
 

Mottó: „Nagyon elgondolkodtató az a gondolat, hogy a parányi változások sok sok lépésben 

halmozódnak; ezzel egyébként megmagyarázhatatlan dolgok óriási halmazát magyarázhatjuk 

meg” 

R. Dawkins: A vak órásmester 

Charles Darwin fogalmazta meg azt az elméletet, mely szerint az élő szervezetek evolúciója 

véletlenszerű változatosságon és természetes kiválasztódáson alapul. Jacques Monod 40 évvel 

ezelőtt kiadott könyvében, az Esély és szükségességben, bemutatta tézisét, miszerint a bioszféra 

evolúciója kiszámíthatatlan. A legújabb kutatások a szem evolúciójával kapcsolatban igazolják 

mindkét tézist. Megerősítik Darwin feltételezését az egyszerű szem prototípusát illetően és 

határozott alapot nyújtanak a különböző szem típusok monofiletikus eredetére vonatkozóan. 

Figyelembe véve a génszabályozó hálózatokat megalapozó komplexitást, a kiszámíthatatlanság is 

nyilvánvaló.[1] 

Dolgozatunk céljául a szem kialakulásának szabályozásában résztvevő Pax6 gén és fehérje 

valamint a retina fényérzékeny anyagainak kialakulásában résztvevő gének és opszin fehérjék 

összehasonlító bioinformatikai analízisét tűztük ki. Míg a szem anatómiájának és fotoreceptor 

sejttípusainak morfológiai összehasonlítása arra következtetett, hogy az állatok szeme 

többszörösen függetlenül fejlődött, a szemet meghatározó PAX-6 gén molekuláris konzervációja 

az ellenkezőket mutatta, éspedig, hogy az állati szem egyetlen közös, egyszerű elődből alakult ki. 

A szemben, a különböző típusú fotoreceptor sejteknek, valamint a pigmenteknek és a lencse-

sejteknek mind szükségük van különböző kombinációjú transzkripciós faktorokra, amelyek 

szabályozzák a sajátos differenciálódási programjukat, ilyen transzkripciós faktornak bizonyul a 

PAX6 fehérje.  

 

 

A szem kialakulása a gerinces állatokban 



A gerinces állatokra jellemző szemgolyó hasonló képalkotási elvvel működik, mint egy 

fényképezőgép: egy lencsén keresztül gyűjti be a fénysugarakat és a szem hátsó részén hoz létre 

egy fordított, kicsinyített képet. A gerincesek szemfejlődése három nagy fázisra osztható.  

Az első fázis a szemmező kialakulása, amely egy időben történik azzal a folyamattal, amely során 

az ektodermális csíralemez egyik része elkülönül, létrehozva az ún. neuroektodermát, amelyből 

később az idegrendszer jön majd létre. Az egybeesés egyáltalán nem véletlen, hiszen a gerincesek 

szeme az előagy kitüremkedése. [2] 

A szemmező a neuroektoderma legelején alakul ki és a legelső gének egyike, ami ezen a területen 

kifejezésre kerül az a pax6 gén, amely az élővilágban univerzálisan a szem kialakulásáért felel.[2]  

A fejlődés második fázisa a neurulációt követően következik be. Ez utóbbi az a folyamat, 

amelynek során a neuroektoderma, ami eddig lényegében egy sima lemez, csővé - ún. velőcsővé - 

hajlik össze és besüllyed a leendő kültakaró alá. Ekkor a velőcső legelején, amely az előagyat 

hozza majd létre, két oldalt kidudorodások jelennek meg, a szemhólyagok. Mindeközben a 

szemhólyag oldalsó sejtjei továbbra is termelik a Pax6-ot. Ezek a Pax6+ sejtek hozzák létre később 

a retinát, a szemserleg őket körülvevő (külső) sejtjei pedig pigmentsejtekké válnak. [2] 

A harmadik fázis magának a retinának a létrejötte. Az előbb említett Pax6+ sejtek osztódásai során 

jön létre egy jellegzetes, ötrétegű szövet: legbelül helyezkednek el a fényérzékelést végző 

fotoreceptorok (csapok és pálcikák), kifele pedig egymás után a horizontális sejtek, bipoláris 

sejtek, amacrin sejtek és végül a retinális ganglion sejtek. [2] 

A Pax6 géncsalád és fehérje 

A PAX6 gén családjába tartozó gének kritikus szerepet játszanak a szövetek és szervek 

kialakulásában az embrionális fejlődés során. A PAX géncsalád tagjai fontos szerepet játszanak 

bizonyos sejtek normális működésének fenntartásához születés után.  

