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Abstrakt
Epigenetika je studium dědičných změn genové aktivity, které nejsou způsobeny změnou
sekvence v DNA. Epigenetické mechanismy se mohou uplatnit na celé řadě úrovní, od transkripce až
po translaci. Patří mezi ně metylace DNA, modifikace histonů, a s tím spojená modifikace chromatinu,
a RNA interference. Výsledkem je změna konformace chromatinu vedoucí ke snížené nebo zvýšené
expresi určitého genu, inaktivaci jednoho z chromosomů X nebo genovému imprintingu. Epigenetická
regulace hraje důležitou roli v etiopatogenezi multifaktoriálních onemocnění. Na jejich vzniku se
podílejí genetické predispoziční faktory (u autoimunitních chorob se jedná o geny hlavního
histokompatibilního komplexu) a environmentální faktory, které působí na náš genom právě
prostřednictvím epigenetických modifikací.

Klíčová slova:
Epigenetické mechanismy, metylace DNA, modifikace histonů, RNA interference, genomový
imprinting, inaktivace chromozomu X, multifaktoriální onemocnění.

Abstract
Epigenetics is the study of heritable changes in gene activities that are not caused by changes
in the DNA sequence. Epigenetic mechanisms can be employed at many levels, from transcription to
translation. They include DNA methylation, histone modification, and with it connected chromatin
modification, and RNA interference. The result is the change of chromatin conformation leading to
decrease or increase of certain gene expression, X-chromosome inactivation or gene imprinting.
Epigenetic regulation plays important role in etiopatogenesis of multifactorial diseases. Genetic
predisposing factors (in autoimmune diseases there are genes of major histocompatibility complex)
and environmental factors, which affect our genome just through epigenetic modifications, are
involved in their manifestation.
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Epigenetic mechanisms, DNA methylation, histone modification, RNA interference, genomic
imprinting, X-chromosome inactivation, multifactorial disease.
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1

Seznam použitých zkratek

AS

Angelmanův syndrom

BWS

Beckwithův-Wiedemannův syndrom

DMRs

Differentially methylated regions

DNMTs

DNA metyltransferázy

HATs

Histon acetyltransferázy

HDACs

Histon deacetylázy

HED

Hypohidrotická ektodermální dysplazie

HLA

Human lekocyte antigen

HMTs

Histon metyltransferázy

ICs

Imprintovaná centra

Igf2

Insulin-like growth factor 2

Igf2r

Insulin-like growth factor 2 receptor

MHC

Hlavní histokompatibilní komplex

PRMT

Protein arginin metyltransferázy

PWS

Prader-Willi syndrom

RISC

RNAi silencing complex

RNAi

RNA interference

RS

Roztroušená skleróza

SAM

S-adenosyl-L-metionin

SRS

Silver-Russellův syndrom

T1DM

Diabetes mellitus I. typu

UPD

Uniparentální disomie

XIC

X chromozomové imprintované centrum

XIST

X-inaktivní specifický transkript
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2

Úvod
Relativně mladým podoborem genetiky je epigenetika. Epigenetika se zabývá změnami

v genové expresi, které nejsou dány změnou sekvence DNA. Může být dědičná. Typickým rysem
epigenetiky je variabilní expresivita a nepravidelná penetrace. Míra penetrace vyjadřuje
pravděpodobnost, s jakou se určitý genotyp projeví ve fenotypu. Různá expresivita je dána silou,
s jakou se určitý genotyp projevuje ve fenotypu.
Hlavními epigenetickými mechanismy jsou metylace DNA a modifikace histonů, které se
podílejí na struktuře chromatinu, a dále RNA interference. Metylace DNA je nejstarší známá a nejlépe
prozkoumaná modifikace, kdy dochází k přenosu metylové skupiny na cytosin nebo na adenin.
Metylace je zásadní pro genový imprinting, což je epigenetický jev stanovující odlišnou expresi genu v
závislosti na rodičovském (parentálním) původu příslušné alely (jedné ze dvou kopií genu).
Následkem imprintingu dochází k expresi genu pouze na jednom z rodičovských chromosomů. Dále je
metylace důležitá při inaktivaci jednoho z chromosomů X. Histony jsou zásadité chromatinové
proteiny, na kterých při modifikaci dochází k acetylaci, metylaci, fosforylaci, ubiquitinaci nebo
sumoylaci. Výsledkem těchto dějů je buď umožnění transkripce genu, nebo naopak jeho umlčení.
Poslední a velmi důležitou epigenetickou regulací je RNA interference. Dochází při tom k ovlivnění
transkripce i translace pomocí krátkých molekul RNA.
Rozvoj epigenetiky je velmi rychlý, a to hlavně v souvislosti s výzkumem etiopatogeneze
nejrůznějších genetických chorob. Epigenetické mechanismy se zejména uplatňují v etiologii
multifaktoriálních onemocnění. Tato literární rešerše má za cíl podrobněji popsat jednotlivé
epigenetické modifikace a jejich význam pro lidskou genetiku a patologii genetických poruch.
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3

Historie
Termín epigenetika byl poprvé použit až v první polovině 20. století britským biologem

Conradem H. Waddingtonem, který zkoumal dědičnost živočichů. Sestavil model epigenetické krajiny
ukazující na volbu vývojového rozhodnutí. Jedná se o hypotetickou krajinu, která má různé hrbolky,
překážky. V horní části je umístěn míček a ten si vybere svůj směr dle členitosti terénu (model
enviromentálních změn na specifický osud buňky). Míček se může ubírat směrem normálního
fenotypu nebo cestou k alternativnímu fenotypu.
O fenotypové projevy genů se také zajímal zoolog a především vývojový biolog Ernst Hadorn.
Jeho genetickým modelem byla octomilka, u které objevil špatnou funkci exprimovaných genů. Zjistil
odlišnou expresi genů v různých buňkách, v jedněch docházelo k expresi a v jiných vůbec.
Dalším známým vědcem spolupodílejícím se na rozvoji epigenetiky byl molekulární biolog
Arthur D. Riggs, který se zabýval metylací DNA. V roce 1975 navrhnul hypotézu, že chemické
modifikace DNA jako je metylace, tedy přidání metylové skupiny na cytosin, ovlivňují genovou
expresi. Tento předpoklad byl podpořen zjištěním, že na chromosomu je vysoká hustota
metylovaných CpG, korelujících se subtelomerickými oblastmi a Giemsa-light bands. Většina
z hypermetylovaných oblastí byla identifikována na místech kódujících geny. Např. v B buňkách je
metylováno přibližně 10 % promotorů, přičemž tato metylace koreluje s nízkou genovou expresí
(Rauch et al., 2009). Arthur D. Riggs se dále zabýval studiem náhodné inaktivace X chromosomu i
použitím restrikčních enzymů v epigenetickém výzkumu.
Britský molekulární biolog Robin Holliday studoval vliv metylace DNA na expresi genů u
normálních i u nádorových buněk. Jeho experimenty daly světu jasný důkaz, že DNA metylace je
hlavní příčinou umlčování genů u savčích buněk. V roce 1987 vydal článek „Dědičnost epigenetických
vad“ (The Inheritance of epigenetic defect), kde se zabývá vztahem regulace genové exprese a
metylace cytosinu v DNA (Holliday, 1987).
Po roce 1987 docházelo k dalšímu a hlavně hlubšímu zkoumání epigenetiky a jejich
mechanismů. Nezávisle na sobě v roce 1984 byl objeven genový imprinting. Zabývali se jím D. Solter a
A. Surani a spol. Přímý důkaz předložila světu laboratoř A. Suraniho a spol. Pracovali s modelovým
organismem myší v raném vývoji. Předpokládali, že k normálnímu vývoji je třeba exprese otcovské i
mateřské alely. Proběhly pokusy s upravenými mateřskými a otcovskými genomy skrze pronukleus
vaječných buněk a spermatických buněk, které ukázaly, že pro normální vývoj zárodku jsou nutné
otcovské a mateřské genomy (Surani et al., 1984). Surani a spol. však nebyli s myšlenkou úplně
uspokojeni. Po roce 1991 se jejich podezření potvrdilo objevem prvních imprintovaných genů. Nalezli
maternální imprinting (paternální expresi) u genu Igf2, insulin-like growth factor 2 (DeChiara et al.,
1991) a paternální imprinting (maternální expresi) u genu Igf2r, insulin-like growth factor 2 receptor
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(Barlow et al., 1991) a genu H19 kódujícího jednu z nejhojnějších RNA vyskytující se u vyvíjejícího se
myšího embrya (Bartolomei et al., 1991).
Výzkum v oboru epigenetiky byl v roce 2006 ověnčen vavříny, neboť Andrew Z. Fire a Craig C.
Mello obdrželi Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objev RNA interference. Dokázali u háďátka
obecného Caenorhabditis elegans, že v DNA může docházet k umlčování genů pomocí
dvouvláknového vlákna RNA.
Epigenetika dnes patří k jednomu z nejvíce a nejrychleji se rozvíjejících oborů v molekulární
biologii. Její poznatky jsou ověřovány a aplikovány v praxi, např. pro potřeby prevence, diagnostiky a
terapie v medicíně.
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4

