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Abstrakt 

Konštitutívny heterochromatín eukaryot obsahuje rôzne typy repetitívnej DNA  

a transpozóny charakteristické pre danú oblasť. DNA centromerických a telomerických 

oblastí  je obvykle vysoko metylovaná a prepisovaná za vzniku RNA transkriptov, ktoré 

sa spolu s histónmi, ich modifikáciami a nehistónovými proteínmi podieľajú na tvorbe, 

funkciách a šírení heterochromatínu. Najtypickejšou modifikáciou histónov 

v heterochromatíne je ich metylácia, ktorá tvorí väzbové miesto pre proteín HP1. Tento 

proteín (a jeho paralógy u ostatných eukaryot okrem S. cerevisiae) sa účastní tvorby 

komplexov zahŕňajúcich ďalšie proteíny, z nich významnými sú histónové metylázy 

SUV39H a ich paralógy. Esenciálne sú aj proteíny telozómu regulujúce telomerický hete-

rochromatín, proteíny zo skupiny „Polycomb“ a mnohé ďalšie, ako napr. MBD1, Epe1, 

SUMO a DNA metylázy DNMT. Mnohé proteíny pracujú spolu v komplexoch, ktoré sa 

účastnia mechanizmov potrebných pre heterochromatín, napríklad RDRC a RITS kom-

plexy v RNA interferencii, SHREC komplex v šírení heterochromatínu či PRC komplexy, 

ktoré participujú na tvorbe heterochromatínu v špecifických situáciách. 

 

Kľúčové slová: centroméra, DNA, histón, HP1, konštitutívny heterochromatín, me-

tylácia, modifikácia, proteín, RNA, špecifický, teloméra 



 

 

Abstract 

Constitutive heterochromatin of eukaryotes includes various types of repetitive DNA 

and transposons characteristic for given region. DNA of centromeric and telomeric re-

gions is usually highly methylated and transcribed to RNA transcripts, which participate 

in formation, functions and spreading of heterochromatin along with histones, their 

modifications and non-histone proteins. The most typical histone modification in heter-

ochromatin is methylation, which forms the binding site for protein HP1. This protein 

(and his paralogues in other eukaryotes except for S. cerevisiae) participates in for-

mation of complexes including other proteins like histone methylases SUV39H and their 

paralogues. Essential are also telosome proteins regulating telomeric heterochromatin, 

Polycomb group proteins and many others, for instance MBD1, Epe1, SUMO and DNA 

methylases DNMT. Many proteins form complexes, which partake in mechanisms neces-

sary for heterochromatin maintenance, for example RDRC and RITS complexes in RNA 

interference, SHREC complex in heterochromatin spreading, and PRC complexes form-

ing heterochromatin in specific situations. 

 

Key words: centromere, DNA, histone, HP1, constitutive heterochromatin, methyla-

tion, modification, protein, RNA, specific, telomere 

 



 

 

Obsah 

Abstrakt...................................................................................................................................................................... iii 

Abstract ...................................................................................................................................................................... iv 

Obsah ............................................................................................................................................................................ v 

Zoznam použitých skratiek .............................................................................................................................. vi 

1 Úvod ..................................................................................................................................................................... 1 

2 Molekulárna stavba DNA konštitutívneho heterochromatínu ................................................ 2 

2.1 DNA heterochromatínu ..................................................................................................................... 2 

2.2 Centromerický heterochromatín.................................................................................................. 3 

2.3 Pericentromerický heterochromatín ......................................................................................... 7 

2.4 DNA telomerického a subtelomerického heterochromatínu .......................................... 8 

2.5 Metylácia DNA v heterochromatíne ............................................................................................ 9 

3 Úloha RNA v konštitutívnom heterochromatíne ........................................................................ 12 

4 Proteíny v konštitutívnom heterochromatíne ............................................................................. 13 

4.1 Histónové proteíny a ich modifikácie v heterochromatíne .......................................... 14 

4.2 HP1 ........................................................................................................................................................... 16 

4.2.1 Cicavčie izoformy HP1 ........................................................................................................... 18 

4.2.2 Izoformy HP1 u Drosophila melanogaster ................................................................... 19 

4.2.3 Izoformy HP1 u Schizosaccharomyces pombe ............................................................ 20 

4.3 Histónové metyltransferázy ........................................................................................................ 22 

4.4 Rap1 a Sir proteíny ........................................................................................................................... 23 

4.5 „Polycomb group“ proteíny .......................................................................................................... 25 

5 Tvorba a šírenie konštitutívneho heterochromatínu ............................................................... 28 

5.1 Formovanie centromerického heterochromatínu ............................................................ 28 

5.2 Formovanie telomerického heterochromatínu .................................................................. 31 

6 Záver ................................................................................................................................................................. 34 

7 Použitá literatúra ....................................................................................................................................... 35 

 

  

 



 

 

 

Zoznam použitých skratiek 

5-aza-dC 5-aza-2´-deoxycytidine 5-aza-2´-deoxycytidín 
a pod.  a podobne 
A, T, G, C adenine, thymine, guanine, 

cytosine 
adenín, tymín, guanín, cy-
tozín 

acH4K12/16 acetylation of lysine 12/16 
of histone H4 

acetylácia lyzínu 12/16 
histónu H4 

ADP adenosine diphosphate adenozíndifosfát 
Ago1 argonaut 1 proteín argonaut 1 
AtCon Arabidopsis thaliana clone satelit u A. thaliana 
BAC bacterial artificial chromo-

some 
umelý bakteriálny chromo-
zóm 

bp base pair pár báz 
cAMP cyclic adenosine mono-

phosphate 
cyklický adenozínmonofos-
fát 

CBX chromobox chromobox gén 
Cbx2 chromobox homolog 2 chromobox homológ 2 
Ccq1 coiled-coil quantitatively 

enriched protein 1 
proteín Ccq1 obohatený o 
„coiled-coil“ štruktúry 

CD chromodomain chromodoména 
Cdc13 cell division cycle 13 proteín Cdc13 rozoznáva-

júci G-presah u S. cerevisiae 
CDE(s) conserved DNA element(s) konzervovaný(é) DNA ele-

ment(y) 
cen253 centromere repetitive DNA 

PSS253 
repetícia cen253 centro-
mér S. pombe 

CenH3 centromeric histone H3 centromerický histón H3 
CENP-B centromere protein B centromerický proteín B 
Cid14 caffeine-induced death pro-

tein 14 
poly(A) polymeráza Cid14 

Clr3 cryptic loci regulator 3 históndeacetyláza Clr3 u S. 
pombe 

Clr4 cryptic loci regulator 4 histónmetyltransferáza 
Clr4 u S. pombe 

CMT3 chromomethylase 3 chromometyláza 3 
cnt central core centrálny lokus centroméry 

S. pombe 
CSD chromoshadow domain „chromoshadow“ doména 
CUL4 culline4 proteín CUL4 u S. pombe 
CXXC  doména proteínu MBD1 
D4Z4 human satellite of class 

D4Z4 
ľudský satelit triedy D4Z4 

DCDC DIM (defective in methyla-
tion)-5/-7/-9/CUL4 (cullin 
4)/DDB1 (Damaged DNA 
binding protein 1) complex 

komplex obsahujúci prote-
íny DIM-5/7/9, CUL4  
a DDB1 



 

 

Dcr1 dicer 1 proteín dicer 1  
DDB1 damaged DNA binding pro-

tein 1 
proteín DDB1 komplexu 
DCDC u N. crassa 

dg, dh sequences dg (dogentai) 
and dh (h is next in alpha-
bet after g) 

sekvencie dg a dh u S. po-
mbe 

dim-2 defective in methylation-2 gén kódujúci DNA me-
tyltransferázu DIM-2 u N. 
crassa 

DIM-5/7/9 defective in methylation-
5/7/9 

DNA metyltransferázy DIM-
5/7/9 u N. crassa 

DNA deoxyribonucleic acid deoxyribonukleová kyseli-
na 

DNMT(s) DNA methyltransferase(s) DNA metyltransferáza(y) 
DSB double-stranded break dvojvláknový zlom 
dsDNA double-stranded DNA dvojvláknová DNA 
dsRNA double-stranded RNA dvojvláknová RNA 
Epe1 histone demethylation pro-

tein Epe 1 
históndemetyláza Epe1 
s Jmjc doménou 

Ezh2 enhancer of zeste homolog 
2 

proteín Ezh2 zo skupiny 
„Polycomb“ 

FISH fluorescent in situ hybridi-
zation 

fluorescenčná in situ hybri-
dizácia 

FSHD facioscapulohumeral 
muscular dystrophy 

facioscapulohumerálna 
svalová dystrofia 

GSAT gamma-satellite trieda gamma-satelitov u 
primátov 

H1/2A/2B/3/4 histone H1/2A/2B/3/4 histón H1/2A/2B/3/4 
H3K20me3 trimethylation of lysine 20 

of histone H3 
trimetylácia lyzínu 20 his-
tónu H3 

H3K27me1/2/3 mono/di/trimethylation of 
lysine 27 of histone H3 

mono/di/trimetylácia lyzí-
nu 27 histónu H3 

H3K36me2 dimethylation of lysine 36 
of histone H3 

dimetylácia lyzínu 36 his-
tónu H3 

H3K9me1/2/3 mono/di/trimethylation of 
lysine 9 of histone H3 

mono/di/trimetylácia lyzí-
nu 9 histónu H3 

H3S10/28ph phosphorylation of serine 
10/28 of histone H3 

fosforylácia serínu 10/28 
histónu H3 

H4K12/16 lysine 12/16 of histone H4 lyzín 12/16 histónu H4 
H4K20me1 monomethylation of lysine 

