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Biológiai megismerésünk egyik központi kérdése: 

A DNS-ben tárolt lineáris genetikai információból hogyan lesz 

háromdimenziós kifejlett szervezet?

zigóta kifejlett szervezet
sejtsors meghatározás



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

• Fehérjék poszttranszlációs módosítása



Génműködés 
szabályozásának szintjei 
eukariótákban

DNS

elsődleges RNS

transzkriptum

érett mRNS

Fehérje

Sejtmag

Citoplazma

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



A génműködés szabályozása:
transzkripciós szint

Bármely sejtben adott pillanatban a géneknek csak egy része működik, 
többi kikapcsolt állapotban van. Hogy a sejt ezt megvalósíthassa,
szüksége van:

1. a gének ki- és bekapcsolását végző mechanizmusra

2. ezen mechanizmusnak fel kell ismerni azon körülményeket, melyek    egy 
gén ki- vagy bekapcsolását teszik szükségessé

Szerepe: a szervezet kifejlődésekor (differenciálódás: bizonyos fehérjék 
megjelennek, mások letiltódnak); felnőtt szervezetben a környezethez való 
adaptálódás, sejtosztódás, külső jelekre válasz …



A génműködés szabályozása több szinten 
valósulhat meg

1. transzkripció ki- és bekapcsolása

2. transzkripció intenzitása

3. mRNS érésének és stabilitásának szabályozása (eukarióták)

4. transzláció intenzitása

5. fehérje poszttranszlációs módosítása

6. fehérje életidejének szabályozása (ubiquitin/proteaszóma, autofágia)



A nagyszámú transzkripciós
faktor négy alapcsoportra 
osztható:
1, Alap transzkripciós 
faktorok, melyek az RNS 
polimeráz kötésért felelősek
2, Ko-aktivátorok, melyek 
az enhancerek „üzeneteit” 
közvetítik a polimeráznak
3, Aktivátorok, melyek az 
enhancerekhez kötődnek
4, Represszorok, melyek a 
silencerekhez kötődnek

A génkifejeződés
mértéke mindezek 
együttes hatásának 
végeredménye.

A transzkripcióban résztvevő elemek emlős-
humán sejtekben



Génexpresszió szabályozása eukariótákban
a transzkripció szintjén

A transzkripció szabályozása cisz elemek és transz elemek segítségével 

valósul meg. A cisz elemek kitüntetett DNS szekvenciák, amelyek a szabá-

lyozandó génnel azonos DNS szálon helyezkednek el. Kötőhelyeket tartal-

maznak a transz faktorok számára. A transz elemek transzkripciós faktorok, 

egyéb, transzkripciót befolyásoló fehérje faktorok (aktivátorok, koaktivátorok,

represszorok), amelyek a cisz elemekhez kötődnek, és segítik illetve gátolhat-

ják a transzkripciót. A transz elemeket kódoló szekvenciák nem feltétlenül 

ugyanazon a szálon helyezkednek el, ahol a szabályozandó gén, hanem 

bárhol a genomban (innen az elnevezés).

-Cisz-regulatív szekvenciák: promóterek, enhancerek és inzulátorok.

-Transz faktorok: transzkripciós faktorok, aktivátorok, represszorok.

Cisz és transz elemek kölcsönhatásainak tanulmányozása: DNS-fehérje 

interakciók azonosítása



Transzkripciós faktorok (trans elements) és 
regulációs (kötő)helyek (cis elements)

Cisz szabályozó elemek: promóterek, enhancerek, silencerek és insulatorok
(DNS szekvenciák)

Transz-ható faktorok: transzkripiós faktorok
(a cisz elemeken működő regulátor fehérjék)



A szervezet minden sejtje azonos genetikai információt hordoz, az élőlények mégis 
számos eltérő sejttípusból épülnek fel. A szöveti differenciálódás bizonyos gének 
irreverzibilis kikapcsolását, mások irreverzibilis bekapcsolt állapotát jelenti.

