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Bevezetés és célkitűzés 

 

A tra-1/Gli kölcsönhatása az evolúciósan konzervált genetikai útvonalakkal a Caenorhabditis 

legans vulvafejlődése során 

ecifikus szövetének, a vulvaszövet 

kifejlőd

e

 
A humán Glióma (Glioma-associated, Gli) fehérjék a Hedgehog (Hh) jelátviteli útvonal 

terminális transzkripciós faktorai, amelyek a sejtnövekedést, a sejtosztódást, a differenciálódási 

folyamatokat, az embrionális fejlődést és a kifejlődött szervezet szöveteinek homeosztázisát 

szabályozzák. A Hh szignalizáció hibás működése, a Gli onkogének kópiáinak nagyszámú 

előfordulása (amplifikációja), ill. a Gli fehérjék túlzott megjelenése (over-expressziója) gliómák 

legmalignusabb változatai (glioblastoma multiforme), medulloblasztóma, bazálsejtes karcinómák, 

hasnyálmirigy-, mell-, prosztata- és tüdőrák, valamint fejlődési rendellenességek kialakulásához 

vezethet. Ezért a Hh jelátvitel működésének és egyedfejlődési funkciójának pontosabb 

megismerése kiemelt orvostudományi jelentőséggel bír. Noha a Hh genetikai kaszkád számos 

komponense a tanulmányaim tárgyát képező fonalféreg Caenorhabditis elegans (C. elegans) 

genetikai modellorganizmusból hiányzik, a Gli fehérjecsalád nematoda ortológja, a TRA-1A 

transzkripciós faktor a nemi differenciálódást szabályozó ivardeterminációs genetikai útvonal 

terminális szabályozója. A TRA-1A aktivitása dönti el a hermafrodita vs. hím ivari fejlődést. A gén 

neve a transformer kifejezésből ered, a tra-1 mutáns állatok nemet váltó fenotípusára utal. Bár az 

ivardeterminációs génkaszkád irányítja a nemi differenciálódás szinte valamennyi aspektusát, a 

hermafrodita nematodák egyik legtipikusabb ivarsp

ésében betöltött szerepe korábban ismeretlen volt. 

Munkám célja a TRA-1A új fejlődésbiológiai szerepének feltárása és ezen keresztül a Gli 

onkogének által kódolt transzkripciós faktorok közvetlen ill. közvetett célgénjeinek meghatározása 

volt. Kutatási tervem kiindulópontja tágabb értelemben a mezoderma (középső csíralemez) 

differenciálódásának genetikai szabályozására vonatkozott. Magasabbrendű állati szervezetekben a 

Hh genetikai kaszkád alapvető szerepet játszik az ontogenezis során a korai mezoderma 

fejlődé

hat kölcsön ebben a 

funkció

séért. 

Azt a kérdést kívántam megvizsgálni, hogy a TRA-1 szerepet játszik-e a vulvaszövet 

mintázatképződésében, és ha igen, akkor milyen genetikai útvonalakkal 

ban. Erre a célra episztázis (kettős mutáns) analíziseket végeztem el. 

Tekintettel arra, hogy napjainkig négy vulvafejlődést irányító jelátviteli rendszert írtak le 

(az RTK/Ras/MAPK, a Wnt, a LIN-12/Notch és az ún. szintetikus multivulva – synMuv – 

útvonalak), melyek mindegyike a lin-39 Hox gén szintjén integrálódik a vulvafejlődés során, 
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célszerűnek látszott megvizsgálni a tra-1 és a lin-39 genetikai kapcsolatát is. Először a lin-39 

promóter régió bioinformatikai vizsgálatát kívántam elvégezni potenciális TRA-1A kötőhely 

keresése céljából. Pozitív eredmény esetén in vitro gélmobilitási kísérlettel és in vivo expressziós 

nalízissel terveztem igazolni a DNS-fehérje kölcsönhatás meglétét, valamint kimutatni a 

z autofágia és a TGF-β jelátviteli útvonal genetikai interakciója a sejtnövekedés 

szabály

iát szolgáltathatnak a sejt túlélése számára éhezés során. Az autofágia a sejtek 

pusztul

és és a sejtosztódás szabályozásában. Ezen szignalizációs folyamatok 

abnorm

IGF-1 / TGF-béta 

a

szabályozás mechanizmusát (gátlás vagy aktiválás). 

