
A Caenorhabditis elegans anterior Hox gén ceh-13 
szerepe a sejtmigráció és a sejtfúzió szabályozásában 
 
 

Doktori értekezés tézisei 
 
 

 

Tihanyi Borbála 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Biológia Doktori Iskola 

Klasszikus és Molekuláris Genetika Doktori Program 
 

A Doktori Iskola vezet je: dr. Erdei Anna akadémikus 
Programvezet : dr. Orosz László akadémikus 

Témavezet : dr. Vellai Tibor docens 
 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar 
 Genetikai Tanszék 

 
Budapest 

2010 
 



2 
 

Bevezetés és célkit zések 

 

 

A Hox gének olyan evolúciósan konzervált transzkripciós faktorokat kódolnak, 

amelyek az anteroposterior testmintázat kialakításában játszanak kulcsszerepet az állatok 

korai egyedfejl dése során. Jellemz jük, hogy a genomban kluszter(ek)be rendez dve 

helyezkednek el és a genomi pozíciójuknak megfelel  sorrendben expresszálódnak és 

funkcionálnak a fejl d  embrió hossztengelye mentén (kolinearitási elv). A Hox gének 

homológ kluszterei valamennyi kétoldali szimmetriával rendelkez  állattörzsben 

megtalálhatóak és többé-kevésbé azonos funkciót töltenek be a morfogenezis 

szabályozásában. Emberben a Hox gének hibás m ködése súlyos fejl dési rendellenességek 

kialakulásához vezethet. Doktori munkám során az anterior és középs  Hox paralóg géneknek 

a sejtvándorlásban és sejtfúzióban betöltött szerepét, valamint egymással való 

kölcsönhatásukat tanulmányoztam a fonálféreg Caenorhabditis elegans-ban. 

 A C. elegans egy kis méret , redukált, mindössze 6 db génb l álló Hox kluszterrel 

rendelkezik: az anterior homológ ceh-13, a középs  homológ csoportokat képvisel  lin-39 és 

mab-5, és a poszterior homológ egl-5, nob-1 és php-3 gének. A C. elegans Hox klusztere mind 

a szerkezetét, mind a m ködését tekintve a fajra jellemz  egyedi vonásokat hordoz. Az 

anterior ceh-13 és a középs  paralóg lin-39 fizikai sorrendje egy inverzió következtében 

megcserél dött a kromoszómán. Ennek a speciális szerkezeti elrendez désnek a funkcionális 

következménye nem ismert. Az embriogenezis és életképesség szempontjából csak az anterior 

homológ ceh-13 és a poszterior homológ nob-1 funkciója esszenciális. A fonálféreg Hox 

kluszter többi tagja a posztembrionális fejl dés során játszik szerepet az sejtek sorsának és a 

testtájak  azonosságának a meghatározásában. 

Az anterior ortológ ceh-13 a C. elegans Hox kluszter legkevesebbet tanulmányozott 

tagja. Konkrét egyedfejl dési funkciója, valamint a kluszter többi tagjával való genetikai 

kapcsolata alig ismert. A ceh-13 szükséges az embriogenezis végbemenetéhez; aktivitásának 

hiánya embrionális életképtelenséget eredményez. Ennek ellenére a ceh-13(-) mutánsok 3-

4%-a szaporodóképes feln tt állatokká képes fejl dni. A ceh-13 továbbá a test csaknem teljes 

hosszára kiterjed  embrionális expressziót mutat, amely átfed a kluszterben t követ  Hox 

paralógok, különösképpen a középs  paralóg lin-39 és mab-5 expressziós doménjával. A ceh-
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13(-) mutáns escaper egyedek jelenléte, valamint a ceh-13 expressziós mintázata azt sejteti, 

hogy genetikai kölcsönhatás (redundáns m ködés) állhat fenn a ceh-13 és a C. elegans Hox 

kluszter más tagjai között. Egyel re azonban tisztázatlan, hogy a ceh-13 milyen funkcionális 

kapcsolatban áll a középs  homológ csoportokba tartozó Hox génekkel (lin-39, mab-5). 

