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A szabályozási folyamatok egymásra épülése a Drosophila fejlődése 
során (testtengely, testtájak kialakulása)



Fig. 2. Schematic depiction of sequential, clock driven (A)
and simultaneous Drosophila-type (B) segmentation.

In A) aschematised overview of clock-and-wavefront
type segmentation is shown. The increasing and 
decreasing black curve in the back represents the 
posterior growth zone oscillator, the intersection
between the red and green curve represents the 
wavefront that determines where the transition from 
temporal oscillations into spatial stripes occurs. Over 
time, sequentially more segments are laid down, 
resulting in growth of the segmented
domain. 

In B) a schematised overview of the Drosophila 
segmentation hierarchy is shown, depicting the 
information transfer from maternal, to gap, to pair rule to 
segment polarity genes that results in a subdivision of 
the axis into smaller and smaller
domains.



http://www.youtube.com/watch?v=Lb6TJzTLg_E

http://www.youtube.com/watch?v=OQ86d9sTeaQ

http://www.youtube.com/watch?v=MefTPoeVQ3w

http://www.youtube.com/watch?v=RQtHE99Flv4

http://www.youtube.com/watch?v=rxECLgspbnI

http://www.youtube.com/watch?v=Lb6TJzTLg_E
http://www.youtube.com/watch?v=OQ86d9sTeaQ
http://www.youtube.com/watch?v=MefTPoeVQ3w
http://www.youtube.com/watch?v=RQtHE99Flv4
http://www.youtube.com/watch?v=rxECLgspbnI


A Drosophila oogonium négy osztódása után 16 sejt jön létre. 
Ezek egyike lesz a primer oocyta és egyelőre diploid állapotban marad, míg a 
többi 15 tápláló (nutritív) sejtté alakul. 
Utóbbiak poliploidizálódnak, kapcsolatuk megmarad az oocytával, 
makromolekulákat képesek neki átadni. 
A petesejtnek az az oldala amelyik a nutritív sejtekkel van kapcsolatban, 
lesz majd az embrió feji része, míg a konvexebb rész a leendő hasi oldalnak felel meg.
Az ecetmuslica petéje tehát, erősen polarizált szerkezet!

A petesejt polaritásának és a szelvényezettség kialakulásának 
szabályozása a Drosophila embrióban 1.



A petesejt polaritásának és a szelvényezettség kialakulásának 
szabályozása a Drosophila embrióban 1.

A két fő testtengely (AP, DV), már az embriogenezis kezdetén felismerhető a 
gyümölcslegyek petéjén.
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Morfogenetikus grádiensek

Korai kísérletek:
Ha a gasztruláció után izolálják a Drosophila embrió elülső és hátulsó részét, akkor mindkét 
félből normális, de kicsi lárvák fejlődnek. 

Ha korábbi stádiumban végzik el a kísérletet, akkor csupán néhány nagy elülső és néhány nagy 
hátulsó szelvény alakul ki, a középső szelvények hiányoznak. A középső testszelvények hiánya 
ebben az esetben sem a sejtek pusztulásának következménye, hanem a fejlődés programja, a 
sejtek differenciálódása változik meg a beavatkozás következtében. 

A kísérletek magyarázata már kezdetben az volt, hogy a pete elülső és hátulsó pólusán is 
vannak olyan anyagok, amelyek a pete középső részei felé diffundálnak és meghatározzák az 
ott kialakuló sejtek fejlődését. E diffúzió gátolt a fenti szétválasztásos kísérletekben, ezért 
szenved zavart a középső részek fejlődése.

Ezen kísérletek értékeléseként született meg a morfogenetikus grádiensek elmélete (Sanders).
Ennek értelmében a petében, annak két pólusán, két centrum van, amelyek olyan anyagokat 
tartalmaznak, amelyek az ellenkező testvégek felé mozognak és közben a koncentrációjuk 
folyamatosan csökken. Közben hatnak az adott helyen kialakuló sejtekre és kölcsönhatásuk, 
mennyiségi arányuk meghatározza azok további sorsát az embriogenezis során. Lokális 
koncentrációjuk a test hossztengelye mentén minden ponton különbözik és ez határozza meg 
például azt, hogy mely testszelvények hol alakuljanak ki és a szelvény mely része lesz majdan 
az elülső és melyik a hátulsó. Azokat az anyagokat, amelyek ebben és más hasonló fejlődési 
folyamatok szabályozásában részt vesznek, morfogéneknek nevezzük.



