai modellorganizmus. 

Vad típusú populációban az állatok többsége önmegtermékenyítő hermafroditaként, míg 

0,03% hímként fejlődik. A hermafrodita körülbelül 300 embriót termel, melyek számát az L4 

lárvakorban képződő spermiumok mennyisége limitálja. Az állat kikelés után négy lárva 

stádiumon (L1-L4) át fejlődik ivarérett felnőtté (4. ábra). Kedvezőtlen körülmények között 

(pl. éhezés, magas hőmérséklet vagy nagy egyedsűrűség) az L1 lárva stádium után kitartó 

lárva stádiumba, úgynevezett dauer állapotba fejlődik. A dauer lárvák akár hónapokig is 

képesek túlélni, majd ha a körülmények újra jobbá válnak, a dauer lárva L4 lárvává alakul. 

 
4. ábra. A C. elegans életciklusa. Az ábrán jól látható az embrionális fejlődést követő négy lárva (L1-L4) 

stádium, illetve az előnytelen környezeti hatásokra kialakuló dauer (kitartó) lárva állapot, valamint a felnőttkor. 

Az embriók felnőtt egyeddé történő fejlődése 25°C–on körülbelül 2 nap alatt megy végbe. 
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1989-ben 60 homeobox elemet tartalmazó gént becsültek a C. elegans genomban; ezek 

közül hat gént soroltak a fonálférgek Hox klaszterbe (5. ábra) (Bürglin és mtsi., 1989).  A C. 

elegans Hox klasztere redukált és diszpergált, és az alábbi géneket tartalmazza a harmadik 

kromoszóma 5Mb hosszú szakaszán lokalizációjuk sorrendjében: lin-39, ceh-13, mab-5 (male 

abnormal), egl-5 (egg-laying defective), php-3 (posterior hox gene paralog) és nob-1 (knob-

like posterior) (Aboobaker és Blaxter, 2003). A nematoda Hox géneket három csoportba lehet 

osztani: az anterior ceh-13, a középső helyzetű lin-39 és mab-5 gének, valamint a poszterior 

egl-5, php-3 és nob-1 gének. Érdekes módon a C. elegans Hox génekre a kolineraitás elve 

(Lewis, 1978) nem érvényesül (Tihanyi és mtsi., 2010). Ugyanis a fonálféreg Hox gének 

expressziós sorrendje kicsit eltér fizikai sorrendjüktől, az első két anterior pozíciójú Hox gén 

(lin-39 és ceh-13) között egy inverzió történhetett a csoportot eredményező tandem 

duplikációs lépések sorozata után (5. ábra.) (Tihanyi és mtsi., 2010). Ez az esemény 

magyarázza a tényt, hogy a ceh-13/labial/Hox1b homeotikus gén korábbi embrionális 

állapotokban és inkább anterior pozíciójú szelvényekben expresszálódik, mint a lin-39/Sex 

combs reduced/Hoxb5 gén (Reece-Hoyes és mtsi., 2007).  

 
5. ábra. A C. elegans Hox gén klaszter. A nyilak az egyes testtájakat jelölik, ahol az adott Hox gén 

expresszálódik. A kék nyíl a ceh-13, a zöld nyíl a lin-39 gént expresszáló régiókra mutat, lényegében a teljes 

testben megnyilvánulnak. Az többi homeotikus szelektor gén rövidebb testszakaszon expresszálódnak (sárga 

jelöléssel a mab-5, piros színnel az egl-5, php-3 és nob-1 gének láthatóak). Fekete dupla nyíl jelzi az inverziós 

lépést az anterior helyzetű ceh-13 és lin-39 gének őse között. 

A ceh-13 gén a hímek farki részén is expresszálódik, miközben a ceh-13(-) mutánsok 

nem mutatnak abnormális hím farki struktúrát (Stoyanov és mtsi., 2003). Ugyanakkor a ceh-

13(-) mutánsokra nagyfokú életképtelenség, idegrendszeri deficienciák miatti mozgászavarok 

és kis penetranciájú vulvafejlődési defektusok jellemzőek (Brunschwig és mtsi., 1999; 

Tihanyi, 2010). Az anterior ceh-13 gén az embriók teljes testhosszában kifejeződik, 

expressziós mintázata átfed a középső és poszterior helyzetben expresszálódó Hox gének 

mintázatával (Wang és mtsi., 1993; Brunschwig és mtsi., 1999; Tihanyi és mtsi., 2010). A 

Hox gének ko-expressziója funkcionális redundancia lehetőségét sugallja. E feltevést erősítik 
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azok az adatok, miszerint a neurális prekurzor Q sejt fejlődésének és migrációjának 

szabályozásában a ceh-13, lin-39 és mab-5 gének funkciója egyaránt kimutatható (Kenyon, 

1986; Salser és Kenyon, 1992; Streit és mtsi., 2002; Tihanyi és mtsi., 2010). 

A HOX fehérjék speciális DNS szakaszokhoz képesek kötődni, felismerési 

mechanizmusuk azonban csak részben tisztázott. A CEH-13 HOX fehérje pl. szigorúan 

konzervált kötőhelyet ismer fel, a konszenzus szekvencia: TGATggATgg (a nagybetűs 

bázisok szigorú konzerváltságra utalnak, jelenlétük elengedhetetlen a kötés szempontjából, 

míg a kisbetűs bázisok változhatnak) (Lu és mtsi., 1995; Phelan és mtsi., 1995; Chan és 

Mann, 1996; Mann és Chan, 1996; Passner és mtsi., 1999; Piper és mtsi., 1999). A kötőhely 

nagyfokú konzerváltságot mutató bázisaiban képzett mutációk megváltozott ceh-13 

expressziós mintázatot okoznak, a fehérje képtelen kifejeződni és a célgéneket expresszióját 

szabályozni bizonyos testrégiókban (Streit és mtsi., 2002). Kimutatták, hogy a ceh-13 

expressziója autoregulációs aktiválást igényel: a CEH-13 hiánya a vad genetikai háttértől 

eltérő ceh-13 expressziós mintázatot eredményez (Streit és mtsi., 2002). A stabil CEH-13-

DNS kötéshez szükséges a CEH-20/EXD/PBX és az UNC-62/HTH/MEIS-PREP fehérje 

jelenléte is (6. ábra). A CEH-13+CEH-20 komplex a konszenzus kötőhely szigorúan 

konzervált TGAT és AT részeihez köt, míg az UNC-62 protein különálló kötőhellyel 

(általában a TGACAG szekvencia) rendelkezik maximum 40 bázispár távolságra a 

HOX+CEH-20 kötőhelytől (Ebner és mtsi., 2005). A kofaktorok hiánya gátlást és/vagy 

instabil HOX-DNS kötést eredményezhet (Pan és mtsi., 2010). 

 

 

6. ábra. A HOX fehérjék és kofaktoraik 

A konszenzus HOX+-EXD 

(TGATggATgg) és HTH homológ 

(TGACAG) kötőhelyek maximum 40 

bázispár távolságra lehetnek egymástól. A 

HTH stabilizálja HOX+EXD komplex 

kötését a DNS-hez. 

 

A C. elegans vulvafejlődés során a LIN-39 és CEH-20 fehérjék együttesen alakítják ki 

a vulva sejtsorsot (a vulvafejlődést a 3.2.1. fejezetben mutatom be részletesen). CEH-20 vagy 
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LIN-39 funkció hiányában nem fejlődik ki a vulvaszövet, úgynevezett Vul (vulvaless) 

fenotípus alakul ki (Eizinger és Sommer, 1997). 

Viszonylag kevés HOX célgént határoztak meg napjainkig fonalférgekben. Bizonyított 

például a CEH-13 fehérje autoregulációs szerepe a ceh-13 expresszió során; LIN-39 

szabályozó szerepe a lag-2, lin-12, és eff-1 gének kifejeződésében; MAB-5 és LIN-39 közös 

kontrollja a hlh-8 génen; továbbá a MAB-5 szabályozó funkciója az egl-1 gén 

expressziójában (Liu és Fire, 2000; Streit és mtsi., 2002; Shemer és Podbliewicz, 2002; Liu és 

mtsi., 2006; Takács-Vellai és mtsi., 2007). A C. elegans HOX célgének azonosítását szolgáló 

kísérletek eredményei azt sugallják, hogy a fonálférgek HOX működése komplexebb, mint 

gondolnánk. Feltételezhetően több, a kötéshez elengedhetetlenül szükséges kofaktor jelenleg 

még nem ismert ebben az élőlényben. 

3.1.2. A HOX fehérjék a Drosophila melanogaster egyedfejlődése során 

A Drosophila melanogaster holometamorfózissal fejlődő, gyors reprodukciós idővel 

rendelkező, közkedvelt genetikai modellszervezet. A petéből kikelő lárva testét tizenöt 

paraszegmentum alkotja, melyekből félperiódusnyi elcsúszással képződik a kifejlett egyedre 

jellemző tizenöt szelvényből álló test. Az egyes szegmensek egyedi jellege a homeotikus 

szelektor gének működésével alakul ki. A Hox gének átíródását cis-szabályozó elemeken 

keresztül az egyedfejlődés korai szakaszában a gap, pair-rule és segment polarity gének 

szabályozzák, az embrió teste mentén adott szegmenseken belül sávozott mintázatban hatnak 

és térbeli kolinearitást eredményeznek (Gilbert és mtsi., 2003). Az átíródott homeotikus 

szelektorok ezután különböző régiók, szervek, szövetek, sejttípusok képződését és identitását 

határozzák meg, méghozzá az adott szelvényre jellemző szervek, függelékek kialakításához 

fontos célgének kifejeződésének szabályozásán keresztül. 

Az ecetmuslica Hox klasztere hasadt típusú, a harmadik kromoszóma jobb karján 

helyezkedik el. A klaszterbe miRNS-ek, funkcióvesztett nem-Hox gének és egy 9.6 Mb 

hosszú eukromatikus régió integrálódott. Mindez alapján két szubklaszterbe sorolhatóak a 

Drosphila homeotikus szelektor gének. Az Antennapedia-komplex (ANT-C) tartalmazza az 

anterior labial (lab) és proboscipedia (pb) valamint a középső helyzetű Deformed (Dfd), Sex 

combs reduced (Scr) és Antennapedia (Antp) géneket. A Bithorax-komplexet (BX-C) további 

három poszterior Hox gén alkotja: az Ultrabithorax (Ubx), az abdominal-A (abd-A) és az 

Abdominal-B (Abd-B) (7. ábra).  
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7. ábra. Az ecetmuslica 

Hox gén klasztere. 

Megfigyelhető a két 

szubklaszter (ANT-C és 

BX-C) tagolódása és a 

gének testszelvényen 

(fej, T1-T3, A1-A8) 

belüli kifejeződése. Kék 

színkód jelöli a lab és a 

pb, zöld a Dfd, Scr és 

Antp géneket, sárga az 

Ubx és abd-A, valamint 

piros az Abd-B gént. 

A Drosophila sp. homeotikus szelektorainak génterméke nélkülözhetetlen a megfelelő 

differenciációhoz, például szájszervek, csápok, végtagok képzéséhez. A Hox gének a 

szelvények egyedi morfológiáját eltérő génkombinációk kialakításával hozzák létre, 

szelvényenként különböző célgének átíródását befolyásolják, vagy azonos célgének 

expresszióját eltérően szabályozzák. Ezáltal képeznek morfológiai sajátosságokat és 

különbségeket adott szelvények között. Az ecetmuslica Hox génjeinek defektusai úgynevezett 

homeotikus transzformációkat okozhatnak. A befolyásolt testszelvények a vad típustól eltérő 

identitással rendelkeznek: egy adott szelvény egy szomszédos szelvény állapotába 

transzformálódik nem a pozíciójának megfelelő testrészt eredményezve (8. ábra) (Pultz és 

mtsi., 1988). 

 
8. ábra. A proboscipedia homeotikus transzformációjának megnyilvánulásai. (A) Vad típusú Drosophila fej 

pásztázó elektronmikroszkópos képe. Mellette proboscipedia (pb) mutánsok scanning elektromikroszkópos 

felvételei láthatóak. (B) pb(-) null mutáns egyed az alsó ajak helyén a T1 (1. tor szelvényre jellemző) láb 

tarsusához hasonló képlet fejlődik. (C) pb hipomorf mutációja az alsó ajak tapogatója helyén csápserte-szerű 

struktúra kialakulását okozza (Pultz és mtsi., 1988). 
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A HOX transzkripciós faktorok célgének transzkripcióját határozzák meg, más Hox 

gének kifejeződésére is kihathatnak, illetve autoregulációval befolyásolhatják saját 

átíródásukat (Mann, 1995; Mann és Chan, 1996; Grieder és mtsi., 1997; Mahaffey és mtsi., 

1989; González-Reyes és mtsi., 1992). Szöveti környezettől függően viselkedhetnek 

transzkripcionális aktivátorként vagy represszorként. Az SCR például a labiális szelvényben 

serkenti a mod (modulo) expresszióját, míg a T1 szelvényben represszálja a mod-ot (1. 

táblázat) (Graba és mtsi., 1994; Manzéger, 2012). 

1. táblázat. Anterior és középső helyzetű Drosophila HOX fehérjék, kofaktoraik és ismert célgénjeik. 

Esetenként kérdéses a kofaktorok jelenléte, erre a tábázatban a ”?” jel utal, ekkor feltételezhetően monomerként, 

vagy mindeddig ismeretlen kofaktorokkal hathatnak. A közvetett kapcsolatot csillag jelöli. 

HOX  Kofaktorok  Hatás  Célgén  Expresszió/funkció  

LAB  EXD+HTH  aktivál  lab  copper sejt differenciációja  

LAB  EXD+HTH  aktivál  CG11339  ?  

PB  ?  gátol  dac  láb, szem és antenna  

PB  ?  gátol  Dll  disztális struktúrák  

PB  ?  gátol  exd  labiális korong  

PB  ?  gátol  hth  labiális korong  

PB  ?  aktivál  Scr  labiális diszkusz disztális része  

PB  ?  gátol  sal  antenna diszkusz  

DFD  EXD  aktivál  pb  PB expressziója maxillában  

DFD  ?  aktivál  Dll  szájhorog  

DFD  ?  aktivál  pb  labiális szelvény  

SCR  EXD+HTH  aktivál  fkh  lárvális nyálmirigy  

SCR  EXD+HTH  aktivál  trh  lárvális nyálmirigy  

SCR  EXD+HTH  aktivál  d-CREB-A  lárvális nyálmirigy  

SCR  ?  gátol*  hth  lárvális nyálmirigy 

SCR  ?  aktivál  pb  labiális szelvény  

SCR  ?  aktivál  mod  labiális szelvény  

SCR  TSH  gátol  mod  T1 szelvény  

SCR  ?  gátol  Dfd  T1 szelvény  

SCR  ?  gátol*  Dll  disztális struktúrák 
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A Hox gének expressziója gyakran átfed; ekkor együttes kombinációik alakítják ki a 

szelvényekre jellemző specifikus tulajdonságokat. Bonyolult hierarchikus szabályozással az 

anterior Hox gének hátulsó szelvényekben való megnyilvánulását a poszterior Hox gének 

fehérjetermékei gátolják. Ez a jelenség az úgynevezett poszterior dominancia (Singh és 

Mishra, 2008). Ha anterior pozícióban expresszáltattak egy adott poszterior Hox gént, akkor 

az anterior pozícióban hátulsó testtájra jellemző szelvény alakult ki, míg ha az eredeti 

pozícióhoz képest poszterior fejeztettek ki egy adott anterior gént, nem változott a szelvény 

identitása. Mindez azt sugallja, hogy a poszterior Hox gének gátolják az anterior paralógok 

kifejeződését. 

A Hox gének aktivitását miRNS-ek (mikro RNS-ek) is szabályozhatják (Chopra és 

Mishra, 2006). Egyes miRNS szekvenciák teljes átfedést mutatnak az upstream helyzetű Hox 

gének 3’UTR (downstream nem-kódoló) szekvenciájával. A miR-iab4 (infra-abdominal4 

miRNS) például az ecetmuslica abdominális szelvényeiben gátolja az Ubx expresszióját 

(Ronshaugen és mtsi., 2005). Ugyanakkor az epigenetikus Hox szabályozás egyik 

legkutatottabb faktorai a transzkripcionális csendesítést okozó Polycomb fehérjék (PcG) és a 

velük antagonizáló Trithorax csoport (trxG) elemei (Pattatucci és Kaufman, 1991; Ringrose és 

Paro, 2004; Zhang és mtsi., 2004).  

Ecetmuslicában a HOX működést befolyásoló HOX kofaktorok közé tartoznak az 

EXD (Extradenticle) és HTH fehérjék (Homothorax) (Mann és Affolter, 1998). Az EXD az 5’ 

helyzetű TGAT, a HOX fehérje pedig a 3’ helyzetű nnATnn kötőhelyet ismeri fel. Az EXD a 

HTH-hoz kötődve jut a sejtmagba (Ryoo és mtsi., 1999). Dimerizáció után az EXD képes a 

HOX fehérjét megkötni és kialakítani a trimer szerkezetet. A HOX+EXD komplex a 

TGATnnATnn kanonikus kötőhelyen köt a DNS-hez (az n helyeken előforduló bázisok 

felelősek a specifitásért) (Ebner és mtsi., 2005; Noyes és mtsi., 2008; Slattery és mtsi., 2011).  

Slattery és munkatársai igazolták (2011), hogy a transzkripciós faktorok gyakran 

multiprotein komplexként kötnek a DNS-hez, mely során a komplexet alkotó kofaktorok 

befolyásolják a DNS kötés specifitását. In silico valamint kísérletes munkákkal bizonyították 

a prediktált kofaktor-affinitást adott kötőhelyhez. A nyolc Drosophila HOX transzkripciós 

faktor kötőképességét a HOX kötőhely középső bázisai befolyásolják (TGATggATgg), a 

konszenzus központi szekvencia az AYnnAY (az Y helyén C vagy T bázis állhat) szakasz. A 

HOX kötés szempontjából fontos továbbá a kisárok pozíciója a kötőhelyhez képest, ugyanis 

egyes HOX fehérjék kötődését az AY bázisokhoz közeli kisárkok, míg más HOX proteinek 

kapcsolódását az nnAY régióhoz közeli kisárok segíti (Slattery és mtsi., 2011). 
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A HTH kofaktor a HOX+EXD komplextől maximum 40 bázispár távolságra képes 

kötődni a kevésbé szigorúan konzervált CTGTCA szekvenciához (Ebner és mtsi., 2005). 

További kísérletek tervezését indokolja az a tény, hogy mindezen információk ismeretében is 

viszonylag kevés HOX célgén ismert D. melanogasterben, illetve a kötések mechanizmusa is 

gyakran kérdéses.  

3.1.3. A HOX fehérjék az emlősök egyedfejlődésében 

A komplex megjelenésű emlőscsoport fajainak összetett egyedfejlődését 39 Hox gén 

irányítja. Az ősi Hox klaszter 13 gént tartalmazhatott, a gerincesek klaszterei két teljes genom 

duplikációs lépéssel fejlődhettek ki a gerinchúros ősklaszterből (Lemons és McGinnis, 2006). 

Az emlősök Hox klasztere a továbbiakban jelentős mértékben redukálódott, az evolúció során 

paralógok vesztek el (9. ábra) (De Robertis, 2008). 

 
9. ábra. Drosophila és emlős Hox gének szabályozása miRNS-ek által. A 39 emlős Hox gén két klaszter-

duplikációs lépéssel alakulhatott ki. A Hox gének egységét miRNS-ek (piros háromszög jelölés) szakítják meg. 

Az evolúciós konzerváltság miRNS szinten is kihat: a gerinces miR-196 ortológ a D. melanogaster miR-iab4-el. 

Az emlős Hox gének négy klaszterbe csoportosulva (HoxA, HoxB, HoxC, HoxD) négy 

különálló kromoszómán helyezkednek el a 7p15, 17q21.2, 12q13, és 2q3 pozíciókban. 

Viszonylag rövidek, általában két exont és fajonként eltérő hosszúságú, feltehetőleg 

szabályozó szereppel is bíró intronikus szekvenciát tartalmaznak. A homeobox szekvencia a 

nagyfokú konzerváltságot mutató 2. exonban ül.  

A Hox gének között miRNS-ek találhatók, melyek az anterior pozícójú gének 

kifejeződését gátolják a poszterior szegmensekben (9. és 10. ábrák) (De Robertis, 2008; 

2009). miR-196-ot  az A, B és C Hox klaszterek egyaránt kódolnak, transzkripcióját pedig a 

tizedik Hox paralóg promótere vezérli. Ez a miRNS szekvenciális és funkcióbeli rokonságot 
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mutat a Drosophila miR-iab4-el (De Robertis, 2008). Emlősökben a gyümölcslégyhez 

hasonlóan a miR-196 képes meggátolni a tőle anterior helyzetű Hox gének kifejeződését 

kétféle módon. RNS degradációt indukálva csökkenti a Hox-C8-as paralóg transzkriptum 

mennyiségét. A 22 bázispár hosszú miR-186 ugyanis egy nukelotid eltéréssel képes a 8. 

paralóg RNS termékéhez kötni és RNS degradációt indítani. Több báziseltéréssel (mismatch) 

kötődhet a Hox-C7 és Hox-C6 paralógok RNS szekvenciáihoz is, ekkor a további transzlációs 

lépéseket gátolja. Mindkét esetben az anterior helyzetű Hox gének hátulsó szelvényekben 

történő expresszióját akadályozza meg (De Robertis, 2008; 2009).  

 

10. ábra. A HoxC6 mRNS és HOXC6 protein 

kifejeződése egér embrióban. A kisebb kép a mRNS 

in situ hibridizációját, a nagyobb kép pedig a protein 

expresszióját ábrázolja. A HoxC6 mRNS jelenléte a 

T1 szelvénytől egészen az embrió poszterior végéig 

kimutatható. A fehérje vizsgálata során poszterior 

dominancia tapasztalható, a miR-196 gátolja a HoxC6 

mRNS transzlációját a T9 szelvénytől poszterior 

pozícióban. 

A Hox gének emlősökben nélkülözhetetlen szereppel bírnak a végtagfejlődés során és 

szükségesek a központi idegrendszer, csontváz, gastrointestinum, urogenitális rendszer, 

valamint a külső genitáliák normális fejlődéséhez (Goodman, 2002). A 2. táblázat emlős HOX 

célgéneket tartalmaz, bemutatva ezen gének szerepét - a már ismertetett funkciókon túl – az 

őssejtképzésében, vérképzésben, csontképzésben, sejtosztódásban, szemfejlődésben, 

végtagképzésben és a sejtosztódásban (Akin és Nazarali, 2005; Svingen és Tonissen, 2006). 

A kutatások eredményei a 39 emlős Hox gén közül Hoxa13 és Hoxd13 esetén 

közvetlen klinikai hatást, az SPD (synpolydactylia) és a HFGS (kéz-láb-genitália szindróma) 

kialakulását igazolták (Muragaki és mtsi., 1996; Mortlock és Innis, 1997). Az SPD egy olyan  

dominánsan öröklődő, ritka, HOXD13 génnel kapcsolt autoszomális rendellenesség, mely a 

kéz- és lábujjak összenövést, továbbá extra ujjak kialakulását eredményezheti. A HOXD13
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2. táblázat. Emlős HOX fehérjék és ismert célgénjeik. Ha kérdéses a szabályozás, ezt a tábázatban a ”?” jel 

mutatja. Egyes célgének esetén in vivo még nem bizonyított a direkt kölcsönhatás. 

Hox protein Hatás Célgén Fajok 

Hoxa2 gátol Six2 egér 

Hoxa5 aktivál p53 egér 

HOXA5 aktivál Progesterone receptor humán 

HOXA5 aktivál Pleiotrophin humán 

HOXA5 aktivál IGFBP-1 humán 

Hoxa9 gátol Osteopontin egér 

HOXA9 aktivál EphB4 humán 

HOXA9 aktivál L-CAM egér 

Hoxa10 aktivál IGFBP-1 főemlős (baboon) 

HOXA10 aktivál p21 humán 

HOXA10 aktivál β-Integrin humán 

HOXA10 gátol EMX2 humán 

Hoxa13, Hoxd13 aktivál EphA7 egér 

HOXB1 aktivál COL5A2 humán 

Hoxb3 aktivál TTF-1 pakány  

HOXB4 gátol α-2-integrin humán 

HOXB4 gátol CD44 humán 

Hoxb5 aktivál SPI3 egér 

Hoxb5 aktivál Flk1 egér 

HOXB7 aktivál BFGF humán 

Hoxb8 gátol N-CAM egér 

Hoxb9 aktivál N-CAM egér 

Hoxc13 gátol Keratinok egér 

Hoxc8 ? mgl-1 egér 

HOXD3 aktivál αIIb33 humán 

Hoxd10,b6,b7,b9,c8 aktivál Renin egér 

abnormális műkődését a fehérje polialanin régiójának expanziója okozza (Muragaki és mtsi., 

1996). A másik említett kórkép a HFGS, mely HOXA13 domináns autoszomális mutációjának 

következtében alakul ki, ekkor az urogenitáliák és a végtagok disztális végének rendellenes 
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fejlődése figyelhető meg (Mortlock és Innis, 1997). A gén első exonjának deléciója okoz 

frameshift mutációt, ez pedig hibás működésű, rövid HOXA13 fehérjét eredményez. 

HOXA13/HOXD13 közös célgénje az EpHa7 (Ephrin tyrosina kinase receptor), a HOX 

transzkripciós faktorok együtt aktiválják EpHa7 expresszióját a végtagfejlődés során (Salsi és 

Zappaviqna, 2006). A direkt szabályozó kölcsönhatást bizonyítja az a tény, hogy a HOX 

kötőhely elrontása megszüntette az EpHa7 transzkripcióját (2. táblázat).  

A HOX fehérjék DNS kötését gerincesekben az EXD homológ PBX fehérjék és a 

HTH/MEIS családba tartozó MEIS és PREP kofaktorok segítik. A célgének  ének 

elemzése során kiderült, hogy a HOX kötésért az első négy bázis [T(T/A)AT motívum] 

felelős. Az 5. pozícióban lévő bázis a kötés milyenségét határozza meg, G esetén általában 

repressziót okoz, míg az A/T/C bázisok aktiváló hatásúak (Svingen és Tonissen, 2006).  

