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ABSTRAKT

Genomický imprinting je jedním ze způsobů epigenetické regulace, při 

němž dochází k expresi genu pouze z jedné ze dvou alel v závislosti na pohlaví 

rodiče, od kterého pocházejí. Je jedním z typů monoalelické genové exprese, 

vedle inaktivace X chromozomu a tzv. náhodné monoalelické exprese čili ale-

lické exkluze. Imprinting ovlivňuje expresi mnoha genů důležitých pro růst a 

vývoj embrya. Narušení imprintingu vyústí v onemocnění, např. syndromy 

Prader-Willie, Angelmanův, Russell-Silverův nebo Beckwith-Wiedemannův, 

transientní neonatální diabetes, pseudohypoparathyroidismus a dětskou persis-

tentní hyperinzulinemickou hypoglykémii. Imprintované geny jsou uspořádány 

v clusterech a jejich exprese je řízena ICR (imprinting control regions). Imprin-

tovaná genová exprese je komplexní proces, který je přísně regulován. Základ-

ním mechanismem imprintingu je DNA methylace a histonové methylace. Me-

thylační imprinty jsou vytvořeny během gametogeneze a udržovány v průběhu 

celého života. Methylace ICR rozhoduje o aktivitě genů v clusterech. Dalším 

regulačním mechanismem je transkripce non-coding RNA (ncRNA). ncRNA 

transkripty mohou reprimovat expresi okolních genů v clusteru.

Klíčová slova: imprinting, DNA methylace, transkripce ncRNA, Pra-

der-Willie syndrom, Angelmanův syndrom, Russell-Silverův syndrom, Bec-

kwith-Wiedemannův syndrom, transientní neonatální diabetes, pseudohypopa-

rathyroidismus, dětská persistentní hyperinzulinemická hypoglykémie



4

ABSTRACT

Genomic imprinting is a form of epigenetic regulation that results in 

gene expression from a single allele in a parent-of-origin manner. It is a form 

of monoallelic gene expression, another forms of monoallelic expression are X 

chromosome inactivation and stochastic monoallelic gene expression, so-called 

allelic exclusion. Imprinting affects expression of many genes which regulate 

growth and development. Disruption of imprinting leads to some diseases, such 

as Prader-Willie and Angelman syndromes, Russel-Silver and Beckwith-

Wiedemann syndromes, transient neonatal diabetes, persistent hyperinsuline-

mic hypoglycemia of infancy and pseudehypoparathyroidism. Disruption of 

imprinting is implicated at some types of embryonic cancers. Imprinted genes 

are arranged in clusters and the expression in these domains is regulated by 

imprinting control regions (ICRs). Expression of imprinted genes is a complex 

process which underlies a strict regulatory mechanisms. DNA methylation and 

histone modifications are included in a molecular mechanism of imprinting. 

The methylation imprints are established during gametogenesis and are mainta-

ined during lifetime. Methylation marks at ICRs are essential for activity of 

genes localized in a cluster. Additional regulatory mechanism contributing to 

imprinting is non-coding RNA transcription. ncRNA is able to govern the ex-

pression of neighbouring genes in the cluster.

Key words: imprinting, DNA methylation, ncRNA transcription, Pra-

der-Willie syndrome, Angelman syndrome, Russell-Silver syndrome, Beckwi-

th-Wiedemann syndrome, transient neonatal diabetes, pseudohypoparathyroi-

dism, persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy
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1. ÚVOD

Genomický imprinting je jedním ze způsobů epigenetické regulace, při 

němž dochází k expresi genu pouze z jedné ze dvou alel v závislosti na pohlaví 

rodiče, od kterého pocházejí. Normální savčí vývoj vyžaduje geny exprimova-

né v rovnocenných poměrech z otcovské i mateřské alely a zatímco většina ge-

nů je exprimována bialelicky, několik genů je specificky regulováno a trans-

kribováno pouze z jedné alely. Rozeznáváme tři typy monoalelické exprese: 

imprinting, inaktivace X chromozomu a tzv. náhodná monoalelická exprese čili 

genová exkluze. Tyto jevy sdílejí mnoho společných znaků, především co se 

týče regulace. Při inaktivaci X chromosomu je v embryonálních tkáních inakti-

vovaný X chromosom vybírán náhodně, ale v extraembryonálních tkáních je 

inaktivován X chromosom původem od otce (Kacem a Feil, 2009). Imprinting 

je v tomto směru podobný inaktivaci X chromosomu v extraembryonálních 

tkáních, výběr inaktivovaného chromosomu také závisí na pohlaví rodiče.

V savčím genomu se nachází malý počet genů, které jsou předmětem 

genomického imprintingu. Díky intenzivnímu studiu tohoto fenoménu je kaž-

dým rokem nalezeno čím dál více genů podléhajících. K lednu roku 2011 bylo 

popsáno přibližně 140 genů (viz 

http://www.mousebook.org/catalog.php?catalog=imprinting

a http://igc.otago.ac.nz/home.html).

Ačkoli imprintované geny reprezentují jen malou část savčího genomu, 

jsou zcela nezbytné pro normální vývoj. Imprintované geny hrají klíčovou roli 

http://www.mousebook.org/catalog.php?catalog=imprinting
http://igc.otago.ac.nz/home.html
http://www.mousebook.org/catalog.php?catalog=imprinting
http://igc.otago.ac.nz/home.html
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v embryonálním vývoji a růstu, další ovlivňují chování jedince po narození

(Ferguson-Smith a Surani, 2001). Narušení imprintované exprese má daleko-

sáhlé důsledky pro normální vývoj a je příčinou mnoha onemocnění, růstových 

poruch a může vést k rozvoji nádorového bujení (Weaver et al., 2009). 

Jednou z významných charakteristik savčích imprintovaných genů je je-

jich uspořádání v chromozomových doménách – clusterech. Téměř všechny 

imprintované geny u myši a také člověka jsou takto strukturovány. Clustery 

mají obvykle rozsah okolo 1 Mb a obsahují dva a více imprintovaných genů a 

zpravidla také nejméně jeden gen pro ncRNA (non-coding RNA), která regulu-

je imprinting na sousedních genech. 

Klíčem k porozumění genomickému imprintingu bylo objevení speci-

fických sekvencí, které jsou methylovány pouze na jedné ze dvou alel – tzv. 

differentially methylated regions (DMR) (Weaver et al., 2009). Monoalelická 

DNA methylace na některých DMR pochází ze samčí či samičí zárodečné li-

nie. Tyto oblasti jsou významné pro regulaci exprese imprintovaných genů a

byly nazvány imprinting control regions (ICR, také imprinting control elements 

– ICE). Tyto oblasti mají velikost okolo 1 kb a jsou bohaté na CpG dinukleoti-

dy, které vytvářejí tzv. CpG ostrůvky. Každý cluster obsahuje ICR, který kont-

roluje expresi imprintovaných genů v doméně. ICR v různých doménách jsou 

si jen málo sekvenkčně podobné, jejich společným znakem je charakteristický 

vzor CpG ostrůvků, kdy se CpG dinukleotidy opakují každých 8 – 10 bp

(Weaver et al., 2009).

Regulační mechanismy imprintingu jsou velmi komplexní a jsou před-

mětem rozsáhlého výzkumu. Navzdory pečlivému zkoumání tohoto jevu stále 

ještě nebyl mechanismus regulace plně objasněn. Bylo navrženo mnoho teorií 

pro objasnění molekulárního mechanismu imprintingu a jeho regulace (Kacem 

a Feil, 2009). 

DNA methylace je základním mechanismem regulace imprintingu. Před 

vytvořením methylačních imprintů během oogeneze a spermatogeneze jsou 

předchozí methylační značky v primordiálních zárodečných buňkách (primor-
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dial germ cell, PGC) vymazány. Poté jsou vytvořeny nové methylační imprinty 

de novo methylací během gametogeneze. Po oplození jsou maternální i pater-

nální imprinty udržovány v somatických buňkách během dalšího vývoje jedin-

ce. DNA methylace může být tkáňově specifická, nebo se může vyskytovat jen 

v určité fázi vývoje (Yderaabdullah et al, 2008).

Na většině myších ICR jsou imprinty vytvořeny během oogeneze a 

všechny známé maternálně imprintované ICR jsou lokalizovány v promotorové 

oblasti. Pouze tři ICR u myši jsou methylovány během spermatogeneze, všech-

ny paternálně imprintované ICR se nacházejí v intergenové oblasti (Kacem a 

Feil, 2009). 

Důležitou roli v imprintované genové expresi hrají i histonové modifi-

kace a nehistonové proteiny. Regulace imprintingu je velmi komplexní proces. 

Regulační mechanismy se liší doména od domény. 

V následujících kapitolách bude rozebrán mechanismus imprintingu a 

jeho role v lidských onemocněních. Ve druhé kapitole budou objasněny mole-

kulární mechanismy imprintingu, především DNA methylace, histonové me-

thylace a další chromatinové modifikace. Bude vysvětlena role vybraných pro-

teinů v regulaci imprintingu. Třetí kapitola se zaměří na porovnání imprintingu 

u savců a kvetoucích rostlin. Ve čtvrté kapitole budou popsány nemoci způso-

bené narušením imprintované genové exprese – Prader-Willie syndrom, An-

gelmanův syndrom, Russell-Silverův syndrom, Beckwith-Wiedemannův syn-

drom, dětská persistentní hyperinzulinemická hypoglykémie, transientní neona-

tální diabetes mellitus, pseudohypoparathyroidismus.
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2. MOLEKULÁRNÍ

MECHANISMY IMPRINTINGU

Imprintované geny jsou epigeneticky značeny podle rodičovského pů-

vodu tak, že jedna alela je exprimována a druhá zůstává umlčena. Epigenetické 

značky musí být vytvořeny v zárodečné linii, udržovány během vývoje jedince 

a poté vymazány před znovuvytvořením v zárodečné linii další generace.

K rozlišení rodičovských alel se využívá DNA methylace a histonové 

modifikace. K udržení imprintingu v somatických buňkách často přispívají 

svou činností proteiny nehistonové povahy nebo také transkripční produkty ne-

kódujících genů. V následujících kapitolách budou popsány obecné principy 

těchto mechanismů a následně budou osvětleny na příkladech regulace exprese

na Igf2/H19, Kcnq1 a Igf2r clusterech.