20 of histone H4  
monometylácia lyzínu 20 
histónu H4 

HDAC histonedeacetylase históndeacetyláza 
Het-A Het-A non-LTR retrotran-

sposon 
retrotranspozón 
v telomérach D. melano-
gaster 

HM hidden MAT umlčaný párovací lokus HM 
u kvasiniek 

HMT(áza) histonemethyltransferase histónmetyltransferáza 
HORs higher order repeats vyššie frakcie alphoidov 



 

 

HP1 heterochromatin protein 1 heterochromatínový prote-
ín 1 

hPc2 human Polycomb group 
protein 2 

proteín hPc2 skupiny „Po-
lycomb“ 

hsRNP heterochromatin-specific 
ribonucleoprotein particles 

ribonukleoproteínové čas-
tice špecifické pre hetero-
chromatín 

Chp1/2 chromodomain protein 1/2 proteín Chp1/2 s chro-
modoménou 

imrL/R innermost repeats 
left/right 

repetícia naľavo/napravo 
od cnt lokusu u S. pombe 

kb kilobase kilobáza 
LINE long interspersed nuclear 

element 
retrotranspozón bez LTR 
sekvencií 

LTR long terminal repeats dlhé terminálne repetície 
vírusových transpozónov 

MaSat major satellite majoritná satelitná DNA 
matPRC1 maternally provided PRC1 

complex 
maternálne poskytnutý 
komplex PRC1 

MBD1 methyl-CpG-binding doma-
in protein 1 

proteín MBD1 s metyl-CpG-
väzbovou doménou 

Mbp magebase pair megapár báz 
MiSat minor satellite minoritná satelitná DNA 
mRNA mediator RNA mediátorová RNA 
MS3/4 mouse satellite 3/4 myší satelit 3/4 
NAD nicotinamidadenine dinuc-

leotide 
nikotínamidadenín dinuk-
leotid 

napr.  napríklad 
NuA4 nucleosome acetyltransfe-

rase of H4 
acetyltransferáza histónu 
H4 

obr./Obr.  obrázok 
ORC origin recognition complex komplex rozoznávajúci rep-

likačný počiatok 
ORI origin of replication replikačný počiatok 
pAL1 pAL1 repetitive sequence satelit pAL1 u A. thaliana 
PcG Polycomb group proteins proteíny skupiny „Poly-

comb“ 
PEV position effect variegation pozičný efekt variegácie 
PIM1 proviral integrations of 

Moloney virus 1 
serín/threonínová proteín-
kináza PIM1 

PKA protein kinase A proteínkináza A 
Pol II RNA polymerase II RNA polymeráza II 
popr.  poprípade 
Pot1 protection of telomeres 1 proteín Pot1 rozoznávajúce 

G-presah u S. pombe 
PRC Polycomb repressive com-

plex 
„Polycomb“ represívny 
komplex 

PXVXL  pentapeptidový motív po-
trebný pre dimerizáciu HP1 



 

 

Rap1/RAP1 repressor/activator protein 
1 

represor/aktivátor proteín 
1 

Rat1 ribonucleic acid trafficking 
1 

exonukleáza Rat1 

RB retinoblastoma proteíny čeľade retinoblas-
toma 

RdDM RNA-directed DNA methy-
lation 

RNA-riadená DNA metylá-
cia 

rDNA ribosomal DNA ribozomálna DNA 
Rdp1 RNA-directed polymerase 1 RNA-dependentná poly-

meráza 1 
RDRC RNA-directed RNA-

polymerase complex 
RNA-dependentný RNA-
polymerázový komplex 

Rif1/2 Rap1 interacting factor 1/2 Rap1 interagujúci faktor 
1/2 

Rik1 chromatin modification-
related protein Rik1 

proteín Rik1 u S. pombe 

Ring1b ring finger protein 1b E3 ubikvitín ligáza Ring1b 
RIP repeat-induced point genómový obranný systém 

u N. crassa 
RITS RNA-induced transcriptio-

nal silencing complex 
RNA-indukovaný komplex 
umlčujúci transkripciu 

RNA ribonucleic acid ribonukleová kyselina 
RNAi RNA interference RNA interferencia 
RNAPII RNA polymerase II RNA polymeráza II 
Rnf2 ring finger protein 2 myší homológ Ring1b 
RpL5 ribosomal protein L5 gén pre ribozomálny prote-

ín L5 
rRNA ribosomal RNA ribozomálna RNA 
satDNA satellite DNA satelitná DNA 
SET SU(VAR)3-9/Enhancer-of-

zeste/Trithorax domain 
SU(VAR)3-9/Enhancer-of-
zeste/Trithorax doména 

SHREC Snf2/Hdac-containing 
repressor complex 

represorový komplex ob-
sahujúci Snf2/Hdac 

Sir silent information regula-
tor 

proteíny Sir telozómu S. 
cerevisiae 

siRNA small interfering RNA malá interferenčná RNA 
SPR surface plasmon resonance povrchová plazmónová 

rezonancia 
Srpt subtelomeric repetitive 

sequences 
subtelomerické repetitívne 
sekvencie 

ssRNA single-stranded RNA jednovláknová RNA 
SU(VAR)3-7/3-9 suppressor of variegation 

3-7/3-9 
supresor variegácie  
3-7/3-9 

SUMO small ubiquitine-like modi-
fier 

malý modifikátor príbuzný 
ubikvitínu 

SUUR suppressor of underrepli-
cation 

supresor hyporeplikácie 

SUV39H suppressor of variegation supresor variegácie 39H 



 

 

39H 
SUV4-20H suppressor of variegation 

4-20H 
supresor variegácie 4-20H 

Suz12 suppressor of zeste 12 proteín Suz12 skupiny „Po-
lycomb“ 

Swi6 switching deficient 6 paralóg HP1 u S. pombe 
Tab.  tabuľka 
TAHRE telomere-associated and 

Het-A-related element 
retrotranspozón 
v telomérach D. melano-
gaster 

TART telomere-associated retro-
transposon 

retrotranspozón 
v telomérach D. melano-
gaster 

TAS telomere-associated sequ-
ences 

sekvencie asociované s te-
lomérou 

Tas3 RITS complex protein 3 proteín Tas3 komplexu 
RITS 

Taz1 telomere length regulator 
Taz1 

proteín Taz1 telozómu S. 
pombe 

TCAST Tribolium castaneum satel-
lite TCAST 

satelitná DNA TCAST u  
T. castaneum 

TERRA telomeric repeat containing 
RNA 

RNA obsahujúca telomeric-
kú repetíciu 

TET ten-eleven translocation 
methylcytosine dioxygena-
se 

enzým TET premieňajúci 5-
metylcytozín na 5-
hydroxymetylcytozín  

TPE telomeric position effect telomerický pozičný efekt 
TRF1/2 telomeric repeat binding 

factor 1/2 
telomerický väzbový faktor 
1/2 

tRNA transfer RNA transférová RNA 
trx-G Trithorax group proteins proteíny skupiny Trithorax 
UHRF1 ubiquitine-like PHD and 

RING finger domain-
containing protein 1 

proteín 1 príbuzný ubikvi-
tínu s doménami PHD 
a RING „finger“ 

YAC yeast artificial chromosome umelý kvasinkový chromo-
zóm 
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1 Úvod 

V jadre eukaryotických organizmov je lokalizovaná DNA, ktorá spolu so špecifickými 

proteínmi a RNA tvorí tzv. chromatín, ktorý je usporiadaný do vyšších štruktúr formujú-

cich chromozómy. Tieto telieska zabezpečujú radu funkcií potrebných pre bunku, ako sú 

okrem iného ochrana genetickej informácie pred poškodením, segregácia genetickej in-

formácie do dcérskych buniek a zbalenie neúmerne dlhej DNA do veľmi malého priesto-

ru jadra bunky. Už počiatky výskumu chromozómov a chromatínu viedli vedcov 

k myšlienke, že štúdium štruktúr nesúcich gény je nutné aj preto, že aktivita génov je 

ovplyvňovaná prostredím chromatínu, v ktorom sa nachádzajú. Štúdium chromozómov 

viedlo k  odlíšeniu dvoch základných typov chromatínu – euchromatínu 

a heterochromatínu. Odlišnosti týchto typov chromatínu spočívajú predovšetkým 

v štruktúre na úrovni DNA, prítomnosti špecifických proteínov, transkripčnej aktivite, 

dobe replikácie v S-fáze a úrovni kondenzácie. Euchromatín je prevažne rozvoľnená 

forma chromatínu nesúca väčšinu génov, ktorá často podlieha aktívnej transkripcii, re-

prezentuje väčšinu genómu a podlieha pravidelným cyklom kondenzácie 

a dekondenzácie behom životného cyklu bunky.  