Metylace DNA
Metylace pátého uhlíku v pyrimidinovém kruhu je nejčastější modifikací DNA u eukaryot. Je

to proces, kdy dochází k navázání metylové skupiny z S-adenosyl-L-metioninu (SAM) na cytosin
pomocí enzymu DNA metyltransferázy. Metylace DNA hraje důležitou roli při genové expresi u
většiny eukaryotických organismů. Modifikace cytosinu, většinou na obou vláknech DNA, je
specifickou značkou pro každý buněčný typ. Každá tkáň, tak získává určitý typ modifikace, která je
zachována prostřednictvím buněčných dělení a enzymem udržovací DNA metyltransferázy zajišťující
metylaci hemimetylovaného templátu DNA.

Obrázek 1: Udržovací a de novo metylace (upraveno podle Adams, 1990).

U bakterií je metylace adenosinu, na šestém uhlíku purinového kruhu, nebo cytosinu
používána jako obranný mechanismus, kdy umožňuje rozeznání vlastní metylované DNA a
cizí nemetylované DNA. Jakmile je nasyntetizované nové vlákno DNA, okamžitě je
metylováno (Jeltsch, 2002). U lidí je metylace omezena na modifikaci cytosinu vyskytující se
v oblastech genomu obsahující cytosin-guanin dinukleotidy (CpG). Distribuce CpG je v lidském
genomu asymetrická. Lze najít bohatá místa s CpG i místa chudá na tyto nukleotidy. Oblasti s více než
200 páry bazí s vysokou frekvencí CpG se nazývají CpG ostrůvky.
Metylace DNA se u lidí podílí na genomovém imprintingu, inaktivace X chromosomu
(lyonizace), regulaci specifických genů, kdy je přísně kontrolována exprese genu (von Känel a Huber,
2013).
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4.1

DNA metyltransferázy (DNMTs)
Pro nezbytný vývoj savců je důležitá přítomnost třech metyltransferáz v buňkách. Jsou to

udržovací metyltransferáza DNMT1 (DNA metyltransferáza 1) a de novo metyltransferázy DNMT3A a
DNMT3B. Společně tyto enzymy mohou vytvářet nové metylační vzory a udržovat je díky buněčnému
dělení. Proto tvoří základ stabilní epigenetické transkripční paměti. Analýza genového knockoutu
v myších ukázala, že DNMT1, DNMT3A a DNMT3B jsou nezbytné pro životaschopnost organismu,
jinak dochází k abnormálnímu vývoji či embryonálnímu úmrtí (Li et al., 1992).
DNMT1 metyluje zbytky CpG a přednostně hemimetylovanou DNA, ke které má velkou
afinitu. Při replikaci udržuje metylační vzor v nově syntetizovaném řetězci, který je nezbytný pro
epigenetickou dědičnost. DNMT1 je největší metyltransferáza s molekulární hmotností 184 kDa.
Zvýšení aktivity DNMT1 může být docíleno sumoylací (Lee a Muller, 2009) nebo deacetylací (Peng et
al., 2011).
DNMT3a a DNMT3b mají funkci de novo metylace DNA v raném vývoji u savců a jsou zásadní
při vytváření DNA metylačních vzorů během vývoje (Okano et al., 1999). Tyto DNMTs jsou středně
velké, jejich molekulární hmotnost je 100 až 130 kDa. Chyby v genech pro DNMTs mají fatální
následky. Mutace v genu pro DNMT3b způsobuje ICF tzv. imunodeficience, centromerická nestabilita
a obličejová anomálie (Xu et al., 1999). ICF syndrom je způsoben ztrátou metylace klasické satelitní
DNA (také známé jako satelity 2 a 3) na pericentromerických oblastech chromosomů 1, 9 a 16.
V lidském genomu je kódována i metyltransferáza DNMT3L. Tato DNMT nemá vlastní
enzymatickou aktivitu, ale je rozhodující pro určení metylačních vzorů v zárodečné linii (Kareta et al.,
2006). DNMT3L je obecný stimulační faktor pro de novo metylaci u všech izoforem DNMT3A (Chedin
et al., 2002) a DNTM3B (Chen et al., 2005).

4.2

Metylační vzory
Metylační vzory jsou nastavené již v časném vývoji savců a jsou kopírovány pomocí dělení

buněk. DNA metylační vzory jsou tkáňově specifické a zapojují se do procesů jako je lyonizace nebo
genový imprinting. Pokud jsou vzory narušeny, dochází ke vzniku různých chorob.
Rakovinné buňky jsou charakterizovány masivní ztrátou metylace nebo hypermetylací DNA.
Inaktivace genu p16 je spojená s de novo metylací na 5´ CpG ostrůvku vyskytující se v buněčných
liniích rakoviny prsu, prostaty, ledvin a karcinomu tlustého střeva (Herman et al., 1995). Dále se
ukazuje, že abnormální metylace v CpG ostrůvku v 5´ promotorové oblasti genu pro estrogenový
receptor může způsobit některé karcinomy prsu (Ottaviano et al., 1994).
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4.3

Demetylace DNA
Demetylace je děj, kdy dochází k odstranění metylové skupiny z 5-metylcytosinu. Tento

proces může být buď pasivní, po replikaci není nový řetězec metylován, nebo aktivní na replikaci
nezávislé. Pasivní proces může být např. léčba pomocí 5-azacytidinu u myelodysplastického
syndromu. Azacytidin je chemický analog cytidinu, který se inkorporuje do DNA nebo RNA, kde
působí jako hypometylační činidlo. Např. 5-azacytidin snižuje metylaci promotorů, redukuje
proliferaci buněk a signifikantně zmenšuje růst nádoru v IDH1 (izocitrát dehydrogenáza 1) mutantním
gliomu (Borodovsky et al., 2013).
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5

Modifikace histonů
Histony jsou kladně nabité, bazické nukleoproteiny, které se podílejí na výstavbě chromatinu

v jádře eukaryotních buněk. Jsou přítomny i u archebakterií, což naznačuje společný původ (Reeve et
al., 2004). Mezi základní histony patří H1, H2A, H2B, H3 a H4. Jejich funkce je balení DNA, vzájemná
interakce a interakce s jinými chromosomálními proteiny. Histony H3 a H4 mají vysoký obsah argininu
(Moss et al., 1977). Histony H2A, H2B a hlavně H1 jsou bohaté na lysin. Existují i specifické varianty
histonů, často specifické pro jednotlivé druhy.