2.1 DNA methylace

Jednou z epigenetických značek, které rozhodují o tom, z jaké alely bu-

de gen exprimován, je DNA methylace. Diferenciální DNA methylace podle 

rodičovského původu byla identifikována na téměř všech imprintovaných ge-

nech (Kacem a Feil, 2009). Methylovány jsou CpG ostrůvky v ICR, který roz-

hoduje o aktivitě genů v clusteru.
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Methylace na ICR je vytvářena v primordiálních zárodečných buňkách 

(primordial germ cell – PGC). Před vytvořením methylačních značek je před-

chozí methylace vymazána, pravděpodobně aktivní demethylací, u níž proza-

tím neznáme enzymatický aparát. Nové methylační imprinty jsou díky de novo

methyltransferáze DMNT3A vytvořeny během gametogeneze. Po oplození 

jsou jak maternální, tak paternální imprinty udržovány v somatických buňkách 

po celý život. V samčích zárodečných buňkách jsou nové imprinty vytvořeny 

během spermatogeneze v pozdním fetálním stadiu. Vytvoření imprintů na ma-

ternální alele probíhá až postnatálně během posledních stádií růstu oocytů (De-

laval a Feil, 2004; Kacem a Feil, 2009).

Enzymy podílející se na ustanovování de novo DNA methylace a en-

zymy zajišťující udržení metylace v průběhu dalšího vývoje patří do DNMT 

(de novo methyltransferase) rodiny. Lze říci, že DNMT1 je důležitá pro udržo-

vání methylace a komplex DNMT3A/DNMT3L je důležitý pro vytváření de 

novo DNA methylace (Weaver et al., 2009).

Při vytváření de novo methylačních značek kooperují dva enzymy 

z DNMT rodiny – DNMT3A a DNMT3L. Tyto enzymy vytvářejí tetramerní 

komplex. DNMT3L nemá katalytickou methyltransferázovou doménu, ale 

pravděpodobně pracuje tak, že napomáhá vázat DNMT3A k chromatinu. Zdá 

se, že DNMT3L rozeznává specifické histonové modifikace  - např. H3K4 de-

methylace. DNMT3A methyluje dva CpG dinukleotidy najednou a přednostně 

methyluje CpG, které jsou odděleny 8 – 10 bp, což je uspořádání typické pro 

ICR v zárodečné linii. (Weaver et al. 2009, Kacem a Feil, 2009)

Protože DNMT3L a DNMT3A jsou exprimovány v obou zárodečných 

liniích, nelze tak vysvětlit diferenciálně methylované oblasti (DMR). Jedním 

možným vysvětlením je vazba nehistonových proteinů na ICR bránících vytvo-

ření methylace v jedné zárodečné linii. To je pravděpodobný scénář u 

Igf2/H19, kde se CTCF váže na ICR v rámci nemethylované maternální alely

v samičí zárodečné linii. Není pak jasné, jestli jsou v samčí zárodečné linii ně-
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jaké faktory navádějící DNA methylační aparát na ICR nebo jestli methylace 

probíhá automaticky (Delaval a Feil, 2004).

Mnoho ICR obsahuje tandemové repetitivní sekvence, o kterých se dří-

ve myslelo, že mohou hrát roli při methylaci ICR. U druhů, kde gen není im-

printován, tyto sekvence chybí. Ukázalo se však, že ne všechny ICR obsahují 

tandemové repetice, naopak že tyto sekvence jsou přítomné v některých neim-

printovaných CpG ostrůvcích. Díky delečním studiím na Igf2/H19 a Kcnq1 

clusterech bylo prokázáno, že tyto repetice nejsou nezbytné pro vznik imprin-

tingu (Delaval a Feil, 2004; Kacem a Feil, 2009).

Pro udržení methylace v rámci somatické linie je důležitá stálá exprese 

DNMT1. Hladina exprese DNMT1 je také klíčová, její overexprese způsobí 

methylaci normálně nemethylované alely (Delaval a Feil, 2004). Při udržování 

DNA methylace buňka využívá dvou velmi užitečných vlastností DNMT1 

(asociace s DNA-replikační vidličkou a silné preference k DNA hemimethylo-

vanému substrátu). Vzhledem k semikonzervativní replikaci DNA umožňují

tyto vlastnosti, že jednou methylovaná DNA má tendenci zůstat methylovaná, 

což je stabilní mechanismus udržení imprintů během buněčného dělení (Pfei-

fer, 2000).

Methylovány mohou být umlčené i exprimované alely – např. H19 

normálně methylovaný na paternální alele je po ztrátě funkce DNMT1 expri-

mován bialelicky, naopak Igf2r a Igf2 jsou normálně methylovány na aktivní 

alele a po ztrátě funkce je narušena exprese na obou chromozomech. Nejméně 

Mash2 je monoalelicky exprimován i přes absenci DNMT1. Tento gen je u 

člověka součástí oblasti 11p15,5. U myši jej nalezáme v rámci clusteru na dis-

tálním konci chromozomu 7, kde se také nacházejí geny H19, Igf2, Kvlq1 a 

P57Kip2, které podléhají imprintingu závislému na methylaci pomocí DNMT1. 

To může znamenat, že imprinty na Mash2 jsou méně senzitivní na ztrátu 

DNMT1, jejíž činnost je kompenzována jinými methyltransferázami (Pfeifer, 

2000). 
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Methylace blokuje expresi přímo narušením vazby transkripčních akti-

vátorových komplexů nebo nepřímo vazbou faktorů, které indukují represivní 

chromatinovou strukturu. Methylace je také na některých lokusech spojena 

s aktivní alelou a tím ruší vazbu transkripčních represorů (Pfeifer, 2000).

ICR jsou zcela rezistentní k rozsáhlým demethylačním vlnám, ke kte-

rým dochází po oplození a v preimplantačním stádiu. Také nejsou narušeny de 

novo methylační vlnou, která nastává po implantaci embrya. Neví se, jak to že 

ICR jsou tak odolné vůči těmto změnám. Možným vysvětlením je rozdíl v čase 

replikace mezi rodičovskými chromozomy na imprintovaných doménách (De-

laval a Feil, 2004).

Všechny imprintované geny jsou asynchronně replikovány během S fá-

ze – aktivní alela během časné S fáze a inaktivní alela během pozdní S fáze. 

Replikační časy maternální a paternální alely jsou ustanoveny v gametách, jsou 

udržovány v průběhu vývoje a znovu ustanoveny v gametogenezi. To lze de-

monstrovat na později se replikující paternální alele, kde je H19 lokalizován na 

periferii jádra v porovnání s časně se replikující aktivní maternální alelou. ICR 

je zodpovědné za rozdílnou lokalizaci alel v jádře. Delece v ICR H19 v rámci

časně se replikující alely způsobí změnu lokalizace chromozomu na periferii a 

posune replikaci do pozdní S fáze (Zakharova et al., 2009).

Chromatinové modifikace a DNA methylace byly dříve považovány za 

oddělené entity, ale současné poznatky o epigenetických mechanismech udáva-

jí možné spojení mezi chromatinovou strukturou a DNA methylací (Ferguson-

Smith a Surani, 2001).  

2.2 Histonové modifikace

Histonové modifikace mohou částečně ovlivnit vytvoření imprintingu. 

DNMT3L se váže na H3, pokud není H3K4 methylován. U imprintovaných 

domén na methylovaném ICR chybí H3K4 methylace. H3K4 methylace brání 

de novo DNA methylaci. Naopak, lze říci, že absence H3K4 methylace pomáhá 

udržovat DNA methylaci (Kacem a Feil, 2009). Jiné histonové modifikace mo-
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hou na druhou stranu usnadnit navádění DNMT3A na cíl, např. H4R3 symet-

rická dimethylace umožňuje vazbu na ICR (Kacem a Feil, 2009).

ICR v závislosti na methylaci vykazuje odlišné histonové modifikace. 

Na methylované alele se obvykle vyskytují trimethylace H3K9, H3K27 a 

H4K20, symetrická dimethylace H4/H2AR3, hypoacetylace H3 a H4. Naopak 

nemethylovaná alela vykazuje hyperacetylaci H3 a H4 a také H3K4 dimethyla-

ci a trimethylaci, která je důležitou ochranou před aberantní DNA methylací 

(Delaval a Feil, 2004).

Významnou histonovou modifikací je histon-lyzinová methylace, která 

reguluje imprintovanou expresi ve specifických tkáních – jedná se především 

o H3K9 a H3K27 trimethylaci. Methylaci H3K9 a H3K27 zprostředkovává po-

lycomb komplex PRC2, jehož součástí je i histonmethyltransferáza Eed. Vazba 

PRC2 vyžaduje expresi non-coding RNA. Podobně jako PRC2 další Polycomb 

komplex PRC1 zprostředkovává ubiquitinylaci H2AK119 (Zakharova et al., 

2009). 

Struktura chromatinu je závislá na modifikacích histonů. Vzhledem k 

podobnosti mezi methylovaným ICR a pericentrickým heterochromatinem, je 

v současné době věnována pozornost otázce, zda tyto dvě struktury nesdílejí

stejný mechanismus regulace. H3K9 trimethylace má význam v udržení methy-

lace na pericentrickém heterochromatinu. Není ale jisté, zda tak funguje i u 

ICR (Kacem a Feil, 2009). Represivní histonová methylace je úzce spojena 

s DNA nemethylovanou alelou (Kacem a Feil, 2009). Nebylo objasněno, jaké 

histonmethyltransferázy regulují H3K9 trimethylaci na ICR. Byly vyloučeny 

KMT1A a KMT1B – histonmethyltransferázy specifické pro pericentrický he-

terochromatin. V úvahu připadají KMT1C nebo SETDB1. H4K20 trimethylaci 

na ICR reguluje KMT5B a KMT5C, podobně jako u pericentrického hete-

rochromatinu (Kacem a Feil, 2009). 

Modifikace histonů jsou ovlivněny protamin-histonovou výměnou, kte-

rá probíhá na paternálním genomu po oplození. U lidské spermie je jen několik 

procent genomu asociováno s histonem a ne s protaminem. Tato část genomu 
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zahrnuje geny důležité pro vývoj a obsahuje také imprintované domény. U my-

ší spermie je méně než 1 % genomu asociováno s histonem. Zbývá potvrdit, 

zda se také jedná o imprintované geny (Kacem a Feil, 2009). 

2.3 Role proteinů nehistonové povahy v regulaci imprintingu

Regulaci imprintingu napomáhají DNA-vazebné proteiny. Mechanis-

mus jejich působení je u každé domény odlišný. Tyto proteiny se váží na me-

thylované alele na MBD (methyl-CpG-binding domain). Jejich vazba může 

hrát roli při uchování DNA methylace. MBD-vazebné proteiny lokálně způso-

bují remodelaci chromatinu a vazbu HDAC (histondeacetylase), což přispívá 

k umlčení genové exprese (Delaval a Feil, 2004). Jindy může vazba proteinu na 

DNA chránit před de novo methylací, jak je tomu například u CTCF (CTCCC-

binding factor).