 

A

ozásában 

 
Munkám célja volt azoknak a mechanizmusoknak a pontosabb megismerése, amelyek a 

sejtnövekedést és a sejtosztódást szabályozzák (a Hh útvonal is egy ilyen rendszert képvisel). Az 

autofágia az eukarióta sejtek legnagyobb kapacitású önlebontó (katabolikus) folyamata. Egyrészt 

alapvető feladata az elöregedő vagy a feleslegessé vált makromolekulák és organellumok 

folyamatos lebontása (az autofagocitózis ősi funkciója). Másrészt a makroautofágia során az ún. 

autofagoszómába izolálódott citoplazma részletei lizoszómális hidrolázok által lebontódnak. Az 

így keletkezett komponensek a felépítő folyamatokban felhasználódhatnak (makromolekula 

turnover), ill. energ

ását is okozhatja, ezért egyes kutatók az autofágiát a programozott sejthalál egy önálló 

típusának tekintik. 

Az eukarióta sejtek osztódása csak megfelelő mértékű növekedés után, egy meghatározott 

sejtméret létrejöttét követően történik meg. A sejtek mérete és az élőlények mérete között 

összefüggés figyelhető meg. Az állatvilágban két jelátviteli útvonal, az inzulin/IGF-1 (inzulin-

szerű növekedési faktor-1) és a TGF- (transzformáló növekedési faktor-béta) játszik alapvető 

szerepet a sejtnöveked

ális működése emberben – többek között – elhízást, tumorok kialakulását és II. típusú 

diabéteszt okozhat. 

C. elegansban mind az inzulin/IGF-1 (Insulin-like Growth Factor), mind a TGF-β 

(Transforming Growth Factor β) jelátviteli rendszer a sejtek méretének szabályozásán keresztül 

befolyásolja a testhosszt. Számos inzulin/IGF-1 és TGF-β mutáns C. elegans törzs ismert, amelyek 

kicsi vagy nagy testmérettel rendelkeznek. Az autofágia sejtnövekedésben betöltött potenciális 

szabályozó szerepét az unc-51/Ulk-1 és a bec-1/beclin-1 funkcióvesztéses autofág mutáns állatok 

testméretének ill. sejtszámának vizsgálatával kívántam meghatározni. Meg kívántam vizsgálni azt 

is, hogy a sejtes önemésztés milyen episztatikus viszonyban van a TGF-β jelátviteli rendszerrel. Ha 

kollégáimmal együtt sikerül igazolni az autofágia-defektív és az 
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funkcióvesztéses mutánsok közötti episztatikus kölcsönhatást, akkor megnyílik a lehetőség a két 

fejlődésbiológiai útvonal autofágián keresztüli közvetlen összekapcsolására. 

 

Módszerek 

 

Felhasznált C. elegans törzsek 
 

Vad típusú (wild-type) törzsként a C. elegans var. Bristol N2 -őt használtam (Brenner, 

1974). A munkám során felhasznált mutáns és transzgénikus törzsek a következőek voltak: az 

e1488 csökkent funkciójú (hipomorf) tra-1allélt hordozó CB2823 tra-1(e1488)III; eDp6(III;f) 

törzs; a tra-1(e1099) genetikai null allélt hordozó CB2590 tra-1(e1099)/dpy-18(e1096)III 

törzs; a domináns, funkciónyeréses tra-1(e1575) allélt hordozó CB2810 tra-1(e1575)/+ III; 

unc-42(e270) him-5(e1490) dpy-21(e428)V törzs; a termoszenzitív fem-3(e2006) 

funkcióvesztéses (lf) allélt hordozó CB3844 fem-3(e2006)IV törzs; a lin-12(n137) 

szemidomináns funkciónyeréses (gf) allélt hordozó MT688 lin-12(n137)/unc-32(e189)III; 

him-5(e1490)V) törzs; a lin-12(n676n909) genetikai null allélt hordozó MT2375 lin-