Heterochromatín bol objavený v roku 1928 a popísaný ako typ chromatínu, ktorý 

ostáva vysoko kondenzovaný počas celého životného cyklu bunky. Neskôr boli odlíšené 

dve distinktívne varianty heterochromatínu – konštitutívny a fakultatívny. Druhý zmie-

nený typ sa často vyskytuje na pohlavných chromozómoch a jedná sa o chromozóm či 

oblasti chromozómu heterochromatinické a epigeneticky inaktivované len u určitého 

pohlavia, v určitom tkanive alebo v určitej fáze vývoja. Intenzívne preskúmaným príkla-

dom je kompenzácia dózy pohlavných chromozómov v somatických tkanivách sa-

míc cicavcov inaktiváciou jedného X chromozómu, ktorý v interfáze tvorí kompaktnú 

masu fakultatívneho heterochromatínu zvanú Barrovo teliesko.  

Konštitutívny heterochromatín je málo transkripčne aktívny, s veľmi nízkou koncen-

tráciou génov, tvorený prevažne repetitívnymi DNA sekvenciami. Často je bohatý na A+T 

alebo G+C páry báz. Pozoruhodná je schopnosť heterochromatínu umlčovať gény priľah-

lých úsekov euchromatínu mechanizmom známym ako pozičný efekt (tiež pozičný efekt 

variegácie – PEV). Konštitutívny heterochromatín je lokalizovaný predovšetkým 

v oblasti centromér a telomér, menej častý je v interkalárnej pozícii. Často obklopuje 

klastry rRNA génov v oblastiach nukleolárnych organizátorov. Známe sú aj prípady, ke-

dy tvorí veľkú časť chromozómu (napr. celé rameno) alebo sú ním tvorené kompletne 
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celé chromozómy – tzv. B-chromozómy. Špecifické zloženie má konštitutívny hetero-

chromatín holokinetických chromozómov (chromozómov bez distinktívnej centroméry, 

na ktoré sa kinetochorové mikrotubuly deliaceho vretienka upínajú po cele ich dĺžke). 

Predložená bakalárska práca sa zaoberá molekulárnou stavbou konštitutívneho hetero-

chromatínu, konkrétne jeho špecifickými DNA sekvenciami, RNA a proteínmi, ako aj 

modifikáciami DNA a proteínov typickými pre heterochromatín. 

Heterochromatín bol dlhú dobu pokladaný za inertnú neaktívnu časť genómu či do-

konca (na základe repetitívnej povahy jeho DNA sekvencií) za odpadnú či parazitickú 

zložku chromozómov. S postupným rozvojom molekulárnych metód sa však ukazuje, že 

sú v ňom lokalizované v malom množstve špecifické gény – výskumy boli realizované 

hlavne u Drosophila melanogaster („fertility factors“ kľúčové pre plodnosť na Y chromo-

zóme; gény pre životaschopnosť ako light, rolled, RpL5 a pod. na chromozómoch 2 a 3 

a ďalšie). Špecifické transkripty vzniknuté v heterochromatíne pomáhajú udržiavať he-

terochromatinický stav. Mnoho výskumov indikuje, že heterochromatín je zodpovedný 

aspoň určitým príspevkom za radu ďalších funkcií. Podieľa sa na párovaní a segregácii 

homologických chromozómov, kohézii chromatíd, ochrane priľahlého euchromatínu 

pred poškodením („bodyguard hypothesis“) či jeho inhibícii (spomínaný pozičný efekt). 

Napriek množstvu nových poznatkov sú heterochromatinické funkcie stále ešte nejas-

nou a málo prebádanou oblasťou.  

2 Molekulárna stavba DNA konštitutívneho heterochromatínu 

2.1 DNA heterochromatínu 

Napriek pokročilým technikám, ktoré umožňujú sekvenovanie eukaryotických genó-

mov, všetky genómy nie sú kompletne osekvenované, nakoľko je zložité identifikovať 

komponenty dlhých úsekov vysoko repetitívnej DNA. Konštitutívny heterochromatín 

väčšiny eukaryot je tvorený práve touto vysoko repetitívnou DNA, tzv.  satelitnou DNA 

(satDNA), popr. stredne repetitívnymi sekvenciami a častý je výskyt transponovateľných 

elementov (Wasserlauf et al. 2015; Garavís et al. 2015). Najintenzívnejší výskum repeti-

tívnej DNA prebieha v miestach jej obvyklej lokalizácie, t. j. v centromerickom, pericen-

tromerickom a telomerickom heterochromatíne. Satelitná DNA pozostáva 

z tandemových repetícií jednotlivých monomérov, ktoré sú charakteristické svojou veľ-

kosťou, komplexitou a nukleotidovými sekvenciami. Niektoré skupiny satDNA môžu 

pretrvávať v genóme po dlhšiu dobu v nemennom stave. Mnohé sa však v priebehu evo-
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lúcie rýchlo rozrôzňujú, čo vedie k vzniku repetícií charakteristických pre rôzne druhy 

(Meštrović et al. 2006; Biscotti et al. 2015). 

2.2 Centromerický heterochromatín  

SatDNA vyskytujúca sa u človeka má charakteristickú kompozíciu na rôznych úsekoch 

chromozómov. V oblasti centromér prevláda výskyt AT-bohatých ɑ-satelitných mono-

mérov o veľkosti 171 bp a počte 10 000 – 20 000 usporiadaných v tandemových repetí-

ciách (alphoidy). Frakcia alphoidov je organizovaná ako tzv. HORs („higher order repe-

ats“), ktoré priamo interagujú s proteínmi na zostavenie kinetochoru (viď Obr. 1). Dôle-

žitým proteínom z tejto skupiny je centromerický proteín B, ktorý sa viaže na 17 bp veľ-

ký sekvenčný motív zvaný CENP-B box lokalizovaný v HORs. CENP-B box pravdepodob-

ne funguje aj ako regulátor aktivity replikačných počiatkov (ORI) centromerickej 

satDNA, nakoľko siRNA1 indukovaná strata boxu pôsobí zvýšenú aktivitu pre-

replikačných komplexov. Replikácia ɑ-satelitov je teda zahájená v ORI, ktoré sú od seba 

vzdialené približne 140 kb, čo odpovedá približne 800 monomérom. To naznačuje, že 

teoreticky jeden monomér z každých 800 môže zahájiť replikáciu a keďže monoméry 

vykazujú vysoký stupeň homológie, potenciál iniciácie majú všetky. Nie je však vylúčené, 

že niektoré monoméry sú rozoznávané pre-replikačným komplexom preferenčne pred 

ostatnými (Erliandri et al. 2014). 

 

Obr. 1: Stavba centromerickej DNA u človeka – farebné šípky mimo HORs („higher order repeats“) ozna-

čujú monomerické alphoidy, znázornená je aj veľkosť HORs v kb (prevzaté a upravené podľa Biscotti et al. 

2015) 

 

Myší konštitutívny heterochromatín druhu Mus musculus obsahuje celkovo štyri 

hlavné typy satDNA, z toho dva lokalizované v centromerickom heterochromatíne. Me-

novite sú to minoritná satDNA (MiSat) bohatá na AT-páry báz a MS3 segment bohatý na 

GC-páry báz, ktoré sú väčšinou navzájom špecificky usporiadané. Po vizualizácii metó-

dou FISH sa MS3 sekvencia javí ako bod, ktorý je ohraničený z oboch strán MiSat, je však 

možné nájsť MS3 segment aj mimo MiSat. MiSat reprezentuje asi 1 % celkového myšieho 

                                                             
1 Centromerická satelitná DNA  bola v experimente ochudobnená o CENP-B boxy pomocou siRNA („small 
interfering RNA“) mechanizmom RNA interferencie. 



4 

 

genómu, MS3 asi 2%. MS3 pozostáva z monomérov veľkých 160 bp a MiSat 

z monomérov veľkých 120 bp (Kuznetsova et al. 2006; Komissarov et al. 2011). 

