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Bevezetés és célkitűzés 

A Hox (Homeobox) gének klaszterbe csoportosulva helyezkednek el az állati 

genomokban. Fehérjetermékeik hélix-kanyar-hélix (helix-turn-helix) doménnel rendelkező 

transzkripciós faktorok. A HOX fehérjék a bilateriális állatok egyedfejlődése során célgének 

kifejeződését szabályozzák az anteroposzterior testtengely mentén, és ezen keresztül 

határozzák meg a sejtek identitását. Kötőhelyük egy szigorúan konzervált DNS szekvencia, a 

specifikus kötést ún. HOX kofaktorok teszik lehetővé. Ilyen kofaktorok a Drosophila 

melanogaster EXD (Extradenticle) és HTH (Homothorax) fehérje család ortológjai. A 

kofaktorok stabilizálják a HOX-DNS kötést és hosszútávon biztosítják a szabályozást. A DNS 

kötést és a kofaktorok toborzását a 60 aminosav hosszú, három α-hélixet tartalmazó hélix-

kanyar-hélix domén teszi lehetővé. Orvosbiológiai és egyedfejlődési fontosságuk ellenére ez 

idáig viszonylag kevés HOX célgént határoztak meg. A célgének azonosítását nehezíti, hogy 

adott HOX fehérje több kötőhelyhez is kötődhet, továbbá a kofaktorok variációi is 

megnövelik a lehetséges célgén-kombinációk számát. 

A Caenorhabditis elegans fonálféreg genomja 6 Hox gént tartalmaz: lin-39 (abnormal 

cell lineage), ceh-13 (C. elegans homeobox), mab-5 (male abnormal), egl-5 (egg laying 

defective), php-3 (posterior hox gene paralog) és nob-1 (knob-like posterior). Munkám célja a 

CEH-13 fehérje új célgénjeinek meghatározása volt. Konzervált CEH-

13/LAB/HOXB1+CEH-20/EXD/PBX (TGATggATgg) kompozit kötőhelyeket kerestem a C. 

elegans genomban. Azokat a célgéneket terveztem részletesen analizálni, amelyek szabályozó 

régiójában az UNC-62/HTH/MEIS-PREP kötőhely is jelen van a meghatározott CEH-

13+CEH-20 kötőhelyektől maximum 40 bp távolságon belül. Az evolúciós konzerváltság 

igazolása céljából Drosophila törzsekre is elvégeztem az in silico LAB+EXD és HTH 

kötőhelyek azonosítását. A teljes C. elegans genomra végzett kötőhely keresés után a 

prediktált célgének listájából két Notch receptort kódoló gént, a lin-12 és glp-1 (abnormal 

germ line proliferation) paralógokat választottuk ki további vizsgálatokra. A Notch jelátviteli 

útvonal kulcsszerepet játszik számos fejlődéstani és fiziológiai eseményben, így az 

idegrendszer kifejlődésében és működésében. Az útvonal hibás működése emberben súlyos 

betegségeket okozhat, például tanulási és memória zavarokat, rákot, agyvérzést és 

neurodegenerációs elváltozásokat.  

Munkám során első lépésben a választott ceh-13 Hox gén kifejeződését terveztem 

részletesen analizálni, a vizsgálatba belevontam a hasonló kötőhellyel bíró lin-39 gént is. 

Feltételeztem, hogy a két Hox esetleg átfedő funkciókkal bírhat, ezt expressziós és 



életképesség menekítő vizsgálatokkal kívántam igazolni.  A potenciális CEH-13 – lin-12/glp-

1 szabályozási kapcsolatok vizsgálatához Hox(-) és Notch(-) mutáns fonálféreg törzsek 

morfológiai bélyegeit és életképességét is terveztem összehasonlítani. Továbbá expressziós 

riporter rendszerekkel szándékoztam a Hox és Notch gének együttes kifejeződését tesztelni. 

Transzlációs, transzkripciós és enhancer régióval felerősített heterológ riporter 

konstrukciókkal kívántam igazolni a lin-12 és glp-1 gének in vivo kifejeződését. 