Ismeretlen az is, hogy a ceh-13 játszik-e bármilyen szerepet a posztembrionális egyedfejl dési 

folyamatok szabályozásában. 

 Doktori kutatásom során tanulmányoztam a ceh-13 funkcióját különböz  

posztembrionális egyedfejl dési folyamatok szabályozásában, amelyek a lin-39 és mab-5 által 

is reguláltak. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a ceh-13 milyen genetikai kapcsolatban 

áll a C. elegans Hox kluszter többi tagjával, különösképpen a lin-39 és mab-5 középs  Hox 

paralógokkal. Tanulmányoztam a ceh-13 funkcióját különböz  posztembrionális 

egyedfejl dési folyamatok szabályozásában, amelyek a lin-39 és a mab-5 gének által is 

reguláltak. Bioinformatikai módszerek segítségével vizsgáltam a C. elegans Hox gének 

szekvenciális hasonlóságát, a Hox paralógok rokonsági viszonyainak és a Hox kluszter 

evolúciója során való leszármazásuknak a tanulmányozására. Kísérleteim során vizsgáltam 

továbbá a lin-39 expresszióját szabályozó tra-1 és synMuv AB gének genetikai interakcióját a 

vulvafejl dés szabályozásában. 
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Módszerek 

 

Expressziós analízis 

 

A C. elegans Hox gének expressziójának tanulmányozásához és összehasonlításához, 

az egyes Hox génekre specifikus transzlációs fúziós (funkcionális) GFP riportergén-

konstrukciókat használtam. A ceh-13::gfp, LIN-39::GFP, MAB-5::GFP és EGL-5::GFP 

konstrukciókat hordozó transzgénikus törzsekhez Dr Vellai Tibor, Prof Alex Hajnal, Prof 

Cynthia Kenyon és Henrique B. Ferreira segítségével jutottam hozzá. A poszterior Hox 

paralóg nob-1 és php-3 gének esetében magam készítettem transzlációs fúziós GFP 

konstrukciókat. Korai egyedfejl dési stádiumokban (ún. comma stage és two-fold stage 

embrió és L1 stádiumú lárva) vizsgáltam az egyes Hox gének expressziós mintázatát. 

 

 

Fenotípus elemzés, mutáns menekítési vizsgálatok 

 

A fenotípus elemzésekhez a ceh-13, lin-39 és mab-5, valamint a tra-1 és synMuv AB 

gének közötti genetikai interakciók vizsgálatához használt mutáns törzsek nagy részét a CGC 

(Caenorhabditis elegans Genetics Center) törzsbankból szereztem be. A génkölcsönhatások 

tanulmányozásához keresztezéssel kett s, illetve hármas mutáns törzseket hoztam létre és 

azok fenotípusát vizsgáltam. A Hox mutáns menekítési kísérletek során funkcionális 

transzlációs LIN-39::GFP konstrukciót (lin-39 extra kópiája), illetve a mab-5 gén e1751gf 

funkciónyeréses mutációját juttattam be ceh-13(-) null mutáns genetikai háttérbe, majd 

vizsgáltam az így kapott ceh-13(sw1);LIN-39::GFP transzgénikus, illetve ceh-13(sw1)mab-

5(e1751gf) kett s mutáns törzsek fenotípusát és túlélését. 

 

 

RNS interferencia 

 

Bizonyos gének esetében a kísérletek jellege, illetve a vizsgált gének inaktiválása által 

okozott mutáns fenotípus miatt nem volt lehetséges a mutáns allélt hordozó törzs használata. 
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Ilyenkor etetéssel alkalmazott (ún. “feeding”) RNS interferencia segítségével inaktiváltam az 

adott géneket. Ehhez egy speciális baktérium törzsben (HT115) termeltettem a csendesíteni 

kívánt gén mRNS szekvenciájára specifikus duplaszálú RNS-t, amelyet a pPD129.36 RNSi 

vektorba klónoztam. Az RNSi vizsgálatokhoz 3-5 L3 stádiumú lárvát helyeztem induktív 

lemezekre, majd az önmegtermékenyítéssel keletkez  F1/F2 utódok fenotípusát és túlélését 

vizsgáltam 25°C-on.  

