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Epigenetika 

• Az epigenetika a szervezet komplexitását befolyásoló 

központi molekuláris folyamat.  

• Az epigenetika a genom azon öröklött változásait 

tanulmányozza, mely nem köthető a DNS szekvencia 

változásaihoz. 

• A szervezetek azonosak lehetnek genotípus szempontjából, 

azonban a környezeti változásoktól és az epigenetikától 

függően más lesz a fenotípusuk. 

• 1942. C. Waddington 

• Genetikai kód – epigenetikai kód/hiszton kód 

• Főbb fajtái: DNS metiláció, kromatin újrarendeződés, 

hiszton módosítás és nem-kódoló RNS szekvenciák. 
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Kromatin újrarendeződés és hiszton 

módosítás 
Kromatin változások:   

• A hisztonoknak megváltozik a szerkezete és a töltése („cisz”) 

•  A hisztonoknak megváltozik az affinitása a kromatin asszociált fehérjékhez 

(„transz”) 

Hiszton módosítások: poszttranszlációs módosítások a hiszton globuláris doménjén  

•  Metiláció:  az arginin metiltranszferáz  (PRMT) és hiszton lizin metiltranszferáz 

(HKMT) fehérjék általi folyamat. 

•  Acetiláció: hiszton acetiláz (HAT), és hiszton deacetiláz (HDAC)  

•  Ubiquitináció 

•  Sumoiláció 

•  Foszforiláció 

•  Citrullináció 

•  ADP-riboziláció 
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DNS metiláció 

• A CpG dinukleotid szigetek citozin maradékainak a módosítása. 

• A legtöbb CpG metilált dinukleotid a heterokromatinban található.  

• A gének promoterei is CpG szigetekkel rendelkeznek 

• A DNS metilációt a DNS metiltranszferáz szabályozza (Dnmt) 

– Dnmt1: a hemimetilált CpG részek metilációja 

– Dnmt3a és Dnmt3b: de novo szimmetrikus DNS metiláció az   

embrionális fejlődés és differenciálódás során 

• Funkció: a metiláció az emlősökben a géncsendesítéshez 

szükséges.  

 (NB. a CpG szigetek metilációja az X kromószóma az X- 

kromószóma inaktivációt eredményez – genomi imprinting). 
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A DNS metiláció azonosítási 

lehetőségei 

• A metilált DNS affinitás tisztítása 

•  Emésztés metiláció érzékeny restrikciós enzimekkel 

•  Biszulfit konverzió 

– Metiláció specifikus PCR 

– MethyLight (qPCR alapú megközelítés) 

– Microarray 

– Biszulfit szekvenálás 
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DNS metiláció az őssejtekben 
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A DNS metilációs profil az ES 

sejtekben 

• Specifikus metilációs profil különbségek figyelhetőek meg az 

embrionális őssejtek és a felnőtt sejtek között 

•  A pluripotencia asszociált Oct4 és Nanog gének nagyobb 

részt nem metiláltak az ES és iPS sejtekben, míg 

differenciált sejtekben metiláltak. 

• Az ES sejtekben, nagy számú CpG promoternek van 

alacsony DNS metiláltsági szintje, míg kis számú promoter 

rendelkezik magas DNS metiláltsági szinttel. 

 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

Hiszton metiláció 

A PRMT and HKMT enzimek általi hiszton metiláció (mono-, 

di-, tri-) indukálhatja az ON/OFF gén expressziós szignált. 

•  A hiszton 3-as 4, 36, vagy 79 lizinjének a metilációja (H3K4, 

H3K36, H3K79), illetve a H4  20-as lizinjének (H4K20),és a 

hiszton 2B 5-s lizinjének (H2BK5) a metilációja elősegíti a 

génexpressziót. 

