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Bevezetés 

 

Az egyedfejlődés során egyetlen sejtből, a megtermékenyített petesejtből, azaz a zigótából 

sorozatos osztódások és precízen szabályozott morfogenetikus mozgások, valamint morfogén 

gradiensek szabályozta differenciációs folyamatok során kifejlődik az embrió, a lárva, majd a 

kialakul  a  kifejlett  állat.  A  folyamat  legfontosabb  lépései  közt  tarhatjuk  számon  az  állat 

testtengelyeinek kifejlődését. Bilaterális szimmetriával rendelkező élőlények esetében ezek az 

anteroposzterior (AP), a dorzoventrális (DV), valamint a bal‐jobb tengely. 

A  zebradánió, vagy  zebrahal  (Danio  rerio) az utóbbi évek egyik  legfontosabb orvosbiológai 

modellrendszerévé nőtte ki magát, ugyanakkor fontos szerepe volt az elmúlt két évtizedben 

abban,  hogy  a  gerincesek  fejlődési mintázatképződésben  szerepet  játszó  gének  funkcióit 

meghatározzuk. Számos genetikai screen eredményeként sok fontos gént sikerült azonosítani, 

amelyek a korai DV polaritás kialakításáért felelősek, ugyanakkor az újgenerációs szekvenálási 

technológiák  térnyerése  lehetővé  tette  új  megközelítések  alkalmazását  a  folyamat 

tanulmányozásában.  

Egy anyai hatású, szinte teljes ventralizációt mutató mutáns törzs, az  ichabod (ich) (Kelly és 

mtsai,  2000)  segítségével  lehetőségünk  nyílt  a  korai  dorzális  indukcióban  szerepet  játszó 

gének  transzkriptóma‐analízisen  alapuló  azonosítására.  Ehhez  kezeletlen,  ventralizált  ich 

mutánsok  és‐catenin mRNS‐sel menekített,  vad  fenotípusú  állatok  transzkriptómájának 

összehasonlításával kerestünk olyan géneket, amelyek a zigotikus genom bekapcsolódásakor 

kerülnek aktiválására. Számos olyan gént is azonosítottunk, amelyeket korábban nem hoztak 

kapcsolatba a dorzális indukció folyamatával, ezek közül kettőnek, a notum‐nak és a rnd1l‐nek 

a részletesebb vizsgálatát is elkezdtük.  

A  korai  embrionális  fejlődés  során  végbemenő  folyamatokban,  a  szövetek,  szervek 

differenciálódásában nagy szerepet játszanak különböző, változatos méretű sejtpopulációkat 

érintő  sejtmozgások.  A  fejlődésbiológia  egyik  legnagyobb  kihívása  a  sejtsorsokat  kialakító 

genetikai  interakciók  és  a  sejtmozgások  útján  a  formák  kialakításáért  felelős  kontraktilis 

rendszerek összekapcsolása, áthidalva így a genotípus és a fenotípus közötti űrt (Gilmour és 

mtsai,  2017).  A  morfogenezist  szabályozó  molekuláris  effektorokat  hatásmechanizmusuk 

típusa és  kiterjedtsége  szerint diszkrét  csoportokba oszthatjuk. Megkülönböztethetünk  így 
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globális  szabályozókat  (ezek  többnyire  a  fejlődő  szervezet  nagyléptékű  mintázatának 

kialakításáért  felelős  morfogének),  lokális  szabályozókat  (a  morfogének  által  aktivált 

transzkripciós  faktorok),  összekötőket  (a  lokális  szabályozók  által  szabályozott  aktivitású 

fehérjék,  amelyek  közvetítőként  aztán  az  effektormolekulák működését  szabályozzák)  és 

végül  effektorokat  (a  szövetek  formálódásáért  felelős  downstream  effektor‐rendszerek 

tartoznak ide). Fontos megjegyezni, hogy az általános célú effektorok csoportjába meglepően 

kevés  molekuláris  rendszer  tartozik,  amelyek  a  legtöbb  sejtben  expresszálódnak  és 

kortikálisan  fejtik  ki  hatásukat.  Ilyen  az  aktomiozin  rendszer,  az  adherens  junkció  és  a 

különböző  polaritási  komplexek.  Ezen  effektor  rendszerek  aktivációja,  illetve  kortikális 

rekrutálódása határozza meg a morfogenetikus folyamatok végső kimenetelét. 