Kutatócsoportunk a feminizáló hatású TRA-1 szex-determinációs faktor kötőhelyét is 

azonosította a lin-39 Hox gén promoter régiójában. A szomatikus ivar meghatározást a szex-

determinációs génkaszkád szabályozza, melynek terminális transzkripciós faktora a TRA-1 

fehérje. TRA-1 a Drosophila Ci (Cubitus interruptus) és emlős Gli (Glioma-associated) 

fehérjék fonalféreg ortológja; e komponensek a Hh jelátvitel downstream transzkripciós 

faktorai. A szex-determinációs útvonal hatása tra-1 gén aktiválásán vagy gátlásán 

összegződik. A tra-1 és lin-39 gének esszenciálisak a fonálféreg vulva szövetének 

kifejlődésében, és mindkét gén expresszálódik a VPC (vulva precursor cell) -kben. In vitro 

DNS-fehérje kötéssel igazoltuk, hogy TRA-1 fehérje kapcsolódik a prediktált kötőhelyhez. A 

továbbiakban a lin-39 gén szabályozó régiójában található TRA-1 kötőhely funkcionalitását in 

vivo is terveztük igazolni. 

Anyag és módszerek 

In silico kötőhely analízis 

A Worm Enhancer program segítségével konzervált HOX+EXD kötőhelyeket 

azonosítottam 234 gén kódoló vagy szabályozó régiójában a C. elegans genomban. A további 

elemzések során azon potenciális célgénekkel foglalkoztam, melyek nagyfokú hasonlóságot 

mutattak a CEH-13 HOX fehérje konszenzus kötőhelyével (TGATggATgg szekvenciával). A 

vizsgálatokat ezután 15 potenciális célgénre redukáltam, melyek közül két paralóg gént, a lin-

12 és glp-1 Notch receptor ortológokat választottam ki részletes elemzésre. A lin-12 és glp-1 

gének HOX kötőhelyeinek konzerváltságát rokon Nematoda fajokban (C. briggsae és C. 

remanei) is megvizsgáltam a Sequence Finder és ClustalW programokkal. Az ortológ 

szekvenciákat a WORMBASE-ből töltöttem le.  

Következő lépésben az evolúciós konzerváltság igazolására D. melanogaster fajok 

Notch génjére is elvégeztem a LAB+EXD kötőhely analízist. Feltételeztem a régió 

funkcionalitását, amennyiben a Drosophila ortológok is tartalmazzák a szigorúan konzervált 

kötőhelyet. A kötőhely keresést a Drosophila Notch génekre ugyancsak a Sequence Finder 



programmal végeztem, míg a konzerváltság mértékét a ClustalW2 és WebLogo 3 programok 

segítségével állapítottam meg.  

RNS interferencia 

tra-1 gén funkciójának csökkentését mutáns allélek használatán kívül tra-1 specifikus 

RNS interferencia (RNSi) segítségével is végrehajtottam. RNSi hatást generáló vektorba 

klónoztam a tra-1 génre specifikus cDNS szakaszt. A baktériumban termelődő dsRNS a C. 

elegans belébe került táplálkozás során, felszívódott, és géncsendesítést eredményezett.  

Transzgének és transzgénikus állatok előállítása 

 Genomi DNS izolálása után magas hibajavító aktivitással bíró polimerázok 

segítségével felsokszorosítottam a vizsgálni kívánt lin-12 és glp-1 DNS szakaszokat, majd 

enhancer elem nélküli riporter konstrukciókba klónoztam. Képeztem továbbá a prediktált 

CEH-13+CEH-20 kötőhelyre vad, pontmutáns és deléciós fragmentumokat tartalmazó gfp 

expressziós vektorokat is. Ez utóbbi riporterek pes-10 enhancer elemet is tartalmazó 

heterológ rendszerek. A transzgéneket unc-119(+) menekítő konstrukcióval együtt 

linearizáltam és génpuska segítségével paralizált mozgású unc-119(ed3) (uncoordinated) 

mutáns állatokba juttattam. 14-21 nap múlva normál mozgású transzgénikus állatokra 

szelektáltam. 