12(n137)dpy-19(e1259)/lin-12(n676n909)unc-32(e189)III; him-5(e1467)V törzs; a lip-1:gfp 

transzkripciós fúziós riporter rendszert hordozó AH142 zhIs4[lip-1::gfp + unc-119(+)]; unc-

119(e2498)III törzs; az egl-17::gfp transzlációs fúziós riporter konstrukciót hordozó NH646 

ayIs9[egl-17::gfp + dpy-20(+)]V; dpy-20(e1282ts)IV törzs; a qls76[tra-1::gfp, pRF4] 

molekuláris markerként szolgáló transzkripciós riportert és a hT2[qIs48] GFP balanszert 

hordozó RA91 qls76/hT2[qls48(tra-1::gfp)](I;III) törzs; az rdEx1[tra-1::gfp] transzlációs 

riportert és a rol-6(su1006) domináns markert (Rol) hordozó RA7 rdEx1[tra-1::gfp + rol-

6(su1006)] törzs; az integrált, menekítő lin-39::gfp transzgént hordozó AH30 zhIs1[lin-

39::gfp + unc-119(+)]IV; unc-119(e2498)III törzs; az AJM-1::GFP riporter konstrukciót 

expresszáló SU159 ajm-1(ok160)X; jcEx44 törzs; az MT111 lin-8(n111)II, az MT1808 lin-

38(n751)II és az MT1806 lin-15A(n767)X genotípusú funkcióvesztéses SynMuv A útvonal 

mutáns törzsek; az MT8878 dpl-1(n2994)II, az MT11147 dpl-1(n3643)II, az MT10430 lin-

35(n745)I és az MT6034 lin-36(n766)III genotípusú funkcióvesztéses SynMuv B útvonal 

mutáns törzsek; az swEx520[pbec-1::BEC-1::GFP + rol-6(su1006)] részlegesen menekítő 

bec-1 funkcióvesztéses mutáns törzsek, nonszensz mutációt hordozó unc-51(e369) 

funkcióvesztéses mutáns törzs, valamint a lon-2(e678) allélt hordozó TGF-β útvonal defektív 

séges hím egyedeket him-8(e1489) vagy him-5(e1490) 

utánsok tenyésztésével nyertem. 

 

mutáns. A keresztezéshez szük

m
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Fénym

egítségével készítettem el. A nematoda táptalaján az in situ megfigyeléseket Zeiss 

xioskop 20 típusú mikroszkóp 10-szeres, 20-szoros és 40-szeres nagyítású objektívjével 

RNS-in

 lárvát helyeztem induktív lemezekre, majd 

izsgáltam az önmegtermékenyítéssel keletkező F1/F2 utódok vulvafenotípusát vagy a 

In silic

gans genom annotációk, 

BLAST) és LALIGN. A kötőhely hasonló pozíciójú elhelyezkedése a két filogenetikailag rokon faj 

esetében a szabályozó mechanizmus evolúciós konzervációját jelentheti. 

ikroszkópos vizsgálatok 
 

Nomarski optikával felszerelt Zeiss Axiovert 135 invert mikroszkóp ill. Olympus BX 

mikroszkóp hatvanszoros és százszoros nagyítású objektívjével végeztem a hermafrodita és a hím 

egyedek anatómiai tanulmányozását, a vulvaelősejtek (VPC) osztódásának és 

mintázatképződésének vizsgálatát, valamint az autofág mutánsok sejtjeinek megszámlálását ill. 

testméreteinek megállapítását. Erre a célra tárgylemezen kialakított, vékony 5%-os agarfelszínre 

cseppentett 0.1 mM koncentrációjú bénító hatású levamizol vagy 10 mM NaN3 oldatot használtam. 

A transzgénikus állatok expressziós jellemzését fluoreszcens feltéttel felszerelt Olympus BX 

mikroszkóp s

A

végeztem el. 

