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Conrad Hal Waddington (November 8, 1905 – September 26, 1975) 
postulated that it was not just the genes that shaped development but also 

the environment that shape the genes.
EPIGENETICS: external manifestation of genetic activity



Epigenetikus tájkép

Waddington epigenetikus tájképe egy metafora,
arról kíván magyarázatot adni, hogy a
génszabályozás hogyan hat a fejlődési
folyamatokra. A metaforikus kép szerint a fejlődés
során a sejtek differenciálódási útvonala úgy
képzelhető el, mint egy völgy, amelynek oldalán
márvány golyókat gurítunk le. A golyók lefelé
gurulva versenyeznek egymással a barázdákért,
amelyekben elérhetik a völgy alját. A völgy alján a
pontok, ahová a golyók érkeznek tekinthetők a
sejtek végdifferenciált állapotának, amit a szöveti
életük során betöltenek.
Waddington ezt a modellt kísérletes bizonyítékok
alapján alkotta meg, megállapította, hogy azok a
mutációk amelyek ezt az „epigenetikus tájképet”
módosítják befolyásolják a sejtek
differenciációját. Waddington volt az első, aki
hangsúlyozta, hogy az evolúció főleg azokon a
mutációkon keresztül történt, amelyek a fejlődési
anatómiát befolyásolták.

A 20. század közepén Conrad Waddington biológus egy 
„epigenetikus táj” attraktorainak segítségével írta le az 
embriófejlődés célirányos természetét. Minden egyes 
végpont egy-egy szerv megfelelője volt, mint a szemé, 

vagy a veséé, amely felé az embrió egy része fejlődött. A 
völgyek a szervfejlődés során kialakuló változások szokásos 

útvonalainak feleltek meg. A fejlődési folyamatot guruló 
golyók jelenítették meg, amelyek a változás csatornázott 

útjai, vagy Waddington kifejezésével élve a krédók (a 
görög kre = szükséges és odosz = út) szerint haladtak. E 

modell egyik előnye, hogy természetesnek veszi normális 
szervek kifejlődését akkor is, ha a fejlődést megzavarják. 

Ha egy golyót felfelé tolnak a lejtőn, akkor is le fog 
gurulni az attraktor felé amikor elengedik. Waddington

úgy gondolta, hogy ezek az epigenetikus tájak a 
morfogenetikus, vagy forma-alakító mezők megfelelői.

Még egyszer tehát: ezeknél az epigenetikai modelleknél a 
vonzás a gravitációval analóg. A fejlődő rendszerek a 

végpontjaik vagy a céljaik felé vonzódnak. Nem csak a 
múlt tolja őket, hanem a jövő is húzza.



The developmental potential and epigenetic states of cells at different stages of development. 

Hochedlinger K , Plath K Development 2009;136:509-523

The developmental potential and epigenetic states of cells at different stages of development. A 
modification of C. H. Waddington's epigenetic landscape model, showing cell populations with 
different developmental potentials (left) and their respective epigenetic states (right). Developmental 
restrictions can be illustrated as marbles rolling down a landscape into one of several valleys (cell fates). 
Colored marbles correspond to different differentiation states (purple, totipotent; blue, pluripotent; 
red, multipotent; green, unipotent). Examples of reprogramming processes are shown by dashed 
arrows. Adapted, with permission, from Waddington (Waddington, 1957).



A biológusok gyakran alkalmaznak két metaforát a fejlődési folyamatok hibátlan szabályszerűségének és 
bizonyos lókuszok, gének megváltozásának eredményeképpen létrejövő morfológiai változások magyarázatára: 

A gének irányítják, vezérlik a fejlődést, illetve, hogy a gének megtestesítik a 
fejlődés programját. 
Bár ezekben a metaforákban van egy csodálni való határozottság, éppen ez vezet ahhoz, hogy ha szó szerint 
vesszük őket, akkor az erősen torzított képet adhat a fejlődési folyamatokról. 

Egy kiegyensúlyozottabb, és hasznosabb nézet a gének szerepét tekintve a fejlődésben, inkább az lehet,
hogy úgy működnek, hogy alátámasszák a fejlődés „anyagi szükségleteit”. 
Bizonyos esetekben , mint kontextus -függő katalizátorai  a sejtes változásoknak, 
nem pedig mint " vezérlői” a fejlődés előrehaladásának, irányának.