Ahhoz, hogy elvégezzék ezeket a szerepeket, a PAX-gének szabályozzák a fehérjék képződését, 

bizonyos területeken aktiválva a DNS-t, elősegítve a génexpressziót. Ennek alapján a PAX 

fehérjéket transzkripciós faktoroknak tekintjük. [3] 

 

A fényérzékeny fehérjék 



Az opszin a fotoreceptor sejtekben megtalálható fehérje, mely egy 7 egységből álló transzmembrán 

opszin. Az opszinnak több fajtája ismeretes mára, ezekből kilencet sorolnánk fel a következőkben. 

A 4 opszin típus közül a csapsejtekre jellemző opszinok a különböző hullámhosszúságú fényre 

érzékenyek. Ezek az egyes, illetve kettes típusú opszinok: az első a nagy hullámhosszú fényre 

érzékeny opszin, melynek gén kódja OPN1LW, a második és harmadik típus a közepes 

hullámhosszúságú fényre érzékenyek, génkódjuk pedig az OPN1MW és OPN1MW2, végül pedig 

a rövid hullámhosszúságú fényre érzékeny opszin, melynek génkódja OPN1SW. Továbbá van az 

encefalopszin, egy extraretinális opszin, mely az agyban található, ez a 3-as típusú, kódja OPN3. 

Egy másik fajtája a melanopszin, mely 4-es típusú, kódja OPN4, a hetedik típus a neuropszin, 

kódja OPN5, a nyolcadik egy olyan opszin, mely egy G fehérjével és retinállal kapcsolódik, kódja 

RGR, az utolsó pedig a rodopszin, mely a csapsejtekben található, kódja RHO. [4] 

DNS szekvencia evolúció 

Egy adott gén DNS-szekvenciáiban megmutatkozó különbségek egy ősi szekvencia divergens 

evolúciójának következményei, ahol az evolúciós változás mutációs eseményeket és a mutációk 

elterjedését jelenti. Mutáció alatt most a pontmutációt értjük, amely így egy szekvencia pozícióhoz 

rendelhető. Az evolúciós változás előfeltétele a változatosság, vagyis egyes szekvencia pozíciók 

polimorfizmusa a populációban.[5] Egymástól függetlenül különböző pontmutációk jelennek meg 

és terjednek el a leszármazási sorokban egy közös ősből kiindulva. A fiatalabb közös ős (vagyis 

rövidebb divergencia idő) itt nagyobb szekvencia hasonlóságot jelent. 

 Szekvencia hasonlóság és illesztés 

A különböző fajokban az egymásnak megfelelő szekvencia pozíció azt jelenti, hogy azok a közös 

ős szekvenciája egy adott pozíciójából származnak, így a pozíció polimorfizmusa egy karakter 

változatosságának felel meg, illetve a karakter állapotok egymással homológok. [5]  

A szekvencia illesztés során az azonos eredetű pozíciókat rendezzük úgy, hogy a szekvencia 

hasonlóság maximális legyen. Az illesztés hézagok (gap) beiktatásával történik, ahol a hézag egy 

vagy több pozíció kiesésének (deléciójának) vagy beépülésének (inszerció) felel meg. [5] 

Vizsgálataink során többszörös illesztést is végeztünk, amely több szekvencia egyidejű 

összehasonlítását jelenti, vagyis egyidejűleg több szekvenciára maximalizáltuk a hasonlóságot, 

nem páronként. 



Az illesztett szekvenciák információt hordoznak az evolúciós történetről, amely felhasználható a 

leszármazási kapcsolatok becslésére. Nagyobb mértékű hasonlóság későbbi divergenciára utalhat. 