 

terferencia (RNSi / RNAi) 
 

A tra-1, a fem-3, a lin-12 és a him-8 gének RNS-interferencián alapuló csendesítését az ún. 

etetéses (feeding) módszerrel végeztem 25°C-on. A csendesíteni kívánt gén hírvivő RNS (mRNS) 

szekvenciájára specifikus kettősszálú RNS-ét a pPD129.36 RNSi-vektor segítségével egy speciális 

baktérium törzsben [HT115(DE3)] termeltettem. A tra-1 gén szabályozó szerepének 

tanulmányozása érdekében három különböző tra-1 RNSi konstrukciót állítottam elő. Az RNSi-

kísérletek kivitelezéséhez 3-5 darab L3 stádiumú

v

vulvaprekurzor sejtek GFP-expressziós mintázatát. 

 

o promóteranalízis a transzkripciós faktor kötőhelyének meghatározásához 

 
A C. elegans és a C. briggsae lin-39 promóter régiók szekvenciáinak illesztését a LALIGN 

(http://www.ch.embnet.org/software/LALIGN_form.html) online szoftverrel végeztem a két faj 

közötti konzervált régiók azonosítása céljából. A lin-39 gén szekvenciája ill. promóter régiója a 

Wormbase (www.wormbase.org) adatbázisból és az NCBI honlap (National Center for 

Biotechnology Information) nukleotid-szekvencia kereső programjából 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=nucleotide) tölthető le. A TRA-1A kötőhely 

azonosítására a következő programokat alkalmaztam: Genomatix MatInspector transzkripciós 

faktor kötőhely kereső (http://www.genomatix.de), Wormbase (C. ele
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In vitro DNS-fehérje kötési vizsgálatok a transzkripciós faktor promóter-specifikus 

interakciójának kimutatására 

 
A TRA-1A fehérje lin-39 Hox gén szabályozó régiójához történő kötődését a DNS-fehérje 

kölcsönhatás vizsgálatának hagyományos módszerével, az elektroforetikus mobilitás (EMSA - 

Electrophoretic Mobility Shift Assay vagy bandshift) kísérlettel igazoltuk. Ennek során az in vitro 

transzkripciós és transzlációs rendszer (TNT Coupled Reticulocyte Lysate System) segítségével 

állítottuk elő a TRA-1A fehérjét. A potenciális TRA-1A konszenzus kötőszekvenciát tartalmazó 

DNS-fragmentumokat (oligonukleotid szondákat) radioaktív módon jelöltük. Pozitív kontrollként 

az ismert TRA-1A kötőhelyet tartalmazó egl-1 promóter szakasz, míg negatív kontrollként a 

mutáns lin-39 oligonukleotid szolgált. 

 

In vivo génexpressziós vizsgálatok 

 
A lin-39 VPC-specifikus expresszióját egy integrált, menekítő lin-39::gfp riporter 

konstrukció segítségével tanulmányoztam, amely tartalmazza a teljes lin-39 kódoló szekvenciáját, 

és magában foglalja az upstream szabályozó szakasz körülbelül 5 kb-nyi régióját is. A tra-1 

expressziós vizsgálatokhoz a tra-1 gén promóterével szabályozott transzkripciós és transzlációs 

GFP konstrukciókat hordozó állatokat használtam. A tra-1 mutánsok vulvafejlődési 

rendellenességeinek ill. a vulvaprekurzorok leszármazási mintázatának meghatározásához az EGL-

17::GFP (Egglaying defective) fúziós fehérjét alkalmaztam. Egy lip-1::gfp (lateral signal induced 

phosphatase) transzkripciós fúziós riporter rendszerrel a LIN-12/Notch által pozitívan szabályozott 

lip-1 célgén kifejeződési szintjét (LIP-1::GFP) vizsgáltam. A varratsejtek vizualizálásához, ill. 

azok számának meghatározásához egy ajm-1::gfp (apical junction molecule) riporter konstrukciót, 

a bélsejtek megjelenítéséhez pedig a tra-1::gfp és a prk-1::gfp (Pim - mammalian oncogene - 

related kinase) markereket alkalmaztam. 