5.1

Sbalování chromatinu (kondenzace)
Základní jednotkou chromatinu (komplex DNA a proteinů) je nukleosom, který objevil v roce

1974 americký biochemik Roger D. Kornberg. Jádro nukleosomu je tvořeno osmi histony, vždy po
dvou molekulách H2A, H2B, H3 a H4, a dvouřetězcovou DNA obtočenou kolem histonového
oktameru. Nukleosom tvoří 10 nm vlákno. Jednotlivé nukleosomy jsou poté spojovány pátým
histonem H1. Následující struktura je nazývána 30 nm vlákno. Vlákno se stáčí do spirálovitě
stočeného řetízku nukleosomů a tvoří tzv. solenoid (Finch a Klug, 1976). V histonovém oktameru se
předpokládá, že kladně nabité konce histonů se vážou na negativně nabitou DNA (Fletcher a Hansen,
1995). Acetylace histonů hraje důležitou roli při přechodu mezi 10 nm vláknem a 30 nm vláknem a v
jeho udržování (Shahbazian a Grunstein, 2007). Vyšší řády kondenzace jsou spjaty se superspiralizací,
která vede ke stabilizaci chromosomu. Kondenzace chromatinu představuje způsob, jak co nejvíce
zmenšit délku řetězce DNA, aby se vešla do buňky a snadno se rozdělila.

5.2

Euchromatin a heterochromatin
V roce 1928 Emil Heitz popsal v cytologii na základě odlišné kondenzace heterochromatin a

euchromatin. Tyto dvě struktury jsou základní funkční formou chromatinu.
Euchromatin je transkripčně aktivní oblast genomu, proto obsahuje hyperacetylované
histony. Je méně kondenzovaný, méně barvitelný a replikuje se dříve než heterochromatin.
V interfázi je většinou despiralizován.
Heterochromatin je geneticky inaktivní. V eukaryotických genomech obvykle obsahuje
hypoacetylované histony. Existují dvě formy, fakultativní heterochromatin (epigenetická represe
některých chromosomálních oblastí) a konstitutivní (vysoký obsah repetitivních sekvencí, vyšší obsah
5-metylcytosinu), který se obvykle vyskytuje v oblastech centromer a v subtelomerických oblastech.
V jeho blízkosti může dojít k umlčení sousedících genů, což se nazývá poziční efekt.
Z nukleosomu vybíhají aminoterminální konce nesoucí kladný náboj. Na těchto koncích
histonů, a to na jejich aminokyselinových skupinách, probíhá většina posttranslačních modifikací.
Mezi posttranslační modifikace se řadí metylace (přidání metylové skupiny), acetylace (přidání
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acetylové skupiny), fosforylace (přidání fosfátu), ubiquitinace (přidání ubiquitinu), sumoylace a
ADP-ribozylace.
Pravidla o tom, které modifikace a kterých aminokyselin vedou k aktivaci/inaktivaci genu, by
měla být shrnuta do dosud hypotetického histonového kódu, který by měl odhalit složitou souhru
mezi jednotlivými kovalentními posttranslačními modifikacemi na histonových koncích (Strahl a Allis,
2000) a stavem genové exprese. Přímý vztah k expresi genů byl prokázán, protože tyto modifikace
vážou specifické regulační proteiny a proteinové komplexy, které se účastní transkripce, replikace,
reparace a dalších epigenetických modifikací (DNA metylace).

5.3

Metylace histonů
Metylace histonů probíhá na argininovém zbytku na histonu H3 a lysinovém zbytku na

histonech H3 a H4. Arginin může mít dvě formy, mono- nebo dimetylovanou, a lysin může mít tři
formy, mono-, di- a trimetylovanou (obrázek 3). Histonová metylace jejich aminoterminálních konců,
především na histonu H3, je spjata jak s aktivací genů, tak s represí genů. Zatímco metylace argininu
na pozici 2, 17 a 26 a hlavně metylace lysinu na pozici 4, 36 a 79 je obvykle spojena s aktivací
transkripce, metylace lysinu na pozici 9 a 27 vede většinou k její represi.

Obrázek 2: A) Metylace argininu, B) Metylace lysinu (upraveno podle Zhang a Reinberg, 2001). AdoHcy (Sadenosyl homocystein), AdoMet (S-adenosyl-L-mehtionin).
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5.3.1 Histon metyltransferázy (HMTs)
Histon metyltransferázy (HMTs) jsou specifické pro rezidua lysinu nebo argininu a zajišťují
přidání metylové skupiny. Tyto enzymy přenášejí metylovou skupinu ze SAM na histony H3 a H4.
Enzym katalizující přenos metylu na guanidinový dusík argininu se nazývá protein arginin
metyltransferáza (PRMT). Arginin specifické metyltransferázy jsou rozděleny na dva typy podle
symetrie dimetylace (obrázek 3A). Typ I katalizuje asymetrickou dimetylaci a typ II symetrickou
dimetylaci. Do savčí rodiny proteinů PRMTs patří např. PRMT1 (Lin et al., 1996), PRMT3 s podstatně
nižší aktivitou než PRMT1 (Tang et al., 1998) a CARM1 (koaktivátor asociující arginin metyltransferáza
1), který funguje jako sekundární koaktivátor způsobující zvýšenou transkripční aktivaci jaderných
receptorů (Chen et al., 1999).
Evolučně konzervovaná SET doména se nachází u mnoho jaderných regulátorů i u HMTs
specifických pro lysin (Rea et al., 2000). Na začátku 21. století byla objevena metyltransferázová
aktivita Clr4 u Schizosaccharomyces pombe a jeho savčího homologu SUV39H1 (Lachner et al., 2001).
Oba enzymy metylují lysin 9 histonu H3 (Nakayama et al., 2001). Tato prokázaná enzymatická reakce
podporuje roli metylace histonů při heterochromatizaci (Rea et al., 2000).

5.4

Acetylace histonů
Obecně platí, že acetylace je spojená s transkripční aktivací v euchromatinu a s přestavbou