Nyilvánvaló probléma a kötőhelyek és HOX fehérjéik azonosítása során, hogy adott 

cis-szabályozó elemet több HOX fehérje is használhat, illetve nehezen különíthetők el a direkt 

és indirekt célgének. Ezen túl a PBX, MEIS és PREP kofaktorokon kívül in vivo más fehérjék 

is képesek szabályozó szerepet ellátni, valamint a Hox gének számos szabályozó útvonallal 

kofaktor-függő vagy kofaktor független kapcsolatban állnak. A kötőhelyek vizsgálatát 

nehezíti továbbá, hogy sok HOX fehérje kötődését befolyásolja a szöveti környezet, illetve a 

kötőhelyet kísérő 3’ nukleotidok szekvenciája (Svingen és Tonissen, 2006). Minden 

bizonnyal számos új eredmény várható a trans-szabályozó HOX fehérjék kutatási területén. 

3.2. A Notch jelátvitel egyedfejlődési funkciója  

A Notch jelátviteli rendszer a mezodermával nem rendelkező ősi Diploblasticus (két 

csíralemezű) állatcsoportban alakulhatott ki, elemeit a bilateriális vagy fejlettebb 

élőlényekben azonosították (Pires-daSilva és Sommer, 2003). Növényekben nem mutatható ki 

Notch fehérje jelenléte (Wigge és Weigel, 2001). A Notch mennyiségét szabályozó gének 

közül néhány homológját kimutatták a Hydra csoportban, ilyenek a Suppressor of Hairless, 

hairy és Numb gének, ugyanakkor a Notch receptor jelenlétét nem tudták igazolni (Steele, 

2002). A Notch jelátviteli útvonal léte továbbra is kérdéses a primitívebb állati taxonokban, 

mint a Cnidaria (Csalánozók), Ctenophora (Bordásmedúzák), Silicarea (Kovaszivacsok) és 

Calcarea (Mészszivacsok) (Steele, 2002; Pires-daSilva és Sommer, 2003).  

A Notch receptor prekurzora glikozilációs lépések sorozatával, és proteolitikus 

hasítások révén válik érett, sejtfelszíni receptorrá. A kanonikus Notch jelátvitel három 

proteolitikus hasítási lépést tartalmaz (S1-3). Az első (S1) hasítást a Golgi apparátusban egy 
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furinszerű konvertáz végzi, mely kialakítja az érett extracelluláris (NECD, Notch extracellular 

domain) és intracelluláris (NICD, Notch intracellular domain) doménekből álló heterodimer 

fehérjeszerkezetet. A két alegység N- és C- terminális végét nem-kovalens interakciók 

kapcsolják össze. Az extracelluláris rész a ligandkötésért felelős, míg az intracelluláris domén 

a sejtmagba jutva transzkripciót generálhat. A Notch protein a sejt-sejt interakció 

aktiválásához DSL (Delta/Serrate/LAG-2) ligandkötést igényel a szomszédos sejt(ek)től. A 

transz interakció a két sejt között proteolitikus hasítást (S2) aktivál, és a metalloproteáz 

TACE (tumor necrosis alpha converting enzyme) szinte a teljes extracelluláris szakaszt 

levágja a Notch receptorról a jelfogadó sejt membránjában. A ligand+NECD komplexe 

endocitózissal a ligandot expresszáló sejtbe kerül, ahol lizoszómák degradálják. Eközben a 

receptort expresszáló sejtben egy γ-szekretáz hasítja a receptor membránon belüli szakaszát 

(S3). A hasítással képzett transzkripcionálisan aktív NICD képes a sejtmagba lépni és 

komplexben a CSL (CBF-1, Su(H) és Lag-1), Mastermind (MAM) és ko-aktivátor fehérjékkel 

génexpressziót befolyásolni (11. ábra) (Guruharsha és mtsi., 2012). A CSL fehérjék Notch 

hiányában a célgének expresszióját ko-represszorokkal alkotott komplexen keresztül gátolják 

(Fortini, 2009; Guruharsha és mtsi., 2012).  

A Notch ligand és receptor azonos sejten belüli együttes kifejeztetése cis-gátló hatású 

a Notch jelátvitelre nézve, és receptor degradálódást idéz elő egy endocitotikus útvonalon 

keresztül (Guruharsha és mtsi., 2012). Ez az újrahasznosítást segítő lépés a receptor és a 

ligand érése, a nem-kanonikus jelátvitel és a degradáció szempontjából is fontos. Egy E3 

ubiquitin ligáz a nukleáris NICD domén ubiquitinálásán keresztül szabályozza a Notch 

aktivitást, képessé teszi a sejtet újabb ligand fogadására. Az ubiquitinálódás markerei a Kurtz, 

Deltex és Shrub fehérjék, megjelenésük a proteoszomális degradációs lépést jelzi. A beérkező 

jel gyengülése ugyancsak NICD degradációhoz vezet (11. ábra) (Guruharsha és mtsi., 2012). 

A négy emlős Notch paralóg fehérje (mNotch1-4) és a Drosophila Notch (dNotch) 

szignifikánsan hosszabb, mint a Caenorhabditis Notch paralógok (GLP-1 és LIN-12). Az 

eltérést az EGF (epidermal growth factor) motívum ismétlődéseinek száma okozza, ugyanis a 

Caenorhabditis Notch homológok jóval kevesebb EGF motívumot tartalmaznak. Ezek az 

EGF ismétlődések teszik lehetővé a DSL ligand kötését. A Notch receptor extracelluláris 

NECD doménjének első szakasza az EGF ismétlődések, ezt követi a ligand-független 

aktivációt gátló negatív szabályozó régió (NRR) és a heterodimerizációs domén (HD*). HD* 

nem-kovalensen tartja össze az extracelluláris és intracelluláris (NECD és NICD) Notch 

régiókat. Az intracelluláris NICD domén első része a transzmembrán domén (TMD), 

ligandkötés hatására ezen a szakaszon történik az S3 hasítás. A következő szakasz az RBPjκ 
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asszociációs modul (RAM), Notch hiányában RBPjκ doménhoz transzkripciós represszorok 

kapcsolódnak és gátolják a célgén expresszióját. Ezután következik a nukleáris lokalizációs 

szignál (NLS) és az ankyrin ismétlődés (ANK). Végül a transzaktivációs domén (TAD) 

következik, mely konzervált prolin/glutaminsav/szerin/treonin-gazdag motívumot (PEST) 

tartalmaz. A Drosophila Notch mindezen felül egy extra glutamin-gazdag ismétlődéssel 

(OPA) is rendelkezik. A Notch aktiválásához szükséges hasítási lépések közül kiemelten 

fontos az S2 helyen (TMD-en kívüli) TACE által okozott és az S3 hasítóhelyen (TMD-en 

belüli) γ-szekretáz általi hasítás. Ezeket a hasítási lépéseket a ligandkötés aktiválja (Kopan és 

Ilagan, 2009). 

 

11. ábra. A Notch jelátviteli rendszer Drosophila melanogasterben. A jeladó sejt kifejezi a DSL ligandot, 

mely a jelfogadó sejt transzmembrán Notch receptorának extracelluláris doménjéhez (NECD) köt és aktiválja az 

ADAM-családba tartozó metalloproteáz (TACE) hasítását (S2). A leváló NECD domén távozása után a γ-

szekretáz végzi a következő hasítást (S3), ezzel a megmaradt extracelluláris szakaszt eliminálja, az így keletkező 

NICD domén pedig a sejtmagba jutva célgén expressziót aktivál. Notch degradációja végül multivezkuláris 

testekben vagy lizoszómákban mehet vége. 
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A Notch ligandok pontszerű (ún. salt-and-pepper) megoszlása alapján indukciót vagy 

laterális gátlást eredményezhet a Notch jelátvitel közvetített sejtközötti kommunikáció. A 

Notch szignalizációs útvonal sejtosztódást, szöveti mintázatképződést és sejtsors döntési 

lépéseket határozhat meg. Kulcsszerepet játszik továbbá számos idegrendszert érintő fejlődési 

esemény során, nem meglepő, hogy hibás működése emberben idegrendszeri betegségeket 

okozhat, mint például a tanulási és memória zavarok, agyvérzés és neurodegeneráció (Lasky 

és Wu, 2005). 

3.2.1. A Notch jelátvitel szerepe a Caenorhabditis elegans egyedfejlődésében 

A C. elegans modellorganizmusban két sejtfelszíni Notch receptor jelenléte ismert: 

GLP-1 és LIN-12 (12. ábra) (Greenwald és mtsi., 1983; Austin és Kimble, 1987). Ezek a 

transzmembrán receptorok DSL ligandum kötődésre aktiválódnak. A LIN-12 fehérje 

esszenciális szereppel bír számos szomatikus sejtsors meghatározásában (Greenwald és mtsi., 

1983), míg a GLP-1 protein szomatikus és csíravonal sejtek sorsát is determinálja (Austin és 

Kimble, 1987; Priess és mtsi., 1987).  

 
 

12. ábra. A C. elegans Notch 

paralógok és ligandumaik 

szerkezete. A hasonló motívumokat 

azonos szín jelöli. Két hasítóhely van 

kiemelve, egy a receptor 

extracelluláris szakaszán (S2), a 

másik a plazmambránban fekvő 

TMD területén (S3). Ezek a hasítási 

lépések a magba jutáshoz 

szükségesek. Fonálféregben végzett 

DSL és EGF domén keresések 

alapján tíz DSL protein jelenlétét 

feltételezik (Pepper és mtsi., 2003), 

ezek közül a LAG-2 és APX-1 

transzmembrán proteinek, míg DSL-

1 szekretált fehérje. A receptorokat 

felépítő alegységeket az előző 

alfejezetben részletesen bemutattam. 

A ligandok két részből, EGF és DSL 

(Delta/Serrate/LAG-2) motívumot 

tartalmazó extracelluláris régióból és 

egy rövid TMD-ből állnak (lásd 

előző alfejezet). 

A fonálféreg Notch fehérje első érési lépését furinszerű konvertáz enzimek végzik a 

Golgiban (Pepper és mtsi., 2003). Az S1 hasítás után az érett sejtfelszíni receptor kikerül a 

jelfogadó sejt extracelluláris felületére. A receptort szekretált vagy transzmembrán DSL 
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ligandumok aktiválhatják. Ligandkötésre az S2 pozícióban a SUP-17 (suppressor) vagy 

ADM-4 (ADAM family) metalloproteáz enzimek hasítják el a receptort. Az S3 pozícióban 

négy enzim emészthet, a funkcionálisan redundáns SEL-12 (supressor/enhancer of lin-12) és 

HOP-1 (homolog of presenilin) presenilinek, valamint az APH-1/2 (anterior pharynx 

defective) és PEN-2 (presenilin enhancer) enzimek. Az S2 és S3 hasítások eredményezik az 

intracelluláris NICD domént, amely a magba lépve komplexet képez a LAG-1 (Lin-12 and 

Glp-1 phenotype) és SEL-8 fehérjékkel, és célgén expressziót aktivál. A nematoda Notch 

jelátvitel eddigi ismereteink alapján ligand-függő (Christensen és mtsi., 1996), ligand- 

független aktiváció jelenléte fonálférgekben nem bizonyított (Brennan és Gardner, 2002). 

A Notch jelátvitel számos egyedfejlődési folyamatot szabályoz. lin-12(-) 

funkcióvesztéses mutáns állatokra abnormálisan kitüremkedő vulva fenotípus (Evl, everted 

vulva) jellemző (Sundaram és Greenwald, 1993b). Ennek megfelelően a lin-12 

megnövekedett aktivitása (lin-12 domináns mutáció) ellentétes hatású, Muv (Muv, multiple 

pseudovulvae) fenotípust eredményez (Greenwald és mtsi., 1983; Ferguson és Horvitz, 1985; 

Sternberg és Horvitz, 1989). Funkcióvesztéses és funkciónyeréses glp-1 mutánsok esetén nem 

azonosítottak abnormális vulva fenotípust, azonban hősokk promoterrel túltermeltetve glp-1 

Muv fenotípust okoz (Roehl és Kimble, 1993). glp-1(-) mutáns lárvák anterior garatja 

hiányzik (Priess és mtsi., 1987). Hipomorf glp-1 mutációk esetén a csírasejtek éretlen 

állapotban lépnek a meiotikus fázisba (Austin és Kimble, 1987). A funkciónyeréses glp-1 

mutációk fenotípus alapján két csoportba sorolhatók. A tumoros (Tum, tumorous) kategóriába 

tartozó állatok csírasejtjei állandó mitotikus osztódáson mennek keresztül, nem képesek 

belépni a meiózisba (Berry és mtsi., 1997); míg a proximális proliferációs (Pro, proximal 

proliferation) glp-1 mutánsok csírasejtvonala ektopikusan, a felnőtt gonád proximális 

területén is osztódik (Seydoux és mtsi., 1990; Westlund és mtsi., 1997). A LIN-12 és GLP-1 

funkcionális redundanciáját igazolja, hogy a két gén egyszeres mutánsai életképesek, míg a 

lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns állatok L1 lárva stádiumban  elpusztulnak (Wilkinson és 

Greenwald, 1995). 

Vad típusú L2 stádiumú lárvákban két iniciálisan ekvivalens szomatikus gonádsejt 

található, a Zl.ppp és a Z4.aaa. Kezdetben mindkét sejt azonos mennyiségben expresszálja a 

LIN-12 és LAG-2 proteint. Sztochasztikus módon az egyik sejtben aztán egy kicsit több 

LAG-2 ligandum termelődik, és ez – egy feedback mechanizmuson keresztül – kijelöli a 

sejtek későbbi sorsát, azaz melyikből lesz kizárólag ligandot, és melyikből kizárólag receptort 

termelő sejt. Az előzőből fejlődik a későbbi horgonysejt (AC, anchor cell – lag-2-t 

expresszáló), a másikból az egyik ventrális uterusz sejt (VU – lin-12-t expresszáló) (13. és 14. 
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ábrák). A laterális jelátvitel során a LIN-12 serketi önátíródását és gátolja a LAG-2 

képződését a Zl.ppp és Z4.aaa sejtek sejtsors döntése során. Az AC sejt az a szomatikus 

gonádsejt, amely a vulvafejlődéshez szükséges induktív jelátvitelt biztosítja. A VU sejtek 

 

13. ábra. Korai L2 stádiumú lárva szomatikus gonádjának sematikus rajza. (A) A kék és zöld színnel 

kiemelt sejtek: Zl.ppp, Z4.aaa, Zl.ppa, Z4.aap Z1 utódsejtek, melyekből AC (horgony sejt), VU (ventrális uterusz 

prekurzor sejt) és sejtek keletkeznek. A további korai szomatikus gonádsejtek: DTC (disztális csúcsi sejtek; 

distal tip cell), SH-SP (burok sejtek; sheath cell és spermatéka prekurzorok; spermatheca precursor) és DU 

(dorzális uterusz prekurzor, dorsal uterus precursor) sejtek. A Zl.ppp és Z4.aaa sejtek közül a lin-12-t magas 

szinten kifejező sejt VU sejtsorsot, míg az alacsony lin-12 expressziót mutató sejt AC sejtsorsot vesz fel. Az AC 

és a VU szomszédos sejtek, direkt kölcsönhatásban vannak. (B) A plin-12::LIN-12::GFP (az ábrán lin-12::gfp 

jelöléssel szerepel) és a plin-12::LIN-12::lacZ (az ábrán lin-12::lacZ jelöléssel szerepel) expressziók átfednek a 

négy Z utódsejtben a szomatikus gonádon belül differenciáció előtt és után L2 lárva stádiumban. 

 

14. ábra. Az AC/VU sejtsors meghatározás LIN-12 közvetített laterális gátlással.  (A) Kezdetben a két sejt 

(AC és VU prekurzorok) egyenlő mértékben expresszálják a lin-12 és lag-2 géneket. (B) Sztochasztikusan az 

egyik sejt egy kicsit több LAG-2-t termel, így ebből a sejtből jeladó (ligandum termelő), a másikból pedig jelet 

fogadó (receptor termelő) sejt differenciálódik. (C) A jeltermelő sejtből az AC, a jelfogadó sejtből pedig VU sejt 

képződifferenciálódik. A LIN-12 gátolja a lag-2 expressziót a VU sejtben, míg saját (lin-12) átíródását serkenti.  
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a későbbiekben uteruszsejteket és spermatéka-uterusz átmenetet képeznek. Az AC/VU 

sejtsors döntés három fő lépésre bontható (14. ábra). Kezdetben nincs különbség a két sejt 

sorsában, mindkét sejt (Z1.ppp és Z4.aaa) azonos mennyiségű Notch jelet ad és fogad 

(egyforma mennyiségű receptort és ligandumot expresszálnak). Ekkor a lin-12 és lag-2 gének 

alacsony szinten expresszálódnak, a transzkripció mértéke a sejtsors döntéshez szükséges 

kritikus küszöbérték alatt van. Ezután az aktiváló ligand expressziója véletlenül ez egyik 

sejtben magasabb lesz, így ez jeladóvá, a másik sejt pedig jelvevővé differenciálódik. Ezt a 

sejtsors döntést két visszacsatolási hatás is erősíti; a LIN-12 gátolja lag-2 kifejeződését, 

miközben pozitívan önszabályozza saját transzkripcióját (Seydoux és Greenwald, 1989; 

Wilkinson és mtsi., 1994).  

Miközben a vad típusú állatok egy VU és egy AC sejttel rendelkeznek, a hiperaktív 

lin-12 gén két VU sejtet (és AC hiányt), funkcióvesztés mutációja pedig két AC sejtet (és VU 

hiányt) eredményez. A magas szintű lin-12 aktivitás egy adott sejtsors felé (VU) kötelez el, 

míg az alacsony lin-12 aktivitás alternatív sejtsors (AC) kialakulásának kedvez (Greenwald és 

mtsi., 1983). 

A C. elegans vulvaszövet kifejlődése az egyik legintenzívebben kutatott és legjobban 

ismert szervfejlődési folyamat. A felnőtt vulvaszövetet 22 sejt építi fel, melyek az 

úgynevezett VPC-kből (vulva precursor cell, vulva elősejt) differenciálódnak. Az L1-L2 lárva 

stádiumokban 12 Pn.p sejt található a ventrális epidermiszben. Többségük idővel fuzionál a 

syncytiális hipodermisszel, és csupán hat intakt sejt marad nem fuzionált állapotban: P(3-8).p.  

 

15. ábra. A vulva kifejlődést szabályozó jelátviteli rendszerek. A horgonysejt (AC) aktiváló jelet küld a P(5-

7).p vulva prekurzor sejteknek, amely az 1° sejtsors kialakulását támogatja ezekben a sejtekben. Ezután a P6.p 

sejtben generált laterális LIN-12 jelátvitel a szomszédos VPC-ket [P(5,7).p] 2° sejtsorsúvá alakítja. A 

hipodermisz sejtek gátló jelet emittálnak (amelyet a synMuv útvonal közvetít), ezzel megakadályozva a vulva 

indukciót a P(3,4,8).p sejtekben. Zöld szín mutatja az AC-t, kék szín az egyik VU sejtet, míg az 1° sejtsorsú 

sejtet barna, a 2° sejtsorsú sejteket kék, a 3° sorsú sejteket pedig sárga szín jelöli. Zöld nyíl ábrázolja az induktív 

jelet, bordó a laterális gátlást, a piros talpas nyíl pedig a hipodermiszből érkező synMuv jelet szimbolizálja. 
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Ezek a sejtek megőrzik a vulva sejttípussá történő differenciálódás potenciálját.  Vad 

genotípusú állatokban a P3.p, P4.p és P6.p sejtekben harmadlagos (3°) sejtsors 

differenciálódik, azaz nem indukálódnak (nem vesznek részt a vulva kialakításában). 

Leszármazottaik az L3 lárva állapotban fuzionálnak a hipodermisszel. Mindössze a három 

középső helyzetű VPC, a P(5-7).p sejtek indukálódnak, és ezek utódsejtjei alakítják ki a 

felnőtt vulvaszövetet. A vulva fejlődést három jelátviteli rendszer bonyolult kölcsönhatása 

alakítja ki: ezek az induktív (Ras/MAPK útvonal), a laterális (Notch útvonal) és a gátló (ún. 

synMuv – szintetikus Multivulva - útvonalak) jelátviteli rendszerek (15. ábra) (Sternberg, 

2005).  

Az AC a forrása a VPC-kre ható induktív jelnek: az L3 stádium elején a vulva 

indukciót serkentő EGF/LIN-3 növekedési faktort emittálja a sejtközötti térbe, amely a P(3-

8).p sejtek membránján található EGF/LET-23 receptorokhoz kötődik. A ligand-receptor 

kötődés a Ras/LET-60 jelátviteli tengelyt aktiválja a középső helyzetű [P(5-7).p] VPC-kben; 

ezek a sejtek vannak legközelebb a jelforráshoz, a Ras útvonal potenciálisan 1° vulva 

sejtsorsot határoz meg ezekben a sejtekben (15. ábra) (Sternberg, 2005).  

A P6.p vulva prekurzor sejt kapja legnagyobb koncentrációban az EGF/LIN-3 jelet, 

mert ez helyezkedik el a legközelebb az EGF/LIN-3 jelet kibocsájtó AC-hez. A szomszédos 

P5.p és P7.p sejtek kisebb koncentrációjú EGF ligandumot tudnak megkötni. Mivel a Ras 

útvonal a LIN-39 HOX fehérjén keresztül szabályozza a lag-2 expresszióját (Takács-Vellai és 

mtsi., 2007), ezáltal a P6.p több Notch ligandot (LAG-2) fejez ki, így jeladó sejtté válik. A 

szomszédos P(5,7).p sejtek pedig jelfogadó sejtek lesznek és idővel Notch receptort (LIN-12) 

expresszálnák. A LIN-12/Notch útvonalat a Ras/LET-60 útvonal aktiválja, azonban 

visszacsatolással, laterális gátlás révén P(6).p a szomszédos P(5,7).p sejtekben redukálja az 1° 

vulva sejtsorsot indukáló Ras/LET-60 hatást, és a P(5,7).p sejtekben 2° vulva sejtsors 

képződést generál (15. ábra) (Berset és mtsi., 2001; Sternberg, 2005). 

Az epidermiszből érkező negatív SynMuv (synthetic multivulvae) jel a Ras aktivációt 

gátolja. Ezek a SynMuv útvonalban résztvevő fehérjék (pl. LIN-35/Rb, LIN-53/RbAp48, 

DPL-1/DP) kromatin szabályozó funkciókkal rendelkeznek (Lu és Horvitz, 1998; Ceol és 

Horvitz, 2001; Thomas és mtsi., 2003). Végül azon VPC sejtekben, melyekre kevés 

EGF/LIN-3 ligandum hat [ezek a P(3,4,8).p sejtek], nem-indukált, 3° vulva sejtsors fog 

kialakulni (15. ábra) (Sternberg, 2005). A három jelátviteli rendszer működésének 

eredményeként a felnőtt hermafrodita VPC-kben mindig a szeterotipikus 3°-3°-2°-1°-2°-3° 

sejtsors mintázat alakul ki. 
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Korai L3 stádiumban a VPC-kben a lin-12 expressziós szintje közel azonos (Levitan 

és Greenwald, 1998). Közép L3 stádiumban a lin-12 kifejeződése lecsökken a P6.p sejtben, és 

megnő a P5.p és P7.p sejtekben. Végül a VPC-k első osztódása után csak a P5.p és P7.p 

utódsejtjei mutatnak detektálható lin-12 expressziót. Az első osztódás után a P3.p, P4.p és 

P8.p sejtek leszármazottai fuzionálnak a Hyp7 syncytiummal. Így kizárólag a P(5-7).p 

leszármazottak hozzák létre a felnőtt állat 22 sejtes vulváját (16. ábra.) (Wilkinson és 

Greenwald, 1995; Levitan és Greenwald, 1998). 

 

16. ábra. A C. elegans vulva kifejlődése. A VPC-k pozíciója a gonád alatt látható. Közép L3 stádiumban hat 

intakt VPC azonosítható, ezek a P3.p, P4.p, P5.p, P6.p, P7.p, P8.p sejtek. Késői L3 stádiumban minden VPC 

egyszer osztódik. A továbbiakban azonban csak a centrális helyzetű P(5-7).p sejtek leszármazottai osztódnak 

tovább, és ezek vesznek részt a 22 sejtből álló felnőtt vulvaszövet kialakításában. A többi VPC leszármazott 

fuzionál a hypodermisszel. Közép L3 stádiumban a gonádban látható a zöld AC és kék VU sejt. Szürke háttér 

jelzi a Hyp7 syncytium-ot, benne barna színűek az 1° sejtsorsú vulva sejtek és leszármazottaik, kékek a 2° 

sejtsorsú vulva sejtek és utódsejtjeik, míg sárga a 3° sejtsorsú (a későbbiekben a Hyp7 syncytiummal fúzionáló) 

sejtek és leszármazottaik. 

 
17. ábra. C. elegans szomatikus szex-determinációs és dóziskompenzációs génkaszkád. A fonálféreg 

embriók vagy önmegtermékenyítő hermafrodita (XX) vagy hím egyeddé (XO) fejlődnek. Az ivari dimorfizmust 

a szex-determinációs kaszkád szabályozza. A női jellegek kialakulását az ábrán a pirossal kiemelt faktorok, a 

hím fejlődést pedig a kék színnel ábrázolt gének okozzák. A kaszkád hatása a terminális tra-1 gén kifejeződését 

befolyásolja, mely végül aktív állapotban a női fejlődést, gátlása esetén pedig a hím fejlődést teszi lehetővé. A 

TRA-1 egy transzkripciós faktor, amely a hím-specifikus géneket képes gátolni. A gátlást talpas nyilak, a 

serkentést nyilak szemléltetik. 
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A hermafrodita fonálféreg egyik jellemző szerve a vulva. Kialakulását a feminizáló 

hatású tra-1 (transformer) gén aktivációja segíti elő. A tra-1 a szex-determinációs kaszkád 

terminális eleme, az útvonal hatása tra-1 gén aktiválásán vagy gátlásán összegződik (17. ábra) 

(Zarkower, 2006). A génről két izoforma képződhet, a TRA-1A és TRA-1B (Zarkower és 

Hodgkin, 1992; Zarkower és Hodgkin, 1993). Az öt cink-ujj motivumot tartalmazó TRA-1A 

fehérje a hím-specifikus gének promóteréhez képes kötni, míg TRA-1B nem képes in vitro 

DNS-kötésre. A TRA-1A fehérje a célgéneket represszálja, ezáltal lehetővé teszi a 

hermafrodita szervezetre jellemző sejtsorsok kialakulását (17. ábra). 