 

A doktori értekezés tézisei 

 

A tra-1 befolyásolja a vulva mintázatképződését C. elegans hermafroditákban 
 
Mutánsanalízissel megállapítottam, hogy a tra-1 deficiens nematodák vulvafejlődési 

rendellenességeket mutatnak, mely alterációk jellegzetes megnyilvánulási formája az ún. 

kitüremkedő vulva (Protruding vulva, Pvl) fenotípus (hipertróf / hiperplasztikus vulva). A Pvl 

fenotípus a lin-12(-) mutáns állatok jellegzetes fenotípusa is. Ez a vulvafenotípus a tra-1(e1488) 
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homozigóta állatok 28%-ában (n=100) volt kimutatható. Az 5´ végükön ko-lineáris tra-1a és tra-

1b transzkriptumok átfedő exonjaira specifikus tra-1 RNSi kezelés a tra-1(e1488) mutánsok 

vulvafenotípusához hasonló kitüremkedő vulva fenotípust eredményezett (6.44%, n=295). Ezzel 

párhuzamosan, kizárólag a tra-1a transzkriptum exonjaira specifikus tra-1a RNSi konstrukciót is 

alkalmaztam, melynek során azt tapasztaltam, hogy a tra-1a(RNSi) állatok 27.4%-a volt Pvl 

fenotípusú. A tra-1 és a lin-12 funkcióvesztéses mutánsok Pvl fenotípusában mutatkozó nagyfokú 

hasonlóságok alapján feltételezhető volt, hogy az ivardeterminációs génkaszkád és a LIN-12 

receptor által közvetített Notch jelátvitel genetikailag kölcsönhat a vulvafejlődés szabályozásában. 

A fem-3 gén (a tra-1 upstream represszora) inaktiválása XO kariotípusú hím egyedekben szintén 

Pvl vagy szétszakadó (burst-vulva) jellegű, abnormális vulvafelépítéshez vezetett. 

gy egl-17::gfp riporter segítségével határoztam meg a vulvasejtsors mintázatot tra-1 mutáns 

genetikai háttérben. Ennek során megállapítottam, hogy a tra-1 inaktiválása a másodlagos 

vulvasejtsors hiányosságát idézi elő, melynek következtében a vulvaprimordium morfológiai 

rendellenességei jönnek létre. Az EGL-17::GFP felhalmozódása a másodlagos vulvaprekurzor 

sejtekben csökkent mértékű volt, vagy egyáltalán nem volt kimutatható. Ez felvetette annak 

lehetőségét, hogy a tra-1 által közvetített ivardeterminációs genetikai útvonal közvetve vagy 

közvetlenül a másodlagos vulvasejtek specializálódását befolyásolja, mely folyamat a LIN-

12/Notch jelátvitel által szabályozott. 

 

A lin-12 és lip-1 gének (a Notch útvonal komponensei) az ivardeterminációs kaszkádtól 

downstream hatnak a vulvafejlődés során 

 
Episztázis (kettős mutáns) analízissel kimutattam, hogy a tra-1 funkciójának csökkenése vagy 

megszűnése szignifikánsan megnövelte, míg a fem-3 gén kifejeződésének csökkenése (a tra-1 

hiperaktivitása) jelentősen szuppresszálta a lin-12(gf) mutánsok vulvaindukcióját (vulvaszámát). 

A tra-1 aktivitása nem befolyásolta a lin-12(-) mutánsok Pvl fenotípusának penetranciáját. 

Egy lip-1::gfp riporter rendszer segítségével kimutattam, hogy a vulvaprekurzor sejtekben a 

LIN-12/Notch jelátvitel működése lecsökkent funkciónyeréses tra-1 genetikai háttérben, míg 

funkcióvesztéses tra-1 genetikai háttérben fokozódott. 