A Drosophila esetében a morfogének és a morfogenetikus grádiens jelenléte kiválóan 
igazolható genetikai módszerekkel. A pete polaritását meghatározó gének legtöbbje csak az 
anyai szervezet genomjáról íródik át, a nutritív és a follikuláris sejtekben, még mielőtt az 
embriogenezis megindulna és mielőtt a megtermékenyítés megtörténne. Ezért ezen 
tulajdonságok meghatározása az anyai szervezetben levő alléloktól függ, és nem az utódban 
meglevő anyai és apai gének kombinációjától. Az ilyen géneket anyai hatású (maternal
effected) géneknek nevezzük. Mutációik legtöbbször recesszívek és csak a petesejt fejlődésére 
hatnak.  Ezáltal viszonylag könnyen tanulmányozhatók, hiszen maga az anya normális, csak a 
follikuláris ill. tápláló sejtekben nem íródnak át egyes gének, aminek következtében a petesejt 
fejlődése bizonyos defektusokat mutat.

Az anyai hatású gének a szervezet alapvázát, a három csíralemez kialakulását határozzák 
meg, széles területeken aktiválják, vagy inaktiválják a gének működését.

Miért jó a Drosophilát tanulmányozni?





Az első felismert gén, ami a testtengelyek kialakulására hat a bicoid
volt

Bicoid negatív állatok által lerakott peték fejlődése erősen zavart. Az embrió feji és tori 
szelvényei hiányoznak, az elülső abdominálisok pedig torzak.
Ha koncentrációját megnövelik az embrióban akkor a feji és az elülső tori szelvények sokkal 
nagyobbak lesznek és egészen hátraszorítják a maradék szelvényeket.  
A bicoid gén terméke az, ami elsősorban szükséges a feji vég normális morfogeneziséhez, 
valódi morfogén, hatása erősen kvantitatív jellegű.



A hátsó pólust meghatározó gének

A sok felfedezett gén közül a nanosról gondolják, hogy a leginkább downstream a hátsó 
pólust meghatározó gének közül.
Működése azonban nem meghatározó jellegű, mint a bicoidé a feji vég meghatározásában, 
hanem megengedő jellegű. Ezt az támasztja alá, hogy a sejtek nem képesek a változó 
koncentrációjú nanos géntermékre válaszolni pontról-pontra változó mintázat szerint, mint a 
bicoid esetében.
Sok gén kell a működéséhez „upstream”.

Asymmetry along the anterior-posterior axis of early Drosophila embryos originates from localized mRNAs at both poles of the freshly laid egg. 

This polar distribution of mRNAs is translated into opposing protein gradients essential for proper embryonic development.



A hunchback szerepe

Hiányában nincsenek feji szelvények.
A petében még egyenletesen oszlik el, a blasztoderma stádiumban azonban már egy 
koncentrációgradiens alakul ki.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Hunchback_in_situ.jpg


A nanos gén terméke úgy hat a fejlődés során, hogy a hunchback mRNS-ről másolódó 
fehérje működését gátolja az embrió hátulsó pólusától előre haladva, egyre gyengébb 
mértékben. Ezáltal engedi meg a hátsó póluson az abdominális szelvények kifejeződését. 
Következésképpen egy hunchback negatív mutáns fejlődéséhez nem szükséges a nanos gén-
hiszen nem kell a hunchbacket gátolni, az embrió normális lesz, és valóban ez a helyzet.







A petesejt polaritásának és a szelvényezettség kialakulásának 
szabályozása a Drosophila embrióban 1.

Morfogenetikus gradiensek (Sanders) AP, DV tengely
A morfogének hatása kvantitatív jellegű. 

Anyai hatású (maternal effected) gének
A pete polaritását meghatározó gének legtöbbje csak az anyai szervezet genomjáról íródik át a nutritív és 
follikuláris sejtekben még a megtermékenyítés előtt. Mutációik legtöbbször recesszívek és csak a 
petesejt fejlődésére hatnak. A szervezet alapvázát, a három csíralemez kialakulását határozzák meg, 
széles területeken aktiválják, vagy inaktiválják a gének működését.