Transzgének kifejeződésének elemzése 

A lin-12 és glp-1 gének expresszióját transzkripciós és transzlációs fúziós riporter 

rendszerekben elemeztem. Ezen kívül megvizsgáltam a prediktált célgének CEH-13+CEH-20 

és UNC-62 kötőhelyet tartalmazó introni régiójának heterológ konstrukcióban felerősített vad 

típusú, kötőhelyre pontmutáns és deléciós változatainak expresszióját. A különféle riporter 

rendszereket hordozó transzgénikus állatokat fluoreszcens mikroszkóppal tanulmányoztam. 

Mikroszkópia és kolokalizációs analízis 

A fonálférgek fenotípusait Leica sztereomikroszkóppal vagy Olympus BX51-es 

fénymikroszkóppal vizsgáltam. A transzgének kifejeződését ugyancsak az Olympus BX51-es 

mikroszkóp segítségével követtem nyomon. A transzgénikus állatokban egyedi neuronokat 

DiI festék használatával határoztam meg. A DiI festék piros színnel jelöli az amphidot 

(anterior érzékszerv) alkotó idegsejtek közül a ASK, ADL, ASI, ASH, ASJ sejteket, valamint 

a phasmidot (poszterior érzékszerv) alkotó neuronok közül a PHA és PHB sejteket. 



A doktori értekezés tézisei 

1, A C. elegans Notch receptor paralógokat kódoló lin-12 és glp-1 gének 2. introni 

szekvenciái konzervált CEH-13/LAB+CEH-20/EXD kötőhelyeket tartalmaznak 

A TGATnnATnn szekvencia (konzervált HOX+CEH-20 kötőhely) 234 darab C. 

elegans gén kódoló vagy szabályozó szekvenciájában található meg, ebből 14 gén esetén a 

kötőhely nagyfokú hasonlóságot mutatott a TGATggATgg kompozit CEH-13+CEH-20 

szabályozó elemmel. A potenciális CEH-13 célgének közül a lin-12 és glp-1 géneket 

választottam ki további elemzésre, melyek 2. introni régiójában azonosítottam a konzervált 

CEH-13+CEH-20 (HOX+EXD) valamint UNC-62 (HTH) kötőhelyeket. A kötőhelyek az 

ortológ C. briggsae és C. remanei genomi régiókban is konzerváltan jelen vannak. Az 

evolúciós konzerváltságot erősíti az a tény is, hogy a lin-12 és glp-1 gének D. melanogaster 

ortológjában, a Notch gén 2. intronjában is kimutattam a konszenzus LAB+EXD és HTH 

kötőhelyeket. A lin-12 1. introni szakaszában prediktált HOX kötőhely a konszenzus LIN-

39+CEH-20 kötőhellyel mutatott nagyfokú hasonlóságot. 

2, A ceh-13 és lin-39 Hox gének expressziós doménje átfed 

 A célgének igazolását megelőzően megvizsgáltam feltételezett szabályzóik, a HOX 

fehérjéket kódoló ceh-13 és lin-39 gének kifejeződését. Transzkripciós fúziós pceh-13::gfp, 

valamint transzlációs fúziós pceh-13::CEH-13::GFP és plin-39::LIN-39::GFP riporter 

rendszerek felhasználásával elemeztem a két Hox gén expresszióját. A pceh-13::gfp 

embrionális és lárvális korokban kizárólag a ventrális idegköteg (VNC; ventral nerve cord) 

prekurzoraiban és farki idegsejtekben, felnőtt korban az érett VNC-kben és farki neuronokban 

fejeződött ki. A pceh-13::CEH-13::GFP és plin-39::LIN-39::GFP konstrukciók ezzel szemben 

anterior pozícióban, számos garatideggyűrű neuronban is megnyilvánultak. Kifejeződtek 

továbbá a VNC prekurzorokban, majd az érett VNC-kben, illetve farki neuronokban. 

Elmondható tehát, hogy a ceh-13 és lin-39 expressziós doménje jelentős mértékben átfed. DiI 

neurális markerrel igazoltam, hogy a ceh-13 az ASK, ASI, ASJ, ASH (garatideggyűrű 

neuronok) és PHB (farki neuron) idegsejtekben is kifejeződik. 