Evolúciós vizsgálatokban azonban nem a hasonlóság, hanem az az eltérés, a divergencia lesz 

érdekes a számunkra, amelyre a hasonlóságból következtetünk. Vagyis először is a szekvencia 

hasonlóságból távolságot kell képeznünk, amely segítségével az eltérések mértékét mennyiségileg 

jellemezzük. [5]  

Az általunk vizsgált PAX gén esetében szelekciós nyomás érvényesül, hiszen egyes változások a 

gén funkciójában is változásokat okoztak, amely pozitív vagy negatív irányba befolyásolták a 

hordozó rátermettségét – azaz túlélési és utódlétrehozatali paramétereit. 

Minden olyan gén, amelyben bekövetkező változások a hordozó fitness-ében is változást 

eredményeznek, pozitív vagy negatív irányban (avagy: “jobbá” teszik, vagy csökkentik 

túlélő/utódképző képességét) szelekciónak alávetettek. Ha egy génben bekövetkező változás nem 

rendelkezik ilyen következménnyel, akkor genetikai sodródásról (neutrális következmény) 

beszélhetünk.  

A filogenetikai fa 

A filogenetika a leszármazások és rokoni kapcsolatok, vagyis az élő szervezetekben bekövetkező 

változás egy modellje. A történetet szemléltető fa egy ága egy leszármazási sornak felel meg, egy 

csomópont pedig két leszármazási sor elkülönülésére, divergenciájára utal. Amennyiben a fa fajok 

csoportjának leszármazási viszonyait ábrázolja, a csomópontok a közös őseiket jelentik, így a 

divergencia egyben fajképződést is jelent. [5] A filogenetikai fák közül két típust készítettünk: 

kladogramot, amely esetében az ágak hossza nem informatív a változás mértékére, csak a változás 

tényére utal, valamint additív filogenetikai fát (filogramot), amelyben az ágak hossza a változás 

mértékét szemlélteti. [5] 

 

 

A Pax6 géncsalád és fehérje bioinformatikai vizsgálata 

A Pax6 génről valamint fehérjéről információt szerezhetünk a biológiai adatbázisok segítségével. 

Ezek az adatbázisok összegyűjtik és raktározzák a génekről és fehérjékről szóló információkat 



(szekvenciák, felépítésük, feldolgozási lehetőségek), olyan emberi betegségekről, amelyeknek 

ismertek genetikai okai, ezeknek szakirodalmáról stb. Sok adatbázis, amely a világhálón elérhető 

lehetővé tesz úgynevezett kérdező, feldolgozó felületeket: ezek speciális weboldalak, amelyeken 

kereshetünk és összekapcsolhatjuk a találatokat. Egy szöveges keresésben, ha beírunk egy 

megnevezést, az össze lesz hasonlítva az adatbázis szövegtartalmával.  

Mi a zebrahal Pax6 fehérjéjét tanulmányoztuk, amely részt vesz a szem fejlődésében. Követve ezt 

a fehérjét a világhálón megtalálhatjuk a Pax6 fehérjének emberi megfelelőjét, információkat 

találunk ennek szerepéről, felépítéséről, sejten belüli elhelyezkedéséről és a molekuláris alapjait 

azoknak a betegségeknek, amelyek ezen szekvencia mutációihoz kapcsolódnak.  

A Pax6 fehérje összehasonlítása különböző szekvenciákkal a BLAST feldolgozást 

alkalmazva 

Célunk érdekében fehérje-fehérje szekvencia illesztést (BLAST-ot) alkalmaztunk. Ezt a SwissProt 

adatbázisban végeztük el a Pax6 fehérje szekvenciáit használva (2. ábra).   

A Pax6 szekvencia összehasonlítható különböző fehérje szekvenciákkal több adatbázisban. 

Lehetőségünk van korlátozni a szekvencia illesztést jellemző vagy jellemzők kombinációjára. Ez 

szűkíteni fogja a keresést az adatbázis egy részhalmazára: csak a kifejezésre vonatkozó 

eredményeket fogja keresni. Ha a Minden szervezet-ről a Homo sapiens (ORGN)-re váltunk, 

korlátozzuk a keresést emberi fehérjékre. A BLAST eredményeképpen megjelenő ablakban 

megtudjuk, hogy a fehérje 437 aminosav hosszú, ha grafikusan elemezzük, látjuk, hogy két 

konzervált része volt felkutatva a Pax6 fehérjének (3. ábra). 

