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  Former concept: ontogeny is a one-way event 

2018.03.09. Waddington, 1940 



   REPROGRAMING→INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS 

Yamanaka (2009) 
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Genetika („hardver”)-epigenetika („szoftver”) 

• Az öröklődés (hajlam) lényegében irreverzibilis 
         
• Az epigenetikai hatások nagyrésze reverzibilis 

AZ ÉLETMÓD JELENTŐSÉGE !!! 
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     Epigenetikai hatás  

   DNS bázissorrendjében NEM rögzített, öröklődő, de reverzibilis  és 
    kovalens változások 
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2. A homeosztázis visszaállítása és 
fenntartása (reverzibilis változások) 

 immunreguláció 

1. Veszély esetén gyors válasz 
kialakítása 
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Normál immunfunkció 
 

Immunoszuppresszió, 
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Több  generáción át ható  
(ártalmas) környezeti hatás 

Li et al. Maternal and grandmaternal smoking patterns are associated with early childhood asthma. Chest 2005;127:1232-1241 

Asztma rizikó 
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 Mechanisms of epigenetic plasticity and inheritance. 

Gómez-Díaz E, Jordà M, Peinado MA, Rivero A (2012) Epigenetics of Host–Pathogen Interactions: The Road Ahead and the Road Behind. PLoS 
Pathog 8(11): e1003007. doi:10.1371/journal.ppat.1003007 
http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1003007 
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http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1003007


doi:10.1371/journal.pgen.0020188.g002 
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A genetikán „túli”elhízásra ható epigenetikai tényezők 
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Epigenetikai faktorok  

  ontogenesis-anyai hatás 
  táplálkozás 
  gyógyszerek, mérgek 
  fizikai aktivitás 
  microbiota- együttélő mikróbák 
  fény 
  zene 
  stress, magatartási-, lelki-, meditatív  hatások 
  szociális környezet 
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heterokromatin 

eukromatin 
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DNS-(de)metiláció  
 
hiszton-(de)acetiláció(...) 
 
mi RNS 
 
telomer hossz szabályozás 
(pszichoszociális input-ok) 
 
mikrobiom 
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Gómez-Díaz E, Jordà M, Peinado MA, Rivero A (2012) Epigenetics of Host–Pathogen Interactions: The Road Ahead and the Road Behind. PLoS 
Pathog 8(11): e1003007. doi:10.1371/journal.ppat.1003007 
http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1003007 

telomere/telomerase 

A négy fő epigenetikai mechanizmus 

D 
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http://www.plospathogens.org/article/info:doi/10.1371/journal.ppat.1003007


Hiszton modifikáció 

acetiláció, foszforiláció, metiláció 

A. 
 Az epigenetikai szabályozás molekuláris alapjai 
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Hiszton modifikációk, hiszton-kód 
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Hiszton modifikáció 

Kezeletlen asztmások bronchus biopszia mintáiban nagyobb 
  
hiszton acetiltranszferáz (HAT) és csökkent hiszton deacetiláz szint 
 (Ito et al, 2002) 
 
Következmény:  kromatin széttekeredés—génaktiváció 
 
Ezek az értékek szteroid kezelést követően megfordultak 
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Nat Rev Immunol. 9:811-6. 2009 
Cell Research (2010) 20:4–12.  

 

Permisszív hiszton módosulások T sejteken 
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Hiszton acetlációs változások  (is) felelősek a T sejt fenotípusok kialakításáért  
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The chromatin basis for differential gene expression in 
memory T cells involves histone methylation 



Hiszton acetiláció dendritikus sejteken akut gyulladásban 
 

McCall C E et al. J Leukoc Biol 2011;90:439-446 
©2011 by Society for Leukocyte Biology 

dendritikus sejtek 



Citozin metiláció/demetiláció 

DNS metiláció 

B. 
 Az epigenetikai szabályozás molekuláris alapjai  
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A génexpresszió gátlása CpG metilációval 
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Nat Rev Immunol. 9:811-6. 2009 
Cell Research (2010) 20:4–12.  

 

CNS: conserved noncoding sequence 



 
A T sejt polarizáció metilációs szabályozása  
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Epigenomics: A genomic approach to studying environmental 
effects, primarily DNA methylation, on gene function. 

Repetitive combat  
stress causes  

Epigenomic changes  
to genes in the 
 stress response 
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 C. 
 Az epigenetikai szabályozás molekuláris alapjai  

Nem kódoló RNS (pl. mikro RNS, mirtron) 

(25.000) 

(25.000) 
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miRNS 
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Human miRNAs      

 Total number of miRNAs known    21,513 
 Number human miRNAs identified      3,756 
 Number of human mRNA targets    49,887 

 
 miRNAs can have multiple targets 
 Target mRNAs can have multiple miRNA binding sites 

miRBase @ http://www.mirbase.org/ 
MicroCosm @ http://www.diana.pcbi.upenn.edu  u.francke.hgjc.10/9/07 
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http://www.mirbase.org/
http://www.diana.pcbi.upenn.edu/


DC, monocyta/macrophag 
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A Toll receptorokon át érkező PAMP/DAMP jelek miRNS szabályozása 
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A lymphoid ontogenezis miRNS szabályozása 
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T-lymphocyta 
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B-lymphocyta 
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 Role of miR-155 in immune cell function 

Cytokine & Growth Factor Reviews 22 (2011) 141–147 
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              A myeloid ontogenezis miRNS szabályozása 
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miR-155 fokozza az aktivált  T sejtek proliferációját  
atopias dermatitisben 

miR-155 

Cell proliferation 

Atopic dermatitis 

Staphylococcal 
superantigen 

Allergen 

CTLA-4 

 
• Szuperantigének és allergének 

indukálhatják a miR-155 
kifejeződését a bőrben 
 

• MiR-155 szabályozza a T-sejt választ 
azáltal, hogy gátolja célgénjét, a 
CTLA-4-et, amely egy gátló molekula 
T sejtekben 
 

• Emelkedett miR-155-szint növeli a T-
sejt-aktivációt 
 

• MiR-155 is a therapeutic target for 
autoimmune and inflammatory 
diseases (Regulus) 
 
 
Sonkoly et al., J All Clin Immunol, 2010 Pivarcsi Andor ábrája 2018.03.09. 



TF-miRNS “crosstalk” 
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Subrahmanyam et al 
 
Localized epigenetic changes induced by DH  
recombination restricts recombinase to DJH junctions 
 
Nature Immunol. 13,  1205-1212, 2012  
 
 

Epigenetikai reguláció  
A VDJ gének átrendeződésében 
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D.       
Telomer hossz szabályozása 

Cell Death 

Replication 

Replication 

Replication 
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Telomere 

http://publications.nigms.nih.gov/thenewgenetics/chapter2.html 

Tetrahymena TTGGGG 

Vertebrates TTAGGG 

S.cerevisiae (TG)1-6 TG2-3 

Non-coding repeated 
sequence 

2018.03.09. 



telomeráz-telomer 
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Dolly or failure of resetting the cellular clock  
     Willmut et al, 1997   
     

Highly decreased  
telomerase activity, 

short telomeres 
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Telomere binding defect in progeria  
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Gleevec inhibits telomerase activity in 
 CML in vivo and cell lines in vitro 
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Normal bone marrow                             Aplastic anaemia 
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Epigenetic drugs 

immune 
recognition 

cell cycle 
apoptosis 

angiogenesis 

invasion & 
metastasis 
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PHARMACOLOGIC DNA HYPOMETHYLATION  
AS A “POSITIVE” REGULATOR 

OF THE BIOLOGY OF CANCER CELLS  
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