AP tengely: bicoid, oscar, nanos, hunchback
DV tengely: toll rec., dorsal, cactus



A petesejt polaritásának és a szelvényezettség kialakulásának 
szabályozása a Drosophila embrióban 2.

Zigótában ható (zygotic effected) gének

A gasztrulációkor, vagy közvetlenül az után indul meg az expressziójuk, az embrió saját genomjáról. 
Mutációjuk hatására a testszelvények abnormálisan fejlődnek.
Gap gének:
Mutációjuk több testszelvény kiesését okozza, kisebb régiókat szabályoznak, mint a maternális gének. 
Pair-rule gének:
Mutációjuk minden második szelvény hiányát okozza, lokális hatásúak, egyes sejtsorok fejlődését 
irányítják. 
Szegment polaritás gének:
Mutációjuk következtében minden szelvény egy része kiesik és helyette  a szomszédos szelvény egy 
részének megfelelő tükörképszerű sáv fejlődik.



A petesejt polaritásának és a szelvényezettség kialakulásának 
szabályozása a Drosophila embrióban 3.

Az ecetmuslica petéjének polaritását meghatározó gének az embrió globális 
szerkezetét szabják meg, széles területeken aktiválva, vagy inaktiválva a gének 
működését. A gap gének kevesebb sejtben fejtik ki hatásukat, szűkebb részek 
fejlődését határozzák meg. A pair-rule gének lokális hatásúak, egyes sejtsorok 
fejlődését irányítják. A szegment polaritás gének már csak egyetlen sejtsorban 
szabályozzák a gének működését.

Homeotikus szelektor gének:
Mutációjuk következtében az egyes testrészek, testszelvények úgy fejlődnek, hogy más szelvényekre 
jellemző struktúrák alakulnak ki rajtuk.



A Drosophila esetében az embrió, lárva és kifejlett állat antero-
posterior (AP) polaritását a petesejt AP polaritása határozza meg. 
Az anyai hatású génekről az anya ovariumaiban mRNS-ek
íródnak át, amelyek a petesejt különböző részein helyezkednek el 
a későbbiekben. Róluk transzkripciót és transzlációt szabályozó 
fehérjék szintetizálódnak, amelyek a szinciciális blasztodermán
átdiffundálva bizonyos zigotikus gének expresszióját aktiválják, 
illetve gátolják. Ezek közül a Bicoid és Hunchback fehérjék az 
anterior struktúrák kialakulását szabályozzák, a Nanos és Caudal
fehérjék pedig az embrió poszterior végének kialakulásáért 
felelősek. A következőkben az anyai hatású gének által 
szabályozott zigótában ható gének a „gap” gének aktiválódnak az 
embrió egyes (kb. 3 szelvény széles) sávjaiban, részlegesen átfedő 
mintázatban. Nevüket onnan kapták, hogy mutációik réseket 
(„gaps”) eredményeznek a szegmentációs mintázatban. Ezek a 
gének íródnak át az elsők között az embrióban. A gap gének által 
kódolt fehérjék különböző koncentrációjának jelenléte okozza a 
„pair-rule” gének átírását, amely az embriót periodikus részekre 
osztja fel. A különböző pair-rule gének transzkripciója hét 
függőleges pánt csíkos mintázatát eredményezi az AP tengelyre 
merőlegesen. A pair-rule gének aktiválják a szegment polaritás 
gének expresszióját, amelyeknek mRNS és fehérje produktumai 
felosztják az embriót 14 szegmentumra, így létrehozva a 
szelvényességet. Ezzel egyidőben a gap, pair-rule és szegment 
polaritás gének fehérjetermékei együttes szabályozó hatást 
fejtenek ki a homeotikus szelektor gének csoportján, amelyeknek 
transzkripciója meghatározza az egyes szelvények identitását.