A morfogenetikus mintázat kialakulásának kérdése (hol van kódolva a forma) még ma is nyitott.

Bioessays. 1990 Sep;12(9):441-6.

Metaphors and the role of genes in development.

Nijhout HF.

Source
Department of Zoology, Duke University, Durham, North Carolina 27706.
PMID:1979486

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1979486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nijhout HF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=1979486


Sejtmagnak csak 50%-a DNS a többi fehérje



A szervezet különböző sejttípusai eltérő fehérjekészlettel
rendelkeznek, bár sejtmagjuk azonos génállománnyal bír. A különbség
abból adódik, hogy az egyes sejttípusok a rendelkezésükre álló
génkészletnek csak bizonyos részét használják fejlődésük adott
szakaszában, illetve kifejlett állapotban. Ennek megvalósulását
bonyolult szabályozási folyamatok biztosítják, amelyek már a
prokariótákra is jellemzőek, de az eukariótákban még összetettebbek.



Az egyes sejttípusok kialakulása (differenciáció) során nem a 
kromoszómák összetétele változik meg, hanem a 

génexpressziós mintázat. 

(Kivétel pl.: immunsejtek)



Hogyan alakul ki és hogyan tartható fenn a különböző 
típusú szövetek sejtjeiben az eltérő génexpressziós

mintázat?



Az egyes sejtekre jellemző génexpresszió
szabályozásának szintjei:

-transzkripció szabályozása

-nukleáris RNS érés szabályozása

-mRNS transzláció szabályozása

-fehérje poszttranszlációs módosítása



A géntől a fehérjéig

transzkripció

5’ sapkaképződés

3’ poliadeniláció

RNS splicing

Sejtmagban

történik

transzláció citoplazmában 
történik

RNS transzport a 
magpóruson 

keresztül

Az eukarióta génexpresszió komplexitását fokozza, és 
szabályozáselméleti szempontból új lehetőségeket 
nyit meg, hogy a transzkripció és a transzláció 
térben és időben elválik egymástól.



Az egyes sejtekre jellemző génexpresszió
szabályozásának szintjei:

-transzkripció szabályozása

-nukleáris RNS érés szabályozása

-mRNS transzláció szabályozása

-fehérje poszttranszlációs módosítása



A transzkripció szabályozása

A génexpresszió szabályozása az élet egyik legfontosabb, központi mozzanata

Szerepe: a szervezet kifejlődésekor (differenciálódás: bizonyos fehérjék megjelennek, mások 
letiltódnak)

felnőtt szervezetben a környezethez való adaptálódás, sejtosztódás, külső jelekre válasz …

Szabályozás több szinten, egyik legfontosabb szint a transzkripció.

Génregulációs helyek (génkontroll-régiók) a DNS-
láncon. Ide génregulációs fehérjék (specifikus 

transzkripciós faktorok) kötődhetnek. Ezek 
együttese hat a promoter régióhoz kötődő 

fehérjék, az ún. általános transzkripciós faktorok
és az RNS-polimeráz komplexére. Kedvező 

kölcsönhatás esetén az RNS-polimeráz megindul, 
és a start-bázistól kezdve RNS-t (primer 

transzkriptumot) szintetizál.





Cryptic Unstable Transcripts (CUTs) are a subset of non-coding RNAs (ncRNAs) that are produced 
from intergenic and intragenic regions. CUTs were first observed in S. cerevisiae yeast models and are 
found in most eukaryotes.[1] Some basic characteristics of CUTs include a length of around 200-
800 base pairs,[2] a 5’ cap, poly-adenylated tail, and rapid degradation due to the combined activity 
of poly-adenylating polymerases and exosome complexes.[1][3] CUT transcription occurs through RNA 
Polymerase II and initiates from nucleosome-depleted regions, often in 
an antisense orientation.[2][4] To date, CUTs have a relatively uncharacterized function but have been 
implicated in a number of putative gene regulation and silencing pathways.[5][6][7][8] Thousands of loci 
leading to the generation of CUTs have been described in the yeast genome.[9]Additionally, Stable 
Uncharacterized Transcripts, or SUTs, have also been detected in cells and bear many similarities to 
CUTs but are not degraded through the same pathways. WIKIPEDIA
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptic_unstable_transcript

Transcription. 2013 May-Jun;4(3):97-101. Epub 2013 May 1.

The great repression: chromatin and cryptic transcription.

Hennig BP1, Fischer T.