A globális folyamatokat eredményező lokális, kisebb léptékű, anizotróp erőhatások kiváltóiról 

és továbbítóiról nem sokat tudunk. A konvergens extenziót szabályozó erőhatások molekuláris 

bázisát  keresve  legtöbbet  vizsgált  rendszer  az  aktomiozin  sejtváz  rendszer. Az  aktomiozin 

rendszer kontraktilitásáért felelős motorfehérje a nem‐izom miozin II fehérje (MII). A MII egy 

hexamer motorfehérje, amely egy‐egy pár nehéz  (myosin heavy chain  ‐ MHC), esszenciális 

könnyű (essential light chain ‐ ELC) és szabályozó könnyű (regulatory light chain ‐ RLC) láncból 

áll. A MII‐nek három féle izoformáját különíthetjük el, amelyek különböző MHC‐eket (A, B, C), 

ám azonos RLC‐eket és ELC‐eket tartalmaznak (Wang és mtsai, 2011). 

 

Alkalmazott módszerek 

 

 A  transzkriptóma  szekvenálása  során  50‐50  ich  és  ‐catenin mRNS‐sel  injektált  ich 

sphere  stádiumú  halból mRNS‐t  izoláltunk, majd  ezeket  poolozva mintánként  100 

millió tag‐et szekvenáltunk meg. 

 A  szekvencia  adatokat  két  különböző  megközelítést  alkalmazó  bioinformatikai 

programmal elemeztük a differenciálisan expresszálódó gének azonosításáért. 

 A  további  validálás  érdekében  az  elemzésünket  egy,  az  MBT  során  fellépő 

génexpressziós változásokat vizsgáló publikáció (Aanes és mtsai, 2011) adathalmazát 

felhasználva is elvégeztük. 
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 Vad típusú, valamint  ich embriókban  in situ hibridizációval vizsgáltuk a kapott gének 

expressziós mintázatait korai blasztula (sphere) valamint 30%‐os epibólia stádiumban. 

 A  talált  gének  egy  csoportját  mi  karakterizáltuk  először,  ezek  expresszióját  több 

fejlődési stádiumot felölelő in situ hibridizáció sorozattal vizsgáltuk meg. 

 Egy  transzkripciós  faktor  kötőhely  kereső  szkriptet  (Transcription  Element  Search 

System ‐ TESS) (Schug 2008) használva, megszámoltuk a DV testtengely kialakításáért 

felelős  génszabályozási  hálózat  központi  transzkripciós  faktorai,  a  Pou5f1  és  a  TCF 

kötőhelyeit a validált gének feltételezett szabályozórégióiban. 

 Lindeman  és munkatársai  publikált  adatait  (Lindeman  és mtsai,  2011)  felhasználva 

megvizsgáltuk,  hogy  a  validált  génjeink mutatnak‐e  aktiváló  (H3K4),  gátló  (H3K27), 

illetve  bivalens  (H3K4  és  H3K27)  epigenetikai  módosításokat  a  zigotikus  genom 

aktivációjakor. 

 A  notum  és  rnd1l  gének  expressziós mintázatának megismerése  érdekében mRNS 

komplementer próbával in situ hibridizációs kísérleteket végeztünk. 

 A  Notum  fehérje  Wnt  jelátvitel‐gátló  funkcióját  mikroinjektálásos  kísérletekkel 

vizsgáltuk.  Ezek  során  transzgénikus  7xtcf:gfp    Wnt‐riportert  hordozó  embriókba 

(Moro és mtsai, 2012) notum mRNS‐t injektáltunk. 

 Az  anteroposzterior  AP  tengely  kialakulásának  szabályosságát  tükröző  különböző 

markerekre specifikus próbákkal végeztünk in situ hibridizációs kísérleteket.  

 A konvergens extenzió folyamatának szabályosságát szemléltető markerekkel  in situ 

hibridizációt végeztünk a szomitogenezis stádiumában  lévő,  injektált  illetve kontroll 

embriókon.  

 Az rnd1l expressziójának vizsgálatához shield állapotú embriórókat mediánszagittális 

síkban  metszettünk,  hogy  megfigyelhessük  a  motilis  mezendoderma  prekurzorok 

festődését a csírakorongban. 

 Az  rnd1l  pontos  funkciójának  megismerése  céljából  morpholinoval  (MO) 

géncsendesítéses vizsgálatokat végeztünk. A MO‐t céltól függően egy‐kétsejtes vagy 

körülbelül 1000 sejtes állapotban injektáltuk a szikanyagba. 