Az összehasonlítás eredménye három részre van felosztva. Elsőként a grafikus nézet, amely egy 

áttekintést mutat az összehasonlításról, ahol a SwissProt-ban a BLAST keresés által felkutatott 

emberi szekvenciák sorba vannak állítva a zebrahal Pax6 fehérjével (piros skálaoszlop).  

A szín kulcs mutatja a hasonlóság mértékét keresett szekvencia és az eredmény között. A grafikus 

megjelenítés alatt a részletes lista a jelölésekkel meg van adva (4. ábra). Az összehasonlítás mellett 

találtunk egy rövid leírást a fehérjéről és a BIT pontszámát, jelölve az E értéket a keresett 

szekvenciához hasonlítva.  



A BIT pontszám és az E érték a kiemelt elemekből van kiszámolva. Alapvetően, a magasabb BIT 

pontszám jelöli a nagyobb hasonlóságot a két szekvencia között. Az alacsonyabb E érték, vagy a 

0-hoz közelebbi a jelentősebb társítást.  

Az emberi PAX6 áll a legközelebb a zebrahal fehérjéjéhez. Ennek volt a legmagasabb BIT száma 

(713 BITs), 422 aminosav hosszú és a gén azonosítója: gi 6174889. A két szekvencia 84%-ban 

azonos (422 aminosavból 358 azonos). Az E érték 0.0 (5. ábra). Ez azt jelenti, hogy a két 

szekvencia ortológ. Két gén vagy fehérje ortológ, ha két különböző fajban találhatóak, és egy 

közös ős-génből származnak, mely a két faj közös ősében volt jelen. 

A SwissProt adatbázis, a PAX6 fehérje további elemzése 

A http://www.uniprot.org/uniprot/P26367?sort=score link felkeresésével folytattuk a PAX6 

fehérje vizsgálatát. Beléptünk a SwissProt-Protein és TrEMBL adatbázisokba, amelyek a Svájci 

Bioinformatikai Intézet (SIB) az ExPaSy proteomikai szerveréhez tartoznak (6.ábra).  

Keresésünk eredményeit a SwissProt NiceProt View-ra kattintva találtuk meg. Ez az oldal további 

információkat tartalmaz a fehérjéről. Megtudtuk, hogy a Pax6 fehérje jelen van a szemben, agyban, 

gerincvelőben és szaglószervi hámszövetben a magzati fejlődés alatt, kilenc betegség kapcsolódik 

a Pax6 fehérje meghibásodásaihoz, a szemet vagy a látóideget érintve.  

A Pax6 egy transzkripciós faktor, helye a sejtmagban van. A Ref(2) bemutatja a genom felépítését, 

evolúciós fennmaradását és  mutációit a PAX6 emberi génben.  

A fényérzékeny pigmentek evolúciójának bioinformatikai vizsgálata 

Az opszinok makromolekuláris családjának a fehérjéivel folytattuk vizsgálatunkat, remélve, hogy 

a bioinformatikai feldolgozás segíthet információt találni ezek biokémiai tulajdonságaival és 

evolúciós múltjával kapcsolatban. Erre a célra egy többszörös szekvencia illesztést hoztunk létre. 

Ez azt jelenti, hogy számos aminosav szekvenciát használtunk fel, melyeket úgy illesztettünk, 

hogy a hasonló maradványok mindig egymás alatt legyenek. Az EMBL-EBI MUSCLE illesztő 

eszközt használtuk a szekvencia-illesztések létrehozására.  

Az illesztést 24 különböző faj opszin fehérjéjének Fasta formátumát felhasználva végeztük el 

beillesztve az összes szekvenciát a beviteli mezőbe. Kiválasztottuk a „ClustalW” kiviteli 

formátumot, majd elindítottuk az illesztést. 