 

A tra-1 szabályozza a lin-39 Hox gén expresszióját a vulvafejlődés során 

 
Egy funkcionális tra-1::gfp riporter expressziós vizsgálatai alapján igazoltam, hogy a TRA-1A 

expressziója a vulvaindukció előtt és alatt mindegyik VPC-ében jelen van, míg a vulvaindukciót 

követően számos VPC leszármazottban is megmarad. Ugyanakkor a TRA-1A a hipodermiszben is 
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kimutatható mennyiségben akkumulálódott, ahol egyébként a vulvaindukciót gátló synMuv jelek 

generálódnak. 

In silico analízissel konzervált TRA-1A kötőhely szekvenciát határoztam meg a lin-39 gén 

promóterében: a „TTTCNNNNTGGGTGGTC” heptadekamer szekvencia a lin-39 gén ATG 

transzlációs iniciációs kodonjától 1 kilobázisnyi távolságra 5’ irányban lokalizálódik. Ez a 

szekvencia konzervált módon megtalálható volt a közelrokon C. briggsae lin-39 szabályozó 

régiójában is. 

Gélelektroforetikus mobilitás (EMSA) vizsgálatokkal igazoltam, hogy a TRA-1A szekvencia-

specifikusan kötődik a lin-39 promóteréhez. Az in vitro szintetizált TRA-1A fehérje nagy 

affinitással kötődött a releváns lin-39 szabályozó régiót tartalmazó oligonukleotidhoz. 

A TRA-1A fehérje lin-39 gén transzkripciójára gyakorolt hatását in vivo kísérletek segítségével 

tanulmányoztam: a tra-1 gén csendesítése (RNSi) ill. mutációs inaktiválása jelentősen megnövelte 

a lin-39 expresszióját a vulvaelősejtekben. 

 

A tra-1 kölcsönhat a synMuv génekkel a vulvafejlődés során 

 
Az ivardeterminációs génkaszkád és a synMuv gének genetikai kapcsolatának elemzése céljából 

megvizsgáltam a tra-1 aktivitás vulvafejlődésre gyakorolt hatását synMuv AB kettős mutáns 

valamint synMuv A és synMuv B egyszeres mutáns genetikai háttérben. Vizsgálataim eredményei 

alapján megállapítható, hogy a tra-1 inaktiválása synMuv AB kettős mutáns háttérben 

vulvaindukáló hatást eredményez. Ezzel szemben a fem-3 gén csendesítése csökkenti a 

vulvaindukciót synMuv útvonal deficiens mutáns állatokban. 

Megállapítottam továbbá, hogy a tra-1 inaktiválása szintetikus multivulva (Muv) fenotípust idéz 

elő synMuv A mutáns állatokban. Ilyen szintetikus Muv fenotípust nem tapasztaltam synMuv B 

mutáns genetikai háttérben. A tra-1 tehát egy synMuv B gén. Alternatívaként a tra-1 parallel hat a 

synMuv B génekkel a vulvafejlődés során. 

 

Az autofág gének szükségesek a normális sejtméret kialakításához C. elegansban 

 
Kimutattam, hogy az unc-51 (humán Ulk-1 ortológ) és a bec-1 (humán beclin-1 ortológ) autofág 

gének funkcióvesztéses mutációinak eredményeként C. elegansban átlagon aluli kis testméret 

(small, Sma fenotípus) jön létre. 

Ezen autofág mutánsok és a vad típusú állatok sejtszámának meghatározásával megállapítottam, 

hogy a testhossz megrövidülését nem a sejtszám, hanem a sejtméret csökkenése okozza. Az unc-51 
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és a bec-1 mutánsokban a bélsejtek és a varratsejtek kisebb átmérőjűek, mint amilyen a vad 

típusban megfigyelhető. 

Az unc-51 és a bec-1 autofág mutánsok rövid testhossz (Sma) fenotípusa episztatikusan hatott a 

lon-2(e678) TGF-β útvonal deficiens mutánsok hosszú testhossz (long, Lon) fenotípusa felett. A 

kettős mutánsok testhossza a vad típusénál rövidebb volt. E két autofág gén tehát egy útvonalban 

hat a lon-2 TGF-β génnel: a LON-2 fehérje sejtméret szabályozó hatását az unc-51 és a bec-1 

autofág gének közvetítik. 