Centromerický heterochromatín u modelového organizmu Drosophila melanogaster 

je tvorený dvoma veľkými blokmi satelitov AATAT a TTCTC umiestnených vedľa seba. 

V prvom z nich sú priamo inzertované transponovateľné elementy – tri z nich LTR-

retrotranspozóny (HMS Beagle, 412 a Belshazar/3S18) a dva retrotranspozóny neobsa-

hujúce LTR sekvencie (F, You). Tieto elementy sú do satDNA zakomponované priamo, 

nie prostredníctvom ostrovov komplexnej DNA zvaných Motus 1 – 5 lokalizovaných 

v AATAT bloku, ako ukázali predošlé výskumy (Sun et al. 1997). Na 3´ konci TTCTC sate-

litu sa nachádza komplexný DNA ostrov zvaný Maupiti. AATAT a TTCTC satelity sú vyso-

ko homogénne sekvencie, len asi 2,2 % AATAT a 0,3 % TTCTC obsahuje zámeny báz. 

Nižší počet nukleotidových zámen v sekvencii TTCTC naznačuje, že je evolučne mladšou 

sekvenciou. Maupiti je DNA sekvencia veľká asi 39 kb, ktorá obsahuje 16,2 kb AT-

bohatých sekvencií, 4,2 kb Doc transpozónov, 15,1 kb G-like transpozónov a 4,3 kb 

F/Doc-like transpozónov (viď Obr. 2) (Sun et al. 2003). 

 

Obr. 2: Stavba centromerickej DNA u D. melanogaster – tvoria ju dva susedné bloky satelitov AATAT 

a TTCTC, do AATAT bloku sú integrované retrotranspozóny Beagle, F, 412, Belshazar a You, na 3´ konci 

TTCTC bloku sa nachádza DNA ostrov Maupiti s obsahom AT-bohatých sekvencií a transpozónov G-like, 

F/Doc-like a Doc; čísla vyjadrujú veľkosť v bp a šípky označujú 5´  3´ orientáciu (prevzaté z Sun et al. 

2003) 
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Z rastlinnej ríše je experimentálne hojne využívaný modelový organizmus Arabidopsis 

thaliana. Centromerický heterochromatín tohto druhu je tvorený niekoľko Mbp dlhou 

satDNA. Jednotlivé monoméry tejto satDNA sú veľké približne 180 bp a usporiadané 

v repetíciách, ktoré sú príležitostne prerušené retrotranspozónmi Athila. Táto 180 bp 

veľká repetícia sa niekedy nazýva aj pAL1, AtCon či 178 bp repetícia a nachádza sa 

v centromérach všetkých piatich chromozómov tohto druhu (viď Obr. 3). Možno ju in 

vivo detekovať napr. metódou založenou na rozoznaní časti repetitívnej sekvencie 

fúznym proteínom, ktorý pozostáva z DNA-väzbového proteínu s motívom polydaktyl-

ného zinkového prstu a zeleného fluorescenčného proteínu (Sharma & Raina 2005; 

Lindhout et al. 2007; W. Zhang et al. 2008). 

 

Obr. 3: Stavba centromerickej DNA jednotlivých chromozómových párov A. thaliana – čierne krúžky zná-

zorňujú hranice centromér, v legende sú uvedené jednotlivé typy repetitívnej DNA centromér – všetky 

centroméry obsahujú 180 bp repetíciu a okrem nej ďalšie ako 160 bp repetície, DNA pochádzajúcu 

z mitochondrií a 5S rDNA klastry (prevzaté a upravené podľa „The Arabidopsis Genome Iniciative“ 2000) 

 

Väčšina eukaryotických organizmov má teda centroméry zložené z dlhých tandemo-

vých repetícií satDNA, ktoré sú často bohaté na A+T páry báz, avšak nevykazujú jednot-

nú nukleotidovú sekvenciu ani dĺžku. Výnimkou tohto faktu je známy modelový orga-

nizmus z ríše húb, kvasinka Saccharomyces cerevisiae. Jej centromerická DNA dlhá len 

125 bp pozostáva z troch oblastí, ktoré nie sú na rozdiel od vyšších eukaryot tvorené 

repetitívnou DNA. Preto boli tieto oblasti pomenované ako „conserved DNA elements“ 

(CDEs), konkrétne CDEI, CDEII a CDEIII. Sekvencia CDEI je vysoko konzervovaná – 

RTCACRTG, kde R značí variabilný nukleotid. Nie je však pre funkciu centroméry esen-

ciálna. Sekvencia CDEIII je dlhá 24 bp a je pre funkciu centroméry nutná. Tieto oblasti sú 

oddelené 79 – 88 bp dlhou AT-bohatou sekvenciou CDEII, ktorá je tak jediná podobnosť 

s centromérami vyšších eukaryot. Táto oblasť je pravdepodobne zodpovedná za väzbu 

kinetochorových proteínov a teda mikrotubulu. Centroméru síce molekulárne nedefinu-

je (sekvenčná charakteristika centroméry je daná hlavne oblasťou CDEI), avšak je tiež 
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potrebná pre jej správnu funkciu. Jej vysoký AT-obsah však nie je náhodný, ale adenín 

a tymín sú usporiadané špecificky ako An≥4 a Tn≥4 a práve to môže byť dôležité pre 

správnu funkciu centroméry (Baker & Rogers 2005). 

Centromerická DNA Schizosaccharomyces pombe tvorí prechod mezi DNA S. cerevisiae 

a vyšších eukaryot. Obsahuje ako nerepetitívne, tak i repetitívne úseky. Centroméry 

všetkých troch chromozómov kvasinky S. pombe pozostávajú z centrálnej oblasti cnt, 

ktorá nie je tvorená repetitívnymi sekvenciami, avšak je obklopená imrL a imrR repetí-

ciami špecifickými pre danú centroméru, ktoré sú samy ohraničené dg a dh repetíciami. 

U centroméry chromozómu 1 je celá štruktúra ukončená repetíciou cen253, 

v centromérach 2 a 3 je viacero opakovaní dg a dh, ktoré sú oddelené cen253. Centrálna 

oblasť aj všetky tieto repetície vykazujú pomerne nízky GC-obsah. Časť sekvencií cnt1, -2 

aj -3 a dh1, -2 aj -3 (úseky dlhé cca 1,4 kb pre cnt a 1,8 kb pre dh) je identická z 48 % 

u všetkých troch centromér. Veľmi vysokú identitu (až 97 %) vykazuje 1,78 kb dlhý úsek 

dg sekvencií centromér (tzv. K/K´´ úsek), ktorý je kľúčový pre správnu funkciu centro-

méry. U centromér všetkých troch chromozómov sú v imr úsekoch vmedzerené zhluky 

tRNA génov, ktoré navyše z oboch strán ohraničujú centroméru 2 a 3, ako je znázornené 

na Obr. 4 (Wood et al. 2002; Alper et al. 2012). Je  teda badateľné, že evolučne pôvodné 

centroméry boli bez repetitívnych sekvencií. Vysoko repetitívne sekvencie sa začali 

v evolúcii centromerickej DNA objavovať až neskôr. 

 

Obr. 4: Stavba centromerickej DNA jednotlivých chromozómov S. pombe – sekvencie DNA centromér nie 

sú identifikované kompletne, chýbajúce úseky sú znázornené ako vysunuté jednotky; zvyšok je tvorený 

centrálnou cnt oblasťou (nerepetitívna) ohraničenou imrL a imrR repetíciami – tie susedia s repetíciami 

dg, dh a cen253 a v sekvenciách možno nájsť aj tRNA gény; veľkosť centromerickej DNA druhého chromo-

zómu je približne dvojnásobná ako u prvého chromozómu, veľkosť centromerickej DNA tretieho chromo-

zómu približne štvornásobná (prevzaté a upravené podľa Wood et al. 2002) 
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2.3 Pericentromerický heterochromatín 

Centromerický heterochromatín je ohraničený heterochromatínom pericentromeric-

kým. U človeka DNA tohto typu pozostáva z rôznych nealphoidných repetitívnych ele-

mentov, predovšetkým satelitov I, II a III, beta-satelitov, gamma-satelitov a LINE tran-

sponovateľných elementov (Plohl et al. 2014; Kim et al. 2009). Gamma-satelity sú na 

rozdiel od ɑ-satelitov tvorené GC-bohatými monomérmi o veľkosti približne 220 bp, 

taktiež usporiadanými do tandemových repetícií. Existujú tri hlavné podtriedy repetícií 

ľudských gamma-satelitov: GSAT, GSATX a GSATII – sekvenčná homológia medzi nimi je 

asi 60 % a stavba gamma-satelitov je pravdepodobne konzervovaná v celej skupine pri-

mátov. Analýza rôznych ľudských a myších repetitívnych sekvencií pomocou umlčova-

nia PEV indukovaného vektorovou DNA v YAC/BAC vektoroch ukázala, že ľudské gam-

ma-satelity zrejme fungujú ako insulátory, ktoré zastavujú šírenie heterochromatínu za 

pericentromerickú oblasť chromozómu. Fungujú teda ako heterochromatín-zastavujúce 

repetície. Nemajú promotorovú aktivitu ani aktivitu tzv. enhancerov, ale viažu najbež-

nejšiu izoformu proteínu Ikaros (Ikaros-H). Ako insulátory fungujú jedine po naviazaní 

tohto proteínu (Kim et al. 2009). 

