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1. ÖSSZEFOGLALÁS

A Drosophila pete az ivarsejtek és a follikuláris sejtek terméke. Az

utóbbi időben a follikuláris sejtekkel kapcsolatos ismeretek robbanásszerűen

megszaporodtak és felértékelődtek. Ma már bizton állíthatjuk, hogy a

follikuláris sejtek nem csak a pete védőburkait alakítják ki, mint azt

korábban hitték, hanem a petekezdemény egészének, a benne fejlődő

petesejtnek majd — megtermékenyítés után — az embriók aszimmetriájának

kialakításában is részt vesznek. Számos follikuláris sejtekben működő gént

ismerünk melyeknek mutációi a pete és a benne fejlődő embrió fejlődését

befolyásolja. Az MTA SZBK Genetikai Intézetében Szabad János

laboratóriumában szisztematikus domináns nősténysteril mutáns izolálási

kísérletben négy follikuláris sejt függő mutációt azonosítottunk. Az

Fs(3)Apc, Fs(3)Avar, Fs(2)Ugra és Fs(2)Etre heterozigóta a follikuláris

sejtek diszfunkciója miatt sterilek. Dolgozatom célja a petekezdemény

fejlődésének jobb megértése a follikuláris sejt függő domináns nősténysteril

mutációk genetikai vizsgálatával.

Dolgozatom első része az Fs(3)Apc mutáció jellemzését tartalmazza, 

továbbá az Apc+ (+/+) mozaik foltok vizsgálatán alapulva a follikuláris

sejtek fejlődését írja le. Dolgozatom második része az Fs(2)Ugra mutáció

fejlődésgenetikai analízisét tartalmazza. Dolgozatomban leírom, hogy a két

mutáció, hogyan alkalmazható mint domináns szelektív marker, a follikuláris

sejtek genetikai analízisében. A dolgozat utolsó részében egy ivarsejtfüggő
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génnek a tulipano vagy Nupl54 génnek a follikuláris sejtek fejlődésére

gyakorolt hatását mutatom be.

Célunk a follikuláris sejtek eredetének, életének jobb megismerése,

sejtvonal kapcsolatainak felderítése, és olyan metodika kifejlesztése volt,

amely lehetővé teszi a génexpresszió tanulmányozását a follikuláris

sejtekben.

1.1. Az Apc mutáció fejlődésgenetikai elemzése

Az Apc mutáció domináns nősténysteril mutáció, olyan gén funkcióját

érinti, amely a nőstényekben, az ovogenezisben játszik szerepet. Az

ovogenezis egy speciális lépését, a centripetális sejtek vándorlását gátolja.

A petefészek kimérák vizsgálata megmutatta, hogy az Apc mutáció a

petefészek funkcióját befolyásolja és nincs hatással az egyéb testi szervekre,

szövetekre: az Apc mutáció fókusza a petefészkekben van. A csíravonal-

kimérák analízise megmutatta, hogy a fókusz a petefészek testi sejtjeiben

van.

A rekombináns ivarsejvonal sejtekből származó utódok elemzésével az

Apc mutációt a harmadik kromoszómán, a 39,5 cM-nal jellemzett helyre

lokalizáltuk.

Mivel a mutáns fenotípus azonos volt az Apc/+ és az Apc/+/+ nősté

nyek esetében, arra következtettünk, hogy az Apc mutáció ú.n. neomorf

típusú: a mutáns fenotípus független a vad allélok számától.

Apc mutáció csak az elülső follikuláris sejtek funkcióját befolyásolja.

Röntgensugárzással mitotikus rekombinációt indukáltunk Apc/+ sejtekben.
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A mitotikus rekombináció folytán keletkező Apc+ follikuláris sejteket (is)

tartalmazó petekezdeményekből teljesen vagy részben ép peték

származhatnak, melyeket „kivételes” petéknek neveztünk.

Az adukként besugárzott nőstények kb. harmada rakott „kivételes”

peté(ke)t. Valószínű, hogy az egy petéből álló kiónok döntő többsége a már 

kialakult petekezdemények follikuláris köpenyében indukálódott Apc+

kiónokat reprezentálta.

A két függeléket képező sejtek egységes sejtvonalat alkotnak a

follikuláris sejtköpeny kialakulásakor; közösen fejlődtek és egyenértékűek.

A felnőttként besugárzott nőstények petéi között voltak olyanok is,

amelyeknek a függelékei rövidebbek és vékonyabbak voltak, mint a

vadtípusúaké („heterogén” peték). A „heterogén” peték puszta létezése döntő

érv amellett, hogy a függelékek szintézisében több sejt is részt vesz.

A „kivételes” peték egy részéből kikelő lárvák azt bizonyítják, hogy az

Apc sejtek utódaiból normálisan fejlett operkulum és gallér is keletkezhet.

Az összes elülső függelék képződéséért felelős follikuláris sejtek egyetlen 

sejtvonalba tartoznak, legalábbis a petekezdemények kialakulásakor.

A lárvaállapotban indukált Apc+ kiónok elvárásainkat megerősítették,

jelezve azt is, hogy a „kivételes” peték valóban Apc klónkat reprezentálnak.

1.2. Az Ugra mutáció

Az Ugra domináns nősténysteril mutáció. Az Ugra/+ nőstények

agametikusak, petéik nincsenek.
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Petefészek és csíravonal kimérák segítségével történt annak a

kimutatása, hogy az Ugra mutáció fenotípusa az ovárium szómájától függ. 

Az Ugra kiónok analízise kimutatta, hogy a mutáció megakadályozza, hogy

a follikuláris sejtek funkciójukat kifejtsék. Az ovogenezis 10. stádiumát

követően a dajkasejtek sejtmagjai piknotikussá válnak, kromatinjuk jól

kivehetően kondenzálódik, és a petekezdemények degenerálódnak.

A besugárzott Ugra/+ nőstényeknek alig több mint 1 %-a rakott

petéket, ki. Nagy részüknek háti függelékei nem voltak hasonlóak. A felnőtt 

egyedekben indukált Ugra+ kiónok további sajátsága, hogy a nőstények a

kiónokat hordozó petéket késéssel, 18-24 nappal a besugárzás után rakják le.

Az Ugra mutáció általános follikuláris sejt funkciókat érint, az Apc 

mutációtól eltérően csak nagy Ugra+ kiónok esetén jelennek meg vadtípusú, 

vagy csaknem vadtípusú peték.

Az Apc mutáció alkalmas eszköznek bizonyult annak vizsgálatára,

hogy érintik-e bizonyos recesszív nőstény-steril (fs) vagy zigotikus letális (/)

mutációk az elülső follikuláris sejtek funkcióját; az Ugra mutáció pedig, 

hogy a kérdéses mutációk érintik-e általában a follikuláris sejtek funkcióját. 

Mindkét mutációt eredményesen alkalmazták a domináns nősténysteril

technika keretében.

1.3. A Nupl54/tulipano gén izolálása

Munkánk során alapítottunk egy olyan, 2900 törzsből álló törzs

gyűjteményt, amelyben voltak olyan törzsek is, amelyeknél a P-elem a

szomszédos, régióba ugrott be. A későbbiekben a törzsgyűjteményt szűrtük
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olyan vonalakra, amelyekben az inszerció áthelyeződött az általunk vizsgált

génekbe. Több steril-, és szemisteril vonalat izoláltunk. Komplementációs

tesztek arra utaltak, hogy kettejük ugyanazt a gént azonosítja, és allélikus az

1(2)01501 letális mutációval a 32Dlrégióban. A mutációt tulipánosak {tip), a 

két alléit pedig tip'- és tip2-nek neveztük el. Később a gén neve Nupl54 lett.

A két alléi komplementálja a 32 régióban lévő egyéb nősténysteril 

mutációkat. A tip' és tip2 allélok homozigóta állapotban nemcsak nőstény

szemisterilitást, hanem teljes hímsterilitást is okoznak.

A gén klónozása után kiderült, hogy fehérjeterméke hasonlít a már

ismert nukleoporinokhoz. Az izolált hipomorf allélok jellemzése lehetővé

tette a gén funkciójának vizsgálatát a hím-, és női gametogenezis különböző

lépéseiben.

Az ovogenezis idején a gén szükséges a petekezdemény zavartalan

fejlődéséhez és az oocita növekedéséhez. A homozigóta nőstények petéi

nagyobbrészt rendellenes háti függelékeket hordoztak, másoknak nem voltak 

függelékei. A tip1 homozigóta nőstények ováriumaiban a petekezdemények

fejlődésében csak a 9-10. stádium környékén tapasztalható változás: az

oocita mérete elmarad a vadtípusnál tapasztalttól, és a hátrafelé vándorló

follikuláris sejtek kapcsolatban maradnak a legposzteriorálisabb

dajkasejtekkel, és nem érik el az oocitát, nem vándorolhatnak be az oocita és

a dajkasejtek közé, mint normális esetben. Minden bizonnyal a centripetális

sejtek hiányának a következménye a furcsa, tulipán (kehely) alakú korion.



1. ÖSSZEFOGLALÁS 6

Más esetekben túlzott számú follikuláris sejt vándorol az oocita anteriorális

pólusa körül, és megváltozott morfológiájú háti függelékek keletkeztek.

1.4. A dolgozat legfontosabb eredményei

1. Több testisejt-függő domináns nősténysteril mutációt izoláltunk,

amelyek közül kettőnek a fejlődésgenetikai analízisét elvégeztük.

2. Petefészek, és csíravonal kimérák, valamint klónanalízis segítségével

bebizonyítottuk, hogy az Apc és Ugra mutációk fókusza a follikuláris

sejtekben van. Az Apc mutáció fókuszát tovább szűkítettük az

anteriorális follikuláris sejtekre.

3. Izoláltuk az első olyan (domináns) mutációt, az Apc mutációt, amelynek

szerepe van a centripetális follikuláris sejtek vándorlásában.

4. Röntgenindukálta Apc4 mutáció kiónok segítségével következtetéseket 

vontunk le a follikuláris sejtek sztemsejtjeinek létére vonatkozóan.

5. Röntgenindukálta Apc4 mutáció kiónok segítségével következtetéseket

vontunk le a follikuláris sejtek sejtvonal-sajátságaira és a pete 

függelékeinek fejlődésére vonatkozóan 

6. Újfajta térképezési metódust dolgoztunk ki follikuláris sejt függő

mutációkra.

7. Új markermutációk alakalmazásával utat nyitottunk a bizonyos gének

expressziójának tanulmányozásához a follikuláris sejtekben.

8. Lokális P-elem ugrások indukálásával új nukleoporin gént izoláltunk

Drosophilában, amelynek szerepe van a centripetális follikuláris sejtek

vándorlásában is.



7

2. Bevezetés

2.1. A Drosophila ovogenezisének áttekintése

„Omne vivum ex ovo.”* William Harvey megállapítása, legalábbis a

többsejtűek világában, általános érvényű. A petesejtek, peték vagy tojások az

ovogenezis termékei, az új élet forrásai.

A muslica (Drosophila melanogaster) petéje két sejttípus összehangolt

működésének az eredménye. Az ivarsejtvonal eredetű pete- és dajkasejtek

főleg a peték citoplazmájának szintéziséért felelősek. A mezodermális

eredetű burkoló follikuláris sejtek képezik a peték védő rétegeit, és az

embrió koordinátáinak kialakításában is meghatározóak (1. ábra; King, 1970; 

Gehring és mtsi.,** 1976; Mahowald és Kambysellis, 1980; Anderson, 1990;

Gonzales-Reyes és mtsi., 1995; Lehmann, 1995; Ray és Schüpbach, 1996;

Morgan és Mahowald, 1996).

A Drosophila ivarsejt-vonal sejtjei különülnek el először az

embrionális fejlődés során. Az ivarsejt-vonalat alkotó sejtek az embriók ú.n.

sarki sejtjeiből származnak, melyek az embriógenezis második órájában

képződnek. Néhány osztódás után a testüregbe vándorolnak, ahol egy

részüket mezodermális eredetű sejtek veszik körül: kialakul a petefészek

„Minden élő a tojásból lesz.” 

mtsi. = munkatársai
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kezdeménye (Bodenstein, 1950; Poulson, 1950; Gehring és mtsi., 1976;

Warrior, 1994; Jaglarz és Howard, 1995; Callaini és mtsi., 1995; Broihier és

mtsi., 1998; Moore és mtsi., 1998). A petefészek kezdemények mindegyikét

kb. 40 ősivarsejt és néhány tucatnyi mezodermális eredetű sejt alkotja

(Sonnenblick, 1950 Warrior, 1994; Broihier és mtsi., 1998). Az ősivarsejtek

a lárvális élet folyamán mitotikusan osztódnak, számuk a bábozódáskor 90-

100-ra tehető (King, 1970; Wieschaus és Szabad, 1979; Lin és Spradling,

1993; Spradling és mtsi., 1997).

Az aduit petefészkek kialakulásakor — ami a bábozódás után

kezdődik — a mezodermális eredetű sejtek benőnek az ősivarsejtek közé és

azt petefészkenként 16-18 petecsőre osztják (Lábra). A petecsövek végét

germáriumnak, a petevezetőkhöz csatlakozó részt pedig vitelláriumnak

nevezik. A germáriumban alakulnak ki a petekezdemények (2. ábra), a

vitelláriumban érnek meg a peték: szintetizálódnak és megfelelő helyen és

formában helyezkednek el a petesejtek citoplazma-anyagai.

A peték differenciálódását R.C. King írta le először, részletes 

morfológiai vizsgálatok alapján (King, 1970). Újabban Spradling írta le a 

folyamatot, a legutóbbi idők génexpressziós mintázatokat kimutató,

elsősorban ellenanyagfestéseken, riportergéneken és in situ technikákon

alapuló eredményeinek figyelembevételével (Spradling, 1993; Spradling és

mtsi., 1997). Dolgozatom áttekintő részében az ovogenezis folyamatának

vázára szorítkozom.
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Egy-egy germárium csúcsi része 2-3 mitotikusan osztódó, a sarki

sejtekből leszármazott őscsírasejtet tartalmaz (1. és 2. ábra; Wieschaus és

Szabad, 1979; Spradling és mtsi., 1997). Az őscsírasejt a sztem-sejt

iskolapéldája: utódsejtjeinek egyike őscsírasejt marad, a másik cisztoblaszttá

differenciálódik. A cisztoblasztból négy inkomplett mitotikus osztódás után

egy 16 sejtből álló ciszta képződik.

A ciszta sejtjeit, a cisztocitákat, gyűrűcsatornák kötik össze (King,

1970; Robinson és mtsi., 1997). A gyűrűcsatornákon keresztül intenzív

anyagáramlás zajlik a sejtek között. Mind a gyűrűcsatornák kialakításában,

mind az osztódások irányultságának szabályozásában döntő szerepe van egy

fuzóma nevű képződménynek, amelyet más rovaroknál is kimutattak. A

fuzóma nagy citoplazmatikus képződmény, amely az összes cisztocitát

összeköti. Struktúrájára jellemző, hogy minden mitózis után egy központi

tengelyből ágacskák sarjadnak ki. Minden mitotikus orsó egyik pólusával a

fuzómához kötődik. A fuzómának szerepe van az oocita determinációjában

is. A fuzóma az önálló petekezdemény kialakulása után eltűnik (Lin és

Spradling, 1995; Spradling és mtsi., 1997).

A peték differenciálódása egy nappal a bábozódás után kezdődik. A

cisztát a germárium 2b régiójában kb. 16 mezodermális eredetű sejt veszi

körül: megformálódik az egysejtrétegű follikuláris köpeny, kialakul egy

petekezdemény (1. és 2. ábra; King, 1970; Margolis és Spradling, 1997). A

follikuláris sejtek száma hamarosan kb 80-ra nő. A ciszta 16 sejtjének egyike

közvetlenül a petekezdemény kialakulása után oocitává differenciálódik.
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Őscsírasejtek

Germárium

Follikuláris
sejtburok

Dajkasejt

Gyűrűcsatorna
20 цт

Petesejt

Spermium
tarisznya

A 200 ■O'

Uterus

1. ábra Az ovogenezis sematikus ábrázolása Drosophila melanogasíerben. 
(King, 1970 nyomán)

A. a nőstény Drosophila belső szaporítószervei
B. egy petecső (ovariola) rajza, benne különböző stádiumú petekezdeményekkel
C. egy petekezdemény nagyított rajza
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Fejlődő 
16 sejtes ciszta

Szomatikus
sztemsejt

Mitotikus
ciszta

Prefollikuláris
sejtek

Őscsírasejt

В

О

I I1 2a 32b

2. ábra A germárium szerkezete (Spradling és mtsi., 1997 után)

A. a germárium hosszmetszete
B. a germárium sematikus rajza (az alsó beosztás a germárium régióit jelöli)

Az oocita az ovogenezis korai stádiumában, poszteriorális pozíciót

vesz fel, ami a pete — és a majdani embrió — antero-poszteriorális (A/P)

polaritásának első jele. Az oocita determinációs folyamatában résztvevő

gének közül többet azonosítottak (Lehmann, 1995; Ray és Schüpbach, 1996).

Az oocita-determinációs folyamatban szerepük van a follikuláris sejteknek is

(Rubsam és mtsi., 1998). A ciszta további 15 sejtje dajkasejtként a petesejt

„feltöltésében” játszik szerepet. Az érett dajkasejtek politének. Bennük erős

mRNS és fehérje szintézis folyik. (A petesejt genomja csaknem teljesen

inaktív.)
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Centripetális follikuláris 

sejtek
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О •sfr© ©Jé

> /Sx
e

Dajkasejtek ©
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Operkulum ^ 
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Háti korionfüggelék
H

Hátulsó pólus

JOperkulum— 

Mikropílus — 

Gallér

3. ábra A peteérés utolsó mozzanatainak ábrázolása

A. A centripetális follikuláris sejtek megkezdik benyomulásukat a pete-és 
dajkasejtek közé. A follikuláris sejtek fokozatosan beborítják a petesejt 
elülső részét és megkezdik a vitellinmembrán és a korion szintézisét. A 
határsejtek elérték a petesejt-dajkasejtek határvonalat és megindul a 
mikropílus szintézise

B. A dajkasejtek mér csak „sapkát” alkotnak a petekezdemény előlső végén. 
A háti függelékeket a degenerálódó dajkasejtek mellett előrenyomuló 
follikuláris sejtek, a centripetális follikuláris sejtek alakítják ki.