A LIN-12 és GLP-1 fehérjék idegrendszeri funkciója a mozgásirány megváltoztatása 

során szintén ismert (Chao és mtsi., 2005; Ouellet és mtsi., 2008; Singh és mtsi., 2011). A lin-

12 mutációkat két csoportba sorolhatjuk: domináns hipermof [lin-12(d)] és recesszív null [lin-

12(0)] mutációk. Az AC/VU sejtsors döntéshez hasonlóan a lin-12 gén vad típusú lárvákban 

az Y (lárvális rektális sejt, későbbiekben a PDA idegsejt fejlődik ki belőle 

transzdifferenciációval), a DA9 (ventrális idegköteg motor neuron, hátizmot stimulál), a W 

(posztembrionális neuroblaszt, ventrális idegköteg sejteket eredményez) és az ektoblaszt 

képzést befolyásolja (Greenwald és mtsi., 1983). lin-12(d) mutáns lárvákban nem mutatható 

ki W sejt, ugyanis ektoblaszt sejtsorsot vesz fel; illetve nincs DA9 sejt sem, mert Y sejt 

fejlődik belőle, így végül két Y sejtjük lesz. lin-12(0) mutáns lárvákban pontosan ellentétes 

hatás tapasztalható: az állatok két W és két DA9 neuronnal rendelkeznek, azonban Y sejt és 

ektoblaszt hiány tapasztalható. További kísérletes adatok igazolják, hogy a plin-12::LIN-

12::GFP riporter kifejeződik a RIG (ring interneuron) idegsejtekben az L1-L2 lárvális 

stádiumokban (Chao és mtsi., 2005). A glp-1 gén az AWC (Amphid wing "C" cell) és VNC 

(ventral nerve cord, ventrális idegköteg) sejtekben expresszálódik dauer lárvákban (Ouellet és 

mtsi., 2008). A Notch ortológok jelenléte ezen kívül szükséges a felnőtt C. elegans adekvát 

neuronális funkciójához és normál mozgásához (Chao és mtsi., 2005; Singh és mtsi., 2011). A 

LIN-12 és GLP-1 fehérjék mennyiségének csökkentése és növelése egyaránt mozgászavart 

okoz. Érdekes megfigyelés, hogy LIN-12 protein extrém hiperaktivitása életképtelenséget 

eredményez (Chao és mtsi., 2005). Eme tények, valamint a fejlett élőlények idegrendszerében 

betöltött Notch fehérjék szerepének ismeretében sejthető, hogy a C. elegans Notch ortológok 

jelen vannak a fonálférgek idegrendszerében és érett neuronjaiban (Greenwald, 1998). Ezzel 

ellentétben lin-12 és glp-1 expressziót felnőtt neuronokban ez idáig nem tudtak kísérletesen 

kimutatni. 

 

http://wormatlas.org/hermaphrodite/neuronalsupport/jump.html?newLink=mainframe.htm&newAnchor=Amphidsensilla31
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3.2.2. A Notch fehérje szerepe a Drosophila melanogaster egyedfejlődésében 

A Notch gén elnevezését a D. melanogaster domináns Notch mutáns fenotípusról 

kapta, melyet 1916-ban izoláltak. A Notch(-) mutáns állatok szárnyerezete szabálytalan 

(irregular notches), gyakran szárnyvégi szövethiány is mutatkozik (18. ábra) (Morgan és 

Bridges, 1916; Mohr, 1919).  

 

18. ábra. Funkcióvesztéses Notch mutáns Drosophila szárnyfejlődési defektusai. Baloldalt egy vad típusú 

szárny, jobboldalt egy funkcióvesztéses Notch
264-39/+ heterozigóta szárnyfenotípus látható. A mutánsban 

nyilvánvaló a csúcsi szövethiány és a megvastagodott szárnyerezet (nyílfejek) (http://sanpatricio.co.uk/Innexins 

/inxpicviewer.php?thebigpic=57). 

 

A Notch fehérje bináris kapcsolóként szabályozza az ecetmuslica lárvák optikai 

lebenyében a szimmetrikus osztódásból az aszimmetrikus neurális osztódási irányba történő 

váltást (Egger és mtsi., 2010). Továbbá befolyásolja a neuroepitéliális glia és a bazális 

progenitor sejtek differenciálatlan állapotának fenntartását.  

A Notch útvonal gének hiányos működése gyümölcslegyekben hibás sörte mintázatot, 

szelvény defektusokat, szárny abnormalitást, idegrendszeri zavarokat, súlyosabb esetben 

pedig életképtelenséget okozhat (Mummery-Widmer és mtsi., 2009). A klasszikus 

funkcióvesztéses ”neurogén” Notch mutáns ecetmuslica embrió fenotípusát a kutikulát és 

idegrendszert képző sejtek differenciálódási hibája okozza. A két sejtvonal közti szegregáció 

a neuroblasztok Notch receptor aktivitásától függ. Történetesen a Notch jel akadályozza meg 

a szomszédos sejtek epidermális sejtsors döntését (Egger és mtsi., 2010). 

Drosophila sp. esetében ismert, hogy nem-szomszédos sejtekben is aktiválódhat a 

Notch jelátvitel a filopodia rendszer közvetítésével, például a sörte organizáció során (Cohen 

és mtsi., 2010). Ugyancsak a filopódia rendszeren keresztüli Notch jelátvitelt mutattak ki az 

ecetmuslica idegrendszerében is, gerinces neuronális őssejtek differenciálódása esetén 

azonban nem ismert (még) ilyen közvetett Notch-Delta jelrendszer (Pierfelice és mtsi., 2011).  

A Notch fehérje szükséges a felnőtt ecetmuslicában a szaganyagok tanulásához (Struhl 

és Adachi, 1998) és a hosszú távú memória (LTM, long-term memory) kialakításához, 

túltermeltetése megnövekedett LTM-et eredményez (Ge és mtsi., 2004). 
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3.2.3. A Notch proteinek szerepe az emlős idegrendszerben 

Az emlősök idegrendszerét sokféle sejttípus alkotja, ezeket a különféle sejteket az 

aszimmetrikus osztódások eredményezik, melyek hátterében gyakran a négyféle Notch(1-4) 

receptor paralóg áll. A Notch útvonalat a sejt-sejt kölcsönhatásokon keresztül a szomszédos 

sejtekből érkező DII1 (Delta-like) és Jagged ligandumok aktiválják (Kopan és Ilagan, 2009). 

Ez a stimuláció a receptor S3 helyén okoz hasítást, a NICD domén felszabadul és a sejtmagba 

jutva célgének átírását aktiválja.  

A Notch fehérjék szabályozásával végbemenő aszimmetrikus sejtosztódások alternatív 

sejtsors kialakulást tesznek lehetővé az ekvipotens leánysejtekben. Az emlősök központi 

idegrendszerét megannyi különféle funkciójú, morfológiájú és fiziológiájú sejttípus alkotja. 

Emlős sejtvonalak tanulmányozása sejtette, hogy a Notch fehérje korlátozza a neurális 

differenciációt, majd Drosophila vizsgálatok erősítették meg ezt a ”neurális orientációt gátló” 

hipotézist (Kopan és mtsi., 1994; Nye és mtsi., 1994; Artavansis-Tsakonas és mtsi., 1995).  

Mindezen túl a Notch fehérje a glia sejtsors kialakulását elősegíti a központi 

idegrendszer neurális őssejt populációjában (Gaiano és Fishell, 2002). Embrionális korban a 

neocortex Notch ligandot expresszáló sejtjei Notch fehérjét aktiválnak a migráló sejtekben, 

fenntartva a migráló sejtek gliális progenitor állapotát (Campos és mtsi., 2001). A fejlődő 

retinában Notch aktivációja Müller-gliasejt állapotot eredményez (Bao és Cepko, 1997; 

Furukawa és mtsi., 2000). 

Rágcsálókban a Notch jelátvitel képes modulálni az érett neuronok funkcióját, továbbá 

kulcsfontosságú szereppel bír a szinaptikus plaszticitás, tanulás és memória területén (Costa 

és mtsi., 2003; Saura és mtsi., 2004; Wang és mtsi., 2004). Mindezt alátámasztja az a 

megfigyelés, hogy Notch1(-) mutáns egereket tanulási és memória defektusok jellemzik. 

Notch1 géncsendesítési kísérletekben lecsökkentett Notch protein mennyiség lerövidítette az 

akciós potenciált, és megnyújtotta a nyugalmi szakaszt a szinapszisokban (Wang és mtsi., 

2004).  

A Notch szignalizációs útvonal tehát szükséges a neurális aktivitás fenntartásához. 

Egéragy kísérletekben neurális ingerlésre megnövekedett a Notch1 expresszió, illetve neurális 

sejtkultúrák szinaptikus aktiválása is megnövelte Notch1 kifejeződését. Mindez alátámasztja 

az aktivitás-függő Notch szignalizációs elméletet (Alberi és mtsi., 2011).  
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4. CÉLKITŰZÉSEK  

Az állatok egyedfejlődése során a HOX fehérjék kiemelkedő szereppel bírnak az antero-

poszterior testtengely kialakításában. Munkám célja egy HOX fehérje által szabályozott új 

célgén meghatározása volt. Modellorganizmusként a C. elegans fonalférget, a vizsgált HOX 

fehérjeként pedig az anterior HOX paralóg CEH-13 proteint választottam.  

Első lépésként konzervált HOX+CEH-20 (HOX+EXD) kompozit kötőhelyeket 

kívántam prediktálni a C. elegans genomban az ismert TGATnnATnn kötőhely keresésével. 

A találatok között ezután olyan potenciális CEH-13 célgéneket választottam ki elsősorban, 

amelyek upstream promóter vagy introni régiójában található meg a TGATggATgg kötőhely. 

Azokat a célgéneket terveztem részletesen vizsgálni, amelyek szabályozó régiójában a 

konzervált UNC-62 (HTH) kötőhely is jelen van a konszenzus CEH-13+CEH-20 

kötőhelyektől maximum 40 bp távolságban. Megközelítésem arra a hipotézisre épült, 

miszerint a szekvenciális konzerváció funkcionális konzervációt feltételez. Ugyancsak fontos 

szempont volt a célgének kiválasztása során, hogy a vizsgált CEH-13+CEH-20 kötőhely a 

közel rokon C. briggsae és C. remanei fajok ortológ genomi régiójában is konzerváltan 

megtalálható legyen. Végül evolúciós konzerváltságot szerettem volna kimutatni a fonálféreg 

HOX célgén és a Drosophila sp. homológ génjében in silico LAB+EXD és HTH kötőhelyek 

elemzésével. 

Hox expressziós konstrukciók vizsgálatával terveztem analizálni a kiválasztott Hox 

gén, a ceh-13 kifejeződését a C. elegans különböző egyedfejlődési stádiumaiban. Egy 

következő lépésben ceh-13(-) génre mutáns törzsek vagy géncsendesített egyedek 

életképességét és morfológiai fenotípusát is célom volt meghatározni. Kötőhelyeik 

hasonlósága miatt a paralóg LIN-39 HOX fehérjét is bevontam vizsgálataimba. 

Az in silico prediktált CEH-13 célgénre mutáns törzsek vagy géncsendesített egyedek 

életképességét és morfológiai elváltozásait szándékoztam összehasonlítani a ceh-13(-) 

mutánsok életképességével és morfológiájával.  

A génkifejeződés vizsgálatát elsősorban GFP fúziós riporter rendszerrel terveztem 

elvégezni. Ezért GFP fúziós riporter rendszert tartalmazó törzse(ke)t szereztem be illetve 

állítottam elő. Célom volt a potenciális kötőhelyet nem tartalmazó transzkripciós riporterek 

(kontrollok) készítése is, illetve szándékomban állt enhancer és/vagy silencer riporter 

konstrukciók létrehozása. A választott enhancer és silencer konstrukciókban bazális 

expressziót erősítő pes-10 minimál promóter található. A minimál promóter által stimulált 

háttérexpressziót terveztem felerősíteni vagy gyengíteni a prediktált CEH-13+CEH-20 cis-
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szabályozó régiók és genomi környezetük riporter rendszerbe juttatásával. Célom volt a 

konstrukciókat fonálféregbe transzformálni, majd a riporterek kifejeződését vizsgálni 

transzgénikus törzsekkel. Megközelítésem alapja az volt, hogy amennyiben a CEH-13+CEH-

20 kötőhelyet tartalmazó elem által vezérelt riporter expresszió eltér az ”üres pes-10 vektor” 

expressziójától, akkor a konstrukcióba juttatott szakasz ténylegesen expressziót vezérel és cis-

szabályozó régióként funkcionál. Szándékomban állt továbbá a tanszgént expresszáló sejteket 

azonosítani és a génkifejeződést mutató egyedek életkorát meghatározni.  

A hipotetikus CEH-13 kötőhelyek funkcionalitását is célom volt elemezni. Irányított 

mutagenezissel elrontottam a kötőhelyek szekvenciáját a pes-10 minimál promótert 

tartalmazó konstrukciókban. E célból pontmutációkat és deléciókat generáltam Streit és 

munkatársai leírata (2002) nyomán. A módosított konstrukciókat fonálféregbe kívántam 

juttani, és az így előállított transzgénikus törzsek GFP expresszióját fluoreszcens 

mikroszkópiával szándékoztam tanulmányozni. 

Kutatócsoportunk részletesen foglalkozott a TRA-1 szex-determinációs fehérjével. Dr. 

Hargitai Balázs és Dr. Szabó Emese TRA-1 kötőhelyet mutattak ki a lin-39 Hox gén 

promoterében. Ennek az evolúciósan konzervált kötőhelynek az in vivo funkcionalitását 

terveztem igazolni. 

A pontos célkitűzések: 

- Konzervált HOX kötőhelyek meghatározása a C. elegans genomban 

- Hox gének kifejeződésének és Hox mutáns C. elegansok életképességének és 

morfológiájának vizsgálata 

- A prediktált CEH-13 célgénre mutáns és ceh-13(-) mutáns fonálférgek 

életképességének és morfológiájának összehasonlítása  

- A feltételezett célgének expressziójának vizsgálata 

- A potenciális CEH-13+CEH-20 kötőhelyek in vivo elemzése 

- Potenciális TRA-1 kötőhely szabályozó funkciójának igazolása a lin-39 Hox génre  
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5. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK  

5.1. Bioinformatikai analízis 

A CEH-13/LAB kötőhelyeket a következő programok segítségével elemeztem: 

WORMBASE (http://www.wormbase.org, C. elegans genom annotációk, szekvenciák, 

BLAST), Worm Enhancer (http://opengenomics.org/downloads.php, szekvenciakeresés a C. 

elegans genomban), Flybase (http://flybase.org, D. melanogaster genom annotációk, 

szekvenciák, BLAST), Sequence Finder (http://netbioldev.elte.hu/seq/, szekvenciakeresés, 

adott DNS szakaszban), ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalw2/, szekvencia 

illesztés) és WebLogo 3 (http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi, LOGO készítés). 

5.2. Törzsfenntartás 

A C. elegans törzsek 15-25°C között tarthatók fent laboratóriumi körülmények között, 

vizsgálataimat 25°C-on végeztem. Az állatokat műanyag Petri csészébe öntött NGM 

(nematode growth medium) táptalajon növesztett Escherichia coli OP50 vagy NA22 baktérium 

törzsekkel etettem. 

1 liter NGM táptalaj elkészítésének receptje: 3 g NaCl, 17 g agar, 2,5 g pepton, 1 ml 

koleszterol (5 mg/ml EtOH-ban), H2O-val 1 literes végtérfogatra egészítettem ki. 

Autoklávban sterilizáltam, kézmelegre hűtöttem, majd steril fülke alatt hozzáadtam a 

következő steril komponenseket: 1 ml MgSO4 (1 M), 1 ml CaCl2 (1 M), 25 ml KH2PO3 (1 M, 

pH=6.0). A folyékony táptalajt műanyag Petri lemezekbe öntöttem, majd a megszilárdult agar 

felszínére juttattam a tápforrásként szolgáló E. coli baktériumot.  

A fonálféreg populációk alapvetően önmegtermékenyítésre képes hímnős 

(hermafrodita) egyedekből és kis százalékban hím egyedekből állnak. A hímnős állatok a 

tiszta genetikai vonalak fenntartását, a hímek a keresztezést (a genetikai vonalak 

kombinálását) teszik lehetővé.  Egyedi állatok mozgatását platina tű segítségével oldottam 

meg, több állat egyidejű áthelyezését agarkockázással vagy M9 átmosással végeztem.  

1 liter M9 fiziológiás sóoldat receptje: 3 g KH2PO4, 6 g Na2HPO4, 5 g NaCl, H2O-val 1 literes 

végtérfogatra egészítettem ki. Autoklávban sterilizáltam, hűtés után fülke alatt 1 ml steril 

MgSO4-et (1 M) adtam hozzá.  

Az embriók szinkronizálását lúgos-hipokloritos kezeléssel (bleaching) végeztem: az 

embriókról lúgos oldattal oldottam le a felnőtt állatok testét. 5 ml lúgos-hipokloritos oldat 

receptje: 2,5 ml hipó, 1,5 ml NaOH (5 M), 1 ml steril H2O. 

http://www.wormbase.org/
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5.3. Fenotípus analízis, embrionális és lárvális életképesség mérése 

A fonálférgek különböző fenotípusait Leica sztereomikroszkóppal vagy Olympus 

BX51-es fénymikroszkóppal vizsgáltam. Az embrionális és lárvális életképesség vizsgálat 

során 50 hermafroditát tettem egy NGM lemezre embriók összegyűjtése céljából [ceh-13(lf) 

mutánsok esetén 100 hermafroditát különítettem el, mert  ezek a mutánsok kevesebb utódot 

hoznak létre]. 2 óra után eltávolítottam a felnőtteket, majd leszámoltam a lerakott embriókat. 

Egy nap múlva újraszámoltam az embrionális stádiumban megrekedt egyedeket, ezzel 

meghatároztam az embrionális életképességet. Következő nap fénymikroszkóp segítségével 

meghatároztam az L2 stádiumú lárvák számát, ezzel megkaptam az L1 lárvák életképességét. 

Kizárólag embrionális és korai stádiumú (L1) lárvális életképtelenséget tapasztaltam. 

A kettős mutánsok életképességének vizsgálata során a heterozigóta JK1195 [lin-

12(q269) glp-1(q231)/unc-32(e189)] és JK1313 [lin-12(n941) glp-1(q46)/dpy-19(e1259) unc-

69(e587)] genotípusú törzseket használtam. Azért heterozigóta vonalakból indultam ki, mert a 

homozigóta kettős mutánsok életképtelenek (Lambie és Kimble, 1991). A szegregált nem-

Unc és nem-Dpy fenotípusú homozigóta kettős mutáns utódok embrionális és L1 lárvális 

letalitás arányát vizsgáltam. 

5.3.1. RNS interferencia (RNSi) 

A tra-1 géncsendesítés során a sterilizált 1 l NGM táptalajhoz 0,5 ml 100 mg/ml 

ampicillin és tetraciklin antibiotikumot mértem. Az antibiotikumok biztosították a szelekciót a 

kívánt vektort tartalmazó E. coli HT115 baktérium fenntartásához. A táptalajba 1 ml 1 M 

IPTG-t adtam, amely a pPD129.36 vektorban található T7 polimeráz működését fokozza. A 

T7 polimeráz termeli a célgén (itt: tra-1) specifikus kettős-szálú RNS-t (dsRNS). A 

baktériumban termelt dsRNS a C. elegans belébe kerül táplálkozás során, majd felszívódik, és 

potens géncsendesítést eredményez. A tra-1 RNSi konstrukció részletes létrehozását korábbi 

PhD dolgozatok tárgyalják (Hargitai, 2009; Szabó, 2010). 

5.4. Felhasznált plazmidok 

5.4.1. Klónozó plazmid 

pJET1.2/blunt Cloning Vector: nagyméretű, tompavégű fragment felvételére képes vektor 

(CloneJET PCR Cloning Kit, Fermentas), ampcillin rezisztencia gént tartalmaz. 
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5.4.2. Expressziós plazmidok 

pRH21::GFP: punc-119_unc-119(+) menekítő konstrukciót tartalmaz, transzgénikus állatok 

létrehozására alkalmas vektor. A riporterbe klónozott génszakasz kifejeződését GFP fehérje 

képződése jelzi. Ampicillin rezisztencia gént tartalmaz (A vektor forrása: Anton Gartner, 

University of Dundee, Dundee). 

pPD107.94 (L3135): pes-10 promóterből minimál enhancer régiót tartalmazó vektor, adott 

cis-szabályozó elem bazális expresszióját képes fokozni, melyet fluoreszcens GFP fehérje 

képződése jelez. Ampicillin rezisztencia gént tartalmaz. (A vektor forrása: Andrew Fire, 

Carnegie Institution of Washington, Baltimore). 

5.5. Egyedi féreg genotipizálása PCR-rel  

5.5.1. Egyedi állat lízise (EFL – Egyedi Féreg Lízis) 

A vizsgálandó állatokat egyesével lizáltam EFL puffer és proteináz K keverékében. 

EFL puffer: 50 mM KCl; 10 mM Tris (pH = 8,3); 2,5 mM MgCl2; 0,45% TritonX; 0,45% 

Tween-20. Egy-egy PCR csőbe 20 μl EFL puffert és 1 μl (20 mg/ml) proteináz K-t mértem. 

Egyesével, platina tűvel helyeztem a lizálandó férgeket a PCR csövekbe, majd a PCR 

készülékben lizáltam. A program során a hőmérsékletet 60 percen át 65°C, majd 15 percen át 

90°C volt. Az eképpen feltárt DNS-t genotipizálásra, PCR reakciókhoz használtam fel. 

5.5.2. EFL PCR reakció  

A Fermentas Taq polimerázt alkalmaztam a ceh-13 allélok genotipizálásához és a gfp 

jelenlétének bizonyítására (19. ábra) (3. táblázat). A PCR mixtúrák és PCR programok pontos 

ismertetése az 5.6.2. alfejezet elején található (3. táblázat). 

 
19. ábra. ceh-13(-) deléciós allélok. A ceh-13 kódoló régió három exonból (szürke négyszögek) és két intronból 

(vonalak) áll. A transzlációs START kodont (ATG) nyíl, a STOP kodont vonal jelzi. A ceh-13(ok737) allélben 

egy 0,52 kb szakasz  deletálódott, a deléció az első exon végét és az első intront érinti (narancssárga négyszög) 

(Tihanyi, 2010). A ceh-13(sw1) allél esetében egy 1,55 kb hosszú régió deletálódott. A deléció lefedi szinte a 

teljes első intront, a második exont és második intront, a harmadik exont valamint 22 bázist a 3’ UTR-ből (sárga 

négyszög jelzi) (Brunschwig és mtsi., 1999).  

 Primerek: 

ceh-13(+)SWL_3587           F5’-TAG GTA AGC GGG ACA CCA AC-3’ 

                                        R5’-GAT TTC GGA TTT CGT CTT GC-3’     

http://www.dundee.ac.uk/
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ceh-13(ok737)SWL_3067   F5’-TAG GTA AGC GGG ACA CCA AC-3’  

                                       R5’-GAT TTC GGA TTT CGT CTT GC-3’    

ceh-13(sw1)SWL_2037       F5’-TAG GTA AGC GGG ACA CCA AC-3’  

                                       R5’-GAT TTC GGA TTT CGT CTT GC-3’  

GFP_861                           F5’-GTC AGT GGA GAG GGT GAA GG-3’     

                                       R5’-AAA GGG CAG ATT GTG TGG AC-3’    

5.6. C. elegans transzgének előállítása 

5.6.1. Genomi DNS izolálás 

15-20 lemeznyi kevert populációjú, fertőzésektől mentes állatokat gyűjtöttem össze M9 

oldattal Falcon csőbe.  Genomi DNS-t az alábbiak szerint izoláltam:  

- 1 perc centrifuga 2000 rpm-en, az üledékből 300-300 μl-t két Eppendorf csőbe mértem 

- 500 μl EFL puffert és 5 μl (20 mg/ml) proteináz K-t adtam hozzá 

- 4 órán át 65°C-on inkubáltam, 20 percenként pipettáztam 

- 500 μl fenolt mértem hozzá, a komponenseket óvatosan összekevertem 

- 10 perc centrifuga 12000 rpm-en 

- felülúszót tiszta Eppendorfba pipettáztam 

- 500 μl kloroformot adtam hozzá, óvatosan összekevertem 

- 10 perc centrifuga 12000 rpm-en 

- felülúszót tiszta Eppendorfba pipettáztam 

- 500 μl izopropanolt mértem hozzá és óvatosan elkevertem 

- 5 perc szobahőmérsékleten, majd centrifugálás nélkül a vizes fázisú felülúszót tiszta 

  Eppendorfba mértem 

- 500 μl absz. ETOH-t adtam hozzá és 15 percet -80°C-ra helyeztem 

- 5 perc centrifuga 12000 rpm-en 

- a DNS-ről a folyadékot lepipettáztam, és 400 μl 70%-os ETOH-val (absz. ETOH és MQ 

  H2O keveréke) átmostam 

- 1 perc centrifuga 12000 rpm-en (utolsó két lépés ismétlése)  

- felülúszó eltávolítása pipettával 

- végül DNS szárítása levegőn majd visszaoldás 50 μl MQ H2O-ba.  

- genomi DNS tárolása 4°C-on. E kindulási DNS oldatot higítottam az alkalmazott PCR kit  

  polimeráz protokolljában leírtak alapján a reakciókhoz.  
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5.6.2. PCR reakciók és a PCR során használt primerek 

3. táblázat. A PCR mixtúrák receptje és az alkalmazott PCR programok paraméterei. 