Az eukarióta géneket három csoportra oszthatjuk: 

▪ Háztartási (housekeeping) gének: minden sejtben állandó szinten, folyamatosan 
kifejeződnek (konstitutív expresszió, pl. sejtlégzés)

▪ Adott sejt-, szövettípusra jellemző gének (pl. plazmasejtek ellenanyag termelése)
▪ Csak bizonyos körülmények között kifejeződő gének (pl. hormonok által szabályozott 

gének)

Differenciált génexpresszió











Az eukarióta gének szabályozása

Transzkripció

s egység 

(exonok+ 

intronok)

5’ Szabályozó régió 3’ Szabályozó régió





• Cisz szabályozó szekvenciák, amelyek a szabályozott génnel (promóterrel) általában azonos 
kromoszómán helyezkednek el, fokozzák a transzkripciót 

• Az enhanszerek távolabbi génekre is képesek hatni, nem feltétlenül szükséges, hogy a gén 5’ 
végéhez közel helyezkedjenek el, lehetnek a gén előtt (upstream), a génen belül (intronok, exonok!), 
a gén „mögött” (3’ vég, 3’UTR).

• Az enhanszerek az időben és térben (sejttípus) eltérő transzkripció fő szabályozói.

• Egy adott gén szabályozásában több enhanszer is részt vehet, amelyekhez többféle transzkripciós 
faktor kötődhet.

• Az enhanszerek több elemből állnak. A különböző elemek egymással többféleképpen 
kombinálhatók.

• Ugyanazt a gént különböző sejtekben más enhanszerek kapcsolhatják be.

• Az enhanszerek bizonyos esetekben gátolják a transzkripciót.

Enhanszerek



Eukarióta enhanszerek

Az eukarióta promótertől 5' irányban további szabályozó DNS elemek találhatók, melyet 
enhanszernek neveznek. Az enhanszerek nagyságrendekkel befolyásolják a génkifejeződés
mértékét. Az enhanszerek szerkezete, mérete és a transzkripciós starthelytől való távolsága 
génre jellemző, akár több 100 kb is lehet. Az enhanszerek szintén konzervált szekvencia 
boxokat tartalmaznak melyek DNS-kötő fehérjék felismerő helyei. Az enhanszerek
szövetspecifikus működésűek, ezzel teszik lehetővé az eukariótákra jellemző  differenciális 
génszabályozást.

TATA boxGC boxEnhanszer A Enhanszer B

késői mRNS-ek korai mRNS-ek

Enhanszer A Enhanszer B

Az SV 40 vírus szabályozó elemei



Ha a DNS-kötő fehérjék egymás közelségében 
tapadnak a DNS-molekulán, a köztük kialakuló 
kooperatív kölcsönhatásnak nincsenek térbeli 
korlátai, mivel a fehérjék általában elég nagyok és 
„hajlékonyak” ahhoz, hogy érintkezésbe lépjenek.

A kb. 5-6 helikális fordulatnál távolabb fekvő 
fehérjék között a DNS-hurok (DNA-loop) adja az 
egyetlen lehetőséget arra, hogy a fehérjék közelbe 
kerüljenek. Az enhanszerek és silenszerek akár 
többszáz bázispár távolságra is lehetnek a 
szabályozott géntől. Így kettőnél több szabályozó 
elem is egymás közelébe kerülhet. 



Silencer

NRSE: neuron-restrictive silencer element

Cisz szabályozó szekvenciák, az 
enhanszerekhez hasonlóan a 
szabályozott génnel (promóterrel) 
azonos kromoszómán helyezkednek 
el, de gátolják a transzkripciót

(redukált expresszió -
normális)

Transzkripcionális inhibítorok

(ektopikus expresszió 
- abnormális)



• Az insulátorok: olyan genomi szekvenciák, 

amelyek képesek a promóter-enhancer vagy 

enhancerek közötti kölcsönhatás blokkolására. 

• Az enhancerek és a silencerek akár több kilobázispár
távolságból is képesek hatni az adott gén 
kifejeződésére.

• Az inzulátor szekvenciák néhány tíz bázispár 
hosszúságú DNS-szakaszok, amelyek az enhancer és a 
promóter, vagy a silencer és a promóter között 
helyezkednek el.

• Funkciójuk: gátolják a gének enhancereinek vagy 
silencereinek hatását a szomszédos génekre.

Inzulátor



Insulator



Genomi imprinting: az egyik szülőtől származó allél

inaktív autoszómális gének esetében.

Anyai (maternális) imprinting: az anyai allél inaktív,

csak az apai működik.

Apai (paternális) imprinting: az apai allél inaktív,

csak az anyai működik.

Az imprinting hatása alatt lévő gének monoallélikus

öröklődést mutatnak.                     + példát rá

Az A gén például csak akkor eredményez mutáns 

fenotípust, ha az aktív (apai) kópia szenved

mutációt.