Vazba CTCF je methyl-senzitivní. CTCF se váže na maternální alelu u 

Igf2/H19 clusteru. Chrání ji tak před de novo methylací, také umožňuje tran-

skripci H19 genu. U Igf2 promotoru naopak brání interakci s enhacerem, čímž 

je znemožněna genová exprese (Delaval a Feil, 2004). Mechanismus jeho 

účinku bude popsán dále, v kapitole o regulaci imprintingu u Igf2/H19 cluste-

ru. CTCF funguje podobně i u beta-globinového lokusu.

Mezi další velmi významné nehistonové proteiny účastnící se regulace 

imprintované exprese patří ZFP57 (KRAB zinc-finger protein). ZFP57 přispívá 

k udržení maternálních imprintů v embryu u mnoha imprintovaných genů např. 

Snrpn, Peg1, Peg3, Peg5, Dlk1. Nedostatek ZFP57 vede k úplné ztrátě methy-

lace na Snrpn ICR a způsobuje částečnou ztrátu methylace na ostatních ICR. 

ZFP57 interaguje s represorovým komplexem KAP1, obsahujícím histondeace-

tylázu a methyltransferázu, čímž může přispívat k udržení DNA methylace. 

Ztráta exprese KAP1 vede ke ztrátě DNA methylace i H3K9 trimethylace. Mu-

tace v ZFP57 je pravděpodobnou příčinou onemocnění u některých pacientů 

s transientní neonatální diabetes. Nedostatečná exprese ZFP57 způsobuje em-

bryonální letalitu (Kacem a Feil, 2009).
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PGC7/STELLA je faktor důležitý pro ochranu před ztrátou DNA me-

thylace na několika imprintovaných lokusech v rámci obou rodičovských ge-

nomů (Kacem a Feil, 2009). 

Na tomto místě lze zmínit také proteiny, které se účastní modifikací 

chromatinu.

Mezi významné patří skupina proteinů Polycomb (PcG). Do této skupi-

ny patří např. Eed nezbytný pro genovou represi na Kcnq1 a na některých dal-

ších imprintovaných doménách. PcG proteiny jsou organizovány v komplexech 

– PRC1 a PRC2. Součástí PRC2 jsou histonmethyltransferázy Eed a Ezh2. 

PRC2 také interaguje s histondeacetylázou HDAC. Komplex PRC2 je zodpo-

vědný za H3K9 a H3K27 trimethylace – modifikace, které jsou běžně přítomné 

na reprimované alele. Eed je také potřeba pro inaktivaci X chromozomu. Eed a 

Ezh2 jsou navázány na inaktivní X chromozom a indukují H3K9 a H3K27 me-

thylaci na chromozomu. Komplex PRC1 se podílí na H2AK119 ubiquitinylaci 

(Delaval a Feil, 2004). 

Dále jsou významné proteiny z RB1 (retinoblastom) rodiny, interagující

s dalšími proteiny (KMT5B a KMT5C) a DNMT1 a reprimují chromatin. Ne-

dostatek RB1 proteinů vede ke ztrátě H4K20 trimethylaci a omezení DNA me-

thylace na pericentrickém heterochromatinu. RB-vazebné proteiny (RBBP1 a 

RBBP1like1) jsou důležité pro udržování trimethylace na H4K20 a H3K9, a 

tím také DNA methylace na Snrpn ICR (Kacem a Feil, 2009). 

Existuje mnoho dalších proteinů účastnících se udržování methylace na 

DNA či vytváření histonových modifikací na mnoha imprintovaných domé-

nách.

2.4 Transkripce ncRNA

Většina imprintovaných lokusů využívá mechanismu založeného na 

transkripci ncRNA. Nejlépe popsaným clusterem je Igf2r. Mezi další pak patří 

Gnas, Dlk1/Gtl2, Snrpn a Kcnq1. ncRNA se také uplatňuje u inaktivace X 

chromozomu, kde má podobný mechanismus účinku. 



17

ncRNA je exprimována pouze z chromosomu, který nemá methylovaný

ICR. ICR se tak může považovat za pozitivní regulátor exprese ncRNA. U růz-

ných clusterů může být ICR lokalizováno několik kb upstream ncRNA promo-

toru anebo uvnitř transkribované oblasti. Rozdílnost umístění ICR naznačuje, 

že reguluje expresi ncRNA mnoha způsoby. Exprese ncRNA souvisí s cis-

represí protein-kódujících genů v clusteru a s transkripčním silencingem.

Exprese antisense ncRNA je spojena s H3K4 hypomethylací, H3K9 

hypoacetylací, H2K27 a H3K36 methylací a H2AK119 ubiquitinylací (Kacem 

a Feil, 2009). Exprese ncRNA v imprintovaném clusteru je následována vaz-

bou PRC2, která je zodpovědná za H3K9 a H3K27 trimethylaci na inaktivní 

alele, a PRC1, která je zodpovědná za H2AK119 ubiquitinylaci. Vazba PRC2 

je závislá na transkripci ncRNA (Zakharova et al., 2009). 

Různorodost ncRNA a specificita jejich účinku naznačuje, že mohou 

fungovat mnoha způsoby. Mechanismus, jakým působí transkripce ncRNA při 

umlčování monoalelické exprese, je neznámý. Neví se, zda klíčovou roli se-

hrává samotný ncRNA transkript nebo transkripce z antisense vlákna (Zakha-

rova et al., 2009). 

V některých případech ncRNA obsahuje sekvence nezbytné pro umlčo-

vání okolních genů. Příkladně Xist gen obsahuje funkční doménu s A repeti-

cemi, která je nutná pro transkripční silencing X-vázaných genů a formaci Xi 

jaderného kompartmentu. Přesný mechanismus je neznámý. Je možné, že jsou 

sekvence z transkriptu rozeznávány proteiny účastnícími se silencingu (Zakha-

rova et al., 2009).

Dalším pravděpodobným mechanismem je RNA interference (RNAi). 

Tento proces zahrnuje vytvoření dvouvláknové RNA komplementární 

k sekvenci genu, který má být umlčen. RNAi mechanismus by mohl být využí-

ván např. u Air, Kcnq1ot1 a Tsix ncRNA, které jsou transkribovány v antisense 

orientaci ke genu, který umlčují (Zakharova et al., 2009). Umlčování imprinto-

vaných genů pomocí RNAi mechanismu je dnes považován za nepravděpo-

dobný. Hlavním důvodem je především fakt, že RNAi je tradičně považován za 
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trans-působící mechanismus. Na regulaci imprintingu se ale podílejí cis-

faktory. U kvasinky byl objeven příklad cis-působení v rámci RNAi. z tohoto 

důvodu RNAi mechanismus nelze zcela vyloučit (Zakharova et al., 2009).

Proces transkripce antisense ncRNA může sám o sobě umlčet sousední 

protein-kódující geny a sekvence ncRNA přitom nehraje žádnou roli. Pravdě-

podobně RNA polymeráza II navázaná na jednom vlákně může fyzicky bránit 

vazbě trans-aktivátorů. RNA polymeráza II přesto napomáhá vazbě histon-

modifikačních komplexů během ncRNA transkripce. Transkripce ncRNA rov-

něž může ovlivnit přístupnost cis-působících DNA sekvenčních aktivátorů, si-

lencerů a izolátorů a ovlivňovat strukturu chromatinu. Když se na tyto sekven-

ce váží odpovídající proteiny, jsou schopné regulovat aktivitu promotorů pro-

tein-kódujících genů v clusteru, ale nemají žádný vliv na ncRNA promotor 

(Ideraabdullah et al., 2008).

ncRNA může hrát roli v organizaci jaderných kompartmentů. Prostoro-

vé uspořádání chromozomů uvnitř jádra může být důležité při regulaci genové 

exprese. Savčí jádra mají nukleární kompartmenty obohacené o regulační fak-

tory, které regulují geny v transkripčním a posttranskripčním stadiu. ncRNA 

zprostředkovává chromatinové modifikace, chromozomální interakce, fyzické 

segregace alel v různých jaderných kompartmentech (Zakharova et al., 2009). 

2.5 Mechanismus regulace imprintingu u významných 

clusterů

Regulace exprese imprintovaných genů je velmi komplexní proces. Re-

gulace je řízena ICR nacházejícím se uvnitř clusteru, jehož aktivita je ovlivňo-

vána specifickými epigenetickými modifikacemi s ohledem na maternální a 

paternální původ – DNA methylací a histonovými modifikacemi a aktivitou

nehistonových proteinů. 

U velké většiny clusterů jsou využívány dva typy mechanismu regula-

ce, transkripce ncRNA a izolační mechanismus. Transkripce ncRNA se podílí 
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na kontrole exprese Kcnq1 a Igf2r clusteru. U Igf2/H19 clusteru je využito izo-

lačního mechanismu zprostředkovaného vazbou CTCF (CCCTC-binding fac-

tor) na ICR (Weaver et al. 2009). 

Mechanismy regulace u zmíněných clusterů jsou vysvětleny dále.

2.5.1 Igf2/H19 lokus

Je vysoce evolučně konzervovaný lokus. U ptáků a ptakořitných se vy-

skytuje bialelická exprese. Na druhou stranu u vačnatců a placentálních savců 

se objevuje imprinting (Smits, 2008). 

Velikost Igf2/H19 lokusu je kolem 80 kb a obsahuje imprintované geny 

Igf2 a H19. U myši se nalézá na distálním konci chromozomu 7, u člověka se 

pak nachází na chromozomu 11 (11p15,5). Igf2 (insulin-like growth factor 2) 

transkribuje embryonální růstový faktor, který je nezbytný pro růst plodu a pla-

centy. H19 (hepatic cDNA clone 19) se vyskytuje downstream od Igf2 a tran-

skribuje ncRNA. S velkou pravděpodobností tato ncRNA nehraje klíčovou roli 

v umlčování genů v tomto clusteru (Zakharova et al., 2009).

Igf2 je u dospělých jedinců exprimován paternálně. Maternální alela 

podléhá imprintingu. Výjimkou je bialelická exprese v mozku. Důvodem je 

odlišný start transkripce, který je umístěn již v rámci tkáňově speifického pro-

motoru, jež nepodléhá imprintingu. Dalším orgánem, kde probíhá bialelická 

exprese je placenta. 

H19 je maternálně exprimován a methylován na paternální alele. Vedle 

těchto genů je ještě v clusteru obsažen gen Ins2, který je maternálně imprinto-

ván a paternálně exprimován v extraembryonálním viscerálním žloutkovém 

váčku (Zakharova et al., 2009).

U člověka i myši jsou Igf2 a H19 hojně exprimovány během embryo-

nálního vývoje a postnatálně jsou ve většině tkání downregulovány. Oba geny 

také kódují microRNA neznámé funkce (Ideraabdullah et al., 2008).

Mezi H19 a Igf2 se nachází ICR, který je důležitý pro udržování im-

printingu. Delece v této oblasti vede ke ztrátě imprintingu na obou genech, tu-
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díž vyústí v bialelickou expresi H19 a represi Igf2. ICR reguluje interakci mezi 

H19 a Igf2 promotory s jejich společným enhacerem nacházejícím se down-

stream od H19.