3, ceh-13(-) mutánsok életképtelenségét menekíti a lin-39 gén extra kópiája 

A csupán 3%-os életképességet mutató ceh-13(-) mutáns törzs fenotípusát részben 

menekítette az extrakromoszómális plin-39::LIN-39::GFP transzgén jelenléte. A plin-



39::LIN-39::GFP transzgént ceh-13(-) háttérben tartalmazó fonalférgek életképessége 20%-ra 

változott. Jelentős mértékben megnőtt tehát a ceh-13(-) mutánsok túlélése a lin-39 gén 

dózisának növelése hatására. Ez a különbség statisztikailag is kimutatható (P≤0,001). 

4, ceh-13(-) egyszeres és lin-12(-) glp-1(-) kettős mutánsok fenotípusa hasonlóságot mutat 

 ceh-13(-) egyszeres mutáns állatok életképessége hasonlít a lin-12(-) glp-1(-) kettős 

mutánsok életképességéhez (P≥0,1). A lin-12 és glp-1 gének feltételezett CEH-13 

szabályzását tovább erősíti az a tény, miszerint a ceh-13(-) egyszeres és lin-12(-) glp-1(-) 

kettős mutánsok fenotípusa sok morfológiai hasonlóságot mutatott. A lárvák elülső és hátulsó 

testáji deformitásai a ceh-13 és lin-12(-) glp-1(-) mutáns törzsekben egyaránt jelen voltak. 

5, A pes-10 enhancer elem nélküli lin-12 és glp-1 riporterek gyengén expresszálódnak  

Vizsgálataim során a transzlációs plin-12::LIN-12::GFP riporter kizárólag a VPC-kben 

és a gonadális AC (anchor cell, horgonysejt) és VU (ventral uterine precursor) sejtekben  

expresszálódott vad és Hox mutáns genetikai háttérben egyaránt. Irodalmi adatok igazolják a 

transzgén expresszióját a RIG idegsejtekben is. 

Laboratóriumunkban létrehozott pes-10 elem nélküli transzkripciós lin-12 és glp-1 

konstrukciók kizárólag poszterior (nem meghatározott) farki sejtekben és bélsejtekben 

mutattak gyenge expressziót. Az expresszió intenzitásának növelése céljából pes-10 enhancer 

elemmel rendelkező riporter vektorba klónoztam a potenciális CEH-13 és LIN-39 kötőhelyet 

tartalmazó 1. introni lin-12 és 2. introni lin-12 és glp-1 fragmetumokat, majd elemeztem a 

létrehozott transzgénikus törzsek expresszióját. 

6, A lin-12 gén 1. introni régiója riporter gént aktivál a VPC sejtvonalakban és két 

szomatikus gonád sejtben 

A lin-12 gén 1. introni fragmentuma [lin-12(1in_1408)] képes a gfp transzgén 

expresszióját vezetni a VPC-kben és leszármazottaikban, valamint a gonadális AC és VU 

sejtekben. A tapasztalt expresszió megfelelt az irodalmi adatokból ismert plin-12::LIN-

12::GFP kifejeződésének.  

7, A lin-12 és glp-1 gének 2. introni régiói  neurális aktivitást mutatnak 

A lin-12 gén 2. introni fragmentuma gfp riporter gént aktivál a VNC neuronokban az 

egyedfejlődés során és felnőtt korban (az expressziót a pes-10 enhancer elemet tartalmazó 



heterológ riporter rendszer tette láthatóvá). A glp-1 gén 2. introni fragmentuma ugyancsak 

aktiválta a riporter gén kifejeződését a C. elegans idegrendszerében az egyedfejlődés korai és 

késői stádiumaiban, valamint a felnőttkor során. A glp-1 fragmentum a VNC-kben, valamint 

farki és feji neuronokban is expressziósan aktív. DiI festésel igazoltam a glp-1(2in_493) cis-

szabályozó régió által vezetett transzgén kifejeződését az ASK, ADL, ASI és ASH 

garatideggyűrű neuronokban és a farki PHB idegsejtben. 