 A  notum  gén  esetében  már  alkalmazott,  a  konvergens  extenzió  folyamatának 

szabályosságát  szemléltető  markerekkel  in  situ  hibridizációt  végeztünk  a 

szomitogenezis stádiumában lévő, injektált, illetve kontroll embriókon. 
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 Megvizsgáltuk, vajon az rnd1l gén a szemtelepben a szemfejlődés mesterregulátora, 

az rx3 szabályozása alatt áll‐e. A két gén közti feltételezett kapcsolat bizonyításához 

funkcióvesztéses  rx3 mutációt hordozó,  chokh  (chk) embriókat  fixáltunk 6  szomitás 

állapotban, majd rnd1l próbával végeztünk in situ hibridizációt. 

 A  szemtelepben  bekövetkező  változások  részletesebb  megfigyeléséhez 

immuncitokémiás  vizsgálatot  végeztünk  rx3:GFP  transzgénikus  embriókon,  ahol  a 

kialakuló  szemtelep  sejtjeit GFP  jelöli. Kezeletlen és Rnd1lMO  injektált emrbiókban 

vizsgáltuk a Zonula Occludens 1 (ZO‐1) marker eloszlását. 

 A  Málnási‐Csizmadia  laborban  kifejlesztett,  MII  inhibitor,  blebbisztatin  (Blebb) 

származékokat  (para‐nitroblebbisztatin  ‐  NBlebb  és  para‐aminoblebbisztatin  ‐ 

AmBlebb)  (Képiró  és mtsai,  2014)  (Várkuti  és mtsai,  2016)  gerinces  szervezetekre 

kifejtett hatásaik tanulmányozása céljából a zebrahal modellben teszteltük in vivo. 

 

Eredmények, tézisek 

 

1. Az  ich és  ‐catenin mRNS‐sel  injektált  ich sphere stádiumú halak  transzkriptómáját 

összevetve,  100  millió  szekvencia  tag  szekvenálása  után  DESeq  és  Cufflinks 

algoritmusok (Anders és Huber 2010) (Trapnell és mtsai, 2012) futtatása segítségével 

39  olyan  gént  azonosítottunk,  amelyek  a  dorzális  indukció  legkorábbi  szakaszában 

expresszálódnak. 

2. In situ hibridizációval 36 gén esetében tudtuk ellenőrizni az expressziót és a következő 

osztályokat különítettük el: 

a) a korai dorzális expresszió a vad típusú embrióban megfigyelhető volt, majd 30%‐os 

epibóliánál átterjedt a csíraövre. Az  ich mutánsok a sphere stádiumban még nem 

mutatták a dorzális expressziót, később viszont a csíraövben már megjelent. 

b) vad  típusú embriókban az expressziós profil a dorzális oldalra korlátozódott, és a 

30%‐os epibólia elérésével  sem  terjedt ki  jelentősen. Ezen gének expressziója  ich 

mutánsokban a gasztruláció beindulása után sem volt detektálható. 

c) a  rasl11b  gén  esetében  vad  típusú  embriókban  látható  volt  a  korai  dorzális 

expressziós domén, ám a gasztrula stádium alatt ez a ventrális oldalra került át. ich 
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mutánsok  esetében  a  korai  dorzális  expresszió  nem  volt megfigyelhető,  később 

viszont az embrió teljes területén expresszálódott. 

d) további gének, mint az aplnrb vagy az  isg15  semmilyen körülhatárolható dorzális 

expressziót  nem mutattak MBT  után,  ám  ich  embriókban  is megfigyelhető  volt 

kifejeződésük. 30%‐os epibólia környékén látszólag random expressziót mutattak az 

embriókban, a későbbiekben pedig expressziójuk a csíraövre korlátozódott. 

3. A  talált  gének  egy  csoportját  mi  karakterizáltuk  először,  ezek  expresszióját 

részletesebb, több fejlődési stádiumot felölelő in situ hibridizáció sorozattal mutatom 

be. A LOC100334443 és a dnase1l3 gének expressziója megemelkedett az MBT során, 

ám a gasztruláció előtt semmilyen különbség nem volt megfigyelhető a vad típusú és 

az ich mutáns embriók expressziós doménjei között. A gasztruláció késői stádiumától 

specifikusan  a  kontroll  embriók  dorzális  előfutársejtjeiben  (dorsal  forerunner  cell  ‐ 

DFC) mutattak expressziót. 