Az imprinting hatása alatt álló gének esetében 

(pl. egér Igf2 és Igf2R génje) nem figyeltek meg válto-

zást a kódoló régióban. 

Az imprinting oka az adott gén promóter régiójának

szex-specifikus metilációja.

M: metilált promóter

ICR: imprinting control region



Imprinting az egér Igf2 és Igf2R génjei esetében

Igf2 (7-es kromoszóma): maternális imprinting, csak az apai allél aktív.

Igf2R (17-es kromoszóma): paternális imprinting, csak az anyai allél aktív

Ha deléció következik be az Igf2R génben, annak az apai allélon nincs 

következménye.

Az anyai allélon bekövetkező Igf2R deléció azonban halálos, mert nem 

termelődik receptor, ami lekötné a feleslegben lévő Igf2 ligandot. Az Igf2R

deléciót hordozó elpusztult embriók 30%-kal nagyobbak a normálisnál, és 

lizoszómális defekteket is mutatnak.

A 7-es kromoszómán lokalizálódó Igf2 gén genomi környezetét vizsgálták 

részletesen a genomi imprinting megértése céljából.

Az anyai allélon az ICR (imprinting control region) nem metilált, ezáltal 

megköti a CTCF insulátort. Az insulátor gátolja az Igf2 promóter és a 3’ 

Igf2 enhancer kölcsönhatását, így az anyai kópia inaktív lesz.

Az apai allélon az ICR metilált, így a CTCF nem tud kötődni hozzá, a 3’ 

enhancer ki tudja fejteni hatását, ezért az Igf2 génről transzkripció 

történik. 





Beckwith-Wiedemann szindrómát a fetális túlnövekedés és gyermekkori daganatok jellemzik. A 11-es 
kromoszóma imprinting régiójához
köthető, ami az IGF-II (insulinlike growth factor-II) gént kódolja (növekedés) és a H19-et (növekedés 
gátló). Akkor alakul ki betegség ha
mindkét allél apai mintázatot mutat.

Angelman szindómában a 15-ös kromoszóma hosszú karján detektálható mutáció. Mindkét nemű 
gyermekekben, amelyek az anyai
mintázatot öröklik, mentális retardáció, görcsök és ataxia jelenik meg.

Prader-Willi szindróma az apai deléciót hordozó gyermekekben fejlődik ki. Obezitás, alacsony termet , 
hipogonadizmus , a meghajolt felső
ajak , és enyhe értelmi fogyatékosság jellemzi.

Szülői imprimtinghez kötött kórképek, szindrómák



A transzkripciós faktorok

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



Transz elemek: transzkripciós faktorok

Minden transzkripciós faktor tartalmaz DNS-kötő és fehérjekötő domént. 

A fehérjekötő domének (fehérje-fehérje interakciós domén) nem minden szabályozó 
fehérjére jellemző, lehetővé teszi a DNS-hez kötődő transzkripciós faktor aktivitásának 
megváltoztatását más fehérjék által. Savas aminosav felszíneket tartalmaznak.

A DNS-kötő domének a gének szabályozó régióiban jelenlevő speciális DNS szekvenciák 
felismeréséért felelős. Mindössze néhány, evolúciósan konzervált  motívumból építkeznek:

- helix-turn-helix
- cink ujj
- leucin cipzár

Az aktivációs domének (transz aktivátor domén) jóval sokrétűbbek, a transzkripció szintjének 
megváltoztatásáért felelős.



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 függ:

• A mindenkori transzkripciós faktor koncentrációtól,

• minőségtől (foszforiláltság),

• és kombinációtól.



Transzkripció szabályozása: evenskipped (Eve) –
Kombinatoriális kontroll



Szteroid hormon/receptor komplexek, mint 

a transz faktorok speciális 

esetei

A szteroid hormonok- szerkezetüknek 

köszönhetően- képesek áthatolni a 

sejtmembránon, majd a citoplazmában 

kapcsolódnak receptorukhoz. A hormon-

receptor komplex bejut a sejtmagba, majd 

rákötődik adott gének enhancerére,

s így szabályozza azok transzkripcióját 

(bizonyos szempontból a hormonok a pro-

karióta génszabályozási rendszerek 

inducereinek analógjai).

Így aktiválódik a csirke petevezetékében az 

ovalbumin (tojásfehérje génjének)

átírása: az ösztrogén/ösztrogén receptor 

komplex hatására indul meg az 

ovalbumin transzkripciója.