8, Az pes-10 enhancer elemet tartalmazó lin-12 és glp-1 introni riporterek pontmutáns 

változata a vad konstrukciókkal megegyező expressziós mintázatot mutat 

Korábban igazolták, hogy a CEH-13+CEH-20 kötőhely két bázisának megváltoztatása 

módosult expressziós mintázatot eredményez (Streit és mtsi., 2002). Ezen adatok alapján 

pontmutációkat hoztam létre a lin-12 és glp-1 introni riporterek konzervált CEH-13+CEH-20 

kötőhelyében. Várakozásaimmal ellentétben nem tapasztaltam expressziós változást a vad 

konstrukciók mintázatához képest. 

9, A CEH-13+CEH-20 kötőhely eltávolítása megszüntette a lin-12 és glp-1 enhancer 

riporterek expressziós aktivitását 

Irányított mutagenezissel deletáltam a konzervált CEH-13+CEH-20 kötőhelyet a lin-

12 és glp-1 2. introni cis-szabályozó régiókból, majd módosított riporter konstrukciókat 

tartalmazó transzgénikus törzseket hoztam létre. A konzervált CEH-13+CEH-20 kötőhelyek 

eliminációja megszüntette a transzgének neurális expressziós aktivitását. Mindkét konstrukció 

esetén kizárólag csak a pes-10 vektor által okozott bazális háttérexpressziót detektáltam. 

10, A szex-determinációs funkciójú TRA-1 transzkripciós faktor szabályozza a lin-39 

gén expresszióját a VPC-kben  

Csoportunk konzervált TRA-1 kötőhelyet azonosított a lin-39 gén promóterében. A 

kötőhely kimutatható a C. elegans és C. briggsae lin-39 ortológ genomi régiókban is. 

Megvizsgáltuk a lin-39 expressziót a VPC-kben vad és tra-1(-) mutáns genetikai hátterekben 

a transzlációs fúziós plin-39::LIN-39::GFP riporter rendszer használatával. Azt tapasztaltuk, 

hogy a L2-L3 lárva stádiumokban (a vulva indukció ideje) a TRA-1 aktivitás hiányában 

erősebb lett a lin-39 expresszió a VPC-kben, összehasonlítva a vad típusú genetikai háttérben 

tapasztalt expresszióval. 



Következtetések 

- Elsőként igazoltam a ceh-13 és lin-39 Hox gének idegrendszeri expresszióját felnőtt 

korú fonálférgek érett idegsejtjeiben. Mindez igazolta a HOX fehérjék szükségességét a 

differenciálódott neuronok működéséhez. 

- Bizonyítottam a CEH-13 és LIN-39 HOX fehérjék redundáns szerepét.  

- In silico konzervált HOX+EXD kötőhelyeket azonosítottam a lin-12 és glp-1 kódoló 

régiókban. A lin-12 gén 1. introni fragmentuma egy konzervált LIN-39+CEH-20 kötőhelyet 

tartalmaz, ez a prediktált szabályozó elem a VPC-kben expresszálódik. A LIN-12 és LIN-39 

fehérjék vulva fejlődésben betöltött szerepe már ismert volt, az általunk meghatározott lin-12 

expressziós mintázat dinamikája megegyezett a LIP-1 (egy Notch útvonal komponens) 

expressziós mintázatával. A létrehozott konstrukciók tehát valós expressziót mutathatnak, 

feltehetően a heterológ rendszerben található pes-10 minimál promóter elemnek 

köszönhetően, mivel a genomi szekvenciák pes-10 nélkül nem mutattak fluoreszcens 

mikroszkóppal detektálható mértékű expressziót.  

- A Notch receptor paralógok számos idegi funkciót szabályoznak C. elegans-ban is. A 

lin-12 és glp-1 gének hibás működése megváltozott oktanol érzékelési választ, mozgási 

diszfunkciókat, megnövekedett irányváltási rátát és elnyújtott vedlési nyugalmi fázist okozhat. 

Ennek ellenére ez idáig csak a RIG neuronokban tudtak lin-12 expressziót kimutatni. 

Vizsgálataim alapján a fonalféreg Notch receptorok ortológjaikhoz hasonlóan jelen vannak az 

idegrendszerben. A lin-12 és glp-1 gének 2. introni cis-szabályozó elemei az idegrendszerben 

vezérelnek riporter génkifejeződést. lin-12 a hasdúclánc neuronjaiban, míg glp-1 a teljes 

fonálféreg idegrendszerben kifejeződik.  