chromatinu. Cílem modifikace je lysin.
Acetylace histonů způsobuje snížení pozitivního náboje histonového aminoterminálního
konce, což má za následek méně kondenzovaný chromatin a zvýšenou transkripční aktivitu na DNA.
Acetylace lysinu neutralizuje část kladného náboje v koncové části, tím dojde nejen k oslabení spojení
histonů s DNA (Hong et al., 1993), ale také k oslabení vzájemné interakce nukleosomů (Fletcher and
Hansen, 1996). Zeslabení nekovalentních vazeb destabilizuje strukturu a uspořádání nukleosomu.
Tím se rozvolní struktura chromatinu a umožní se přístup k DNA jaderným faktorům, jako jsou
proteiny transkripčních komplexů, které se zde navážou do promotorových a enhancerových oblastí.
Acetylace vede ke genové aktivaci (Hebbes et al., 1988).
5.4.1 Histon acetyltransferázy (HATs)
Acetylace je katalyzována početnou rodinou enzymů histon acetyltransferáz (HATs).
Donorem acetylové skupiny je acetylkoenzym A (acetyl-Co A), který předává svoji acetylovou skupinu
na ε-aminoskupinu lysinu histonového příjemce.
HAT rodina se dělí do dvou tříd, HAT typu A a HAT typu B. Enzymy HATs typu A jsou
lokalizovány v jádře a regulují genovou expresi pomocí acetylace nukleosomálních histonů v rámci
chromatinu (Brownell a Allis, 1996). Tato skupina je funkčně charakteristická její bromodoménou
(Dhalluin et al., 1999), důležitou k rozpoznání a k navázání acetylové skupiny na lysin na histonech.
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Patří mezi ně Gcn5 (Brownell et al., 1996), p300-CBP (P300-CBP koaktivátorová rodina) a TAFII-250
(TBP-asociovaný faktor 250 kDa). Enzymy HATs typu B mají vysokou specifitu k volným histonům.
Modifikují histony před začleněním do chromatinu a fungují mimo jádro (Brownell a Allis, 1996).
Jednou ze známých HAT typu B je histon acetyltransferáza 1 (HAT1). HAT1 je nezbytná pro
diacetylaci nově syntetizovaných histonů H4 na lysinu 5 a 12 a rovněž je důležitá pro udržení
acetylace H3 na lysinu 9, 18 a 27 během replikace a sbalování chromatinu. Tato modifikace může být
klíčová při regulaci buněčné proliferace. Nepřítomnost HAT1 způsobuje chyby v opravě DNA a
narušení stability genomu. Dále při absenci HAT1 dochází k defektům v plicích a v kranio-faciálním
vývoji (Nagarajan et al., 2013).
5.4.2 Deacetylace histonů
Deacetylace je spjata s umlčováním genů, tedy s transkripční inaktivací ve fakultativním
heterochromatinu a s přestavbou chromatinu.
5.4.2.1 Histon deacetylázy (HDACs)
Opačná reakce k acetylaci je deacetylace, které se účastní histon deacetylázy (HDACs). HDACs
regulují mnoho biologických procesů včetně ovlivnění buněčného cyklu a nádorů.
Skupina HDACs se dělí do čtyř tříd (I – IV). Do I. třídy patří HDAC1, HDAC2, HDAC3 a HDAC8.
Trochu komplexnější II. třída je rozdělena na IIa, kam patří HDAC4, HDAC5, HDAC7 a HDAC9, a na IIb,
kam spadá HDAC6 a HDAC10. Prostá IV. třída obsahuje pouze HDAC11. Všechny tyto tři třídy sdílejí
sekvenční a strukturní homologie v rámci katalytických domén a jejich katalytický mechanismus je
závislý na přítomnosti zinku (Zn). Příkladem III. třídy jsou lidské Sirtuiny 1-7, jejichž katalytický
mechanismus vyžadující přítomnost oxidované formy nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+).
5.4.2.2 Histon deacetylázové inhibitory
Vývoj inhibitorů HDAC k léčebnému využití je předmětem velkého zájmu výzkumných
pracovníků. Zpočátku byly inhibitory hlavně zkoumány jako protinádorové léky pro léčbu rakoviny.
HDAC inhibitory jsou schopny vyvolat apoptózu a zástavu buněčného cyklu. Jedním ze slibných
chemoterapeutických látek by mohl být Thailandepsin A (TDP-A), který zastavuje buněčný cyklus a
indukuje apoptózu u anaplastické rakoviny štítné žlázy (Weinlander et al., 2014).
V posledních letech se používání inhibitorů HDAC rozšířilo také i na neonkologická
onemocnění. Při experimentu na krysích modelech s akutním zánětem plic byl použit Trichostatin A
nebo suberoylanilid hydroxamové kyseliny, které zmírnily plicní zánět (Chen et al., 2014).
Léčba založená na inhibitorech HDCA musí být přesně nadávkována, neboť nemá vždy kladné
výsledky. Příkladem může být HDCA3, který je důležitý pro funkci Purkyňových buněk. Jeho úplná
ztráta vyvolává ataxii (Venkatraman et al., 2014).
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6

RNA interference
RNA interference (RNAi) je děj, při kterém molekuly RNA vazbou k jiné nukleové kyselině

inhibují expresi genu. Tento mechanismus byl popsán v roce 1998 v článku „Silná a geneticky
specifická interference dvoušroubovice RNA (dsRNA) v háďátku obecném Caenorhabditis elegans“
(Fire et al., 1998). V roce 2006 za tento objev dostali Andrew Fire a Craig C. Mello Nobelovu cenu za
fyziologii a lékařství. Dříve, než byla RNAi objasněna na molekulární úrovni, byla nazývána jako
posttranskripční genový silencing (PTGS) nebo genový silencing.

6.1

Mechanismy jednotlivých typů malých RNA
RNAi je významnou formou transkripčního a posttranskripčního umlčení genu, při kterém

malé molekuly RNA vyvolávají degradaci homologních transkriptů. Tím je dosaženo ztráty funkce
genu nebo snížení jeho aktivity. Již dříve bylo prokázáno, že umlčení genu je dědičné a může
přetrvávat po generace od jeho počáteční indukce (Alcazar et al., 2008; Fire et al., 1998). Mezi nejvíce
zkoumané krátké regulující RNA patří miRNA, siRNA a piRNA. Krátké RNA molekuly se vážou do
proteinů skupiny Argonaut. Tvoří tím komplexnější struktury, které představují funkční jednotku.
6.1.1 Malé interferující RNA (siRNA)
Molekuly siRNA jsou převážně exogenního původu, odvozené od virů, transpozonů nebo
transgenů. Existují i endogenní siRNA, párující sense a antisense RNA a pseudogenní duplexy.
Iniciaci RNAi zahajuje enzym Dicer, který patří do ribonukleázové rodiny RNáz III a obsahuje
homologní oblasti s rodinou ARGONAUT. Tento enzym specificky štěpí dvouvláknitou dsRNA na kratší
úseky (Bernstein et al., 2001). Tyto krátké vodící dsRNA, nazývané malé interferující RNA (siRNA),
mají velikost 21 až 23 nukleotidů a jsou zcela komplementární s genem, který potlačují (Zamore et al.,
2000). Následně jsou siRNA navázány na proteiny Argonaut a spolu s dalšími faktory vzniká
ribonukleoproteinový komplex zvaný RISC (RNAi silencing complex). Molekula siRNA vede celý
komplex k cílovým nukleovým kyselinám nesoucí komplementární sekvence. Pomocí nejrůznějších
mechanismů zahrnujících např. inhibici translace, degradaci mRNA, modifikaci chromatinu (Volpe et
al., 2002) a inhibici transkripce (Guang et al., 2010) umlčí genovou expresi.
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Obrázek 3: Mechanismy umlčování pomocí siRNA (upraveno podle Carthew a Sontheimer, 2009).

6.1.2 MikroRNA (miRNA)
MikroRNA jsou malé nekódující molekuly RNA, které fungují jako posttranskripční regulátory
genové exprese. Molekuly miRNA jsou odpovědné za klíčové procesy ve vývoji (Le Guen et al., 2013),
v buněčné symetrii (Johnston a Hobert, 2003) a proliferaci (Brennecke et al., 2003).
Geny pro miRNA jsou pomocí RNA polymerázy II transkribovány do RNA, která vytváří
vlásenkové struktury, známé jako primární miRNA (Lee et al., 2004). Tato struktura je zpracována
endonukleázou Drosha, která štěpí přesahující konce, a vzniká prekurzor miRNA, pre-miRNA (Lee et
al., 2003). Pre-miRNA je následně transportována z jádra do cytoplasmy pomocí Exportinu-5 (Yi et al.,
2003). V cytoplasmě je pre-miRNA rozpoznána enzymem Dicer, který štěpí vlásenku na druhém konci
pre-miRNA, a vzniká miRNA (Lee et al., 2003). Zralý duplex miRNA je krátkodobý subjekt, protože je
zachován pouze jeden ze dvou řetězců. Poté je miRNA navázána na protein Argonaut a tvoří RISC.
V tomto komplexu miRNA působí jako adaptér, který specificky rozpoznává a reguluje jednotlivé
mRNA (Carthew a Sontheimer, 2009). Některé miRNA inhibují proces translace vazbou na cílovou
mRNA, jiné signifikantně snižují množství mRNA v důsledku její zvýšené degradace (Wu et al., 2006).