V ICR oblasti se nachází evolučně konzervované sekvence, na které se 

váže CTCF (CCCTC-binding factor). Během oogeneze se CTCF váže na ICR a 

chrání ho před de novo methylací. Po oplození je CTCF navázán na nemethy-

lovanou maternální alelu, a tak znemožní enhaceru aktivaci Igf2, což zabrání 

jeho expresi, zatímco H19 je transkribován. Na paternálním chromozomu je 

ICR methylován, tudíž vazba CTCF není umožněna, enhacer interaguje s Igf2 

promotorem a může probíhat jeho exprese. H19 však zůstává umlčen (Zakha-

rova et al., 2009). Interakci CTCF s CTCF-vazebnými místy v rámci ICR mo-

hou napomáhat ještě další proteiny z třídy kohezinů – např. RAD21 a SMC1 u 

myši (Ideraabdullah et al., 2008).

Obr. 1: Imprinting u Igf2 clusteru. Na paternální alele je díky methylaci na ICR (ICE) 

znemožněna vazba CTCF, exprese H19 neprobíhá, zatímco gen Igf2 je exprimován. Na hypo-

methylovaném maternálním ICR je navázán CTCF, čímž je zabráněno interakci Igf2 

s enhacerem a k jeho expresi nedochází. H19 je z maternální alely exprimován (převzato a 

upraveno z Zakharova I. S., Schevchenko A. I., Zakian S. M. (2009) Monoallelic Gene Expres-

sion in Mammals. Chromosoma 118: 279-290).

Ztráta imprintingu nebo aberantní exprese genů H19 a IGF2 je spojena 

se somatickým přerůstáním a embryonálními tumory a je spojena s mnoha typy 

nádorových onemocnění u člověka včetně Wilmsova tumoru, kolorektálního 
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karcinomu, karcinomu plic, prsu a prostaty. Porucha imprintingu IGF2 genu 

patrně souvisí s rozvojem Beckwith-Wiedemannova a Russell-Silverova syn-

dromu (Polychronakos a Kukuvitis, 2002).

2.5.2 Kcnq1 lokus

Kcnq1 lokus patří mezi velké clustery imprintovaných genů, má rozsah

800 kb. Obsahuje relativně vysoký počet imprintovaných genů. Součástí clus-

teru je jeden paternálně exprimovaný gen kódující ncRNA – Kcnq1ot1, a 

nejméně 8 maternálně exprimovaných protein-kódujících genů – Osbpl5, Phl-

da2, Slc22a18, Cdkn1c, Kcnq1, Tssc4, Cd81 a Ascl2. Tři geny nacházející se 

v clusteru – Nap1/4, Trpm5 a Phemx nejsou imprintovány. Kcnq1 lokus se na-

lézá na distálním konci chromosomu 7 u myši a u člověka na chromozomu 11 

v 11p15.5 poblíž lokusu Igf2/H19 (Zakharova et al., 2009).

Cdkn1c a Kcnq1 geny se vyznačují maternální expresí ve všech tká-

ních, ostatní geny vykazují maternální expresi pouze v časné fázi embryonální-

ho vývoje a v extraembryonálních tkáních (Zakharova et al., 2009).

Ačkoli Kcnq1 lokus sousedí s lokusem H19/Igf2, jeho regulace je ne-

závislá. Lokus je řízen maternálně methylovaným ICR, nazývaným také 

KvDMR1. Jeho umístění je v intronu 10 genu Kcnq1, který představuje promo-

tor pro Kcnq1ot1 ncRNA exprimovanou v antisense orientaci k Kcnq1 genu. 

Hypomethylace ICR na paternální alele je spojena s expresí Kcnq1ot a represí 

sousedních imprintovaných genů v clusteru. Naopak hypermethylace KvDMR1 

na maternální alele souvisí s umlčením transkripce Kcnq1ot1 a s aktivací ostat-

ních protein-kódujících genů (Ideraabdullah et al., 2008).

Kcnq1ot1 je důležitým prvkem regulace imprintingu v doméně. Delece 

v KvDMR1 na paternální alele vede k narušení transkripce Kcnq1ot1 a 

k bialelické expresi ostatních genů, které jsou normálně exprimované pouze 

z maternální alely. Také zkrácení Kcnq1ot1 transkriptu vyústí v reaktivaci pro-

tein-kódujících genů na paternální alele. Výjimkou je dle nových důkazů 

Cdkn1c, který si v určitých tkáních embrya zachovává imprinting. Ten je zde 
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regulován CTCF-zprostředkovaným izolačním mechanismem. Nejpravděpo-

dobnějším vysvětlením této skutečnosti je, že byly vytvořeny redundantní me-

chanismy pro zajištění správného imprintingu u tohoto, pro růst embrya důleži-

tého, genu (Ideraabdullah et al., 2008; Zakharova et al. 2009).

Kcnq1 (potassium voltage-gated channel, subfamily Q, member 1). Na-

rušení imprintingu u tohoto genu koresponduje s většinou projevů Beckwith-

Wiedemannova syndromu, jedná se např. o zvýšenou hmotnost těla a vnitřních 

orgánů (jater, ledvin, slinivky, někdy také srdce) a abnormální potřebu přijímá-

ní potravy. Je také spojen se zvýšeným rizikem výskytu některých typů nádorů.

Obr. 2: Imprinting u Kcnq1 clusteru. Modrou barvou jsou zde znázorněny imprintované geny, 

geny nepodléhající imprintingu jsou znázorněny šedě. Na paternální alele, kde ICR (ICE) není 

methylováno, je zastavena exprese imprintovaných genů díky transkribované ncRNA 

Kcnq1ot1. Transkript Kcnq1ot1 není produkován na methylované maternální alele, což umožní 

expresi ostatních protein-kódujících genů (převzato a upraveno z Zakharova I. S., Schevchenko 

A. I., Zakian S. M. (2009) Monoallelic Gene Expression in Mammals. Chromosoma 118: 279-

290).

2.5.3 Igf2r lokus

Igf2r lokus patří také k evolučně konzervovaným clusterům. Imprinto-

vaný M6p/Igf2r lokus (mannose-6-phosphate/insulin-like growth factor) se na-
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chází u vačnatců, hlodavců a sudokopytníků. U člověka je M6p/Ifg2r lokus ex-

primován bialelicky (Wrzeska et al., 2004).

Tento lokus, který má velikost 513 kb, je lokalizován na myším chro-

mozomu 17A, u člověka se gen Igf2r nalézá na chromozomu 6 (6q25,3). Lokus 

obsahuje Igf2r gen (insulin-like growth factor 2 receptor) a dva další protein-

kódující geny Slc22a2 a Slc22a3 (solute carrier). Vedle toho také jeden pater-

nálně exprimovaný transkript Air (antisense Igf2r RNA), nově nazývaný Airn. 

Igf2r kóduje receptor pro Igf2 a účastní se transportu pro degradaci ur-

čených proteinů. Igf2r, který vykazuje u myši imprinting na paternální alele, je 

exprimován z maternální alely. Slc22a2 a Slc22a3 jsou exprimovány maternál-

ně pouze v extraembryonálních tkáních.

V regulaci exprese genů v tomto clusteru jsou zahrnuty dva CpG ost-

růvky. První CpG1 je lokalizován v Igf2r promotoru a methylován na chromo-

zomu paternálního původu. Methylace této oblasti se odehrává po oplození a je 

udržována v dospělém organismu. Druhý CpG2 je ICR tohoto lokusu, je umís-

těn v intronu 2 Igf2r genu a obsahuje promotor Air ncRNA, která je transkri-

bována v antisense orientaci k Igf2r genu. ICR dosáhne methylace během oo-

geneze a je udržována v průběhu celého preimplantačního vývoje (Zakharova 

et al., 2009). 

Maternální Air gen je reprimován. Na paternální alele zůstává ICR ne-

methylované, takže Air je transkribován. Transkripce Air vede k umlčení Igf2r 

a také Slc22a2 a Slc22a3.

U člověka a ostatních primátů je pozorována bialelická exprese 

IGF2R/Igf2r. V ortologní sekvenci lidského IGF2R je CpG1 nemethylovaný, 

kdežto CpG2 je methylovaný na maternálním chromozomu. Přesto u člověka 

nebyla zjištěna transkripce Air ncRNA v IGF2R lokusu.

Oslabená Igf2r regulace vede k přerůstání embrya, k abnormalitám ve 

vývoji a funkci srdce a k prenatální úmrtnosti. Zvýšená exprese Igf2r je u člo-

věka spojena s malignizací buněk.
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Obr. 3: Imprinting u Igf2r clusteru. Maternální methylované ICR (ICE) znemožňuje expresi 

Air transkriptu. Exprese ostatních genů v clusteru může probíhat. Na nemethylované paternální 

alele Air ncRNA reprimuje ostatní geny. Imprintované geny jsou znázorněny modrou barvou, 

geny nepodléhající imprintingu jsou znázorněny šedě

(převzato a upraveno z Zakharova I. S., Schevchenko A. I., Zakian S. M. (2009) Monoallelic 

Gene Expression in Mammals. Chromosoma 118: 279-290).
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3. IMPRINTING U ROSTLIN

Imprinting se vyvinul nezávisle ve dvou taxonech – u semenných rost-

lin a u živorodých živočichů (zahrnují vačnatce a placentály). Imprinting se 

vyskytuje v placentě u savců a v endospermu u kvetoucích rostlin. 

U angiospermních rostlin, na rozdíl od gymnospermních, u kterých je 

výživa embrya zajištěna přímo tkáněmi gametofytu, semeno obsahuje endo-

sperm. Endosperm je výsledkem tzv. dvojitého oplození, které je jedinečným 

znakem kvetoucích rostlin. To znamená, že embryo a endosperm jsou genetic-

ky identické, až na jejich ploidii. Embryo je diploidní, zatímco endosperm je 

triploidní. Endosperm, podobně jako placenta, zajišťuje výživu vyvíjejícímu se 

embryu. 

Několik imprintovaných genů hraje významnou roli ve vývoji endo-

spermu. Imprinting je nejspíš mechanismem, který zabezpečuje, že dojde 

k oplození centrální buňky a ta se nebude vyvíjet partenogeneticky. Vývoj en-

dospermu a embrya je přísně koregulován, aby byl zajištěn synchronizovaný 

vývoj obou orgánů. Mutace v určitých genech vyvolají nesoulad v této vývojo-

vé synchronizaci, a tím naruší vývoj semene. Jsou to především geny FIS třídy, 

např. MEA (Medea), FIS2 (fertilisation independent seed 2) a FIE (fertilisation 

independent endosperm). Tyto geny kódují složky Polycomb komplexů a jejich 

mutace dovolí neoplozené centrální buňce se dělit nezávisle na oplození vytvá-

řejíc endospermu podobnou strukturu. Pokud je mutace maternálního původu, 
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vytváří toto narušení vývoje semene charakteristický fenotyp. Paternální muta-

ce nemají vliv na vývoj semene (Huh et al., 2007).

