
EPIGENETIKA



Epigenetika

• A genomot érintő olyan jelenségekkel foglalkozik, 
melyek nem a DNS nukleotidsorrendjét érintik, de 
mitotikusan (vagy akár meiotikusan) átörökíthetőek
(epi=„felett, kívül”).

• Dolly a klónbirka
– szomatikus sejt (emlőszövet sejt) magjának enukleált (magjától 

megfosztott) petesejtbe ültetésével hozták létre

• A sejtdifferenció a genomi ekvivalencia (genomi 
megegyezőség) megtartása mellett történik.

• A genom génjeinek differenciális expresszióján (eltérő 
kifejeződésén) alapul.

• A humán genom körülbelül 98%-a nem kódol fehérjét. 
Mi tehát a funkciója?.



A génkifejeződés szabályozásának 
szintjei

• Transzkripcionális szabályozás: 
– milyen gének, mikor és hol íródjanak át RNS-sé.

• Szelektív RNS-érés és alternatív splicing: 
– milyen mRNS-ek alakulnak ki az elsődleges transzkriptumból.

• RNS-transzport szabályozás: 
– mely érett mRNS-ek jutnak ki a sejtmagból a citoplazmába.

• Transzlációs szabályozás: 
– mely mRNS-ek fordítódnak le a citoplazmában fehérjévé.

• mRNS degradációs szabályozás: 
– bizonyos mRNS-molekulák lebontásra kerülhetnek.

• Fehérjeaktivitás szabályozása: 
– fehérjemolekulák poszttranszlációs szabályozása (aktiváció, 

inaktiváció, kompartmentalizáció, degradáció).



Transzkripcionális szabályozás 
prokariótákban

• A prokariótákban a transzkripciós szintű szabályozás 
elsődleges (csak akkor termelődik transzkriptum, 
amikor kell).
– A mRNS NEM stabil (hamar lebomlik), mert van szabad vége.

Policisztronos mRNA





Az eukarióta transzkripció

• Transzkripció és transzláció egymástól elválasztva zajlik.

• Háromféle RNS-polimeráz: pol-I, pol-II, pol-III van jelen.

• Eukariótákban a gének kifejeződése két tényezőtől függ:
– strukturális sajátságok: a DNS „csomagoltságának” mértéke

– transzkripcionális faktorok (transzkripciót szabályozó fehérjék) hatása

• Az eukarióta kromoszómák erősen tömörítettek. A 
kromatinszerkezet gátolja a transzkripciót.
– Eukromatin kevéssé kondenzált, ezért kevéssé festődő szakasz, aktívan 

működő gének helye.

– Heterokromatin sötéten festődő inaktív kromoszóma-rész.

• A transzkripció szabályozása aktiváló jellegű: a promóter
és az RNS-polimeráz önmagában nem elég.

• Transzkripciós egységenként egy fehérjekódoló szakasz 
(monocisztronos mRNS), az operonok igen ritkák.





Cisz regulátor elemek: a promóter
• Cisz módon ható szabályozók: a szabályozásban részt vevő DNS-szakaszok.

• Core (alap, minimál, mag) promóter konszenzus 
szekvenciái 
1. InR (iniciátor régió) a starthely körül, mindig jelen van, emellett 

és/vagy

2. TATA-boksz (25-35 nukleotidnyi távolságra „upstream”)

3. DPE (downstream promóter elem) strathelytől 20–30 nukleotid 3’ 
irányban

• Önmagában nagyon gyenge, további cisz aktivátor
elemek kellenek.

• Promóter proximális elem
– A magpromótertől upstream (5’ irányban) kb. 500 bp-on belül.

– CAAT-boksz 

– GC-boksz (GGGCGG szekvencia, sokszor több kópiában). 



Távolból ható cisz regulátor 
elemek

• Enhancerek
– A transzkripció mértékét fokozzák.

– A hozzá kötődő aktivátor fehérjék a DNS kihurkolódása révén kerülnek 
kapcsolatba az alap transzkripciós apparátussal, vagy a szabályzó 
promóterhez kötődő fehérjékkel.

– Környezetük minden promóterére képesek hatni, hatásukat azonban 
inzulátor szakaszok (határoló DNS-elemek) korlátozzák.

• Silencerek
– Gátolják a transzkripciót a rajtuk ható szabályozó fehérjék révén.

• A közösen szabályozott gének közös cisz szabályozó 
elemekkel rendelkeznek (válasz elemek, response
elements, RE).

– hősokk válasz elem – HRE
– ösztrogén válasz elem – ERE
– glükokortikoid válasz elem – GRE
– fém válasz elem – MRE.







Enhancerek működése



Transz regulátor elemek

• Aktivátorok, azaz transzkripciós faktorok
– Száma emberben körülbelül 1800. kb. 10 génre jut egy TF. 