Obrázek 4: Biogeneze miRNA (upraveno podle Bartel, 2004).
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Rozdíl mezi miRNA a siRNA je v tom, že většina miRNA má vysoce přesné konce, naopak
většina siRNA má různorodější koncové složení. Tento rys siRNA pravděpodobně zvyšuje specifitu na
mRNA bez nutnosti přísnější komplementarity.
6.1.3 Piwi-interagující RNA (piRNA)
Jednovláknové piRNA jsou krátké RNA o velikosti 23 až 31 nukleotidů, které jsou vázány a
funkčně spojeny na PIWI-like proteiny v efektorový komplex. Tato RNA má odlišnou biogenezi než
miRNA a siRNA. Molekuly piRNA jsou produkovány z jednovláknových prekurzorů RNA pocházejících
z transpozonových elementů. Piwi-like proteiny a piRNA fungují téměř výhradně v zárodečných
buňkách živočichů (Bortvin, 2013). Odstranění piRNA vede k patologickým fenotypům zárodečných
buněk a neplodnosti (Heyn et al., 2012). Jejich hlavní funkcí je umlčení transpozonových elementů a
tím udržení genomové stability.

6.2

RISC (RNAi silencing complex)
RISC je komplex skládající se z krátké RNA a Argonaut proteinů, což je aktivní složka štěpící

cílovou mRNA komplementárně navázanou na krátkou RNA. V experimentu na myším modelu bylo
dokázáno, že savčí protein Argonaut2 v RISC má úlohu v navádění k cílové mRNA (Liu et al., 2004) a je
zodpovědný za její štěpení (Meister et al., 2004).
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7

Imprinting
Genomový imprinting (vtisk) je specifická epigenetická modifikace determinovaná pohlavím.

Jde o reverzibilní děj vedoucí k funkčním rozdílům mezi paternálními a maternálními alelami.
Genomový imprinting nespadá do klasické Mendelovské dědičnosti. Savci zdědí po rodičích dvě
kompletní sady chromosomů, jednu od matky a druhou od otce. Většina autozomálních genů je
funkčních, jak z maternálních, tak z paternálních alel. Pouze u imprintovaných genů dojde k expresi
jen z jedné alely, neaktivní alela je imprintovaná. Pokud je gen exprimován výhradně z otcovské alely,
je tento děj nazýván maternální imprinting. Naopak pokud je gen exprimován z mateřské alely, je
tento děj nazýván paternální imprinting. Poprvé byl použit pojem imprinting v roce 1960 Helen
Crousovou (Crouse, 1960), ale mechanismus imprintingu byl objeven až v roce 1984 (Surani et al.,
1984). Od té doby je genomový imprinting s jeho mechanismy stále intenzivně zkoumán.

7.1

Princip
Imprinting je ustanoven během vývoje zárodečných buněk spermií a oocytů. Po oplození je

udržován v chromosomech u organismu. U nového organismu v rané fázi jeho zárodečných buněk je
imprinting vymazán. Následně je v pozdějším stádiu vývoje zárodečných buněk znovu ustanoven
v závislosti na typu gamety (s chromosomem X či Y), ve které se nachází. Reprogramování v gametách
má za úkol dodržovat základní pravidla imprintingu: stanovit příslušnou identitu specifického
rodičovského původu pro další generaci (Reik a Walter, 2001).
Proces imprintingu má čtyři hlavní mechanistické principy (Ferguson-Smith, 2011):
1. schopnost ovlivnit transkripci v somatických buňkách,
2. dědičnost v somatických buňkách,
3. vymazání imprintingu v rané fázi vývoje zárodečných buněk,
4. ustanovení imprintingu v pozdějším stádiu vývoje zárodečných buněk.
Princip imprintingu dané alely je založen na metylaci CpG dinukleotidů DNA a je spojen
s umlčením transkripce. U obou rodičovských chromosomů existuje odlišná míra metylace (Stöger et
al., 1993). Tyto odlišně metylované oblasti se nazývají „differentially methylated regions (DMRs)“.
Jako výchozí bod slouží specifická metylace DNA pro stanovení vývojové dynamiky epigenetického
programu na genech a hrající roli v evoluci epigenetického paradigmatu (Ferguson-Smith, 2011).
DMRs se dělí do dvou tříd, somatické a zárodečné. V zárodečné oblasti jsou klíčová
metylovaná imprintovaná centra (ICs), nezbytná pro monoalelickou expresi (Thorvaldsen et al.,
1998). Vymazání imprintingu v prvotních zárodečných buňkách zahrnuje ztrátu metylace i na ICs.
Pozdější ustanovení imprintingu v zárodečných buňkách zahrnuje hlavně přeprogramování specifické
DNA metylace v ICs (Ferguson-Smith, 2011). Pro vytvoření nové metylace v zárodečných DMRs je
nutná de novo metyltransferáza DNMT3A a její regulační faktor DMNT3L (Kaneda et al., 2004).
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Pokud má fungovat epigenetická paměť a zárodečná linie má zůstat po celou následující dobu
vývoje organismu stabilní, musí být genomový imprinting odolný vůči přeprogramování. Příkladem
faktoru pro udržení stability genomového imprintingu je gen Zfp57 (Li et al., 2008) nebo faktor
PGC7/Stella, který chrání před demetylací mateřského genomu po oplození (Nakamura et al., 2007).

7.2

Lidské patologie
Poruchy imprintingu vedou k manifestaci nejrůznějších chorob. Jejich příčinami jsou