A felsorakoztatott fehérjeszekvenciák filogenetikai analízise 

A vizsgálatunknak ebben a részében, a 24 opszin fehérje filogenetikai fáját építettük fel. A 

MUSCLE (Multiple Sequence Alignment) eszköz lehetőséget biztosított a filogenetikai fa 

elkészítésére (8. ábra). 

A filogenetikai fa „Cladogram” ábrázolással csak az elágazások sorrendjét állítja fel. (9.ábra). A 

filogenetikai fa „Real” ábrázolása az evolúciós távolságot elágazási hossz függvényében mutatja 

be. (10.ábra). 

A fa elágazásait megfigyelve látjuk, hogy az elágazások dichotomikusak. Az első dichotomikus 

elágazás a fában a szekvenciákat két nagy csoportra osztja. Az első csoportban a gerinctelen állatok 

rodopszin molekuláinak valamint a melanopszin molekulák evolúciója látható, amelyből azt 

következtethetjük, hogy az általunk ismert rendszertani csoportok fényérzékeny fehérjéi közeli 

rokonságot mutatnak (Sepia-Octopus (lábasfejűek); Mizuhopecten (kagyló), Platynereis 

(soksertéjű gyűrűsféreg), Drosophyla (ecetmuslica) rodopszinok. Kivételt képez a melanopszin 

molekula, amely összehasonlításában az ember melanopszinjához a zebrahal melanopszinja áll a 

legközelebb (Homo_melan/8-138 0.09, Danio_melanops/11-141 0.10084), ami a melanopszin 

molekula nagyon régi eredetére utal, hasonlósága a gerinctelenek rodopszinjához a molekula 

monofiletikus eredetére utal.  

A második csoportban a gerincesek opszin molekuláinak rokonsági viszonyait látjuk. (10. ábra). 

Feltűnő számos rendszertani csoport rodopszinjának hasonlósága a zebrahal rodopszinjához 

(Xenopus_violet_ops, Danio_SWops; Latimeria_Rh2  Danio_MW4; Danio_LWops, 

Homo_MWops). A zebrahal valamennyi hullámhosszú fényre érzékeny opszinja hasonlóságot 

mutat a többi vizsgált gerinces opszinjaihoz. Mindez arra utal, hogy az adott szekvenciák szintén 

konzerválódtak az evolúció folyamán. Az ember rodopszin molekulájának legközelebbi rokona a 

választott fajok közül a szarvasmarha rodopszinja és ez az egyébként is fellelhető rokonsági 

viszonyoknak megfelel. 

Ahhoz, hogy a konzervált szekvenciákat pontosabban megfigyelhessük, ezek pontosabb 

feldolgozása érdekében a JalView feldolgozási programot alkalmaztuk.  

A program lehetőséget ad az illesztett szekvenciák összetételének vizsgálatára, ha a különböző 

aminosavakat festjük, akkor az illesztés a különböző aminosavakat festi meg.  (11. ábra) 



Az illesztés JalView programja lehetőséget nyújt pontosabb elemzésére is, hiszen ha a százalékos 

hasonlóságot jelző festési módot választjuk, meghatározhatjuk azokat a szakaszokat a fehérje 

szekvenciából, amelyek a teljes, 100%-os konzerválódást jelölik. Az illesztésből arra 

következtethetünk, hogy különböző szekvenciák különböző mértékben konzerválódtak. Vannak 

olyanok, szám szerint 12, amelyek 100%-ban konzerválódtak és olyanok is, amelyek egyáltalán 

nem. (12. ábra). 

Annak érdekében, hogy a konzervált szakaszok evolúcióját pontosabban megfigyelhessük, el kell 

távolítanunk a nem konzervált aminosav szekvencia maradványokat, amelyeket a szekvencia 

illesztés során részben azonosítottunk. Ezt a „Result Summary” opció alatt megnyitott „Jalview”-

ban tehetjük meg és szerkeszthetjük is. 

Kezdetben azokat a szakaszokat távolítottuk el, amelyek legkevésbé konzerválódtak (0,1,2 volt a 

konzerváció értéke) (13. ábra). Ennek a feldolgozásnak eredményeképpen hasonló, de nem azonos 

filogenetikai fát kaptunk. Az elágazások jellege megmaradt, de az evolúciós távolság, vagyis a 

karok megrövidültek. Mivel nem tekintettük jelentősnek a változást, ezért a továbbiakban csak a 

100%-ban konzerválódott szakaszokat megőrizve folytattuk a vizsgálatot és állítottuk fel a 

filogenetikai fát (14,15. ábra). 