Stejně jako u savců je i u rostlin významným mechanismem regulace 

imprintované genové exprese DNA methylace. U rodu Arabidopsis se vyskytu-

je MET1 (methyltransferase 1), analog savčí Dnmt1, DNA methyltransferáza, 

která udržuje methylaci na CpG dinukleotidech. Mutantní rostliny s nedostat-

kem MET1 vykazují rozsáhlou ztrátu methylace doprovázenou různými vývo-

jovými abnormalitami. Methylace v rámci MEA, FIS2 a FWA genů je zpro-

středkována MET1. V endospermu těchto genů se vyskytuje rozdílná methyla-

ce na maternální a paternální alele. Maternální alela je hypomethylována, za-

tímco paternální alela je hypermethylována. Na rozdíl od savců nejde o de no-

vo methylaci vytvářenou během gametogeneze. U rostlin se v normálním stavu 

vyskytuje methylace a maternální alela je tak umlčena. V samičím gametofytu 

se vyskytují maternálně specifické aktivátory, které aktivují maternální expresi. 

Na druhou stranu v samčím gametofytu zůstává alela umlčena, protože samčí 

gametofyt postrádá maternální aktivátory (Huh et al., 2007). 

DME (Demeter) je transkripční aktivátor pozitivně regulující MEA

v centrální buňce. DME je nezbytná pro demethylaci a transkripční aktivaci 

maternální MEA v endospermu. DME kóduje DNA glykosylázu, která odstra-

ňuje 5-methylcytosin z DNA. To znamená, že u rostlin se nejspíš vyskytuje 

mechanismus aktivní demethylace, na rozdíl od savců, kde se pravděpodobněji 

vyskytuje mechanismus pasivní DNA demethylace, kdy se methylace na DNA 

postupně vytrácí jejím neudržováním v rámci buněčných děleních. Jak je DME 

cílena na specifické lokusy, které má demethylovat je zatím neznámé. DME 

funguje podobně i u dalších dvou imprintovaných genů FIS2 a FWA. Imprin-

ting u MEA, FIS2 a FWA na maternální alele je zajišťován DME zprostředko-

vanou aktivní DNA demethylací v centrální buňce, zatímco paternální alela 

zůstává methylována a umlčena (Huh et al., 2007). 

Polycomb proteiny (PcG) hrají klíčovou roli ve vytváření imprintingu a 

je zajímavé, že i některé jejich složky jsou imprintovány. Produkty genů třídy 
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FIS – MEA, FIS2, FIE kódují součásti PcG komplexů MSI1 a RBR1. Tyto 

komplexy reprimují transkripci genů za pomoci histonových modifikací. MEA

je homolog Ezh a methyluje H3K27. FIS2 je zinc finger transkripční faktor. 

PcG komplexy jsou nejspíš negativními regulátory buněčného dělení buněk 

endospermu. MEA gen je regulátorem vlastní exprese, maternálně exprimova-

ná MEA jako součást FIS-PcG komplexu udržuje silencing na paternálním

MEA genu. Pokud je nedostatek MEA produktu, je paternální alela aktivována. 

Bylo prokázáno, že MEA fyzicky interaguje s MEA promotorem. Dalším pří-

kladem je PHE1 (Pheres 1) imprintovaný gen, který je na rozdíl od MEA pa-

ternálně exprimován. Na maternální PHE1 alelu se přímo váže FIS-PcG kom-

plex. U mutantních rostlin deficientních MEA, je narušen silencing maternální 

alely a PHE1 je exprimován bialelicky (Huh et al., 2007).

Imprinting u savců a rostlin se projevuje hlavně u genů důležitých pro 

vývoj embrya. Narušení imprintingu vede k různým vývojovým abnormalitám. 

Savci i rostliny využívají DNA methylaci i histonové modifikace ke zprostřed-

kování imprintované genové exprese. Ovšem mechanismus imprintingu se liší 

doména od domény, u savců i rostlin.
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4. SYNDROMY ZPŮSOBENÉ

NARUŠENÍM IMPRINTINGU

Imprinting je významným jevem především z hlediska růstových a vý-

vojových poruch, které vznikají při narušení regulace imprintované genové ex-

prese. V této kapitole bude popsáno několik významných syndromů a onemoc-

nění způsobených narušením imprintingu na určitých clusterech.

Imprinting na genových doménách může být narušen hned několika 

způsoby. Jednou z možností je ztráta imprintingu na doméně v důsledku muta-

ce v ICR, který řídí regulaci imprintingu v clusteru. Ztráta imprintingu se může 

objevit i v případech, kdy mutace v ICR není zjištěna. Další možnou příčinou 

narušení imprintované genové exprese je mutace v samotném imprintovaném 

genu. Časté jsou některé chromozomové aberace, např. duplikace, delece im-

printované doména. Poměrně častou příčinou onemocnění je uniparentální di-

somie (UPD) určitého chromozomu. UPD je situace, při které oba párové 

chromozomy pocházejí od jednoho rodiče. Ztráta imprintingu, mutace v genu 

či UPD mohou způsobit, že nebude exprimován gen, který během imprintingu 

není umlčen, nebo bude exprimován bialelicky, jelikož je původně umlčený 

gen aktivován, či se v důsledku např. UPD vyskytuje pouze maternální či pou-

ze paternální alela.
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4.1 Prader-Willie syndrom

Prader-Willie syndrom (PWS) a Angelmanův syndrom (AS) jsou dvě 

odlišná neurogenetická onemocnění způsobená narušením exprese imprintova-

ných genů v oblasti proximálního ramene lidského chromozomu 15. PWS a AS 

byly prvními popsanými lidskými onemocněními s ohledem na genomický im-

printing. Jejich nejčastější příčinou je de novo delece v oblasti 15q11-q13 (Bui-

ting, 2010). Bylo obtížné vysvětlit, proč delece stejné chromozomální oblasti

vede ke dvěma klinicky rozdílným onemocněním s charakteristickými kogni-

tivními, behaviorálními a neuronálními fenotypy. Tato odlišnost je vysvětlena 

pozorováním, že delece na paternálním chromozomu dává vzniknout PWS fe-

notypu, kdežto delece na maternálním chromozomu způsobí AS fenotyp. Je 

tedy zřejmé, že delece v oblasti 15q11-q13 vyústí ve ztrátu určitého maternálně 

imprintovaného genu, čímž dojde k rozvoji PWS. A podobně ztráta paternálně 

imprintovaného genu v této oblasti je příčinou AS. U PWS tento důležitý gen 

dlouho unikal odhalení, v současné době je za nejpravděpodobnějšího kandidá-

ta považován gen SNORD116 (Buiting, 2010).

Pacienti s PWS se vyznačují nízkou porodní hmotností, vážnou neona-

tální hypotonií a obtížemi při krmení v batolecím věku, následované hyperfágií 

a obezitou v dětství. Dalšími charakteristickými znaky jsou malá výška posta-

vy, malé ruce a nohy, typické obličejové znaky – nízké čelo, mandlově tvaro-

vané oči a triangulární ústa. Pro pacienty s PWS je příznačná mentální retarda-

ce a typické chování se záchvaty vzteku, obsesivně-kompulzivní porucha a čas-

to také některé další psychiatrické poruchy. Při PWS je narušena funkce hypo-

thalamu, u obézních jedinců se může objevit na inzulinu nezávislá diabetes 

mellitus. U pacientů obou pohlaví se vyskytuje hypogonádismus, není plně do-

končen pubertální vývoj a ve většině případů se objevuje neplodnost (Nicholls 

et al., 1998; Buiting, 2010).

PWS postihuje stejně muže i ženy, a to s frekvencí 1:12 000 – 1: 20 000 

narozených dětí (Polychronakos a Kukuvitis, 2002).
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Imprintovaná doména 15q11-q13 obsahuje geny exprimované jak ma-

ternálně, tak paternálně. Mezi významné maternálně exprimované geny patří 

UBE3A a ATP10c, které budou popsány níže v kapitole 4.2. Paternálně expri-

mované geny se nacházejí v centromerické oblasti. Jsou to MKRN3, 

MAGEL2, NDN, C15orf2, SNURF-SNRPN a C/D box malých jadérkových 

RNA (snoRNA) genů SNORD107, SNORD64, SNORD108, SNORD109A, 

SNORD116 , SNORD115 a SNORD109B. Geny SNORD115 a SNORD116 se 

vyskytují ve více kopiích, ostatní geny pouze v jedné kopii. Na rozdíl od ostat-

ních C/D boxů snoRNA, které jsou obvykle zahrnuty v modifikacích rRNA, 

tento C/D box snoRNA nemá oblasti komplementární k rRNA a je nejspíš vyu-

žíván k modifikacím mRNA při alternativním sestřihu. 

Nejkomplexnějším genem v clusteru je SNURF-SNRPN, který má 10 

exonů a kóduje dva různé proteiny – malý polypeptid neznámé funkce SNURF 

(exprimován z exonů 1-3) a spliceosomální protein SmN, podílející se na 

sestřihu mRNA v mozku (exprimován z exonů 4-10). ICR tohoto clusteru je v 

oblasti exonu 1 a promotoru SNURF-SNRPN genu. SNURF-SNRPN gen ex-

primuje dlouhý transkript s mnoha sestřihovými formami díky alternativním 

transkripčním startům u1A, u1B a PWRN1. Tyto sestřihové varianty překrývají 

UBE3A gen v antisense orientaci. Všechny snoRNA geny jsou kódovány 

z intronů SNURF-SNRPN genu. Imprintovaná exprese těchto genů je nepřímo 

regulována methylací SNURF-SNRPN genu, tudíž jsou tyto geny stejně jako 

SNURF-SNRPN exprimovány pouze z paternální alely (Buiting, 2010).

Díky důkladnému studiu u pacientů s PWS a s delecí v oblasti 15q11-

q13 byla jako možná příčina PWS fenotypu určeno narušení exprese 

SNORD116 genu. na druhou stranu nelze vyloučit i další geny.

Narušení exprese v oblasti 15q11-q13 může být způsobeno de novo de-

lecí na paternálním chromozomu, maternální UPD chromozomu 15, či naruše-

ním imprintingu v dané oblasti (Polychronakos a Kukuvitis, 2002).