 PCR mix  

GFP SWL 

PCR  

ceh-13 

SWL PCR 

lin-12(2ex_5300) 

lin-12(3ex_6970) 

glp-1(2ex_3952) 

glp-1(3ex_4702)         

lin-12(2in_490)            

glp-1(2in_493)                 

lin-12(2in_490_MUT) 

glp-1(2in_493_MUT) lin-12(1in_1408)  

lin-12(2in_480_DEL) 

glp-1(2in_483_DEL) 

DNS 5 μl  8 μl  1 μl   1 μl 1 μl  1 μl 

puffer 1,5 μl (10x)  1,5 μl (10x) 

 10 μl (puffer+    

 MgCl2)  5 μl (10x)  5 μl (10x)  5 μl (10x) 

MgCl2  0,9 μl   0,9 μl   0 μl  3 μl  1,8 μl  3 μl Q.Ch.Solution 

primerF  1,5 μl  1,5 μl   3 μl  4 μl  3 μl  1,7 μl 

primerR 1,5 μl  1,5 μl   3 μl  4 μl  3 μl  1,7 μl 

dNTP  0,3 μl  0,3 μl   2,5 μl  1 μl  0,6 μl  1 μl 

polimeráz 0,15 μl Taq  0,15 μl Taq   0,7 μl HF  1 μl HF  0,3 μl HF  1 μl PFu 

MQ H2O 4,15 μl 1,15 μl  29,8 μl  31 μl   20,3 μl   36,6 μl  

PCR  
∑

 15 μl  
∑

15 μl  
∑

 50 μl  
∑

 50 μl  
∑

 35 μl 
 ∑

 51 μl 

1. 95°C 3 perc 95°C 3 perc  94°C 3 perc  94°C 3 perc  94°C 3 perc  95°C 1 perc 

2. 95°C 30 sec 95°C 30 sec  94°C 30 sec  94°C 30 sec  94°C 30 sec  95°C 50 sec 

3. 57°C 30 sec 57°C 30 sec  59°C 30 sec  58,5°C 30 sec  57°C 30 sec  60°C 50 sec 

4. 72°C 1 perc 68°C 4 perc  68°C 7 perc 72°C 1 perc  68°C 2 perc  68°C 11 perc 

5. 72°C 7 perc 68°C 7 perc  68°C 20 perc  72°C 7 perc  68°C 6 perc  68°C 20 perc 

 2.-4. 

ismétlése  36x  36x  36x  36x  36x  36x 

 

NAGY MÁSOLÁSI PONTOSSÁGÚ PCR REAKCIÓK (HF, HIGH FIDELITY) 

A lin-12 és glp-1 inszertek PCR reakcióját hibajavító aktivítással bíró, az EFL PCR 

során alkalmazott Taq polimeráznál nagyobb hűséggel sokszorosító, HF (high fidelity) 

polimerázokkal végeztem. A restrikciós hasítóhelyeket lila színnel emeltem ki az összes 

primerpáron beül. 

A hosszabb fragmentek (20. ábra) sokszorosítása esetén az extrém pontosságú DNS átíró 

rendszert, a Roche Long Template PCR kit-et alkalmaztam (3. táblázat). 

lin-12(2ex_5300)        F5’-GGC GCG CCA GTC TCA CTC CCG GCA TTT C-3’         

                              R5’-GCG GCC GCC TTT ACA GAC ACA GGT CTC CAT CC-3’  

lin-12(3ex_6970)         F5’-GGC GCG CCA GTC TCA CTC CCG GCA TTT C-3’                                                         

                              R5’-GCG GCC GCC GTA ACC GGA TGG ACA GCT TG-3’ 

glp-1(2ex_3952)          F5’-GGC GCG CCC GAA AAA TCA GCG TTC AAT G-3’ 

                              R5’-GCG GCC GCT CTC GCC TCG TTT ACA ATC C-3’ 

glp-1(3ex_4702)          F5’-GGC GCG CCC GAA AAA TCA GCG TTC AAT G-3’ 

                              R5’-GCG GCC GCT CCA TAG CCT TCT TCA CAG C-3’ 
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20. ábra. A lin-12 és glp-1 transzkripciós fúziós riporter fragmentek szerkezete. A lin-12(2ex_5300) riporter a 

lin-12 gén promóterétől a 2. exonig tartó régiót (sárga négyszög), a lin-12(3ex_6970) ugyancsak a promótertől, de a 

3. exonig tartó szakaszt (barna négyszög) tartalmazza. A glp-1(2ex_3952) konstrukció a glp-1 gén promóterétől a 2. 

exonig tartó régiót (zöld négyszög),  míg a glp-1(3ex_4702) a promótertől a 3. exonig tartó elemet (kék négyszög) 

tartalmazza. A konstrukciók alapvető különbsége a prediktált CEH-13+CEH-20 és UNC-62 kötőhelyet 

tartalmazó 2. intron jelenléte vagy hiánya. A transzlációs START kodont (ATG) nyíl, a STOP kodont vonal 

jelzi. A feltételezett CEH-13+CEH-20 kötőhelyek 2. intronon belüli pozícióját kék nyíl és piros CEH-13 felirat 

jelzi. 

A rövidebb fragmentek (21. ábra) PCR-ét a Roche High Fidelity PCR kit-el végeztem 

el (3. táblázat). 

lin-12(2in_490):        F5’-ACG CGT CGA CGT CGG CCA TAG CGG CCG CGG AAA TAC      

                              ACA ACA CTT CCC ATT GC-3’ 

                              R5’-GCT CTA GAG CGC AAG TCA GCG TGA AGC AG-3’ 

glp-1(2in_493):         F5’-CCC AAG CTT GGG AAT ATT TTG CCC GAA ACG A-3’ 

                              R5’-GCT CTA GAG CTG ACA AAG GCG ATG AAG ATG-3’ 

 
21. ábra. A második introni lin-12 és glp-1 fragmentek szerkezete. A lin-12(2in_490) elem a lin-12 gén in 

silico prediktált CEH-13+CEH-20 és UNC-62 kötőhelyét tartalmazza a környező genomi régióval együtt (lila 

négyszög). A glp-1(2in_493) fragment a glp-1 gén bioinformatikailag azonosított potenciális CEH-13+CEH-20 

és UNC-62 kötőhelyét tartalmazza a környező genomi régióval együtt (kék négyszög). A transzlációs START 

kodont (ATG) nyíl, a STOP kodont vonal jelzi. A feltételezett CEH-13+CEH-20 kötőhelyek 2. intronon belüli 

pozícióját kék nyíl és piros CEH-13 felirat jelzi. 

A pontmutáltatott fragmenteket is a Roche High Fidelity PCR kit-el sokszorosítottam 

fel, inszertenként négy primerrel dolgoztam. A pontmutáltatott lin-12(2in_490_MUT) fragment 

képzése során külön PCR reakciót végeztem a lin-12(2in_490)F és a lin-12(2in_490_MUT)R valamint 

a lin-12(2in_490_MUT)F és a lin-12(2in_490)R primer párokkal. Az így kapott fragmentek szolgáltak 

templátul a végső lin-12(2in_490)F/R primerekkel végzett PCR-hez. A két fragmentet 
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fuzionáltatva kaptam meg a pontmutáns terméket (22. ábra) (3. táblázat). A glp-1(2in_493_MUT) 

fragment amplifikálása ugyanezen az elven alapult. A primereken belüli zöld szín a 

mutáltatott bázisokat jelzi. 

lin-12(2in_490_MUT)  F5’-GAC CAC ACC AAC CAT TAT AAG CAC A-3’  

                                R5’-TGT GCT TAT AAT GGT TGG TGT GGT C-3’  

glp-1(2in_493_MUT)   F5’-TCA CCA CAT CAA CCA TTA TCA CAC TG-3’     

                                  R5’-CAG TGT GAT AAT GGT TGA TGT GGT GA-3’     

 
22. ábra. A mutáltatott második introni lin-12 és glp-1 fragmentek szerkezete. A lin-12(2in_490_MUT) és glp-

1(2in_493_MUT) riporterek pontmutáns fragmentjeit fúziós PCR reakcióval képeztem. Konstrukciónként négy 

primerrel dolgoztam, a kapott inszert I. és inszert II. termékeket fuzionáltattam. A transzlációs START kodont 

(ATG) nyíl, a STOP kodont vonal jelzi. A feltételezett CEH-13+CEH-20 kötőhelyek 2. intronon belüli pozícióját 

kék nyíl és piros CEH-13 felirat jelzi. 

A lin-12(1in_1408) fragment amplifikálása (23. ábra) esetén a Fermentas High Fidelity 

PCR kitet használtam (3. táblázat). 

lin-12(1in_1408):      F5’-CCC AAG CTT GGG CGC AAT AAA TTG GGG GTA AG-3’ 

                              R5’-GCT CTA GAG CAA CAT TGG GAA GGG TTA GGG-3’  

 
23. ábra. Az első introni lin-12 fragment szerkezete. A lin-12(1in_1408) elem a lin-12 gén 1. introni régióját 

foglalja magába, tartalmazza az in silico azonosított potenciális LIN-39+CEH-20 és UNC-62 kötőhelyet. A 

transzlációs START kodont (ATG) nyíl, a STOP kodont vonal jelzi. A feltételezett LIN-39+CEH-20 kötőhely 2. 

intronon belüli pozícióját kék nyíl és piros LIN-39 felirat jelzi. 

DELÉCIÓS PCR REAKCIÓK 

A QuickChange XL II (Agilent Technologies, 200521-5 katalógus számú) irányított 

pontmutációs (Site-Directed) Mutagenesis Kit-et használtam a protokollban leírtak alapján (3. 

táblázat). A vad típusú plazmidra tervezett deléciós primerek segítségével hoztam létre a 10 

bázispárnyi (a potenciális CEH-13 kötőhelyre) deléciót tartalmazó vektorokat (24. ábra). A 



43 

 

primerekben kék színnel jelöltem a deletálni kívánt 10 bp hosszú szakaszon kívüli, két oldalt 

határoló bázisokat. 

lin-12(2in_480_DEL):F5’-GTC ATC TTT TTG ACC ACA TAA GCA CAT GCC TGG TGG-3’                      

                             R5’-CCA CCA GGC ATG TGC TTA TGT GGT CAA AAA GAT GAC-3’ 

glp-1(2in_483_DEL): F5’-TAG CGG CAA TCT TTT TCA CCA CAT CAC ACT GCG AG-3’               

                             R5’-CTC GCA GTG TGA TGT GGT GAA AAA GAT TGC CGC TA-3’ 

 
24. ábra. A deléciós második introni lin-12 és glp-1 fragmentek szerkezete. A lin-12(2in_480_DEL) és glp-

1(2in_483_DEL) konstrukciókat deléciós PCR-el képeztem a lin-12(2in_490) és glp-1(2in_493) konstrukciókból. A 

potenciális CEH-13+CEH-20 kötőhelynek megfelelő 10 bp hosszú szakaszt deletáltam, ezt a régiót az ábrán a 

fordított fekete háromszög jelzi. A transzlációs START kodont (ATG) nyíl, a STOP kodont vonal jelzi.  

5.6.3. Klónozás, baktériumba történő transzformálás, konstrukciók ellenőrzése 

4. táblázat Kónozási lépések a konstrukciók készítése során. 

lin-12(2ex_5300)      

lin-12(3ex_6970)  

glp-1(2ex_3952)                          

glp-1(3ex_4702)  

lin-12(1in_1408)                         

glp-1(2in_493)                            

glp-1(2in_483_MUT)  

lin-12(2in_490)                           

lin-12(2in_480_MUT)  

lin-12(2in_480_DEL)                                       

glp-1(2in_483_DEL)  

Gélelektroforézis Gélelektroforézis Gélelektroforézis DpnI. emésztés 

Gélizolálás  Gélizolálás Gélizolálás  

Transzformálás XL10 

Gold-ba 

Ligálás Ligálás  Ligálás  Telepek leoltása 

Transzformálás XL10 Gold -ba Transzformálás DH5α-ba Transzformálás DH5α-ba 

Miniprep (Wizard Plus, 

Promega) 

Telepek leoltása Telepek leoltása Telepek leoltása Szekvenáltatás 

Miniprep (Wizard Plus, 

Promega) 

Miniprep (Wizard Plus, 

Promega) 

Miniprep (Wizard Plus, 

Promega)   

Emésztés AscI és NotI 

enzimekkel 

Emésztés HindIII és XbaI 

enzimekkel 

Emésztés SalI és XbaI 

enzimekkel   

Gélelektroforézis Gélelektroforézis Gélelektroforézis   

Gélizolálás Gélizolálás Gélizolálás   

Ligálás AscI és NotI emésztett 

pRH21::GFP-be 

Ligálás HindIII és XbaI 

emésztett pPD107.94-be 

Ligálás SalI és XbaI 

emésztett pPD107.94-be   

Transzformálás E. coli XL10 

Gold-ba 

Transzformálás E. coli 

DH5α-ba 

Transzformálás E. coli 

DH5α-ba   

Telepek leoltása Telepek leoltása Telepek leoltása   

Miniprep (Wizard Plus, 

Promega) 

Miniprep (Wizard Plus, 

Promega) 

Miniprep (Wizard Plus, 

Promega)   

Ellenőrző emésztés AscI és 

NotI 

Ellenőrző emésztés 

HindIII és XbaI 

Ellenőrző emésztés SalI és 

XbaI   

Gélelektroforézis Gélelektroforézis Gélelektroforézis   

Szekvenáltatás Szekvenáltatás Szekvenáltatás 
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5.7. Transzgénikus C. elegans törzsek előállítása 

A transzgéneket tartalmazó DNS-t és az unc-119(+) menekítő konstrukciót 

linearizáltam majd aranyszemcsékre kötve génpuskával (Biolistic PDS-1000/He Particle 

Delivery System, BioRad) L3-L4 stádiumú unc-119(ed3) mutáns állatokba juttattam. Ez egy 

paralizált, béna mozgású mutáns törzs, korlátozott helyváltoztatásra képes. A későbbiekben az 

unc-119(+) gént és a vizsgálandó konstrukciót egyaránt tartalmazó normál mozgású 

transzgénikus állatokra szelektáltam. A lövés után 1 órával lemostam az állatokat és 30-30 kis 

NGM lemezre pipettáztam, majd 25°C-os termosztátba tettem. 14-21 nap múlva kerestem vad 

mozgású egyedeket. A különböző lemezeken talált transzformánsokat külön-külön vonalként 

kezeltem.  

5.8. Transzgének kifejeződésének vizsgálata 

Az általam képzett transzgénikus állatok extrakromoszómálisan hordozták a transzgéneket. 

5.8.1.  Mikroszkópos vizsgálatok 

A vizsgálandó állatokat M9 oldattal Eppendorf csőbe mostam. 2%-os agarózból (2% 

agaróz és 98 ml steril H2O forralva) agarpadot készítettem, erre 4 μl levamizolt (5 M) és 6 μl 

mintát juttattam a lemosott állatokból. Embriók vizsgálatakor hermafroditákat kezeltem 

lúgos-hipokloritos oldattal. A mintát fedőlemezzel fedtem, körömlakkal fixáltam, Olympus 

BX51-es mikroszkóppal elemeztem. A megfelelő nagyítás eléréséhez az Olympus UPlanApo 

20x/0,70 Ph2 és  PlanApo 60x/1,40 Oil Ph3 objektíveket használtam, a fluoreszcenciát az 

Olympus U-RFL-T Hg gőzlámpa és GFP szűrőkkel (ex HQ470/40, DM Q495LP, em 

HQ515/30) vizsgáltam. A képek rögzítéséhez az analySIS PRO 3.2 software-t (Soft Imaging 

System GmbH) alkalmaztam. 

5.8.2.  Kolokalizációs vizsgálatok 

Az anterior és poszterior neuronális kolokalizációt DiI festékkel vizsgáltam (Ward és 

mtsi., 1975; Ware és mtsi., 1975; Perkins és mtsi., 1986; Hall és mtsi., 1991). A Biotium cég 

60016 katalógus számú Neuro-DiI festékét használtam, mely a következő C. elegans 

neuronokat jelöli: ASK, ADL, ASI, ASH, ASJ, PHA és PHB. A vizsgálandó GFP-pozitív 

állatokat M9 oldattal Eppendorf csőbe mostam és 4 μl 1,5 mg/ml koncentrációjú DiI-t 

pipettáztam hozzá. 3 órán át inkubáltam szobahőmérsékleten, majd kicseppentetem NGM 

lemezre. Egy óra múlva M9 oldattal újból lemostam a férgeket, agarpadon mintát készítettem 
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és Olympus BX51-es mikroszkóp segítségével vizsgáltam a GFP és az idegrendszeri festődés 

együttes kifejeződését. Olympus UPlanApo 100x/1,35 Oil Iris Ph3 ∞/0,17 objektívet 

használtam, a fluoreszcenciát Hg gőzlámpa, GFP és Texas red szűrőkkel (ex HQ562/30, DM 

Q595LB, em HQ642/75) vizsgáltam. 

5.9. Felhasznált törzsek 

5.9.1. Escherichia coli törzsek 

OP50: Uracil auxotróf Escherichia coli törzs, lassan növő, laboratóriumban C. elegans 

táplálékként szolgál. 

NA22: E. coli törzs, gyorsan növő, laboratóriumban vastag baktérium pázsitot képző C. 

elegans táplálék. 

DH5α: E. coli törzs, klónozás során viszonylag gyorsan növő, kisméretű vektor felvételére és 

tömény DNS miniprep készítésére alkalmas. Genotípusa: fhuA2 Δ(argF-lacZ)U169 phoA 

glnV44 Φ80 Δ(lacZ)M15 gyrA96 recA1 relA1 endA1 thi-1 hsdR17. 

XL10 Gold: Tertaciklin és kloramfenikol rezisztens E. coli törzs, klónozás során viszonylag 

lassan nő, ultrakompetens, nagyméretű vektor felvételére alkalmas. Genotípusa: Tetr 

Δ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 endA1 supE44 thi-1 recA1 gyrA96 relA1 lac Hte [F´ 

proAB lacIqZΔM15 Tn10 (Tetr) Amy Camr]. 

5.9.2. C. elegans törzsek 

Törzsnév, genotípus:                                                              

N2 „Bristol (N2)”, vad típusú C. elegans törzs (Brenner, 1974) 

ceh-13(sw1)III, kikeresztezve az FR431 (ceh-13(sw1)/qC1 dpy-19(e1259) glp-1(q339)III.) 

törzsből (Brunschwig és mtsi., 1999) 

ceh-13(ok737)III, kikeresztezve a VC509 (ceh-13(ok737)III./hT2[bli-4(e937) let-?(q782) 

qIs48] (I.;III.)) törzsből (Tihanyi, 2010) 

JK1195 lin-12(q269) glp-1(q231)/unc-32(e189)III. 

JK1313 lin-12(n941) glp-1(q46)/dpy-19(e1259) unc-69(e587)III. 

pMF1 swIsl [rol-6(su1006) +pceh-13::gfp] 

AH30 zhls1 [plin-39::LIN-39::GFP; unc-119(+)] 

DP38 unc-119(ed3) 

GS2461 arIs41[plin-12::LIN-12::GFP] 

A létrehozott törzsek: 

TTV036 ceh-13(sw1)III; zhls1 [plin-39::LIN-39::GFP; unc-119(+)] (Tihanyi, 2010) 

TTV215 ceh-13(sw1)III.; arIs41[plin-12::LIN-12::GFP] 

TTV216 ceh-13(ok737)III.; arIs41[plin-12::LIN-12::GFP] 

TTV210 eluEx100[pRH21::gfp] 
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TTV211 eluEx111[lin-12(2ex_5300)::gfp)] 

TTV212 eluEx112[lin-12(3ex_6970)::gfp] 

TTV213 eluEx113[glp-1(2ex_3952)::gfp] 

TTV214 eluEx114[glp-1(3ex_4702)::gfp] 

TTV201 eluEx101[pPD107.94 + unc-119(+)] 

TTV202 eluEx102[lin-12(1in_1408)::gfp + unc-119(+)] 

TTV203 eluEx103[lin-12(2in_490)::gfp + unc-119(+)] 

TTV204 eluEx104[glp-1(2in_493)::gfp + unc-119(+)] 

TTV205 eluEx105[pceh-13::CEH-13::GFP + unc-119(+)] 

TTV208 eluEx108[lin-12(2in_490_MUT)::gfp + unc-119(+)] 

TTV209 eluEx109[glp-1(2in_493_MUT)::gfp + unc-119(+)] 

TTV206 eluEx106[lin-12(2in_480_DEL)::gfp + unc-119(+)] 

TTV207 eluEx107[glp-1(2in_483_DEL)::gfp + unc-119(+)] 
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6. EREDMÉNYEK 

6.1. Potenciális CEH-13/HOX célgének bioinformatikai meghatározása  

A HOX fehérjék jelentős egyedfejlődési szereppel bíró transzkripciós faktorok. 

Homeodoménjük segítségével képesek konszenzus, rövid DNS szakaszokhoz kötődni. A 

kötés kialakulását és stabilizálását HOX kofaktorok segítik. Kötőszekvenciájuk szigorúan 

konzervált kötőelem (Chan és Mann, 1996; Ryoo és Mann, 1999; Streit és mtsi., 2002; Ebner 

és mtsi., 2005; Noyes és mtsi., 2008; Slattery és mtsi., 2011). A funkcionális kötőhelytől egy 

bázis eltérés is megszüntetheti a specifikus kötést (Streit és mtsi., 2002). Egyefejlődési és 

orvosbiológiai jelentőségük ellenére jelenleg viszonylag kevés HOX célgént ismerünk. 

6.1.1. CEH-13/HOX kötőhely keresés Caenorhabditis fajok genomjában 

Vizsgálatomhoz a C. elegans CEH-13/HOX fehérjét választottuk. A CEH-13+CEH-20 

funkcionális kötőhelye a TGATggATgg szekvencia (Streit és mtsi., 2002). Az in silico HOX 

kötőszekvencia (TGATnnATnn) keresést a C. elegans genomban a Wormenhancer program 

segítségével végeztem el. A keresések során kapott nagyszámú (234) potenciális célgén közül 

részletesen azokat a géneket vizsgáltam, melyek HOX kötőhelye a legnagyobb egyezést 

mutatta a TGATggATgg (CEH-13 kötő) szekvenciával, továbbá maximum 40 bázispár 

távolságra az UNC-62/HTH kofaktor kötőhelye (TGACA) is jelen volt. A kötőhelyek 

konzerváltságát a Sequence Finder és ClustalW programokkal vizsgáltam. Ezután 14 

potenciális CEH-13 és egy LIN-39 célgénre redukálódott az elemzés (5. táblázat), melyek 

közül két paralóg gént, a lin-12 és glp-1 Notch receptor homológokat választottuk ki további 

vizsgálatokra. A lin-12 és glp-1 gének HOX kötőhelyeinek evolúciós konzerváltságát 

megvizsgáltam rokon nematoda fajok ortológ genomi környezetében. Az ortológ 

szekvenciákat a WORMBASE-ből töltöttem le. 

A C. briggsae és C. remanei fajokban a Sequence Finder programmal kerestem 

potenciális HOX kötőhelyeket (25. ábra/A-C). A lin-12 1. intronban található TGATnnATnn 

szekvencia az 5. pozícióban mindhárom rokonfaj esetén T-t tartalmazott, így a három fajra 

kapott potenciális kötőhely a TGATtnATnn szakasz (25. ábra/B). A konszenzus kötőhely 

hasonlít a lag-2 génben azonosított TGATtgATat LIN-39 kötőhelyhez (Takács-Vellai és 

mtsi., 2007).  

A 2. introni szekvenciák G-t tartalmaztak az 5. és 9. nukleotid pozíciókban mindhárom 

nematoda faj lin-12 és glp-1 génje esetén. A feltételezett HOX kötőhely ebben az esetben a 

TGATgnATgn szekvencia. A C. briggsae lin-12 2. introni HOX kötőhelyének szekvenciájától 
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5. táblázat. CEH-13+CEH-20 (HOX+EXD) és UNC-62 (HTH) kötőhelyet tartalmazó lokuszok a C. elegans 

genomban. A CEH-13+CEH-20 kötőhelyet piros, az UNC-62 kötőhelyet zöld, a konszenzus szekvenciától való 

bázis eltérést lila szín jelöli. A kötőhelyek a CEH-13/HOX fehérje konzervált kötőhelyével mutatnak nagyfokú 

egyezést, kivéve a *-gal jelölt kötőhely a lin-12 gén 1. intronjában, mely leginkább LIN-39/HOX konszenzus 

kötőszekvenciájához hasonlít. A **-gal jelölt szekvencia esetén az irodalomban elfogadott UNC-62 helyet nem 

tudtam kimutatni 40 bp távolságron belül, azonban a régió négy potenciális CEH-13+CEH-20 kötőhelyet 

tartalmaz kis távolságon belül, továbbá egy alternatív UNC-62 kötőhely jelenlétét feltételeztem. A kék háttér 

idegrendszeri expressziót (IR-i) jelez, halványszürke háttér esetén IR-i expresszió nem ismert. 

ORF Gén elnevezése 

Kromo- 

szóma 

Feltételezett funkció 

(IR-i kifejeződés) 

CEh-13+CEH-20 és 

UNC-62 kötőhely 

szekvenciája 

Kötőhely 

pozíciója 

Y6B3B.12   I. ismeretlen funkció 

TGATGGATGGaagctTG

TCA 

1. exon 

(+1471 bp) 

F47G4.5 

 

I. 

MEI-2 (defective 

meiosis) paralóg 

GGTAGGTAGTcaTGAC

A 

3. exon  

(+858 bp) 

F41C3.5   II. 

Szerin karboxipeptidáz, 

humán katepszin A-

szerű (expresszál a C. 

elegans IR-ében) 

TGACAaggtgactACTAC

CTACC 

3. exon  

(1756 bp) 

R13A5.5 

ceh-13 (C. 

elegans 

Homeobox) III. 

Hox gén (expresszál a 

C. elegans IR-ében) 

CCATCCATCAtttgggttgt

ggcaacttaccaACTGT 

promóter  

(-6448 bp) 

R13A5.5 

ceh-13 (C. 

elegans 

Homeobox) III. 

Hox gén (expresszál a 

C. elegans IR-ében) 

TGCCAcaacccaaaTGAT

GGATGG 

promóter 

(-26483bp) 

Streit és mtsi.  

F42H10.3   III. 

Nebulin ismétlődéses 

fehérje 

TGATGGATGGatgacagg

aACAGT 

8. exon 

(+3852 bp) 

R107.8 

lin-12 

(abnormal cell 

lineage) III. 

Notch receptor homológ 

(expresszál néhány C. 

elegans idegsejtben) 

TGATTTATAGcggcatgtg

ctctccgtTGAGC * 

1. intron  

(+257 bp) 

R107.8 

lin-12 

(abnormal cell 

lineage) III. 

Notch receptor homológ 

(expresszál néhány C. 

elegans idegsejtben) 

TGTCAgttgtttgccaattccac

caggcatgtgcttaTGATGGA

TGG 

2. intron  

(+1821 bp) 

 F02A9.6 

glp-1(abnormal 

germ line 

proliferation) III. 

Notch receptor homológ 

(expresszál néhány C. 

elegans idegsejtben) 

GCAGTgtgaTGATGGAT

GA 

2. intron  

(+1153 bp) 

Y67D8B.2   IV. 

TF és szteroid 

hormonreceptor 

GGTAGGTAGTaGGTA

GGTAGTtaGGTAGGTA

GTtaggtagttaggtagctaggta

GGTAGGTAGT ** 

5' UTR 

(+9415 bp) 

F41E6.6 

tag-196 

(Temporarily 

Assigned Gene 

name) V. 