C. Egy kifejlett pete részei. A kifejlett petét burkoló korionnak jellegzetes 
sokszögletű mintázata van. (A muslica egy kifejlett petéje 0,5 mm hosszú 
és 0,2 mm átmérőjű.)
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A dajkasejtekből jövő anyagexport kiterjed RNS-ekre, amelyeknek az

embrió koordinátáinak kialakításában van szerepük, és szállításukban

alapvető szerepe van a mikrotubuláris rendszernek (Gonzales-Reyes és mtsi,

1995; Munn és Steward, 1995). A mikrotubulusok finom huzalokként

működve pályát biztosítanak az az mRNS-ek szállításához. Az mRNS-ek

szállítását a dinéinek és a kinezinek végzik (Gonzalez-Reyes és mtsi., 1995).

Az ovogenezis végső stádiumaiban a dajkasejtek citoplazmája a

gyűrűcsatornákon át a petesejtébe ömlik. A folyamatot „dumping”-nak

nevezik, ténylegesen nagy anyagtömegek átömlesztéséről van szó, és a

citoszkeleton összehúzékony elemeire alapozódik (Robinson és mtsi., 1997).

A pete- és a dajkasejtek térfogatának növekedésével egyidőben a fol-

likuláris sejtek mitotikusan osztódnak, miközben számuk 80-ról 1200-ra nő.

A follikuláris sejteket sejtközötti hidak kötik össze (Woodruff és Tilney,

1998).

Elsősorban enhenszer-csapda vonalak segítségével már a

petekezdemény kialakulásának kezdeti stádiumában — mikor még a

follikuláris sejtek formai differenciációjának nincsenek jelei

elkülöníthetőek az ú.n. poláris follikuláris sejtek, amelyek a petekezdemény

elülső és hátulsó pólusán vannak, valamint a petekezdeményt burkoló

follikuláris sejtek is. A két póluson lévő follikuláris sejtek eleinte

potenciálisan azonos sorsúak (alapsorsuk — „default fate” — az anteriorális

sejtsors), majd a poszteriorális sejtek sorsa az oocitától kapott jelek folytán

az előbbiektől különbözővé válik. Elkülöníthetőek továbbá a majdan a
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dajkasejteken elhelyezkedő ú.n. „megnyúló” (streching) follikuláris sejtek is

(Ray és Schüpbach, 1996; Spradling, 1993; Spradling, és mtsi., 1997; Deng

és mtsi., 1997).

A petekezdemények érésével párhuzamosan megkezdődik a

follikuláris sejtek formai differenciálódása is (3. ábra). Míg a petesejt körül

elhelyezkedők oszlopszerűen megnyúlnak, a dajkasejtek felületén

elhelyezkedők ellaposodnak. Az ú.n. határsejtek (border cells), melyek

speciális follikuláris sejtek, megkezdik poszteriorális irányú vándorlásukat a

dajkasejtek között a petekezdemények elülső végétől a petesejt közelébe

A határsejtek hamarosan elérik a dajkasejtek-petesejt(3.a ábra).

határvonalat. Az elülső oszlopalakú follikuláris sejtek, a centripetális sejtek,

a pete- és az egyre kisebb dajkasejtek közé nyomulnak, mintegy „lelökik” a

degenerálódott dajkasejteket (3.b ábra). A határsejtek vándorlásának

szabályozásában szerepe van a slow border cells (slbo) gén termékének,

amely transzkripciós faktor, és valószínűleg a vándorlást közvetlenül

mediáló gének szabályozásában van szerepe (Montell és mtsi., 1992).

A peteérés utolsó fázisában a follikuláris sejtek megkezdik a peték

burkoló rétegeinek szintézisét: a belső vitellin hártyáét és a külső korionét,

közben maguk degenerálódnak. A burkoló rétegek jellegzetes képződményei

a hátoldali függelékek valamint a mikropílus, ahol a spermium behatol a

petébe (3.cábra; Margaritis és mtsi., 1980). Az időközben degenerálódott

dajkasejtek a petesejt elülső végén már csak „sapkát” alkotnak. A dorzális

függelékek benyúlnak a sapka alá és fölé. Közben a határsejtek kialakítják a
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mikropílust. Befejeződik a hátoldali függelékek fejlődése és kialakul az érett

pete (3.c és 7. ábra). A petesejtet védő héj 5 rétegű (Margaritis, 1985;

4. ábra). Alkotói a következők:

1. A vitellin membrán amely rendezetlen részecskékből áll, és a zóna

pellucidával azonos értékű képződmény.

2. A viaszréteg; többrétegű hidrofób lemezek alkotják.

3. A belső koriont kristályos rácsozat alkotja

4. A korion középső része rostos szerkezetű: az alsó és felső rostos

lemezeket gerendázat tartja össze.

5. A külső réteg laza rostokból áll. Kétrétegű, a belső kevésbé tömör

szerkezetű.

4. ábra A Drosophila melanogaster pete védőburkainak héjszerkezete
(Margaritis és mtsi., 1980; Margaritis, 1985 nyomán)

vm vitellinmembrán 
en endokorion 
icl legbelső korionréteg 
wl viaszréteg

A szaggatott vonalakból álló téglalap átmetszetet jelöl
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A Drosophila petéje azok közé a ritka peték közé tartozik, amelyeken

már létrejöttük idején, a megtermékenyítés előtt markánsan polarizált

felépítésűek (3.c ábra). Az érett pete antero-poszteriorális ill. dorzo-ventrális

részei könnyen megkülönböztethetőek, mintázatuk ill. képleteik egyértelmű

markerekként szolgálnak az irányultság megítéléséhez. Az operkulum a pete

elülső végét borító lapos, fedőszerű képlet. Akkor játszik fontos szerepet,

amikor a széle felreped és a képződő résen „kikel” a lárva a petéből.

Felületén — különösen a mikropílus körüli részen és a függelékek

belépésénél — a follikuláris sejtek lenyomata mintázata elüt a pete többi

részétől. A hátoldali korion függelékek, melyek valószínűleg az embrió

oxigénellátásában játszanak fontos szerepet, 250 pm hosszúak, nagyobbrészt

hengeres alakúak a végükön kissé lapítottak. Alapjuknál mért átmérőjük 15-

20 pm. Sejtszerű mintázat csak alapjukhoz közel figyelhető meg.

Az ovogenezisről szerzett ismeretek részben morfológiai leíráson

(King és Mohler, 1975) részben genetikai analízisen, nőstény-steril mutációk

vizsgálatán alapulnak (Konrad és mtsi., 1985; Perrimon és mtsi., 1986;

Dagelmann ás mtsi., 1990; Schüpbach és Wieschaus, 1986,1991; Szabad és

mtsi., 1989; Erdélyi és Szabad, 1989). A follikuláris sejtek eredetét,

fejlődését és funkcióját illetően ismereteink még egy évtizeddel ezelőtt is

meglehetősen szerények voltak, és nem ismertük jól a follikuláris sejtek

differenciációjának alapjait. A legutóbbi néhány év kutatásainak

eredményeképpen elsősorban a génexpresszió vizsgálatának robbanás

ma már kiterjedt ismereteink vannak
г Г1? fp*U %f.

szerű fejlődésének köszönhetően —
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annak az információcserének a jellemzőiről, amely a pete- és a dajkasejtek

valamint az őket burkoló follikuláris sejtek között lejátszódik, és — egy

nézőpontból — a follikuláris sejtek differenciációjához vezetnek. Sokat

tudunk arról, hogy milyen szerepet töltenek be a follikuláris sejtek a

petékben fejlődő embriók életében (Lehmann, 1995; Ray és Schüpbach,

1996).

Várhatóan nőstény-sterilitás a fenotípusa azoknak a mutációknak,

amelyek olyan géneket azonosítanak, amelyeknek szerepe van a follikuláris

sejtek életében (Wieschaus és mtsi., 1981; Waring és mtsi., 1983; Hawley és

Waring, 1988; Savant és Waring, 1989; Dagelmann és mtsi., 1990; Konrad

és mtsi., 1985; Galanopoulos és mtsi., 1989; Schüpbach és Wieschaus,

1991). A későbbiekben ismertetendő kutatások nősténysteril és anyai hatású

mutációkon alapulnak.

2.2. A pete és embrió polarizáltságának molekuláris alapjai

A pete aszimmetriájának kialakulásáról sokrétű ismereteink vannak. A

pete aszimmetriájának kérdése érdekes a maga okán, de a pete és az embrió

polarizációjának problémái elválaszthatatlanok. A pete- és embrionális

tengelyek kialakulása már a korai ovogenezisben megkezdődik (Lehmann,

1995). Az antero-poszteriorális és a dorzo-ventrális tengelyek kialakulása

között sok a közös elem (Anderson, 1995; Gonzales-Reyes és mtsi, 1995;

Munn és Steward, 1995). Mindkét tengely kialakulásakor alapvető

jelentőségűek a csíravonalsejtek és a petesejt közötti kölcsönös

információcserék, jelátviteli folyamatok.
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5. ábra Jelátviteli folyamatok a petekezdemény tengelyeinek kialakulásakor
(Anderson, 1995 után)

A petesejt és a szomatikus follikuláris sejtek közötti intenzív

információcsere és az embrionális polaritás szoros kapcsolata akkor került be

a köztudatba, amikor Schüpbach 1987-ben megmutatta — genetikai

mozaikok felhasználásával — hogy a follikuláris sejtek dorzális sejtsorsa és

a Drosophila embrió dorzális-ventrális polaritása egyaránt függ egy
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follikuláris sejt-függő mutációtól, a torpedótól (top). A csíravonal sejt

függő, és a follikuláris sejtek dorzális sorsának kialakításában szintén

alapvető szerepet játszó gurken (grk) gén kulcsszerepére is Schüpbach

laboratóriumában derült fény (Schüpbach, 1987). A top és a grk gének

molekuláris analízis kiderítette, hogy a két géntermék viszonya nagyon

bensőséges: receptorról és ligandjáról van szó (Neumann-Silberberg és

Schüpbach, 1993, 1994). Génjeik humán homológja a TGF-a (transforming

growth factor-alfa) gén, és annak receptorának génje (Neumann-Silberberg

és mtsi., 1993).

Elsősorban grk nőstények petekezdeményeinek vizsgálatával

bizonyították, hogy az antero-poszteriorális tengely kialakításában az oocita

magjának helyzete szabályozza a csíravonal —» szórna irányú jelátvitelt, és a

jelátvitel a grk-top jelátviteli útvonal révén történik (5. ábra). A jelátvitel

közvetlen hatása az, hogy a poszteiorálisan elhelyezkedő follikuláris sejtek

poszteriorális identitást vesznek fel (mivel addigi anteriorális identitásukat a

jel folytán elvesztik), majd visszajeleznek az oocitának. Utóbbi jel hatására

annak mikrotubulusainak irányultsága megfordul, és az elülső és hátsó

determinánsok az új irányulást felvevő mikrotubulusok mentén végleges

helyükre kerülnek. A grk nőstények petekezdeményeinél gyakorta lehetett

tapasztalni az elülső follikuláris sejtsors megkettőződését, és kimutatható

volt az elülső és hátulsó embriódeterminánsok, a bicoid (bed) és a

oskar (osk) mRNS és fehérje abnormális elhelyezkedése is (Ray és

Schüpbach, 1996).
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A dorzális-ventrális polaritás az ovogenezis 7. stádiumában válik

először nyilvánvalóvá, amikor az oocita magja annak elülső-háti részébe

vándorol (5. ábra). Az oocita sejtmagjának vándorlásához szükséges a

mikrotubulusok előzőleg kialakult megfelelő orientációja. A 8. stádiumban a

gurken (grк) gén transzkriptuma felgyűlik az oocita magja felett, és

fehérjeterméke egy elülső-hátulsó irányú sávot képez az oocita leendő

dorzális oldalán (Neumann-Silberberg és Schüpbach, 1993, 1994).

Hasonlóan az anterio-poszteriorális polarizációhoz, a gurken-szignál egy

eredetileg jelenlevő sejtsorsot, a ventrálisat tiltja le a follikuláris sejtekben:

hiányában a dorzális follikuláris sejtek ventrálisakká válnának.

A grk-top jelátviteli rendszer szép példát szolgáltat arra is, hogy

ugyanazon szignál sok esetben a fejlődés különböző stádiumaiban

felhasználódik, és más eredményre vezet. A poszteriorális és a dorzális

follikuláris sejteknek már a kezdeti jelátviteli folyamatot megelőzően

különbözniük kell a többi follikuláris sejtektől. Molekuláris markerek

kifejeződésének a korai petekezedeményen történő vizsgálata alapján

világosan elkülöníthetők a terminális és a centrális follikuláris sejtek, mint

azt már előbb említettük. A gr^-jelátvitel eleinte elnyomja az anteriorális

sorsot a poszteriorális follikuláris sejtekben, majd, a 8. stádiumban, a

dorzális follikuláris sejteket különbözővé teszi a ventrálisaktól. A

follikuláris sejtek visszajelzése a poszteriorális sejtek esetén hamarosan 

bekövetkezik, míg a dorzális-ventrális útvonalnál a megtermékenyítés után

(Spradling, 1993; Margolis és Spradling, 1997).
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A folyamatok molekuláris alapjai jórészt ismertek. Mind az antero-

poszterior, mind a dorzo-ventrális jelátvitelnél a top receptor a ras-jelátviteli

útvonalhoz kapcsolódik. A Notch- és Delta gének biztosan kifejeződnek a

terminális follikuláris sejtekben, amit a fenotípus szintjén jól alátámaszt,

hogy mindkét génben mutáns egyedeknél előfordulnak antero-poszteriorális

rendellenességek. A Notch- és Delta génnek szerepe van a poszteriorális

follikuláris sejtek -> oocita irányú visszajelzésében is az ovogenezis

folyamán. A downstream folyamatokban biztosan szerepet játszik egy

fehérje kináz A molekula (Lasko, 1995). A Delta-Notch-rendszernek szerepe

van a poszteriorális sejtek sorsának fenntartásában, és bizonyos sejtekre való

korlátozásában is (Ray és Schüpbach, 1996).

A muslica pete tehát, elsősorban az utóbbi idők kutatásainak folytán

talán a legismertebb szervvé vált (Lehmann, 1995; Ray és Schüpbach, 1996,

Spradling és Margolis 1995; Spradling, 1993; Spradling és mtsi., 1997). A

régebbi, máig referenciaként szolgáló ovogenezis elemzés (King, 1970),

amely morfológiai vizsgálatokon alapult, szilárd alapként szolgált az egyre

mélyebb és sokrétűbb analízishez (Spradling, 1993; Spradling és mtsi.,

1997). Az anya és utódjának soha nem látott bensőséges kapcsolatára derült

fény (Ray és Schüpbach, 1996). A sejt-sejt interakciókról alkotott kép

bonyolultságában és kifinomultságában minden korábbi elképzelést felülmúl.

A follikuláris sejtekről már a nyolcvanas években sejthető volt, hogy fontos

szerepet játszanak az ovogenezisben, de hogy az embrió fejlődése ilyen

mértékben értelmezhetelen nélkülük, azt csak kevesen gondolták. A
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follikuláris sejtekkel kapcsolatos ismeretek robbanásszerűen szaporodnak, és

az utóbbi időben felértékelődtek.

Mi az MTA Szegedi Biológiai Központjában 75 domináns nőstény

steril mutációt (Fs) izoláltunk (Erdélyi és Szabad, 1989; Szabad és mtsi.,

1989). Az Fs mutánsok mozaik analízise során derült arra fény, hogy

négyőjük [ Fs(3)Apc, Fs(3)Avar, Fs(2)Ugra és Fs(2)Etre] a follikuláris

sejtek funkcióját befolyásolva eredményez domináns nőstény-sterilitást.

Mivel Fs(3)Apc jellegzetes mutáns fenotípust okoz, t.i. a peték elülső

részének fejletlenségét, az Apc mutáció ígéretes eszköznek bizonyult néhány,

a follikuláris sejtek funkciójára vonatkozó kérdés megválaszolására (Szabad

és Hoffmann, 1989). Apc/+ sejtekben mitotikus rekombinációval +/+

sejteket indukáltunk, mintegy „megszabadítva” egy follikuláris sejtet attól a

„tehertől”, melyet az Apc mutáció jelent. A +/+, immáron vadtípusúként

viselkedő sejt és leszármazottai egy mozaik foltot alkotnak. E mozaik foltok,

ha alkalmas méretűek és a follikuláris sejtek megfelelő részét alkotják,

menekíthetik a mutáns fenotípust. Az Apc mozaik foltok vizsgálata alapján

megállapítottuk, hogy az Apc mutáció a petekezdemények elülső follikuláris

sejtjeinek funkcióját befolyásolja. A mutáns fenotípus úgy alakul ki, hogy

elmarad vagy nem teljes a follikuláris sejtek benyomulása a pete- és a

dajkasejtek közé a peték érésének egyik utolsó fázisában (King, 1970). A

tökéletlen follikuláris sejt vándorlás miatt az operkulum és a hátoldali

függelékek fejletlenek maradnak, ami miatt kiürül a petesejt elülső

citoplazmájának egy része és elhalnak a petekezdemények. Az Apc mozaik
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foltok vizsgálata azt is megmutatta, hogy legalábbis a petekezdemények

kialakulásakor, a sejt-leszármazás szempontjából nem elkülönültek azok a

sejtcsoportok, amelyek majdan a hátoldali függelékeket és az operkulumot

képezik. Bizonyítottuk, hogy egy-egy hátoldali függelék képzésében több

mint egy follikuláris sejt vesz részt (Szabad és Hoffmann, 1989).

Dolgozatom első része az Fs(3)Apc mutáció jellemzőit és az Apc kiónok

vizsgálatán alapulva a follikuláris sejtek fejlődését írja le. Dolgozatom

második részében a szintén follikuláris sejt-függő Fs(2)Ugra mutáció

fejlődésgenetikai analízisét tartalmazza. Mindkét mutáció kiterjedt

alkalmazásaira is kitérünk. A dolgozat utolsó részében szereplő tulipano

vagy Nupl54 gén, amely csíravonal-függő, szintén érinti a follikuláris sejtek

viselkedését.
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3. Anyagok és módszerek

3.1. A felhasznált törzsek és tartásuk

A Drosophila törzseket 25°C-on, hagyományos körülmények között

Drosophila táptalajon tartottuk (kukoricaliszt, cukor, agar és élesztő;

Ashburner és Thompson, 1978). Az Fs(3)Apc mutáció (továbbiakban Ape) a

harmadik kromoszómához kapcsolt, etil-metán-szulfonáttal indukált

domináns nőstény-steril (Fs) mutáció (Erdélyi és Szabad, 1989). Az Apc-ot

hordozó kromoszóma az mwh és e marker-mutációkkal jelölt

(mwh = multiple wing hairs; e = ebony, fekete test Lindsley és Zimm, 1992).