mikrodelece exprimovaného genu, uniparentální disomie imprintovaného genu, či bodové mutace.
Uniparentální disomie (UPD) znamená, že oba dva chromosomy, nebo jejich části, se dědí výhradně
pouze jen od jednoho z rodičů. Příkladem UPD je vzácné autozomálně recesivní onemocnění
mandibuloakrální dysplazie, jejíž příčinou je maternální UPD chromosomu 1 (Bai et al., 2014). Mezi
poruchy imprintingu patří: Prader-Willi syndrom (PWS), Angelman syndrom (AS), BeckwithWiedemann syndrom (BWS), Silver-Russell syndrom (SRS) a transientní novorozenecký diabetes
mellitus.
Molekulární podstata syndromů PWS a AS je lokalizována do jedné oblasti dlouhého raménka
chromosomu 15 (15q11-q13), u PWS více proximálněji a u AS více distálněji. U PWS chybí funkční
paternální geny, konkrétně je zde nedostatek exprese malé nukleární RNA 116 (SNOD116). Naopak u
AS chybí funkční maternální geny, konkrétně nedostatek exprese E6-AP ubiquitin-ligázy (UBE3A).
(Ramsden et al., 2010).
U BWS molekulární etiologie zahrnuje dysregulaci imprintingu růstových regulačních genů na
chromosomu 11 (11p15.5). Oproti dvěma předcházejícím syndromům se u něho nachází zvýšená
exprese IGF2, což je spojeno s abnormalitami růstu. Oblast 11p15.5 je rozdělena do dvou odlišných
ICs, telomerická doména 1 a centromerická doména 2, které jsou od sebe odděleny neimprintovanou
částí. BWS je způsobena epigenetickými nebo genetickými změnami, které narušují geny v jedné
nebo v obou imprintovaných doménách (Choufani et al., 2010). Bylo zjištěno, že u 5 % případů se
vyskytuje abnormální metylace IC1 mateřského chromosomu a nejčastější genetickou změnou je
hypometylace IC2 mateřského chromosomu (Nordin et al., 2014).
Telomerická doména 1 obsahuje imprintované geny pro IGF2 (exprimován z otcovské alely) a
H19 (exprimován z mateřské alely). IC1 pro doménu 1 je DMR nacházející se ve vzdálenosti 2 kb
„upstream“ od H19 (Vu et al., 2000). IC1 reguluje expresi H19 a IGF2 tím, že funguje jako chromatin
„hraniční element“ tedy „izolátor“. Na mateřském chromosomu je IC1, podobně jako H19,
nemetylovaný, což umožňuje vazbu proteinu zinkového prstu CTCF, vázající se na sekvenci izolátoru
CCCTC. Tato vazba blokuje přístup jaderným proteinům k IGF2 promotoru a následným enhancerům,
ale H19 gen, kódující antisense RNA, je transkribován. Oproti tomu na otcovském chromosomu je IC1
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metylovaný, což brání nasednutí proteinu CTCF, takže IGF2 je exprimován, zatímco H19 je umlčen
(Hark et al., 2000).
Centromerická doména 2 obsahuje dva imprintované geny KCNQ1OT1 (exprimován
z otcovské alely) a CDKN1C (exprimován z mateřské alely). KCNQ1OT1 kóduje antisense RNA.
(Cerrato et al., 2002). Na otcovském chromosomu je jeho 5´ konec, který figuruje jako IC2 pro
doménu 2, nemetylován což opět umožňuje vazbu proteinu zinkového prstu CTCF, a dochází
k transkripci KCNQ1OT1. Tím negativně reguluje v cis expresi několik imprintovaných genů v doméně
2 (Horike et al., 2000). CDKN1C kóduje důležitý inhibitor cyklin-dependentní kinázy, p57KIP2, která
inhibuje buněčnou proliferaci (Matsuoka et al., 1995). Mutace v CDKN1C představují predispozice ke
vzniku nádorů (Costa-Guda et al., 2013).
Epigenetickým i klinickým opakem BWS je považován SRS. Jeho přesná etiologie není
většinou známa, ale soudí se, že je heterogenní. Mezi hlavní příčiny SRS patří poruchy imprintovaných
genů na chromosomu 11 (11p15.5), mateřská disomie nebo abnormality na chromosomu 7 (Monk et
al., 2002). Většina pacientů s diagnostikovaným SRS má hypometylaci v H19 oblasti, které způsobují
růstovou retardaci a asymetrii těla. Tento epigenetický defekt je zodpovědný za expresi H19 a
následné snížení exprese IGF2, což způsobuje růstovou retardaci a asymetrii těla (Bliek et al., 2006).
V nedávné době byl zjištěn vzácný případ deficitu růstového hormonu GH u chlapce se SRS.
Nedostatek GH není obvykle spojován se SRS, ale ukazuje se možnost terapeutického podání GH
(Prasad et al., 2012). Také byl popsán případ de novo duplikace oblasti 11p13 obsahující geny
související s klinickými příznaky SRS (Palumbo et al., 2014).

Obrázek 5: Chromosomální oblast 11p15 je rozdělena do dvou imprintovaných center – domén ICR1 a ICR2
(upraveno podle Demars a Gicquel, 2012)
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8

Inaktivace chromosomu X
Jeden z běžných procesů v lidských buňkách je inaktivace chromosomu X. Tento děj se také

nazývá lyonizace na paměť její objevitelky, anglické genetičky Mary Frances Lyon, která jej popsala
v roce 1961. Jedná se o náhodnou inaktivaci jednoho ze dvou a více chromosomů X (Lyon, 1961). Po
každém dalším dělení v dceřiných buňkách je inaktivován stejný chromosom. Inaktivace určitého
chromosomu je děděna mezi buňkami v rámci jedince, ale není děděna mezi jedinci (nepřenáší se z
rodičů na potomky). Inaktivací chromosomu X vzniká Barrovo tělísko (sex chromatin). Tuto
heterochromatickou strukturu objevil kanadský výzkumník M. L. Barr v roce 1949 na periférii
interfázního jádra. Je pozorovatelná pod světelným mikroskopem.
Inaktivace chromosomu X je typická pro ženy s normálním karyotypem 46, XX. Někteří vědci
se domnívají, že se jedná o kompenzaci dvojité genové dávky pohlavních chromosomů X a tedy
dvojité exprese genů na nich lokalizovaných (Deng et al., 2011). Jiní badatelé však tuto hypotézu
zavrhují (Xiong et al., 2010). Lyonizace může probíhat i u mužů, např. Klinefelterův syndrom má
karyotyp 47, XXY a nadpočetný chromosomů X je inaktivován. Muži s normálním karyotypem 46, XY
nemají inaktivní chromosom X.

8.1

Vznik inaktivního chromosomu X
K inaktivaci dochází v rané fázi embryogeneze v somatických buňkách (Lyon, 1961). Náhodná

inaktivace je často popisována jako vícestupňový proces zahrnující výběr chromosomu, iniciaci a
šíření umlčování inaktivního chromosomu a poté udržení v inaktivním stavu. Na inaktivaci se hlavně
podílejí XIC (X chromosomální inaktivační centrum) a XIST (X-inaktivní specifický transkript). XIC je
oblast na chromosomu X, která zahajuje inaktivaci a ta pak pokračuje podél celé jeho délky.
V rámci XIC se nachází specifický lokus zvaný XIST, který je rozhodující pro X inaktivaci. Je
přepisován pouze na neaktivním chromosomu X (Brown et al., 1991). Jeho produktem je nekódující
RNA, která se podílí na heterochromatizaci, tvorbě Xist RNA mraku kolem inaktivovaného
chromosomu X. Bylo prokázáno, že je to rozhodující faktor při výběru chromosomu X a šíření
umlčování budoucího inaktivního chromosomu (Marahrens et al., 1998). Nicméně mechanismus,
kterým Xist RNA umlčuje geny na chromosomu, je zatím nejasný. Bylo zjištěno, že před úplným
vypnutím genů na neaktivním chromosomu dojde k eliminaci RNA polymerázy II a transkripčních
faktorů (Chaumeil et al., 2006). Poté následuje ztráta aktivních a navození umlčovacích
chromatinových markerů, které se vyskytují v uspořádaném sledu událostí a zahrnují např.
trimetylaci histonu H3 na lysinu 27 (H3K27me3) pomocí Polycomb komplexu PRC2, metylace
promotorových oblastí a vazbu represivní histonové varianty macroH2A (Chow a Heard, 2009).
Výsledkem je inaktivní chromosom X.
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Obrázek 6: Diferenciace samičích embryonálních kmenových buněk. Xist mrak indukuje tvorbu transkripčně
umlčeného repetitivního kompartmentu. Jelikož jsou geny umlčeny, jsou tedy do tohoto kompartmentu
začleněny. Možný mediátor pro tuto internalizaci může být matrix-asociovaný protein SATB1 (upraveno podle
Chow a Heard, 2009).

Antisense ke genu Xist je gen Tsix. Jeho produktem je nekódující RNA dlouhá 40 kb, která je
přepisována „downstream“ přes lokus Xist (Lee et al., 1999). Tsix zabraňuje hromadění Xist na
jednom z chromosomů X a tím udržuje aktivní euchromatinový stav zvoleného chromosomu.