Cisztein-szerű 

endopeptidáz inhibitor 

(expresszál a C. elegans 

IR-ében) 

CCATCCATCAcctTGTC

A 

1. intron 

(+155 bp) 

T07C12.6/ 

T07C12.7 

sre-28 

(Serpentine 

Receptor, class 

E)/ ttr-46 

(Trans 

Thyretin-

Related family 

domain) V. 

G-protein kapcsolt 

kemoreceptor 

(expresszál a C. elegans 

néhány, ismeretlen 

eredetű feji sejtjében) / 

ismeretlen funkció  

CCATCCATCAatttcatgttt

ggtTGACA 

5' UTR 

(+231 bp)/ 

promóter  

(-5077 bp) 

F58G11.6/ 

T01D3.1 

ccz-1(yeast 

CCZ (Caffeine, 

Calcium, Zinc 

sensitive) 

homolog)/  V. 

mirozináz prekurzor/ 

ismeretlen funkció 

(expresszál a C. elegans 

IR-ében) 

TGACAagtttatccatCCAT 

CCATCA 

5' UTR 

(+4482 bp)/ 

promóter  

(-3842 bp) 
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eltekintve az összes rokon faj HOX kötőhelye G-t tartalmaz a 6. pozícióban. A potenciális 

szabályozó szekvencia a TGATggATgn, mely nagyfokú egyezést mutat az irodalomban 

ismert CEH-13 kötőhellyel (25. ábra/C) (Streit és mtsi., 2002). A kötőhelyek konzerváltsága a 

rokon lin-12 géneken belül és a rokon glp-1 géneken belül nagyobb, mint a két paralóg 

géncsoport között. 

 
25. ábra. A lin-12 és glp-1 gének potenciális HOX kötőhelyei. (A) A lin-12 és glp-1 gének szerkezete. A 

szürke négyszögek exoni, az összekötő vonalak introni szekvenciákat jelölnek. A transzlációs START kodonra 

(ATG) nyíl, a STOP kodonra vonal mutat. Az 1. és 2. introni HOX kötőhelyek pozícióját kék nyíl és piros HOX 

fehérje név jelzi az adott intronon belül. A 2. introni kötőhelyek nagyfokú konzerváltságot mutattak a rokon 

Caenorhabditis fajok között. (B) A lin-12 gén 1. introni prediktált LIN-39+CEH-20 kötőhelye (TGATtnATnn) 

mindhárom nematoda faj esetén konzerváltnak bizonyult. A megengedett 40 bp távolságon belül található UNC-

62 kötőhely is. A LIN-39 és CEH-20 kötőhelyeket piros, az UNC-62 kötőhelyet zöld, a megegyező bázisokat 

kék, az eltérőket lila szín jelzi. (C) A három rokon Caenorhabditis faj lin-12 és glp-1 génjeinek 2. intronja 

potenciális CEH-13 kötőhelyet (TGATgnATgn) tartalmaz. A kötőhelyek nagyfokú egyezést mutatnak a két 

paralóg csoporton belül. A lin-12 géncsoport prediktált konszenzus szekvenciája a TGATgnATgg, a glp-1 

géncsoporté pedig a TGATggATga kötőhely. A CEH-13+CEH-20 kötőhelyet piros, az UNC-62 helyet zöld, a 

megegyező bázisokat kék, az eltérést lila szín jelzi.   

6.1.2.  In silico HOX kötőhely keresés Drosophila fajok Notch kódoló régiójában 

Nagyobb fokú evolúciós konzerváltság igazolása céljából ecetmuslica Notch génekre 

is elvégeztem a LAB+EXD kötőhely keresést. A fonálféreg eredmények alapján feltételeztem 

a Notch receptort kódoló génben a potenciális LAB kötőhely meglétét.  

Végül hat Drosophila faj esetén azonosítottam a Sequence Finder programmal 

potenciális, a konszenzus szekvenciával megegyező kötőhelyet az ortológ Notch gének 2. 
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intronjában (26. ábra/A). A prediktált LAB+EXD kötőhely szekvenciája TGATgcATta, 

amely kis mértékben tért el a CG11339 ORF-ben azonosított funkcionális LAB kötőhelytől 

(TGATcaATta) (Ebner és mtsi., 2005). ClustalW program segítségével kimutattam, hogy a 

hat vizsgált gyümölcslégy fajban egy 38 bázispár hosszú szigorúan konzervált régió 

tartalmazza a LAB kötőhelyet (26. ábra/B). A WebLogo 3.0 program segítségével szekvencia 

logo-t készítettem a konszenzus szakaszra. A konverváltság mértéke a vizsgált fajokban a 19. 

bázistól eltekintve 100%. Ez az érték magas szintű evolúciós és funkcionális konzervációt 

feltételez az elemzett DNS szakaszon. A viszonylag hosszú, konzervált DNS régióban csak 

egyetlen faj, a D. persinilis mutat 1 bázispárnyi eltérést, a 19. pozícióban (26. ábra/C). 

 
26. ábra. Potenciális LAB kötőhely a Notch lokuszban Drosophila fajokban. (A) A Notch gén szerkezete. A 

szürke négyszögek exoni, az összekötő vonalak introni szekvenciákat jelölnek. A transzlációs START kodonra 

(ATG) nyíl, a STOP kodonra vonal mutat. A Notch gén 2. introni szekvenciájában konzervált LAB+EXD 

kötőhely (TGATgcATta) található, kék nyíl és piros LAB felirat jelzi a 2. intronon belül a prediktált kötőhely 

pozícióját. (B) A Drosophila melanogaster, D. ananassae, D. erecta, D. persinilis, D. sechellia és D. yakuba 

fajokban végzett részletes kötőhely analízis egy kiemelten konzervált, potenciális cis-szabályozó szekvencia 

jelenlétét igazolta. A szekvencia többek között LAB+EXD és HTH kötőhelyeket tartalmaz. A prediktált 

LAB+EXD helyeket piros szín, a HTH helyeket zöld szín, a környező megegyező szekvenciát kék, az eltérő 

bázisokat lila szín jelzi. (C) Ez a 38 bázispár hosszú szigorúan konzervált régió szinte 100%-os egyezést mutat a 

hat vizsgált ecetmuslica fajban, csupán egyetlen bázis tér el (sárga nyíl) a D. persinilis-ben. A feltételezett 

LAB+EXD kötőhelyet piros, a HTH helyet zöld keret jelöli ki. 

6.2. A Caenorhabditis elegans lin-12 és glp-1 gének HOX szabályzása 

A C. elegans lin-12 gén 1. intronjában prediktált HOX kötőhely (TGATttATgg) a 

LIN-39 HOX fehérje kötőhelyével mutat nagyfokú hasonlóságot, míg a lin-12 és glp-1 gének 
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2. intronjában kimutatott potenciális HOX kötőhelyek (TGATggATgg és TGATggATga) a 

CEH-13 fehérje kötőhelyével mutatnak jelentős mértékű egyezést (Chan és Mann, 1996; 

Ryoo és Mann, 1999; Streit és mtsi., 2002; Ebner és mtsi., 2005; Takács-Vellai és mtsi., 2007; 

Noyes és mtsi., 2008; Slattery és mtsi., 2011) (25. ábra).  

A prediktált célgénekben bioinformatikai módszerekkel azonosított CEH-13 és LIN-

39 kötőhelyek ismeretében terveztem elemezni az általunk elkészített ceh-13 és lin-39 riporter 

konstrukciók kifejeződését különböző stádiumú fonálférgekben. A két Hox gén átfedő 

expressziót mutatott (28-31. ábrák). Az expressziós mintázatok alapján a ceh-13 és lin-39 

redundáns működését feltételeztem. A redundancia vizsgálatára ceh-13(-) mutáns fenotípust 

terveztem menekíteni funkcionális lin-39 transzgénnel (33. ábra).  

A feltételezett HOX szabályzás bizonyítására megvizsgáltam a lin-12(-) glp-1(-) kettős 

mutáns állatok életképességét és morfológiáját. Életképességük és morfológiai bélyegeik 

megegyeztek a ceh-13(-) egyszeres mutánsokra jellemző fenotípusos bélyegekkel (34. ábra). 

Ezután megvizsgáltam az in silico azonosított CEH-13+CEH-20 és UNC-62 kötőhelyek 

funkcionalitását különféle lin-12 és glp-1 expressziós riporter rendszerek felhasználásával.  

6.2.1.  A ceh-13 és lin-39 Hox gének közös expressziós doménnel rendelkeznek  

A ceh-13 és lin-39 Hox gének expressziós elemzése Dr. Tihanyi Borbála (pMF1) és 

Dr. Szabó Emese (plin-39::LIN-39::GFP) doktori disszertációjának is részét képezi. Ezen Hox 

gének expressziójára vonatkozó eredményeimet ebben az alfejezetben mutatom be. 

Három GFP-jelölt riporterrel vizsgáltam a ceh-13 és lin-39 gének kifejeződését 

embrionális, lárvális és felnőtt korban. A transzkripciós fúziós pMF1 (pceh-13::gfp) 

konstrukcióból  hiányzik a ceh-13 gén 2. introni és 3. exoni régiója. A pceh-13::CEH-13::GFP 

transzlációs fúziós konstrukció a ceh-13 gén összes exoni és introni régióját tartalmazza 

(csupán a 3’ végi néhány utolsó bázis hiányzik). A plin-39::LIN-39::GFP riporter magába 

foglalja az összes exoni és introni elemet (a 3’ végi utolsó bázisok ugyancsak hiányoznak) 

(27. ábra).  

Kísérletes adatok alapján a feji és farki neuronok, valamint a VNC idegsejtek 

fejlődését az anterior CEH-13 HOX fehérje szabályozza (Brunschwig és mtsi., 1999; 

Stoyanov és mtsi., 2003). A pceh-13::gfp riporter rendszeren alapuló eredmények csak 

részben igazolták ezt a feltételezést, mivel a konstrukció feji neuronokban nem mutatott GFP 

aktivitást (Brunschwig és mtsi., 1999; Wittmann és mtsi., 1997; Stoyanov és mtsi., 2003; 
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Tihanyi és mtsi., 2010) (29. és 30. ábrák). Ezen tények ismeretében készült el a teljes ceh-13 

kódoló régiót tartalmazó pceh-13::CEH-13::GFP transzlációs fúziós konstrukció. 

 
27. ábra. A vizsgált ceh-13 és lin-39 expressziós riporter konstrukciók szerkezete. A III. kromoszómán 

elhelyezkedő ceh-13 és lin-39 Hox gének kifejeződését három konstrukcióval vizsgáltam. A pceh-13::gfp 

transzkripciós fúziós riporter a ceh-13 gén promóterét és 1. és 2. exoni, valamint 1. introni elemét tartalmazza. A 

transzlációs fúziós plin-39::LIN-39::GFP és pceh-13::CEH-13::GFP riporter konstrukciók hosszú promóter 

elemet, valamint az összes exoni és introni régiót tartalmazzák. A kék négyszögek exoni, az összekötő vonalak 

introni szekvenciákat jelölnek. A transzlációs START kodont nyíl, a fúziós gfp elemet zöld, GFP feliratú 

négyszög jelzi. Az ábrán feltüntettem a vizsgált Hox gének kromoszómális elrendeződését, a generált 

konstrukciókat, a konstrukciók készítőit, a generált törzseket, a klónozott génszakaszokat és a klónozások során 

használt restrikciós enzimeket. 

Megvizsgáltam a transzkripciós fúziós pceh-13::gfp, a teljes CEH-13 proteint 

expresszáló transzlációs fúziós pceh-13::CEH-13::GFP, és a teljes LIN-39 fehérjét kifejező 

transzlációs fúziós plin-39::LIN-39::GFP (Szabó és mtsi., 2009) riporterek expresszióját 

különféle fejlődési stádiumokban (28-31. ábrák). A pceh-13::gfp, pceh-13::CEH-13::GFP és 

plin-39::LIN-39::GFP riporterek embrionálisan sokféle sejttípusban expresszálódtak. 

Pozíciójuk és morfológiájuk alapján a P blaszt sejtek egyértelműen ceh-13-at és lin-39-et 

expresszáló sejtek (28. ábra). Lárvális és felnőtt korban jelentős eltérést találtam a pceh-

13::gfp riporter és pceh-13::CEH-13::GFP riporterek kifejeződése között. A rövid pceh-

13::gfp konstrukció lárva stádiumban expresszálódik a VNC sejteket eredményező 

prekurzorokban, majd felnőtt korban a VNC sejtekben (28-30. ábrák). A konstrukció 

kifejeződik továbbá a ventrális axonkötegben és néhány farki neuronban is (30. ábra). A pceh-

13::CEH-13::GFP riporter a rövid pceh-13::gfp konstrukcióhoz képest a garat körüli 

neuronokban is robosztus expressziót mutatott lárvális és felnőtt stádiumokban (30-32. ábrák). 
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28. ábra. ceh-13 és lin-39 expressziós riporterek kifejeződnek embrionális korban. Mindhárom konstrukció 

többféle sejtben aktív. A sejtek közül a későbbi ventrális idegköteget (VNC) képző P elősejteket azonosítottam. 

A fluoreszcens képsorok végén találhatók a DIC optikával készült megfelelőik. Az anterior pozíciót ”A”, a 

poszteriort ”P”, a dorzálist ”D”, a ventrálist ”V” betű jelöli. A P sejtekre sárga nyíl mutat. A képek 60x-os 

nagyítással készültek.  

 
29. ábra. ceh-13 és lin-39 riporter konstrukciók neurális kifejeződése L1 lárva stádiumban. A riporterek 

expresszálódnak a VNC sejteket képző P elősejtekben, valamint egyes feji és farki neuronokban. A neuronokat 

pozíciójuk és morfológiájuk alapján azonosítottam. A fluoreszcens képek mellett találhatók a DIC optikával 

készült megfelelőik. Az anterior pozíciót ”A”, a poszteriort ”P” betű jelöli. A képek bal oldala a dorzális, a jobb 

oldala pedig a ventrális oldal.  A képek 60x-os nagyítással készültek. 

Fontosnak tartom itt megemlíteni, hogy a plin-39::LIN-39::GFP riporter expresszálódik a 

vulva prekurzor sejtekben az L3-L4 lárva stádiumok során (49. ábra). A VPC-kben egyik ceh-

13 riporter konstrukció esetén sem figyeltem meg kifejeződést - annak ellenére, hogy a ceh-

13(-) mutánsok kis százalékban abnormális morfológiájú és/vagy számú vulva szövettel 

rendelkeznek (Tihanyi, 2010). A vulvaszövetet képező P(3-8).p sejtekben a lin-39 expressziót 
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30. ábra. ceh-13 és lin-39 riporterek kifejeződése a kifejlett idegendszerben. Mindhárom konstrukció 

expresszálódik a VNC sejtekben és farki neuronokban. A pceh-13::CEH-13::GFP és plin-39::LIN-39::GFP 

riporterek feji neuronokban is aktívak. Bal oldalt a fluoreszcens, jobb oldalt pedig a megfelelő DIC kép látható, a 

képek 60x-os nagyítással készültek.  

 
31. ábra. A lin-39 és ceh-13 gének expressziója feji neuronokban. A pceh-13::CEH-13::GFP és plin-39::LIN-

39::GFP riporterek garat ideggyűrű neuronokban expresszálódnak (sárga nyíl). A DIC optikával készült képek 

felül, a megfelelő fluoreszcens fotók alul láthatóak.  100x-os nagyítású képek. 
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az utolsó alfejezetben (6.2.9) mutatom be. 

Dr. Vellai Tibor által készített funkcionális pceh-13::CEH-13::GFP konstrukció a 

korábban ismert ceh-13 transzkripciós riporterhez (pceh-13::gfp) képest többféle sejtben, pl. a 

garatideggyűrű neuronokban is mutatott expressziót (29-31. ábrák). Ez a markáns garati 

kifejeződés egyaránt jellemző volt a funkcionális ceh-13 és lin-39 riporterekre. A két riporter 

neuronális expressziója tehát átfed (28-31. ábrák) garatideggyűrű neuronokban, VNC 

sejtekben és axonkötegekben, valamint egyes farki neuronokban (30. ábra); mindez a ceh-13 

és lin-39 gének redundáns génműködésére utal. 

6.2.2. A pceh-13::CEH-13::GFP riporter számos neuronban expresszálódik a felnőtt 

élet során 

A CEH-13 fehérje idegrendszeri kifejeződését kimutatták a VNC prekurzor P 

sejtekben, L3-L4 lárva stádiumú hímek farki neuronjaiban, valamint bizonyított szerepe van a 

Q leszármazott neuronok migrációjának szabályozásában (Brunschwig és mtsi., 1999; Streit 

és mtsi., 2002; Stoyanov és mtsi., 2003; Tihanyi és mtsi., 2010). 

 
32. ábra. A ceh-13 gén neurális kifejeződése. Az ábra felső sorában a gfp-t expresszáló feji és farki, valamint a 

középső testtáji VNC sejteket alakjuk és pozíciójuk alapján a DIC képek segítségével azonosítottam felnőtt 

stádiumú egyedekben. A fehér nyilak a neuronokra, a fehér nyílfejek a vulva struktúrára mutatnak, a garat 

idegsejteket és a farki neuronokat fehér keret jelzi. A felső sor képei közül a középső kép 100x-os, a két szélső 

60x-os nagyítással készült. Az ábra alsó részén DiI festéssel azonosítottam egyes feji (ASK, ASI, ADL, ASH, 

ASJ) és farki (PHB) neuronok identitását. A DiI festést és a GFP expressziót mutató képek egymásra vetített 

(Egyesített) képén a fehér nyilak kizárólag a DiI festésre pozitív neuronokat, a sárga nyilak a DiI festékkel 

festődött és GFP expressziót is mutató sejteket jelzik. A DiI festett minták képe 100x-os nagyítással készült. 
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A pceh-13::CEH-13::GFP transzgént hordozó felnőtt fonálférgek neurális 

génkifejeződését sejtmorfológia és pozíció, valamint DiI kolokalizációs analízissel igazoltam. 

A DiI festék piros színnel jelöli az amphidot (anterior érzékszerv) alkotó idegsejtek közül az 

ASK, ADL, ASI, ASH és ASJ neuronokat, valamint a phasmidot (poszterior érzékszerv) 

alkotó neuronok közül a PHA és PHB sejteket (Ward és mtsi., 1975; Ware és mtsi., 1975; 

Perkins és mtsi., 1986; Hall és mtsi., 1991). Ezután GFP expressziót és DiI festődést is mutató 

neurokat határoztam meg. A pceh-13::CEH-13::GFP transzlációs fúziós riporter markáns 

expressziót mutatott a felnőtt VNC sejtekben és axonjaikban (30-32. ábrák). A VNC sejteket 

pozíciójuk és morfológiájuk alapján határoztam meg (32. ábra). A garatideggyűrűt alkotó 

szinte mindegyik idegsejtben és néhány poszterior farki neuronban észleltem gfp expressziót a 

pceh-13::CEH-13::GFP riporter vizsgálata során (30-32. ábrák). A gfp-pozitív feji és farki 

neuronok közül a neurális DiI festést mutate neuronokat azonosítottam egyedileg (32. ábra). 

A pceh-13::CEH-13::GFP riporter az ASK, ASI, ASJ, ASH és PHB sejtekben expresszálódott 

(32. ábra).  

 Összegezve tehát igazoltam a ceh-13 gén aktivitását a garatideggyűrű neuronokban és 

farki idegsejtekben. Továbbá bizonyítottam a vizsgált konstrukció felnőtt fonálféregben 

megfigyelhető idegrendszeri kifejeződését. 

6.2.3. ceh-13(-) mutánsok életképtelenségét szuppresszálja a lin-39 gén 

extrakromoszómális kifejeződése  

A pceh-13::CEH-13::GFP és plin-39::LIN-39::GFP expressziós rendszerek vizsgálata 

átfedő expressziót mutatott, mely alapján a gének redundáns működését feltételeztem 

bizonyos sejtekben. A redundancia vizsgálata céljából olyan transzgénikus ceh-13(-) 

mutánsok életképességét elemeztem, amelyek egy feltételezhetően menekítő (funkcionális) 

plin-39::LIN-39::GFP riporter konstrukciót tartalmaztak. 

A vad típusú C. elegans fonálférgek (N2) 100%-ban életképesek. A ceh-13(sw1) genetikai 

null mutáns állatok ~97%-a életképtelen: 55% embrionális korban, 42% L1 lárva stádiumban 

pusztult el (33. ábra).  A 3%-nyi túlélő ceh-13(-) mutáns állat (escapers) feltehetően a Hox 

gének redundáns működésének eredményeként tudtak fertilis felnőtt állapotba fejlődni. A 

funkcionális plin-39::LIN-39::GFP riporter vad genetikai háttérben ~85%- életképességet 

eredményezett (33. ábra). A plin-39::LIN-39::GFP konstrukciót ceh-13(sw1) mutáns háttérbe 

keresztezve azt találtuk, hogy a transzgén menenekíti  a mutánsok életképességét (3%-ról 

20%-ra) (33. ábra). Érdekes módon az embrionális életképtelenség közel 60%-ra nőtt, míg az 

L1 lárvális életképtelenség 20%-ra csökkent (Tihanyi és mtsi., 2010) (33. ábra). Az elvégzett 
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homogenitás vizsgálat szignifikáns különbséget mutatott a három törzsre χ2
2[ceh-13(sw1), plin-

39::LIN-39::GFP, ceh-13(sw1); plin-39::LIN-39::GFP]=470,78 P≤0,001. Ezután megismételtem a 

homogenitás tesztet páronként, ekkor is szignifikáns különbségeket jeleztek a vizsgálatok: 

χ2
1[ceh-13(sw1), plin-39::LIN-39::GFP]=414,39 P≤0,001; χ2

1[plin-39::LIN-39::GFP, ceh-13(sw1); plin-

39::LIN-39::GFP]=71,74 P≤0,25; χ2
1[ceh-13(sw1), ceh-13(sw1); plin-39::LIN-39::GFP]=1183,03 

P≤0,001. P minden esetben kisebb volt, mint 0,5; tehát a null hipotézis elvethető, a vizsgált 

törzsek életképessége szignifikánsan eltért. 

 
33. ábra. A plin-39::LIN-39::GFP riporter rendszer képes menekíteni a ceh-13(sw1) genetikai null mutáns 

állatok életképességét. A vad típusú (N2) állatok életképessége 100%, ehhez képest a ceh-13(-) mutánsok és a 

plin-39::LIN-39::GFP riporter konstukciót tartalmazó ceh-13(-) mutáns állatok életképessége is csökkent 

mértékű. A plin-39::LIN-39::GFP riporter konstukció egy funkcionális lin-39 gént tartalmaz, a transzgén 

menekíti a ceh-13(-) mutánsok lárvális életképtelenségét.  

Elmondható, hogy a ceh-13(-) mutánsok életképtelenségét részlegesen menekítette a 

lin-39 fúziós transzgén (plin-39::LIN-39::GFP). A LIN-39 tehát redundánsan működhet a 

CEH-13 fehérjével. CEH-13 hiányában a transzgénről kifejeződő LIN-39 képes részben 

pótolni a CEH-13 elveszett funkcióját, és menekíti a pleiotróp Ceh-13 mutáns fenotípust. 

6.2.4. A ceh-13(-) mutáns fenotípusa nagyban hasonlít a lin-12(-) glp-1(-) kettős 

mutánsok fenotípusára 

Az in silico azonosított CEH-13+CEH-20 és UNC-62 kötőhelyek jelenléte HOX 

szabályozást feltételez a lin-12 és glp-1 gének expressziójában (25. ábra). A szabályozási 

kapcsolat igazolása céljából ceh-13(-), lin-12(-) és glp-1(-) egyszeres, valamint lin-12(-) glp-

1(-)  kettős mutánsok életképességét vizsgáltam meg (34. ábra). 
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A vad típusú C. elegans fonálférgek 100%-ban életképesek. ceh-13(-) genetikai null 

mutáns fonálférgeket 55%-os embrionális és 42%-os L1 lárvakori életképtelenség jellemzi. 

(34. ábra) A vizsgált ceh-13(-) mutáns állatoknak mindössze ~3%-a éri meg a késői lárva 

stádiumokat és fejlődik szaporodóképes felnőtt állattá.  

 
34. ábra. ceh-13(-) és Notch jelátvitel defektív mutáns  fonálférgek életképessége. Az N2 (vad típusú) állatok 

életképessége 100%, míg a ceh-13(-) mutánsok életképessége alacsony (3%). A lin-12(-) és glp-1(-) egyszeres 

mutáns egyedek 100%-ban életképesek, míg a lin-12(-) glp-1(-) kettős mutánsok 100%-os letalitást mutatnak. Az 

adatok közül a *-gal jelzett érték Brunschwig és mtsai., 1999-es; a **-gal jelzett értékek Lambie és Kimble, 

1991-es cikkéből származnak. 

A feltételezett HOX-Notch szabályozási kapcsolat bizonyítására összehasonlítottam a 

ceh-13(-) mutánsok túlélését lin-12(-) és glp-1(-) egyszeres, valamint lin-12(-) glp-1(-) kettős 

mutáns állatok túlélésével. Homozigóta lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns vonal nem tartható 

fenn, mert a ceh-13(-) mutánshoz hasonlóan életképtelen (az állatok embrió vagy L1 lárva 

stádiumban pusztulnak el) (Lambie és Kimble, 1991). Ezért a JK1195 [lin-12(q269) glp-

1(q231)/unc-32(e189)] és a JK1313 [lin-12(n941) glp-1(q46)/dpy-19(e1259) unc-69(e587)] 

heterozigóta törzsek utódnemzedékét vizsgáltam. A heterozigóták által szegregált nem-Unc és 

nem-Dpy fenotípusú homozigóta lin-12(-) glp-1(-) kettős mutánsok életképességét vizsgáltam. 

Az egyszeres lin-12(q296) és lin-12(n941) mutánsok kis százalékban (< 10%) 

mutattak L1 lárva stádiumban megrekedt életképtelenséget (34. ábra). glp-1(-) egyszeres 

mutánsok életképessége 100% (34. ábra). lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns állatok 100%-a 

elpusztul. Ez a megfigyelés a Notch receptor homológok redundáns funkciójára utal. A lin-

12(-) glp-1(-) kettős mutáns állatok ~60%-a embrionális, ~40%-a L1 lárva stádiumban 
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pusztult el. Ezek az értékek nagyfokú hasonlóságot mutatnak a ceh-13(-) egyszeres 

mutánsokra jellemző halálozási  értékekkel, amennyiben eltekintünk a 3%-os gyakoriságú 

escaper Hox mutáns egyedektől (34. ábra). Homogenitás vizsgálatot végeztem az egyszeres 

mutáns ceh-13(-) és kettős mutáns lin-12(-) glp(-) törzsek életképesség adataira, a vizsgálat 

egyértelműen igazolta a feltételezett null hipotézist, χ2
3[ceh-13(-), lin-12(-) glp-1(-)]=3,82  

P≥0,1; a csoportok életképessége nem tért el szignifikánsan.   