Author information

Abstract

The eukaryotic chromatin structure is essential in correctly defining transcription units. Impairing this 

structure can activate cryptic promoters, and lead to the accumulation of aberrant RNA transcripts. Here 

we discuss critical pathways that are responsible for the repression of cryptic transcription and the 

maintenance of genome integrity.

Kriptikus transzkripció, „csúszkáló” promóterek?
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A DNS kondenzálódása
A 2 m DNS elhelyezése egy kb. 10 µm-es térben! A DNS fehérjék segítségével feltekeredik, a létrejövő kompakt struktúra a 

kromatin. A DNS legtömörítettebb állapotában (metafáziskromoszóma) 10.000x-re rövidül meg. A nyugvó sejtmagban a DNS a 
kondenzálódás különböző szintjein van.

DNS

nyaklánc

kromatinfonál

nucleosoma

heterokromatin erősen 
kondenzált DNS, (itt 
nincs transzkripció)

eukromatin laza 
DNS

Nucleosoma: 8 db. erősen bázikus fehérjéből (H2A, H2B, 
H3, H4 histonból) felépülő lapos testecske, ennek oldalára 

tapad a DNS egy-egy hurokkal

kromatinfonál 

hurkok
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Histone H1 is found in the 60 or so base pairs of "linker" DNA between the nucleosomes

(Weintraub 1984). This H1-dependent conformation of nucleosomes inhibits the transcription of

genes in somatic cells by packing adjacent nucleosomes together into tight arrays that prohibit the

access of transcription factors and RNA polymerases to the genes (Thoma et al. 1979; Schlissel

and Brown 1984). It is generally thought, then, that the "default" condition of chromatin is a

repressed state, and that tissue-specific genes become activated by local interruption of this

repression (Weintraub 1985).

The second difference is that eukaryotic genes are not co-linear with their peptide

products. Rather, the single nucleic acid strand of eukaryotic mRNA comes from noncontiguous

regions on the chromosome. Between the regions of DNA coding for a protein exons are

intervening sequences introns that have nothing whatsoever to do with the amino acid

sequence of the protein.* The structure of a typical eukaryotic gene can be represented by the

human β-globin gene, shown in Figure 5.2.

A kromatin alapállapota represszált a sejtekben 

a prokarióta gének alaphelyzetben
„bekapcsoltak”, míg az eukarióta
gének „kikapcsoltak”.



A gének „emlékezete”

Hiszton acetiláció (lazítás, transzkripció)     
dezacetiláció (merevítés, osztódásnál)

DNS metiláció (gének elhallgattatása, metilált DNS-en nincs 
transzkripció)

FOSZFORILÁCIÓ!



TATA-
BOX

Promoter Kódoló szakasz

Intron ExonIntronExon Exon

Start-
pont

Terminator

Enhancer

5’

5’

3’

3’

Hogy épül fel egy átlagos eukarióta gén? 

Vég-
pont

A promoter és az enhancer a gén szabályozó régióihoz tartoznak. A transzkripció előtt mindkét elemhez 
transzkripciós faktorok kötődnek. Ezek felelősek a gén aktiválásáért. Bizonyos gének silencer
szekvenciákkal is rendelkeznek, melyek aktiválásával a gén transzkripciós aktivitása lecsökken.

A kódoló szakasz exonokból és intronokból áll. Csak az exonok tartalmaznak  aminosav szekvenciát kódoló 
adatokat. Az intronok ezzel szemben némák, és az általuk tárolt információ nem jelenik meg az aminosav 

szekvenciában.   



Eukarióta „gén anatómia” a humán b-globin gén példáján

This gene consists of the

following elements: 

1. A promoter region, which is responsible for the binding of RNA 

polymerase and for the subsequent initiation of transcription. The 

promoter region of the human β-globingene has three distinct units 

andextends from 95 to 26 base pairs before ("upstream from") the

transcription initiation site (i.e.,

from -95 to -26). 

2. The transcription initiation site, which for human β-globin is 

ACATTTG. This site is often

called the cap sequence because it represents the 5´ end of the RNA,

which will receive a "cap"of modified nucleotides soon after it is

transcribed. The specific cap sequence varies amonggenes.