Az Ape mutációt egy olyan törzsben tartjuk fenn, amelyben

T(1 ;3)OR60/TM3 nőstényeket Apc/ТМЗ hímekkel keresztezünk. A

T(1 ;3)OR60 a hímek domináns letalitását okozó transzlokáció, a TM3 pedig

egy, a meiotikus rekombinációkat kiküszöbölő, domináns marker-

mutációkkal jelölt ú.n. balanszer kromoszóma (Lindsley és Zimm, 1992). A

kísérletek túlnyomó részében Apc/rucuca genotípusú nőstényeket

használtunk. (A rucuca egy nyolc recesszív markermutációt hordozó

kromoszóma, amely letális mutációktól mentes és általában mutációk

térképezésére használják.) Az Apc/rucuca nőstények rucuca nőstények és

Арс/ТМЗ hímek keresztezéséből származtak.

Az Apc/+/+ genotípusú nőstényeket, amelyek az Apc mutációt és

annak két vad allélját hordozták Dp(3;3)/TM3 nőstények és Арс/ТМЗ hímek
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párosításából nyertünk. (A Dp(3;3) tandem duplikációt jelöl, Craymer hat

Dp(3;3)S2a származéka közül egyiket jelöli, amely lefedi a h-th régió egy

részét; Craymer, 1984).

Az Fs(2)Ugra mutáció (továbbiakban Ugra) a második kromo

szómához kapcsolt, etil-metán-szulfonáttal indukált domináns nőstény-steril

(Fs) mutáció (Szabad és mtsi., 1989). Az Ugrá-1 hordozó kromoszóma a It és

bw marker-mutációkkal jelölt (It = light; bw = brown szemszínmutációk;

Lindsley és Zimm, 1992).

Az Ugra mutációt egy olyan törzsben tartjuk fenn, amelyben

T(1 ;2)Bld/OR64 nőstényeket Ugra/T(l;2) Bid hímekkel keresztezünk. A

T(1 ;2)OR64 a hímek domináns letalitását okozó transzlokáció (Lindsley és

Zimm, 1992). A kísérletek túlnyomó részében Ugra/lt bw genotípusú

nőstényeket használtunk. A It bw olyan kromoszóma, amely letális

mutációktól mentes. Az Ugra/lt bw nőstények általában It bw nőstények és

Ugra/Су Roi hímek keresztezéséből származtak (a Cy Roi egy balanszeres

kromoszóma; Lindsley és Zimm, 1992).

3.2. A mutáns fenotípus meghatározásához felhasznált módszerek

A peték fenotípusának leírásához petepreparátumokat készítettünk,

olyan módszerrel, hogy a peteburok, a korion illetve annak függelékei épen

maradjanak (Wieschaus és Nüsslein-Volhard 1986). A petéket egy detergens

(Na-dodecil-szulfát) 10 %-os oldatában mostuk, hogy a szennyeződéseket

eltávolítsuk, majd 60°C-on ecetsav és glicerin 3:1 arányú keverékében 1 óra

hosszat fixáltuk. A fixált petéket Hoyer reagens: tejsav 1:1 arányú elegyében
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fedtük le és egy napon át 60°C-on derítettük. A pete preparátumokat sötét

látóterű, vagy fáziskontraszt mikroszkópban vizsgáltuk. A petefészkeket 

kiboncoltuk, és 10'5 pg/ml DAPI tartalmú Ringer oldatban lefedtük, majd

fluoreszcens mikroszkópban vizsgáltuk. (A DAPI= diamino-fenil-indol egy

DNS-hez kötődő, nagy fluoreszcencia hatásfokú festék; Handke-Kociok és

Liebrich, 1986.)

3.3. Vizsgálatok kimérákkal

3.3.1. Petefészek kimérák

A nőstények fertilitása több szerv (petefészek, agy, zsírtest stb.)

összehangolt funkciójának eredménye (King, 1970; Szabad és Fajszi, 1982).

Bármelyik szerv hibás funkciója sterilitáshoz vezet. Annak megállapítására,

hogy az Apc és az Ugra mutáció fókusza a petefészekben vagy más szervben

van-e, petefészek kimérákat állítottunk elő.

Apc/rucuca genotípusú lárvákból petefészkeket boncoltunk ki, és

vékony üvegből készült tűvel Fs(l)K1237/+ genotípusú lárvákba ültettük át

(Ephrussi és Beadle, 1936). Az Apc/rucuca lárvák rucuca/rucuca nőstények

és Apc/CxD hímek keresztezéséből származtak. Mivel az Apc-ot hordozó és a

rucuca kromoszóma is tartalmazza az e mutációt, de a CxD balanszer

kromoszóma nem, az Apc/rucuca lárvákat könnyű volt elkülöníteni, mert

légzőnyílásaik sötéten pigmentáltak. Az Fs(l)K1237 mutációt hordozó

nőstények ősivarsejtjei degenerálódnak, de a mutáció a testi sejtek funkcióját 

nem érinti (Busson és mtsi., 1983; Perrimon, 1984). A KI237 mutációt
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hordozó ősivarsejtekből nem származnak peték. A kifejlődött, Apc/rucuca

petefészket is hordozó kimérákat vizsgáltuk: raknak-e Apc típusú petéket,

vagy sem. Ha igen, úgy az Apc mutáció a petefészek funkcióját befolyásolja.

Ellenkező esetben az Apc fenotípus kialakulásáért a nőstények valamely más

szerve felelős.

Az Ugra mutáció fókuszának vizsgálatakor Ugra/Bc Gla hímek és

al dp b pr c px nőstények keresztezésével Ugra/al dp b pr c px lárvákat

állítottunk elő, amelyekből petefészkeket boncoltunk ki és vékony üvegből,

és azonos módon jártunk el, mint az Apc mutáció fókuszának vizsgálatakor.

A Be marker lehetővé tette az Ugra mutációt hordozó lárvák azonosítását. A

kifejlődött, Ugra/al dp b pr c px sp petefészket is hordozó kimérákat

vizsgáltuk: raknak-e petéket, vagy sem. Ha nem, úgy az Ugra mutáció a

petefészek funkcióját befolyásolja. Ellenkező esetben az Ugra fenotípus

kialakulásáért a nőstények valamely más szerve felelős.

Egy második kísérletben ép petefészkeket (valójában az Apc lárvákba

fs(l)K10 w mai marker-mutációkra, míg az Ugra lárvákba у v f mai

homozigóta lárvák petefészkeit) transzplantáltuk Apc/rucuca ill.

Ugra/al dp b pr c px sp lárvákba. Az fs(l)K10 recesszív ivarsejt-vonal

függő, jellegzetes alakú petéket eredményező mutáció (Wieschaus és mtsi.,

1978). A mai marker-mutációt hordozó petefészkek hisztokémiailag

azonosíthatók: bennük inaktív az aldehid-oxidáz enzim (Janning, 1972). A

donor lárvák homozigóták a white (w) marker-mutációra és színtelen

Malpighi edényük miatt könnyen felismerhetők.
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3.3.2. Ivarsejt-vonal kimérák

A petefészkeket ivarsejt-vonal és mezodermális eredetű, főként

follikuláris sejtek alkotják. Ivarsejt-vonal kimérák vizsgálatával eldönthető,

hogy a tanulmányozott mutáció az ősivarsejtek vagy a mezodermális eredetű

sejtek funkcióját befolyásolja-e. Az ivarsejt-vonal sejtek ősei, az ú.n. sarki

sejtek az embriogenezis kezdetén jól felismerhetők, 12gm-nyi üvegtűvel

összegyűjthetők, más embriókba átültethetők, csíravonal kimérák állíthatók

elő (Lehmann és Nüsslein-Vollhard, 1986). Ha egy Apc/+ ill. Ugra/+

ivarsejtvonal sejteket és ép testi sejteket hordozó kiméra Apc típusú petéket

rak, ill. nem rak petét, úgy arra következtethetünk, hogy az Apc és/vagy az

Ugra mutáció az ivarsejtek funkcióját befolyásolja. Ellenben, ha a kimérák

ép petéket raknak, úgy bizonyítottnak tekinthetjük, hogy az Apc mutáció a

testi sejtek funkcióját befolyásolja.

Először rucuca/rucuca nőstények és Apc/ТМЗ hímek keresztezéséből

származó embriók sarki sejtjeit ültettük át olyan embriókba, amelyek vad

típusú nőstények és Fs(l)Kl237/Y hímek keresztezéséből származtak. Egy

embrióba csak egyféle típusú sarki sejteket transzplantáltunk. A kikelő

nőstényeket rucuca/rucuca hímekkel párosítottuk. A kimérákat egyenként

vizsgáltuk.

Egy második kísérletekben yvf mai homozigóta embriók sarki sejtjeit

ültettük rucuca/rucuca nőstény és Арс/ТМЗ hím szülőktől származó

embriókba, (y, v, f és mai recesszív marker-mutációk. Közülük csupán a mai

bírt jelentőséggel kísérleteinkben.) A kifejlődő nőstényeket у v f mai
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hímekkel kereszteztük. A kimérák pete- és utódprodukcióját 14-16 napig

figyeltük. Ezután petefészkeiket kiboncoltuk és hisztokémiailag festettük a

mai homozigóta (nem festődő) petekezdemények kimutatásának céljából

(Janning, 1972).

Az Ugra mutáció vizsgálatánál először al dp b pr c px sp nőstények és

Ugra/Cy Roi hímek keresztezéséből származó embriók sarki sejtjeit ültettük

át olyan embriókba, amelyek vad típusú (ORE-R) nőstények és K1237/Y hí

mek keresztezéséből származtak. A kikelő nőstényeket al dp b pr c px sp

hímekkel párosítottuk. A kimérákat egyenként vizsgáltuk.

Egy második kísérletekben у v/mai homozigóta embriók sarki sejtjeit

ültettük al dp b pr c px sp nőstények és Ugra/Cy Roi hímek keresztezéséből

származó embriókba, majd azonosan jártunk el, mint az Apc mutációnál.

3.4. Az Apc+ és Ugra+ kiónok indukciója mitotikus rekombinációval

Röntgensugárzással az egyedfejlődés különböző szakaszaiban

mitotikus rekombinációt indukálhatunk az Apc/+ (Ugra/+) pete

kezdeményekben (10. ábra). A mitotikus rekombinációt követően képződő 

+/+ (=Apc' vagy Ugra+) sejtek „megszabadulnak” a mutáns alléitól,

vadtípusúként viselkedve folytathatják fejlődésüket, teljesen 

részlegesen revertáltathatják a mutáns fenotípust. Összességében tehát

Apc+ (Ugra+) mozaik foltok 

képződhetnek, melyek eredményeként várhatóan ép vagy közel ép peték

vagy

mitotikus rekombináció következtében

fejlődhetnek, melyeket „kivételes” petéknek neveztünk.
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Az Apc+ kiónokat Apc/rucuca genotípusú nőstényekben indukáltuk

1000 röntgen dózissal (150 kV; 0,5 mm alumínimum szűrő; 500 R/min) az

egyedfejlődés különböző stádiumaiban: blasztoderma, fiatal harmadik

stádiumú lárva, fiatal báb és kifejlett aduit (rendre 2,5-3,5; 70-74; 118-122

és 340-372 órával az egyedfejlődés kezdete után). A kifejlődő nőstényeket,

egyenként 2-3 rucuca/rucuca hímmel kereszteztük és 11-30 napon át

vizsgáltuk úgy, hogy őket naponta friss táptalajra helyeztük (Wieschaus és

Szabad, 1979). Figyeltük a petehozamot, és az Apc-tól eltérő alakú peték

megjelenését. Utóbbiakat, ha belőlük lárvák nem keltek ki, összegyűjtöttük

és mikroszkopikusan vizsgáltuk.

Az Ugra+ kiónokat Ugra/lt bw genotípusú nőstényekben indukáltuk,

azonos módon az Apc nőstényeknél leírtakkal. A kifejlődő nőstényeket,

egyenként 2-3 It bw hímmel kereszteztük és legalább 24 napon át vizsgáltuk:

figyeltük, raknak-e petét. Utóbbiakat, ha belőlük lárvák nem keltek ki,

összegyűjtöttük és mikroszkopikusan vizsgálatuk.

Eredményeinket statisztikai módszerekkel értékeltük.
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4. Eredmények

4.1. Кг Apc mutáció jellemzői

Az Apc/+ nőstényektől, bármilyen genotípusú hímekkel párosítva

őket, nem származnak utódok: Apc egy domináns nőstény-steril mutáció. Az

Apc/+ nőstényektől származó peték kb. 0,2%-ában az embrionális fejlődés

ugyan megindul de korai szakaszában elakad és szinte sohasem jut el a

lárvális kutikulaképződéséig.

A mutáció életképességet befolyásoló tulajdonságát meghatározandó

Apc/ТМЗ hímeket kereszteztünk CxD/ТМЗ nőstényekkel. A keresztezésből

141 Арс/ТМЗ és 136 CxD/ТМЗ utód származott. A kontroll kísérletben, ahol

mwh e/TM3 hímeket kereszteztünk CxD/ТМЗ nőstényekkel, 110 mwh e/TM3

és 103 CxD/ТМЗ utódot kaptunk. (Az Apc mutációt egy mwh e marker

mutációkkal jelölt kromoszómán indukáltuk.) Mivel az Apc mutáció az 

utódok gyakoriságát nem befolyásolta (P»0,05; y2 próba), arra

következtettünk, hogy az Apc mutációnak a hordozók életképességére nincs

hatása. Egy domináns nőstény-steril mutáció jellemzéséhez tudnunk kell,

hogy a mutáns fenotípus változik-e a genetikai háttér függvényében: ezért

megvizsgáltuk a mutáció penetranciáját és expresszivitását. Mivel az 

Apc/TM3\ Apc/CxD, Apc/+’; Apc/+2) Apc/rucuca és Apc/OR-60 nőstények

1, 2 két különböző vadtípusú törzsből származó genetikai háttér
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Vadtípusú (bal oldalt) és az Apc mutációt hordozó petekezdemények.

A felvételek DAPI festés után fluoreszcens mikroszkópban készültek. Jól 
láthatóak a 15 dajkasejt nagy, és a follikuláris sejtek kis sejtmagjai. Míg a 
vadtípusú dajkasejtek magjai épek, az Apc mutációt hordozókék piknotikusak, 
szétesőek, különösen a fejlettebb petekezdeményekben (nagyítás 280X, kivéve a 
jobb oldali alsó felvételt, ahol 560X).

mindegyike steril volt és a mutáns fenotípus sem függött a genetikai

háttértől, arra következtettünk, hogy az Apc mutáció penetranciája és

expresszivitása is (a nőstény-sterilitást illetően) 100%-os.

Az Apc/ТМЗ genotípusú nőstények 10,8 ± 8,8, míg a kontrollként

vizsgált mwh e/TM3 nőstények 65,3 ± 19,2 petét raktak naponta. (12-12
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nőstény, 4 napon át). A két gyakoriság szignifikánsan különbözik

(P < 0,01; t-próba), jelezve, hogy az Apc mutáció csökkenti a nőstények

petehozamát.

A petefészkek DAPI festésével kimutattuk, hogy a petekezdemények

jelentős hányada degenerálódott. A degenerációt a dajka-sejtek magjainak

piknotikus jellege mutatja, a kondenzálódott, szétesőfélben lévő kromatin

(6. ábra).

4.2. Az Apc fenotípusa

Az Apc/+ genotípusú nőstények a vadtípusútól eltérő alakú petéket

raknak (7. ábra). A peték 95%-a a lerakás után összeesik, kiürül. Rajtuk a

hátoldali korionfüggelékeknek csak a nyomai találhatók meg. A petéknek kb.

5%-a nem ürül ki. Rajtuk csak csökevényes függelékek figyelhetők meg. Az

operkulum legtöbbször hiányzik. A mikropílus alatt nincsen gallérszerű

képződmény. Ugyanakkor a pete felszínén a follikuláris sejtek határait jelző

korion mintázat megfelel a vadtípusénak (7. ábra).

Mikroszkópos vizsgálataink megmutatták, hogy a vitellogenezist

megelőzően a petekezdemények száma a vadtípuséval azonos. Az egy

petekezdeményt burkoló follikuláris sejtek számában sem tapasztaltunk

eltérést. A follikuláris sejtek vándorlása a petekezdemény felületén csak

abban tér el a vadtípustól, hogy az elülső follikuláris sejtek, a centripetális

sejtek benyomulása a pete és a dajkasejtek közé nem vagy csak részlegesen

történik meg.



4. Eredmények 34

' *•*

7. ábra Дрс (balra) és vadtípusú (jobbra) peték sötétlátóteres (felső) és 
fáziskontraszt (alsó) képe.

Az Лрс peték korionfüggelékei, melyek a peték hátoldalán elöl képződnek, 
fejletlenek.
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A follikuláris sejtek hibás funkciója lehet a mutáns fenotípus oka: a

petekezdeményekben a petesejtet védő rétegek és függelékek képződése a

peték elülső részén nem, vagy csak részlegesen történik meg, azt

eredményezve, hogy a petesejt citoplazmájának egy része kiürül, elfolyik, a

peték már kezdemény formájában degenerálódnak, vagy röviddel a lerakás

után elvesztik alakjukat. Tehát az Apc mutáció az ovogenezis egyik

specifikus lépését, az elülső struktúrák kialakulását gátolja egy follikuláris

sejtcsoport funkciójának megakadályozásával.

4.3. Az Apc mutáció fókusza

Egy mutáció fókuszán azt a szervet, szövetet, vagy sejtcsoportot

értjük, amely funkcióját a mutáció befolyásolja. Az Apc mutáció fókuszát két

lépésben határoztuk meg.

4.3.1. Petefészek kimérák

Amikor Apc/rucuca genotípusú lárvák petefészkeit transzplantáltuk

+/K1237 lárvákba, a 11 kiméra mindegyike Apc fenotípusú petéket rakott.