– A transzkripció hatásfokát a génen ható összes TF együttes 
hatása szabja meg.

– Az alábbi domének kombinációit hordozhatják
• DNS-kötő domén

• fehérjekötő domén (kapcsolat más TF-ekkel, vagy RNS-polimerázzal)

• a kromatinszerkezetet befolyásoló domén

• fiziológiai hatásokat érzékelő domén (pl. hormonkötő domén)

• „Represszorok”
– Eukariótákban kifejezett represszorok nincsenek.

– Gátolják az aktivátor fehérjék hatását.

– Versenyeznek az aktivátor fehérjékkel a kötődésben.

– Destabilizálják a transzkripciós komplexet.



Háztartási (housekeeping) gén

• Termékére minden sejtben szükség van, folyamatosan 
átíródnak.

• Azonos promóter proximális elemekkel rendelkeznek, 
aktivátor fehérjéik minden sejttípusban jelen vannak. 

• Más gének termékére viszont csak bizonyos 
sejtféleségekben, vagy a sejt életének meghatározott 
szakaszában, vagy a sejtet érő különféle hatások 
(hormon, stressz stb.) esetében van szükség. 

• Egyedi szabályozó cisz elemekkel rendelkeznek. 



„Sejtmemória”

• Morfogének: a génszabályozási kaszkád csúcsán álló 
TF-ek.

• Megteremtik a differenciálódás alapját.

• A petesejt citoplazmájában megoszlásuk gradiens 
szerű, ezért, a morfogének koncentrációja már a 
néhány sejtes embrióban különböző lesz az egyes 
sejtekben.

• A sejtek egyedi, egymástól eltérő transzkripciós faktor 
populációval fognak rendelkezni.

• A TF-ek poszttranszkripciós/poszttranszlációs 
szabályozása.
– alternatív splicing vezethet aktív vagy inaktív TF formákhoz

– foszforiláció–defoszforiláció általi aktivitás-szabályozás





Kromatin szerkezet
• Az eukarióták DNS ének kromatinszerkezetbe szerveződése a 

gének működésére (a transzkripcióra) negatív hatással van. 
– Az „alapértelmezett” állapot ezért a kikapcsolt állapot. 

– Szükség van a kromatin szerkezet meghatározott területeken történő 
fellazítására. 

• Kromatin: DNS + bázikus hiszton és nem-hiszton fehérjék

• A tömörülés mértéke változik
– A sejtciklus során: interfázisban laza, mitózis és meiózis során tömör

– DNS-régiónként: a heterokromatin régiók, az eukromatinnal szemben, az 
interfázisban is erősen kondenzált részek



szolenoid

30 nm

kb. 50-szeres
DNS rövidülés

kb. 3-szoros
DNS rövidülés



A kromatinszerkezetet befolyásoló 
epigenetikai módosulások

1. Hisztonváltozatok
beépülése a 
nukleoszómákba.

2. Hisztonok kovalens 
módosítása.
– Acetiláció

– Metiláció

– Foszforiláció

3. Nukleoszómák átépítése.

4. DNS metilációja.



Hisztonvariánsok
• A nukleoszóma-szerkezet a replikáció során alakul ki.

• A nukleoszómák magját kialakító hisztonfehérjékből
álló oktamer kanonikus tagjai: 2-2 darab H2A, H2B, H3, H4. 

• Az alap hiszton fehérjék kicserélődhetnek hiszton
változatokra.

• Hisztonok kovalens módosítása
– acetiláció és metiláció – lizin amino-csoportján

– foszforiláció – szerin hidroxil-csoportján

– hiszton-kód 

• A hisztonacetiláció elősegíti a transzkripciót
– 1) lazítja a hiszton–DNS kapcsolatot

– 2) befolyásolja a szabályozó fehérjék kötődését. 

– A hiszton-acetiltranszferázok (HAT) fokozzák, a hiszton-deacetilázok
(HDAT) pedig mérséklik a transzkripciót.





Nukleoszóma-átépítés 
(remodeling)

• Az átépítés pontos mechanizmusa nem ismert
– DNS irányított elcsúsztatása a hiszton-oktamer körül?

– Adott nukleoszóma hisztonjainak eltávolítása?

• Mindkét modell szerint a nukleoszómába csomagolt 
target DNS-szakasz hozzáférhetősége nő.

• A remodeling fehérjéket öt családba sorolják.
– Legismertebb az SWI/SNF komplex

– humán ortológjai tumor-szupresszor gének, hibájuk a sejtosztódás 
kontrolljának felborulásához vezet



SWI-SNF – „switch-sniff”

• Mutáns élesztőgombák két típusa:
– sugar nonfermenting mutants, snf

– mating type switch mutants, swi

• Mutációt, ami mindkét fenotípust előidézi:

• A mutáció helye a swi-snf lokusz.

