
Epigenetyczna regulacja ekspresji genów   
w trakcie rozwoju zwierząt i roślin  



Rozwój jest „z natury” epigenetyczny – te same geny w różnych tkankach 
i komórkach utrzymywane są w stanie aktywnym lub wyciszonym   

Cynthia L Fisher and Amanda G Fisher; Current Opinion in Genetics & Development 
2011, 21:140–146 



Skomplikowana kontrola epigenetyczna w trakcie rozwoju  

Transpozony, pseudogeny, sekwencje 
powtórzone 

Geny odpowiadające za tożsamość 
komórek macierzystych, geny 
odpowiadające za różnicowanie   

Utrzymywane w stanie nieaktywnym 
(wyciszonym) w trakcie rozwoju 

poprzez kolejne podziały 
komórkowe    

Aktywowane lub wyciszane w 
zależności od etapu rozwoju, rodzaju 

komórki  



Zmiany epigenetyczne na wczesnych etapach rozwoju ssaków 

 Irene Cantone & Amanda G Fisher  Nature structural & molecular biology 2013 doi:10.1038/nsmb.2489 



Oct3/4, Sox2, Nanog – kluczowe czynniki transkrypcyjne 
odpowiadające za pluripotencję zarodkowych komórek macierzystych  

Kluczowe czynniki transkrypcyjne we wczesnej fazie rozwoju ssaków 

• W komórkach ES wiele genów - pozytywnych regulatorów różnicowania- jest 
wyciszanych z udziałem Oct3/4, Sox2 i Nanog. W procesach tych biorą udział 
kompleksy Polycomb  
• stabilna ekspresja Nanog w komórkach ES wymaga udziału demetylaz H3K9me 

Albert, Peters, Curr Opin Genet Dev. 2009, 19: 113-121 



Stan epigenetyczny zarodkowych komórek macierzystych 

Komórki niezróżnicowane: 

 mała ilość heterochromatyny 

 wysoka ekspresja ogólnych 

czynników transkrypcyjnych oraz 

remodelerów chromatyny 

 duża ilość aktywnych 

modyfikacji histonów  

 niski poziom ekspresji genów 

związanych z różnicowaniem 

 

Komórki częściowo zróżnicowane 

(np. progenitorowe) : 

 duża ilość heterochromatyny 

 niższa ekspresja ogólnych 

czynników transkrypcyjnych 

 mniejsza ilość aktywnych 

modyfikacji histonów  

 wysoki poziom ekspresji genów 

związanych z różnicowaniem 

(charakterystycznych dla danej linii) 

  



Utrzymanie tożsamości zarodkowych komórek macierzystych – 
rola kompleksów remodelujących chromatynę  

Interakcje z białkami 
Oct4 i Nanog 



Zmiany epigenetyczne na wczesnych etapach rozwoju ssaków 

Protaminy  

Albert, Peters, Curr Opin Genet Dev. 2009, 19: 113-121 



Imprinting (piętnowanie)  

•we wczesnych etapach rozwoju embrionalnego dochodzi do globalnej 
demetylacji DNA matczynego oraz ojcowskiego, za wyjątkiem sekwencji 
podlegających piętnowaniu  
 
 
 
 
 
 
 

• regiony piętnowane są chronione przez specyficzne białko Stella oraz 
utrzymywane przez izoformy metylotransferazy DNA Dnmt1 

Wolf Reik, 2007. Nature 447 425-432 



Imprinting (piętnowanie)  

•  występuje zarówno u zwierząt jak i u roślin  
 

• u zwierząt piętnowanie zachodzi w trakckcie oogenezy i spermatogenezy 
dzięki aktywności de novo metylotransferaz DNMT3A i DNMTL. Somatyczny 
wzór imprintingu zostaje wcześniej  usunięty 
• mechanizm słabo poznany  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolf Reik, 2007. Nature 447 425-432 



Rozwój komórek płciowych przypomina wczesne etapy rozwoju 
embrionalnego  

Przekształcenie komórek częściowo 
zróżnicowanych do niezróżnicowanych 
Nanog , Oct4 – ponownie aktywne  

Nanog , Oct4 – ponownie wyciszone Nanog , Oct4 – ponownie aktywne 

Nanog , Oct4 –wyciszane 

Wolf Reik, 2007. Nature 447 425-432 



Pytania: 
 
 Czy informacja epigenetyczna od rodziców utrzymuje się u potomstwa 
i wpływa na ekspresję genów?  
 W jaki sposób koordynowane są globalne zmiany epigentyczne?  
 jaki jest mechanizm powstawania różnych linii komórkowych w 
zarodku i jaka jest rola modyfikacji epigenetycznych w tym procesie ?  
 jaki jest mechanizm wyciszania genów pietnowanych? 
 w jaki sposób geny mające podlegać piętnowaniu są „wybierane” w 
komórkach płciowych ? 
  