4. Bioinformatikai elemzéssel validált génjeink csoportjában nem  találtunk szignifikáns 

különbséget a Pou5f1 és a TCF kötőhelyek számában az upstream promoter régiókban, 

amikor azonban a géncsoportunkból kizárólag a már tudottan Wnt célgének promóter 

régióit vizsgáltuk, szignifikánsan magasabb számú TCF kötőhelyet találtunk. 

5. Validált géncsoportunk promóter  régióiban szignifikánsan magasabb számú aktiváló 

H3K4 trimetilációs jeleket azonosítottunk, valamint nőtt a bivalens jelek (H3K4, H3K27) 

aránya is egy random génszetthez képest, ami jól mutatja, hogy a dorzális gének már 

a zigotikus transzkripció beindulása előtt előtt epigenetikailag jelöltek. 

6. Meghatároztam a notum gén expresszióját  zebradánióban és  igazoltam, hogy az  β‐

catenin‐függő.  

7. Demonstráltam,  hogy  a  notum  fokozott  aktivitása  az  állatok  anteriorizálódásával, 

emellett  a  dorzális  struktúrák  megnövekedésével,  ventrolaterális  irányba  történő 

húzódásával jár. 

8. Igazoltam,  hogy  a  notum mRNS‐sel  injektált  embrióknak  kiszélesedett  velőlemeze 

fejlődik, ami a konvergens extenzió folyamatának zavarára utal. 

9. In situ hibridizációs vizsgálatokkal felderítettük az rnd1l dinamikus expresszióját, ami 

előbb  jellegzetes  dorzális  kifejeződést  mutat,  majd  a  gasztruláció  során 

cirkumferenciálisan,  mezendodermális  prekurzorsejtekben  expresszálódik, 
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szomitogenezis  alatt  pedig  az  intenzív  morfogenetikai  átalakulást  mutató 

szemmezőben. 

10. Az rnd1l MO‐val történő csendesítése számos morfogenetikai zavart okoz az embrió 

fejlődése során: zavarja a konvergens extenziót, a szemtelep nem képes kettéválni a 

fejlődés során és az agykamrák ürege sem alakul ki, illetve erőteljesen deformált lesz. 

Ennek alapján feltételezhető, hogy az rnd1l a Wnt/PCP útvonal egyik modulátora. 

11. chk  mutánsok  felhasználásával  igazoltam,  hogy  az  rnd1l  a  szemmező  identitását 

meghatározó homeobox transzkripciós faktor, az Rx3 egyik downstream targete. 

12. Nem fotoreaktív Blebb‐származékokat, a NBlebb‐t és az AmBlebb‐t, in vivo zebradánió 

embriókon tesztelve  igazoltam, hogy kisebb a cito‐, és fototoxicitásuk, magasabb az 

oldékonyságuk, és specifikusabbak, mint a Blebb. 

13. Kimutattam,  hogy  a  Blebb,  NBlebb  és  az  AmBlebb  specifikusan  megállította  az 

oldalvonalszerv‐primordium (pLLp) migrációt. 

14. Hasonlóképpen  kimutattam,  hogy  a  Blebb(‐származékok)  hatása  a  cardia  bifida 

kialakulására specifikus. 

15. Ezzel  szemben  a  Blebb  epibóliára  kifejtett  hatása  nem  specifikus, mivel  az  inaktív 

(+)Blebb enantiomerrel is sikerült azt reprodukálnunk. 

16. Eredményeim azt mutatják, hogy a Blebb morfogenetikai árok lefűződésére gyakorolt 

gátló hatása MII‐specifikus, mivel  a  (+)Blebb nem mutatta  a hatást, ugyanakkor  az 

NBlebb‐al és az AmBlebb‐al történő kezeléseknél csak rendkívül nagy koncentrációknál 

tapasztalható hatás. 