A petesejt polaritásának és a szelvényezettség kialakulásának szabályozása a 
Drosophila embrióban, összefoglalás



Figure 4-1 Sequence of genetic control of early development in Drosophila. Within each 

level of genetic control are listed representative genes.
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A Drosophila antennapedia-bithorax génkomplex 8 homeoboxot tartalmazó génből áll, amelyek azonos 
kromoszómán helyezkednek el, 2 géncsoportban (klaszterben). 
Az egér és humán genom ehhez képest legalább 39 homológ homeobox gént tartalmaz (Hox géneknek 
nevezzük őket a gerincesekben [HOX a humán gének jelölése]), amelyek 4 klaszterben helyezkednek el ,
4 különböző kromoszómán (lsd. köv dia Fig. 4-5). A Hox gének a 4 kromoszómán 13 paralóg csoportot alkotnak.

A gerinces Hox gének fontos szerepet játszanak a test craniocaudalis szegmentációjában, tér- és időbeli 
expressziójuk precíz szabályok szerint történik.  A kromoszómán való elhelyezkedésüknek megfelelően, 
szigorú rend szerint 3’–től az  5’ irány felé aktiválódnak és expresszálódnak. Következésképpen a Drosophilában
és az emlősökben is a 3’ gének korábban expresszálódnak és anteriorabban, mint az 5’ gének (lsd köv. dia
Fig. 4-6). A Hox gének mutációi azoknak a szegmentális (szelvényezett) struktúráknak a morfológiai 
transzformációit eredményezik, amelyekben kifejeződnek (lsd. 25.  és 26.dia).  Általánosságban a funkcióvesztéses
mutációk (loss-of-function, pl. knock-out, KO) esetében posteriorból anteriorabb struktúrák lesznek,  a funkció 
„erősítő” (gain-of-function) mutációk viszont „poszteriorizációt” eredményeznek. 

Ha korai béka embrióba homeodomén fehérje (XIHbox 1) ellenes antitesteket injektálunk, a gerincvelő anterior
része (vagyis egy poszterior struktúra) átalakul utóaggyá (anteriorabb struktúrává) (lsd. Figure 4-7 28. dia).

Bár a Hox gének működését eredetileg a fő testtengely mentén írták le, egymást követő expressziójuk megtalálható
különböző embrionális szervekben is (a bélben, végtagokban, vérsejtekben, külső és belső nemi szervekben). 
Izolált Hox gének kifejeződnek a szőrtüszők, vérsejtek, spermiumok fejlődése során is. A Hox gének fő funkciója 
a fő testtengelyek mentén elhelyezkedő struktúrák kialakításában van, de az embrionális fejlődés későbbi 
szakaszában  nem axiális struktúrák fejlődésének irányításában is részt vesznek. 

A Hox gének expressziójának szabályozása bonyolult folyamat. A fő szabályozó molekula a fejlődő 
idegrendszer anteroposterior tengelye mentén a retinsav, de hatását más gének is befolyásolják. A Hox gének 
expressziójára a kromatinszerkezet változása, illetve az azt fenntartó szabályozó molekulák is hatással vannak.
A Hox gének átírása után mRNS-eiket microRNS-ek képesek hasítani és ezzel inaktiválni.

A hox génekről mégegyszer…

http://www.studentconsult.com/content/bookcontent.cfm?ID=HC004001
http://www.studentconsult.com/content/bookcontent.cfm?ID=HC004001
http://www.studentconsult.com/content/bookcontent.cfm?ID=HC004001


A humán Hox komplex felépítése
A 3’ végen levő gének (bal oldal) korábban expresszálódnak és az embrió 

cranialisabb részein, mint az 5’ végen (bal oldal) expresszálódó gének 

Carlson: Figure 4-5 (Based on review by Scott MP: Vertebrate homeobox nomenclature, Cell 71:551-553, 1992.)
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Homeoboxot tartalmazó gének szerveződése a Drosophilában és emlősben és 
szegmentális expressziójuk

Carlson: Figure 4-6 (Based on review by DeRobertis EM, Oliver G, Wright CVE: Homeobox genes and the vertebrate body 
plan, Sci Am 263:46-52, 1990. Copyright Patricia J. Wynne.)