 

 

Sejtvándorlás és sejtfúzió tanulmányozása 

 

Az anterior és középs  paralóg Hox gének sejtvándorlás szabályozásában játszott 

szerepének a vizsgálatához neuronális riportergén konstrukciókat használtam (TAX-4::GFP és 

MEC-7::GFP), amelyek különböz  neuronális sejtvonalakba tartozó idegsejtekben 

expresszálódnak specifikusan. Keresztezéssel olyan törzseket hoztam létre, amelyek 

különböz  Hox(-) egyes vagy kett s mutáns genetikai háttérben hordozták a TAX-4::GFP, 

illetve MEC-7::GFP riporter konstrukciókat. Az így kapott transzgénikus mutáns állatokban 

vizsgáltam az idegsejtek pozícióját, számát és axonnövekedését a vad típushoz képest. 

 A Hox gének epidermális sejtek fúziójára gyakorolt hatásának a tanulmányozásához a 

sejteket egy epidermális sejtek apikális membráját jelöl  AJM-1::GFP riportergén konstrukció 

segítségével vizualizáltam. A P ektodermális prekurzor sejtek, a Pn.p epidermális sejtek és a 

vulvaszövet felépítésében szerepet játszó sejtek, valamint a V- és varratsejtek fúziós 

mintázatát néztem vad típusú, illetve Hox(-) mutáns genetikai háttérben tanulmányoztam. 

 

 

Filogenetikai elemzés 

 

A C. elegans HOX fehérjék (aminosav szekvenciák: SwissProt) hasonlóságának a 

vizsgálatához a ClustalW software-t használtam (EBI: European Bioinformatics Institute 

honlapjáról ingyenesen letölhet  és használható programcsomag). 

A nukleotid szekvenciák illesztése és a rokonsági / leszármazási viszonyokat ábrázoló 

filogram készítése (filogenetikai távolságok kiszámolása és megjelenítése) az ún. Bayes 

filogenetikai módszer alapján, a MrBayes v3.1.2. software segítségével történt.
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Eredmények 

 

 

A Ceh-13(-) fenotípus és a ceh-13 expressziójának jellemzése: 

 

• a ceh-13 az elüls , középs  és poszterior testtájak morfogenezisét egyaránt 

befolyásolja  

• a pleiotróp Ceh-13(-) fenotípus számos aspektusa megegyezik a C. elegans Hox 

kluszter más tagjainak inaktiválása által okozott fenotípusos defektusokkal 

• a ceh-13 embrionális korban és korai lárvastádiumokban (L1-L2) az test csaknem 

teljes hosszára kiterjed  expressziós domént mutat; bizonyos sejttípusokban ez az 

expresszió az állatok egész élete során megmarad 

• a ceh-13 expressziója embrionálisan átfed a Hox kluszter összes többi tagjának az 

expressziós doménjával, kés bbi egyedfejl dési stádiumokban pedig a középs  

paralóg lin-39 és mab-5 expressziós doménjával 

  

 

A ceh-13 interakciója a lin-39 és mab-5 génekkel: 

 

• a ceh-13 és lin-39, illetve a ceh-13 és mab-5 gének együttes inaktiválása szintetikus 

fenotípust eredményez, amely különbözik az adott egyszeres mutánsok fenotípusától 