U 70 % procent pacientů s PWS se vyskytuje 5-7 Mb dlouhá de novo

delece v oblasti 15q11-q13 na paternálním chromozomu. Tato delece postihuje 
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celou imprintovanou doménu a ještě několik neimprintovaných genů. Delece je 

poměrně běžná, vyskytuje se s frekvencí 1:10 000 narozených dětí. Je způso-

bena nehomologními rekombinacemi zprostředkovanými 250-400 kb dlouhými 

repetitivními sekvencemi, které určují tzv. translokační body zlomu BP1-BP3 

(breakpoints) při translokaci. V zásadě se vyskytují dva typy delecí. Jedna pře-

krývá oblast od BP1 po BP3, druhá oblast od BP2 po BP3. Delece mohou být 

interchromozomální, které nastávají při crossing-overu mezi dvěma homolo-

gními chromozomy 15, nebo intrachromozomální, při nichž crossing-over pro-

bíhá mezi dvěma různými oblastmi v rámci jednoho chromozomu 15 (Buiting, 

2010).

Druhou nejčastější příčinou PWS, je maternální UPD chromozomu 15

(25-30 % případů). Tato UPD je zapříčiněna tím, že se maternální buňky po 

meióze nerozdělí, což je následně podpořeno ztrátou paternálního chromozomu 

15 po oplození. Maternální UPD chromozomu 15 vede ke ztrátě exprese im-

printovaných genů, které jsou aktivní pouze na paternálním chromozomu (Bui-

ting, 2010). 

U 1-3 % pacientů s PWS se vyskytuje porucha imprintingu v oblasti 

15q11-q13. Asi u 15 % případů je tato porucha způsobena delecí v ICR. Ve 

většině případů (85 %) ale tato delece není přítomná. Díky těmto malým dele-

cím v oblasti ICR byly objeveny dva elementy, které jsou klíčové pro regulaci 

imprintingu v doméně – tzv. PWS-SRO a AS-SRO (smallest regions of over-

lap). PWS-SRO je 4,3 kb velká oblast překrývající SNURF-SNRPN 

exon1/promotor oblast a je zodpovědná za udržování imprintingu během čas-

ného embryonálního vývoje. AS-SRO je 880 bp velká a nachází se 35 kb pro-

ximálně od SNURF-SNRPN genu. Zdá se, že AS-SRO má důležitou roli při 

vytváření maternálního imprintu pomocí interakcí s PWS-SRO. 

Ve většině případů není porucha imprintingu způsobena delecí v ICR, 

ale epimutací, která může vzniknout kvůli chybě v rámci procesu vymazání 

imprintů v primordiálních zárodečných buňkách, při vytváření nových imprintů 

během gametogeneze nebo narušením procesu udržování imprintů po oplození. 
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V takovém případě nese paternální chromozom maternální imprint, což způso-

bí ztrátu exprese paternálně aktivních genů. 

Obr. 4: Imprinting u SNRPN-SNURF clusteru. Geny exprimované pouze z maternální alely 

jsou znázorněny červeně, geny exprimované z paternální alely jsou znázorněny modrou bar-

vou. Bialelicky exprimované geny jsou znázorněny červeně. SNRPN-SNURF je transkribován 

ze tří alternativních transkripčním startům u1A, u1B a PWRN1. UBE3A gen, který je 

zodpovědný za vznik Angelmanova syndromu, je překryt SNRPN-SNURF genem v antisense 

orientaci (převzato z Buiting K. (2010) Prader-Willi Syndrome and Angelman Syndrome. 

American Journal of Medical Genetics Part C 154C: 365-376).

4.2 Angelmanův syndrom

Angelmanův syndrom (AS), podobně jako Prader-Willie syn-

drom (PWS), je způsoben narušením imprintované exprese genů v oblasti 

15q11-q13. Zda dojde k rozvoji PWS nebo AS rozhoduje, je-li tato oblast naru-

šena v rámci paternálního či maternálního chromozomu.

Imprintovaná oblast 15q11-q13, podrobně popsaná výše v kapitole 4.1,

obsahuje maternálně i paternálně exprimované geny. Významnými maternálně
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exprimovanými geny jsou UBE3A a ATOP10C. Oba geny jsou tkáňově speci-

ficky imprintovány, přičemž jsou maternálně exprimovány v určitých buňkách 

v mozku. Stejně tak oba geny postrádají DNA methylační značky. Doposud 

nebyl objasněn mechanismus regulace tkáňově specifického imprintingu, ale je 

možné, že se na umlčování UBE3A genu na paternální alele podílí paternálně 

exprimovaný SNURF-SNRPN sense/ UBE3A antisense transkript (Buiting, 

2010). 

AS je výsledkem ztráty funkce UBE3A genu. UBE3A gen kóduje E3 

ubiquitin ligázu účastnící se ubiquitinylační dráhy degradace proteinů.

Hlavními znaky AS jsou mentální retardace, zcela chybějící či omezené 

řečové schopnosti, poruchy spánku, špatná koordinace pohybů a typický beha-

viorální fenotyp s nápadně veselým chováním a se záchvaty smíchu. Jedinci 

s AS jsou vývojově opožděni, toto zpoždění ve vývoji lze pozorovat od 6. mě-

síce života. Dalším charakteristickým znakem je mikrocefalická lebka. Pacienti 

postižení AS vykazují charakteristický elektroencefalogramový obraz. Na roz-

díl od PWS zde není žádný endokrinní fenotyp (Polychronakos a Kukuvitis, 

2002; Buiting, 2010).

Narušení exprese v oblasti 15q11-q13 je následkem de novo delecí na 

maternálním chromozomu, paternální UPD chromozomu 15, mutací UBE3A 

genu či narušením imprintingu v dané oblasti. Na rozdíl od PWS má 10-15 % 

pacientů genetickou poruchu neznámé příčiny (Polychronakos a Kukuvitis, 

2002; Buiting, 2010).

Podobně jako u PWS je většina pacientů s AS (až 70 %) postižena de 

novo delecí v oblasti 15q11-q13. Tato 5-7 MB dlouhá delece zahrnuje celou 

imprintovanou doménu a ještě několik neimprintovaných genů. V některých 

vzácných případech při rodinném výskytu byla zjištěna atypická delece 

v UBE3A genu. V těchto případech nese matka tu samou deleci jako postižené 

dítě, a tudíž je zde 50 % riziko, že se u dalšího dítěte projeví AS (Buiting, 

2010).
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Mutace v UBE3A genu je přítomna u 10 % pacientů s AS a většinou se 

jedná o de novo mutaci. Ve 20 % případů jde o mutaci zděděnou od matky. Ve 

vzácných případech byl popsán mozaicismus pocházející ze zárodečné linie 

(Buiting, 2010).

Analogicky s PWS  je AS důsledkem paternální UPD chromozomu 15. 

Ta vyústí ve ztrátu exprese maternálně aktivního UBE3A genu. Poněvadž jsou 

ve všech případech alely identické, lze z toho odvodit, že pravděpodobnou pří-

činou je narušení druhého meiotického dělení u matky, následované duplikací 

paternálního chromozomu 15 po oplození (Buiting, 2010).

Ve 2-4 % případů je příčinou AS narušení imprintingu v clusteru. Naru-

šení imprintingu může být následkem delece v ICR asi u 8 % případů, u větši-

ny (92 %) se tato delece nevyskytuje. Byla také popsána porucha imprintingu 

způsobená inverzí v oblasti ICR. Epimutace, která způsobí narušení imprintin-

gu, může vzniknout při chybě v procesu vymazání imprintů v primordiálních 

zárodečných buňkách, při vytváření nových imprintů během gametogeneze ne-

bo narušením procesu udržování imprintů po oplození. U pacientů s AS, který 

je způsoben epimutací, se na maternálním chromozomu vyskytuje paternální 

imprint. Proto dochází k narušení funkce maternálně exprimovaného UBE3A 

genu (Buiting, 2010).

4.3 Russell-Silverův syndrom

Russell-Silverův syndrom (RSS) je klinicky i geneticky hetero-

genní onemocnění, charakterizované hlavně intrauterinní a postnatální růstovou 

poruchou. Růstový problém není spojen s žádnou deficiencí růstového hormo-

nu ani růstového faktoru (Polychronakos a Kukuvitis, 2002). Dalšími znaky 

RSS jsou vedle omezeného prenatálního i postnatálního růstu potíže s příjmem 

potravy a celkově špatné prospívání. Pacienti se vyznačují malou výškou po-

stavy a nízkým BMI (body mass index), asymetrickým tělem a končetinami. 

V kontrastu k malé postavě mají pacienti relativně makrocefalickou hlavu. Pro 
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pacienty s RSS je charakteristický malý, triangulární obličej s nápadným čelem 

a malou bradou, svěšené koutky úst a malformace uší. U malého počtu pacien-

tů se objevují kognitivní poruchy a mentální retardace. Vzhledem k velké růz-

norodosti fenotypických znaků je diagnostika RSS velmi komplikovaná. Inci-

dence tohoto onemocnění není dosud přesně stanovena (Eggermann, 2010).

RSS je skutečně heterogenní onemocnění s různorodou molekulární 

etiologií. RSS je spojen s abnormalitami na chromozomech 7, 11, 15, 17 (Po-

lychronakos a Kukuvitis, 2002, Eggermann, 2010). 

Příčinou RSS je v 10 % případů maternální UPD chromozomu 7 (Po-

lychronakos a Kukuvitis, 2002). Byly také popsány vzácné případy RSS spoje-

né s trizomií chromozomu 7 (Eggermann, 2010). 

Výzkumy se zaměřily na gen GRB10 lokalizovaný v oblasti 7p11,2-

p13. GRB10 kóduje protein zahrnutý v signální transdukční dráze pro inzulin a 

Igf2 a vyznačuje se imprintovanou expresí ve svalech a mozku. GRB10 ale ne-

ní imprintován v růstových chrupavkách, orgánu zodpovědném za růstové ab-

normality. Jeho spojení s RSS je nyní zpochybňováno (Wrzeska et al., 2004). 

V oblasti 7p11,2-p13 se také nacházejí další geny důležité pro růst a vývoj. Je-

jich role v RSS ale nebyla popsána. Na chromozomu 7 se nachází další oblast 

7q31, která je zahrnuta v rozvoji RSS. Nalézají se zde tři imprintované geny, 

ale narušení jejich exprese nebylo pozorováno. Proto stálé zůstává molekulární 

spojení mezi maternální UPD chromozomu 7 a RSS neobjasněno (Eggermann, 

2010).