 

Az eredmények megvitatása 

 

Teljes  transzkriptóma  szekvenálással  létrehoztuk  a  zebrahal  embrióban  az  MBT  után 

dorzálisan aktiválódó gének teljes listáját. Az eredményeink megbízhatóságára nézve bíztató 

volt, hogy csoportunkban felülreprezentált volt a  jól  ismert dorzálisan expresszálódó gének 

aránya.  A  további  validálás  érdekében  az  elemzésünket  egy,  az  MBT  során  fellépő 

génexpressziós  változásokat  vizsgáló  publikáció  (Aanes  és  mtsai,  2011)  adathalmazát 

felhasználva  is elvégeztük. Ebből kiderült, hogy az általunk  talált gének nagy része valóban 
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fokozott expressziót mutat az MBT során, csupán a map2k6 (expressziós szintje csökkent) és 

a  tmem68  (expressziós  szintje  változatlan  maradt)  géneket  kellett  kizárnunk  a  további 

elemzésből (Fodor és mtsai, 2013). 

Eredményeink  szerint  az  azonosított  gének  többsége  az  MBT  alatt  epigenetikailag 

megjelölődik,  gyakran  a  „bivalens”  H3K4/K27  trimetilációs  jellel.  Tekintve,  hogy  például 

Xenopusban a β‐catenin egyik szerepe, hogy MBT előtt indukálja az organizátor gének aktiváló 

hiszton modifikációját (Blythe és mtsai, 2010), hipotézisünk szerint a β‐catenin‐2‐deficiens ich 

embriókban  (Bellipanni  és  mtsai,  2006)  nem  történnek  meg  a  szükséges  kromatin 

modifikációk, ezért nem indukálódnak a dorzális sorsokat kialakító génexpressziós mintázatok. 

Bemutattuk,  hogy  a  szóban  forgó,  dorzálisan  aktiválódó,  gének  közül  sok  a Wnt  útvonal 

modulátora,  továbbá  megtalálhatóak  közöttük  az  Fgf  valamint  a  Nodal  szignálutak 

komponensei, emellett a sejt motilitásban és adhézióban szerepet játszó gének is. 

Vizsgálatunk mindemellett meghatározta számos, eddig nem karakterizált gén, mint például 

az  ier2,  rnd1l,  ppp1r3ca  és  LOC100334443,  korai  embrionális  fejlődés  alatt  mutatott 

expressziós  mintázatát.  Ugyan  nem  mindegyikük  mutat  a  dorzális  oldalra  korlátozott 

expressziót  a  blasztula  és  a  korai  gasztrula  stádiumok  alatt,  azok  közül,  amelyek  igen, 

néhányról megpróbáltuk megmutatni, hogy hogyan illeszthető be a zebrahal embrió dorzális 

indukciójának elfogadott hálózatába.  Így  vált  további  vizsgálataim  tárgyává  a notum és  az 

rnd1l. 

A Wnt modulátorok nagy száma a validált gének között nem meglepő, mivel korábbi kutatások 

eredményei  már  demonstrálták,  hogy  a  Wnt  szignalizáció  számos  közvetlen  targetje 

ugyanakkor az útvonal feedback regulátora is (Shinya és mtsai, 2000), emellett, tekintve a Wnt 

szignalizáció fontosságát a korai embrionális fejlődés során, várható volt a pontos szabályozási 

rendszer  megjelenése.  Más  modellrendszerekből  származó  eredmények  alapján 

feltételezhető volt, hogy a notum is Wnt antagonista szereppel bír. 

Saját kísérleteim alapján megállapítható, hogy a notum expressziója zebrahalban β‐catenin‐

függő.  A  majdani  dorzális  organizátor  területén  már  sphere  stádiumban  tapasztalható 

expresszió,  majd  a  gasztruláció  során  egy  AP  irányban  egyre  szélesedő  ventrolaterális 

gradienst mutató expressziós domén alakul ki, majd a fejlődés későbbi szakaszaiban a farki 

őssejtes  régióban,  a  középagy  illetve  utóagy  határán,  a  szemhasadékban,  valamint  a 
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gerincvelői  dúcokban  látható  kifejeződés.  A  notum  gén  fokozott  aktivitása  az  állatok 

anteriorizálódásával,  emellett  a  dorzális  struktúrák  megnövekedésével,  ventrolaterális 

irányba történő húzódásával jár. In situ hibridizációs kísérletek eredményein látható, hogy a 

notum  mRNS‐sel  injektált  embrióknak  megrövidült  AP  testtengelye,  és  kiszélesedett 

velőlemeze fejlődik, ami a konvergens extenzió folyamatának zavarára utal. 