 

Következtetések 

 

Kutatásaim eredményeképpen megállapítottam, hogy a vulvaelősejtek differenciálódási 

folyamatait a négy korábban meghatározott szignáltranszdukciós pályán (RTK/Ras/MAPK, Wnt, 

LIN-12/Notch és szintetikus multivulva / synMuv) kívül az ivardeterminációs kaszkád is 

szabályozza. Az ivardeterminációs génkaszkád tehát egy újonnan feltárt vulvafejlődést szabályozó 

genetikai útvonal (a C. elegans vulva kifejlődését szabályozó genetikai útvonalak feltárását 2002-

ben orvosi Nobel-díjjal jutalmazták). 

Ezen időben és térben finoman szabályozott indukciós és gátló hatású jelátviteli utak 

integrációs helye a lin-39 Hox gén. Igazoltam, hogy a TRA-1A/Gli fehérje a lin-39/HoxD4/Dfd 

Hox gén transzkripciós regulátorának szerepét tölti be közvetlenül kötődve a lin-39 gén promóter 

régiójában beazonosított TRA-1A/Gli konszenzus kötőhelyhez. A lin-39/HoxD4/Dfd gén tehát a 

TRA-1A/Gli transzkripciós faktor újonnan meghatározott célgénje. Sikerült azt is bizonyítanom, 

hogy a TRA-1A/Gli negatívan szabályozza a LIN-12/Notch jelpályát, feltehetően a lin-

39/HoxD4/Dfd génre gyakorolt transzkripciós represszióján keresztül. Fejlődésbiológiai és 

orvostudományi jelentősége miatt a Notch jelpálya aktivitására ható szabályozó faktorok 

meghatározása fontos alapkutatási kérdés. 

Feltártam a TRA-1A/Gli genetikai interakcióját a synMuv útvonalakkal is. A tra-1 

funkciójának csökkenése vagy kiesése szinergisztikusan (szintetikusan) hat a synMuv A gének 

funkcióvesztéses mutációival. Ennek értelmében a TRA-1A a kromatin-szerveződésben szerepet 

játszó, az apoptózist és a sejtproliferációt is szabályozó synMuv B rendszerben hat. A SynMuv 

gének és a TRA-1A/Gli transzkripciós faktor közötti genetikai interakciók azonosítása 

hozzájárulhat az ivardeterminációs genetikai útvonal és a kromatin-szerveződést szabályozó 

mechanizmusok között fennálló viszony megismeréséhez ill. megértéséhez. 
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Ezen ismeretek birtokában új megközelítésben értelmezhető a TRA-1A/Gli – és ezen 

kereszetül az ivardeterminációs ill. a Hh genetikai útvonal – helye az evolúciósan konzervált 

jelátviteli rendszerek hálózatában (signaling network). 

A TRA-1A/Gli fejlődésgenetikai funkciójának pontosabb ismerete a humán klinikai 

gyakorlatban is jelentős lehet: a konzervált synMuv B gének a kromatin szerkezet kialakításában 

játszanak meghatározó szerepet, a lin-39 humán ortológja az egyedfejlődést szabályozó HoxD4 

gén, míg a humán Notch útvonal bizonyos komponensei tumorszuppresszorként ill. onkogénként 

működhetnek. 

Egy TRA-1::GFP markert sikeresen alkalmaztam sejtszám-meghatározáshoz is. A TRA-1A 

ugyanis a fejlődő ill. a kifejlett vulvaszöveten kívül a bélsejtekben, a szomatikus gonádot felépítő 

sejtekben és a hipodermisz sejtjeiben is kifejeződik. Ennek segítségével sikerült kimutatnom, hogy 

az autofágia deficiens mutáns nematodák redukált testméretének létrejöttét nem a sejtek számának, 

hanem azok méretének csökkenése okozza. Episztázis analízisek alapján megállapítottam, hogy az 

autofág gének működését a sejt- és a testméret meghatározásában az inzulin/IGF-1 genetikai 

útvonalon kívül a TGF-β jelátviteli rendszer is szabályozza. 
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