Zo štyroch druhov satDNA u M. musculus sa v pericentrickom heterochromatíne na-

chádzajú AT-bohatá majoritná satDNA (MaSat) zložená z monomérov o veľkosti asi 234 

bp a GC-bohatý MS4 segment zložený z monomérov o veľkosti 300 bp (zvyšné dva druhy 

satDNA sa vyskytujú v centromerickom heterochromatíne). MaSat reprezentuje približ-

ne 6,4 % celkového genómu, MS4 asi 1,6 %. Podobne ako u centromerických MiSat 

a MS3 satelitov, aj MS4 segment sa po vizualizácii metódou FISH javí ako bod ohraničený 

MaSat  alebo ho možno nájsť aj mimo svojej MaSat (Kuznetsova et al. 2006; Lindhout et 

al. 2007). 

U octomilky D. melanogaster je pericentromerický heterochromatín tvorený tzv. 

1.688 satDNA, ktorá pozostáva z viacerých subtypov. Najcharakteristickejší subtyp je 

359 bp repetícia (Abad et al. 2000; Sun et al. 2003). 

Pericentromerický heterochromatín A. thaliana pozostáva z väčšieho množstva tran-

sponovateľných elementov a rôznych vmedzerených repetícií. Na rozdiel od centrome-

rického heterochromatínu však môže obsahovať aj aktívne transkribované gény, avšak 

v nízkej koncentrácii v porovnaní s euchromatínom (Fransz et al. 2003). 
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2.4 DNA telomerického a subtelomerického heterochromatínu 

Teloméry sú nukleoproteínové štruktúry, ktoré ukončujú lineárne chromozómy eu-

karyotických organizmov a zároveň chránia DNA v chromozómoch pred tým, aby bola 

rozoznaná bunkou ako dvojvláknový zlom (DSB) a podliehala rekombinácii. 

U stavovcov, vrátane cicavcov a človeka, má telomerická DNA typickú stavbu. Je zložená 

z tandemových repetícií sekvencie TTAGGG, ktorá sa opakuje v rôznom počte u rôznych 

druhov (u človeka je to cca 833 – 2500 opakovaní). Obdobnú sekvenciu s určitými ma-

lými obmenami nájdeme aj u iných skupín organizmov, napr. cievnatých rastlín 

(Summer 2003; Sharma & Raina 2005). Telomerické repetície sú pridávané ku koncom 

DNA špecifickými mechanizmami. Najobvyklejší mechanizmus zahŕňa pridávanie repe-

tícií pomocou enzýmu zvaného telomeráza (Blasco et al. 2006). Telomerické repetície 

tvoriace telomerický heterochromatín prechádzajú do oblasti zvanej subteloméra, ktorá 

obsahuje prevažne sekvencie repetitívnej povahy. U človeka pozostáva z tzv. subtelome-

rických repetitívnych sekvencií (Srpt) a ich segmentálnych duplikácií. Tieto súčasti sú 

obohatené o krátke internálne (TTAGGG)n-like sekvencie, ktoré sa okrem iného môžu 

nachádzať práve v Srpt regiónoch (Riethman et al. 2004; Blasco et al. 2006). 

U mnohých cievnatých rastlín, vrátane A. thaliana, je teloméra zložená z tandemových 

repetícií (TTTAGGG)n. Dĺžka teloméry je udržiavaná telomerázou. Niektoré jednoklíčno-

listové rastliny majú teloméru zloženú z (TTAGGG)n repetícií prítomných u stavovcov. 

Na druhej strane riasy ako napr. Chlamydomonas majú chromozómy zakončené (TTT-

TAGGG)n repetíciou. Na rozdiel od mnohých rastlín, ktoré majú v subtelomerickej oblasti 

prítomné tandemové repetície, tvorí A. thaliana výnimku. Jej subteloméry totiž obsahujú 

unikátne nerepetitívne sekvencie u 8 z 10 chromozómov (Heacock et al. 2004) – zvyšné 

dva obsahujú repetitívnu DNA pozostávajúcu z tandemových repetícií rRNA génov 

(Zellinger & Riha 2007). 

Štruktúra DNA telomér u S. cerevisiae je podobná ako u ostatných eukaryot – je tvore-

ná tandemovými repetíciami (TG1-3)n. Obvykle je dĺžka týchto repetícií asi 300 bp. 

Omnoho rôznorodejšia je subtelomerická oblasť, ktorá pozostáva z X a Y´ oblastí. Oblasť 

X je prítomná na všetkých chromozómoch, zatiaľ čo Y´ len na niektorých a priamo susedí 

s telomerickými repetíciami. Oblasť Y´ má štruktúru podobnú transponovateľným ele-

mentom a pravdepodobne je z nich odvodená, môže sa vyskytovať na chromozómoch 

ako jedna kópia alebo tandemová repetícia 2 – 4 kópií. Oblasť X je veľkostne variabilná, 

no takmer vždy má centrálnu sekvenciu („core-X“) spoločnú pre všetky chromozómy. 
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Výskumy ukazujú, že heterochromatinická je len oblasť X. Pretože obsahuje len veľmi 

málo nukleozómov, je predmetom tzv. telomerického pozičného efektu (TPE) a teda 

transkripčne inaktívna a nesie i ďalšie znaky typické pre konštitutívny heterochromatín 

(napr. viaže proteíny Rap1 a Sir3). Oblasť Y´ je transkripčne aktívna, obsahuje mnoho 

nukleozómov a heterochromatinické znaky jej chýbajú (Zhu & Gustafsson 2009). 

DNA telomerického heterochromatínu u D. melanogaster nie je tvorená repetitívnou 

DNA v podobe (TTAGGG)n či podobných sekvencií. Namiesto nich je teloméra udržiava-

ná transpozíciou špecifických retrotranspozónov bez LTR-sekvencií, menovite Het-A, 

TART a TAHRE. Takto usporiadaná telomerická DNA susedí so subtelomerickou DNA, 

ktorá pozostáva z tzv. TAS („telomere-associated sequences“). Tieto sekvencie obsahujú 

zmes rôznych repetitívnych elementov, ako napr. minisatelity či stredne repetitívne 

transponovateľné elementy, niektoré zhodné s tými v telomére. Proximálne od TAS sa 

nachádzajú rôzne sekvencie, ktoré plynule prechádzajú do pericentromerickej 1.688 

satDNA. Tieto sekvencie obsahujú unikátnu nekódujúcu DNA, ale aj proteín kódujúce 

regióny, transpozóny a satDNA a sú špecifické pre daný chromozóm. Na X-chromozóme 

sa líšia aj medzi jednotlivými populáciami druhu D. melanogaster (Anderson et al. 2008).  

2.5 Metylácia DNA v heterochromatíne 

Typická molekulárna modifikácia DNA, ktorá je prítomná v konštitutívnom hetero-

chromatíne vo veľkom množstve, je metylácia DNA. Spolu s metylovanými N-koncami 

histónov je metylácia DNA považovaná za typickú charakteristiku heterochromatínu. 

Metyláciu vykonávajú enzýmy zvané metyltransferázy, ktoré sú schopné katalyzovať 

navesenie metylovej skupiny na piaty uhlík cytozínu za vzniku 5-metylcytozínu. Táto 

dusíkatá báza je pomerne nestabilná, pretože môže podliehať deaminácii, ktorej produk-

tom je tymín – ten sa prirodzene vyskytuje v DNA a preto nie je rozoznaný ako mutácia. 

Táto zmena teda môže byť v ďalšom kole replikácie DNA fixovaná. Podliehať deaminácii 

môže aj nemetylovaný cytozín, ale produktom tejto reakcie je uracil – báza, ktorá sa pri-

rodzene v DNA nevyskytuje a preto môže byť táto zmena rozpoznaná a opravená 

(Summer 2003; Saksouk et al. 2015). 