(1. táblázat). A reciprok kísérletben, amikor ép (valójában KW w mai

homozigóta) lárvák petefészkeit ültettük Apc/rucuca lárvákba, a kimérák az

Apc fenotípusú peték mellett a donorra jellemzőeket is raktak. A petefészek

kimérák vizsgálata megmutatta, hogy az Apc mutáció a petefészek funkcióját

befolyásolja és nincs hatással az egyéb testi szervekre, szövetekre: az Apc

mutáció fókusza a petefészkekben van.
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1. táblázat Petefészek kimérák

Kimérák száma*5A peték típusaGenotípus

GazdaDonor

+/K1237a ApcApc/rucuca —» 11

Apc/rucuca K10 + ApcK10 w mai -» 3

(a) A KI237 (=Fs(l)Kl 237) mutáció megakadályozza az olyan 
petekezdemények fejlődését, amelyek hordozzák a KI237 mutációt. 
KI237 nincs hatással a testi sejtek funkciójára.

(b) Azokat az eseteket tüntettük fel, ahol a beültetett petefészek feltapadt a 
gazda nőstények petevezetékére.

4.3.2. Csíravonal-kimérák

Csíravonal-kimérák vizsgálatával a mutáció fókusza tovább

pontosítható. Eldönthető, hogy a mutáció a pete- és a dajkasejtek, vagy a

petefészek mezodermális eredetű sejtjeinek funkcióját befolyásolja-e.

Először rucuca/rucuca nőstények és Apc/ТМЗ hímek keresztezéséből

származó embriók sarki sejtjeit ültettük át +/K1237 embriókba

(2.A táblázat). A 74 nőstény közül 24 volt kiméra. Valamennyiük normális 

alakú petéket rakott. A petékből lárvák keltek ki, majd aduitokká fejlődtek. 

A transzplantált sarki sejtek genotípusára a kikelő utódok fenotípusából 

következtettünk: 14 kiméra Apc/rucuca, 10 rucuca/ТМЗ sarki sejteket 

hordozott. Vagyis, az Apc mutációt hordozó ivarsejtvonal sejtekből ép peték 

és utódok fejlődhetnek, amennyiben ép follikuláris sejtek veszik körül őket. 

Ez az eredmény azt jelzi, hogy az Apc mutáció fókusza nem lehet az ivarsejt

vonal sejtekben.
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8. ábra Az Apc/rucuca, у v f mai ősivarsejteket is hordozó kiméra nőstények
néhány petecsöve.

A mai homozigóta ősivarsejtekből származó petekezdemények nem 
festődnek. (Megjegyzés: a mezodermális eredetű sejtekben nincs aldehid- 
oxidáz enzimaktivitás, ezért nem festődnek a follikuláris sejtek.)

A második kísérletben у vf mal/у vfmai genotípusú embriók sarki

sejtjeit ültettük át Apc/rucuca vagy rucuca/TMS embriókba. (2.В táblázat). A

37 rucuca/ТМЗ genotípusú, ú.n. belső kontrollként használható nőstény

közül 10-től származtak у vf mai utódok. Az utódok 2-24%-a volt у vf mai.

A 42 Apc/rucuca nőstény mindegyike kizárólag Apc fenotípusú petéket

rakott. A kontroliban megfigyelt 10/37 arány alapján feltételezhetjük, hogy a

42 Apc/rucuca nőstény közül 11-12 hordozott у v f mai genotípusú

ivarsejtvonal sejteket. Mégis, egyiküktől sem származtak у vf mai utódok.

Ez az eredmény azt jelzi, hogy az Apc mutáció fókusza a petefészkek
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mezodermális eredetű komponenseinek egyikében, valószínűleg a folli-

kuláris sejtekben van.

2. táblázat Csíravonal kimérák

A

A szülők genotípusa Gazda A kimérák típusa

Nőstények3Gazda Apc/rucucaDonor rucuca/TM3

Rucuca/rucuca +/+ (ORE-R)

74 14 10xx

Apc/TM3 KI 237/Y

(a) A gazda nőstényeket rucuca hímekkel kereszteztük.

В

A szülők genotípusa Gazda nőstényekb

GazdaDonor Apc/rucuca Rucuca/TM3

Összes ÖsszesKiméra Kiméra

у v /mal/у v fmal rucuca/rucuca

42 7c 37 10x X

yvf mal/Y Apc/TM3

(b) A gazda nőstényeket yvf mal/Y hímekkel kereszteztük.
(c) Ezek a kimérák tartalmaznak mal/mal nem festődő petekezdeményeket.

Annak a 10 rucuca/ТМЗ kimérának, melyek у v f mai utódoknak is

életet adtak 14-16 nap elteltével kiboncoltuk a petefészkeit és aldehid-oxidáz

enzimaktivitás alapján megfestettük. Hetőjükben olyan petekezdeményeket

azonosítottunk, amelyek nem festődtek, bennük a pete- és dajkasejtek mai

homozigóták voltak. (E 7 kiméra utódai között fordultak elő legnagyobb
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gyakorisággal у v/mal utódok.) A 42 Apc/rucuca genotípusú nőstény közül

7 tartalmazott nemfestődő petekezdeményeket (8. ábra). Bár a nemfestődő

petekezdemények funkcióképes pete- és dajkasejteket tartalmaztak, mégsem

fejlődtek ép petékké a petefészek Apc testi sejtjei miatt.

A eredmények amellett szólnak, hogy az Apc típusú peték

kialakulásáért a petefészek follikuláris sejtjei felelősek, nem pedig a pete- és

a dajkasejtek.

4.4. Az Apc mutáció térképezése

Az Apc/rucuca ősivarsejteket tartalmazó kiméráktól rekombináns

utódok is származtak. Mi az utódok közül rekombináns nőstényeket

izoláltunk, és vizsgáltuk: hordozzák az Apc mutációt vagy sem. A

rekombinánsok analízise megmutatta, hogy az Apc mutáció a harmadik

kromoszóma bal karján, a h és a th marker-mutációkkal határolt szakaszon

lokalizálható. A különféle típusú rekombinánsok sterilitása vagy fertilitása

alapján térképeztük az Apc mutációt. Amint azt a 9. ábra mutatja, az Apc

mutáció a h-th távolságot 68/18 arányban osztja. Tekintve, hogy a h és a th

lokuszok helye 26,5 illetve 43,2 cM, az Apc mutáció helye 39,5 cM.
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9. ábra Az Apc mutáció térképezése.

A számok az Apc/rucuca ősivarsejteket és +/K1237 testi sejteket hordozó 
kiméráktól származó különféle genotípusú rekombináns nőstények utódait 
jelölik. Az utódok genotípusára a rucuca/rucuca hímekkel végzett 
keresztezés alapján következtettünk.

4.5. Az Apc mutáció jellege

A térképezési adatok ismeretében létre lehetett hozni Apc/+/+

nőstényeket, amelyek két kópiában hordozták az Apc mutációt és annak vad

allélját. Mivel az Apc/+/+ nőstények ugyanolyan petéket raktak mint az

Apc/+ nőstények, arra következtettünk, hogy az Apc mutáció neomorf típusú

(Muller, 1932), a mutáns fenotípus „funkciónyerés” következménye.

4.6. A röntgensugárzás hatása az Apc/rucuca nőstényekre

Az Apc mutáció pontosabb fókuszáról információkat nyerhetünk, ha

Apc/rucuca nőstényeket röntgensugárzásnak teszünk ki. Röntgensugárzás

hatására mitotikus rekombináció játszódhat le (esetleg bekövetkezhet az Apc

mutáció reverziója): olyan sejtek képződhetnek, melyek nem hordozzák az
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Apc mutációt (10. ábra). Ezek a sejtek részt vehetnek a peték képződésében

és végeredményben olyan peték fejlődhetnek, melyek részlegesen vagy

tökéletesen épek. A fentiek alapján 413 aduit nőstényt sugaraztunk be és

vizsgáltunk legalább 28 napon át 10-es csoportokban. A 42 csoport közül 21-

ből származtak utódok.

mitotikus
rekombináció

Apc
* m*
Apc*Apc VWvD

** AVA*

vVAa ++ +
VvW*++ V-^+

-+ v/wfl+

anyasejt leánysejtek

10. ábra Az Apc mutációt nem tartalmazó Apc+ sejtek kialakulása mitotikus 
rekombináció után.

Az utódsejtek egyike nem tartalmazza az Apc alléit, így tovább fejlődhet. A vékonyabb 
ill. vastagabb vonalak az apai ill anyai kromoszómákat jelképezik. A + jel a vadtípusú 
alléit szimbolizálja.



3. táblázat A röntgensugárzás hatása Apclrucuca nőstényekre3

Csoportok N, számú mozaik nőstényt tartalmazó 
csoportok*5

Nőstények Utód/csoportok Összes utód

Összes Utódok
származtak

0 1 2 3 4 Vizsg. Mozaik % 1 2 >3
(N)

29c42 21 21 14,6 5,0 1,2 0,2 413 7,0 0 2 19 153

(a) 3-5 napos Apc/rucuca nőstényeket sugároztunk be 1500 R dózissal. A nőstényeket 10-es csoportokban vizsgáltuk. A 
nőstényeket még besugárzás előtt rucuca hímekkel kereszteztük. Megszámláltuk, hogy a csoportok közül hánytól 
hány utód származott.

(b) Egy Poisson eloszlás alapján becsült érték, N; = P(i)N, ahol P(i) = e'^Vi!, és figyelembe véve, hogy P(0) = N0/N = e'\

(c) 29 (14,6- 1)+ (5-2)+ (1,2-3)+ (0,2-4)



4. táblázat A "kivételes" peték képződésének jellemzői

Életkor a 
besugárzás 

idején

Átlagos
klónméret

Összes
"kivétele"

pete

Összes
klón

Nőstények Minimális
vizsgálati

"Kivételes" peték száma 
nőstényenként

Kiónok száma 
nőstényenként

idő

Vizsgált Mozaik % 1 2 0 1 2>3 >3

Kontroll 374 4 1,1 1 2 2 10 370 4 0 0 43,5 ±0,7

3 244 16 6,6 8 11 41 71 228 15,4 0,5 0 1613,5 ± 13,2

72 201 41 20,4 12 16 3 22 460 160 36,5 4,2 0,3 4610,8 ± 10,5

120 109 24 22,0 12 12 0 12 139 85 21,1 2,6 0,2 2710,6 + 6,7

360 385 119 30,9 17 76 25 18 223 226 98,4 18,2 2,4 1435,4 ± 3,4

(a) Órák a pete lerakása után. (3 = blasztoderma, 72 = korai harmadik stádiumú lárva, 120 = fiatal báb, 360 = kifejlett 
aduit)

(b) A vizsgálathoz 1000 R dózissal az egyedfejlődés különböző stádiumaiban besugárzott Apc/rucuca nőstényeket 
használtunk fel.

(c) A mozaikok 95%-ának azonosításához szükséges idő.

(d) Az adatok a > 3 petét tartalmazó kiónokra vonatkoznak.

(e) Egy Poisson eloszlás alapján becsült értékek, Ni = P(i)N, ahol P(i) = e'xA,7i!, figyelembe véve, hogy P(0) = N0/N = e'\
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5. táblázat A felnőtt korban besugárzott nőstények "különleges” 
petéinek megjelenési gyakorisága és típusai3

A peték típusai Egy petéből álló kiónok > 3 petéből álló kiónok

db % db %

Nem kelt ki"Heterogén" 20 16,0 15 15,3

peték Kikelt 2 1,6 4 4,1

Vadtípushoz Nem kelt ki 78 62,4 51 52,0

hasonló peték Kikelt 25 20,0 28 28,6

Összesen 125 100,0 98 100,0

(a) Azokat a nőstényeket, amelyektől egyenként egy „kivételes” pete 
származott, képviseli az „egy petéből álló kiónok” csoportja. Azokat, 
amelyektől > 3 „kivételes” pete származott a „follikuláris őssejt eredetű 
kiónok”
sejtekben/prefollikuláris sejtekben indukálódott Apc+ 
reprezentálják.

jelentik, amelyek valószínűleg a szomatikus sztem
kiónokat

Véletlenszerű klónindukciót feltételezve egy Poisson-eloszlás alapján 

megbecsültük az Apc+ kiónok számát és azt 29-nek találtuk (3. táblázat). Az 

Apc+ mozaikosság gyakorisága 7% volt. Az utódok közül véletlenszerűen 55

nőstényt választottunk ki. Közülük 23 fertilis volt. A további 32 jellegzetes 

Apc petéket rakott. Vagyis az Apc+ kiónok lehetővé teszik, hogy az Apc/+

ivarsejtekből utódok származzanak. Ez az eredmény megerősíti az

ivarsejtvonal-kimérák esetében megfigyelteket: az Apc mutáció nem az 

ősivar-, hanem a petefészek mezodermális eredetű sejtjeinek funkcióját

Öf %
: rí Xq j;, t

V*

befolyásolja.

<5?/
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6. táblázat Az Apc+ mozaikosság jellemzői a

Sajátság Besugárzás ideje

Felnőtt Lárva

A mozaikosság gyakorisága ("kivételes" peték) 30,9% 20,4%

7,0% bA besugárzott nőstények hány százalékától származott utód n. v.

Apc/Apc+ allélek aránya az utódokban 1:1 1:1

Egyetlen "kivételes" pete/Apc+ klón 87,0% 46,0%

Több "kivételes" pete/Apc+ klón 13,0% 54,0%

Vad típushoz tartozó "kivételes" peték 82,4% 92,6%

"Heterogén" peték 17,6% 7,4%

Vad típushoz tartozó "kivételes" peték, melyekből lárvák
keltek ki

29,1% 87,0%

"Heterogén" peték, amelyekből lárva kelt ki 10,0% 29,4%

Az első "kivételes" pete megjelenésének átlagos ideje (nap) 10,7 5,7

A mozaikok 95%-ának azonosításához szükséges idő
(napok)

17,0 12,0

A "heterogén" peték 95%-ának azonosításához szükséges
idő (napok)

14,0 19,0

Vad típushoz hasonló "kivételes" peték azonosításához 
szükséges idő (napok)

21,0 20,0

(a) 1000 R-t használtunk az Apc+ mozaikosság indukálásához, kivéve a (b) 
esetet.

(b) 1500 R-t használtunk, 

n.v. = nem vizsgáltuk.
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Érdekes, hogy a besugárzott nőstények minden utódja a besugárzást követő

14. nap után lerakott petékből származott.

4.7. A vad fenotípus visszaállítása röntgensugárzással

A peték morfológiai bélyegeiért a follikuláris sejtek felelősek, amiből az

következik, hogy a mozaik (Apc/+ és +/+ follikuláris sejteket egyaránt hordozó)

peték morfológiájából következtethetünk a follikuláris sejtek genotípusára.

Mozaik petéket úgy hoztunk létre, hogy az Apc alléit mitotikus rekombinációval 

bizonyos sejtekből eltávolítottuk, Apc kiónokat indukáltunk (10. ábra).

Amennyiben a besugárzást követően a peték alakja (elsősorban az operkulum és a

hátoldali függelékek) akár részlegesen is helyreáll, úgy arra következtethetünk,

hogy az Apc mutáció az elülső follikuláris sejtek funkcióját befolyásolja. A fenti

cél érdekében Apc/rucuca embriókat, lárvákat, bábokat és aduitokat sugaraztunk

be, majd figyeltük a kifejlődő nőstények petéit.

A részlegesen helyreállt morfológiájú petéket a továbbiakban „kivételes”

petéknek nevezzük. A „kivételes” kategórián belül megkülönböztetünk

„heterogén” petéket, melyeknek egy, másfél, vagy két vékony hátoldali

függelékük volt. Várható volt továbbá, hogy a „kivételes” peték némelyikében az 

embriógenezis, teljesen vagy esetleg csak részlegesen, de lejátszódik.
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11. ábra A „kivételes” peték Apc+ kiónokat jeleznek.

Hátoldali függelékeik alakban és méretben is nagymértékben különbözhetnek.
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12. ábra A kifejlett nőstények besugárzását követően megjelenő „kivételes” 
peték időbeli ábrázolása.

Az üres körök jelképezik azokat a petéket, amelyekből lárvák keltek ki. A 
kitöltöttek azokat, amelyekből nem keltek ki lárvák. A hátoldali függelékeket 
csak a különleges estekben jeleztük. A vízszintes szaggatott vonalak az 1, 2 és 
>3 „kivételes” petét rakó osztályok határait jelzik. Az egy vonalban lévő jelek 
egy mozaik nőstény petéit reprezentálják. (Ha a nőstény egy napon több petét 
rakott, kis számmal jeleztük.) A sorvégi rövid vonalak a megfigyelések 
időtartamát jelölik az egyes nőstényeken.
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13. ábra A különféle „kivételes” peték megjelenésének időbeli lefutása lárvák 
besugárzása esetén.

A jelölések megegyeznek a 12. ábrán láthatókkal.

A mitotikus rekombinációval az egyedfejlődés különböző stádiumaiban

indukált Apc+ kiónokból, a „kivételes” peték gyakoriságából és típusából 

következtetéseket reméltünk levonni (1) az Apc mutáció fókuszára, (2) 

korionfüggelékeket szintetizáló sejtek fejlődésbiológiai jellemzőire: csíravonal

a

jellegére és determináltsági fokára.
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14. ábra A „kivételes” peték megoszlása annak függvényében, hogy az 
egyedfejlődés mely szakaszában indukáltuk az Apc kiónokat.

3 óra — blasztoderma 
72 óra — fiatal harmadik stádiumú lárva 

120 óra — fiatal báb 
360 óra — 5 napos aduit

A feketével jelzett petékből nem keltek ki lárvák, míg a fehérrel jelzettekből 
igen.
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15. ábra Az oszlopdiagrammok azt ábrázolják, mikor rakták le a különféle 
típusú „kivételes” petéiket a felnőttként besugárzott nőstények.
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A 374 kontroll, be nem sugárzott nőstény közül négy rakott „kivételes”

petéket, összesen 10-et (4. táblázat). A 10 kivételes pete közül 9 volt vad küllemű

egy pedig egy átlagos méretű és egy csökevényes függeléket hordozott (11. ábra).