– A SWI-SNF fehérje egy 
többalegységes komplex része, 
mely a nukleoszómák
átépítésében vesz részt. 
Működéséhez ATP-t igényel.

– A remodelling eredménye a 
TATA szekvencia „kiszabadítása” 
a nukleoszómából és ezáltal az 
RNS polimeráz kötődésének 
lehetővé tétele.



DNS-metiláció

• Valószínűsíthetően gátolja a transzkripciót.

• A citozinmetiláció (5-metil-citozin) az egymás melletti 
CG nukleotidoknál történik DNS-metiltranszferáz
(DNMT) által.
– Mivel az 5-metil-citozinok mutációs forrópontként viselkednek 

(dezaminációval timin keletkezik), CG szekvenciarészek az evolúció 
során „kikoptak” a genomokból,

– kivéve a gének szabályozó régióit - CpG-szigetek.



Táplálkozás epigenetika



Táplálkozás epigenetika



A DNS-metiláció átörökítése
• Mitózis:

– Ha a szülői DNS-szál metilált egy CG helyen, akkor az újonnan 
szintetizált DNS-szál citozinja is metilálódik az adott nukleotid
párnál.

• Meiózis:
– Az ivarsejtek kialakulásakor a 

genomon „végigfut” egy 
demetilációs hullám.

– Az embrionális fejlődés során 
kialakul a de novo metilációs
mintázat a sejtekben.

– A mitózisok során ún. 
fenntartó metilációval
többnyire stabilan fennmarad.



A DNS-metiláció szerepe

• A DNS-metiláció szerepet játszik 
– A szülői imprintingben

– Az emlősök X-kromoszóma inaktivációjában

– A centromer körüli kromatinrégiók kondenzált szerkezetének 
kialakításában.

– A mozgó genetikai elemek (helyüket változtatni képes DNS-
szakaszok) mozgásának visszaszorításában, a genomi átrendeződések 
megakadályozásában.

– Szabálytalan metilációs mintázat rákos sejtekben is gyakori

• Pl.1 Tumorszupresszor gének promóterének de novo hipermetilációja a gén 
csendesítéséhez vezet (funkcióvesztéses mutáció).

• Pl.2 A centromer régió DNS-ének hipometilációja, szerkezetének 
megbomlása, a genom instabilitásához vezet.



X kromoszóma inaktiváció
• Emlősöknél az X kromoszóma dóziskompenzációja

– A rajta lévő gének kifejeződése kiegyenlítődik a hímekével.

– Az Y kromoszómával homológ szakasz génjei mindkét X kromoszómán 
aktívak maradnak (az inaktív blokkban is vannak aktív gének).

• A fejlődés egy korai szakaszában történik.
– A klonális természetű öröklődés miatt nagy, folyamatos szöveti 

szektorokban ugyanaz az X kromoszóma inaktív.

– Az inaktiváció nem mindig random.

• Az erszényeseknél mindig az apai X inaktiválódik.

• Az extraembrionális sejtekben (amnion, korion, placenta) az apai X inaktiválódik.

• Az embrióban kb. 64 sejtes állapotban kezdődik a random inaktiváció.

• Ovogenezis alatt reaktiválódik.

• A DNS metiláció mellett más is szerepet jétszik benne.
• Az inaktív X hisztonjai kevésbé acetiláltak.

• Egy speciális, fehérjét nem kódoló RNS (Xist) az inaktív X-en szintetizálódik, 
beburkolja az inaktív X-et. 



Pozíciófüggő variegáció
• Drosophila mutáns, összetett szemében fehér és piros 

szektorok váltakoznak.
– Az X kromoszóma „white” gént tartalmazó végi régiója 

transzlokációval átkerült a centromer közelébe.

– A centromert alkotó heterokromatin szerkezet egyes 
sejtekben kiterjed a szomszédos régiókra, így a 
transzlokálódott szakaszra.

• A gén kifejeződése tehát nem mutáció hatására, hanem 
a kromoszómán elfoglalt pozíciójával változik meg.



Poszttranszkripcionális
szabályozás

• A transzkripciót követően az RNS-bők kivágódnak a nem 
kódoló – intron – részek.
– A splicing alternatív útjai befolyásolhatják a géntermék funkcióját.

• mRNS-érés
– 5’ vég: CAP (methylguanosine cap + cap-binding proteins)

– 3’ vég: polyadeniláció (polyA+ PABP)

– A differenciális (eltérő helyen történő) poliA farok hozzáadás különféle 
mRNS-eket eredményezhet.