Za metyláciu heterochromatínu u cicavcov sú zodpovedné tri DNA metyltransferázy 

(DNMT). Dve z nich, konkrétne DNMT3a a DNMT3b, patria do skupiny tzv. de novo me-

tyltransferáz, ktoré ustanovujú novú metyláciu DNA a sú exprimované na vysokej úrovni 

v skorom embryonálnom vývine. Dosiahnutý vzor metylácie je potom udržiavaný tzv. 

udržiavacími metyltransferázami – u cicavcov je to DNMT1, ktorá katalyzuje metyláciu 
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závisle na replikácii DNA a v interakcii s ďalšími proteínmi rozpoznáva hemimetylovaný 

stav DNA (Sugimura et al. 2010; Saksouk et al. 2015). Na rozdiel od iných organizmov, 

ako napríklad rastlín či niektorých húb, cicavce majú metylované výhradne cytozíny lo-

kalizované v symetrických dinukleotidoch CpG (Lewis et al. 2009). Takúto metyláciu 

možno pozorovať napr. v myších bunkách, kde je silne metylovaný centromerický aj pe-

ricentromerický heterochromatín. Vzhľadom k vyššiemu obsahu CG párov sú výrazne 

metylované MS3 a MS4 satelity, menej AT-bohaté MiSat a MaSat a obecne je pericentro-

merická oblasť metylovaná viac ako centromerická oblasť (Kuznetsova et al. 2006). Aj 

u iných cicavcov, vrátane človeka, je DNA heterochromatínu metylovaná v CpG ostro-

voch, ktoré sú vo veľkom počte zastúpené napr. v satelitoch II ľudského pericentrome-

rického heterochromatínu (Osakabe et al. 2015).  

Pre tvorbu, udržiavanie a správnu funkciu konštitutívneho heterochromatínu je me-

tylácia DNA kľúčovým, ale nie jediným faktorom, ktorý spolupracuje s ďalšími mecha-

nizmami typickými pre tento typ chromatínu. Výskumy na myších modeloch ukazujú, že 

inhibícia DNMT1 pomocou 5-aza-2´-deoxycytidínu (5-aza-dC) vedie k strate väčšiny me-

tylácie v genóme a to spôsobuje akumuláciu euchromatinických modifikácií 

v heterochromatíne. Už za normálneho fyziologického stavu je možné pozorovať nízku 

transkripčnú aktivitu MaSat repetícií, no inhibíciou DNMT1 je MaSat aj MiSat aktívne 

transkribovaná a vzniknuté transkripty narúšajú centroméru dekondenzáciou MaSat 

(Sugimura et al. 2010). 

Typickou charakteristikou chromatínu je modifikácia N-koncov histónov. 

V heterochromatíne je to hlavne trimetylácia lyzínu 9 histónu H3 (H3K9me3) (Saksouk 

et al. 2015). Po aplikácii 5-aza-dC je však heterochromatín obohatený o euchromatinické 

modifikácie histónov, ale len mierne ochudobnený o H3K9me3. To naznačuje, že strata 

metylácie je síce nežiadúca, ale demetylovaný heterochromatín nikdy nenadobudne úpl-

ný euchromatinický stav. Tiež to naznačuje, že H3K9me3 je modifikácia nutná pre me-

tyláciu DNA (ale nie naopak) (Sugimura et al. 2010). 

Ďalšie výskumy poukazujú na iné funkcie metylácie DNA, a síce udržiavanie stálej 

dĺžky telomerickej DNA u cicavcov a ochrana ich koncov pred rekombináciou. Teloméry 

neobsahujú CpG sekvencie, ktoré by mohli byť metylované, ale vo veľkom množstve sú 

lokalizované v subtelomerických oblastiach, ktoré sú teda metylované veľmi intenzívne, 

čo má vplyv aj na telomerické oblasti (Riethman et al. 2004; Blasco et al. 2006). Po expe-

rimentálnom odstránení DNMT1 alebo DNMT3a a DNMT3b (a tým strate väčšiny me-
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tylácie DNA) bolo u týchto mutantov zistené, že teloméry sa významne predĺžia oproti 

wild type (ale predĺžené teloméry sú plne funkčné) – metylácia DNA teda slúži ako nega-

tívna regulácia dĺžky telomér u cicavcov. Strata metylácie DNA však nemala významný 

vplyv na prítomnosť ďalších heterochromatinických znakov, ako napr. H3K9me3. Opäť 

sa teda ukazuje, že táto modifikácia je pre metyláciu DNA nutná (Blasco et al. 2006).  

Ako bolo teda ukázané na cicavčích modeloch, metylácia DNA konštitutívneho hete-

rochromatínu je potrebná pre jeho správne fungovanie a podieľa sa aj na ďalších zaují-

mavých funkciách. K podobným záverom sa vedci dopracovali aj u hmyzu. U  Bombyx 

mori, Drosophila melanogaster a Tribolium castaneum nie je DNMT3 prítomná 

a metyláciu DNA de novo pravdepodobne zabezpečujú DNMT1 a DNMT2 (Glastad et al. 

2011; Feliciello et al. 2013). U T. castaneum bola zistená prítomnosť metylácie cytozínov 

v genóme na vysokej úrovni v embryonálnom štádiu, a to nielen na CpG, ale aj CpA, CpC 

a CpT dinukleotidoch. Naopak v štádiu larvy, kukly a dospelého jedinca je metylácia na 

veľmi nízkej úrovni (týka sa to aj iných druhov hmyzu) – to však platí pre genóm obecne 

a táto zmena je zrejme potrebná pre správny vývin jednotlivých štádií hmyzu. SatDNA 

heterochromatínu (konkrétne pericentromerické TCAST satelity) je ale metylovaná kon-

štantne behom celého života, čo udržiava satDNA transkripčne inaktívnu a opäť to pou-

kazuje na dôležitosť tejto modifikácie v heterochromatíne. V opačnom prípade by prav-

depodobne dochádzalo k aktivácii a disperzii tejto DNA do génových oblastí a za nor-

málnych okolností by to mohlo spôsobovať poruchy. Za neobvyklých okolností, ako je 

teplotný šok, však dochádza k aktívnej demetylácii satDNA pomocou TET enzýmu (ktorý 

premieňa 5-metylcytozín na 5-hydroxymetylcytozín). Tým dochádza k transkripcii sate-

litov a priľahlých génov a k ich disperzii (ale až v dobe zotavovania tesne po pôsobení 

teplotného šoku), čo môže spôsobiť zmenu expresie a regulácie. Týmto aktívnym mety-

lačným a demetylačným cyklom v konštitutívnom heterochromatíne T. castaneum je 

zabezpečená plastická adaptácia na zmenu teploty v prostredí. Teplota je pre ekto-

termné organizmy kritickým faktorom prostredia (Feliciello et al. 2013).             

U vyšších eukaryot sú teda metylované okrem repetitívnych sekvencií heterochroma-

tínu aj génové sekvencie euchromatínu. To však neplatí pre niektoré huby, napr. Neu-

rospora crassa, ktorá môže mať metylované symetricky nukleotidy CpG či CpHpG (kde 

H = A, T alebo C) alebo asymetricky CpHpH a nikdy nemá metylované génové sekvencie. 

Metylovaný heterochromatín tohto organizmu (asi 1,5 % cytozínov v genóme je metylo-

vaných a všetky prináležia do heterochromatínu) je zložený z pozostatkov transpozó-
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nov, ktoré tvoria genómový obranný systém zvaný „repeat-induced point mutation“ 

(RIP) lokalizovaný hlavne v centromerických a telomerických oblastiach chromozómov. 

Tento systém je schopný metylácie akéhokoľvek cytozínu cudzorodej DNA (napr. víru-

sovej), čím je táto DNA inaktivovaná. Na rozdiel od cicavcov, metyláciu DNA vykonáva 

u N. crassa len jeden typ de novo metyltransferázy kódovanej génom dim-2 (Lewis et al. 

2009; Rountree & Selker 2010). Aj heterochromatín N. crassa je obohatený o histónovú 

modifikáciu H3K9me3 a ukazuje sa, že táto modifikácia priamo súvisí s metyláciou DNA 

a pre jej ustanovenie je esenciálna. Navyše s H3K9me3 je kolokalizovaný aj heterochro-

matínový proteín HP1. Metylácia DNA v interakcii s ďalšími faktormi je teda potrebná 

pre správnu tvorbu a organizáciu heterochromatínu u N. crassa (Lewis et al. 2009). 