Paul Trainor & Robb Krumlauf

Nature Cell Biology 2, 96 - 102 (2000)

Hox gének expresszióját mutató 
in situ hibridizáció (mRNS kimutatás)
egérben



A korai Xenpous embrióba injektált XIHbox 1 protein ellenes antitestek hatására az utóagy 
caudalisabb kiterjedése következik be (b ábra). Normál lárvában (a ábra) a zöld csík mutatja az 

Xlhbox1 (Hoxc-6) expresszióját
Carlson: Figure 4-7 (Based on studies by Wright CV and others: Interference with function of a homeobox gene in Xenopus embryos 

produces malformations of the anterior spinal cord, Cell 59:81-93, 1989.)
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És visszatérve, hogy mit is jelentett az enhancer… 



Magasabbrendűeknél, így feltehetőleg az eembernél is, a szabályos 
génaktiválódási Drosophila modell nem érvényes, 
az óra és hullámfront mechanizmus alakítja ki a szelvényeket nem 
azonos időben, hanem szekvenciálisan!

Az oszcilláló génexpressziót állítja le bizonyos morfogenetikus gardiens összetétel a sejtek
környezetében.



Eddig tartott a genetika…



Epigenetikus hatások a fejlődésben

(a DNS szerkezetét alapvetően nem befolyásoló
szabályozási szint, nem a bázissorrend változik meg a DNS-en, hanem a szabályozó 

régiók hozzáférhetősége)

Az epigenetika a kromatin öröklődő változásait tanulmányozza, amelyek nem járnak 
együtt a DNS szekvencia megváltozásával.





Histone H1 is found in the 60 or so base pairs of "linker" DNA between the nucleosomes

(Weintraub 1984). This H1-dependent conformation of nucleosomes inhibits the transcription of

genes in somatic cells by packing adjacent nucleosomes together into tight arrays that prohibit the

access of transcription factors and RNA polymerases to the genes (Thoma et al. 1979; Schlissel

and Brown 1984). It is generally thought, then, that the "default" condition of chromatin is a

repressed state, and that tissue-specific genes become activated by local interruption of this

repression (Weintraub 1985).

The second difference is that eukaryotic genes are not co-linear with their peptide

products. Rather, the single nucleic acid strand of eukaryotic mRNA comes from noncontiguous

regions on the chromosome. Between the regions of DNA coding for a protein exons are

intervening sequences introns that have nothing whatsoever to do with the amino acid

sequence of the protein.

A kromatin alapállapota represszált a sejtekben.
A génexpresszió aktiválása tulajdonképpen azt jelenti, hogy az aktuálisan megszólaló gének 

„kiszabadulnak az elnyomásból”



Acetylation of the lysine residues at the N terminus of histone proteins removes positive charges, 
thereby reducing the affinity between histones and DNA. This makes RNA polymerase and 

transcription factors easier to access the promoter region. Therefore, in most cases, histone acetylation
enhances transcription while histone deacetylation represses transcription.

Figure 4-G-1. Acetylation and deacetylation of the lysine residue.

Histone acetylation is catalyzed by histone acetyltransferases (HATs) and histone deacetylation is catalyzed
by histone deacetylases (denoted by HDs or HDACs). Several different forms of HATs and HDs have been
identified. Among them, CBP/p300 is probably the most important, since it can interact with numerous transcription
regulators.

Hiszton acetiláció (lazítás, transzkripció)   deacetiláció (merevítés, osztódásnál)

A gének „emlékezete” 1.

http://www.web-books.com/MoBio/Free/Ch3D1.htm
http://www.web-books.com/MoBio/Free/Ch4G2.htm


A gének „emlékezete” 2.

DNS metiláció (gének elhallgattatása, metilált DNS-en nincs transzkripció, a 
metiláció érintheti a kódoló és szabályozó régiókat egyaránt)

DNA Methylation

DNA methylation is the addition of a methyl group (CH3) to the DNA's cytosine base. It may affect gene 

transcription through several different mechanisms. The methylation pattern is heritable after cell 

division. Therefore, DNA methylation plays an important role in cell differentiation during development.



A DNS metiláció jelentősége

Az egyed élete során globális metilációs és demetilációs ciklusok játszódnak le.

Az érett petesejtekben és hímivarsejtekben gátolt a transzkripció, mert DNS-ük metiláltsága magasszintű. A metiláció a gének
szabályozó régióinak citozin nukleotidjain történő változás és inaktiválja az adott gének átírását.
A fertilizáció után 4 órával demetiláció történik az apai eredetű genomon.
Az anyai genom demetilálása lassabb folyamat és a korai moruláig tart.
Újra metilálás az ICM-ben , késői blastocystában maximális. A csíravonalban a magas metiláltság megszűnik, amikor a genitális
redőkbe kerülnek a sejtek.
A késői gametogenezisben újrametilálódik a DNS. Itt KÖRNYEZETI HATÁS ÉRVÉNYESÜLHET!!!!