• Az eukarióta mRNS szerkezete „cirkuláris” (nincs 
szabad vége).

• Eukarióta mRNS stabil makromolekula a sejtben.



snRNPs:

small

nuclear

ribonucleoproteins



Poszttranszkripcionális
szabályozás Drosophilában

• A muslica ivarfejlődését „alternatív splicing kaszkád” határozza meg.

• A Tra fehérje befolyásolja a Dsx (doublesex) gén termékének splicingját: 
jelenléte nőstény specifikus Dsx fehérje keletkezését eredményezi.

• A funkcióképes Tra mRNS-hez Sxl fehérje kell.

• Az Sxl gén átírását aktiválni képes transzkripciós faktor csak XX genotípus 
esetén van jelen megfelelő mennyiségben.

– A dimer két alegysége lehet X kromoszómán kódolt vagy autoszómális - véletlenszerűen.

– Csak az XX dimer működőképes (XA és az AA inaktív)



mRNS degradáció

• A poliA farok és CAP nélkül az mRNS-ek degradálódnak.
– A poliA farokhoz kapcsolódó PABP (poliA binding protein) a cap-hez

horgonyozza a poliA farkat, és ezzel védi az mRNS 5’ végét.

Eukarióta mRNS

Prokarióta mRNS (mono-, di-, poli-cisztronos)

– operon!



Open reading frames - ORFs

Nyitott olvasási keret:

Gén méretű kodon-szekvencia az 

5- végén start, a 3-végén stop 

kodonnal.

(Intronokat nem tartalmaz).



Géncsendesítés (gene silencing)

• Egy gén-szakasz szekvenciájának megfelelő kis 
méretű RNS az adott gén kifejeződését gátolja.

• Új! (Andrew Fire és Craig Mello 1998. 2006: Nobel-díj)
– in vitro szintetizált dupla szálú RNS (dsRNS)

– C. elegans embrióba injektálva a vad típusú féregembriók a 
mutánsokkal megegyező fenotípust mutatták. 

• siRNS (small interfering, kis interferáló)

• miRNS (mikro)



miRNS-ek funkciója

• Ha a miRNS teljesen komplementer a cél-mRNS egy 
szakaszával, akkor az mRNS enzimatikus degradációját 
(slicer aktivitás) idézik elő (RNS-interferencia).
– A siRNS-ek tökéletesen komplementerek a célszekvenciával.

• Ha csak részben komplementer, akkor a cél-mRNS
transzlációját gátolja. (Állati sejtekben gyakoribb).

• A humán gének 60%-a áll miRNS-ek szabályozása alatt.

• A miRNS-ek szerepe a daganatképződésben is 
nyilvánvalónak tűnik. Számos dagantféleségben
megváltozott miRNS-populációt írtak le.



A miRNS képződése és működése



A dsRNS előállítása



Transzlációs és poszttranszlációs 
szabályozás

• Az fehérje-termelés beindulása nem mindig igényel 
mRNS szintézis-fokozódást.
– Pl. A limfociták antitest-termelése antigén megjelenésének hatására.

– Pl. Az inzulin okozta fehérjeszintézis-fokozódás

• A folyamatot a transzláció-iniciációs faktorok 
hozzáférhetősége/aktiválódása szabályozza.
– Az eIF2a iniciációs faktor számos stresszhatás (például oxidatív 

stressz, hipoxia, UPR – unfolded protein response, éhezés) 
folyományaként foszforilálódik, ami a sejtben a transzláció globális 
leállításához vezet.

• A fehérjék aktivitása transzlációjuk után többféle 
módon szabályozódhat. 
– acetiláció és foszforiláció

– polipeptidek közötti kölcsönhatások 



Expresszivitás és penetrancia
• Penetrancia: Azt mutatja meg, hogy azonos genotípusú 

egyedek csoportjában az egyedek hány százaléka 
mutatja a genotípusra jellemző fenotípust.

• Expresszivitás: egy genotípus fenotípusos
kifejeződésének mértéke

• Változó expresszivitás és penetrancia



Változó penetrancia



Változó expresszivitás
– Pl Waardenburg szindróma, ősz hajtincs, nagyothallás, eltérő szemszín



Genetikai betegségek 
penetranciája

• Mendeli/Egygénes:
– Duchenne féle muszkuláris disztrófia, fenilketonúria, cisztás fibrózis

• Multifaktoriális: többgénes + környezeti hatások
– Anyagcsere, keringési, mentális betegségek



Környezeti és genetikai tényezők 
kölcsönhatása



Környezet és egészség

• Táplálkozás

• Vízminőség

• Fizikai aktivitás

• Levegőminőség

• Dohányzás

• Alkoholfogyasztás

• munkakörnyezet