A legismertebb DNS-t felismerő szerkezeti motívumok

• Helix-kanyar-helix (helix-turn-
helix, HTH)

• Cinkujj (Zn-finger)

• Leucin-cippzár (Leu-zipper)

• Helix-hurok-helix (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)



Cinkujj motívum (Zinc finger)

• nevét az első sematikus ábrázolásokról kapta

• több alcsaládjuk is van, de mindegyikben cink atom stabilizálja a 
szerkezetet és egy α-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, GATA-1,2,3 (embrionális vérképzés),
GATA-4,5,6 (szívfejlődés)

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



Helix-hurok-helix motívum 

• Egy rövidebb α-hélix kapcsolódik egy hurokkal egy hosszabb α-
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



Helix-kanyar-helix (helix-turn-helix, HTH)

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

• 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)



Table 5.1. Some major transcription factor families and subfamilies

Family

Representative transcription factors Some functions

Homeodomain:

Hox Hoxa-1, Hoxb-2, etc. Axis formation

POU Pit-1, Unc-86, Oct-2 Pituitary development; neural fate

LIM Lim-1, Forkhead Head development

Pax Pax1, 2, 3, etc. Neural specification; eye development

Basic helix-loop-helix (bHLH) MyoD, achaete, daughterless Muscle and nerve specification; Drosophila

sex determination

Basic leucine zipper (bZip) C/EBP, AP1 Liver differentiation; fat cell specification

Zinc finger:

Standard WT1, Krüppel, Engrailed Kidney, gonad, and macrophage development; 

Drosophila segmentation

Nuclear hormone receptors Glucocorticoid receptor, estrogen receptor, 

testosterone receptor, retinoic acid receptors

Secondary sex determination; craniofacial 

development; limb development

Sry-Sox Sry, SoxD, Sox2 Bend DNA; mammalian primary sex deter-

mination; ectoderm differentiation



Homeobox gének

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

• a homeodoménben a HTH-t körülvevő fehérjerész is 
megegyezik a különböző fehérjékben, tehát a 
homeodomén mindig ugyanúgy illeszkedik a DNS-hez

• 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



Hox gének II. –

az egyedfejlődés „mester” szabályozó faktorai



A subset of homeotic selector genes

csoportokban (komplexben) a genomban

Kolinearitás:

a gén klaszterben elfoglalt 

pozíciója egybeesik a testben 

megnyilvánuló expressziós

mintázatával

▪ Transzkripciós faktort 

kódolnak

▪ Ezek homeobox domént

tartalmaznak (helix-turn-

helix)

▪ Csoportokban a 

kromoszómán
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Homeobox (60 AS)

HOX fehérjék -

transzkripciós faktorok



Hox gének evolúciója: tandem génduplikációkon keresztül



Ismétlés: 

Drosophila

korai 

egyedfejlődés 

(gének 

kaszkádja)

Anyai hatású 
faktorok

gap gének

Szegmentációs 
gének

hox gének



bithorax mutáns

Edward Lewis, Nobel díj, 

1995

(homeotikus 

transzformáció – testtáj 

átrendeződés)

Drosophila Hox mutánsok

for their discoveries concerning the 

genetic control of early embryonic 

development".



Vad típus Antp mutáns 

(domináns)

Drosophila Hox mutánsok I.

Drasztikus testtáj átrendeződés (homeotikus transzformáció)



Humán Hox mutánsok II.

Synpolydactyly 



Hox gének a végtag fejlődésben



Emlős Hox clusterek

▪ akár külön kromoszómákon

▪ Hox paralógok



Funkcionális redundancia a Hox clusterek között

A teljes Hox-C cluster deléciója minor változásokat okoz az egér egyedfejlődésben.

Vad típus Hox-C(-) mutáns

Vad típus

Hox-C(-) mutáns



Hox gének ko-linearitása

lin-39 ceh-13 mab-5 egl-5

C. elegans

A tér-időbeli expressziójuk a genomi 

pozíciójuk függvénye: a klaszterben 

upstream komponens anterior és 

időben korán expresszálódik. 

D. melanogater



A HOX fehérje másodlagos – a promóter (szabályozás) adja a specificitását.

A HOX fehérjék ko-faktorokkal válnak specifikussá 

(önmagukban nem tudnak specifikus szekvenciához kötődni)







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...