3. The translation initiation site, ATG. This codon (which becomes

AUG in the mRNA) is

located 50 base pairs after the transcription initiation site in the human

β-globin gene (although

this distance differs greatly among different genes). The intervening

sequence of 50 base pairs between the initiation points of transcription

and translation is the 5´ untranslated region, often called the 5´ UTR

or leader sequence. The 5´ UTR can determine the rate at which

translation is initiated.

4. The first exon, which contains 90 base pairs coding for amino

acids 1 30 of human β-globin.

5. An intron containing 130 base pairs with no coding sequences for

the globin protein. The structure of this intron is important in enabling

the RNA to be processed into messenger RNA and exit from the

nucleus.

6. An exon containing 222 base pairs coding for amino acids 31 104.



7. A large intron 850 base pairs having nothing to do with the

globin protein structure.

8. An exon containing 126 base pairs coding for amino acids 105

146.

9. A translation termination codon, TAA. This codon becomes

UAA in the mRNA. The ribosome dissociates at this codon, and the

protein is released.

10. A 3´ untranslated region that, (3´ UTR) although transcribed, is

not translated into protein.

This region includes the sequence AATAAA, which is needed for

polyadenylation: the lacement of a "tail" of some 200 to 300

adenylate residues on the RNA transcript. This poly(A) tail

(1) confers stability on the mRNA, (2) allows the mRNA to exit the

nucleus, and (3) permits the mRNA to be translated into protein. The

poly(A) tail is inserted into the RNA about 20 bases downstream of the

AAUAAA sequence. Transcription continues beyond the AATAAA

site for about 1000 nucleotides before being terminated.

Eukarióta „gén anatómia” a humán b-globin gén példáján 2.



The original nuclear RNA transcript for such a gene contains the capping sequence, the

5´ untranslated region, the exons, the introns, and the 3´ untranslated region (Figure 5.3). In

addition, both its ends become modified. A cap consisting of methylated guanosine is placed on

the 5´ end of the RNA in opposite polarity to the RNA itself. This means that there is no free 5´

phosphate group on the nuclear RNA. The 5´ cap is necessary for the binding of mRNA to the

ribosome and for subsequent translation (Shatkin 1976). The 3´ terminus is usually modified in

the nucleus by the addition of a poly(A) tail. These adenylate residues are put together

enzymatically and are added to the transcript; they are not part of the gene sequence. Both the 5´

and 3´ modifications may protect the RNA from exonucleases that would otherwise digest the

mRNA (Sheiness and Darnell 1973; Gedamu and Dixon 1978). The modifications thus stabilize

the message and its precursor.



Eukarióta promoter és enhancer régiók



A transzkripció szabályozó elemei

cisz elemek
DNS szekvenciák

transz elemek
regulátor fehérjét kódoló gének



Az eukarióta gének szabályozó régiói

START

enhancer szabályozó
elemek

UPE promoter

TATA5’ 3’



Az alap transzkripcióhoz
szükséges elemek

TATA box: RNS polimeráz II  és egyéb faktorok kötése
UPE: upstream promoter elements, az alap promotert

erősítik

START

enhancer szabályozó
elemek

UPE promoter

TATA

TAF
TBP-associated factor

TFIID
(TBP: TATA-binding prot.)

TFIIA TFIIB

TFIIE TFIIF TFIIH



Promoters are the sites where RNA polymerase binds to the DNA to initiate

transcription. Promoters of genes that synthesize messenger RNAs (i.e., genes

that encode proteins ) are typically located immediately upstream from the site

where the RNA polymerase initiates transcription. Most of these promoters

contain the sequence TATA, where RNA polymerase will be bound (Figure 5.4).

This site, known as the TATA box, is usually about 30 base pairs upstream from

the site where the first base is transcribed. Eukaryotic RNA polymerases,

however, will not bind to this naked DNA sequence. Rather, they require

additiona lprotein factors to bind efficiently to the promoter. The protein-

encoding genes are transcribed by RNA polymerase II, and at least six nuclear

proteins have been shown to be necessary for the proper initiation of transcription

by RNA polymerase II (Buratowski et al. 1989; Sopta et al.1989). These proteins

are called basal transcription factors. The first of these, TFIID, recognizes the

TATA box through one of its subunits, TATA-binding protein (TBP). TFIID

serves as the foundation of the transcription initiation complex, and it also serves

to keep nucleosomes from forming in this region. Once TFIID is stabilized by

TFIIA, it becomes able to bind TFIIB. Once TFIIB is in place, RNA

polymerase can bind to this complex. Other transcription factors (TFIIE, F, and

H) are then used to release RNA polymerase from the complex so that it can

transcribe the gene, and to unwind the DNA helix so that the RNA polymerase

will have a free template from which to transcribe.