•  A H3K9, H3K27, vagy H4K20 trimetilációja génexpressziós 

gátlást jelent. 
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Hiszton metiláció az őssejtekben 

A DNS metilációs adatokat összehasonlítva a H3K4me3 

(aktivációs jel) és a H3K27me3 (gátló jel) hiszton 

módosítással: 

• a H3K4me3 asszociált géneknek volt a legalacsonyabb 

promoter metiláltsága (40%) 

•  a gének 47%-a asszociálodott a H3K4/H3K27 “bivalens” 

metilált helyhez  

•  a gének 70%-a a metilált H3K27 tartozott  

•  a gének 87%-ban egyik hiszton jel sem volt metilált 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

Hiszton acetiláció 

• A hisztonvégek lizin maradékainak az acetilációja és 

deacetilációja a hiszton acetil transzferázok (HAT) és 

hiszton deacetilázok (HDAC) által irányított. 

•  6 HAT komplex és 18 HDAC molekulát azonosítottak az 

emlősökben 

•  Az acetiláció negatív töltést alakít ki, a pozitív töltéseket 

neutralizálja és csökkenti a hisztonok N terminális végi 

interakcióit a DNS negatívan töltött foszfát csoportjaival. 
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Az őssejtek hiszton acetilációja I. 

• A H2A, H2B, H3 és H4 hisztonok amino terminális végi 

konzervált lizin maradékainak az acetilációja részt vesz a 

transzkripcionális szabályozásban. 

• Általánosságban, a HAT általi acetilációs szint emelkedés a 

kromatin újraszerveződését eredményezi, és a csomagolt 

formából egy relaxált szerkezetbe (eukromatin) kerül, ami 

transzkripcionális aktiválódást eredményez. Ezzel 

ellentétben HDAC általi hiszton acetiláció csökkenés 

kondenzált kromatint (heterokromatin) és transzkripcionális 

csendesítést jelent. 
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Az őssejtek hiszton acetilációja II. 

• Az Oct4 és Nanog transzkripciós faktorok promotere 

aktivációs jellel asszociált, mint pl. az őssejtek H3, H4, 

H3K4me3 acetilációja. 

• Ha felnőtt hippocampusból származó neurális őssejteket in 

vitro antiepileptikus szerekkel és HDAC inhibitor valproáttal 

(VPA)  kezelnek akkor elsősorban neuronokká 

differenciálódnak, az asztrociták és oligodendrociták 

terhére. 

• A VPA általi HDAC gátlás beindítja a neuron-specifikus 

NeuroD gén expresszióját, így neuronális indukciót és glia 

irányú gátlást kiváltva. 

 

 



TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 

Ubiquitináció és sumoiláció 

Ubiquitin: 

• Olyan fehérje, ami számos enzimatikus lépés során képződik, beleértve az 

ubiquitin aktiváló enzimet , az ubiquitin conjugáló enzimet és az ubiquitin ligázt 

is. 

• A hiszton H2A fehérjéről mutatták ki először, hogy az ubiquitin célpontja lehet. 

•  Specifikus hiszton ubiquitináció szabályozza a hiszton metilációt. 

SUMO (small ubiquitin-like modifier) fehérjék: 

•  Kovalensen kötődnek a célfehérjék maradékaihoz, és megváltozatják azok 

funkcióit.  

• A sumoiláció együttműködik az ubiquitinációval, mely egy proteoszomális 

degradációhoz vezet, ugyanazon lizin maradék miatti versengés során.  

•  A sumoilációt szabályozó mechanizmusok analógak az ubiquitin-konjugációs 

rendszerrel, de a sumoilációt más fajta enzimek szabályozzák. 
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Citrullináció és foszforiláció  

• A citrullináció vagy deimináció egy poszttranszlációs 

módosítás, az arginin AS cserélődik ki a peptidilarginin 

deimináz által (PAD). 

• A hisztonokban történő arginin-citrullin csere fontos 

következményekkel jár a fehérjék szerkezetére és 

funkciójára nézve. Az arginin pozitívan töltött semleges pH-

n, míg a citrullin töltetlen marad, ami változást jelent a 

fehérje tekeredésében.  

•  Emberben a H2A hiszton 138-s szerin maradéka 

foszforilálódik, és ez további célfehérje aktivációt 

eredményez.  
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Polycomb group faktorok 

• A polycomb (PcG) proteinek olyan transzkripciós faktorok, melyek 

számos gén szabályozását végzik az embrionális kortól felnőtt 

korig. 