 Az elágazások dichotomikus jellege megmaradt, de a konzervált szakaszok monofiletikus eredete 

is nyilvánvalóvá vált. A törzsfa a közös ősnek a Platynereis soksertéjű gyűrűsféreg valamint a 

Mizuhopecten kagyló opszinjait tekinti a legősibb típusoknak, annak ellenére, hogy a többszörös 

szekvencia illesztés semmilyen különbséget nem mutathat ki, hiszen a 100%-ban konzerválódott 

szakaszokat hasonlítottuk össze.   

Következtetésképpen állíthatjuk, hogy vizsgálataink során kiderült, hogy úgy a PAX6 fehérje, 

mint az opszinok típusai közös ősre vezethetők vissza. Kiemelhetjük a PAX6 emberi gén, a 

zebrahal Pax6 génje, az ember melanopszinja, valamint a zebrahal melanopszinja 

(Homo_melan/8-138 0.09, Danio_melanops/11-141 0.10084) közötti nagymértékű hasonlóságot.  

A konzervált szakaszok filogenézisét követve megfigyeltük, hogy a hosszú és közepes 

hullámhosszú fényt érzékelő opszin esetében is a részben konzervált szakaszok leginkább a 

zebrahal opszinjához hasonlóak (Danio_LWops/2-132 0.05673, Homo_MWops/3-133 0.03487). 



Mindezek a megfigyelések ezeknek a fehérjéknek monofiletikus eredetére vezethetők vissza. 

Ugyanakkor az ember rodopszinja a szarvasmarha rodopszinjával szintén hasonlóságot mutat. 

Az opszinok úgy a gerincesek, mint a gerinctelenek vonalán közös ősből származnak, 

szerkezetükben sok szakasz konzerválódott, így nem csak a gerincesek, hanem a gerinctelenek 

opszinjai is egy közös ősből származtathatók. 

A szem fejlődésében bioinformatikai adatbázisokkal követhettük végig a szem kialakulását 

befolyásoló PAX6 transzkripciós fehérje eredetét, amely a szem monofiletikus eredetére világít 

rá, ugyanakkor az opszin fehérjék evolúciója úgy a gerinctelenek és gerincesek szemének 

monofiletikus eredetére, mint utólagos divergens fejlődésére nyújtott magyarázatot. 

A PAX6 gén mutációi által okozott betegségek 

Az emberi PAX6 gén mutációi által okozott betegségeket Hanson (2003) vizsgálta meg. A PAX6 

mutációk 18%-a missense mutáció, és ennek felét az aniridiához (a szivárványhártya részleges 

vagy teljes hiányához) társította.  A többi missense mutáció kapcsolatban lehet más szemet érintő 

betegségekkel, többek között az elszigetelt fovea hypoplasiaval (a látógödör visszamaradt 

fejlődésével), pupilla ectopiával (a pupilla helyzetének elmozdulásával), valamint Peter féle 

anomáliával (Kiterjedt körülírt centralis corneahomállyal).[13] 

A fényérzékeny anyagokat kódoló gének mutációi által okozott elváltozások 

A színlátás egyik legelterjedtebb zavara a színtévesztés. Ilyenkor az ember bizonyos színeket 

összetéveszt. Ha a vörösre érzékeny elem hiányzik protanopiáról, ha a zöldre akkor 

deuteranopiáról, ha pedig az ibolyaszínre érzékeny csap hiányzik, akkor titanopiáról beszélünk.  

A genetikai feldolgozó és azonosító vizsgálatok jelentősége kétségtelen az adott betegségek korai 

felismerésében akár magzati életben, de az élet későbbi szakaszaiban is. A gének és fehérjék 

bioinformatikai feldolgozása és az összehasonlítás alapú vizsgálatok a mutációk felismerésén 

kívül ezek evolúciós történetét is megmutatják, lehetőséget teremtve új modell szervezetek 

felkutatására. 
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