• a ceh-13(sw1)lin-39(RSNi) és lin-39(n1760)ceh-13(RNSi) genotípusú állatok 

életképtelenek (100%-os embrionális pusztulás) és abnormális morfológiával 

rendelkeznek; a mab-5(e1239)ceh-13(RNSi) állatok 94%-a szintén elpusztul 

embrióként – ez a “fenotípus” minden esetben súlyosabb, mint az egyszeres 

mutánsokban és RNSi állatokban tapasztaltak 

• ceh-13(sw1)mab-5(e1751gf) kett s mutáns és ceh-13(sw1);LIN-39::GFP genotípusú 

állatokban n  az életképesség (a túlél  egyedek aránya) ceh-13(sw1) egyszeres 

mutánsokhoz képest 

• ceh-13(sw1)mab-5(e1751gf) kett s mutáns és ceh-13(sw1); LIN-39::GFP genotípusú 

állatokban a lin-39 gén extra kópiája, illetve a mab-5 funkciónyeréses mutációja 
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szuppresszálja a ceh-13 m ködés hiánya által okozott morfológiai defektusokat, 

testméret-csökkenést, lassult egyedfejl dési rátát és mozgáskoordinációs zavarokat 

 

 

A ceh-13 szerepe lin-39 és mab-5 által szabályozott posztembrionális egyedfejl dési 

folyamatokban: 

 

• ceh-13(-) mutánsokban a Q leszármazott idegsejtek pozíciója eltér a vad típustól mind 

az anterior, mind a poszterior testtájon 

• a ceh-13 m ködés hiánya változást okoz az ALM, PLM és a TAX-4::GFP riporter 

konstrukció által jelölt idegsejtek pozíciójában, valamint axonnövekedési zavarokat 

eredményez 

• ceh-13(-) mutáns hermafroditákban a Pn.p epidermális sejtek fúziója abnormális 

anterior és poszterior testrészeken egyaránt 

• ceh-13 deficiens állatokban a P ektodermális prekurzor sejtek, a V- és varratsejtek 

fúziós mintázatában is rendellenességek tapasztalhatók 

• a ceh-13(sw1)mab-5(e1751gf) kett s mutánsokban a mab-5 funkciónyeréses mutációja 

szuppresszálja a ceh-13 m ködés hiánya által okozott sejtmigrációs és sejtfúziós 

defektusokat 

• a ceh-13(-) hermafroditák különböz  vulva mutáns fenotípusokat mutatnak (Vulvaless, 

Protruded vulval morphology, Multivulva); egy AJM-1::GFP riporter konstrukció 

segítségével a vulva abnormális (aszimmetrikus) fejl dése figyelhet  meg 

• a ceh-13(sw1) mutáció csökkenti az átlagos vulvaszámot különböz  synMuv A(-); 

synMuv B(-) kett s mutáns genetikai háttérben 

 

 

A C. elegans Hox gének szekvenciális hasonlósága és rokonsági viszonyai: 

 

• a ceh-13, lin-39 és mab-5, valamint az egl-5, nob-1 és php-3 gének nagyobb 

hasonlóságot mutatnak egymással (páros illesztés), mint a két csoport tagjai az egymás 

közötti összehasonlításban 
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• a nukleotid- és aminosavszekvenciák hasonlósága alapján készített filogenetikai fák 

alapján a C. elegans Hox kluszter tagjai közül a középs  homológ csoportba tartozó 

lin-39 és mab-5 feltehet en közelebbi rokonságban állnak az anterior homológ ceh-13-

mal, mint a poszterior Hox homológ csoportokat képvisel  egl-5, nob-1 és php-3 

génekkel 

 

 

A tra-1 és a synMuv gének interakciója a vulvafejl dés szabályozásában: 

 

 A C. elegans vulvaszövet egy tipikus ivar-specifikus szerv: csak a 

hermafrodita állatokban fejl dik ki. A C. elegans ivari dimorfizmusát a szex-determinációs 

génkaszkád szabályozza, amelynek terminális transzkripciós faktorát a tra-1 gén kódolja. A 

vulvaszövet kifejl dését az ún. szintetikus multivulva (synMuv) útvonalak (A, B és C) is 

szabályozzák: aktivitásuk gátolja a vulvael sejtek indukcióját. 