Az ép küllemű peték közül kettőből kelt ki lárva. A röntgensugárzás hatására a 

mozaikosság gyakorisága szignifikánsan nőtt (P < 0,05; x2 teszt) (4. táblázat). Az

egyedfejlődés későbbi stádiumaiban indukált Apc+ kiónok gyakoribbak,

ugyanakkor kisebbek mint az egyedfejlődés kezdetén indukáltak.

A blasztoderma stádiumú embriók besugárzásánál 8, a korai harmadik

stádiumos lárváknál és fiatal báboknál 12, a felnőtt korban besugárzott

nőstényeknél pedig 17 napnyi vizsgálat volt szükséges a mozaik nőstények

legalább 95%-ának azonosításához (12. és 13. ábra és 4. táblázat).

Az aduit nőstényként besugárzott 385 nőstény közül 11 (30,9%) volt

mozaik. Közülük 76 (63.9%) egyenként csupán egy, 25 (21%) egyenként kettő, 8

(6.7%) három, 10 (11.9%) pedig több mint három „kivételes” petét rakott.

A várható gyakoriságokat, hogy t.i. hány nőstény hordozhatott 0, 1, 2 illetve 

> 3 Apc+ kiónt, egy Poisson-eloszlás alapján becsültük. A 266, mozaikosságot 

nem mutató nőstényt úgy tekintettük, hogy nem hordoztak Apc+ kiónt. A 

nullatalálatos kategória alapján úgy becsültük meg, hogy rendre 98, 18 és 2-3 

nőstény hordozott 1, 2 vagy > 3 Apc+ kiónt (4. táblázat). Feltűnő, hogy mindössze

2-3 olyan nőstényre számíthatunk, amelyektől egyenként > 3 „kivételes” pete 

származna, mégis 18 ilyen nőstényt figyeltünk meg ( amelyek átlagban egyenként 

5,4 petét raktak; 4. táblázat) A különbség szignifikáns (P <0,01; x2 teszt). Ez az 

eredmény azt jelenti, hogy vannak olyan Apc+ kiónok, amelyekből egynél több
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„kivételes” pete származik, léteznek őssejt típusú ú.n. prefollikuláris vagy

szomatikus sztemsejtek a muslica nőstényekben.

Szoros összefüggést tapasztaltunk az Apc+ kiónok indukciójának időpontja 

és a „kivételes” peték morfológiája között: az egyedfejlődés minél korábbi

stádiumában történt a klónindukció, annál nagyobb volt a vadtípushoz hasonló

„kivételes” peték aránya. Hasonlóan összefüggés mutatkozott a klónindukció

időpontja és a „kivételes” peték „sorsa” között: minél korábban történt a

klónindukció, annál nagyobb arányban keltek ki lárvák a „kivételes” petékből

(6. táblázat). A „kivételes” peték legtöbbje a vadtípushoz hasonló volt. A

hátoldali függelékek morfológiája — különösen azoknál a petéknél, amelyek csak

egyet hordoztak változatos volt alak, méret és vastagság tekintetében. De a

hátoldali függelékek különbözhetnek az olyan „kivételes” peték esetében is,

amelyek két függeléket hordoztak. A „heterogén” peték (amelyeknek egy, másfél

illetve két függelékük volt) aránya 7-8% (57/460) volt, amikor a kiónokat

lárvákban illetve fiatal bábokban indukáltuk. Felnőtt nőstények besugárzását

követően ez az arány 17,6%-ra emelkedett (5. és 6. táblázat; 14. és 15. ábra).

Amíg a 41, egy függeléket hordozó „kivételes” pete közül mindössze 4-ből kelt ki

lárva (9,7%) addig a 45 másfél függeléket hordozó közül már 13-ból (20,8%).



4. Eredmények 54

16. ábra Sötét látóterű felvételek mozaik petékben fejlődött és elpusztult 
embriókról.

A hasoldalt és a szegmenteket kitin horogsorok jelzik. A petékben lárvák 
fejlődtek, de nem tudtak kikelni. A felső sor közepén lévő lárva közel azonos a 
vadtípusúval. Az első sor jobb oldalán lévő lárvának hiányoznak a feji 
struktúrái, és szegmentjei is fejletlenek. A jobb alsó petének csak egy hátoldali 
függeléke volt, a benne kifejlődött lárvának hiányzik néhány feji struktúrája, 
éppen azon az oldalon, ahol nem fejlődött ki hátoldali függelék.
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A vizsgálat időtartama (парок)
17. ábra A „kivételes” peték megjelenésének időbeli lefutása

О lárvális (72 óra) besugárzás után
• aduit (360 óra) besugárzás után
* heterogén (egy, másfél vagy két rövid hátoldali függeléku) peték megjelenése 

aduitok besugárzása után
■ az ép peték megjelenése aduit besugárzás nyomán

Nyilvánvaló, hogy az egyedfejlődés minél korábbi stádiumában történt az 

Apc+ kiónok indukciója, annál nagyobbak az Apc+ kiónok és annál nagyobb az

esély arra, hogy az Apc mutáns petéből lárva keljen ki. Várható, hogy a normális

alakú peték aránya, amelyekből utód is fejlődik, nagyobb a lárva és a bábál

lapotban végzett besugárzást követően, mint a kifejlett nőstények esetében. Az

eredmények a várakozásnak megfelelően alakultak. A lárvák és a bábok
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besugárzását követően a „kivételes” peték 92,6%-a vadtípusúnak tűnt és 90%- 

ukból lárvák keltek ki. Amikor kifejlett nőstényekben indukáltuk az Apc+ 

kiónokat, a „kivételes” peték 82,4%-a tűnt vadtípusúnak de csak 29,1%-ukból 

keltek ki lárvák. Érdekes, hogy amikor aduit nőstényekben indukáltunk Apc+

kiónokat, a 119 mozaik nőstény közül 101-től származott egy vagy két „kivételes” 

pete és csak 21,6%-ukból kelt ki lárva. Sőt, a > 3 petét eredményező Apc+ kiónok 

esetében sem kelt ki lárva mindegyik petéből (5. és 6. táblázat).

Érdekes, hogy az aduit nőstények besugárzását követően a „kivételes” peték

különböző típusai hasonló gyakorisággal képződtek, függetlenül attól, hogy egy, 

két vagy > 3 „kivételes” petét eredményező Apc+ klónból származtak-e (15. ábra;

5. táblázat). A 806 „kivételes” pete közül mindössze 16-ban fejlődtek majd

pusztultak el az embriók a lárva-stádiumban (16. ábra). Egyetlen kivétellel a

lárvális kutikulát olyan petékben figyeltük meg, amelyek két, a vadtípusú

petékhez hasonló függeléket hordoztak. A kivétel olyan pete volt, melynek csak

egy függeléke képződött. Talán nem véletlen, hogy a hiányzó függelék oldalán a

fejre jellemző képletek nem alakultak ki (16. ábra).

A „kivételes” peték megjelenésének időbeli lefolyását aduit nőstények 

besugárzását követően a 12., lárvákra vonatkozólag pedig a 13. ábra mutatja és a 

17. ábra összegzi. Az aduit nőstények besugárzását követően az első „kivételes”

pete átlagban a besugárzást követő 10-11. napon jelent meg (15. és 16. ábra). A

„heterogén” peték 95%-ának azonosításához a besugárzást követően 14, a

vadtípusúak esetében pedig 21 napra volt szükség, vagyis a nőstények a
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„heterogén” petéket összeségükben korábban rakják le mint a vadtípusúakat

(17. ábra).

4.8. Az Fs(2)Ugra mutáció jellemzői

Az Ugra (a továbbiakban Ugra) nőstényektől, bármilyen hímekkel

párosítva, peték és természetesen utódok sem származnak. Az Ugra domináns

nősténysteril mutáció. Az Ugra/Л- nőstények agametikusak, petéik nincsenek

(Szabad és mtsi., 1989). Ugra nem csökkenti az életképességet.

Az Ugra petekezdemények fejlődése normálisan zajlik, egészen az

ovogenezis 10. stádiumáig, amikoris megkezdődik a petekezdemények

degenerációja. A 10. stádiummal bezárólag az oocitát körülvevő follikuláris sejtek

száma is megfelel a vad típusnak és vándorlásuk a petesejt körül is szabályszerű.

A következőkben azonban a dajkasejtek sejtmagja piknotikussá válik, a

kromatinjuk kondenzálódik, fragmentálódik, majd a petekezdemények

degenerálódnak.

Petefészek kimérák vizsgálatával mutattuk meg, hogy az Ugra mutáció 

fenotípusa az ovárium szómájától függ. Tipikus Ugra mutáns fenotípus alakult ki, 

amikor az Ugra/л- ováriumokat ültettük +/K1237 agametikus egyedekbe. 

Másrészről az Ugra/л- nőstények jó környezetet biztosítottak a beültetett у vf mai 

ováriumok számára: ép peték képződtek, amelyekből у vf mai utódok fejlődtek 

(7. táblázat). Csíravonal kimérák segítségével bizonyítottuk, hogy a mutáció 

fókusza a follikuláris sejtekben van (8. táblázat).



7. táblázat Az Ugra mozaicizmus sajátságai

Életkor a 
besugárzás idején

Nőstények Peték átlagos 
száma

nőstényenként1

Pete / klón 
/ nap

A kiónok 
felismeréséig 
eltelt napokb

Kikelő peték 
(az összes pete 

%-ában)

Abnormális peték 
(az összes pete %- 

ában)

Vizsgált Mozaik %

Kontroll 511 4 0,8 0,14 22,1 41,73,0 ± 2,4

3 1209 46 3,8 2,01 3,8 69,2 4,729,1 ±56,0

72 1059 107 10,1 0,22 5,7 66,0 9,65,8 ± 9,4

120 171 22 12,8 0,13 7,9 32,0 24,72,7 ± 1,8

360 374 1,35 0,11 17,7 17,2 46,22,6 ± 1,5

Az egyedeket 1000 R-rel sugároztuk be a fejlődés különböző stádiumaiban, majd kikelésük után vizsgáltuk 
petehozamukat.

(a) A vizsgálati intervallum 24-28 nap volt.

(b) A kikeléstől számított átlag a nőstényeknél, illetve a besugárzástól számított átlag aduitok besugárzása esetén. A 
mozaikok 95%-ának felfedezéséhez a felsorolt stádiumokban 8, 12, 13, és 24 napra volt szükség.
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8. táblázat Az Ugra csíravonal kimérák

A

Gazda
nőstények^

A szülők genotípusa A kimérák típusa

Cy Roi/+aUgra/+aGazdaDonor

+b/+b

651 3-» xx

KI 237ZYUgra/Cy Roi

В

g
Gazda nőstényekA szülők genotípusa

Ugra/+a Cy Roi/+aGazdaDonor

Összes ÖsszesKiméra Kiméra

+c/+c +a/+a

20 4 30 6->x x

+C/Y Ugra/Cy Roi

(a) = al dp b pr px sp

(b) = vadtípus (Oregon-R)

(c) = у v / mal

(d) A gazda nőstényeket al dp b pr c px sp hímekkel kereszteztük.

(e) A gazda nőstényeket у v/mai hímekkel kereszteztük.

Az Ugra/lt bw zigótákból fejlődő egyedek röntgensugár

besugárzásával számos olyan nőstényt állítottunk elő, amelyeknek Ugra-

mentes kiónjai keletkeztek, tőlük peték és utódok is származtak. A petét rakó

nőstények aránya 3,8%, 10,1% és 12,8% volt, amikor blasztoderma
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stádiumú, kései második, korai harmadik stádiumos lárvák, és egy napos

bábok kerültek besugárzásra, ill. 1,3%, amikor felnőtt nőstényeket

sugaraztunk be. A mozaikosság természete arra utal, hogy a peték klonális

eredetűek: a nőstények annál kevesebb petét raktak, minél előrehaladottabb

stádiumban történt a besugárzás, illetve annál hosszabb időre volt szükség a

petét rakó nőstények felfedezéséhez.

Amikor felnőtt nőstények besugárzására kerül sor, 18 napra volt 

szükség, hogy az első Ugra+ kiónokat detektáljuk, és a leghosszabb idő, ami

petét rakó nőstény felfedezéséhez szükséges volt, 24 napot tett ki (5 nőstény

esetén).

A blasztoderma stádiumú embriók besugárzása után a peték kb. 95%-a

normális fenotípusú volt, és 70%-ukból lárvák keltek ki. A felnőtt korban

besugárzott nőstények petéinek csak kb. 50%-a tűnt normálisnak, és csak

minden 5. petéből kelt ki lárva. Az abnormális peték osztálya általában

összeeső petéket tartalmaz, amelyeknek függelékei gyakorta csökevényesek,

amint azt az Apc mutáció esetében megfigyeltük.

4.9. Az Ugra mutáció térképezése

Az Ugra mutáció térképezése hasonló módon történt az Apc

mutációéhoz. Az Ugra esetében is a csíravonal kimérák segítségével

térképeztük a mutációt. Az olyan kimérák, amelyeknek csíravonala az Ugra 

mutációt hordozta és testi sejtjeik vad típusúak voltak, számos rekombináns

utódnak adtak életet. Tesztelésükre mód nyílott annak tekintetében, hogy

hordozzák-e az Ugra mutációt. A mutáció a 2. kromoszóma dp-b
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intervallumába esik. A 3 dp Ugra b+, 4 dp+ Ugród b, 13 dp Ugra+ b+ és 19

dp1 Ugra b rekombináns alapján az Ugra 7/32 arányban osztja a dp-b

intervallumot. Mivel a dp helye 2-13,0, a b helye 2-48,5, az Ugra a 2-19.4

helyen lokalizálódik, a második kromoszóma bal karján.
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5. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA

5.1. Az Apc mutáció az ovogenezis egyik specifikus lépését gátolja.

A muslica (Drosophila melanogaster) petekezdeményei szövettani

szempontból kétféle sejttípusból erednek: a petesejt és ennek 15 testvérsejtje,

a dajkasejtek, egyetlen ösivarsejtből differenciálódnak. A 16 ivarsejtvonal

eredetű sejtet burkoló egyrétegű follikuláris köpeny pedig a mezodermából

származik (King, 1970; Spradling, 1993). A két sejttípus összehangolt

funkciója eredményezi a peték kialakulását. Az ovogenezis egyik utolsó

fázisában a follikuláris sejtek a petesejt elülső végén a pete- és a dajkasejtek

közé nyomulnak (a benyomuló sejtek a centripetális sejtek): mintegy lelökik

a már feleslegessé vált, kiürült dajkasejt maradványokat, mely sejtek

citoplazmája korábban a petesejtbe ömlött. A petekezdemények elülső részét

burkoló follikuláris sejtek hozzák létre a peték védőburkait, a vi-

tellinmembránt és a koriont a jellegzetes függelékekkel (3. és 4. ábra; King,

1970). Az Apc domináns nőstény-steril mutáció részben vagy teljesen

megakadályozza, hogy a follikuláris sejtek a pete- és a dajkasejtek közé

nyomuljanak. A mutáns fenotípus a follikuláris sejtek hibás funkciójának kö

vetkezménye. A védőrétegek részleges vagy teljes hiányának következtében

a citoplazma egy része kiürül és emiatt a petekezdemények 3/4-e

degenerálódik, felszívódik, a lerakott peték döntő többsége pedig összeesett,
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üres. Az elülső follikuláris sejtek hibás funkciója miatt csökevényesek a

korion-függelékek és a peték elülső pólusát borító struktúrák (7. ábra).

Fontos kérdés: hol, melyik szervben, sejtcsoportban fejti ki hatását az

Apc mutáció, hol van a fókusza. A petefészek-kimérák vizsgálata

megmutatta, hogy a mutáció fókusza a petefészekben van. Az ivarsejt-vonal

kimérák vizsgálatának eredményei amellett szólnak, hogy az Apc fenotípusú

peték abnormális fejlődéséért a petefészek mezodermális eredetű sejtjei a

felelősek. Az Apc/+ heterozigóta nőstények besugárzását követően a peték

egy részének az elülső burkoló rétegei és a hátoldali függelékek is

részlegesen vagy teljesen vadtípusúak voltak. Az ép peték képződését azok 

az Apc+ kiónok teszik lehetővé, melyek a röntgensugár-indukálta mitotikus

rekombináció következtében jöttek létre. Az a megfigyelés, hogy a

besugárzott Apc/+ nőstényektől származnak „kivételes” peték, melyek elülső

részének morfológiája az Apc mutáns és az ép peték közötti, bizonyíték arra,

hogy a mutáció a follikuláris sejtek funkcióját változtatja meg: az Apc 

fenotípus a follikuláris sejtek genotípusától függ. Az Apc+ kiónok kimutatása 

munkánk során a dorzális függelékek megfigyelésén alapult.

Pusztán a mutáns fenotípusból nem következik egyértelműen, hogy hol

a mutáció fókusza. Több olyan recesszív nőstény-steril mutációvan

ismeretes, amelyek fókusza bár a petesejtben van, mégis a follikuláris sejtek

funkcióját befolyásolják (Wieschaus és mtsi., 1978; 1981; Perrimon és Gans, 

1983; Galanopoulos és mtsi., 1989). így pl. az olyan petekezdeményekből,

amelyek pete- és dajkasejtjei homozigóták az fs(l)K10 mutációra míg a
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follikuláris köpeny sejtjei vadtípusúak, olyan peték fejlődtek, melyeknek a

szokásos kettővel szemben négy hátoldali függelékük van, mintha két háti

oldaluk képződött volna.

Fordítva, az olyan petekezdeményekből, melyeknek ivarsejt-vonala

vadtípusú, de a follikuláris köpenye fs(l)K10 homozigóta, ép peték

származnak. Bár a hátoldali függelékek a follikuláris sejtek termékei, a

döntő szerepet legalábbis a KI0 gént illetően az ivarsejt-vonal eredetű sejtek 

játsszák (Wieschaus és mtsi., 1978; Serano és mtsi., 1995). Érdekes, hogy a

K10 peték kis hánzadában (kevesebb, mint egy százalékukban) ú.n.

„csupahát” embriók fejlődnek, jelezve, hogy a peték és az embriók hasi-háti

koordinátáit ugyanazok a gének határozzák meg (Wieschaus, 1980;

Schüpbach, 1987; Lehmann 1995; Ray és Schüpbach, 1996; Morisato és

Anderson, 1995; Gonzalez-Reyes és StJohnston, 1998).

Az fs(2)gurken (gk) mutációra homozigóta nőstényeknek ú.n.

