
 Histony rdzeniowe 



Budowa histonów rdzeniowych 

Histon H4 

Silnie  dodatnio 
naładowany  
N-koniec białka 

Globularna hydrofobowa domena 
odpowiedzialna za oddziaływania histon-histon 
oraz histon-DNA 



Domena histonowa (ang. histon fold)   

http://www.average.org/~pruss/nucleosome.html 



 

„UŚCISK DŁONI”  (ang. handshake structure) 
 

http://www.average.org/~pruss/nucleosome.html 

 

histonefold.org 

 



     Ewolucja eukariotycznych nukleosomów 



Struktura Krystaliczna Nukleosomu 

Luger K, Mader AW, Richmond RK, Sargent DF, Richmond TJ. Nature 1997 

Sep18;389(6648):251-60 



Warianty histonów rdzeniowych 

 
Homomorficzne – od histonów kanonicznych różnią 

się kilkoma aminokwasami 
 

Heteromorficzne – zmiany w stosunku do głównych 

wariantów dotyczą większych fragmentów białka 





Cechy charakteryzujące  domeny chromatynowe 



Rodzina H2A 
 H2A.X,  
H2A.Z,  
macroH2A1,  
macroH2A.2  
H2A.Bbd 

Rodzina H3 

H3.1 
H3.2,  
H3.3 
CenH3 

Rodzina H2B 

Warianty pełniące  
rolę w spermatogenezie 
 

Histon H4 

H2A 

H2B H4 

H3 

Luger K, Mader AW, Richmond RK, Sargent DF, Richmond TJ.  
Nature 1997 Sep18;389(6648):251-60 
 



Główne warianty histonów rdzeniowych są kodowane przez rodziny 
genów położonych blisko siebie w genomie.  
 
Geny kodujące warianty kanoniczne nie mają intronów 
 
U zwierząt transkrypty wariantów kanonicznych nie zawierają poli A  
na 3' końcu mRNA, zamiast tego posiadają strukturę szpilki do włosów 
 
Geny kodujące warianty histonów rdzeniowych leżą poza locus  
genów kanonicznych histonów. 
 
Zwykle występują w jednej kopii, zawierającej introny, a ich transkrypty 
są poliadenylowane. 
 



Główny klaster genów kodujących histony człowieka – HIST1 

GENOMICS Vol. 80, Number 5, November 2002 



Warianty histonowe – klasyfikacja 
 
RD (replication dependent) 
 
RI  (replication- and cell cycle phase independent) 
 
TS (tissue-specific) 
 
 
 



Histony rdzeniowe i ich warianty 

Kanoniczny histon 
 
Aktywacja transkrypcji 
 
Tworzenie kinetochoru 
 
 
Kanoniczny histon 
 
Naprawa i rekombinacja DNA 
Główny wariant u drożdży 
 

Ekspresja genów 
Segregacja chromosomów 
 

Inaktywacja chromosomu X 
Represja transkrypcji 
 
Aktywacja transkrypcyjna? 
 
 
Kanoniczny histon 
 
Kanoniczny histon 
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Warianty histonów rdzeniowych 

 

 

Wariant 

 

% identyczności 

aminokwasowej z 

wariantem kanonicznym 

 

 

Istotność dla przeżycia 

organizmu 

 

CENP-A 

 

 

MacroH2A 

 

 

 

H2A-Bbd 

 

 

H2A.Z 

 

62 

 

 

                     64 

 

 

 

42 

 

 

 

59 

 

Konieczny (myszy) 

 

 

Nie wiadomo 

 

 

 

Nie wiadomo 

 

 

Konieczny (myszy, 

Drosophila, Tetrahymena) 



Histon H2A.Bbd destabilizuje oktamer histonowy  
 

Histon H2A.X utrzymuje integralność chromosomów 
związany z naprawą dwuniciowych pęknięć w DNA 
 

Histon H2A.Z - kontrowersyjna funkcja  
prawdopodobnie bierze udział zarówno w pozytywnej  
jak i negatywnej regulacji ekspresji genów  
 
  
 

MacroH2A – ‘wyciszacz” chromatyny, jest związany z  
nieaktywnym chromosomem X u ssaków 
 

Wszystkie warianty H2A zaliczamy do heteromorficznych 

Warianty charakterystyczne dla kręgowców 



H2AZ powstał na wczesnym etapie ewolucji Eukariontów 
 
Sekwencja H2AZ jest silniej konserwowana ewolucyjnie niż  
kanonicznego H2A 
 
H2AZ stanowi blisko 10% całkowitej ilości histonu H2A 
 
Jest rozmieszczony nierównomiernie ale na całym  
obszarze chromosomów 
 
 
H2AZ wpływa na aktywny stan transkrypcyjny chromatyny,  
wyciszanie ekspresji, heterochromatynizację  
oraz segregację chromosomów 
 
 
 
 
 



Histon H2AX podlega fosforylacji w obszarach chromatyny  

obejmujących dwuniciowe pęknięcia DNA związane z: 

 

promieniowaniem gamma 

  

mejotyczną rekombinacją 

 

replikacją DNA 

 

rearanżacją genów kodujących receptory antygenowe 



H2A.X – naprawa DNA 

Fosforylacja histonu H2A.X naznacza miejsca uszkodzeń w DNA 
 

Tanya T. Paull i inni Current Biology 2000, 10:886–895 

DBS – zaindukowane światłem lasera                      DBS – zaindukowane promieniowaniem gamma 