Figure 3-4 Methylation of various classes of genes during gamete maturation and cleavage. Migrating primordial germ cells are highly methylated, but they 
lose their methylation on entering the primitive gonad. Methylation is then lost and later reacquired during late stages of gamete maturation. After 

fertilization, methylation remains high in imprinted genes (black line), but falls in nonimprinted paternally (blue line) and maternally (red line) derived genes. 
By the blastocyst stage, high methylation levels have returned. (Modified from Santos F, Dean W: Epigenetic reprogramming during early development in 

mammals, Reproduction 127:643-651, 2004.)



Az imprinting kísérletes bizonyítéka pronukleusz átültetéses kísérletekben
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Mechanizmus: ma még kutatott terület, valószínűleg szerepe van benne a metilációnak.
Nem minden gén hordoz ilyenfajta „szülői jelölést”, amelyek igen azokon a jel hat az embrionális fejlődés
alatt, valószínűleg felnőttkorig is. A gametogenezis során az eredeti jelölések törlődnek és újak alakulnak
ki az egyed neme szerint.
Kb. az emlős gének 2%-a jelölt ilyen formában.

Bizonyos gének expressziója az apai, vagy anyai genomról eltérő. 



Mola terhesség: a paternális imprinting a trophoblast fejlődését segíti elő 

Figure 7-16 A, Distended uterus containing a hydatidiform mole. The ovaries (top and bottom) contain bilateral theca lutein cysts. 
B, View at greater magnification showing swollen villi. (A from Benirschke K, Kaufmann P: Pathology of the human placenta, ed 2, 

New York, 1990, Springer-Verlag. B courtesy K. Benirschke, San Diego.)
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Szülői imprimtinghez kötött kórképek, szindrómák
Beckwith-Wiedemann szindrómát a fetális túlnövekedés és gyermekkori daganatok jellemzik. A 11-es kromoszóma imprinting régiójához 
köthető, ami az IGF-II (insulinlike growth factor-II) gént kódolja (növekedés) és a  H19-et (növekedés gátló). Akkor alakul ki betegség ha 
mindkét allél apai mintázatot mutat.

Angelman szindómában a 15-ös kromoszóma hosszú karján detektálható mutáció.  Mindkét nemű gyermekekben, amelyek az anyai 
mintázatot öröklik, mentális retardáció, görcsök és ataxia jelenik meg.

Prader-Willi szindróma az apai deléciót hordozó gyermekekben fejlődik ki. Obezitás, alacsony termet , hipogonadizmus , a meghajolt felső 
ajak , és enyhe értelmi fogyatékosság jellemzi.

Angelman's syndrome

Prader-Willi syndrome



Several other syndromes are also based on parental imprinting. Beckwith-Wiedemann
syndrome, characterized by fetal overgrowth and an increased incidence of childhood 
cancers, has been mapped to the imprinted region on chromosome 11, which contains the 
genes for insulinlike growth factor-II (IGF-II, which promotes cell proliferation) and H19 (a 
growth suppressor). It occurs when both alleles of the IGF-2 gene express a paternal 
imprinting pattern. Another instructive example involves deletion of the long arm of 
chromosome 15. Children of either sex who inherit the maternal deletion 
develop Angelman's syndrome, which includes severe mental retardation, seizures, and 
ataxia. A child who inherits a paternal deletion of the same region develops Prader-Willi
syndrome, characterized by obesity, short stature, hypogonadism, a bowed upper lip, and 
mild mental retardation.

