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They were able to identify and classify a small number of genes that are of key 

importance in determining the body plan and the formation of body segments. 



A testszelvények identitásának kialakulása

Az emberi embryo genomjában 39 darab HOX gén található. A 2, 7, 12, 17-es kromoszómákon 

található 1-től 13-ig számozott HOX gének sorozatait A, B, C, D betűvel jelöljük. A HOX gének a 

kromoszómákon belül annak megfelelően helyezkednek el, ahogyan az egyes gének az embryo 

anterior-posterior tengelye mentén kifejeződnek. 



Végtagbimbó helyének 

(végtagmező)

maghatározásában több 
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AER

32 napos humán embrió

végtagbimbó

29 napos humán embrió

AER: apikális ektoderma redő (Saunders J.W. 1948)

Ektodermakappe:  Kölliker A. (1879)



Limb progenitors arise from EMT of the epithelial somatopleure.(A to C) Transverse sections of 
stage-13 (A), -15 (B), and -19 (C) chick embryos at the forelimb level. 

Jerome Gros, and Clifford J. Tabin Science 2014;343:1253-
1256
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FGF indukció

Fibroblaszt növekedési faktor-10 (FGF-10)



AER
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Az AER szerepe a P/D 

tengely  kialakításában

AER 

eltávolítása

-a sejtek a progresszív zónában (PZ) nyerik el a pozicionális értéküket

-a PZ-t az AER határozza meg: P/D tengely kialakulása

P/D TENGELY

meghatározás





AER



FGF-8

FGF-8 mRNS kimutatása

In situ hybridizációs 

technikával 

(saját felvétel)



Végtagok három fejlődési tengelye:

- bonyolult szerv, minden tengelye mentén aszimmetrikus 

felépítéssel

1. Proximo-disztális tengely: vállöv--ujjhegy

2. Dorso-ventralis tengely: kézhát--tenyér 

3. Anterior-posterior tengely: hüvelykujj-kisujj



An overview of the stages of limb development. 

Aimée Zuniga Development 2015;142:3810-3820
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Hoxa

A HOXA 9-13
gének

kifejeződése

a proximo-distalis 

tengely mentén 

határozzák meg a 

vázelemek 

differenciálódását.

Hoxa11 és Hoxd11 

kettős mutáció 

egérben: 

nincs radius és ulna



HoxD és HoxA gének expressziója a végtagbimbókban



A/P TENGELY

meghatározás

Shh (sonic hedgehog 

növekedési faktor)

expressziós

mintázata a korai 

embryo 

végtagbimbójában.

-A ZPA sejtek Shh-t 

termelnek



Sonic hedgehog növekedési faktort

kódoló gén mutációja--polydactylia



HoxD13 mutáció (polysyndactylia)

Kisujj:

Hoxd9-13

hüvelyk:

Hoxd9



Data-driven simulations of digit patterning. 

Aimée Zuniga Development 2015;142:3810-3820
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D/V TENGELY

meghatározás



Wnt7a gének mutációja kettősen palmaris fenotípust eredményez.

Lmx-1 gének mutációja: 

köröm-patella syndroma
(köröm dysplasia, patella aplasia)



-végtag transzplantációs kísérletek: a leendő végtag kezdeményben az A/P és D/V 

tengelyek visszafordíthatatlanul meghatározottak

-P/D tengely csak akkor determinálódik amikor a végtagkezdemény kinő



-actin

-GIIF3

-myosin