In addition to these basal transcription factors, which are found in each nucleus,

there is also a set of transcription factors called TBP-associated factors, or

TAFs (Buratowski 1997; Lee and Young 1998), which can stabilize the TBP. This

function is critical for gene transcription, for if the TBP is not stabilized, it can

fall off the small TATA sequence. The TAFs are bound by upstream promoter

elements on the DNA. These DNA sequences are near the TATA sequence, and

usually upstream from it. These TAFs need not be in every cell of the body,

however.

Cell-specific transcription factors (such as the Pax6 and microphthalmia

proteins) can also activate the gene by stabilizing the transcription

initiation complex. They can do so by binding to the

TAFs, by binding directly to other factors such as TFIIB,

or by destabilizing nucleosomes.



A szabályozott transzkripcióhoz
szükséges elemek

Olyan szekvenciák, amelyek csak bizonyos gének szabályozó
régióira jellemzők, specifikusak adott génekre 

például: hősokk elem, glükokortikoid reszponzív elem, GATA,
E box, N-box

START

enhancer szabályozó
elemek

UPE promoter



ezekre a helyekre
kötődhetnek be a
speciális TF-ok

START

enhancer szabályozó
elemek

UPE promoter

TATA

Cell-specific transcription factors
can also activate the gene by stabilizing the transcription initiation complex. They can
do so by binding to the TAFs, by binding directly to other factors such as TFIIB, or by
destabilizing nucleosomes.



START

enhancer szabályozó
elemek

UPE promoter

A géntől távoli szabályozó elemek:
enhancerek

-növelik a promoter aktivitását
-a gén előtt, után, vagy a transzkripciós egységben helyezkedhetnek el
-általánosak, vagy szövetspecifikusak lehetnek
-TF kötőhelyeket tartalmaznak
-transzkripciót csökkenthetnek  is: silencerek



An enhancer is a DNA sequence that can activate the utilization of a promoter,

controlling the efficiency and rate of transcription from that particular promoter. Enhancers can

activate only cis-linked promoters (i.e., promoters on the same chromosome ), but they can do so

at great distances (some as great as 50 kilobases away from the promoter). Moreover, enhancers

do not need to be on the 5´ (upstream) side of the gene. They can also be at the 3´ end, in the

introns, or even on the complementary DNA strand (Maniatis et al. 1987). The human β-globin

gene has an enhancer in its 3´ UTR, roughly 700 base pairs downstream from the AATAAA site.

This sequence is necessary for the temporal- and tissue-specific expression of the β-globin gene

in adult red blood cell precursors (Trudel and Constantini 1987). Like promoters, enhancers

function by binding specific regulatory proteins called transcription factors.



Enhancers can regulate the temporal and tissue-specific expression of any differentially

regulated gene, but different types of genes normally have different enhancers.

In the pancreas, for instance, the exocrine protein genes (for the digestive proteins chymotrypsin, amylase, and

trypsin) have enhancers different from that of the gene for the endocrine protein insulin. These

enhancers both lie in the 5´ flanking sequences of their genes. Walker and colleagues et al. 1983

created transgenes by placing flanking regions from the genes for chymotrypsin and insulin onto

the gene for bacterial chloramphenicol acetyltransferase (CAT), an enzyme that is not found in

mammalian cells. CAT activity is easy to assay in mammalian cells, so the bacterial CAT gene

can be used as a reporter gene to tell investigators whether a particular enhancer is functioning.

The researchers then transfected the transgenes into (1) ovary cells (which do not secrete either

insulin or chymotrypsin), (2) an insulin-secreting cell line, and (3) a chymotrypsin-secreting cell

line, and measured the activity of CAT in each of these cells. As shown in Figure 5.6, neither

enhancer sequence caused the enzyme to be made in the ovarian cells. In the insulin-secreting

cell, however, the 5´ flanking region from the insulin gene enabled the CAT gene to be expressed,

but the 5´ flanking region of the chymotrypsin gene did not. Conversely, when the clones were

placed into the exocrine pancreatic cell line, the chymotrypsin 5´ flanking sequence allowed CAT

expression, while the insulin enhancer did not. The enhancers for 10 different exocrine proteins

share a 20-base-pair consensus sequence, suggesting that these similar sequences play a role in

activating an entire set of genes specifically expressed in the exocrine cells of the pancreas

(Boulet et al. 1986). Thus, the expression of genes in exocrine and in endocrine cells of the

pancreas appears to be controlled by different enhancers.