„csupahas” petéi fejlődnek, melyeknek nincsenek hátoldali függelékeik és a

korion sejt-mintázat is „csupahas” jellegű. A grk petékben „csupahas” típusú

embriók fejlődnek és elpusztulnak (Schüpbach, 1987). Bár a grk mutáció

fókusza éppen úgy, mint az fs(l)K10-é, a pete- és a dajkasejtekben van,

mégis hatással van a follikuláris sejtekre, amint azt a peték korion-mintázata

mutatja.

Galanopoulos és mtsi. (1989) nyolc olyan recesszív nőstény-steril

mutáció fókuszát határozták meg, amelyek fejletlen, hiányos vitellinhártya

és korionszintézis révén okoznak sterilitást. A két burok a follikuláris sejtek
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terméke. A mozaik peték vizsgálata megmutatta, hogy egyetlen kivétellel a

mutációk olyan géneket azonosítottak, amelyek funkciójára az ivarsejtvonal

eredetű sejtekben van szükség.

Az előzőekben összefoglalt eredmények is azt jelzik, hogy a peték

kialakulása a két sejttípus összehangolt funkciójának az eredménye. A pete-

és a dajkasejtek valamint a follikuláris köpeny sejtjei közötti

információcsere molekuláris alapjairól egyre többet tudunk. A

szignálmolekula a petesejtből szekretálódó grk-fehérje, a receptormolekula

pedig a to/?-fehérje. Maga a szignálútvonal nagyon hasonló a más sejtekben

is jólismert EGF(epidermal growth factorj-jelátviteli útvonalhoz (Anderson,

1995; Gonzales-Reyes és mtsi. 1995; Munn és Steward, 1995).

Az alábbi tények, amellett szólnak, hogy Apc mutáció csak az elülső

follikuláris sejtek funkcióját befolyásolja:

1. A follikuláris sejtek száma és vándorlása petekezdemények korai

fejlődési stádiumaiban nem tér el a vadtípusútól.

2. Az elülső rész kivételével a korion mintázata megfelel a vadtípusúnak.

3. Két további follikuláris sejt-függő domináns nősténysteril mutáció

[Ugra és Fs(2)Etre] esetében, melyek a külső korionréteg egészének

kialakulását zavarják, a +/+ mozaikosság gyakorisága röntgensugárzás

nyomán nagyságrenddel kisebb gyakoriságú, mint azt az Apc mutáció

esetében láttuk. {Apc esetében 30,9%, az Ugrá-nál midössze 1,3%;

Szabad és mtsi., 1989).
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Néhány „kivételes” petében olyan embriók képződtek, amelyeknél a

feji struktúrák hiányosan fejlettek és a szegmentáció sem tökéletes

(16. ábra). Hasonló típusú rendellenességek tapasztalhatók az olyan

vadtípusú embrióknál, amelyek olyan petében fejlődtek, amelyek elülső

részéből a citoplazma egy részét eltávolították (Frohnhöfer és mtsi., 1986).

Az olyan anyai hatású mutációk esetében, amelyeknél a peték elülső

citoplazmáját szervező központok nem kielégítően működnek, szintén a feji

struktúrák hiányos fejlődése figyelhető meg. Ilyen mutációk a bicoid

(Frohnhöfer és Nüsslein-Vollhard, 1986), a swallow (Perrimon és mtsi., 

1986), az exuperantia (Schüpbach és Wieschhaus, 1986). Úgy gondoljuk,

hogy a „kivételes” petékben kifejlődött embriók feji rendellenességei az

elülső citoplazma elfolyásának, kiürülésének következménye.

5.2. Az Apc mutáció természete

Minthogy az Apc mutáció sem a hordozók életképességét sem a hímek

fertilitását nem befolyásolja, úgy gondoljuk, hogy az Apc mutáció olyan gén

funkcióját érinti, amely a nőstényekben, az ovogenezis során játszik

szerepet. A „hagyományos” genetikai megközelítés ú.n. funkcióvesztéses

típusú, többnyire recesszív mutációk vizsgálata során következtet a gén

funkciójára. Sajnálatos, hogy nem ismerjük az Apc gén funkcióvesztéssel

járó allélj ait ill. az azokkal kapcsolatos mutáns fenotípust. Sikertelenek

voltak azok a kíséletek, amelyekben az Apc mutáció revertánsait, a remény

szerint „funkcióvesztéses” allélokat igyekeztünk előállítani. Annak ellenére,

hogy 2938 etil-metán-szulfonát és 3730 röntgensugárzással kezelt, az Apc
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mutációt hordozó kromoszómát vizsgáltunk meg. (A domináns nőstény-steril

mutációk reverziójának átlagos gyakorisága kb. 1/300; Erdélyi és Szabad,

1989; Szabad és mtsi., 1989)

Az Apc mutácó természetét meghatározandó volt szükség a mutáció

helyének meghatározására. Mivel (1) a muslica hímekben nem játszódik le

rekombináció a meiózis folyamán és (2) az Apc/+ nőstények sterilek, új

megoldást kellett kidolgozni a mutáció térképezésére. Az Apc mutációt

annak alapján térképeztük, hogy az Apc/+ ivarsejtvonal-sejtekből

származnak rekombináns utódok, amennyijben ép follikuláris sejtek

burkolják őket: Az Apc/rucuca ivarsejteket hordozó kiméráktól rekombináns

nőstényeket gyűjtöttünk, és az ő vizsgálatuk alapján az Apc mutációt a

harmadik kromoszómára, a 39,5cM-nal jellemzett helyre lokalizáltuk

(Szabad és Hoffmann, 1989).

Az Apc mutáció helyének ismeretében olyan nőstényeket állítottunk

elő, amelyek az Apc mutációt és annak vad allélj át hordozták két kópiában

(Apc/+/+ nőstények). Minthogy a mutáns fenotípus azonos volt az Apc/+ és

az Apc/+/+ nőstények esetében, arra következtettünk, hogy az Apc mutáció

ú.n. neomorf típusú (Müller, 1932): a mutáns fenotípus független a vad

allélok számától. A neomorf jelleg azt is jelenti, hogy az Apc mutáció

funkciónyeréses típusú, ugyanúgy mint az Fs mutációk döntő többsége

(Erdélyi és Szabad, 1989; Szabad és mtsi., 1989).

A molekulárisán elsőként jellemzett Fs mutációk is funkciónyeréses

típusúak. A Toll gén egy receptor tirozin kináz fehérjét kódol, amely része a



5. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 68

petesejt külső membránjának. A Toll receptor fehérje ligandja a späzle gén

által kódolt fehérje (Hashimoto és mtsi., 1988). A Toll domináns alléljai

olyan, a receptorrészt érintő pontmutációk és aminósavcsere eredményei,

amelyek a Toll-receptor molekulájának a ligand jelenlététől független

aktivációját okozzák. A Toll mutáns fehérjék aktivitása más gének ektopikus

kifejeződéséhez vezet, és annak következménye a mutáns fenotípus, a

„csupahas” embriók képződése.(A Toll gén funkcióvesztéses recesszív

allélj aira homozigóta nőstényektől „csupahát” embriók származnak,

melyeknek nincs hasi oldala.)

Az easier gén egy szerin-proteáz aktivitású fehérjét kódol. A

funkcióvesztéses allélokra homozigóta nőstényektől „csupahát” embriók

származnak. A domináns, funkciónyeréses allélok esetében viszont

„csupahas” embriók képződnek. Az easier domináns allélok molekuláris

szintű vizsgálata mutatta meg, hogy a funkciónyerés allélok pontmutációk

eredményei: a mutáns géntermék ligandtól függetlenül aktiválódik. Az

ektopikus easier aktivitás a späzle géntermékektopikus aktiválásához és

végeredményben „csupahas” embriók képződéséhez vezet (DeLotto és

Spierer, 1986; Chasan és Anderson, 1989; Lehmann, 1995; Ray és

Schüpbach, 1996).

A torso gén terméke membránhoz kötött fehérje (Sprenger és mtsi.,

1989). Karboxil-csoport felőli része a citoplazmába épül és tirozin-kináz

aktivitással rendelkezik. N-terminális része sejten kívüli receptor. Ligandja a

torsolike (isi) fehérje, amely a follikuláris sejtekben szintetizálódik (Stevens
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és mtsi.,1990). A torso gén funkcióvesztéses alléljainak bármelyikére

homozigóta nőstényektől olyan torzó embriók származnak, melyeknek nem

képződnek terminális végeik (Schüpbach és Wieschaus, 1986; Klingler és

mtsi., 1988; Sprenger és mtsi., 1989; Strecker és mtsi., 1989). A funkció-

nyeréses, domináns allélok esetében viszont „csupavég” embriók fejlődnek,

amelyek elpusztulnak (Kiinger és mtsi., 1988; Szabad és mtsi., 1989). A

torso domináns alléi molekuláris szintű vizsgálata megmutatta, hogy a

változás egyetlen aminósavcsere következménye: az aminósavcsere a torso-

fehérje receptor részét érinti és a receptor ligandtól független, ektopikus

aktivációját idézi elő (Sprenger és Nüsslein-Volhard, 1992).

A KetelD mutáció analízise bebizonyította, hogy a domináns

nősténysteril mutációk között antimorfok is vannak (Erdélyi és mtsi., 1997).

A Ketel gén az importin-ß fehérje Drosophila homológját kódolja. A

géntermék a nukleáris fehérjetranszport fontos komponense.

Az ovo gén domináns nőstény steril allélj ai olyan pontmutációk révén

jöttek létre, amelyek új transzláció iniciátor AUG-kodonokat hoznak létre.

Az eredmény az, hogy a szokásosnál hosszabb fehérje izoformák jönnek

létre, amelyek valószínűleg akadályozzák a vadtípusú fehérjét funkciója

kifejtésében, azaz antimorf allélok (Mevel-Ninio és mtsi., 1996). Az

a-Tubulin67C Tomaj mutáns allélj ai megakadályozzák, hogy a vadtípusú

alléi ellássa feladatát, tehát antimorf domináns nősténysteril mutációról van

szó a Tomaj esetén is (Máthé és mtsi., 1998).
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5.3. A follikuláris sejtek rokonsági viszonyai

Az Apc mutációt eddig leírt sajátságai alkalmassá teszik arra, hogy 

segítségével megismerjük a follikuláris sejtek leszármazási viszonyait. 

Röntgensugárzással mitotikus rekombinációt indukáltunk Apc/+ sejtekben. 

A mitotikus rekombináció nyomán az Apc mutációtól mentes +/+ (=Apc+) 

follikuláris sejtek képződnek. Az Apc+ follikuláris sejteket (is) tartalmazó 

petekezdeményekből teljesen vagy részben ép peték származhatnak, 

melyeket kivételes petéknek neveztünk. Az Apc+ kiónokat az egyedfejlődés

különböző stádiumaiban indukáltuk, majd a kifejlődő aduit nőstényeket

vizsgáltuk, pontosabban az ő „kivételes” pete-produkciójukat.

5.4. Egy és sok

Az adultként besugárzott nőstények 31%-a rakott „kivételes”

peté(ke)t. A mozaikok 85%-ától nőstényenként mindössze egyetlen 

„kivételes” pete származott. Valószínű, hogy az egy petéből álló kiónok 

döntő többsége a már kialakult petekezdemények follikuláris köpenyében 

indukálódott Apc kiónokat reprezentálta. E feltételezést támasztja alá 

megfigyelés is, hogy az egy „kivételes” petéből álló kiónok a besugárzást 

követő 10-11. napon bukkantak fel. Mint ismeretes, egy petekezdemény 

kialakulása és érése mintegy 11-13 napot vesz igénybe (Wieschaus és

az a

Szabad, 1979).

Érdekes, hogy bár az egy petekezdemény follikuláris köpenyét alkotó 

sejtek mitotikusan osztódnak a peték érése folyamán (miközben számuk a
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kezdeti 80-ról 1200-ra no) és az Apc+-kiónok kialakulására lehetőség van,

semmilyen jelét nem tapasztaltuk a petekezdemények érése során képződő 

Apc+ kiónoknak. A már fejlődő follikuláris köpenyben indukált Apc+ típusú

kiónokat várhatóan a besugárzást követő néhány napon belül megjelenő

„rendkívüli” peték reprezentálnák. Annak, hogy a peték érésének kései 

szakaszaiban képződő Apc+ kiónok nem mutathatók ki, három oka 

lehetséges. (1) Az anyasejttől öröklött Apc mutáns géntermék perduranciája

(Garcia-Bellido és Merriam, 1971) megakadályozhatja a +/+, nem mutáns

státusú sejtek vad fenotípusának megnyilvánulását. (2) A +/+ sejtek

részleges autonómiája is megakadályozhatja a mindössze néhány sejtből álló 

Apc+ kiónok kifejlődését: az Apc+ sejtekből Apc mutáns géntermék

diffundálhat a +/+ sejtekbe (Garcia-Bellido, 1972). (3) A legnagyobb Apc+

klón 8 follikuláris sejtből áll (a follikuláris sejtek számának 80-ról 1200-ra

való növekedéséig 4 sejtosztódás játszódik le), és a 8 sejtből álló klón nem

elég nagy ahhoz, hogy a pete külleme közelítse a vadtípust. A kifejlett

nőstények kb. 15 %-a nem egy, hanem 3 vagy több „kivételes” petét rakott. 

Mivel nagyon valószínűtlen, hogy ezen peték mindegyike független Apc+

kiónokból származott, feltételezhetjük, hogy a > 3 „kivételes” petét rakó

nőstények Apc+ prefollikuláris sejteket tartalmaztak. Az Apc+ prefollikuláris

sejtek csírasejtekként osztódtak és utódjaik több petekezdemény follikuláris

rétegének képződéséhez járultak hozzá, és származhatott > 3 „kivételes” pete 

egyetlen Apc+ klónból. Az Apc+ prefollikuláris csírasejtekből származó 

„kivételes” peték, amint az várható, az Apc+ kiónok indukcióját követő 9-11.
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naptól kezdve jelentek meg, a nőstények életének hátralevő heteiben

folyamatosan. A peték többnyire épek voltak és belőlük lárvák keltek ki. A

csírasejt jellegű follikuláris sejtek létezését bár korábban már King (1970)

feltételezte, mi mutattuk ki őket először.

Mivel a Drosophila nőstények egész életük folyamán raknak petéket,

így kézenfekvő feltételezni olyan sejteknek a létét, amelyek a follikuláris

sejtek sztem-sejtjeiként szolgálnak. Margolis és Spradling 1995-ben

megjelent dolgozatában egy új technikának, az FLP-katalizálta mitotikus

rekombinációnak a felhasználásával indukált kiónok segútségével közvetlen

bizonyítékokat szolgáltatott a szomatikus sztemsejtek (somatic stem

cells = SSC) létére, számára, sajátságaira vonatkozóan. (Az FLP-rekombináz

az élesztőből származó enzim, amely bizonyos szekvenciáknál, az FRT-

szekvenciáknál, a FLP-Rekombináz Target szekvenciáknál, helyspecifikusan

rekombinációt indukál. Drosophilában hősokk indukálható FLP-gént

alkalmaznak; Perrimon, 1998). Bebizonyították, hogy a fiatal nőstények

minden egyes ovariolája átlagosan 2 SSC-t tartalmaz, amelyek a

germáriumnak arra a szakaszára lokalizálódnak — a 2a és 2b régió határára

(2. ábra) —, ahol a follikuláris sejtek és a 16-sejtes ciszta petekamrává

szerveződése megkezdődik. A két sejt osztódása sem egymással, sem a

csíravonalsejtekével nincsen koordinálva, a csíravonal-sejteket nem

tartalmazó mutánsokban az SSC-k osztódása tovább folyik. Ha egy egyedi

ovariolában kétféle genotípusú SSC van, a belőle eredő petekezdemények

follikuláris köpenye kétféle genotípusú follikuláris sejt keverékéből áll. Az
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SSC-k életideje korlátozott, az egyik SSC pusztulása után az eredetileg egyik

tartalmazó (mozaikos)petecsövükben kétféle genotípusú SSC-t

petecsövekből csakis egyféle follikuláris sejttel burkolt pete ered.

5.5. Az Apc+ kiónok és a follikuláris sejtek származásviszonyai

A felnőtt nőstények „egyke” Apc+ klónjaiból származó peték 82,4 %-a

két ép hátoldali függeléket hordott. Ebből következik, hogy a két függeléket

képező sejtek egységes sejtvonalat alkotnak a follikuláris sejtköpeny

kialakulásakor; közösen fejlődtek és egyenértékűek. Ha ez nem így lenne,

úgy csak olyan „kivételes” peték képződnének, melyeknek egyenként csak

egy hátoldali függelékük volna.

Megfigyeltük, hogy a felnőttként besugárzott nőstények petéi között

17,6%-ban voltak olyanok is, amelyeknek a függelékei rövidebbek és

vékonyabbak voltak, mint a vadtípusúaké („heterogén” peték). A

„heterogén” peték puszta létezése döntő érv amellett, hogy a függelékek

szintézisében több sejt is részt vesz. Ha csak egy sejt lenne érdekelt, a

függelékek a „minden vagy semmi” elv alapján vagy épek lennének, vagy

meg sem jelennének. Korábbi vizsgálatok (King, 1970; Margaritis, 1985)

szerint a vadtípusnál a korion függelékeit és az operkulumot 3, egyenként

80-120 sejtből álló, mozgásban levő follikuláris sejtcsoport hozza létre.

A follikuláris kiónokból származó „kivételes” peték egy részében 

lezajlott az embriógenezis és 21,6%-ukból lárvák keltek ki (5. táblázat), 

jelezve, hogy a follikuláris köpeny kialakulása idején az Apc+ sejtek utódai

ból normálisan fejlett operkulum és gallér is keletkezhet. Tehát az összes



5. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 74

elülső függelék képződéséért felelős follikuláris sejtek egyetlen sejtvonalba

tartoznak, legalábbis a petekezdemények kialakulásakor.