Malé procento pacientů s RSS vykazuje duplikaci oblasti 11p15 na 

chromozomu 11. V této imprintované oblasti se nacházejí dvě ICR (IC1 a IC2), 

které jsou důležité pro kontrolu intrauterinního a postnatálního růstu. IC1 regu-

luje expresi paternálně exprimovaného IGF2 a maternálně exprimovaného 

H19. IC2 je methylováno na maternální alele a reguluje expresi genů 

CDKN1C, KCNQ1 a dalších genů v clusteru. Dále se zde nachází paternálně 

exprimovaná ncRNA KCNQ1OT1, která je důležitá pro regulaci transkripce 

protein-kódujících genů v clusteru. Porucha imprintingu na oblasti 11p15, způ-



36

sobující narušení exprese genů z obou clusterů, IGF2/H19 i KCNQ1, je příči-

nou RSS ve velké většině případů (44,6 %), i když role KCNQ1 lokusu v RSS 

je stále předmětem diskuzí. V jednotlivých případech RSS byla také popsána

maternální UPD chromozomu 11 (Eggermann, 2010). 

Jak bude popsáno u transientní neonatální diabetes mellitus, ztráta me-

thylace u jednoho imprintovaného lokusu je doprovázena ztrátou methylace i 

na dalších imprintovaných doménách v rozsahu celého genomu. Mluvíme o 

tzv. multilokální ztrátě methylace (LOM – loss of methylation). Tento případ 

se projevuje jak u RSS, tak u Beckwith-Wiedemannova syndromu. U obou 

onemocnění se multilokální LOM může vyskytovat také mozaikovitě, tedy pro-

jevovat se pouze v různých tkáních.

4.4 Beckwith-Wiedmannův syndrom

Beckwith-Wiedemannův syndrom (BWS) je dalším významným one-

mocněním, jež je způsobeno narušením imprintované genové exprese. Jde o 

poměrně časté onemocnění s incidencí 1:13 700 narozených dětí. Postihuje 

stejně muže i ženy (Choufani et al., 2010). U 15 % pacientů je pozorován ro-

dinný výskyt s maternálním přenosem (Polychronakos a Kukuvitis, 2002).

Hlavními fenotypickými projevy BWS jsou prenatální a postnatální 

přerůstání plodu, makrosomie, makroglosie, omfalokéla (defect břišní stěny), 

zvětšení vnitřních orgánů, zvětšení srdce, strukturní srdeční defekty, kardio-

myopatie, hemihyperplazie, neonatální hyperinsulinismus, ledvinové abnorma-

lity, cytomegálie buněk kůry nadledvinek, diastáza rekta, nevus flammeus a

charakteristické obličejové znaky. Pokud má plod BWS, často se objevují 

komplikace v těhotenství, jako např. zvětšení placenty, placentární mezenchy-

mální dysplazie, dlouhá a zesílená pupeční šňůra a zvýšené riziko předčasného 

porodu (Choufani et al., 2010). 

S BWS je spojeno zvýšené riziko embryonální malignity. Nejčastěji se 

vyskytuje Wilmsův tumor a hepatoblastom. Dále se u pacientů s BWS objevují 
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i jiné druhy tumorů, benigní i maligní, např. neuroblastom, rhabdomyosarkom 

či adrenokortikální karcinom (Choufani et al., 2010). 

Vyskytují se i mírnější formy BWS, při kterých se manifestují jen ně-

které klinické příznaky – typická makrosomie a pro BWS typické zahnutí 

ušních boltců. Samostatně se může vyskytovat hemihyperplazie nebo Wilmso-

vy tumory. Často je to způsobeno somatickým mozaicismem (Choufani et al., 

2010).

Příčinou BWS je narušení genové exprese u dvou imprintovaných clus-

terů nacházejících se v oblasti 11p15 na lidském chromozomu 11. V této oblas-

ti se nachází mnoho genů důležitých pro regulaci růstu.

V prvním lokusu se nachází paternálně exprimovaný IGF2 a maternálně 

exprimovaný H19. Mechanismus regulace imprintingu je vysvětlen výše 

v kapitole 2.5.1. Pokud je IGF2 exprimován z obou kopií genu, dochází k pře-

růstání a omfalokéle a objevuje se i náchylnost k tumorům. (Polychronakos a

Kukuvitis, 2002). H19 transkript je také nejspíš zahrnut v regulaci růstu. 

5% pacientů s BWS vykazuje narušení exprese v IGF2/H19 clusteru. 

Nejčastěji jde o aberantní methylaci na IC1 na obou, maternální i paternální, 

alelách. BWS může být následkem epigenetické změny nebo jako důsledek ge-

netické mutace v IC1. Další možností je různě dlouhá maternální mikrodelece 

v oblasti. Narušení správné genové exprese v IGF2/H19 clusteru je spojeno 

s 25% rizikem Wilmsova tumoru či hepatoblastomů (Choufani et al., 2010).

Druhým lokusem je 1Mb dlouhý KCNQ1 cluster, který obsahuje 10 

imprintovaných genů, např. CDKN1C, KCNQ1 a další. Tyto geny jsou expri-

movány z maternální alely. Dále se zde nachází paternálně exprimovaný gen 

pro ncRNA KCNQ1OT1, jehož 5‘ konec obsahuje IC2. Mechanismus regulace 

imprintované exprese genů v KCNQ1 clusteru je popsán výše v kapitole 2.5.2. 

CDKN1C kóduje cyklin-dependentní kinázový inhibitor, jehož overex-

prese inhibuje růst zastavením buněk v G1 fázi. Proto jeho umlčení způsobené 

paternální UPD nebo paternální methylací na maternálním chromozomu při-

spívá k přerůstání a náchylnosti k tumorům (Polychronakos a. Kukuvitis, 
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2002). Omfalokéla je pravděpodobně následkem absence CDKN1C exprese 

(Choufani et al., 2010). KCNQ1 je maternálně exprimovaný ve většině tkání, 

až na srdce, kde je exprimován bialelicky. Narušení exprese KCNQ1 vede 

k některým syndromům spojených se srdeční arytmií. Gen obsahuje šest 

translokačních bodů zlomu. Některé translokace a inverze v 11p15.5 jsou spo-

jeny s BWS, u případů s rodinným výskytem je vždy maternální přenos. Tyto 

chromozomové změny nemají vliv na methylaci na IC2. Spojení translokací 

v KCNQ1 s BWS ještě nebylo objasněno (Choufani et al., 2010). Riziko vý-

skytu nádorů je 5 % (hepatoblastomy, rhabdomyosarkomy a některé další em-

bryonální tumory, ne však Wilmsův tumor). (Choufani et al., 2010).

Polovina případů BWS je spojena s defektem imprintované genové ex-

prese v KCNQ1 doméně, většina se projevuje ztrátou maternálně specifické 

DNA methylace na IC2 a následnou ztrátou exprese maternálně exprimova-

ných genů. 10 % případů BWS je způsobena mutací CDKN1C. Tato mutace se 

objevuje u 40 % případů s rodinným výskytem. Narušení imprintované exprese 

v KCNQ1 clusteru a následný rozvoj BWS je často pozorováno u diskordant-

ních monozygotických dvojčat, obzvláště ženského pohlaví, a u jedinců naro-

zených za pomoci technik umělého oplodnění (Choufani et al., 2010). Pater-

nální UPD obou genových clusterů je příčinou zhruba 20 % případů BWS. Ve 

všech dosud popsaných případech jde o somatický mozaicismus následkem 

postzygotické somatické rekombinace. Tuto skutečnost lze vysvětlit tím, že 

embryo s kompletní UPD není životaschopné, což naznačuje, že geny v těchto 

dvou imprintovaných doménách jsou zcela nezbytné pro časný embryonální 

vývoj. Paternální UPD je spojena s více než 25 % rizikem rakoviny, především 

hepatoblastomu a Wilmsova tumoru (Choufani et al., 2010). Chromozomální 

abnormality v 11p15.5 oblasti jsou další možnou příčinou BWS. Může se jed-

nat o duplikace v 11p15.5, ovšem jen v méně než 1 % případů.

Nádorové bujení spojené s BWS se vyskytuje v 7,5 % případů. Nejvyš-

ší riziko rozvoje tumoru je při bialelické methylaci na IC1 – je spojena přede-

vším s Wilmsovým tumorem. Menším rizikem je ztráta methylace na IC2, kte-



39

rá je spojena s embryonálními tumory, jinými než je Wilmsův tumor např. he-

patoblastomy a rhabdomyosarkomy. Paternální UPD 11p15,5 spojena se samo-

statnou hemihyperplazií či Wilmsovým tumorem. U některých pacientů bez 

příznaků BWS se může rozvíjet Wilmsův tumor, který je způsoben epimutací 

v 11p15,5. Ztráta imprintingu, která vede k aktivaci exprese IGF2, je ve vel-

kém počtu příčinou i některých jiných tumorů, které nejsou spojeny s BWS, 

např. kolorektálního karcinom či karcinom prsu (Choufani et al., 2010).

4.5 Dětská persistentní hyperinzulinemická hypoglykémie

Dětská persistentní hyperinzulinemická hypoglykémie (persistent hy-

perinsulinemic hypoglycemia of infancy neboli PHHI) je onemocnění způso-

bené neregulovanou sekrecí inzulinu s absencí kompenzace jeho nadbytku hy-

poglykémií. Dochází k adenomatózní hyperplazii ostrůvkových buněk slinivky 

břišní. Mohou se vyskytovat dva typy – ohnisková forma nebo difúzní forma.

Příčinou PHHI je narušení správné funkce draselného kanálu regulují-

cího transport inzulinu. To je způsobeno mutační inaktivací jednoho ze dvou 

genů SUR a KIR6.2 kódujících komponenty tohoto transportního kanálu. Tyto 

geny se vyskytují v oblasti 11p14-p15,1 na chromozomu 11, tj. 30 Mb od ob-

lasti 11p15,5, ve které se nachází imprintovaná doména spojená s Beckwith-

Wiedemannovým syndromem. Geny nejsou imprintovány, jsou exprimovány 

bialelicky a jejich dědičnost je autozomálně recesivní. PHHI je příkladem 

onemocnění, při kterém nejsou přímo zasaženy imprintované geny, ale naruše-

ní imprintované domény je rozšířeno i na okolní protein-kódující geny (Po-

lychronakos a Kukuvitis, 2002).

Mutace SUR genu se vždy vyskytuje na paternálním chromozomu. Gen 

na maternální alele je v zárodečné linii normální, ale v adenomatózní  buněčné 

linii je ztracen díky velké deleci, která postihuje i blízký imprintovaný cluster 

11p15,5. Díky tomu, že v maternálně exprimované oblasti 11p15.5 se nacházejí 

geny, které jsou zodpovědné za náchylnost k Wilmsovu tumoru a dalším typům 
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embryonálních tumorů, pak buňky s touto somatickou mutací získají růstovou 

výhodu oproti okolním buňkám, což vyústí v klonální expanzi a vytvoření ade-

nomu (Polychronakos a. Kukuvitis, 2002).