By taking an enhancer from one gene and fusing it to another gene, it has been shown

that enhancers can direct the expression of any gene sequence. For instance, the β-galactosidase

gene from E. coli (the lacZ gene) can be used as a reporter gene and placed onto an enhancer that

normally directs a particular mouse gene to become expressed in muscles. If the resulting

transgene is injected into a newly fertilized mouse egg and gets incorporated into its DNA, the β-

galactosidase gene will be expressed in the muscle cells. By staining for the presence of β-

galactosidase, the expression pattern of that muscle-specific gene can be seen (Figure 5.7A).

Similarly, if the gene for green fluorescent protein (GFP, a reporter protein that is usually made

only in jellyfish) is placed on the enhancer of genes encoding the crystallin proteins of the eye

lens, GFP expression is seen solely in the lens (Figure 5.7B).

Az enhancer régiók bármely gén működését
képesek szabályozni, 

felhasználás: enhancerek szövet/szerv specifikus kimutatása



Enhancers are critical in the regulation of normal development. Over the past decade, six

generalizations that emphasize their importance for differential gene expression have been made:

1. Most genes require enhancers for their transcription.

2. Enhancers are the major determinant of differential transcription in space (cell type) and time.

3. The ability of an enhancer to function while far from the promoter means that there can be

multiple signals to determine whether a given gene is transcribed. A given gene can have several

enhancer sites linked to it, and each enhancer can be bound by more than one transcription factor.

4. The interaction between the proteins bound to the enhancer sites and the transcription initiation

complex assembled at the promoter is thought to regulate transcription. The mechanism of this

association is not fully known, nor do we comprehend how the promoter integrates all these

signals.

5. Enhancers are modular. There are various DNA elements that regulate temporal and spatial

gene expression, and these can be mixed and matched. As we will see, the enhancers for

endocrine hormones such as insulin and for lens-specific proteins such as crystallins both have

sites that bind Pax6 protein. But Pax6 doesn't tell the lens to make insulin or the pancreas to make

crystallins, because there are other transcription factor proteins that also must bind. It is the

combination of transcription factors that causes particular genes to be transcribed.

6. A gene can have several enhancer elements, each turning it on in a different set of cells

7. Enhancers can also be used to inhibit transcription. In some cases, the same transcription

factors that activate the transcription of one gene can be used to repress the transcription of other

genes. These "negative enhancers " are also called silencers.



A transzkripciós faktorok olyan fehérjék, 
amelyek a gének szabályozó régióihoz képesek kötődni 
és ezzel aktiválják, vagy gátolják az adott gén átírását. 
Az RNS szintézist különbözőképpen befolyásolhatják:

-stabilizálják az RNS polimeráz kötődését a DNS-hez
-néhányuk a nukleoszómák szerkezetét bontja meg
-növelhetik a transzkripció hatásfokát



A transzkripciós faktorok szerkezeti elemei:

DNS-kötő domén: a gének szabályozó régióiban jelenlevő 
speciális DNS szekvenciák felismeréséért felelős 

Transz-aktivátor domén: transzkripció szintjének 
megváltoztatásáért felelős

Fehérje-fehérje interakciós domén: nem minden szabályozó 
fehérjére jellemző, lehetővé teszi a DNS-hez kötődő 
transzkripciós faktor aktivitásának megváltoztatását más 
fehérjék által



A transzkripciós faktorok génjeinek szabályozó 
régióiban előfordulhatnak az általuk kódolt fehérje által 
felismert szekvenciák is, ezáltal saját transzkripciójukat 
folyamatosan képesek fenntartani (pozitív 
visszacsatolás).

Bizonyos enhancerek a kezdeti transzkripció 
elindításában vesznek részt, míg mások a további átírás 
fenntartásában.



A gének aktivitása

a mindenkori TF koncentrációtól, 

minőségtől (foszforiláltság) 

és kombinációtól függ. 

A fehérjék a foszforilálható csoportjaik, 
a neuronok a szinapszisaik által vett információkat integrálják!