8.2

Patogeneze
Možné patogeneze zapříčiněné inaktivací chromosomu X jsou způsobené tím, že dojde

k umlčení nepoškozeného chromosomu. Porucha se tedy může projevit tam, kde zůstal aktivní
defektní chromosom X. U heterozygotních žen je důsledkem buněčný mosaicismus.
X-vázaná ektodermální dysplazie je dědičná nemoc jinak nazývána
Christův-Siemensův-Tourainův syndrom (CST). Je charakterizována velkou a komplexní skupinou
onemocnění jako jsou hypotrichóza (ztráta nebo snížení hustoty vlasů), hypodoncie (ztráta zubů) a
hypohidróza (snížení produkce potu nebo úplná ztráta pocení). Nejčastější ektodermální onemocnění
je hypohidrotická (nebo anhidrotická) ektodermální dysplazie (HED), která byla prokázána jako
recesivní X-vázaná choroba (Zonana et al., 2000). Některé případy mají mírné příznaky, jiné
závažnější.
Nejběžnější příčinou jsou mutace v genu pro ektodysplasin-A (EDA), ale mohou být příčinou i
mutace v genu pro ektodysplasin-A receptor (EDAR), nebo v genu pro ektodysplasin-A receptor
asociovaný adapter (EDARADD). Neutrální substituce A1270G (výměna alaninu na pozici 1270 za
glycin), odpovídající nukleotidové záměně v exonu 9 genu EDA1, je ve vazebné nerovnováze se
substitucí Tyr343Cys v extracelulární doméně EDA, která vede k HED (Kobielak et al., 2003). Kauzální
mutací byla také zjištěna substituce A1045G v genu ED1 (Zhang et al., 2007) či hypermetylace
v promotorové oblasti genu EDA (Yin et al., 2013).
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9

Epigenetické mechanismy a jejich role v etiopatogenezi
multifaktoriálních onemocnění
Multifaktoriální choroby jsou dnes zkoumány po celém světě. Řada vědeckých týmů

bádá nad jejich etiopatogenezí (soubor příčin a mechanismů, které vedou ke vzniku a rozvoji
onemocnění), aby detailněji na molekulární úrovni pochopili příčinu nemoci a dovedli jí tak
lépe léčit. Vlivy u multifaktoriálních chorob, které přispívají k rozvoji nemoci, jsou genetické
(zděděné) nebo environmentální. Mezi environmentální faktory patří např. životní styl,
výživa, infekce (virová či bakteriální), hygienické podmínky, znečištěné ovzduší, změny
podnebí, UV záření, atd. Vnější faktory jsou nezbytné ke spuštění multifaktoriálních
onemocnění. K multifaktoriálním onemocněním se řadí autoimunitní choroby, kdy tělo
rozpoznává své vlastní buňky jako cizí a jeho imunitní systém je napadá a ničí.

9.1

Autoimunitní onemocnění
O autoimunitním onemocnění hovoříme tehdy, když autoimunitní reakce vede

k poškození vlastních tkání. Reakce může být buď humorální (látková), nebo buněčná.
Nastane-li humorální autoimunitní reakce, dojde k tvorbě autoprotilátek a výsledkem je
tkáňové poškození cytotoxickými mechanismy nebo tvorba a ukládání imunokomplexů
(spojení protilátek a antigenů). Buněčná autoimunitní reakce vede k tvorbě zánětu, který je
vyvolaný aktivací makrofágů, cytotoxickými (Tc) a pomocnými (Th) T lymfocyty a jejich
cytokiny. Autoimunitní onemocnění vzniká postupně a jednotlivé fáze rozvoje choroby
mohou trvat měsíce nebo roky.

9.2

Příčiny vzniku autoimunitního onemocnění
Hlavním rysem autoimunitního onemocnění je zánět, proto se v současné době

častěji používá označení IMID (immune mediated inflammatory disorders), což v českém
překladu znamená imunitou zprostředkované zánětlivé poruchy. Příčinou pro vznik
autoimunitního onemocnění je prolomení autotolerance (schopnost organismu tolerovat
jemu vlastní struktury). Na vzniku porušené imunitní tolerance a následné dysbalance
imunitního systému se podílí více faktorů, které se dělí na faktory vnitřní (genetické) a vnější
(environmentální). Tyto faktory se navzájem kombinačně doplňují, někdy v etiologii
převládají faktory genetické, jindy faktory zevního prostředí.
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9.3

Vnitřní faktory
Vnitřní faktory jsou dány genetickou predispozicí. Konkordantní výskyt chorob je u

jednovaječných dvojčat, pravděpodobnost propuknutí nemoci u obou dvojčat se pohybuje
mezi 25 – 70 % (Stefan et al., 2014; Svendsen et al., 2013). Hlavním genetickým
predispozičním faktorem vzniku autoimunitních chorob je hlavní histokompatibilitní komplex
(major histocompatibility complex = MHC), u člověka nazývaný lidské leukocytární antigeny
(human leukocyte antigens = HLA). Dalšími genetickými faktory jsou geny kódující T buněčné
receptory (T cell receptors = TCR), těžké řetězce imunoglobulinů (Ig), cytokiny, složky
komplementu, proteiny regulující apoptózu a aktivaci buněk, či geny spojené
s imunodeficity.
Geny kódující HLA se nacházejí na krátkém raménku 6. chromozomu (oblast 6p21).
Rozeznáváme dvě hlavní skupiny těchto transmembránových molekul, HLA I. a II. třídu.
Antigeny HLA I. třídy jsou detekovány na všech jaderných buňkách a jsou rozpoznávány
cytotoxickými CD8+ T lymfocyty (Tc). Oproti tomu antigeny HLA II. třídy jsou konstitutivně
detekovány pouze na antigen-prezentujících buňkách, jako jsou makrofágy, dendritické
buňky, B lymfocyty, a jsou rozpoznávány pomocnými CD4+ T lymfocyty (Th).
U řady autoimunitních chorob je známá asociace s určitým haplotypem nebo
s predispozičními alelami HLA I. třídy a pak hlavně HLA II. třídy. V případě HLA I. třídy je
nejznámější asociace HLA-B27 s Bechtěrevovou ankylozující spondylitidou, kdy 95% všech
pacientů je pozitivních na tento antigen. Přesný mechanismus této predispozice však zatím
není znám, i když existuje celá řada hypotéz (Zambrano-Zaragoza et al., 2013). V případě HLA
II. třídy, které predisponují pro všechny ostatní autoimunity, jsou nejčastější predispoziční
antigeny HLA-DR3 a HLA-DR4. Příkladem je diabetes mellitus, u kterého jsou tyto antigeny
hlavním rizikovým faktorem (Gillespie et al., 2014).

9.4

Vnější faktory
Mezi vnější faktory predispozice k autoimunitním chorobám patří zejména

nedostatečná antigenní stimulace (tzv. hygienická hypotéza), která vede k imunitní
dysbalanci a k reakci proti strukturám vlastního těla. Důležitou preventivní roli hraje kojení,
které má trvat minimálně 6 měsíců a které umožňuje optimální rozvoj střevní slizniční
imunity u kojence. Rovněž mateřské mléko, na rozdíl od kravského, není imunogenní a
nevyvolává patologické zkřížené reakce. Obsahuje protilátky, které v prvních měsících života
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chrání před infekcí. Ukazuje se, že delší doba kojení může souviset s nižším rizikem vzniku
diabetu 2. typu (Jäger et al., 2014).
Mezi vyvolávající faktory klinických projevů autoimunitního postižení se řadí infekce,
stres, farmaka, chemikálie a UV záření.