Hasonlóképpen feltételezhető volt, hogy az rnd1l is szerepet játszik ebben a morfogenetikai 

folyamatban,  hiszen  a  humán  ortológgal  végzett  vizsgálatok  alapján  valószínűsíthető  volt, 

hogy az Rnd1l az aktin citoszkeleton átrendeződésén keresztül  részt vehet a  sejtmozgások 

kivitelezésében.  Zebrahalban  az  rnd1l  erőteljes  dorzális  kifejeződést  mutat  már  sphere 

állapottól  kezdve,  majd  30%‐os  epibóliától  tapasztalható  egy  cirkumferenciális, 

mezendodermális  expresszió.  Ez  a  dinamika  Nodal  szignalizáció  általi  szabályozást 

valószínűsít.  

Az rnd1l mRNS transzlációjának MO‐val történő gátlása számos morfogenetikai zavart okoz az 

embrió fejlődése során. Zavarja a konvergens extenziót, a szemtelep nem képes kettéválni a 

fejlődés  során  és  az  agykamrák  ürege  sem  alakul  ki,  illetve  erőteljesen  deformált  lesz.  A 

konvergens extenzió zavara a géncsendesítés során minden bizonnyal a sejtek nem megfelelő 

migrációjának következménye, melyet közvetett módon több vizsgálatunk is alátámaszt.  

A  zebrahal  embrióban  zajló morfogenetikai mozgások  tanulmányozása  révén  keltette  fel 

figyelmemet az aktomiozin rendszer,  illetve a MII által katalizált sejtmozgások. Az  irodalom 

szerint ezeknek a folyamatoknak a Blebb a specifikus inhibitora, ugyanakkor számos kísérlet 

(így  a  sajátom  is)  azt  igazolja,  hogy  a  reagens  nem megfelelő  alkalmazása miatt  sokszor 

aspecifikus hatásokat írnak le. 

Laborunkban, figyelembe véve lehetőségeinket, négy olyan MII‐függő paradigmát vizsgáltam 

meg, amelyek  tanulmányozásához  irodalmi adatok szerint más kutatócsoportok használtak 

Blebb‐t. Igyekeztem a lehető leghűbben megismételni a kísérleteket, valamint megvizsgáltam 

a Málnási‐Csizmadia laborban kifejlesztett Blebb‐származékokat is. 

Eredményeim alapján megállapítható, hogy az oldalvonalszerv fejlődését a Blebb specifikusan 

gátolja, a Blebb származékoknak pedig magasabb koncentricióban bizonyultak hatásosnak. A 

Blebb  már  alacsony  koncentrációban  is  specifikusan  gátolta  a  szívprimordiumok 

összeforrását,  így cardia bifida  fenotípust okozott. Az  inaktív  (+)Blebb enantiomernek nem 
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volt  ilyen  hatása,  a  Blebb  származékok  pedig  csak  nagyon magas  koncentrációban  tudták 

kiváltani a  fenotípust. Ennek az  lehet az oka, hogy a szívfejlődésért egy meghatározott MII 

izoforma a  felelős, amit a Blebb  jobban képes gátolni, mint  származékai. A különböző MII 

izoformák  zebrahalban  való  expressziójáról  azonban  kevés  kísérleti  adattal  rendelkezünk 

(Huang és mtsai, 2013), ennek vizsgálata  jövőbeni kutatások témáját kell, hogy képezze. Az 

epibólia  folyamata  egyértelműen  MII‐függő  folyamat  (Chai  és  mtsai,  2015),  azonban 

eredményeink szerint a Blebb kezelés epibóliára gyakorolt hatása mégis aspecifikus, mivel az 

inaktív  (+)Blebb  enantiomer  is  késleltetett  epibólia  fenotípust  okozott,  a  Blebb 

származékoknak  pedig  nem  volt  szignifikáns  hatása  a  fenotípus  kialakulására.  Ebben  az 

esetben  szintén  a  NBlebb  és  AmBlebb  korlátozottabb  izoforma‐specificitása  állhat  a 

háttérben. Végül a morfogenetikai árok progresszióját a Blebb koncentráció‐függő módon 

gátolta, azonban a Blebb  származékok nem voltak nagyobb hatással a  folyamatra, mint az 

inaktív  (+)Blebb  enantiomer. Mindezek  alapján  kérdéses,  hogy  a  fenotípus  valóban  a MII 

gátlása  miatt  jelent  meg  és  nem  a  Blebb(‐származékok)  esetleges  más  szubsztráthoz 

kapcsolódása révén megjelenő aspecifikus hatást azonosítottunk. 
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