Az életképesség-vizsgálat eredményei arra utaltak, hogy a lin-12 és glp-1 gének 

kifejeződése a CEH-13 szabályozása alatt állhat. A kérdés tisztázása érdekében további 

fenotípus összefüggéseket kerestem. 

6.2.5. ceh-13(-) egyszeres mutáns és lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns fenotípusok 

morfológiai hasonlóságai 

 

35. ábra. ceh-13(-) egyszeres mutáns és lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns L1 lárvák morfológiája. A kontroll 

vad típusú (N2) lárvához képest a ceh-13(-) egyszeres és lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns állatok morfológiai 

deformitásokat mutatnak (sárga nyilak). Az állatok anterior pozícióját ”A”, poszterior pozícióját ”P” betű jelöli. 

A képek DIC optikával, 60x-os nagyítással készültek.  

ceh-13(-) egyszeres mutánsok és lin-12(-) glp-1(-) kettős mutánsok életképessége 

hasonló penetranciát mutatott (34. ábra). A feltételezett HOX szabályzás bizonyítására ezután  
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ceh-13(-) egyszeres mutáns L1 lárvák és lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns L1 lárvák 

morfológiai bélyegeit vizsgáltam meg. 

A Ceh-13(-) mutáns fenotípus pleiotróp. L1 stádiumú ceh-13(-) mutáns lárvák a vad 

típusú lárvákhoz képest rövidebbek és vaskosabbak, anterior pozícióban (garat tájék), középső 

testtájon és poszterior pozícióban is különféle morfológiai deformitásokat mutattak (35. ábra). 

lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns L1 lárvákra úgynevezett LAG fenotípus jellemző (Lambie és 

Kimble, 1991). Ezen állatok fejlődése L1 stádiumban megreked, sejtsors hibák vezetnek a 

végbél, végbélnyílás és kiválasztósejt hiányához. A defektusok végül az állat pusztulását 

okozzák. lin-12(-) glp-1(-) kettős mutáns lárvák is vaskosabbak, mint a vad típusú állatok; 

elemzésük során ugyancsak anterior és poszterior végi morfológiai deformitásokat és 

kitüremkedéseket figyeltem meg (35. ábra). 

ceh-13(-) egyszeres és lin-12(-) glp-1(-) kettős mutánsok fenotípusa sok hasonlóságot 

mutatott; a lárvák elülső és hátulsó végi kitüremkedései a Hox egyszeres és Notch kettős 

mutáns törzsekben is jelen voltak. A továbbiakban expressziós elemzésekkel terveztem 

bizonyítani a Notch receptort kódoló paralógok expressziójának HOX-függő szabályozását. 

6.2.6. A plin-12::LIN-12::GFP riporter gyenge expressziót mutat a VPC-kben, melyet 

nem befolyásol a CEH-13 fehérje jelenléte vagy hiánya  

Az emlős és ecetmuslica Notch gének szükségesek az idegrendszer fejlődéséhez a 

korai embrionális fejlődés során (Kopan és mtsi., 1994; Nye és mtsi., 1994; Artavansis-

Tsakonas és mtsi., 1995, Gaiano és Fishell, 2002, Egger és mtsi., 2010). Felnőtt korban a 

Notch fehérje szerepet játszik az idegrendszer normális működésében, lehetővé téve többek 

között a finoman hangolt mozgást, a szinaptikus plaszticitást, és a hosszútávú memória 

kialakulását (Struhl és Adachi, 1998; Costa és mtsi., 2003; Ge és mtsi., 2004; Saura és mtsi., 

2004; Wang és mtsi., 2004). Funkcionális lin-12 riporter konstukciók (plin-12::LIN-12::GFP 

és plin-12::LIN-12::lacZ) az L2-L4 stádiumokban a VPC-kben expresszálódnak (Wilkinson 

és Greenwald, 1995; Levitan és Greenwald, 1998). Neurális lin-12 expressziót mindeddig 

csak lárvális Y, W, DA9 és RIG neuronokban mutattak ki (Levitan és Greenwald, 1998; Chao 

és mtsi., 2005).  

A funkcionális lin-12 riporter konstrukciók kizárólagos VPC-kbeli expressziója, 

továbbá a Notch receptor homológokat kódoló gének szabályozó régiójában azonosított CEH-

13+CEH-20 és UNC-62 kötőhelyek azt sugallták, hogy a CEH-13 represszálhatja a lin-12 

gént bizonyos neuronokban. A hipotézis vizsgálatára ceh-13(-) mutáns háttérbe kereszteztem 
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az Iva Greenwald csoportja által létrehozott funkcionális transzlációs plin-12::LIN-12::GFP 

konstrukciót (Levitan és Greenwald, 1998).  

A plin-12::LIN-12::GFP riporter gyenge expressziója nem változott meg ceh-13(-) 

mutáns genetikai háttérben. GFP expressziót továbbra is kizárólag lárva stádiumokban, 

bizonyos VPC-kben lehetett kimutatni (36. ábra). Új típusú expressziót nem tapasztaltam, 

CEH-13 fehérje hiányában sem tudtam azonosítani a VPC-ken kívül GFP-pozitív sejteket. A 

fúziós fehérjét kifejező VPC-k fluoreszcens jele a CEH-13 fehérje mennyiségétől függetlenül 

konstansnak bizonyult, ezért elvetettem a feltételezett gátlási hipotézist. Érdemes itt 

megjegyezni, hogy idegrendszer-specifikus promóterekkel vezérelt funkcionális lin-12 

expressziós konstrukciók képesek menekíteni a lin-12(-) mutáns állatok mozgási defektusait 

(Chao és mtsi., 2005; Singh és mtsi., 2011), ezért tovább folytattam a Notch homológok 

kifejeződésének vizsgálatát. 

 
36. ábra. A plin-12::LIN-12::GFP konstrukció kifejeződése a vulva prekurzor sejtekben vad és ceh-13(-) 

mutáns állatokban. A riporter a genetikai háttértől függetlenül csak a VPC-kben fejeződött ki. A bal felső 

kisméretű képeken lárvális VPC expresszió látható (60x-os nagyítás). A felnőtt egyedeket ábrázoló 20x-os 

nagyítással készült képeken kizárólag bél autofloreszcencia figyelhető meg. A fehér nyílfej a vulvára mutat, az 

állatok anterior végét ”A”, poszterior végét ”P” betű jelzi. 

6.2.7. A lin-12 és glp-1 transzkripciós fúziós riporterek nem mutattak deketálható 

expressziós szinteket 

Következő lépésben saját készítésű riporter rendszerekkel terveztem vizsgálni a lin-12 

és glp-1 gének expresszióját. A pRH21 vektorba klónoztam a promótertől a 2. exonig (ez a 

konstrukció nem tartalmazta a 2. intronban lévő in silico prediktált CEH-13 kötőhelyet) és a 

promótertől a 3. exonig (ez a konstrukció tartalmazta a 2. intronban található potenciális 

CEH-13 kötőhelyet) terjedő szakaszokat (37. ábra). A konstrukcióban kizárólag a klónozott 
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lin-12 és glp-1 régiók cis-szabályozó elemei határozták meg a gfp riportergén kifejeződését. 

Az elkészített konstrukciók: lin-12(2ex_5300) és lin-12(3ex_6970), illetve glp-1(2ex_3952) és glp-

1(3ex_4702) (37. ábra). Az üres pRH21 alapvektor nem mutatott celluláris expressziót (nem 

közölt eredmények). 

 

37. ábra. lin-12 és glp-1 

transzkripciós fúziós 

riporter rendszerek. A 

szürke négyszögek az 

exoni, az összekötő vonalak 

introni szekvenciákat 

jelölnek. A transzlációs 

START kodont (ATG) nyíl, 

a STOP kodont vonal jelöli.  

A konstrukciók azonos 

méretű promóter elemet 

tartalmaznak, eltérés csak a 

kódoló szekvencia 

hosszában van. A lin-

12(2ex_5300)-et sárga, a lin-

12(3ex_6970) régiót barna, a  

glp-1(2ex_3952)-et kék, a glp-

1(3ex_4702) szakaszt zöld 

négyszög jelzi. Az ábrán a 

kék nyilak a potenciális 

CEH-13 kötőhelyek 

pozícióját szemléltetik. A 

klónozás során használt 

restrikciós enzimeket 

szintén feltüntettem. A riporter rendszerekben a gfp elemet élénkzöld, GFP feliratú négyszög jelzi. 

 

Az embrionális és lárva stádiumok elemzése során nem tudtam GFP kifejeződést 

kimutatni egyik riporter rendszer esetén sem (nem közölt eredmények). Felnőtt korban 

gyenge expressziót detektáltam néhány bélsejtben, ill. bizonyos azonosítatlan poszterior 

sejtekben mind a négy riporter konstrukció esetén (38. ábra).  

A riporter konstrukciók jelenlétét a transzgénikus állatokban EFL PCR-el igazoltam. 

A transzgének szekvenciája megegyezett a lin-12 és glp-1 gének megfelelő genomi 

régiójával, az egyedüli poszterior sejtekben tapasztalt génkifejeződés és a további expresszió 

hiánya tehát nem a klónozás során keletkezett hiba (mutáció), hanem feltehetően a szabályozó 

régiók alacsony transzkripciós aktivitásának eredményeként jött létre. Ezért újabb, heterológ 

enhancer (erősítő) promóter elemet tartalmazó gfp expressziós riporter rendszereket hoztam 

létre.  
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38. ábra. lin-12 és glp-1 transzkripciós fúziós riporterek kifejeződése felnőtt korban. Expresszió kizárólag 

bélsejtekben (sárga nyíl a nagyméretű képeken) és egyes farki sejtekben (sárga nyíl a középső képen) 

tapasztalható. A felnőtt állatot ábrázoló képek 20x-os nagyítással készültek, a poszterior kifejeződést mutató 

kisméretű kép 60x-os nagyítással készült. Az egyedek anterior végét ”A”, poszterior végét ”P” betű jelzi 

6.2.8. lin-12 és glp-1 introni régiók karakterisztikus expressziót mutatnak a pes-10 

enhancer elemet tartalmazó gfp riporter konstrukciókban  

Olyan expressziós konstrukciókat hoztam létre, amelyekben egy pes-10 (patterned 

expression site) enhancer elem segíti (erősíti) a gfp riporter gén kifejeződését. A klónozások 

során a ∆pes-10 minimál promóter elemet tartalmazó pPD107.94-es vektort használtam. A 

∆pes-10 minimál promóter elé (upstream) klónoztam a prediktált cis-szabályozó lin-12 és glp-

1 régiókat, melyekről enhancer funkciót feltételeztem (39. ábra). A továbbiakban a 

pPD107.94 vektort enhancer riporternek, a lin-12 és glp-1 introni szakaszokat pedig 

potenciális cis-szabályozó régióknak nevezem.  

Nyolc különböző vektor/konstrukció expresszióját elemeztem: 1, az üres pPD107.94 

vektort; 2, a lin-12 1. intronját tartalmazó lin-12(1in_1408) konstrukciót; 3, a lin-12 2. introni 

régióját tartalmazó lin-12(2in_490) konstrukciót; 4, a glp-1 2. introni elemét tartalmazó glp-

1(2in_493) konstrukciót; 5-8, a lin-12(2in_490) és glp-1(2in_493) riporterek pontmutáns és deléciós 

változatait (39-40. ábrák). Az üres pPD107.94 vektor és a felsorolt cis-szabályozó elemet 

tartalmazó riporter rendszerek expressziós elemzését a következő alfejezetekben mutatom be.  



64 

 

 

 

39. ábra. A lin-12 és glp-1 

heterológ transzkripciós 

konstrukciók szerkezete. A 

piros, lila és kék hasábok a 

klónozott vad típusú 

szekvenciákat jelölik. A 

pontmutációt tartalmazó 

klónozott fragmentumokat két 

fehér csillag mutatja, míg a 10 

bázispár hosszú CEH-13+CEH-

20 kötőhely-deletált 

fragmentumokat fekete fordított 

háromszög jelzi. A szürke 

négyszögek exoni, az összekötő 

vonalak introni szekvenciákat 

jelölnek. A transzlációs START 

kodonra (ATG) nyíl, a STOP 

kodonra vonal mutat. A lin-12 

és glp-1 gének, a generált 

konstrukciók, a létrehozott 

törzsek neve, a klónozott 

génszakaszok, és a klónozások 

során használt restrikciós 

enzimek vannak az ábrán 

feltüntetve. 

 
40. ábra. A lin-12 és glp-1 gének 1. és 2. intronjában azonosított cis-szabályozó régiók és módosításaik. 

Piros szín jelzi a konzervált CEH-13+CEH-20 kötőhelyet, zöld a konzervált UNC-62 kötőhelyet. Kék színnel 

emeltem ki a kötőhellyel szomszédos konzervált bázisokat. A mutáltatott (MUT) szekvenciákon belül lila 

színnel ábrázoltam a pontmutációkat, a deletált (DEL) régiót szaggatott vonal jelöli.  

6.2.8.1.  A pPD107.94 enhancer vektor bazális expressziója  

A riporter konstrukciók expressziós elemzésének első lépése a kontroll, ”üres” 

pPD107.94 vektor enhancer ∆pes-10 által vezérelt (háttér) kifejeződésének vizsgálata volt. A 

riporter konstrukciót unc-119(ed3) mutáns fonálférgekbe transzformáltam (a vektor tartalmaz 

egy unc-119(+) gént, így a transzformáns állatok könnyen azonosíthatók voltak a menekített 

normális mozgásukról). A pPD107.94 riporter rendszer ”üres” állapotban, expressziót 

szabályozó elem bejuttatása nélkül is bazális expressziót mutatott. gfp kifejeződés embrionális 

és L1 lárva stádiumban poszterior pozícióban volt detektálható (41. ábra). A későbbi lárva és 
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felnőtt stádiumokban anterior és poszterior testfalsejtek, az anális depresszor sejt, a bél 

poszterior részének izomzata, valamint az anterior kiválasztósejt is mutatott GFP 

akkumulációt. Ez a bazális expressziós mintázat megegyezett az irodalomban korábban 

leírtakkal (Kuntz és mtsi., 2008) (41. ábra). 

41. ábra. A pPD107.94 

vektor (háttér) 

expressziója. 

Embrionális kortól 

egészen a felnőtt 

stádiumig megfigyelhető 

expresszió (kék színű 

nyíl) a poszterior és 

anterior testvégekben, 

bélsejtekben és bizonyos 

hipodermális sejtekben. 

Az embrionális és L1 

stádiumokban a 

fluoreszcens képek 

mellett a megfelelő DIC 

optikával készült képek 

láthatók. A vulva 

helyzetét fehér nyílfej 

mutatja. A képek 60x-os 

nagyítással készültek. 

 

 

6.2.8.2.  A lin-12 gén 1. introni fragmentuma transzgén expressziót vezérel a vulva 

prekurzor sejtekben és két szomatikus gonádsejtben 

A lin-12 gén első intronjának 1408 bp hosszú elemében konzervált HOX+CEH-20 és 

UNC-62 kötőhelyet azonosítottam (24. ábra). A HOX elem nagyfokú hasonlóságot mutatott a 

LIN-39 fehérje kötőszekvenciájával (Takács-Vellai és mtsi., 2007). Ezt az introni régiót a 

pPD107.94 vektorba klónoztam, majd unc-119(ed3) mutáns állatokba transzformáltam. Az 

expressziós elemzések során erős, jellemző mintázatú és dinamikájú expressziót detektáltam a 

VPC-kben, valamint lárva stádiumtól függően az AC és VU gonadális sejtekben (42. ábra).  

Az embrionális stádiumok során a testtengely mentén számos sejt mutatott transzgén 

expressziót (42. ábra). A lárva stádiumok során a lin-12(1in_1408) riporter rekapitulálta a plin-

12::LIN-12::GFP konstrukció antitestfestéssel felerősített expresszióját (Levitan 

és Greenwald, 1998) (42. ábra). Ez az egyezés rámutatott megközelítésem helyességére; a 

pes-10 enhancer elem felerősítette a lin-12 expresszióját. Az enhancer elem nélküli 
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konstrukciókban tehát az expresszió alacsony szintjei miatt nem láttam riporter gén aktivitást 

(36. és 38. ábrák). L1 lárvákban mindegyik Pn.p sejt kifejezte a GFP fehérjét (csupán a 

riporter extrakromoszómális jelenléte miatt tapasztaltam egyedi eltéréseket) (42. ábra). Késői 

L2–korai L3 stádiumokban mindegyik VPC-ben detektáltam lin-12(1in_1408) expressziót. Vulva 

indukció után a középső/késői L3 stádiumban erőteljes lin-12(1in_1408) expressziót detektáltam 

a P5.p és P7.p sejtekben, míg gyenge expressziót mutattam ki a többi VPC-ben [P(3,4,6,8).p] 

(41. ábra). Késői L3 stádiumban a P(5,7).p sejtekben másodlagos sejtsors fejlődik. Ezután az 

L4 stádiumban kizárólag a P(5-7).p sejtek leszármazottaiban tapasztaltam GFP jelet [ekkorra 

a P(3,4,8).p sejtek fuzionáltak a hipodermisszel] (42. ábra). Az L2-L3 stádiumok alatt gfp 

kifejeződést tapasztaltam két szomatikus gonadális (AC és VU) sejtben is. Az L2 stádiumban 

a szomatikus gonádban két egyenértékű AC/VU elősejt sorsát a LIN-12-közvetített laterális 

jel határozza meg (Wilkinson és mtsi., 1994). Kezdetben mindkét sejtben azonos mennyiségű 

LIN-12 akkumulálódik, majd egyikükben sztochasztikus módon lecsökken a lin-12 

expresszió; ebből a sejtből az AC fejlődik, a másikból (amelyik több lin-12-t expresszál) 

pedig a VU sejt differenciálódik. A lin-12(1in_1408) expresszióját az AC/VU sejtsors döntés 

előtt mindkét AC/VU elősejtben, utána kizárólag a VU elősejtben azonosítottam (42. ábra). 

Felnőtt korban néhány poszterior pozíciójú sejtben is detektáltam riporter gén expressziót a 

pPD107.94 vektor háttér expressziójának következtében (42. ábra).  

Megállapítható, hogy a lin-12 első introni fragmentuma [lin-12(1in_1408)] képes a gfp 

transzgén expresszióját vezetni a VPC leszármazottakban és bizonyos gonadális sejtekben. Ez 

a viszonylag könnyen detektálható expressziós szint feltehetően a heterológ rendszerben 

található ∆pes-10 minimál promóter elemnek köszönhető, mivel a genomi szekvencia ∆pes-10 

nélkül nem mutatott detektálható szintű expressziót (36., 38. és 42. ábrák). A korábban 

vizsgált lin-12 riporter rendszerek nem tartalmaztak ilyen erősítő (enhancer) ∆pes-10 elemet, 

ezért nem vagy alig mutattak expressziót szomatikus sejtekben (Levitan és Greenwald, 1998; 

Wilkinson és mtsi., 1994). Eredményeim igazolják, hogy a lin-12(1in_1408) fragmentum cis-

szabályozó szekvenciaként működik, és képes a transzgén expresszióját a VPC vonalakban és 

az AC/VU elősejtekben aktiválni. Mivel korábbi adatok már bizonyították a LIN-12 által 

közvetített jelátvitel hasonló dinamikájú aktivitását ezekben a sejtekben (Levitan 

és Greenwald, 1998; Wilkinson és mtsi., 1994; Berset és mtsi., 2001), ezért feltételeztem, 

hogy a ∆pes-10 heterológ rendszerre épülő analízis valós expressziós aktivitást tükröz.  
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42. ábra. A lin-12 1. introni fragmentumának expressziós aktivitása. A lin-12(1in_1408) riporter konstrukció 

szerkezete és expressziós elemzése. A fragmentum képes a gfp riporter gén expresszióját a P(1-12) blaszt 

sejtekben vezetni a késői embrionális/korai lárvális fejlődés során. A későbbi lárva stádiumokban az expresszió 

evidens a VPC-kben és leszármazottaikban. L1 állapotban mind a 12 (P.1p-P.12p) elősejt robosztus gfp 

expressziót mutat, majd az L2 stádiumtól kizárólag a VPC-kben [P(3-8)p] látható expresszió. Az L3 stádium 

alatt a jel intenzitása gyengül a P.3p, P.4p. P.6p és P.8p sejtekben, erős expresszió kizárólag a P.5p és P.7p 

sejtekben jelentkezik. Az L4 stádiumban kizárólag a P.5p és P.7p utódsejtekben azonosítható expresszió. Felnőtt 

állatban a vulvaszövet nem mutat expressziós aktivitást, fehér nyílfej jelzi a vulva pozícióját. Ebben a 

stádiumban néhány poszterior sejt GFP-pozitív (kék nyíl), ez a vektor háttér expressziójából származhat. Korai 

L2-L3 lárvákban az expresszió a szomatikus gonádban, az AC és VU elősejtekben is megfigyelhető. Késői L3 

stádiumban a transzgén expressziója a VU sejtre korlátozódik. Az embrionális stádiumban a fluoreszcens kép 

mellett DIC optikával készült kép látható. A képek 60x-os nagyítással készültek. 

6.2.8.3.  A lin-12 2. introni cis-szabályozó régiója idegrendszeri aktivitást mutat 

Az in silico vizsgálat során CEH-13+CEH-20 és UNC-62 kötőhelyeket találtam a lin-

12 2. intronjában (25. ábra). Egy 490 bp hosszú, a potenciális kötőhelyeket nagyjából középen 

tartalmazó introni fragmentumot klónoztam a pPD107.94-es vektorba, majd az így előállított 

lin-12(2in_490) konstrukciót unc-119(ed3) mutáns állatokba transzformáltam. Transzgénikus 

vonalakat hoztam létre, majd az expresziót fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltam. 

Ez a potenciális cis-szabályozó régió gyenge riporter gén expressziót vezérelt az 

anterioposzterior testtengely mentén az embrionális P sejtekben. L1-L4 stádiumok során erős 

expressziót tapasztaltam a ventrális idegköteg elősejtjeiben (43. ábra). Felnőtt korban szinte 

az összes VNC sejt GFP-pozitívnak bizonyult (a riporter extrakromoszómális jelenléte miatt 

egyedi eltérések megfigyelhetők), továbbá az axonkötegekben is kimutatható volt a jel (43. és  
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43. ábra. A lin-12 2. introni fragmentuma neurális expressziót stimulál. A lin-12(2in_490) fragmentum által 

vezetett gfp transzgén erőteljesen expresszálódik a VNC prekurzorokban, majd a VNC sejtekben (a fehér nyilak 

a neuronokra mutatnak, a fehér nyílfejek a vulva pozícióját jelzik). Az embrionális, L1 és felnőtt stádiumok 

esetében a fluoreszcens képek mellett DIC optikával készült képek láthatók. A képek 60x-os nagyítással 

készültek. 

 
44. ábra. A lin-12 2. introni elemének felnőttkori kifejeződése. Az első képen a fejben nem látható expresszió, 

a második képen a VNC neuronokban kifejeződik a gfp transzgén, míg a harmadik képen, a poszterior farki 

régióban sem azonosítható transzgén expresszió. A középső kép 100x, a két szélső kép pedig 60x nagyítással 

készült. 

44. ábrák). Érdemes megjegyezni, hogy lin-12 expressziót idegrendszerben a ∆pes-10 

promóter elem hiányában kizárólag lárva stádiumban, az Y, W , DA9 és RIG neuronokban 

tudtak eddig kimutatni (Levitan és Greenwald, 1998; Chao és mtsi., 2005). Mindez jelentős 
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hiányosságnak bizonyult a lin-12 idegrendszeri funkciók ismeretében (Chao és mtsi., 2005; 

Singh és mtsi., 2011).  

A lin-12 neurális kifejeződését a heterológ lin-12(2in_490) riporter rendszerrel tehát 

elsőként igazoltam (eltekintve a két lárvális RIG, Y, W, DA9 neuronoktól; Levitan és 

Greenwald, 1998; Chao és mtsi., 2005). Mivel neurális expresszió a felnőtt állatokban is 

megfigyelhető volt, feltételezhető, hogy összhangban a korábbi funkcionális vizsgálatokkal, a 

lin-12 szerepet játszik a VNC sejtek differenciálódásában és fiziológiai funkcióinak 

szabályozásában (Chao és mtsi., 2005; Singh és mtsi., 2011). A Notch jelátvitel tehát 

fonalféregben is fontos szerepet játszhat az idegrendszer kifejlődésében és érett neuronok 

működésében. 

6.2.8.4. A glp-1 2. introni cis-szabályozó régiója a gfp transzgént az idegrendszerben 

aktiválja 

 
45. ábra. A glp-1 2. introni régiójának neurális aktivitása. A glp-1(2in_493) gyenge expresziót mutat a feji és 

farki neuronokban, míg erősebben expresszálódik a VNC vonalakban (fehér keret jelzi a garatideggyűrű sejtjeit, 

fehér nyilak mutatnak a VNC és farki neuronokra, a fehér nyílfejek pedig a vulva pozícióját jelzik). Az 

embrionális, L1 és felnőtt stádiumokban fluoreszcens és DIC optikával készült képek láthatóak, az összes kép 

60x-os nagyítással készül. 
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A glp-1 gén (a lin-12 paralógja) 2. introni régiójában is konzervált CEH-13+CEH-20 

és UNC-62 kötőhelyeket azonosítottam (25. ábra). A kötőhelyek nagyfokú szekvencia 

egyezést mutattak a paralóg lin-12 gén 2. introni szekvenciájával. Egy 493 bp-nyi szakaszt 

klónoztam a pPD107.94 vektorba (glp-1(2in_493)), majd transzgénikus állatokat állítottam elő.  

  glp-1(2in_493) riporter expressziós mintázata nagymértékben átfed a lin-12(2in_490) 

transzgén kifejeződésével (43-46. ábrák). Embrionális korban többféle sejtben detektáltam 

expressziót, ezek közül a P sejteket határoztam meg pozíciójuk és morfológiájuk alapján. Az 

L1-L4 stádiumokban a VNC idegsejtekben mutatható ki fluoreszcens jel (a riporter 

extrakromoszómális jelenléte miatt nem minden sejtben fejeződik ki a transzgén egy 

egyedben) (45. ábra). Felnőtt stádiumban a ventrális idegkötegen túl számos feji és farki 

idegsejt expresszálta a konstrukciót (46. ábra). DiI festéssel egyértelműen azonosítottam az 

ASK, ADL, ASI és ASH garatideggyűrű neuronokat, valamint a PHB idegsejtet (46. ábra). A 

∆pes-10 enhancer elem nélkül mindeddig kizárólag dauer lárvák AWC és VNC sejtekben 

igazoltak glp-1 expressziót (Ouellet és mtsi., 2008).  