A legismertebb DNS-t felismerő szerkezeti 
motívumok

Hélix-kanyar-hélix (helix-turn-helix, HTH)

Cinkujj (Zn-finger)

Leucin-cippzár (Leu-zipper)

Hélix-hurok-hélix (helix-loop-helix, HLH)



Leucin-cippzár motívum

-két a-hélix kapcsolódik össze ezzel a 
szerkezettel az ilyen típusú fehérjékben,
mégpedig két monomer egy-egy hélixe
(coiled-coil struktúra)

-hidrofób aminosavak (gyakran Leu) között jön létre a kölcsönhatás, 
amely lehetővé teszi, hogy a hélixek többi része hozzáférjen a DNS-
hez 
-a képződő dimerek Y alakúak,
amelynek karjain vannak a 
DNS-kötő és aktivátor régiók
C/EBP, AP1 (máj fejlődés,
zsírsejt specifikáció)



Hélix-kanyar-hélix motívum (helix-turn-helix, HTH)

-történetileg is az első

-prokariótákra is jellemző ősi szekvencia

-általában dimerként működnek

-pl.: homeobox, POU (Oct gének, Pit1), paired (Drozi paired, Pax 
gének), winged HTH (c-ets, PU.1)



Hélix-kanyar-hélix motívum (helix-turn-helix, HTH) 
szerkezete

-két a-hélix, amelyeket egy egyenes szakasz köt össze, így a két 
hélix adott szögben helyezkedik el
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Homeobox gének

-a homeobox szekvencia egy 60 aminosavas fehérjerészletet kódol 
(homeodomén), 
ezen belül található a hélix-kanyar-hélix motívum

-a bakteriális HTH motívumokkal ellentétben a homeodoménben a
HTH-t körülvevő fehérjerész is megegyezik a különdöző
fehérjékben, tehát a homeodomén mindig ugyanúgy illeszkedik a 
DNS-hez



Homeobox gének

-felfedezés a Drosophilában (homeotic selector genes: mutációjuk esetén a test egy 
régiója átalakul egy másik régióvá), de azóta tudjuk, hogy a magasabbrendűekben is 
megvannak ezeknek a géneknek a homológjai



Homeotikus transzformáció Drosophilában

Vad típus

Antennapedia mutáció, 
ahol a csápok lábakká 

alakulnak

Bithorax és 
posztbithorax mutáció 
eredményeképpen a 

hátsó billérek 
szárnyakká alakulnak



Homeotikus transzformáció egérben

Hoxc8 génkiütés 
eredményeképpen az első 
lumbális csigolya átalakul 
bordát hordozó csigolyává 



Cinkujj motívum (Zinc finger)

-nevét az első sematikus ábrázolásokról kapta

-több alcsaládjuk is van (Zn összeköthet a-hélixet b-redővel, vagy 
két a-hélixet is), de mindegyikben cink atom stabilizálja a 
szerkezetet és egy a-hélix ismeri fel a speciális szekvenciát a DNS 
nagy árkában 

-a motívum előnye, hogy ismétlődésével növelhető a DNS kötés 
erőssége és specificitása

-pl.: TFIIIA, Krüppel



Az intracelluláris (nukleáris) receptorok (pl.: szteroid H-ok, 
retinsav) is cinkujj motívumot tartalmaznak

-ligandum aktiválta génszabályozó fehérjék

-két a-hélixet köt össze a cink, 4 
ciszteinhez kapcsolódva

-általában dimerként (homo vagy 
hetero) működnek



A cinkujjas GATA faktorok

-GATA-1, 2, 3 (embrionális vérképzés)

-GATA-4, 5, 6 (szívfejlődés)

-két C2H2-es cinkujjal rendelkeznek, amelyek a WGATAR (W=A vagy 
T és R=A vagy G) , vagy a hozzá hasonló CGATGG és AGATTA 
szekvenciákat ismerik fel a DNS-en

-a cinkujjon kívül kevés hasonlóság van az egyes fehérjék között



Hélix-hurok-hélix motívum

Egy rövidebb a-hélix kapcsolódik egy 
hurokkal egy hosszabb a-hélixhez. 
A hurok területén hajlékony a fehérje 
(nem úgy, mint a HTH esetében)