Lárva állapotban a petefészek mezodermális eredetű sejtjei még nem

differenciálódtak, szövettanilag még egységesek; a késői lárva/korai

bábállapotig osztódnak és csak akkor kezdenek differenciálódni (Bodenstein,

1950; King, 1970). Várható, hogy a lárvaállapotban indukált Apc' kiónok

ritkábbak, de nagyobbak lesznek, mint a felnőtt nőstények besugárzásakor

megfigyeltek. Várható továbbá, hogy (1) a lárvális/korai bábállapotban

indukált kiónok néhány napon belül felbukkannak (2) több, a

vadtípusúhozhoz hasonló típusú pete képződik és (3) a peték nagyobb

százalékából kelnek ki lárvák, mint azt a felnőtt nőstények besugárzását

követően tapasztaltuk. Valóban, a lárva állapotban végzett besugárzást

követően a mozaik nőstények az első „kivételes” petéiket átlagban az 5,7 nap

után rakták le (szemben az adukként besugárzott nőstényeknél tapasztalt

10,7 nappal), petéik nagyobb arányban voltak vadtípusúak, belőlük nagyobb

arányban keltek ki lárvák, mint az aduit besugárzás esetén. Tehát

eredményeink az elvárásokat megerősítették, jelezve azt is, hogy a 

„kivételes” peték valóban Apc+ klónkat reprezentálnak.

Érdekes, hogy a lárvákban és a fiatal bábokban indukált Apc+ kiónok

több mint 50%-ából egyenként mindössze egy „kivételes” pete szármázott. 

Ezt a megfigyelést úgy magyarázzuk, hogy az Apc+ kiónok nem válnak

részévé a germárium prefollikuláris sejtjeinek, hanem csupán egyetlen

petekezdemény follikuláris köpenyéhez járulnak hozzá. Valószínű, hogy
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amikor a mezodermális eredetű sejtek benőnek a differenciálatlan

ősivarsejtek közé, és kialakulnak a petecsövek, azokból az ősivarsejtekből,

amelyek a petecsövek alsóbb részeiben helyezkednek el, egyenként csupán 

egy pete differenciálódik (Wieschaus és Szabad, 1979). Azok az Apc+

kiónok, amelyek egy-egy „közvetlenül” petévé fejlődő ősivarsejtek

közelében voltak, csupán egyetlen „kivételes” pete képződéséhez járulnak

hozzá (Szabad és Hoffmann, 1989).

Margolis és Spradling már említett, FRT-klónok analízisére alapozott

kísérleteinek folyományaként képünk a follikuláris sejtekről tovább

finomodott. Kimutatták, hogy az egy sejt leszármazási vonalba tartozó sejtek

nem keverednek a pete felszínén, azzal együtt, hogy a kiónok határvonalai

esetlegesek. Kiszámították a follikuláris sejtek megkettőződéséhez szükséges

időt, ami 9,6 órának adódott 3 napon keresztül, aminek segítségével

kiszámítható volt a follikuláris sejtek száma az ovogenezis bizonyos

stádiumaiban. A kalkuláció eredménye szépen megegyezett a morfológiai

vizsgálatok alapján elfogadott értékekkel (Mahowald és Kambysellis, 1980).

További következtetéseket vontak le arra vonatkozólag, hogy milyen

szerepet játszanak a sejtvonalak a follikuláris sejtköpeny fejlődésében. Első

fontos következtetésük az volt, hogy a kiónok átterjedhetnek a szomszédos

petekezdeményekre, tehát nem korlátozódnak egy petekezdeményre.

Második megállapításuk, hogy a jellemzett sejtpopulációkon belül (pl. a háti

függelékek) soha nem találtak sejt leszármazási vonal-korlátokra utaló jelet,

azaz az egyes kiónok sejtjei részt vehettek több képlet, a háti függelékek, a
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mikropílus és a pete testén lévő védőréteg kialakításában is. Eredményeik

megerősítették az általunk besugárzással nyert következtetéseket a

follikuláris sejtek rokonsági- és sejtvonalviszonyaira, valamint a sztemsejt-

jellegű ős follikuláris sejtek létezésére vonatkozóan (Szabad és Hoffmann,

1989).

A legutóbbi időkben morfológiai jellegeinek kialakulásával

kapcsolatos molekuláris szintű folyamatok természete is ismertté vált. Deng

és Bownes 1997-ben kimutatta, hogy a Broad-komplex, amely egy cinkujj

transzkripciós faktort kódol, nélkülözhetetlen a háti függelékek

kialakulásához. A Broad-komplex kifejeződése meghatározza, hogy hol

lesznek a háti függelékek. Expressziójának pontos helyét dorzoventrális

irányban a top/DER szignálútvonal (az a jelátviteli útvonal, amelyet a

torpedo fehérje indít el, és a gurken = Drosophila EGF receptor a második

eleme) anteroposzteriorális irányban pedig egy másik, széles körben használt

jelátviteli útvonal, a Decapentaplegic-ixtvonal határozza meg. Utóbbi a

follikuláris sejtekben fejeződik ki (Deng és Bownes, 1997).

Összességében tehát két jelátviteli útvonal specifikálja a háti

függelékek kialakításában részt vevő sejtek helyzetét: egy az oocitából és

egy a follikuláris sejtekből kiindulva, koordináltan. A Decapentaplegic-jel a

centripetális sejtekből indul ki, pontosan azokból a sejtekből, amelyeknek

funkciója az Apc mutációnál is zavart. Az Apc gén funkciójára szükség van a

centripetális sejtek megfelelő vándorlásához. Ha a centripetális sejtek

vándorlása nem történik meg, mint az Apc esetén, a háti függelékek



775. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA

kialakulásához vezető jelátviteli folyamatok nem játszódnak le, és nem

képződnek háti függelékek.

A ZTÉTÜ-útvonal indukálja a rho gén expresszióját az ovogenezis 10.

stádiumában, és a rho-függő jelátvitel is fontosnak tűnik a háti függelékek

kialakulásában (Sapir és mtsi., 1998). A rho gén és a háti függelékek

kapcsolatára a domináns nősténysteril technika segítségével derült fény. A

domináns nősténysteril technikáról a későbbiekben részletesen szólunk.

5.6. Az Ugra mutáció

Az Ugra mutáció follikuláris sejt függő, és az ovogenezis 10. stádiuma

után a dajkasejtek, majd a petekezdemények degenerációjához vezet.

Valószínűleg a follikuláris sejtek és a csíravonalsejtek kommunikációjának

megzavarásával okozza a petekezdemények fejlődésének leállását, és a

domináns nősténystrilitást. A két sejjtípus kommunikációját megyavaró

génekre ismerünk példát: az egghead génről úgy gondolják, hogy a

follikuláris sejtek és a csíravonalsejtek kölcsönhatásaiban lehet szerepe. A

mutáns petekezdeményekben abnormális ciszták vannak, több oocita is

fejlődhet a petekezdeményen belül. Az oocita-determinációs folyamat nem

fejeződik be a cisztákban akkor, amikor a prefollikuláris sejtek a klasztert

körülveszik, jelezve, hogy a determinációs folyamatban a csíravonal-

follikuláris sejt interakcióknak fontos szerepe van (Rubsam és mtsi., 1998).

Az adukként besugárzott Ugra/+ nőstényeknek csak 1,3%-a rakott

petéket. A lerakott petéknek döntő része tökéletlenül fejlődött, és csak 20%-

uk kelt ki. Nagy részüknek háti függelékei nem voltak hasonlóak. A felnőtt
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egyedekben indukált Ugra kiónok további sajátsága, hogy a nőstények a

kiónokat hordozó petéket késéssel, 18-24 nappal a besugárzás után rakják le.

A hosszú késlekedés oka többféle lehet: (1) Lehetséges, hogy a mutáns

géntermék perduranciájára vezethető vissza, mint azt több szerző

valószínűnek tartja más domináns nősténysteril mutációknál (Garcia-Bellido

és Robbins, 1983; Perrimon, 1984; Erdélyi és Szabad, 1989). (2) Az Ugra

fenotípus részlegesen nem-autonóm jellege miatt és/vagy (3) a

prefollikuláris sejtek osztódásának eddig ismeretlen sajátságai miatt.

Az Apc mutációnál, mivel csakis az anteriorális follikuláris sejtek 

funkciója szenved zavart, csak kevés follikuláris sejtnek kell Арс+-пгк

lennie ahhoz, hogy ép pete/utód képződhessen. Az Ugra mutáció a

follikuláris sejtek nagyobb hányadát, esetleg mindegyikét érinti, tehát nem 

kizárt, hogy egy vagy néhány Ugra~ follikuláris sejt, amely egy új

petekezdemény follikuláris sejt borításának kis részét alkotja, nem képes a

mutáns fenotípus visszaállását okozni. A „sztem” prefollikuláris sejtek 

azonban elegendő számú nem mutáns sejtet biztosítanak, ha az Ugra~ klón

bennük keletkezik. A germárium 2a és 2b régiójának határán a +/+ és

Ugra/+ sztemsejtek utódjai körülveszik a 16 csíravonal eredetű sejtet, és az 

Ugra+ részlegesen vagy teljesen menekíteni az Ugra fenotípust.

A felnőtt egyedek besugárzásától eltérő eredményeket hozott a 

fejlődés korai stádiumaiban történő besugárzás. Az Ugra+ kiónok a korábbi

besugárzásoknál viszonylag magas frekvenciával (4-10%) képződtektek. A

peték nagy többsége normális, vadtípusú volt, belőlük a lárvák is kibújtak.
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Miután viszonylag régóta tudott, hogy a follikuláris sejtek prekurzor sejtjei a 

lárvális élet idején folyamatosan osztódnak, az Ugra kiónok nagy számú

sejtből állnak, és nagyon valószínű, hogy a belőlük származó sejtek

elégségesek a follikuláris burok kialakításához. A fenti megfontolások

alkalmassá teszik az Ugra mutációt is arra, hogy segítségével a

génexpresszió tanulmányozható legyen a follikuláris sejtekben, a domináns

nősténysteril technika révén.

5.7. Az Apc ás Ugra mutáció és a „domináns nőstény-steril technika”

Az Apc mutáció alkalmas eszköz lehet arra, hogy megvizsgáljuk:

érintik-e bizonyos recesszív nőstény-steril (fs) vagy zigotikus letális (/)

mutációk az elülső follikuláris sejtek funkcióját; az Ugra mutáció pedig

annak tanulmányozására, hogy a kérdéses mutációk érintik-e általában a

follikuláris sejtek funkcióját.

Az fs/+ vagy //+ heterozigóta follikuláris sejtek mitotikus

rekombináció után fs/fs vagy l/l homozigótává válhatnak (18. ábra), majd

tanulmányozható, hogy van-e hatása az fs vagy l mutációnak a follikuláris

sejtek életére. Az fs/fs vagy l/l kiónokat hordozó peték többnyire nem

különíthetők el azoktól, melyek follikuláris sejtjei fs/+ (vagy //+)

heterozigóták. Az Apc és az Ugra mutáció segít a fenti probléma

megoldásában: az Apc vagy az Ugra mutáns follikuláris sejtekkel bíró

nőstényektől nem származnak normális peték. A mitotikus rekombinációt

követően Ugra +/+ fs (l) vagy Apc +/+ fs (l) transz-heterozigótákban 

képződő fs/fs vagy l/l follikuláris sejtek viszont nem hordozzák, az Apc ill.
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Ugra mutációt, és amennyiben az fs vagy / mutációk a follikuláris sejtek

életére nincsenek hatással, a nőstények rakhatnak normális petét (18. ábra).

Anyasejt Leánysejtek
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18. ábra A domináns nőstény-steril technika sematikus ábrázolása.
Mitotikus rekombináció után egy, a vizsgált mutációra homozigóta leánysejt 
képződik, amely folytathatja fejlődését, amennyiben az m mutáció azt meg 
nem akadályozza. A nőstény összes többi sejtje az Fs mutáció miatt 
fejlődésképtelen.

Kontrollként olyan nőstényeket kell besugaraznunk, amelyek csakis az

egyik domináns nősténysteril alléit hordozzák, fs vagy / mutációt nem. A



815. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA

mitotikus rekombináció után megjelenő +/+ sejtek hatására bizonyos

gyakorisággal visszaállhat a vad fenotípus, azaz normális peték jelenhetnek 

meg. Ha az l/l vagy fs/fs genotípusú follikuláris sejtek esetében kisebb 

gyakorisággal állhat vissza a vad fenotípus, mint +/+ társaiknál, a

mutációknak hatásuk van a follikuláris sejtek életére. Vagyis a domináns

nőstény-steril mutáció mintegy szűrőként csak azokat a sejteket „engedi át”,

amelyeket tanulmányozni kívánunk. Az itt leírt megoldást nevezik domináns

nőstény-steril technikának. Eredetileg a domináns nősténysteril technikát a 

csíravonalra dolgozták ki. Az ovoDI domináns nősténysteril mutáció és

bizonyos X-hez kapcsolt zigotikus letális mutációk transzheterozigótáiban

röntgensugárral mitótikus rekombinációt indukálva a letális mutáció

homozigóta kiónjai jöhettek létre, és a gén hatása a fejlődésre vizsgálható

volt.

A domináns nősténysteril technika nélkülözhetetlen az anyai hatás

vizsgálatához. A domináns nősténysteril technika segítségével előállított

homozigóta csíravonal sejtekből fejlődő embriók tanulmányozásával

következtetni lehet arra is, hogy anyai hatású-e a mutáció: amennyiben a

heterozigóta anya heterozigóta csírasejtjéből származó homozigóta embrió

különbözik a heterozigóta anyában indukált homozigóta csírasejtből

származó homozigóta embriótól, anyai hatású génnel van dolgunk.

(Wieschaus, 1980; Perrimon és Gans, 1983; Mevel-Ninio és mtsi., 1994;

Chou és Perrimon, 1996; Perrimon, 1998). Az anyai hatás vizsgálatában a

domináns nősténysteril technika nélkülözhetetlen.
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Az Apc és Ugra mutációk tették lehetővé a technika kiterjesztését a

follikuláris sejtekre (Szabad és Hoffmann, 1989; Szabad és mtsi., 1989).

Éppen az Apc mutáció segítségével sikerült bebizonyítani, hogy a

torsolike (tor-1) gén (mely terméke a torso fehérje ligandja) a follikuláris

sejtek életében játszik fontos szerepet (Stevens és mtsi., 1990). Amikor tor-

l/Apc sejtekben indukáltak mitotikus rekombinációt, olyan petekezdemények

képződtek, melyek follikuláris sejtjei (vagy egy részük) nem hordozták az

Apc mutációt, de homozigóták voltak a tor-l mutációra. Ha a tor-l mutáció

nem befolyásolná a follikuláris sejtek életét (a tor-l génnek nem volna

szerepe a follikuláris sejtek életében) úgy a legtöbb Apc mutációt nem

hordozó follikuláris sejteket tartalmazó mozaik petekezdeményből peték,

majd utódok származhatnának. Ellenben a tor-l mutáció befolyásolja a

follikuláris sejtek funkcióját, úgy a „kivételes” petékben a torso-like mutáns

fenotípust mutató embriók fejlődnek, amelyeknek termináliái nem fejlődtek

ki. Az eredmények azt mutatták, hogy a mozaik petekezdeményekből, bár ép

peték származtak, de a bennük fejlődő embrióknak nem képződtek végei;

ugyanúgy néztek ki, mint a tor-l/tor-l homozigóta nőstények embriói (C.

Nüsslein-Vollhard személyes közlése). Ez az eredmény azt jelzi, hogy a tor-l

gén termékére szükség van a follikuláris sejtek ép funkciójához.

Az Apc mutációval minden olyan fs és l mutáció könnyen

tanulmányozható, amely a muslica 3. kromoszómájának bal karjához

kapcsolt. Az Ugra azoknak az fs és / mutációknak a vizsgálatára alkalmas,
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amelyek a második kromoszóma bal karján lokalizáltak (Szabad és mtsi.,

1989; Szabad és mtsi.,1991; Sapir és mtsi., 1998; Szabad, 1998 ).

Az fs és l mutációk vizsgálatakor mitotikus rekombinációt olyan kései

második- korai harmadik stádiumos lárvákban érdemes indukálni, amelyek

transzheterozigóták az Ape ill. Ugra mutációra és egy recesszív nősténysteril

(fs), vagy zigotikus letális mutációra (18. ábra). Az fs/fs vagy l/l, Fs-mentes

petekezdemények sorsa alapján felderíthető, hogy az fs vagy a zigotikus

letális mutáció által azonosított gén kifejeződésére szükség van-e a

follikuláris sejtek funkciójához, vagy sem.

Az Ugra mutáció segítségével tanulmányozható volt, hogy egyes

olyan génekre, amelyekre biztosan szükség van a sejtproliferáció

szabályozásához az imaginális diszkuszokban, szükségesek-e a follikuláris

sejtek normális funkciójához. Az Ugra mutáció lehetővé tette olyan

petekezdemények előállítását, amelyekben mutáns (fát, Igd, Igl) follikuláris

sejtek veszik körül a normális oocitát. Az eredmények megmutatták, hogy

míg a fát és Igd génekre nincsen szükség a follikuláris sejtek normális

funkciójához, addig az Igl funkció hiánya a follikuláris sejtekben

megakadályozza a pete kifejlődését (Szabad és mtsi, 1991).

Az Ugra és Apc mutációk segítségével derült fény arra is, hogy a

top/DER útvonal bizonyos génjeire az ovogenezis korai stádiumában van

szükség (Sapir és mtsi, 1998) előállították a 2L kromoszómakaron lévő spitz, 

Star és Sós gének homozigóta kiónjait az Ugra mutáció segítségével. Miután 

a homozigóta kiónokat hordozó petekezdeményekből sem származtak peték,
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arra lehet következtetni, hogy a fenti génekre az ovogenezis korai

szakaszában van szükség. A következtetéssel szépen egybevág, hogy a DER-

funkcióra már a follikuláris sejtek és a ciszta kapcsolatának legkorábbi

szakaszában is szükség van (Goode és mtsi., 1996).

A harmadik kromoszóma bal karján lévő rho és argos gének vizsgálata

hasonló következtetésre vezetett, azaz ezen gének termékére is az

ovogenezis korai szakaszában van szükség (Sapir és mtsi., 1998). A rho gén

homozigóta kiónjait hordozó petekezdeményekbél sem származtak peték.

Feltételezhető, hogy a /ЖК-útvonal hiányában a csíravonal-sejteket burkoló

follikuláris sejtek nem alkotnak folyamatos réteget. A két Fs mutációnak

(Apc és Ugra) döntő szerepe volt annak bizonyításában, hogy a DER

jelátviteli útvonalnak alapvető szerepe van a pete strukturális

komponenseinek: a follikuláris sejtrétegnek és a háti függelékeknek a

morfogenezisében. A /Ж/2-útvonal több hullámban aktiválódva gyakorol

hatást a különböző fejlődési stádiumokban.
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6. A NUP154/TULIPANO gén izolálása

Egy mutáns teljeskörű analízise egyaránt magába foglalja a genetikai

funkció vizsgálatát, és a géntermék molekuláris szintű analízisét. Az utóbbi

évtizedben egyre égetőbb követelménnyé vált tehát az, hogy a

tanulmányozott gén rendelkezésünkre álljon klónozott formában.