• a tra-1(e1099) mutációja, illetve a tra-1 RNSi kezelés az átlagos vulvaszám 

növekedését eredményezi synMuv AB kett s mutáns genetikai háttérben 

• a fem-3 RNSi kezelés hatására (a fem-3 gén csendesítése a tra-1 hiperaktivitását idézi 

el ) csökken az átlagos vulvaszám synMuv A(-); synMuv B(-) állatokban 

• a tra-1 inaktiválása Muv fenotípus kialakulását eredményezi synMuv A mutáns 

genetikai háttérben 
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Következtetések 

 

 

Doktori munkám során megvizsgáltam, hogy a C. elegans anterior Hox gén ceh-13 

milyen genetikai kölcsönhatást mutat a C. elegans Hox kluszter többi tagjával, továbbá 

tanulmányoztam a ceh-13 funkcióját különböz  egyedfejl dési folyamatok szabályozásában. 

A C. elegans Hox(-) mutánsok fenotípusos elemzése során kimutattam, hogy az 

anterior ortológ ceh-13 funkcióvesztése nemcsak a test elüls , hanem középs  és hátsó 

régiójában is okoz morfológiai és egyedfejl dési rendellenességeket okoz, amelyek részben 

megegyeznek más Hox paralógok inaktiválása által okozott fenotípusos elváltozásokkal. A 

Hox kluszter tagjaira specifikus HOX::GFP riportergén konstrukciók segítségével végzett 

expressziós elemzés eredményeként igazoltam, hogy a ceh-13 expressziós doménja átfed a 

középs  homológ csoportba tartozó lin-39 és mab-5 gének expressziós doménjával. A ceh-13 

expressziós mintázata meger síti azt a mutánsok fenotípus elemzése nyomán felvet dött 

lehet séget, amely szerint a ceh-13 funkciója nemcsak az elüls , hanem a középs  és hátsó 

testtájakon is hatással van a sejtsors meghatározásra. A ceh-13 tehát egy speciális kivételt 

képez a kolinearitási szabály alól. 

A ceh-13, lin-39 és mab-5 Hox gének genetikai interakcióinak tanulmányozása során 

bizonyítottam, hogy a vizsgált gének kölcsönhatnak egymással az embrionális fejl dés során. 

A lin-39 extra kópiája, illetve a mab-5 funkciónyeréses mutációja képes szuppresszálni a ceh-

13 m ködés hiánya által okozott fejl dési rendellenességeket. Ezek az eredmények a gének 

közötti redundáns m ködésre utalnak. A LIN-39 és MAB-5 HOX fehérjék képesek 

helyettesíteni a CEH-13 funkcióját az életképesség és morfogenezis szabályozásában. Ez 

magyarázhatja a ceh-13(-) escaper állatok jelenlétét a populációban. 

A posztembrionális egyedfejl dés során vizsgáltam a ceh-13 funkcióját olyan 

folyamatokban, amelyek a lin-39 és mab-5 gének által is szabályozottak. Kimutattam, hogy a 

ceh-13 m ködése befolyásolja a Q leszármazott idegsejtek pozícióját, valamint a Pn.p 

epidermális sejtek sorsának meghatározását és ennek következményeként a hermafrodita 

párzószerv fejl dését is. Hatása nemcsak az elüls , hanem a középs  és hátsó testtájakon is 

kimutatható volt, ahol átfedést mutat a lin-39 és mab-5 gének funkcionális doménjával. 

Bioinformatikai módszerek segítségével meger sítettem, hogy a ceh-13 legközelebbi 
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paralógjai a C. elegans Hox kluszteren belül a lin-39 és a mab-5. 

A kétoldali szimmetriával rendelkez  állattörzsek Hox klusztere feltételezhet en egy 

si „ProtoHox” gén sorozatos tandem duplikációinak eredményeként jött létre. A ceh-13, lin-

39 és mab-5 gének között megfigyelhet  szekvenciális hasonlóság és részleges funkcionális 

redundancia arra utal, hogy a középs  Hox homológ géncsoport(ok) feltehet en az anterior 

st l származtathatók az anterior és poszterior homológ sök szétválása után a Hox kluszter 

korai evolúciója során. Eredményeim hozzájárulhatnak a C elegans Hox kluszter 

m ködésének és evolúciójának, valamint a genetikai redundancia jelenségének pontosabb 

megértéséhez. 
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