- A tapasztalt génexpresszió mintázata átfed a CEH-13 és LIN-39 HOX fehérjék 

neurális kifejeződésével. Ez erősíti a feltételezett szabályzási mechanizmust, miszerint a 

célgének és potenciális regulátoruk ugyanazon idegsejtekben expresszálódnak. Azonban a cis-

szabályozó elem elrontása irányított mutagenezissel nem szüntette meg a neurális 

génkifejeződést. Feltételezhetően ez azért van, mert a CEH-13 fehérje, vagy valamely 

funkcionálisan redundáns HOX fehérje (mint pl. LIN-39) felismeri a pontmutáns kötőhelyet 

is, képes hozzá kapcsolódni, és génexpressziót aktiválni. A potenciális lin.-12 és glp-1 2. 

introni cis-szabályozó elemekben a CEH-13 kötőhelyek deléciós eliminálása megszüntette a 

riporter gén idegrendszeri kifejeződését. Ez azt igazolja, hogy a 10 bázispár hosszú HOX 

kötőhelyek szükségesek a lin-12 és glp-1 gének neurális expressziójához.  



- A korábbi expressziós vizsgálatok nem tudtak lin-12 vagy glp-1 neurális kifejeződést 

kimutatni felnőtt állatokban. A laborunkban létrehozott heterológ lin-12 és glp-1 riporter 

rendszerek felnőtt stádiumú fonálférgek neuronjaiban is aktívnak bizonyultak, ez az 

eredményem igazolta a korábbi feltételezéseket. Nevezetesen azon irodalmi adatokat, 

melyekben azt feltételezték, hogy a Notch homológ fehérjetermékek nélkülözhetetlenek az 

érett idegsejtek normális funkciójához, a lin-12(-) és glp-1(-) egyszeres mutánsok mozgását 

idegsejt működési zavarok miatti diszfunkciók jellemzik.  

- Az átfedő ceh-13, lin-12 és glp-1 expressziós doménekre vonatkozó eredményeim azt 

sugallják, hogy a ceh-13(-) mutánsokban nem expresszálódnak a lin-12 és glp-1 gének. A 

Notch homológok kifejeződésének hiánya abnormális idegsejt-differenciációt és/vagy 

működést generálhat, amely összességében a ceh-13(-) mutánsok életképtelenségét okozhatja. 

A későbbiekben érdemesnek tartom részlegesen menekíteni a Ceh-13 fenotípust lin-12 vagy 

glp-1 túlműködtetéssel. 

- In vivo kísérletekkel igazoltam, hogy a feminizáló hatású TRA-1 faktor represszálja 

lin-39 kifejeződését a VPC-kben. A szex-determinációs kaszkád egy új célgénjét 

azonosítottam, ezzel jobban megérthetővé válhat a hermafrodita állatokra jellemző vulva 

szövet kialakulásának szabályozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az értekezés alapjául szolgáló közlemények 

2012. december 14. 

Szabó E, Hargitai B, Regos Á, Tihanyi B, Barna J, Borsos E, Takács-Vellai K, Vellai T 

(2009). TRA-1/GLI controls the expression of the Hox gene lin-39 during C. elegans vulval 

development. Developmental Biology 330(2): 339-348. 

Tihanyi B, Vellai T,  Regős Á, Ari E, Müller F, Takács-Vellai K (2010) The C. elegans Hox 

gene ceh-13 regulates cell migration and fusion in a non-colinear way. Implications for the 

early evolution of Hox clusters. BMC Developmental Biology 28:10:78. 

Regős Á, Lengyel K, Takacs-Vellai K, Vellai T (2012) Identification of novel cis-regulatory 

regions from the Notch receptor genes lin-12 and glp-1 of Caenorhabditis elegans. Gene 

Expression Patterns (in press; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gep.2012.11.002) 

Az értekezés témájához nem kapcsolódó egyéb közlemény: 

Aladzsity I, Tóth ML, Sigmond T, Szabó E, Bicsák B, Barna J, Regős Á, Orosz L, Kovács 

AL, Vellai T (2007) Autophagy genes unc-51 and bec-1 are required for normal cell size in 

Caenorhabditis elegans. Genetics 177(1):655-60. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gep.2012.11.002