• Polycomb group fehérje család képes a kromatin 

újrarendezésére, ahol epigenetikus géncsendesítés történik. 

• A PcGk evolúciósan konzervált transzkripcionális represszor 

fehérjék, melyeket eredetileg a Hox gén represszoraként 

azonosítottak. 

• A PcG fehérjék három komplexet alkotnak: Polycomb repressive 

complex 1 (PRC1), PRC2, és PhoRC.  

• Két konzervált represszor komplex (PRC1 és PRC2)  

• A PRC1-t a Cbx, Ring1, Phc, és Bmi1/Mel18 alkotja . 

• A PRC2-t  az EED, SUZ12, EZH2 faktorok alkotják. 
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Polycomb group proteinek az 

őssejtekben 

• Az ES sejtek pluripotenciálját a PcG és trithorax (TrxG) 

fehérjekomplexek határozzák meg. 

• A PRC2 proteinek és a Ring1b vagy Ring1a számos ES sejt 

génjének transzkripcióját szabályozza. 

• A PRC2 katalizálja a H3K27 motívumok di és  trimetilációját. 

•  A őssejtekben a PRC1 és PRC2 komplex  >2,000 gén 

promoterét irányítja. Számos célgén átfed olyan génekkel, 

melyek az Oct4, Nanog, és Sox2 transzkripciós faktorok 

célfehérjéi.  
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Nem-fehérje kódoló RNS-k: 

Történeti háttér I. 

mRNS: DNS--------protein  

tRNS, rRNS: strukturális, katalitikus dekódoló szerep 

• 1998. Craig Mello, Andrew Fire: nem-kódoló RNS 

szekvenciák, RNS interferencia a C. elegans-ban 

• 2006. Nobel-díj 
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Nem-fehérje kódoló RNS-k: 

Történeti háttér II. 

• A Petunia virágának színét akarták befolyásolni, azzal, hogy 

bejuttatták a chalcon szintáz gént (a virágok pigmentációja 

szempontjából kulcsenzimet kódoló gén) „overexpresszió” 

céljából. 

• A sötétebb virágszín helyett azonban kevésbé színes vagy 

éppen teljesen fehér virágokat kaptak. Ez azt mutatta, hogy 

az enzim aktivitása jelentősen lecsökkent. Valójában mind 

az endogén gén, mind pedig a bejutatott transzgén által 

kódolt enzim aktivitás lecsökkent a fehér virágokban. A 

jelenséget a génexpresszió ko-gátlásaként írják le, de a 

pontos molekuláris mechanizmus ismeretlen maradt. 
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Nem-kódoló RNS-ek, RNS 

interferencia 

• siRNA (small interfering RNA): 21-22 nukleotid hosszú dsRNS, siRNA 

általi géncsendesítése a mRNS-nek, komplementer szekvenciák, gátló 

funkciójú fehérjék is résztvesznek az RNSi-ben. 

• miRNA (microRNA): 19-25 nt hosszú, ssRNS molekulák, genom által 

kódolt, evolúciósan konzervált, RNSi 

• tncRNA (tiny non-coded RNA): C.elegans-ban újonnan leírt 20-22 nt 

hosszú genomi RNS-ek, funkció ismeretlen 

• smRNA (small modulatory RNA): 2004-ben egérben leírt, neuron 

specifikus rövid dsRNS. 

• PIWI associated small RNA (piRNA): 24-30 nt Drosophila, emlősök, 

retrotranszpozonok, mobil genetikai elemek ellen aktív.  
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A miRNS szerepe az őssejtekben I. 

• A Dicer 1 és a Dgcr8 enzimek szükségesek a normál 

miRNS biogenezishez, ha az őssejtek deficiensek ezen 

enzimekre nézve akkor a pluripotencia megmarad, de a 

sejtek alacsonyabb osztódási és differenciálódási 

képességgel rendelkeznek. 