 
46. ábra. A glp-1 neurális kifejeződése. A kép felső részén a GFP-t expresszáló garatideggyűrű neuronokat, 

VNC sejteket és farki idegsejteket alakjuk és pozíciójuk alapján a DIC képek segítségével azonosítottam felnőtt 

stádiumban. A fehér nyilak neuronokra, a fehér nyílfejek a vulva struktúrára mutatnak, fehér keret jelzi a 

garatideggyűrű sejtjeit és farki neuronokat. A felső sor képei közül a középső kép 100x-os, a két szélső pedig 

60x-os nagyítással készült. Az ábra alsó fele a DiI festéssel azonosított garat (ASK, ASI, ADL, ASH és ASI) és 

farki (PHB) neuronokat mutatja. A DiI festést és GFP expressziót mutató képek egymásra vetített (Egyesített) 

képén a fehér nyilak kizárólag a DiI festésre pozitív neuronokat, a sárga nyilak a DiI festékkel festődött és GFP 

expressziót is mutató sejteket jelzik. Az alsó sor képei 100x-os nagyítással készültek. 
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glp-1(2in_493) transzgén a feji és farki neuronokban, valamint a VNC neuronokban 

fejeződött ki (45. és 46. ábra). A lin-12 és glp-1 gének tehát ko-expresszálódnak a ventrális 

idegköteg bizonyos elemeiben az egyedfejlődés és a felnőtt élet során. A gének 2. introni 

régióinak expressziós elemzése azt sugallta, hogy a fonalféreg Notch homológok redundánsan 

működhetnek a ventrális idegköteg fejlődése és működése során.  

6.2.8.5.  A lin-12 és glp-1 riporterek pontmutáns változata nem mutatott a vad 

konstrukciótól eltérő idegrendszeri expressziót 

Ismert, hogy a CEH-13 kötését a TGATggATgg kötőszekvenciához már 2 bázis 

megváltozatása (TAATggTTgg) is jelentősen befolyásolja és módosult expressziós mintázatot 

eredményez (Streit és mtsi., 2002).  

 
47. ábra. Az lin-12(2in_489_MUT) és glp-1(2in_493_MUT) riporter konstrukciók expressziója nem különbözik 

jelentősen a megfelelő típusú vad konstrukciók expressziójától. Az expressziós mintázat megegyezik a vad 

konstrukciók elemzése során kapott mintázattal (a fehér nyilak neuronokat, a fehér nyílfejek a vulva pozícióját 

jelzik). Az embrionális és L1 stádiumokat fluoreszcens és DIC optikával készült képek is szemléltetik. A képek 

60x-os nagyítással készültek. 
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Streit és munkatársai publikációjának nyomán pontmutációkat hoztam létre a 

riporterek 2. introni CEH-13+CEH-20 kötőhelyében: a 10 bázis közül a szigorúan konzervált 

2. G/A-re, a 7. A/T-re cseréltem. A lin-12(2in_490_MUT) konstrukció kötőhelye így 

TAATggTTgg, a glp-1(2in_493_MUT) riporter kötőhelye pedig TAATggTTga pontmutáns 

szekvenciára módosult (38. és 40. ábrák). A pontmutáltatott riporter rendszert fonálféregbe 

transzformáltam, majd a gfp kifejeződést elemeztem. A tapasztalt expressziós mintázatok 

megegyeztek a megfelelő vad kötőhelyű riporterek expressziójával (43., 45. és 47. ábrák). 

Embrionális korban a P sejtek expresszálták a transzgént. Az L1-L4 lárva stádiumok alatt a 

VNC prekurzorsejtek, illetve a glp-1(2in_493_MUT) riporter esetén feji és farki neuronok is 

kifejezték a riporter konstrukciót (47. ábra). Felnőtt korban a GFP fehérje a VNC sejtekben, 

valamint glp-1(2in_493_MUT) esetén feji és farki idegsejtekben akkumulálódott (47. ábra). 

Az elrontott kötőhelyű cis-szabályozó régiók tehát nem változtatták meg a vad 

szabályozó fragmentumokra jellemző expressziós mintázatot. A generált pontmutációk nem 

okoztak megfigyelhető expressziós változást a lin-12 és glp-1 2. introni enhancer riporter 

rendszerekben. Ez azt sugallja, hogy i) a kötőhely nem játszik szerepet az expresszió 

szabályozásában, vagy ii) a HOX fehérje+HOX kofaktorok komplex még tolerálja a 2 bázis 

cseréjét a kötődés szempontjából. A továbbiakban terveztem megvizsgálni a cis-szabályozó 

régiókon belüli CEH-13+CEH-20 kötőhelyek funkcionalitását deléciós derivátumokkal.  

6.2.8.6. A lin-12 és glp-1 enhancer riporterek CEH-13+CEH-20 kötőhely deléciós 

változata nem mutat idegrendszeri aktivitást 

A következő lépésben irányított mutagenezissel deletáltam a prediktált CEH-13+CEH-

20 kötőhelyet a lin-12 és glp-1 2. introni cis-szabályozó régiókból, majd a módosított riporter 

konstrukciókra transzgénikus törzsketet hoztam létre (39. és 40. ábrák).  

A konszenzus kötőhelyek eliminációja megszüntette a transzgének expressziós 

aktivitását (40. és 48. ábrák) A lin-12(2in_480_DEL) és glp-1(2in_483_DEL) riporterek neurális 

kifejeződése megszűnt, a C. elegans egyedfejlődés során transzkripciósan inaktív maradt az 

idegrendszerben. Feltehetően a lin-12 gén 2. intronjában található CEH-13+CEH-20 kötőhely 

felelős vagy járul hozzá a transzgén neurális expressziójáért (40. és 48. ábrák). A glp-1 2. 

introni régiójának neuronokban megfigyelhető expressziója ugyancsak a konzervált CEH-

13+CEH-20 kötőhely által lehet szabályozott. A 10 bázispár hosszúságú kötőhely eltávolítása 

[glp-1(2in_483)] megszüntette a glp-1 riporter rendszer neurális kifejeződését (40. és 48. ábrák). 

 Mindkét konstrukció esetén kizárólag csak a pPD107.94 vektor által okozott 

háttérexpresszió detektálható (az anterior kiválasztósejt, a testfal sejtek, és a bél poszterior 
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részének izomzata bizonyult GFP-pozitívnak) (48. ábra). A neurális expresszió eltűnése azt 

sugallja, hogy a 2. introni CEH-13+CEH-20 kötőhely jelenléte szükséges és elégséges a lin-

12 és glp-1 Notch receptort kódoló gének idegrendszeri kifejeződéséhez. CEH-13 a prediktált 

kötőhelyen keresztül stimulálhatja a lin-12 és glp-1 gének expresszióját neuronokban. 

 
48. ábra. A CEH-13+CEH-20 kötőhely deléciós lin-12(2in_480_DEL) és glp-1(2in_483_DEL) riporterek nem 

expresszálódnak az idegrendszerben. A potenciális kötőhelyre deléció riporterek nem expresszálódtak az 

idegrendszerben. Robosztus lin-12(2in_480_DEL) expresszió volt megfigyelhető az L1 stádiumban bizonyos testfali 

sejtekben, míg glp-1(2in_483_DEL) erőteljesen kifejeződött az L1 és felnőtt stádiumokban egyes poszterior sejtekben 

(ezek a transzgén háttér expresszióját mutatták). A fehér nyílfejek a vulva pozícióját jelölik. Az embrionális 

stádiumot fluoreszcens és DIC optikával készült képek is szemléltetik. A képek 60x-os nagyítással készültek.  

6.2.9. A szex-determinációs TRA-1 fehérje szabályozza a lin-39 gén expresszióját a vulva 

prekurzor sejtekben 

Csoportunkból Dr. Hargitai Balázs és Dr. Szabó Emese foglalkoztak részletesen a 

TRA-1 szex-determinációs faktorral. Igazolták a tra-1 gén kifejeződését a VPC-kben és TRA-

1 kötőhelyet azonosítottak a lin-39 gén promóterében (Hargitai, 2009; Szabó és mtsi., 2009; 

Szabó, 2010). A TGGGTGGTCATGGTTTA evolúciósan konzervált TRA-1 kötőhely 

kimutatható a C. elegans és C. briggsae lin-39 ortológok upstream régiójában is. A vastagon 

szedett bázisok alkotják a konzervált kötőhelyet, az aláhúzott nukleotidok pedig a szigorúan 
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konzervált szakaszt (Hargitai és mtsi., 2009). A TRA-1 protein specifikus lin-39 kötését in 

vitro EMSA kísérlettel igazolták (Szabó és mtsi., 2009).  

 
49. ábra. A TRA-1 represszálja lin-39-et a VPC-kben. A plin-39::LIN-39::GFP riporter konstrukció 

kifejeződésének vizsgálata vad és tra-1(-) mutáns genetikai háttérben. A vad háttérben tapasztalt VPC- [P(3-

8).p] specifikus bazális expresszióhoz (A panel)  képest  egy tra-1(-) mutáns L3 stádiumú lárvában intenzívebb 

fluoreszcens jel detektálható (B panel) a VPC-kben. A DIC képeken a fekete nyilak a morfológia és pozíció 

alapján azonosított VPC-ket jelzik. A fluoreszcens képeken a VPC-ket fehér nyilak jelölik. A fluoreszcens képek 

azonos expozíciós idővel készültek, az összes kép 60x-os nagyítású. 

Következő lépésben in vivo megvizsgáltuk a VPC-kben feltételezett TRA-1 általi lin-

39 szabályzását (Szabó és mtsi., 2009). A TRA-1 – lin-39 szabályozási kapcsolat tényleges 

biológiai funkciójának tesztelésére transzlációs fúziós plin-39::LIN-39::GFP riporter rendszert 

használtunk. A plin-39::LIN-39::GFP konstrukció kifejeződött a fonálféreg neurális 

prekurzoraiban és idegrendszerében az egyedfejlődés során (28-31. ábrák), és L3-L4 lárva 

stádiumokban a VPC vonalakban (49. ábra). Mivel TRA-1 transzkripciós represszorként lett 

meghatározva (Conradt és Horvitz, 1999; Yi és mtsi., 2000; Chen és Ellis, 2000; Schwartz és 

Horvitz, 2007; Peden és mtsi., 2007; Mason és mtsi., 2008), megvizsgáltuk a plin-39::LIN-

39::GFP riporter rendszer expresszióját a VPC-kben tra-1 hypomorf és amorf mutáns vs. vad 

genetikai háttérben. Azt tapasztaltuk, hogy az L2-L3 lárva stádiumokban TRA-1 aktivitás 

hiányában erősebb lin-39 expresszió detektálható a VPC-kben, mint a vad típusú genetikai 

háttérben (49. ábra).  

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a TRA-1 represszálja lin-39 kifejeződését a 

VPC-kben (Szabó és mtsi., 2009). A TRA-1 szex-determinációs faktor hiányában intenzívebb 

lin-39 kifejeződést detektáltam. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

A Hox gének a genomi pozíciójuknak megfelelően expresszálódnak térben és időben a 

fejlődő bilateriális embriók hossszanti testtengelye mentén; a jelenséget kolinearitásnak 

nevezik (Lewis, 1978; McGinnis és Krumlauf, 1992; Iimura és Pourquie, 2007; Alexander és 

mtsi., 2009). Termékeik (a HOX transzkripciós faktorok) testtájanként eltérő célgéneket 

aktiválnak vagy represszálnak, mely végül régiónként eltérő sejtsorsok kialakulását 

eredményezi (Graba és mtsi, 1994). A HOX fehérjék specificitását a kötőhely szekvenciája és 

a HOX kofaktorok együttesen adják. (Mann és Affolter, 1998; Zhang és mtsi., 2003; Akin és 

Nazarali, 2005; Svingen és Tonissen, 2006). Orvosbiológiai és egyedfejlődési jelentőségük 

ellenére a HOX faktorok által szabályozott célgének nagyrészt ismeretlenek maradtak.  

Doktori munkám célja a Drosophila Labial/ emlős HoxB1 fehérje családba tartozó 

CEH-13 új célgénjeinek meghatározása volt a C. elegans fonalféreg fajban. Bioinformatikai 

módszerekkel konzervált CEH-13 kötőhelyet azonosítottam a Notch receptort kódoló paralóg 

lin-12 és glp-1 gének 2. intronjaiban (25. ábra). Kimutattam, hogy ezen kötőhelyeket 

tartalmazó introni szakaszok cis-szabályozó elemként működnek, jellemző expressziós 

mintázatot mutatnak a fejlődő és az érett idegrendszer bizonyos sejtjeiben (43-46. ábrák). A 

CEH-13 kötőhelyek eltávolítása megszüntette az introni fragmentumok expresszióját (48. 

ábra). Eredményeim azt sugallják, hogy a lin-12 és glp-1 gének neuronális aktivitása a CEH-

13 szabályozása alatt áll. Ezek az adatok közelebb vihetnek az idegrendszer kifejlődésének és 

működésének pontosabb megértéséhez, valamint rávilágíthatnak a Hox gének felnőtt 

állapotban betöltött fontos fiziológiai funkcióira.  

7.1. HOX célgének meghatározásának jelentősége 

A Hox gének specifikus célgének expresszióját szabályozzák az egyedfejlődés során. 

Ez idáig viszonylag kevés HOX célgént azonosítottak a különböző állati rendszerekben. Ez a 

hiányosság C. elegansban még szembetűnőbb, mivel csupán néhány Hox célgént ismernek 

ebben az élőlényben: az eff-1, lag-2 és lin-12 gének a LIN-39 által szabályozottak (Shemer és 

Podbliewicz, 2002; Takács-Vellai és mtsi., 2007), míg a hlh-8 gén két HOX fehérje, a LIN-39 

és a MAB-5 kontrollja alatt áll (Liu és Fire, 2000). Az egl-1 gén expresszióját a MAB-5 

szabályozza (Liu és mtsi, 2006). A ceh-13 gént autoregulációs mechanizmus révén a CEH-13 

szabályozza (Streit és mtsi., 2002). A C. elegans HOX fehérjék specifikus kötőhelyekhez 

kapcsolódva aktiválnak vagy gátolnak transzkripciót. Streit és munkatársai (2002) nyomán 

tudjuk, hogy a CEH-13 egy specifikus kötőhelyen keresztül szabályoz: TGATggATgg.  
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Új CEH-13 célgének azonosítása céljából a fonálféreg genom szabályozó régióiban 

kerestem a 10 bázispár hosszú potenciális CEH-13 kötőhelyeket. Az in silico elemzés során 

15 lehetséges célgénben mutattam ki a konszenzus CEH-13+CEH-20 és UNC-62 kötőhelyet 

(5. táblázat). A találatok közül részletes vizsgálatokra a Notch paralóg lin-12 és glp-1 géneket 

választottuk ki (5. táblázat). A gerinces és Drosophila Notch gének kifejeződése létfontosságú 

az idegrendszer kialakulásában és normál működésében (Struhl és Adachi, 1998; Ge és mtsi., 

2004, Lasky és Wu, 2005; Egger és mtsi., 2010). A fonálféreg Notch ortológok esetében 

neurális kifejeződést GFP fúziós riporter konstrukció által mindeddig csak néhány idegsejt 

típusban tudtak kimutatni – a lin-12 az Y, W, DA9 és RIG interneuronokban, míg a glp-1 az 

AWA és VNC idegsejtekben expresszálódik – (Greenwald és mtsi., 1983; Chao és mtsi., 

2005; Ouellet és mtsi, 2008). A lin-12 és glp-1 gének expressziójának eme hiányossága – 

nevezetesen nem, vagy alig detektálhatók neuronokban – ellentmondásban állt ismert 

idegrendszeri funkcióikkal (Wilkinson és Greenwald, 1995; Chao és mtsi., 2005; Ouellet és 

mtsi., 2008; Singh és mtsi., 2011). A lin-12 és glp-1 expressziós vizsgálatára in vivo 

expressziós analízist végeztem vad és ceh-13(-) mutáns genetikai hátterekben.  

7.1.1. Potenciális CEH-13 /LAB célgének azonosítása  

Ez idáig egy CEH-13 célgént azonosítottak, ez pedig maga a ceh-13 (önmaga 

átíródását képes autoregulációval aktiválni; Streit és mtsi., 2002). Drosophila-ban a LAB 

fehérje két gén kifejeződését képes befolyásolni, az autoregulatív önátíródáson túl a CG11339 

ORF átíródását is aktiválja (Ebner és mtsi., 2005). Ismert továbbá, hogy a CEH-13 és LAB 

fehérjék eddig leközölt közvetlen célgénjeiket aktiválják (Streit és mtsi., 2002; Ebner és mtsi., 

2005). 

A C. elegans CEH-13/LAB kötőhely pontos szekvenciájának ismeretében genom-

szintű analízist végeztem fonálféreg fajokban (Chan és Mann, 1996; Ryoo és Mann, 1999; 

Streit és mtsi., 2002; Ebner és mtsi., 2005; Noyes és mtsi., 2008; Slattery és mtsi., 2011) (25. 

ábra), 14 potenciális CEH-13 célgént és egy LIN-39 célgént prediktáltam (5. táblázat). A 

találatok közül részletesen a lin-12 és glp-1 génekkel foglalkoztam.  

A lin-12 gén 1. intronjában a lag-2 génben kimutatott LIN-39+CEH-20 

(TGATtgATat) (Takács-Vellai és mtsi., 2007) kötőhelyhez hasonló konszenzus kötőhelyet 

azonosítottam (TGATtnATnn) (25. ábra). 

 A C. elegans lin-12 és glp-1 gének, valamint fonalféreg ortológjaik 2. intronjában a 

CEH-13+CEH-20 kötőhelyhez nagymértékben hasonló (TGATggATgg; Streit és mtsi., 2002) 

szekvenciát mutattam ki (lin-12: TGATgnATgg, glp-1: TGATggATga) (25. ábra).  
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A LAB/CEH-13 kötőhely keresést a D. melanogaster és öt további Drosophila faj 

genomjában is elvégeztem, és egy szigorúan konzervált 38 bp hosszú szabályozó szekvenciát 

azonosítottam. Ez a régió tartalmaz egy potenciális HOX+EXD kötőhelyet (TGATgcATta), 

mely a korábban azonosított CG11339 ORF-ben kimutatott funkcionális LAB+EXD 

kötőhelyhez nagymértékben hasonló (TGATcaATta; Ebner és mtsi., 2005) (26. ábra). 

7.1.2. A D. melanogaster Notch gén 2. introni 38 bp hosszú konzervált régiója további 

szabályzás lehetőségét sejteti  

A Drosphila Notch génben azonosított LAB kötőhely genomi környezete viszonylag 

hosszú szakaszon konzervált (26. ábra). Mindez evolúciós funkció(ka)t feltételez a régiónak. 

Az említett 38 bp-nyi szakaszra a TESS (Transcription Element Search System) program 79 

transzkripciós faktor kötőhelyet prediktált. Ezen kötőhelyek fehérjéi közül kiemelném az 

AFP1, CEBPalpha, POU1, AP-3, HNF-1 és DFD transzkripciós faktorokat. Jelen munka 

keretei között nem folytattam vizsgálatot a prediktált fehérjék szabályzási funkciójának 

vizsgálatára. A továbbiakban azonban érdemesnek tartom az azonosított szabályzó régiók 

funkcionalitásának tesztelését. 

7.2. A ceh-13 és lin-39 gének expressziós mintázata átfed 

A lin-12 és glp-1 gének HOX-alapú expresszió szabályozásának igazolása céljából in 

vivo génkifejeződés elemzéseket végeztem fonálférgekben. Első lépésben a ceh-13 és lin-39 

Hox gének expresziós mintázatát elemeztem az egyedfejlődés különböző stádiumai során.  

7.2.1. A ceh-13 és lin-39 gének expressziós mintázata átfed, a gének funkciója részben 

redundáns  

A pceh-13::gfp transzkripciós fúziós riporter a várt anterior expressziós domén helyett 

meglepő módon kizárólag a VNC prekurzorokban majd a VNC neuronokban (végig az 

anteroposzterior testtengely mentén) és a farki régió bizonyos neuronjaiban fejeződött ki (28-

30. ábrák) (Brunschwig és mtsi., 1999; Streit és mtsi., 2002; Stoyanov és mtsi.,2003; Tihanyi 

és mtsi., 2010). A pceh-13::CEH-13::GFP transzlációs fúziós riporter a teljes ceh-13 kódoló 

régiót tartalmazza (27. ábra). Ez a konstrukció az anterior feji régióban, a garatideggyűrű 

idegsejtjeiben is aktívnak bizonyult (29-32. ábrák). Eredményeim alapján kijelenthetem, hogy 

a ceh-13 gén 2. intronja vagy 3. exonja a feji neurális expresszió vezérléséhez szükséges 

szabályozó elemeket tartalmaz.  



78 
 

A transzlációs fúziós lin-39 és ceh-13 riporter konstrukciók (27. ábra) feji 

neuronokban, VNC prekurzorokban (majd felnőtt stádiumban a VNC sejtekben) és farki 

neuronokban aktívak (28-31. ábrák). (Ezen neuronok közül néhányat pozíciójuk és 

morfológiájuk alapján egyedileg azonosítottam a pceh-13::CEH-13::GFP riporter konstrukciót 

tartalmazó törzsben.) Az azonos sejtekben expresszálódó riporterek a CEH-13 és LIN-39 

redundáns neurális szerepére utalnak. A ceh-13 gén esetében VPC-specifikus expressziót nem 

tapasztaltam, míg a plin-39::LIN-39::GFP riporter expresszálódott vulva prekurzor sejtekben 

is (Szabó és mtsi., 2009) (49. ábra). A két Hox génnek tehát van átfedő és unikális funkciója is 

az egyedfejlődés szabályozásában. 

A Hox gének tandem duplikációs lépések sorozatával keletkezhettetek egy ősi Hox 

génből (Schubert és mtsi., 1993). A génszakaszok kollektív kifejeződése idővel megváltozott 

és egyre eltérőbb funkciókra, valamint specifikus szabályozó régiókra tettek szert. A ceh-

13(sw1) null mutáns állatok csupán 3%-a életképes,  97%-uk embrionális vagy L1 lárva 

állapotban elpusztul (Brunschwig és mtsi., 1999; Tihanyi és mtsi., 2010) (33. ábra). A plin-

39::LIN-39::GFP transzlációs fúziós riporter szuppresszálta a ceh-13(-) L1 lárvák 

életképtelenséget (33. ábra). A LIN-39::GFP fúziós fehérje tehát részben pótolta a hiányzó 

CEH-13 fehérje szerepét a ceh-13 deficiens háttérben, és menekítette az L1 lárvák 

életképtelenségét. A két HOX fehérje célgén-szabályzása tehát átfedő. A LIN-39 

bizonyítottan szabályozza a lin-12 és lag-2 gének expresszióját (Vellai és mtsi., 2007). Jelen 

munkában a CEH-13 direkt transzkripciós szabályozását mutattam ki a lin-12 és glp-1 gének 

esetében. Kimondhatjuk, hogy a HOX faktorok közösen szabályozzák a Notch jelátviteli 

útvonal néhány központi elemének transzkripcióját. 

7.3. A lin-12 és glp-1 gének expresszióját a CEH-13 szabályozhatja 

A Notch fehérje alapvető fontosságú a kétoldali szimmetriájú állatok sejtosztódási és 

differenciációs folyamatai során, a neurális hálózat kialakításában, a hosszú távú memória 

létrehozásában, valamint a neurális és mozgási funkciók fenntartásában (Kopan és mtsi., 

1994;  Nye és mtsi., 1994; Artavansis-Tsakonas és mtsi., 1995; Ge és mtsi., 2004; Egger és 

mtsi., 2010). Az in silico analízis során azonosított célgének közül a Notch homológ lin-12 és 

glp-1 géneket választottuk ki a HOX szabályzás további vizsgálatára. 
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7.3.1. A lin-12(-) glp-1(-) kettős mutánsok és a ceh-13(-) egyszeres mutánsok 

morfológiája és életképessége nagyban hasonló  

ceh-13(sw1) mutáns állatok béna (paralizált) mozgásúak (Brunschwig és mtsi., 1999; Tihanyi 

és mtsi., 2010). Feltételezhetően ez a korlátozott mozgásra képes Unc fenotípus az 

idegrendszer abnormális működésének eredménye (a mutánsok izomszövete normálisnak 

tűnik; Brunschwig és mtsi., 1999). A lin-12(-) és glp-1(-) egyszeres mutánsok  részben szintén 

Unc fenotípusúak (Chao és mtsi., 2005; Singh és mtsi., 2011).   

A bioinformatikai módszerekkel azonosított konzervált CEH-13+CEH-20 kötőhely 

alapján (25. ábra) feltételeztem, hogy a CEH-13 befolyásolja a Notch paralógok (lin-12 és 

glp-1) idegrendszeri kifejeződését. Fenotípusos hasonlóságokat kerestem a ceh-13(-) 

egyszeres és a lin-12(-) glp-1(-) kétszeres mutánsok között.  

 A lin-12(-) glp-1(-) kettős mutánsok letalitása hasonló penetranciát mutatott, mint a 

ceh-13(-) egyszeres mutánsok letalitása (34. ábra) (Lambie és Kimble, 1991; Brunschwig és 

mtsi., 1999). Ezen túl a ceh-13(-) egyszeres mutánsok és lin-12(-) glp-1(-)  kettős mutánsok 

hasonló morfológiai deformitásokat mutattak az anterior és poszterior testtájakon (35. ábra). 

Ezek az eredmények tovább erősítették a lin-12 és glp-1 gének feltételezett CEH-13 

szabályozásának lehetőségét. A következő lépésben az in silico azonosított HOX kötőhelyek 

funkcionalitását elemeztem riporter rendszerekkel. 