Alternative RNA splicing: a family of rat α-tropomyosin proteins

Poszttranszkripcionális szabályozás



Type of modification

(group added)
Target amino acids Comments

Phosphorylation (PO4
-) Tyrosine, serine, threonine

Achieved by specific kinases. May be reversed by 

phosphatases

Methylation (CH3) Lysine Achieved by methylases and undone by demethylases

Hydroxylation (OH) Proline, lysine, aspartic acid
Hydroxyproline and hydroxylysine are particularly 

common in collagens

Acetylation (CH3CO) Lysine Achieved by an acetylase and undone by deacetylase

Carboxylation (COOH) Glutamate Achieved by γ-carboxylase

N-glycosylation 

(complex carbohydrate)

Asparagine, usually in the 

sequence: Asn-X-Ser/Thr

Takes place initially in the endoplasmic reticulum; X is 

any amino acid other than proline

O-glycosylation 

(complex carbohydrate)
Serine, threonine, hydroxylysine

Takes place in the Golgi apparatus; less common than 

N-glycosylation

GPI (glycolipid) Aspartate at C terminus
Serves to anchor protein to outer layer of plasma 

membrane

Myristoylation (C14 fatty 

acyl group)
Glycine at N terminus (see text) Serves as membrane anchor

Palmitoylation (C16 fatty 

acyl group)

Cysteine to form S-palmitoyl 

link.
Serves as membrane anchor

Farnesylation (C15

prenyl group)

Cysteine at C terminus (see 

text)
Serves as membrane anchor

Geranylgeranylation 

(C20 prenyl group)

Cysteine at C terminus (see 

text)
Serves as membrane anchor

A polipeptidek poszttranszlációs módosításainak főbb típusai

A génszabályozás poszttranszlációs szintje



Az inzulin szintézis során a polipeptid prekurzorok többszörös poszttranszlációs 

hasításon mennek keresztül: 1. a preproinzulinból lehasadó 24 aminosavnyi leader 

szekvencia a sejtmembránon való áthaladáshoz szükséges 2. a proinzulin inzulin A és B

láncra valamint a konformációjukat fenntartó peptidre (connecting peptide) hasad









Nukleoszómák és kromatin szerkezet

A hiszton oktamerre (H2A, H2B, H3 és H4 hisztonok alkotják) feltekeredő DNS

szakaszokból álló nukleoszómákat a H1 hisztonok rendezik magasabb rendű

struktúrákká.

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



A hiszton oktamerek oldalláncai

meghatározott pozíciókon (gyakran

Lys) poszttranszlációsan módosítha-

tók,acetilálhatók, metilálhatók, fosz-

forilálhatók vagy ubiquitinálhatók.



A gének „emlékezete”
Hiszton:
acetiláció (lazítás, transzkripció)
dezacetiláció (merevítés, osztódásnál)

DNS metiláció:
gének elhallgattatása, metilált DNS-en nincs 
transzkripció

FOSZFORILÁCIÓ!



Chromatin remodeling / kromatin szabályozás

• A kromatin struktúrája megakadályozhatja a transzkripciót, mert gátolhatja a transzkripciós masinéria és a 
promóterek kölcsönhatását.

• A kromatint szabályozó enzimek megváltoztathatják a kromatin foldingját, fluiditását és alapvető szerkezetét 
is. Ilyen enzim komplexek például a hiszton acetiltranszferázok (HATs, Gcn5p, pCAF, p300/CBP), vagy az ATP-
dependens remodeling enzymek (SWI/SNF).

• Hisztonok acetilációja: destabilizálja a nukleoszómákat!

• A nukleoszómák destabilizációja lehetővé teszi a génexpressziót: gyakran a transzkripciós faktorok 
toborozzák a hiszton acetiltranszferázokat, ami a transzkripciós faktor és a II-es típusú RNS polimeráz
promóterhez való kötődését eredményezi.

• A hiszton deacetiláció és metiláció stabilizálja a kromatint (nincs génexpresszió): hiszton deacetilázok
(HDAC) és metiltranszferázok (methyl-DNA binding protein: MBD) végzik ezeket a feladatokat.



A humán hemoglobin

összetétele az egyedfejlő-

dés folyamán különböző:

az egyes stádiumokban a

hemoglobin eltérő alegysé-

gekből épül fel.

Az egyes alegységeket a

globin gének kódolják.



Methylation of globin genes in human embryonic blood cells

Az adott egyedfejlődési stádiumban nem expresszálódó, inaktív globin gén promótere

metilált citozinokat tartalmaz.

Tehát a gének inaktiválásának egyik módja a promóter metiláció.