9.5

Choroby způsobené autoimunitním onemocněním
V zásadě se autoimunitní onemocnění dělí na dvě velké skupiny, autoimunity

systémové a orgánově specifické. Hranice mezi nimi není příliš ostrá a často se navzájem
prolínají.
Systémová autoimunitní onemocnění jsou převážně způsobena imunokomplexovým
typem poškození tkání. Patří sem např. systémový lupus erythematodes (multiorgánové
onemocnění projevující se bolestmi kloubů, postižením ledvin, kůže a centrální nervové
soustavy), revmatoidní artritida (zánětlivé postižení kloubů), systémová sklerodermie
(onemocnění projevující se zbělením prstů, fibrózou kůže a orgánů) a dermatomyositida.
Orgánově specifická autoimunitní onemocnění jsou lokalizovaná k určitému orgánu.
Dochází ke tkáňovému poškození, které je způsobené T lymfocyty nebo autoprotilátkami.
Z buněčných autoimunit sem patří např. diabetes mellitus I. typu (autoimunitní reakce proti
beta-buňkám pankreatu), Addisonova nemoc (autoimunitní reakce proti kůře nadledvin),
roztroušená skleróza (autoimunitní reakce proti myelinu mozkových tkání) a psoriáza
(autoimunitní reakce proti kožním antigenům). Typickým zástupcem humorální autoimunity
je myasthenia gravis (produkce autoprotilátek proti acetylcholinovému receptoru) či GravesBasedowova choroba (produkce autoprotilátek proti thyreotropnímu receptoru štítné žlázy).
9.5.1 Diabetes mellitus I. typu (T1DM)

Diabetes mellitus I. typu (T1DM) je způsobený autoimunitní destrukcí beta buněk
Langerhansových ostrůvků pankreatu, které produkují inzulínu. Manifestuje se zpravidla
v dětství a v mladém věku. Existuje typ, který vzniká u dospělého člověka a nazývá se latentní
autoimunitní diabetes dospělých (LADA). Postihuje ženy i muže stejnou měrou.
Nejvýznamnější a nejsilnější genetické riziko k T1DM mají jedinci s genotypem
HLA-DR3-DQ2 a HLA-DR4-DQ8 (Singal a Blajchman, 1973). Diagnostickým kritériem pro
T1DM je přítomnost autoprotilátek proti specifickým antigenům beta buněk pankreatu
včetně inzulínu, glutamát dekarboxylázy (GAD) a protein tyrosin fosfatázy (islet antigen 2 =
IA-2).
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K predispozičním environmentálním rizikům se řadí nedostatečná antigenní
stimulace, virové infekce nebo nedostatek vitamínu D (Holick, 2004). Byly dále zjištěny určité
perinatální vlivy, které mohou přispět ke zničení autotolerance a k vývoji diabetu. Příkladem
jsou prodělání zarděnek v době těhotenství, preeklampsie (těhotenská toxikóza) a krátký
gestační věk.
9.5.2 Roztroušená skleróza (RS)

První člověk, který v roce 1868 popsal roztroušenou sklerózu (RS) jako samostatnou
chorobu, byl francouzský neurolog Jean-Martin Charcot. Jde o onemocnění, kdy dochází
k rozpadu myelinové pochvy kolem axonů. Imunitní buňky rozpoznávají myelin jako
cizorodou strukturu a destruují ho. Rozpad myelinu způsobuje zpomalení přenosu nervového
vzruchu a to vede k typickým příznakům, jako jsou poruchy zraku, svalová slabost, potíže
s koordinací pohybů a rovnováhou, problémy s myšlením a pamětí, pocity mravenčení,
píchání nebo necitlivost.
Nejčastěji jsou postihováni mladí dospělí ve věku od dvaceti do čtyřiceti let a dvakrát
častěji to bývají ženy než muži (Duquette et al., 1992). Nemoc se však může vyskytovat i u
mladších jedinců; u 2 % pacientů před dosažením desátého roku života a u 5 % pacientů před
dosažení šestnácti let. Celková průměrná délka života od vzniku onemocnění je nejméně 25
let (Compston a Coles, 2002).
Predispozice k chorobě je dána opět souhrnným působením genetických a
environmentálních faktorů. Nejvíce přispívají k rozvoji nemoci alely HLA DRB1*1501,
DRB5*0101 a DQB1*0602 (Kaushansky et al., 2012). Mezi vnější faktory patří různé
klimatické podmínky (sluneční záření, déšť, teplota) a geografické jevy (přítomnost
stopových prvků). Dalším faktorem jsou mastné kyseliny. Předpokládá se, že RS souvisí
s konzumací zvířecích tuků chudých na nenasycené mastné kyseliny. Nemoc je tedy běžná
v západní Evropě a severní Americe, kde je konzumace zvířecích tuků vysoká, a není tak častá
v Asii, jižní Evropě, černé Africe a Japonsku, kde naopak je konzumace zvířecích tuků nízká
(Dick, 1976).
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9.6

Léčba autoimunitních chorob
Ve většině případů není známa primární příčina onemocnění, a proto je jedinou

možností nasazení imunosupresivních látek, které nespecificky potlačují aktivitu lymfocytů a
působí protizánětlivě. Nejvíce používané léky na systémové autoimunitní onemocnění jsou
kortikosteroidy, azathioprin, cyklofosfamid a methotrexát. Může být použita substituční
léčba, jako je např. podání inzulinu u diabetu.
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10

Závěr
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo shrnout dosavadní zásadní poznatky o epigenetice.

Epigenetické mechanismy byly postupně objevovány ve druhé polovině 20. století. Je zřejmé, že 21.
století nám otevírá nové možnosti pro ještě lepší prozkoumání jejich regulace a podrobnější odhalení
všech procesů, podílejících se na tomto fascinujícím ději.
Nejlépe je prozkoumána metylace DNA na CpG dinukleotidech. Metylace je závislá na třech
hlavních enzymech, jsou to metyltransferázy DNMT1, DNMT3a a DNMT3b. DNMT1 má hlavní funkci
při udržení metylačního vzoru v nově syntetizovaném vlákně DNA. Zásadní pro vývoj a vytvoření
vzorů během ontogeneze jsou de novo metyltransferázy DNMT3a a DNMT3b.
Změna konformace chromatinu je dána hlavně modifikací histonových proteinů. Cílem
modifikací je rozvolnění nebo kondenzace dané oblasti chromosomu, tedy aktivace (transkripce)
nebo inhibice genové exprese. Pokud se přidá acetylová skupina na lysinové zbytky histonů, dojde
k rozvolnění chromatinové struktury, a tím i k transkripci genu. Protikladem je deacetylace, kdy je
chromatin kondenzovanější, čímž je i gen umlčen. Metylace histonů je znakem jak aktivace, tak
inhibice genové exprese. Metylace argininu je spjata s aktivací transkripce. Metylace lysinu může
aktivovat nebo inhibovat transkripci v závislosti na tom, na které pozici histonu dojde k metylaci.
Jednou z velmi zkoumaných oblastí je léčba založená na inhibitorech enzymů histon deacetyláz
HDCA. Jsou předmětem studia hlavně u protinádorové léčby, ale také u terapeutických intervencí u
psychiatrických, metabolických i autoimunitních chorob, avšak výsledky nejsou pokaždé uspokojivé.
Z hlediska možného využití se zdá nejperspektivnější RNAi. Je to oblast epigenetiky, která
nabízí obrovské využití v prevenci, diagnostice a terapii řady závažných nemocí. Rozlišují se tři
základní typy krátkých RNA: miRNA, siRNA a piRNA. Molekuly miRNA představují slibný preventivní
marker, který by se mohl snadno stanovovat v moči nebo krvi pacienta pro potřeby prevence a
diagnostiky. Molekuly siRNA naopak by mohly být léčebně použity na molekulární úrovni tak, že by
ovlivňovaly aktivitu daných genů ve specifických buňkách.
Problematika multifaktoriálních chorob, mezi které se řadí autoimunitní onemocnění
postihující asi 4 % populace, je složitá. Jejich rozvoj je závislý jak na genetických, tak na
environmentálních faktorech. U jednotlivých pacientů je velmi důležitý individuální přístup, neboťˇ
příčiny a rozvoj mohou být variabilní, lišící se od jedince k jedinci. Příznaky se nemusí vždy projevit
v plném rozsahu a tím i prognóza nemoci může být odlišná.
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