Metylácia DNA je dôležitá pre vymedzenie heterochromatínu aj u rastlín. Podobne 

ako N. crassa, aj u rastlín sú metylované CpG, CpHpG či CpHpH, ale rôznym spôsobom 

u rôznych zástupcov. U A. thaliana je typickou heterochromatinickou modifikáciou dime-

tylácia lyzínu 9 histónu H3 (H3K9me2), ktorej vysoká hladina je v pericentromerickej 

oblasti udržiavaná práve pomocou metylácie DNA (tú vykonáva chromometyláza 3 – 

CMT3). Týmto spôsobom je odlíšená pericentromerická satDNA od centromerickej, kde 

je H3K9me2 a teda aj metylácia DNA na nízkej úrovni (W. Zhang et al. 2008). U iných 

rastlín, napr. cukrovej repy, nachádzame zásadné rozdiely. U repy je hypometylovaná 

ako centromerická, tak i pericentromerická oblasť, kde nenachádzame obohatenie 

o H3K9me2 na rozdiel od A. thaliana. Obecne sú metylované hlavne nukleotidy CpG 

a CpHpG (tie sa však vyskytujú pomerne riedko) a len málo nukleotidy CpHpH – ale 

s výnimkou CpApA, ktoré sú naopak metylované preferenčne. V interkalárnom hetero-

chromatíne je naopak H3K9me2 na vysokej úrovni, čo tieto typy heterochromatínu epi-

geneticky odlišuje. Úlohu v udržiavaní heterochromatínu pomocou de novo metylácie 

DNA má v tomto prípade pravdepodobne siRNA o veľkosti 24 nukleotidov pochádzajúca 

zo satDNA, ktorá vykonáva RNA-dependentnú DNA metyláciu (RdDM) (Zakrzewski et al. 

2011). 

3 Úloha RNA v konštitutívnom heterochromatíne 

Od prvého popísania heterochromatínu sa predpokladalo, že heterochromatín je 

transkripčne inaktívny, čo bolo kvôli jeho kompaktnosti pochopiteľné. Neskôr sa však 

ukázalo, že existuje rada génov, ktoré prostredie heterochromatínu vyžadujú a sú teda 

transkribované za vzniku príslušných mRNA (Dimitri et al. 2009). Tento druh transkrip-
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cie však zďaleka nie je jediný. Dnes je totiž dobre známe, že aktívne transkribované sú 

bežne aj repetitívne sekvencie. Paradoxom ale je, že to opäť vedie k inaktivácii hetero-

chromatínových oblastí (Kloc & Martienssen 2008; Alper et al. 2012). 

Transkripcia satDNA má niekoľko dôležitých následkov – jedným z nich je účasť 

vzniknutých nekódujúcich RNA na tvorbe a udržiavaní centromerického, pericentrome-

rického aj telomerického heterochromatínu. Tieto procesy sú stále viac pochopené hlav-

ne vďaka kvasinke S. pombe, u ktorej ústrednú úlohu v tvorbe heterochromatínu zaujíma 

RNA interferencia – RNAi (K. Zhang et al. 2008). V rámci nej fungujú RNA transkripty 

spolu s mnohými proteínovými komplexmi v pomerne komplikovaných dráhach, preto 

im je venovaná osobitná kapitola (5). Časť RNA tvorí základ pre RNAi – iná časť je u  

S. pombe aktívne degradovaná v heterochromatín-špecifických ribonukleoproteínových 

časticiach (hsRNP) (Keller et al. 2012). Analogicky fungujú RNA aj u stavovcov. Výskumy 

realizované na 16 kb dlhom heterochromatinickom úseku medzi slepačím β-globínovým 

lokusom a génom pre folátový receptor ukázali, že znížená úroveň niektorých proteínov 

zúčastnených v spracovaní siRNA vedie k otváraniu štruktúry heterochromatínu 

a k zvýšenej transkripčnej aktivite. Keďže úseky heterochromatínu tohto typu sú prí-

tomné aj u ostatných stavovcov, pravdepodobne sú procesy zahŕňajúce RNA konzerva-

tívne a RNAi funguje v heterochromatíne u všetkých eukaryot (Giles et al. 2009). 

Aktívna transkripcia repetitívnych sekvencií prebieha aj v telomérach. Vzniknuté 

transkripty sa nazývajú TERRA („telomeric repeat containing RNA“ alebo telRNA) a pre 

správne fungovanie telomerického heterochromatínu sú prísne regulované mechaniz-

mami zahŕňajúcimi rôzne proteíny – u S. cerevisiae je regulácia závislá na prítomnosti Y´ 

subtelomerického úseku (Iglesias et al. 2011). Spolu s ďalšími molekulami sú TERRA 

zrejme potrebné aj v telomérach cicavcov (Blasco & Schoeftner 2009). 

RNA sa ale na fungovaní heterochromatínu podieľa aj inak ako jej degradáciou či 

účasťou v RNAi. Ako už bolo uvedené, úloha RNA spočíva aj v RNA-dependentnej DNA 

metylácii u niektorých rastlín (Zakrzewski et al. 2011). RNA funguje tiež v nábore nie-

ktorých proteínov na heterochromatín (Puschendorf et al. 2008; Maison et al. 2011).           

4 Proteíny v konštitutívnom heterochromatíne 

Neoddeliteľnou súčasťou konštitutívneho heterochromatínu sú špecifické modifiká-

cie histónov a nehistónové chromozomálne proteíny. Vzájomnými interakciami 

a spoluprácou sa nehistónové heterochromatinické proteíny a DNA podieľajú na tvorbe, 
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organizácii, udržiavaní a funkciách konštitutívneho heterochromatínu (Koryakov et al. 

2006; Krauss 2008; Saksouk et al. 2015). Do týchto interakcií navyše vstupujú moleku-

lárne modifikácie DNA, N-koncov histónov, nehistónových proteínov a ďalej RNA 

transkripty pochádzajúce zo satDNA, ktoré sa spolu s komponentami RNAi tiež podieľa-

jú na regulácii heterochromatinických oblastí (K. Zhang et al. 2008; Saksouk et al. 2015). 

Nasledujúce kapitoly sa zaoberajú proteínmi v konštitutívnom heterochromatíne, ako aj 

ich modifikáciami a interakciami s DNA, RNA a ďalšími proteínmi. 

4.1 Histónové proteíny a ich modifikácie v heterochromatíne 

Históny sú veľmi hojnými proteínmi chromatínu a tvoria častice zvané nukleozómy 

(Jenuwein 2001). Inak to nie je ani v heterochromatíne, ale štandardné varianty histó-

nov tu sú často nahradené inými, ktoré mimo heterochromatín nenájdeme. Jedná sa 

napr. o variantu histónu H3 známu ako CenH3, ktorá sa vyskytuje v centromé-

re mnohých eukaryot vrátane rastlín, húb a živočíchov. Pravdepodobne však nie je prí-

tomná v pericentromerickej oblasti. Okrem toho obsahujú oblasti heterochromatínu 

ďalšie varianty, napr. H3.3 (centroméra a pericentroméra) či H2AZ (centroméra 

a subteloméra) ako aj varianty prítomné len v určitých bunkách, napr. H2AL1 a H2AL2 

v spermiách hlodavcov (W. Zhang et al. 2008; Williams et al. 2009; Boyarchuk et al. 

2011). Prehľad jednotlivých variant histónov v heterochromatíne u rôznych organizmov 

je uvedený v Tab. 1. 

Histón Varianta Organizmy Referencie 

H3 

H3 
Sc, Sp: H3; Dm: H3.2 1, 2 

Mm, Hs: H3.1 a H3.2 1 

CenH3 
Sc: Cse4; Sp: Cnp1 2 

Dm: CID; Mm, Hs: CENP-A 1 

H3.3 Dm, Mm, Hs: H3.3 1 

H4 H4 U všetkých eukaryot: H4 1, 2 

H2A 
H2AZ 

Sc: Htz1; Sp: Pht1; Dm: H2Av 1, 2 

Mm, Hs: H2AZ1 a H2AZ2 1 

H2AL1/L2 Mm: H2AL1 a H2AL2 1 

H2B 

H2B U všetkých eukaryot: H2B 1, 2 

TSH2B Mm, Hs: TSH2B 1 

H2BFWT Mm: H2BL1; Hs: H2BWT 1 
 

Tab. 1: Históny a ich varianty v heterochromatíne, vrátane názvoslovia variant u jednotlivých organiz-

mov; Sc = S. cerevisiae; Sp = S. pombe; Dm = D. melanogaster; Mm = M. musculus; Hs = H. sapiens; 1 – Boy-

archuk et al. 2011; 2 – Williams et al. 2009 
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Pre konštitutívny heterochromatín sú charakteristické tiež kovalentné modifikácie 

histónov. Do určitej miery je možné v heterochromatíne pozorovať všetky základné mo-

difikácie typické pre históny, ale zásadným znakom heterochromatínu je jeho hypoace-

tylovaný a hypermetylovaný stav (Casas-Delucchi et al. 2012 a referencie ďalej v tejto 

kapitole). Hypoacetylovaný stav je udržiavaný aktívnou deacetyláciou lyzínov prevažne 

histónov H3 a H4 pomocou enzýmov zvaných históndeacetylázy (HDAC). Deacetylácia 

lyzínov je potrebná pre ich následnú metyláciu, čím možno ľahko dôjsť k predstave, že 

deacetylácia histónov v heterochromatíne je evolučne pôvodná u eukaryot. Zatiaľ to 

však nie je definitívny záver, nakoľko do udržiavania hypoacetylovaného stavu hetero-

chromatínu môže byť zapojená aj metylácia DNA. Spolu s metyláciou histónov a DNA sa 

hypoacetylácia podieľa napr. na udržiavaní kompaktného stavu centromér a sama (ne-

závisle na iných znakoch heterochromatínu) je zodpovedná za neskorú replikáciu DNA 

heterochromatínu (Casas-Delucchi et al. 2012). Pre udržiavanie heterochromatinického 

stavu je teda hypoacetylácia histónov potrebná. 