• A miRNS-k által kódolt Dlk1–Dio3 gén klaszter részt vesz az 

újraprogramozásban, mivel a Dlk1–Dio3 gének aktiválódása 

szükséges az iPS sejtek létrehozására. 

• miR-290 és miR-302 miRNS-k mind humán és egér ES 

sejtekben expresszálódnak. 
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miRNS és őssejt differenciáció 
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A miRNS szerepe az őssejtekben 

II. 

• A miR-124a elsősorban neurális szövetekben expresszálódik és 

kimutathatóan részt vesz az NSC-k neuronokká történő in vitro 

differenciálódásában, gátolva a nem neuron specifikus gének 

transzkripcióját. 

•  Mind miR-124 és miR-9 elősegíti a neuronális differenciálódást, 

míg csökkent expressziójuk az ellenkező hatást éri el. 

• A miR-294 fejti ki a legerősebb hatást az újraprogramozásban, 

elősegítve az iPS létrehozás hatékonyságát  0,01–0,05%-ról 0,4–

0,7%-ra. Ezen kívül a miR-294 emeli a Sox2, Oct4, és Klf4 

faktorok általi újraprogramozás hatékonyságát. 

• A miR-125 és let-7 miRNS-k hatását legátolva, az erőteljes Lin28 

expresszióval még jobban elősegíthetjük az újraprogramozás 

folyamatát. 
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A genetikai és epigenetikai 

szabályzás kapcsolódása I. 

• A transzkripciós  és epigenetikus faktorok számos szinten 

kölcsönhatnak egymással.  

•  Az Oct4 és Nanog kulcsfontosságú transzkripciós faktorok 

számos epigenetikai szabályozó molekulával fizikailag is 

kölcsönhatnak, hogy az ES sejtek differenciálatlan állapotát 

fenntartsák. 

•  Az Oct4, Sox2 és Nanog együttesen foglalják el a PRC2 cél 

génjeit, melyek bedúsulnak a fejlődési / differenciálódási 

gének környékén. 

•  Fehérje interakciók révén az Oct4 transzkripciós faktor 

közvetlenül szolgáltat célfehérjéket a gátló PcG 

molekuláknak, mint pl. a Rign1b-nek.  
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A genetikai és epigenetikai 

szabályzás kapcsolódása II. 

• A transzkripciós és epigenetikus faktorok együttesen 

közreműködnek az ES sejtek szabályzási hálózatában. 

• Számos ES sejt specifikus epigenetikus faktor az ES sejtek 

központi transzkripciós faktorok szabályzása alatt állnak. 

• Az Oct4 aktiválja a Jmjd1a and Jmjd2c hiszton demetilázok 

működését, így módosítja a H3K9 metilációját és 

szabályozza a Tcl1 és Nanog expresszióját.  
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Terápiás megfontolások 

• Az epigenetikus változások reverzibilissé tehetőek Dnmt 

gátlószerek és hiszton deacetiláz inhibitorok (HDACi) 

segítségével. 

•  A Dnmt inhibitorok mint az azacitidine (5-aza-cytidine), 

decitabine (5-aza-2`-deoxycytidine) az FDA által 

engedélyezettek a daganatterápiában. 

•  A HDACi, mint a hydralazine és a magnézium valproát, 

érzékenyebbé teszi szolid tumorokban szenvedő betegek 

daganatsejtjeit a kemoterápiára.   

• Mi a helyzet a daganat őssejtek esetében? 
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Összefoglalás 

• Az egyén életét nem csak a genomja, hanem számos, a 

fejlődés során kialakuló epigenomikus mintázat is 

meghatározza. 

•  Az epigenom reagál az olyan környezeti hatásokra is, mint 

a mérgek, xenobiotikumok, táplálkozás, anyai gondoskodás. 

Ezeknek az epigenetikai válaszoknak akár hosszú távú 

következményei is lehetnek további generációkat is érintve. 

•  Az epigenetika számos szinten befolyásolja a kialakuló 

őssejt csoportot, és sokrétű szabályzó hálózatot alakít a 

őssejtek tulajdonságainak fenntartására. 

 