-DNS kötést és dimerizációt (homo és hetero) is lehetővé tesz

-csonka fehérje negatív regulációt
biztosít



Mezodermális 
szomita sejt

Pax3; paraxis; Meox2; 
Lbx1

Myogenikus sejt 
sokszorozódás

Osztódó 
myoblast

MyoD/Myf5;
Mrf4

Myogenin; Mrf4

Hcs
izomrost

Shahragim Tajbakhsh Current Opinion in Genetics & Development 2003, 13:413–422 és Charge´Sophie B. P. and 
Michael A. Rudnicki. Physiol Rev 84: 209–238, 2004; nyomán

Posztmitótikus
myocyta

-vaszkularizáció
-beidegződés

Érett
izomrost

A TF-ok egymást követő rendje az izomfejlődésben 



bHLH transzkripciós faktor család a neurogenezisben



A TF-ok egymást követő rendje a különböző
vérsejt-vonalak kialakulása során 



Biokémiai vizsgálatok kimutatták, hogy az
erythroid és vérképző progenitor sejtekben az
SCL és GATA-1 molekulák előfordulhatnak egy
közös transzkripciós komplex DNS-kötő részeként,
és a komplex alkotásában az Lmo2 molekula is részt vesz.

Wadman et al. 1997 The EMBO Journal 16: 3145–3157

A transzkripciós faktorok komplexekben működnek



A transzkripciós faktor komplexek kialakulása, és a vérsejt differenciáció
összefüggéseinek sematikus ábrája látható a következő ábrán. A Sieweke és Graf
által felállított elmélet szerint a fejlődés során különböző transzkripciós
komplexek irányítják a génműködéseket. A különböző komplexek egymás után
jönnek létre a differenciáció során, úgy, hogy a már meglévő komplexek bizonyos
elemei fokozatosan kicserélődnek. A megváltozott összetételű komplexek
természetesen másképpen befolyásolják a gének átírását.
A példa szerint az első komplex erősen köti és aktiválja az A enhancert, valamint
gyengén köti és aktiválja a B-t. A 2-es komplex viszont erősen köti és aktiválja a B
enhancert, gátolja A-t és gyengén köti és aktiválja a C enhancert, és így tovább...



C enhancerB enhancerA enhancer

1. kpx 2. kpx 3. kpx

differenciáció

erős aktiválás
gyenge aktiválás
gátlás



GATA-1

GATA-1

GATA-1

A „coctail party” model

Sieweke and Graf 1998

korai
hemopoetikus

progenitor

erythroid és 
megakaryocyta

progenitor

erythroid 
vonal

megakaryocyta
vonal



Vissza a cisz elemekhez



„Szuper-enhancerek”:
Locus control regions (LCRs)

Eddig kevéssé ismert mechanizmussal az LCR-ek nyitott kromatin
állapotot hoznak létre, gátolva ezzel a transzkripció normál 
represszióját egy néhány gént átívelő DNS szakaszon.

A kromatin ezeken a helyeken nincs annyira „becsomagolva” (DNáz

kezelésre érzékeny), ezért a TF-ok könnyebben hozzáférnek.



In many species, including chicks and humans, the embryonic or

fetal hemoglobin differs from that found in adult red blood

cells.



Humán globin gének

Az öröklődő anémiák egyik csoportjában, a b-thalasszémiában a betegek egy 
részénél nem a b globin gén, vagy annak promótere szenved mutációt, hanem a 

közös szabályozó régió: az LCR szakasz.



A b-globin gének átírásának szabályozója az LCR-nek
nevezett DNS szakasz

e

bLCR

Ag d bGg5’ 3’

A bLCR 4 fő kontrol régiót tartalmaz (DNázI hiperszenzitív), ezek mindegyike 
különböző TF-ok kötőhelyeit tartalmazza.
Ebből az NF-E2 és GATA-1 specifikus TF-ok, amelyek magas szinten 
expresszálódnak az eritroid sejtekben, a többi kötőhely általános faktorokat köt 
meg. Azt, hogy éppen melyik globin gén íródik át a mindenkori TF koncentráció 
és kombináció határozza meg. Az embrionális, fetális és felnőtt gének egymás 
után kapcsolódnak be.





Mit csinál az LCR?
(pontosan nem tudjuk)

Az LCR-hez kötődő génszabályozó fehérjék DNS hajlítás útján 
kapcsolatba lépnek az egyes szabályozó régiókkal. A transzkripció 
megkezdése előtt az LCR által odavonzott kromatin átrendező 
fehérjék, ill. hiszton módosító enzimek nyitják meg az addig 
kondenzált kromatint.









INSULATOR?



Köszönöm a figyelmet!
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