7.3.2. Az enhancer pes-10 promóter elem nélküli lin-12 és glp-1 riporter rendszerek nem 

mutatnak expressziós aktivitást a fonálféreg idegrendszerében  

 A VPC-kben expresszálódó plin-12::LIN-12::GFP riporter ceh-13(-) mutáns háttérbe 

keresztezve a vad háttérben tapasztalttal megegyező VPC–specifikus aktivitást mutatott. A 

CEH-13 fehérje hiánya láthatóan nem befolyásolta az enhancer elem nélküli plin-12::LIN-

12::GFP riporter kifejeződését (36. ábra). Az ugyancsak enhancer elem nélküli lin-12 és glp-1 

[(lin-12(3ex_6970), glp-1(3ex_4702), lin-12(2ex_5300),glp-1(2ex_3952)] transzkripciós konstrukciók sem 

mutattak neurális aktivitást (38. ábra). Feltételeztem, hogy a vizualizációhoz túl gyenge jelet – 

alacsony szintű GFP expressziót – mutatnak a riporter konstrukciók. Ezért egy következő 

lépésben enhancer pes-10 elemet is tartalmazó riporter rendszert hoztam létre. A potenciális 

1. és 2. introni cis-szabályozó régiókat a ∆pes-10 elemhez képest upstream klónoztam a 

pPD107.94 vektorba. Fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltam a prediktált szabályozó régiók 

kifejeződését.  



80 
 

7.3.3. A lin-12 1. introni régiójának expressziós aktivitása azonos a korábban leírt lin-12 

expresszióval a VPC vonalakban és a szomatikus gonádban  

Az Iva Greenwald csoportja által készített plin-12::LIN-12::GFP riporter rendszer 

gyengén expresszálódik a VPC vonalakban és 2 szomatikus gonádsejtben (Levitan 

és Greenwald, 1998). GFP-specifikus antitestfestéssel  LIN-12 akkumulációt mutattak ki a 

VPC-kben a vulva indukció előtt és alatt. Vulva indukció után a LIN-12 akkumulációja a 2° 

sejtsorsú P5.p és P7.p leszármazottakban marad intenzív, a többi VPC leszármazottban 

elhalványul, majd eltűnik (50. ábra). Hasonló expressziós mintázatot mutatott a plin-12::LIN-

12::lacZ riporter rendszer is (50. ábra) (Wilkinson és Greenwald, 1995). Emellett LIN-12 

akkumulációt lehetett megfigyelni két szomatikus gonádsejtben (az AC/VU prekurzorokban) 

(Levitan és Greenwald, 1998). E két sejtben intenzív lin-12 expresszió figyelhető meg, majd 

később csak a VU prekurzor mutat lin-12 aktivitást (Levitan és Greenwald, 1998) (42. ábra). 

 
50. ábra. A plin-12::LIN-12::lacZ és plin-12::LIN-12::GFP riporter konstrukciók, valamint a lin-

12(1in_1408) régió által vezérelt enhancer riporter expressziójának összehasonlítása. Az ábra bal oldala a plin-

12::LIN-12::lacZ (az ábrán lin-12::lacZ) és plin-12::LIN-12::GFP (az ábrán lin-12::gfp) riporterek kifejeződését 

mutatja (Levitan és Greenwald, 1998), míg az ábra jobb oldala a lin-12(1in_1408)  mintázatának sematikus képe. Az 

1° sejtsorsú sejtek és leszármazottaik barna színnnel, a 2° sejtsorsúak és utódsejtjeik kékkel, míg a 3° sejtsorsú (a 

későbbiekben a Hyp7 syncytiummal fúzionáló) sejtek és leszármazottaik sárga színnel jelöltek.  

A bioinformatikai analízis eredményeképp prediktált LIN-39+CEH-20 és UNC-62 

kötőhely pozíciójának ismeretében létrehoztam egy 1408 bp hosszú lin-12 1. introni régiót 

tartalmazó enhancer pes-10 konstrukciót [lin-12(1in_1408)] (38. ábra). A lin-12(1in_1408) és plin-
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12::LIN-12::GFP riporter rendszerek összehasonlítása két fő eltérést mutatott (50. ábra). Az 

L3 lárva stádiumban a plin-12::LIN-12::GFP vizsgálatával kizárólag a P(6).p sejtben 

figyelhető meg a GFP jel gyengülése (Levitan és Greenwald, 1998). A lin-12(1in_1408) 

konsrukció ezzel szemben ugyanezen stádiumban négy sejtben, a P(3,4,6,8).p sejtekben 

expresszálódik gyengébben, míg a P5,p és p7.p sejtekben intenzívebben (50. ábra). Még 

jelentősebb eltérés tapasztalható az L3/L4 vedlési stádium során. Ekkor erős plin-12::LIN-

12::GFP akkumuláció kizárólag egyes P(5,7).p utódsejtekben figyelhető meg, míg a többi 

P(5,7).p és P6.p utódsejtek gyenge jelet mutatnak.  (Greenwald, 2005; Sternberg, 2005). A 

lin-12(1in_1408) riporter ezzel szemben aktív az összes Pn.p utódsejtben (42. és 50. ábrák). lin-

12(1in_1408) által vezérelt erős expresszió figyelhető meg a P(5,7).p utódsejtekben, míg a 

szomszédos P(3,4,6,8).p leszármazottakban gyenge GFP jel mutatható ki (42. és 50. ábrák). 

 

51. ábra. A plip-1::LIP-1::GFP  és lin-12(1in_1408)  expressziós mintázatok összehasonlítása a VPC 

vonalakban. Az ábra bal oldalán a plip-1::LIP-1::GFP  riporter kifejeződése látható a P(3-8)-p sejtekben (Berset 

és mtsi., 2001), míg az ábra jobb oldalán a lin-12(1in_1408) expressziója figyelhető meg (a LIP-1 a Notch útvonal 

tagja). A két expressziós mintázat nagymértékben megegyezik. Ez azt mutatja, hogy a pes-10 promóterrel 

felerősített heterológ expressziós rendszerünk valós (korábban már leírt) mintázatot eredményezett. 

A lin-12(1in_1408) riporter a Notch/LIN-12 jelátviteli útvonal által pozitívan 

szabályozott plip-1::LIP-1::GFP elemmel teljesen megegyező expressziós mintázatot mutatott 

(51. ábra) (Berset és mtsi., 2001). Az L3 lárva stádium alatt mindkét (lip-1 és lin-12) riporter 

gyenge jelet mutatott a P.3p, P.4p. P.6p és P.8p sejtekben, erős expresszió kizárólag két 
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sejtben, a P.5p és P.7p sejtekben jelentkezett. Ezután az L4 lárva stádium során kizárólag a 

P.5p és P.7p utódsejtekben volt azonosítható robosztus expresszió. Mindez azt igazolta, hogy 

a ∆pes-10 alapú expressziós rendszer nem véletlenszerűen, hanem specifikus mintázat szerint 

aktiválta a gfp transzgén expresszióját. A ∆pes-10 promoter „erősítő” elemre épülő 

megközelítés tehát megfelelőnek bizonyult. Eredményeim továbbá feltártak egy genomi 

régiót, amely cis-szabályozó elemként működve képes a lin-12 expressziót dinamikus módon 

irányítani a VPC vonalakban és a szomatikus gonádban. Végeredményképpen tehát egy új lin-

12 szabályzó (cis-regulációs) régiót azonosítottam. 

7.3.4. A 2. introni lin-12 és glp-1 elemet tartalmazó ∆pes-10 riporterek kifejeződnek a 

fonálférgek idegrendszerében 

A Notch fehérjék fontos szereppel bírnak az emlős idegrendszer fejlődésében és az 

érett idegrendszer működésében (Pierfelice és mtsi., 2011). lin-12(-) és glp-1(-) egyszeres 

mutáns fonalférgek neurális abnormalitást mutatnak (Chao és mtsi., 2005; Singh és mtsi., 

2011). Megváltozott oktanol érzékelési válasz, mozgási diszfunkció, megnövekedett 

irányváltási ráta és elnyújtott vedlési nyugalmi fázis jellemzi ezeket a törzseket. A felsorolt 

idegrendszeri zavarokat menekíteni tudták neurális promóterekkel (glr-1, flp-18, osm-10, gpa-

11 és che-2) vezérelt lin-12 és glp-1 expresszióval. Az eredmények alapján lin-12 és glp-1 

sokféle neuronban kifejeződik (AVA, AVB, AVD, AVE, PVC, AIB, AVG, AVJ, DVC, PVQ, 

RIG, RIM, RIS, RMD, RME, SMD, URY, ASH, AWB és ADL). Ennek ellenére fluoreszcens 

proteinnel fúzionáltatott lin-12 és glp-1 expressziót nem tudtak kimutatni a felsorolt 

sejtekben, kivéve a RIG neuronokat (Chao és mtsi., 2005). 

Az eddig használt lin-12 és glp-1 gfp-alapú riporterek kizárólag lárva stádiumban 

mutattak GFP kifejeződést néhány neuronban. A korábbi kutatások felvetették a két paralóg 

gén idegrendszeri kifejeződésének lehetőségét, azonban feltehetőleg az alacsony szintű 

transzkripciós aktivitás miatt tényleges neurális expressziót kevés idegsejtben tudtak igazolni. 

A plin-12::LIN-12::GFP konstrukció lárvális korban csupán az Y, W, DA9 és RIG 

neuronokban expresszálódik, míg a pglp-1::GLP-1::YFP riporter dauer lárvák AWA és VNC 

idegsejtjeiben aktív (Chao és mtsi., 2005; Ouellet és mtsi., 2008). A plin-12::LIN-12::GFP 

transzgén mennyiségének növelése a transzgénikus állatok pusztulását okozta (Chao és mtsi., 

2005). Mindez előre vetítette a Notch jelátviteli útvonal finoman hangolt, szigorúan 

szabályozott működését. 

Az in silico HOX kötőhely keresés során a lin-12 és glp-1 gének 2. intronjában 

konzervált CEH-13+CEH-20 és UNC-62 kötőhelyeket azonosítottam (25. ábra). A potenciális 
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kötőhelyeket és a környező genomi régiókat a pPD107.94 enhancer vektorba klónoztam. Az 

így létrehozott lin-12(2in_490) és glp-1(2in_493) riporterek expresszálódtak a fonálféreg 

idegrendszerében korai embrionális stádiumtól egészen felnőtt korig (43-46. ábrák). Mindkét 

konstrukció kifejeződött a ventrális idegköteg P elősejtjeiben, és felnőtt stádium alatt a VNC 

sejtekben. A glp-1(2in_493) riporter számos feji és néhány farki neuronban is aktívnak 

bizonyult. Az amphid és phasmid neuronok közül DiI festéssel azonosítottam a GLP-1::GFP-

pozitív ASK, ADL, ASI, ASH és PHB idegsejteket (46. ábra). Vastagon szedett betűvel 

emeltem ki a 7.3.4. alfejezet első bekezdésében azokat az idegsejteket (ASH, ADL), melyek 

vizsgálatom során GFP- és DiI festés-pozitívak voltak (Chao és mtsi., 2005; Singh és mtsi., 

2011).  

7.3.5. A pontmutáltatott 2. introni lin-12 és glp-1 ∆pes-10 konstrukciók kifejeződése nem 

változott a vad riporterhez képest 

A CEH-13 fehérje autoregulációját jelentős mértékben megváltoztatta kettő bázis 

elrontása (pontmutációja) a CEH-13 kötőszekvenciában (Streit és mtsi., 2002). Ebből 

kiindulva pontmutációval megváltoztattam az enhancer ∆pes-10 lin-12 és glp-1 riporter 

rendszerek potenciális HOX kötőhelyét a 2. intronban (40. ábra). A lin-12(2in_490_MUT) és glp-

1(2in_493_MUT) expressziós elemzése során kapott mintázat megegyezett a vad konstrukciók 

esetén tapasztaltakkal (47. ábra). A pontmutáns riporterek expressziós stabilitását 

többféleképpen magyarázhatjuk: 

i) A ceh-13 autoregulációs kötőhelyhez képest kevésbé szigorú a lin-12 és glp-1 kötőhelyek 

konzerváltsága. ii) A HOX proteinek közül nem kizárólag a CEH-13 szabályozhatja a lin-12 

és glp-1 gének kifejeződését neuronokban. Ebben az esetbenegy redundáns funkcióval bíró 

HOX fehérje (pl. a LIN-39) tudta ellátni a CEH-13 feladatát. iii) Nem a feltételezett CEH-

13+CEH-20 kötőhely vezérli a lin-12 és glp-1 neurális kifejeződését, ezért a kötőhely 

pontmutáltatása semleges a gének expressziója szempontjából. A kérdések megválaszolása 

céljából elimináltam a potenciális HOX kötőhelyeket a 2. introni lin-12 és glp-1 régiókból.  

7.3.6. A konzervált CEH-13 kötőhelyre deléciós 2. introni lin-12 és glp-1 ∆pes-10 

enhancer riportek neurális expresssziója megszűnt 

A cis-szabályozó régiók funkcionalitásának vizsgálata érdekében tehát deletáltam a 10 

bp hosszú CEH-13+CEH-20 kötőhelyeket a lin-12 és glp-1 2. introni régiókból (40. ábra). Az 

így létrehozott lin-12(2in_480_DEL) és glp-1(2in_483_DEL) riporterek nem expresszálódtak 
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neuronokban, csak a pPD107.94 vektor háttérexpressziója nyilvánult meg (47. ábra). Ezen 

eredmények igazolták a konzervált CEH-13 kötőhelyek funkcionalitását, cis-szabályozó 

szerepét a lin-12 és glp-1 gének 2. introni régiójában. 

7.3.7. A lin-12, glp-1 és ceh-13 gének ko-expresszálódnak a felnőtt fonálféreg 

idegrendszerében 

A Notch jelátvitel sokféle idegrendszeri funkcióhoz nélkülözhetetlen (Artavansis-

Tsakonas és mtsi., 1995). Fontos szereppel bír többek közt az emlősök idegsejt- 

differenciációjában, a szinaptikus plaszticitás és memória kialakításában, fenntartásában 

(Pierfelice és mtsi., 2011). A fonálféreg Notch homológok kifejeződése is elengedhetetlen az 

idegrendszer normál működéshez (Chao és mtsi., 2005; Singh és mtsi., 2011). 

7. táblázat. A pceh-13::CEH-13::GFP és az enhancer elemet tartalmazó lin-12 és glp-1 riporterek 

expressziója. A cis-szabályozó lin-12 és glp-1 régiók expresszióját a kötőhely pontmutációja nem befolyásolta, 

míg a kötőhelyek deletálása megszüntette a riporterek idegrendszeri kifejeződését. Fehér háttér jelzi az üres, 

sötétkék a vad, halványkék a pontmutáns és szürke háttér a deléciós genomi régiót tartalmazó vektort. 

Konstrukció  Inzert mérete  Életkor    Expresszió jellemzése  

pceh-13::CEH-13::GFP teljes ceh-13 

gén  

embrió - adult  P sejtek, P sejt leszármazottak, feji, farki és 

ventrális idegköteg (VNC) neuronok 

pPD107.94  

(kontroll) 

- embrió - adult  háttér (leganteriorabb és legposzteriorabb 

testfal sejtek, anál depresszor sejt, bélizom, 

anterior kiválasztó sejt)  

lin-12(1in_1408) 1408 bp  embrió - adult  P sejtek, P sejt leszármazottak, szomatikus 

gonadális AC, VU és VPC-k (1. intron)  

lin-12(2in_490) 490 bp  embrió - adult  P sejtek, P sejt leszármazottak, ventrális 

idegköteg (VNC) neuronok (2. intron) 

lin-12(2in_490MUT) 490 bp  embrió - adult  P sejtek, P sejt leszármazottak, ventrális 

idegköteg (VNC) neuronok (2. intron, pontmutáns) 

lin-12(2in_480DEL) 480 bp  embrió - adult  háttér (leganteriorabb és legposzteriorabb 

testfal sejtek, anál depresszor sejt, bélizom, 

anterior kiválasztó sejt)  
(2. intron, 10 bp deléció) 

glp-1(2in_493)  493 bp  embrió - adult  P sejtek, P sejt leszármazottak, feji, farki és 

ventrális idegköteg (VNC) neuronok (2. intron) 

glp-1(2in_493MUT)  493 bp  embrió - adult  P sejtek, P sejt leszármazottak, feji, farki és 

ventrális idegköteg (VNC) neuronok (2. intron, pontmutáns) 

glp-1(2in_483DEL)  483 bp  embrió - adult  háttér (leganteriorabb és legposzteriorabb 

testfal sejtek, anál depresszor sejt, bélizom, 

anterior kiválasztó sejt)  
(2. intron, 10 bp deléció) 

Új értelmet nyernek az egyszeres Hox mutáns és lin-12(-) glp-1(-) kettős mutánsok 

életképességét vizsgáló kísérletes eredmények, ha a vizsgált gének kifejeződését is 

figyelembe vesszük. A Vellai laborban létrehozott pceh-13::CEH-13::GFP riporter felnőtt 
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korban  garatideggyűrű neuronokban, VNC sejtekben és farki idegsejtekben expresszálódik 

(30-32. ábrák, 7. táblázat). Ez összhangban van a lin-12 és glp-1 gének felnőtt stádiumban 

megfigyelhető aktivitásával (43-46. ábrák). Korábbi expressziós vizsgálatok során nem tudtak 

lin-12 vagy glp-1 neurális kifejeződést kimutatni felnőtt állatokban, azonban megállapították, 

hogy bizonyos határértéknél nagyobb plin-12::LIN-12::GFP transzgén mennyiség a 

transzgénikus fonálférgek életképtelenségét okozza (Chao és mtsi., 2005). Mindezen 

eredmények azt sugallják, hogy a ceh-13(-) mutánsokban nem stimulálódik a lin-12 és glp-1 

gének expressziója. A Notch homológok expressziójának hiánya abnormális idegsejt-

differenciációt és/vagy működést generálhat, mely összességében a Hox mutánsok 

életképtelenségét okozhatja. Ugyanezen elgondolás alapján feltételezhető, hogy LIN-12 

túltermeltetése is neurális defektusokat generálhat, és idegsejt pusztulást okozhat. Érdemesnek 

tartom a későbbiekben megpróbálni menekíteni a Ceh-13 fenotípust lin-12 vagy glp-1 

túlműködtetéssel. 

7.4. TRA-1 represszálja a lin-39-et a VPC-kben 

A C. elegans vulvaszövet egy ivar-specifikus szerv: csak hermafroditákban fejlődik ki 

(lehetővé téve a hím spermiumok bejutását megtermékenyítéskor és az embriók kijuttatását), 

hímek nem képeznek ilyen szervet. Azok a faktorok, amelyek a vulva-specifikus gének 

hermafrodita kifejeződését teszik lehetővé korábban ismeretlenek voltak. A szomatikus 

ivarmeghatározást a szex-determinációs génkaszkád szabályozza, melynek terminális 

transzkripciós faktora a TRA-1 fehérje (Zarkower, 2006). A TRA-1 a hermafroditákban 

transzkripcionálisan gátolja a hím-specifikus gének expresszióját, míg TRA-1 hímekben 

degradálódik, így a hím-specifikus gének képesek megnyilvánulni. A tra-1 és lin-39 gének 

esszenciálisak a fonálféreg vulva kifejlődésében és kifejeződnek a VPC-kben (Szabó és mtsi., 

2009). lin-39 a vulva fejlődés során a P(6).p sejtben magas, a P(5,7).p sejtekben közepes, míg 

a P(3,4,8).p sejtekben alacsony szinten expresszál (Maloof és Kenyon,1997).  

Kutatócsoportunk konzervált TRA-1 kötőhelyet azonosított a lin-39 Hox gén 

promóterében. Kísérletünk során tra-1(RNSi) és tra-1(e1088) mutáns háttérben 

derepresszáltuk a plin-39::LIN-39::GFP riporter rendszert a VPC-kben (49. ábra) (Szabó és 

mtsi., 2009). Eredményeink egy olyan molekuláris mechanizmust tártak fel, amely szex-

specifikusan képes expresszálni a lin-39 Hox gént és rajta keresztül befolyásolni a vulva 

szövet kifejlődését. Ezzel a fejlődésbiológia egyik legintenzívebben vizsgált szöveti 

modelljében egy új szabályozó útvonal, a szex-determinációs génkaszkád szerepét tártuk fel. 



86 
 

8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A Hox gének a kétoldali szimmetriájú állatok egyedfejlődésének fő („mester”) 

szabályozó faktorai: olyan konzervált helix-turn-helix DNS-kötő doménnel rendelkező 

transzkripciós faktorokat kódolnak, amelyek az állat hossztengelye mentén a sejtsorsok 

kialakításában játszanak alapvető szerepet. A HOX fehérjék célgénjeiket specifikus HOX 

kötőhelyeken keresztül szabályozzák. A kötés specificitását – a kötőhely szekvenciáján túl –

HOX kofaktorok is befolyásolják, mint amilyenek az Exradenticle (Exd) és Homothorax 

homeodomén fehérjék a gyümölcslégy Drosophila melanogasterben. A HOX célgének 

meghatározása alapvető egyedfejlődési és orvosbiológiai jelentőséggel bír; a Hox gének 

abnormális működése számos egyedfejlődési rendellenesség és degeneratív elváltozás (pl. rák, 

cukorbetegség, neurodegenerációs patológiák) kialakulását okozhatja.  

Doktori munkám során a fonalféreg Caenorhabditis elegans CEH-13 HOX fehérjének 

új célgénjét kívántam meghatározni. Bioinformatikai módszerekkel konzervált – azaz 

közelrokon Caenorhabditis fajokban hasonló genomi pozíciókban szintén megtalálható – 

CEH-13+CEH-20 (HOX+EXD) kötőhelyeket azonosítottam a C. elegans genom kódoló és 

potenciális szabályozó régióiban. A potenciális CEH-13 célgének közül kettő a fonalféreg 

Notch receptor paralógokat kódoló lin-12 és glp-1 által reprezentált. Mindkét gén 2. 

intronjában megtalálható a konzervált CEH-13+CEH-20 összetett kötőszekvencia. Érdekes 

módon ezek a kötőhelyek konzerváltan fordulnak elő Drosophila fajok Notch génjének 2. 

intronjában is, amely nagyfokú funkcionális konzervációra utal. Kimutattam, hogy a 

funkcióvesztéses Ceh-13 mutáns fenotípus nagy hasonlóságot mutat a lin-12(-) glp-1(-) kettős 

mutáns állatok fenotípusával (embrió-korai lárva életképtelenség, karakterisztikus morfológiai 

abnormalitások). Expressziós analízissel igazoltam, hogy a lin-12 és glp-1 gének 2. introni 

szakaszai cis-szabályozó elemként működnek. Ezek a genomi régiók a fejlődő és az érett 

idegrendszerben egyaránt aktiválták a riporter (gfp; zöld fluoreszcens fehérje) gén 

kifejeződését. A konzervált CEH-13+CEH-20 kötőhelyek irányított mutagenezissel történő 

eltávolítása megszüntette az expressziós konstrukciók fluoreszcens aktivitását neuronokban. 

Ezzel összhangban a ceh-13 jellemző expressziós mintázatot mutatott az idegrendszerben az 

egyedfejlődés során és a felnőtt állatban egyaránt. Eredményeim tehát két új CEH-13 célgént 

(lin-12 és glp-1) azonosítottak. Az általunk feltárt adatok elvezethetnek a Notch jelátviteli 

rendszer működésének, az idegrendszer kifejlődésének és a kifejlett idegrendszer 

fiziológiájának pontosabb megértéséhez. 
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9. SUMMARY 

The Hox genes function as master control elements of animal development: they 

encode conserved helix-turn-helix domain containing transcription factors, which specify cell 

fates along the anteroposterior body axis. A HOX protein controls its target genes via a 

specific HOX binding sequence. Beside this binding element, the specificity of HOX function 

is largely determined by so-called HOX cofactors, such as the Extradenticle (Exd) and 

Homothorax homeodomain proteins from the fruit fly Drosohila melanogaster. Identification 

of HOX target genes has a huge developmental and medical significance; compromised 

function of Hox genes has been implicated in various morphological abnormalities and 

pathological conditions (e.g., cancer, neurodegenerative diseases, and diabetes). 

During my PhD work, I aimed to identify novel target genes for CEH-13, which is the 

Caenorhabditis elegans (nematode) ortholog of Drosophila Labial/human HoxB1 proteins. 

Using extensive bioinformatics analysis, I determined conserved (i.e., as they can be found in 

the orthologous genomic loci of other Caenorhabditis species) CEH-12+CEH-20 

(HOX+EXD) target sites in the coding and regulatory sequences of the C. elegans genome. 

Two out of these potential CEH-13 targets are represented by lin-12 and glp-1, which encode 

the nematode Notch receptor proteins. The composite CEH-13+CEH-20 binding site is 

located in the 2. intron of both genes. Interestingly, this composite site is also presented in the 

2. intron of the Notch gene from various Drosophila species, implying a high degree of 

functional conservation for these binding elements. I showed that the Ceh-13 loss-of-function 

phenotype is highly similar to the phenotype of lin-12(-) glp-1(-) double mutant animals 

(embryonic-early larval lethality with characteristic morphological abnormalities). I 

performed a series of expression analysis to show that the 2. intronic regions from the lin-12 

and glp-1 genes operate as cis-regulatory elements. These genomic regions are able to activate 

riporter (gfp, green fluorescent protein) gene expression in both the developing and mature 

nervous system. Elimination of the conserved CEH-13+CEH-20 binding sites from the 

intronic regions by site directed mutagenesis abolished fluorescence activity in neurons. In 

good accordance with these results, CEH-13 was accumulated in the nervous system during 

both development and adulthood. Thus, our data presented in this thesis suggest two novel 

CEH-13 target genes, lin-12 and glp-1. Together, these results may help to understand better 

how Notch signaling is regulated, what HOX-related mechanisms underlie development of 

the nervous system, and which factors control phisiological processes in mature neurons. 
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dokumentumok bűvölése során. 

Köszönettel tartozom a Bioinformatikai csoport minden tagjának, főképp Türei 

Dénesnek és Fazekas Dávidnak a villámgyors kötőhelykereső programok létrehozásáért. 

Nagyon köszönöm a Vellai labor minden régi valamint jelenlegi dolgozójának és 

hallgatójának munkáját; az asszisztensek állandó segítségét, a BSc. és MSc. hallgatók 

izgalmas kérdéseit, a tanársegédek, Postdoc-ok és PhD hallgatók probléma felvetéseit, ezt a 

csapongó, produktív légkört. 

Szeretném megköszönni Barátaimnak, hogy elfogadtátok ezt a hosszú periódust, 

melyben alig, rövid időszakokra, kapkodva találkoztunk. 

Végül leginkább a Családomnak szeretnék köszönetet mondani, hogy mindig velem 

voltatok. Legfőképp Édesanyámnak, aki kitartott legidősebb és legmakacsabb gyermeke 

döntése mellett és tanulmányaim során a kezdetektől támogatott.  

 