DBS – DNA double-strand breaks 

Zmiany poziomu fosforylacji H2AX po napromieniowaniu komórek 

Stucki et al., Cell (05) 123 



Zahamowany wzrost 
Niestabilność genomu 
Nieprawidłowe przełączanie klasy Ig 
Nieprawidłowa spermatogeneza 



 
FEBS Journal 2005 
Vol272 Issue 20; Pages 5149 - 5168 
 

MacroH2A znajdowany jest przede wszystkim na nieaktywnym chromosomie X 
 
H2A Bbd lokuje się przede wszystkim w obszarze aktywnego chromosomu X  
i chromosomów autosomalnych  



Warianty histonu H3 
 

H3.3 – związany z aktywacją transkrypcji  
            odgrywa rolę w spermatogenezie 
            wariant homomorficzny 

H3.1  i H3.2 – kanoniczne warianty 
 

CENP-A  - centromerowy wariant histonu H3 
                  mutanty null są letalne  
                  wariant heteromorficzny 



Warianty histonu H3 
 

New functions for an old variant: no substitute for histone H3.3 

Simon J Elsaesser, Aaron D Goldberg and C David Allis 



Transkrybowane regiony chromosomów politenicznych  
Drosophila 

 
Czerwony – DNA wybarwione DAPI 
Zielony – lokalizacja fuzji H3.3-GFP 
w obszarach gdzie obecna jest polimeraza II RNA 
 

Wariant H3.3 zlokalizowany jest przede wszystkim  

w obszarach aktywnej transkrypcyjnie chromatyny 



Występowanie wariantów H3 u różnych organizmów 



Rola wariantów H3 w pamięci epigenetycznej ? 



Histony kanoniczne odkładane 

są na DNA po przejściu  

widełek replikacyjnych 
(RC – replication coupled ) 

 

Chromatin assembly factor 1 – CAF1 

 

Właściwa inkorporacja histonów  

rdzeniowych do DNA 

wymaga aktywności białek opiekuńczych  

(HISTONE CHAPERONES) i współpracy  

 z białkami przebudowującymi chromatynę  

(CHROMATIN REMODELLING FACTORS),  

tak aby nukleosomy zostały  

właściwie pozycjonowanie na DNA 
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Model współdziałania kompleksów SWR1, HIRA i FACT 

FACT- (‘facilitates chromatin transcription’) 

SPT16 – podjednostka FACT 
SSRP1- podjednostka FACT 
 
 

SWR1 – kompleks remodelujący  

                  chromatynę 
 
 

HIRA – kompleks opiekuńczy  

                (czaperon histonowy) 
 





Alternatywne modele składania  
nukleosomów po przejściu  

widełek replikacyjnych 
 
 
 
 
 
 



CENP-A  - wariant centromerowy histonu H3 



Centromer – obszar chromosomu, który decyduje o właściwym  
rozdziale materiału genetycznego w trakcie podziałów komórkowych.  
Funkcja centromeru jest konserwowana ewolucyjnie 
 
 
Kinetochor -  białkowa struktura utworzona na centromerze służąca jako miejsce  
oddziaływania mikrotubul wrzeciona podziałowego i chromosomów 
 
 
DNA obszarów centromerowych nie jest konserwowany ewolucyjnie. 
 
 
 
CENP-A wariant histonowy, który definiuje obszary centromerowe 
 
 



CENP-A  - wariant centromerowy histonu H3 



Chromosomy - metafaza 
Czerwony- CID 
Niebieski- DNA 
Drosophila 

Płytka metafazalna 
Czerwony – tubulina 
Jasno niebieski – CENPA 
Niebieski – DNA (HeLa) 

Lokalizacja CENPA 





Schemat budowy centromerowej chromatyny w komórkach  
ssaczych i komórkach drożdży piekarniczych 



Jaka jest struktura nukleosomów centromerowych 

(CATD – centromere targeting domain) 



Białko opiekuńcze odpowiedzialne za lokalizację CENP A  

w centromerach.   

Linia komórkowa  nadeksprymująca 
CENPA-TAP 

(HJURP-Holliday junction recognition protein.) 



HJURP jest niezbędny dla ulokowania CENP A w centromerach 

Linie komórkowe z 

wyłączona ekspresją 

białka HJURP 

Brak CENPA w 

komórkach  

HJURP -KD 



Rola CENP-A w tworzeniu centromeru 

Swapping CENP-A at the centromere 

Bradley T. French & Aaron F. Straight  

Nature Cell Biology 15, 1028–1030 (2013) 



Czy struktura nukleosomów centromerowych jest inna? 

(CENPA-H4)2 jest silniej upakowany 





Podsumowanie 

Naprawa uszkodzeń DNA 
 H2Ax – fosforylacja wariantu w  miejscach pęknięć DNA 
 Rekrutacja białek naprawczych 

Regulacja ekspresji genów:   
 H2AZ (promotor) and H3.3 („ciało genu”) 
 destabilizacja nukleosomów 

Segregacja chromosmów:   
 CENPA (H3) w obszarach centromerowych 
 ścisłe upakowanie nukleosomów 

Warianty histonów rdzeniowych ułatwiają regulację wielu procesów 
genomowych 

 



Warianty histonów rdzeniowych wyewoluowały aby  
spełniać inne funkcje niż histony kanoniczne 