Dziedziczenie epigenetyczne 

Roberto Bonasio, Shengjiang Tu, Danny Reinberg. Science 330, 612 (2010) 



Klonowanie reprodukcyjne i „nuclear reprograming”  

• Oct3/4, Sox2, Nanog, a także inne geny charakterystyczne dla komórek 
pluripotentnych są silnie wyciszone w komórkach zróżnicowanych 
•  klonowanie reprodukcyjne jest techniką o niskiej wydajności  

• po transferze jądra komórkowego do oocytu geny te muszą zostać ponownie 
uaktywnione, co wymaga usunięcia wyciszających znaczników epigenetycznych: 
m.in. metylacji DNA, metylacji histonów w pozycji H3K9 oraz wprowadzenia 
acetylacji histonów  
• wydajność klonowania podwyższa traktowanie inhibitorami metylotransferaz 
DNA, deacetylaz histonów oraz metylotransferaz H3K9 

http://universe-review.ca/F10-multicell06.htm 
http://www.nature.com/stemcells/2007/0711/071121/full/stemcells.2007.118.html 



„nuclear reprograming”  

Cynthia L Fisher and Amanda G Fisher; Current Opinion in Genetics & Development 2011, 21:140–146 



 rola w utrzymywaniu stanu toti/pluripotencji – prace nad zastosowaniem 

do uzyskiwania komórek IPs   

Kompleksy SWI/SNF  

Ho, Crabtree, 2010, Nature 



Reprogramowanie epigenetyczne u roślin 

Polycomb 

Ian R. Henderson & Steven E. Jacobsen. NATURE Vol 447  May 2007 



Różnicowanie 

Udział wielu czynników epigenetycznych 
Niektóre geny są wyciszane, podczas gdy inne ulegają aktywacji  

Geny pluripotencji 

Geny „rozwojowe” 

Wolf Reik, 2007. Nature 447 425-432 



Różnicowanie 

Lauren E. Surface, Seraphim R. Thornton, and Laurie A. Boyer. Cell Stem Cell 7, September 3, 2010 

„Bivalent domains” 



„Bivalent domains” 

Lauren E. Surface, Seraphim R. Thornton, and Laurie A. Boyer. Cell Stem Cell 7, September 3, 2010 



Globalne zmiany epigenetyczne w trakcie różnicowania 

Asp et al., PNAS  2011 vol. 108  no. 22 E149–E158  



Zmiany epigenetyczne w trakcie róznicowania 

Asp et al., PNAS  2011 vol. 108  no. 22 E149–E158  



Antagonistyczne funkcje białek Polycomb i Thritorax 



Mutacje homeotyczne w mutantach polycomb 



Chanvivattana Y et al. Development 2004;131:5263-5276 

Mutacje polycomb – Arabidopsis 



Roślinne kompleksy SWI/SNF - Arabidopsis  

2. Udział w rozwoju 
 podobnie jak u zwierząt, niektóre mutacje 
w podjednostkach SWI/SNF są 
embrioletalne  

Bezhani et al., Plant Cell. 19:403-416. 
Jerzmanowski, A. 2007 Biochim. Biophys. Acta 1769:330-345. 



Mutanty Arabidopsis pozbawione ATPazy BRM 

 zmiany homeotyczne w kwiatach 

 zmiany ekspresji  
genów homeotycznych 



Rola kompleksów remodelujących chromatynę w rozwoju  

Ho, Crabtree, 2010, Nature 463(7280):474-84 



Skład podjednostkowy 
kompleksu decyduje o 
oddziaływaniach ze 
specyficznymi białkami 
regulatorowymi 

Rola zwierzęcych kompleksów SWI/SNF w różnicowaniu 

Ho, Crabtree, 2010, Nature 463(7280):474-84 



Rola zwierzęcych kompleksów SWI/SNF w różnicowaniu 

Julie A. Lessard and Gerald R. Crabtree. Annu Rev Cell Dev Biol. 2010, 26: 503–532 
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U samic ssaków jedna kopia 
chromosomu X jest  inaktywowana 
epigenetycznie.  
Inaktywacja przebiega w każdej 
komórce losowo 
 

Kolor sierści u kotów jest determinowany m.in. 

Przez gen orange umiejscowiony w chromosomie 

X. Samice heterozygotyczne pod względem genu 

orange posiadają różne wzory czarnej i 

pomarańczowej sierści w zależności od tego który 

chromosom X został wyłączony danej komórce  

X
X 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tortie-flame.jpg


Inaktywacja chromosomu X 

Anton Wutz, NATURE REVIEWS GENETICS VOLUME 12 | AUGUST 2011    



Początkowy etap procesu inaktywacji chromosomu X 

Anton Wutz, NATURE REVIEWS GENETICS VOLUME 12 | AUGUST 2011    



Czynniki zaangażowane w proces inaktywacji chromosomu X  

Anton Wutz, NATURE REVIEWS GENETICS VOLUME 12 | AUGUST 2011    



Wyciszanie transpozonów 

• Modyfikacje epigenetyczne 
prawdopodobnie powstały aby wyciszać 
obce elementy genetyczne 

 

 

• Mutacje uszkadzające mechanizmy 
wyciszania epigenetycznego powodują 
uwolnienie transpozonów   

 

Photo by Damon Lisch, in Gross, L. (2006) Transposon silencin keeps jumping genes in their place. PLoS Biology 4(10): e353. 

http://www.plosbiology.org/article/info:doi/10.1371/journal.pbio.0040353


Procesy odpowiedzialne za utrzymanie stanu heterochromatyny 
 w trakcie rozwoju  

Déborah Bourc and Olivier Voinnet.  Science 330, 617 (2010 



Co oznacza epigenetyka ? 

•Dosłownie, epigenetyka 
oznacza coś ponad lub na  
genetyce. 

  

•Zazwyczaj oznacza informację 
zawartą poza sekwencją DNA – 
w modyfikacjach chromatyny 

 

Transcription 

Epigenetic 
Silencing 

Jako epigenetyczna jest określana każda ? 
potencjalnie stabilna ?  lub dziedziczona ? zmiana 
w ekspresji genów która nie obejmuje zmian w 
sekwencji DNA  