A striking example of paternal imprinting in humans is a hydatidiform mole (see Fig. 7-18), 
which is characterized by the overdevelopment of trophoblastic tissues and the extreme 
underdevelopment of the embryo. This condition can result from the fertilization of an egg 
by two spermatozoa and the consequent failure of the maternal genome of the egg to 
participate in development or from the duplication of a sperm pronucleus in an "empty" 
egg. This form of highly abnormal development is consistent with the hypothesis that 
paternal imprinting favors the development of the trophoblast at the expense of the 
embryo.

http://www.studentconsult.com/content/bookcontent.cfm?ID=HC003001&channel=toc


Another example of the inequality of genetic expression during early development is the pattern of X-chromosome inactivation in female 

embryos. It is well known from cytogenetic studies that one of the two X chromosomes in the cells of females 
is inactivated by extreme condensation. 
This is the basis for the sex chromatin, or Barr body, which can be shown in cells of females, but not the cells of normal males. The 

purpose of X-chromosome inactivation is dosage compensation, or preserving the cells from an excess of X-chromosomal gene 

products.

X-kromoszóma inaktiváció



Figure 3-6 X-chromosomal inactivation and reactivation during the mammalian life 
cycle. The red and green symbols refer to inactivated paternally (red) and maternally 

(green) derived X chromosomes. ICM, inner cell mass; P.B. I, first polar body; PE, 
primitive (extraembryonic) endoderm; TE, trophectoderm. (Based on Gartler SM, Riggs 
AD: Mammalian X-chromosome inactivation, Annu Rev Genet 17:155-190, 1983; and 

Thorvaldsen JL and others: X-tra! X-tra!! News from the mouse X chromosome, Dev Biol
298:344-353, 2006.)
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X-kromoszóma inaktiváció

Genetic studies show a complex ontogenetic history of X-
chromosome inactivation (Fig. 3-6). In the female zygote, both 
X chromosomes are transcriptionally inactive, although not 
through the actions of XIST, because of the global inactivation 
of transcription in the early cleaving embryo. By the four-cell 
stage and into the morula stage, the paternally derived X 
chromosome becomes inactivated as the result of parental 
imprinting. Then as the embryo forms the blastocyst, the 
paternally derived X chromosomes in the trophoblast and the 
hypoblast (see Fig. 5-1) remain inactivated, but within the cells 
of the inner cell mass both X chromosomes become active. As 
the cells of the inner cell mass begin to differentiate, the 
somatic cells undergo random permanent XIST-based X-
chromosome inactivation of either the maternal or the paternal 
X chromosome. Within the germ cell line, activation of both X 
chromosomes occurs during the first meiotic division.

X-chromosome inactivation is initiated at the X-
inactivation center, a unique locus on the 
X chromosome. XIST (X-inactive specific transcript), 

one of the genes in the X-inactivation center, produces a 
large RNA with no protein coding potential. XIST RNA 
remains in the nucleus and coats the entire inactive X 
chromosome, thus not allowing any further transcription 

from that chromosome. In the inactivated X 
chromosome, the XIST gene is unmethylated
and expressed, whereas in the active X 
chromosome, this gene is methylated and 
silent.
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The necessity to maintain the permanent energy-dissipating
metabolic flux and the universal structure of the metabolic
network can explain why the nutrient/oxygen ratio controls the
cell’s choice to grow, divide and/or differentiate. Our increasing
understanding of the direct substrate level coupling between
metabolism and gene expression through epigenetic mechanisms
provides a mechanistic explanation of how this control is implemented.
This explanatory scheme also provides a rational basis to
explain the formation of tissues and ordered multicellularity as
a result of the metabolic cooperation and complementation of the
cells. If true, this view can also explain how the perturbations of the
nutrient/oxygen ration disturb the normal metabolic cooperation
and can result in pathologies characterized by the disruption of the
normal tissular structure, such as degenerative disorders or cancer.
Although most of the existing data are fully consistent with the
view described in this paper, dedicated empirical investigations
will reveal the exact role of the metabolic control on cell proliferation
and differentiation.

A system biologist view:

Cell’s choice controlled by substrates
(nutrients)?

Be careful what you eat! It can have an epigenetic
impact on your cells!



Mimézis "Testösszetétel - persze, hogy örökletes, a kisgyermek pufi, akár az 

apja, de ne felejtsük, hogy a kisgyermek megfigyelője apja életmódjának" -
figyelmeztet Falus András. "Mintákat veszünk, ezt memetikának nevezzük. A 
mémek is öröklődnek, a szokások, tradíciók, mítoszok. Minden ember úgy ül le az 
asztalhoz enni, ahogy annak idején a szüleitől látta." 



Köszönöm a figyelmet!
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További olvasnivaló a Drosophiláról:
