4.6 Transientní neonatální diabetes mellitus

Transientní neonatální diabetes mellitus (TNDM) je vzácná forma dia-

betes, která se projevuje u novorozenců, ale záhy dochází k vymizení příznaků 

(během prvních 6 měsíců života). Přesto většinou dochází k návratu onemoc-

nění v pozdějším životě. Projevuje se v časném novorozeneckém období hy-

perglykémií a glykosurií, které způsobují u dítěte vážnou dehydrataci, pokud 

není onemocnění včas rozpoznáno. Ketoacidóza spojená s TNDM bývá mírná, 

což naznačuje, že inzulin je produkován ve velmi malém množství. Nežádou-

cím projevům spojených s TNDM lze zabránit náhradovou inzulinovou terapií. 

Incidence onemocnění je 1: 400 000 narozených dětí (Polychronakos a. Kuku-

vitis, 2002, Mackay a. Temple, 2010).

Rozlišujeme tři typy transientní neonatální diabetes. Typy 2 a 3, 

TNDM2 a TNDM3, jsou způsobeny mutací v genech ABCC8 a KCNJ11, kó-

dujících složky draselného transportního kanálu, mutací v genu pro inzulin, 

vzácně také v HNF1β genu. Ve velké většině případů se jedná o typ 1, 

TNDM1, který je způsoben overexpresí imprintovaných genů v oblasti 6q24 na

lidském chromozomu 6 (Mackay a. Temple, 2010).

TNDM1 vykazuje novorozeneckou hyperglykémii a zpoždění růstu bě-

hem intrauterinního vývoje. Dále se u této choroby projevují klinické příznaky, 

které nejsou běžně spojovány s diabetem. Jde např. o makroglosii, pupeční ký-

lu, mentální retardaci, která může být původem genetická či následkem dehyd-

ratace způsobené hyperglykémií. Dále se objevují srdeční anomálie, mozkové 

malformace, metabolické a endokrinní defekty.

Imprintovaná oblast 6q24 zodpovědná za rozvoj TNDM1 obsahuje dva 

geny PLAGL1 a HYMAI. Jejich exprese je normálně omezena na paternální 
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alelu s tím, že v rámci maternální alely je DNA methylována. Geny sdílejí spo-

lečný promotor, který se překrývá s DMR oblasti 6q24. Gen PLAGL1 (pleio-

morphic adenoma gene-like1) nazývaný také ZAC, jelikož kóduje zinc finger 

protein účastnící se apoptózy a zastavení buněčného cyklu (Polychronakos a

Kukuvitis, 2002). PLAGL1 je také tumor-supresorový gen, jehož produkce je 

downregulována v buňkách některých typů nádorů. PLAGL1 má dva promoto-

ry – 3‘ promotor je imprintován, druhý 5‘ promotor imprintován není a je hlav-

ním promotorem genu ve většině tkání. Byl navržen model vysvětlující ove-

rexpresi PLAGL1 u pacientů s TNDM1, kdy je používán imprintovaný 3‘ pro-

motor, zatímco 5‘ promotor není používán. Postnatálně dochází ke změně, je 

aktivován neimprintovaný promotor, což vysvětluje remisi TNDM1 po naroze-

ní. Následně chronická overexprese PLAGL1 z jeho promotorů vede 

k opětovnému relapsu onemocnění. HYMAI gen kóduje ncRNA transkript, 

který je exprimován z imprintovaného promotoru ve stejné orientaci jako 

PLAGL1. Funkce transkriptu je zatím neznámá, ale může hrát roli v regulaci 

imprintované exprese PLAGL1 (Mackay a. Temple, 2010).

Overexprese PLAGL1 může být způsobena paternální UPD chromo-

zomu 6, duplikací imprintované oblasti 6q24, nebo narušením imprintingu ve 

zmíněné oblasti, při které je maternální alela hypomethylována. Více než polo-

vina pacientů s TNDM1 spojenou s maternální hypomethylací, má hypomethy-

lovanou nejenom oblast 6q24, ale také některé další imprintované lokusy

v rámci celého genomu a většina těchto pacientů má mutaci ve velmi důležitém 

transkripčním faktoru ZFP57 (Mackay a Temple, 2010).

Paternální UPD chromozomu 6 se vyskytuje u 40 % pacientů 

s TNDM1. Gen PLAGL1 je exprimován z obou chromozomů, v důsledku če-

hož je způsobena jeho overexprese.

Ve 32 % případů dochází k duplikaci 160-400 kb dlouhé oblasti na 

chromozomu 6. Duplikace způsobující TNDM1 může vzniknout de novo nebo 

je zděděna z otcovy strany. Duplikační změna v oblasti 6q24 se pojí s vážnější 
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intrauterinní růstovou retardací. Může se objevit i mentální retardace a dysmor-

fismus (Mackay a Temple, 2010).

V 28 % se vyskytuje u pacientů s TNDM1 epimutace narušující nor-

mální imprintovanou expresi. V takovém případě je ztracena methylace na celé 

DMR, na rozdíl od Beckwith-Wiedemannova syndromu a Russell-Silverova 

syndromu se zde neobjevuje epimutace mozaikovitě. Ve většině případů důvod 

ztráty methylace není znám. Může se jednat o vliv prostředí, chybu při repro-

dukci nebo genetickou mutaci narušující sekvenci nezbytnou pro vytvoření im-

printingu v zárodečné linii. Jak bylo již řečeno, v necelé polovině případů se 

vyskytuje hypomethylace pouze v oblasti 6q24, ve zbylých případech je naru-

šena methylace i na dalších imprintovaných lokusech např. GRB10 v oblasti 

7p, PEG3 v 19q. Tyto případy také vykazují homozygotickou mutaci v ZFP57.

TNDM1 s maternální hypomethylací je často pozorována u pacientů 

narozených pomocí technik asistované reprodukce a u diskordantních monozy-

gotických dvojčat (Mackay a. Temple, 2010).

4.7 Pseudohypoparathyroidismus

Pseudohypoparathyroidismus (PHP) patří mezi genetická onemocnění s

rezistencí k parathormonu (PTH). Projevuje se hypokalcinémií a hyperfosfaté-

mií, společně s rezistencí k endogennímu i exogennímu PTH. PHP se často vy-

skytuje v kombinaci s rezistencí na některé další peptidické hormony a společ-

ně s Albrightovou dědičnou osteodystrofií (AHO). Fenotypické znaky AHO 

jsou malá výška postavy, brachydaktylie, krátká čtvrtá metakarpální kůstka a 

typická kulatá tvář (de Beur et al., 2003).

Rozlišujeme dva typy PHP. Pokud se PHP vyskytuje společně 

s rezistencí na další hormony a spolu s AHO, mluvíme o PHP typu 1A. O typ 

1B se jedná, pokud se projevuje pouze vlastní rezistence k PTH. V případech 

s rodinným výskytem se objevují jak případy PHP1A, tak samotná AHO bez 
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projevů PHP. V takovém případě mluvíme o pseudo-

pseudohypoparathyroidismu (PPHP). (de Beur et al., 2003).

PHP1A i PHP1B jsou děděny autozomálně dominantně, ve všech pří-

padech od matky. Příčinou PHP1A je inaktivační mutace v genu GNAS1 na 

maternální alele v oblasti 20q13.3 na chromozomu 20. GNAS1 gen kóduje 

GSα podjednotku aktivačního G proteinového receptorového komplexu (Po-

lychronakos a. Kukuvitis, 2002). GNAS1 gen je paternálně imprintován a ex-

primován pouze z maternální alely u myši. U člověka je exprimován bialelicky 

ve všech tkáních. 

Příčinou PHP1B je také narušení exprese v oblasti 20q13.3, přesto u té-

to varianty nebyla nalezena mutace inaktivující GSα. Možné vysvětlení této 

situace nabídl nedávný objev transkriptu s alternativním transkripčním startem, 

který postrádá normální exon 1, ale obsahuje alternativní exon 1A. Produkt al-

ternativního transkriptu 1A- GSα funguje jako inhibitor GSα. Alternativní tran-

skript je u člověka maternálně methylován a exprimován pouze z paternální 

alely. U pacientů s PHP1B byla pozorována bialelická exprese způsobená dě-

dičnou mutací narušující imprinting v oblasti 20q13.3. Také byli popsáni paci-

enti s PHP1B vyvolaným paternální UPD chromozomu 20, která způsobila bia-

lelickou expresi alternativního transkriptu (Polychronakos a. Kukuvitis, 2002). 

Díky objevu alternativního transkriptu byla také objasněna maternální 

dědičnost PHP1A. GNAS1 mutace na paternálním chromozomu inaktivuje oba 

transkripty GSα a 1A- GSα (Polychronakos a. Kukuvitis, 2002).

.
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5. ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo shrnout dosavadní poznatky o imprin-

tingu. Imprinting je důležitý epigenetický jev, který se podílí na regulaci expre-

se významných růstových a vývojových regulačních genů. Je nástrojem mono-

alelické exprese, při které dochází k expresi genu podle rodičovského původu. 

Imprinting je komplexní mechanismus, při kterém hraje nejdůležitější roli 

DNA methylace, která aktivuje nebo umlčuje jednotlivé alely. Je doprovázena 

histonovými modifikacemi, které mohou rovněž modulovat genovou expresi. 

Významnou roli v regulaci exprese na imprintovaných doménách hrají ne-

translatované ncRNA, které jsou kódovány alespoň jedním genem v clusteru. 

Molekulární mechanismy regulace imprintingu byly znázorněny na vybraných 

clusterech – Igf2/H19, Kcnq1, Igf2r.

Narušení imprintingu je příčinou mnoha neuronálních a behaviorálních 

onemocnění. Byly popsány významné syndromy, jako např. Prader-Willie a 

Angelmanův syndrom, Russell-Silverův a Beckwith-Wiedemannův syndrom, 

transientní neonatální diabetes, pseudohypoparathyroidismus, dětská persis-

tentní hyperinzulinemická hypoglykémie. Společným jmenovatelem těchto 

onemocnění je narušení imprintované genové exprese.

Navzdory podrobnému studiu nebyl mechanismus imprintingu plně ob-

jasněn. Další výzkum by mohl odhalit mechanismus DNA demethylace a její 
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enzymatický aparát. Je potřeba se zaměřit na určení mechanismu působení 

ncRNA v imprintovaných doménách. Bylo popsáno mnoho onemocnění spoje-

ných s imprintingem, stále však u některých syndromů nebyly odhaleny geny 

zodpovědné za rozvoj nemoci.

V posledních letech došlo k velkému pokroku při odhalování genů pod-

léhajících imprintingu, tuto skutečnost usnadňuje fakt, že imprintované geny se 

nacházejí v clusterech, tudíž odhalení jednoho genu vede k objevení dalšího 

genu. Odhaduje se, že zhruba 1 % genomu by mohlo být imprintováno. Zůstá-

vá otázkou, zda tento počet bude identifikován a vysvětlen. 
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