A klónozhatóságot nagyban elősegíti, hogy a Drosophilában több

olyan rendszer van, amely módosított P-elemekre épül, és lehetővé teszi,

legalábbis elvben, bármely gén klónozását a E-elemnek, mint „molekuláris

cimkének” a segítségével (Karpen és Spradling, 1992; Belien és mtsi., 1989;

Wilson és mtsi., 1989; Török és mtsi., 1993; Deák és mtsi., 1997).

Két gén, a wavoid-like (wdl) és a hold-up (hup) pleiotróp gének,

amelyeknek szerepük van az ovogenezisben, a morfogenezisre is hatásuk

van, és a második kromoszóma egy heterokromatikus régiójában

helyeykednek el, genetikai szempontból jól jellemzett, jórészt Carla Malva

és Franco Graziani kutatócsoportjának köszönhetően, de munkánk

megkezdésekor egyik gén sem volt klónozva (Sandler, 1977; Malva és mtsi.,

1994; Rotoli és mtsi, 1998). A klónozáshoz nagy segítséget jelentett volna

egy E-inszerciós mutáns alléi.

Több laboratóriumból napvilágot láttak olyan eredmények, amelyek

arra utalnak, hogy van esély egyes gének R-elemes alléljának izolálására,

ugyanis bebizonyosodott, hogy: (1) lehetséges egy kromoszóma jó telítése 4-

6000 R-inszercióval (Török és mtsi., 1993) (2) a mobilizált E-elemek
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hajlamosak arra, hogy eredeti inszerciós helyükhöz közel reinszertálódjanak

a kromoszómába (Tower és mtsi.,1993, Zang és mtsi., 1993).

Eredeti célunk a 32D régióban található wdl és hup gének P-elem

indukálta alléljainak célzott izolálása volt. Kiindulási sémánk alapvetően

megegyezett azokkal a sémákkal, amelyeket széleskörűen használnak

módosított R-elemek új inszercióinak indukálásakor. Figzelembe véve Tower

és mtsi., valamint Zhang és mtsi. 1993-ban közzétett eredményeit két

módosítást tettünk: (1) Olyan inszerciót használtunk, amely nagyon közel

van ahhoz a helyhez, ahol génjeink lokalizálódnak, nevezetesen a 32C1-C2

régióban, mivel kimutatták, hogy a P-elemek hajlamosabbak eredeti

inszerciós helyükhöz közel inszertálódni mobilizálásuk után (Tower és mtsi.,

1993) (2) nőstényeket is használtunk „dzsampsztarterekként” (jumpstarter),

noha a csíravonalukban történő rekombináció okozhat nehézségeket. Zhang

1993-ban bebizonyította, hogy nőstényekben a lokális ugrások valószínűsége

nagyobb.

Részletezve (19. ábra): A 32 Cl-C2-ben lokalizált, 1(2)06225 R-elem

inszerciót hordozó egyedeket (Cooley és mtsi., 1988; Berkeley Drosophila

Genome Project, 1994) kereszteztük olyan egyedekkel, amelyek a A2-3

transzpozázforrást hordoztak a harmadik kromoszómájukon (Robertson és

mtsi., 1988). A keresztezésből származó egyedek közül kiválogattuk azokat

az egyedeket, amelyek mind a P-elemet, mind a transzpozázforrást

hordozták (ők az ú.n. jumpstarter egyedek; amelyekben megtörténnek az

ugrások; összesen 70 vonalat alapítottunk), és kereszteztük őket a
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506 törzsből származó egyedekkel (a nőstényeket is kivettük, mivelCy/Sp;ry

506bennük az ugrások valószínűsége nagyobb), tizes csoportokban. A ry

háttér lehetővé teszi az inszerciók későbbi detektálását. Az, hogy kis

csoportokkal dolgoztunk, lehetővé tette a nagyobb „klaszterek” elkerülését.

yy 506 A 2-3 ry+Sb1(2)06225 ry+cn Cy
X

ry 506 SpCy TM6

1
5061(2) 06225 ry+cn A 2-3 ry+Sb Cy ryX 506yy 506Cy Sp ’ ry

,jumpstarter” egyed

v

\f V

ry+cn yy 506 x Cy_ ry506 

ry506 Sp ’ yy506

Cy ry 5064 X —^-+ vagy jy+ 
506 Cy SpsCy

[ J
Cy nincs—— Cy+ nincs;ГУSp Spv v

+ + x cr^-ry rys sCy Cy

19. ábra P-elem reinszerciók izolálása a második kromoszómán.

[A Cy és а TM6 balanszer kromoszómák, az Sp és a cn a második, a ry506 a 
harmadik kromoszómához kötött markermutáció. (Lindsley és Zimm, 1992)]
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A következő lépésben olyan egyedeket szelektáltunk, amelyek nem

hordozták a transzpozázforrást. Cy, ry+ nőstény, ill. Су, ry+ és Sp ry+ hím

egyedeket — maximálisan 6-ot — vettünk ki az egyes tenyészetekből,

506szintén a klaszterek elkerülésének okán, majd Cy/Sp; ry egyedekkel

kereszteztük őket, ami lehetővé tette az inszerció nyomonkövetését ry

markeréből következően. Az utóbbi keresztezés nyomán állítottunk elő egy

olyan vonalat, amely tesztelhető arra nézve, hogy hordoz-e inszerciót 

azokban a génekben, amelyek iránt érdeklődünk (Összesen 2900 kultúrát

alapítottunk, és komplementációs analízist végeztünk.)

Összefoglalva tehát munkánk során alapítottunk egy olyan, 2900

törzsből álló törzs-gyűjteményt, amelyben — mivel a gyűjteményben lévő

törzsek 2. kromoszómái keresztülmentek a részletezett R-elem mobilizálási

potenciálisan voltak olyan mutációk is, amelyek az 1(2)06225procedúrán

jelű mutációt okozó inszercióból a szomszédos génekbe ugrottak be.

Reméltük, hogy az új, R-elemmel indukált mutációk valamelyike allélikus

lesz a wdl vagy a hup mutációkkal. Sajnálatos módon a rendszer nem tette

lehetővé az ugrások közvetlen azonosítását, mivel a kiindulási inszerció, és a

szomszédos régiókba áthelyeződött inszerciók között vizuálisan nem tehető

különbség. A munkának az eddigiekben ismertetett részét végeztem el

Nápolyban.

A későbbiekben komplementációs analízist végeztünk, olyan

vonalakat keresve, ahol az inszerció a wdl vagy hup génben van. A 2900

vonal között több hímsteril-, nősténysteril- és szemisteril vonalat izoláltunk.
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Komplementációs tesztek arra utaltak, hogy kettejük allélikus az 1(2)01501

letális mutációval a 32D 1 régióban (Karpen és Spradling, 1992). A mutációt 

tulipanonak (tip), a két alléit pedig tip' és tip2-nek neveztük el. Később,

miután kiderült, hogy egy nukleoporint kódol a gén neve Nupl54 lett. A két

alléi komplementálja a 32 régióban lévő egyéb nősténysteril mutációkat,

ideértve az eredetileg megcélzott hup és wdl gének, valamint az

abnormal oocyte (abo) (Sandler, 1977) és a chalice (Schüpbach és 

Wieschaus, 1991) gének mutációit. A tip1 és tip2 allélok homozigóta

állapotban nemcsak nőstény szemisterilitást, hanem teljes hímsterilitást is

okoznak.

A gén klónozása után kiderült, hogy fehérjeterméke hasonlít ismert

nukleoporinokhoz (Aitchison és mtsi., 1995; Radu és mtsi., 1993; Gigliotti

és mtsi., 1998). Az izolált hipomorf allélok jellemzése lehetővé tette a gén

funkciójának vizsgálatát a hím-, és női gametogenezis különböző lépéseiben. 

A Nupl54 gén szükséges a spermatogenezis idején a cisztaformálódáshoz, a 

spermatocita-proliferáció és a meiózis szabályozásához.

Az ovogenezis idején a gén szükséges a petekezdemény zavartalan 

fejlődéséhez és az oocita növekedéséhez. A tip2 homozigóta nőstények 

csaknem teljesen strilek és nagyon kevés petét raknak a tip' homozigótákhoz 

viszonyítva. A tip1 homozigóta nőstények petéi nagyobbrészt rendellenes

háti függelékeket hordoztak, másoknak nem voltak függelékei. A rendellenes 

függelékek fuzionálhattak, vagy redukáltak voltak. A tip1 homozigóta

nőstények ováriumaiban a petekezdemények fejlődésében csak a 9-10.
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stádium környékén tapasztalható változás: az oocita mérete elmarad a 

vadtípusnál tapasztalttól, és a hátrafelé vándorló follikuláris sejtek 

kapcsolatban maradnak a legposzteriorálisabb dajkasejtekkel, és nem érik el 

az oocitát, nem vándorolhatnak be az oocita és a dajkasejtek közé, mint

normális esetben. Minden bizonnyal a centripetális sejtek hiányának a

következménye a furcsa, kehely alakú korion, és a háti függelékek

rendellenes fejlődése, akárcsak az Apc mutációnál. Más esetekben túlzott

számú follikuláris sejt vándorol az oocita anteriorális pólusa körül. A

megváltozott sejtmozgások talán oda vezettek, hogy túl korán alakult ki

fizikai gát a dajkasejtek és az oocita között, a dajkasejtekből tartalmuk nagy

része nem kerülhetett át az oocitába a gyűrűcsatornákon keresztül. A

következmény az, hogy a pete mérete a vad típusénál jóval kisebb, és

megváltozott morfológiájú háti függelékek keletkeztek.

A mutáns ováriumokban a dajkasejtek kromoszómái nem

dekondenzálódnak. A Nupl54 fehérje jelen van a magi membránban, és a 

kromatinban is, mind a hímeknél, mind a nőstényeknél. A nukleoporinok 

feltételezhetően szerepet játszanak a kromatin szerveződés dinamikájában a 

fejlődés, differenciálódás és a sejtciklus folyamán.
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7. Angol nyelvű összefoglaló/Summary

Drosophila oogenesis provides an outstanding opportunity to study

several fundamental aspects of development. A major advantage is cellular

simplicity. Each ovary is composed of 16 ovarioles on average. Each

ovariole is a string of progressively more mature egg chamber, at the tip

being the germarium, where the egg chambers originate. Each egg chamber

develops independently of its neighbors, interactions involve only the

constituent cells. Egg chamber construction begins with germ line cyst

formation. Completed 16-cell cysts move posteriorly in the germarium, and

acquire a monolayer of somatic prefollicle cells, and then bud from the

germarium as a new egg chamber. Germ line and somatic tissues contribute

to the formation of Drosophila egg cell. Individual egg chambers leaving the

germarium consist of three cell types: the oocyte, the 15 nurse cells and

approx. 1000 follicle cells. Egg chamber development has been divided on

morphological grounds into 14 stages. From the mid-oogenesis events

associated with yolk deposition, follicle cell migration, nurse cell break

down and eggshell synthesis allow successively older chambers to be

recognised.

Most of the follicle cells migrate over the growing oocyte during stage

9. During stage 10 and 11 the follicle cells covering the anterior portion of

the oocyte migrate between the oocyte and nurse cells. The anterior follicle

cells, together with the border cells, that migrate between the nurse cells,
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form the anterior vitelline membrane and chorion, including the dorsal

appendages.

7.1. The Ape mutation

The Ape mutation interferes with functions of the anterior follicle

cells: migration, and/or secretion of the anterior protective membrane is

arrested. Absence of at least a part of the anterior protective membranes

results in leakage of some of the egg cytoplasm, followed by degeneration of

several of the egg primordia and deposition of poorly developed eggs with

rudimentary appendages.

Analysis of ovarian and germ-line chimeras clearly showed, that the

Ape mutant phenotype is brought about by changes in somatic cell

components of the ovaries. Irradiation of heterozygous Apc/+ females 

restored normal chorion morphology: several of the Apc+ clone derived eggs

appeared normal, and larvae hatched from some of them. The restored

chorion morphology is the consequence of Apc+ clones, that originated by 

mitotic recombination following X-irradiation. Since eggs with apparently 

normal appendages (’’exceptional” eggs) were recovered from the irradiated

Ape females, we concluded, that the Ape mutation disturbes follicle cell 

function. The Ape clones allowed detection of normal dorsal appendages 

longer than that seen on the Ape derived eggs. It is also possible that the

apparently normal dorsal appendages are the product of Apc and Ape clones

working together.
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The following observations suggest that Ape alters function of the 

anteriorly located follicle cells only: (1) the corion pattern appears normal 

over the Ape derived eggs with the exception of the anterior egg coverings, 

(2) the embryonic defects, observed in the partially rescued eggs are very 

similar to those, produced by removing cytoplasm from the anterior tip of 

wild type eggs (3) in Ugra mutation, where the entire chorion is effected, X-

irradiation brings about minimal rescue of phenotype.

Rescue of the Ape mutant phenotype occured in the approximarely a

third of the heterozygous Ape females following X-irradiation, as revealed

by the ’’exceptional” eggs they deposited. Only a single exceptional egg 

developed from the Apc+ clone in 85% of the cases, probably a result of a

clone induction in the already established follicle epithelium in a developing

egg primiordium. During formation of the wild type chorion, the dorsal

appendages and the operculum are formed by three populations of 80-120 

cells. Since the single ’’exceptional” eggs are deposited after about 10 days 

following irradiation, and it take about 10-11 days from oogonial cell 

division to egg deposition, they probably represent Apc+ clones in the 

follicle envelope of the young egg primordia. 82% of the ’’exceptional” eggs 

had apparently normal dorsal appendages, suggesting, that there is no 

lineage restriction between those groups of cells, that synthetise dorsal

appendages.
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Clusters of ’’exceptional” eggs originated from about 15% of Ape 

clones. These eggs probably represented Apc+ follicle cells, that functioned 

as stem cells contributing to the follicle envelope of several egg primiordia.

Although 82% of the ’’exceptional” eggs had two apparently normal 

dorsal appendages, larvae hatched from only about 30% of them. In 70% of 

the eggs embryonic development did not take place, possibly because of 

improper development of the operculum and the anterior egg cytoplasm. On 

the other hand, larvae hatched from 18% of the ’’exceptional” eggs that had

dissimilar dorsal appendages (’’heterogenous” eggs). The operculum

appeared normal in these eggs. We suggest, that the cells involved in the

production of the dorsal appendages and the operculum share common

lineage around the time of establishment of the follicle envelope.

Ape4 clones induced during larval and early pupal life are part of the 

mesodermally derived cell population of the yet undifferentiated ovaries. As 

can be expected, (1) the larval Apc+ clones could be detected within a few 

days of eclosion (2) more eggs have normal dorsal appendages, than in 

clones, induced during adulthood (3) larvae hatch from larger fraction of 

these eggs. All the expectations were met, showing, that the ’’exceptional” 

eggs originate from Apc+ clones.

7.2. The Ugra mutation

Fs(2) Ugra is a dominant female sterile mutation which renders

females agametic. As was shown by analysis of germ line chimeras, the 

mutant phenotype depends on the genotype of somatic components of
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ovaries, like in the case of Ape mutation. Analysis of Ugra+ clones indicate 

that the mutation interferes with the function of follicle cells. Of the

irradiated Ugra/+ females only about 1,3% deposited eggs. Half of these 

eggs were flaccid, and only about 20% hatched, and several of these eggs 

developed dissimilar dorsal appendages. An additional feature of the Ugra+ 

clones induced in adult females is the delay in the deposition of eggs until

18-24 days following irradiation. This long time lapse could be the

consequence of the perdurance of mutant gene product, partial nonautonomy

of the Ugra phenotype, or unknown characteristics of follicle cell 

proliferation. It is possible, that contribution of a single or a few Ugra+ cells,

which participate in establishment of the follicle cell envelope of a newly

established egg primordium, is insufficient to rescue the phenotype. 

However, proliferation of Ugra+ prefollicle stem cells provide sufficiently 

large number of nonmutant cells, that when sorround the 16 germ-line

derived cells allow partial or complete rescue of the Ugra phenotype.

In contrast to the irradiation of adults, the Ugra+ clones induced 

during early stages of development appeared in rather high frequencies (4- 

10%). The majority of these eggs were normal and hatched. Since precursors 

of the follicle cells proliferate throughout the larval life, the Ugra clone be

comprised of large number of cells and thus establishment of follicle

envelopes from these cells is likely.
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7.3. Application of the Ape and Ugra mutation in the dominant

female sterile technique

The mutation Ape may be a useful tool to study recessive female

sterile or zygotic lethal mutations affect functions of the anterior follicle

cells, and Ugra in the follicular cells in general. Females, trans heterozygous

for Ape or Ugra and the mutation to be studied (being on the same

chromosome arm, as the dominant female sterile mutation, used), are 

irradiated for the induction of Apc+ or Ugra+ follicle cells that are

homozygous for the mutation to be studied. The eclosing females would then

be screened for the presence of ’’exceptional” eggs. ’’Exceptional” eggs form

with a control frequency when studied mutation does not interfere with

functions of the anterior follicle cells/follicular cells. When, however,

’’exceptional” eggs do not appear, it may be deduced, that the studied

mutation has an important function in the anterior follicle cells.

The Ape and Ugra mutations were used extensively for dominant

female sterile technique.

7.4. Isolation of the N up 15 4/tulip ano gene

We created a library of 2900 lines after an extensive local P-element

mobilisation experiment in the 32 region of the second chromosome.The

library was tested for lines, which have an insertion in genes, we are

interested in. Several female sterile and semisterile lines were isolated, and 

two of them, tulipano1 and tulipano2 were further investigated. Among
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others they have an effect on oogenesis: in stage 9 and 10 the centripetal

follicle cells never reach the oocyte.

After molecular cloning tulipano alleles proved to identify a gene for a

Drosophila nucleoporin.
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8. RÖVIDÍTÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK JEGYZÉKE

A mutánsok részlete leírása Lindsley és Zimm: The genome of 
Drosophila melanogaster (1992) című könyvében található.
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