Na druhej strane, heterochromatín nie je deacetylovaný kompletne. V heterochroma-

tíne sa môžu vyskytovať aj špecifické acetylácie histónov, napr. v telomeric-

kom heterochromatíne ako acetylácia H4K12 u S. cerevisiae. Tá je zabezpečená proteí-

nom NuA4 („nucleosome acetyltransferase of H4“) a je potrebná pre nábor telomerázy, 

reguláciu replikácie telomér prostredníctvom modulácie ich štruktúry, zabezpečenie 

bazálnej transkripcie v telomérach a podieľa sa aj na funkciách súvisiacich s tzv. Sir pro-

teínmi, ktoré sú rozobrané v osobitnej kapitole (4.4) (Zhou et al. 2011). Acetylácia histó-

nov v heterochromatíne existuje aj u cicavcov, konkrétne je to acetylovaný H4K16.  Rast-

liny ako A. thaliana majú podobne acetylované históny H3 a H4 v heterochromatíne – 

ukazuje sa teda, že acetylácia N-koncov histónov nemusí vždy súvisieť s transkripčnou 

aktiváciou (Robin et al. 2007; Pfluger & Wagner 2007; Krauss 2008). 

Ako už bolo naznačené, ústrednou modifikáciou histónov je ich metylácia – 

v heterochromatíne nájdeme mono-, di- aj trimetyláciu H3K9. Tieto modifikácie kataly-

zujú enzýmy zvané histónmetyltransferázy (HMTázy). HMTázy vykonávajú metyláciu 

lyzínov (väčšinou histónu H3) pomocou tzv. SET domén. Názov týchto domén je odvo-

dený od hlavných proteínových skupín, ktoré ju obsahujú, teda SU(VAR)3-9, „Enhancer-

of-zeste“ a Trithorax (Robin et al. 2007; Saksouk et al. 2015). Metylácia lyzínov histónov 

v heterochromatíne je evolučne konzervovaná modifikácia prítomná u väčšiny dnešných 
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eukaryot. Výnimkou je napr. kvasinka S. cerevisiae, u ktorej došlo zrejme k strate tohto 

druhu metylácie, keďže u príbuznej S. pombe sa vyskytuje (Krauss 2008). Pre ríšu húb 

a živočíchov je typická hlavne H3K9me3 a H3K27me3. U rastlín sa zdá variabilita me-

tylácie vyššia – A. thaliana síce disponuje modifikáciou H3K9me1/2 podobne ako živo-

číchy, ale H3K9me3 je naopak typická pre euchromatín. Podobný rozdiel od živočíchov 

predstavuje H3K27me3 taktiež prítomná v euchromatíne, pričom pre heterochromatín 

sú typické H3K27me1/2 či iné metylácie ako H3K36me2 a H4K20me1 (Pfluger & 

Wagner 2007). 

Okrem hypermetylácie existujú v heterochromatíne aj ďalšie histónové modifikácie, 

ale v malom množstve alebo len v konkrétnych tkanivách či bunkách. Sú to napr. fos-

forylácia serínu 10 histónu H3 (H3S10ph) u cicavcov a rastlín či H3S28ph a fosforylácia 

tyrozínu 11 histónu H2 u rastlín (Jenuwein 2001; Pfluger & Wagner 2007). 

V heterochromatíne ľudských spermatocytov je lyzín 20 histónu H4 sumoylovaný a táto 

modifikácia znižuje úroveň H3K20me3. Napriek tomu je však potrebná pre kondenzáciu 

heterochromatínu v týchto bunkách (Metzler-Guillemain et al. 2008). Sumoylácia histó-

nu H2B bola detekovaná v zvýšenej miere v telomérach S. cerevisiae. Táto modifikácia 

negatívne pôsobí na acetyláciu histónov a je pravdepodobné, že sa podieľa na tvorbe 

telomerického heterochromatínu u tejto kvasinky (Nathan et al. 2006).  

   

4.2 HP1 

Analýza umlčovania euchromatinických úsekov priľahlých k heterochromatínu, fe-

noménu známeho ako pozičný efekt variegácie, umožnila identifikáciu hlavnej molekuly, 

ktorá je za tento jav zodpovedná – heterochromatínového proteínu 1 (HP1), ktorý bol 

objavený u D. melanogaster (James & Elgin 1986; Lomberk et al. 2006). HP1 je jeden 

z ústredných komponentov heterochromatínu, ktorý nájdeme u takmer všetkých skupín 

eukaryot, s výnimkou niektorých druhov ako napr. S. cerevisiae (Lomberk et al. 2006; 

Zhang et al. 2011; Ruiz-Estévez et al. 2014; Saksouk et al. 2015). Existuje rada variant 

a paralógov HP1, ktoré spolu tvoria časť nadčeľade proteínov s doménou modifikujúcou 

organizáciu chromatínu, tzv. chromodoménou. Rodina proteínov HP1 je kódovaná 

„chromobox“ génmi (CBX) (Lomberk et al. 2006).  

Štruktúra proteínov HP1 je evolučne konzervovaná a charakteristická prítomnosťou 

troch hlavných domén – spomínanej chromodomény (CD), tzv. „chromoshadow“ domé-

ny (CSD) a pántu („hinge“ alebo „linker“) medzi nimi, ktorý ich spája. Pomocou SPR 
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a ďalších metód bolo zistené, že HP1 sa viaže na metylované lyzíny histónu H3 práve 

svojou chromodoménou, ktorá je selektívna k metylovanému lyzínu 9 na N-konci histó-

nu H3. Navyše rozoznáva rovnako efektívne H3K9me2 aj H3K9me3. Chromodoména na 

N-konci HP1 pozostáva z jedného ɑ-helixu a trojvláknového β-skladaného listu, na kto-

rého okraji sa nachádza hydrofóbny žliabok pozostávajúci z aminokyselín 

s aromatickým charakterom. Ten tvorí vhodné prostredie (tzv. klietku) pre ukotvenie 

metylového epitopu lyzínu. In vitro je síce chromodoména sama o sebe postačujúca na 

väzbu k metyl-lyzínu, ale in vivo je pre vysokoafinitnú efektívnu väzbu celkového HP1 

potrebná jeho dimerizácia. Túto funkciu spolu s interakciou s ďalšími proteínmi zabez-

pečuje C-terminálna CSD doména. Má podobnú štruktúru ako chromodoména – troj-

vláknový β-skladaný list, avšak dva ɑ-helixy na rozdiel od CD. Pomocou CSD interaguje 

HP1 s proteínovými partnermi, z ktorých väčšina má v aminokyselinovej sekvencii prí-

tomný pentapeptid PXVXL (väčšinou prolín na pozícii 1, valín na pozícii 3 a hydrofóbna 

aminokyselina na pozíciách 4 a 5). Nie všetky proteíny interagujú s HP1 pomocou tohto 

pentapeptidu, niektoré (napr. „origin recognition complex“ – ORC) totiž interagujú s CD 

alebo pántom. Väčšina partnerov však využíva PXVXL mechanizmus, vrátane CSD iných 

HP1 za vzniku dimérov. Uvedené CD a CSD domény sú v čeľadi HP1 proteínov vysoko 

konzervované, na rozdiel od pántu, ktorý je najvariabilnejším úsekom proteínu. Často je 

posttranslačne modifikovaný, predovšetkým fosforylovaný PIM1 kinázou (Badugu et al. 

2005), čo spolu s variabilitou v sekvencii aminokyselín indikuje jeho regulačnú funkciu 

v rámci HP1. Viaže rôzne ligandy, vrátane DNA, RNA a proteínov ako napr. históndeace-

tylázy (Smothers & Henikoff 2000; Lachner et al. 2001; Bannister et al. 2001; Lomberk 

et al. 2006). 

Ako už naznačuje pomenovanie HP1, jeho dominantná lokalizácia je 

v heterochromatíne, a to predovšetkým v oblastiach centromér a telomér. V interakciách 

s mnohými ďalšími komponentami sa podieľa na rôznych esenciálnych funkciách 

v konštitutívnom heterochromatíne, hlavne na jeho šírení a udržiavaní (Fanti et al. 2003; 

Lomberk et al. 2006). Je však potrebné poukázať aj na fakt, že HP1 nie je obmedzený len 

na heterochromatín. Príkladom môžu byť druhy rodu Drosophila – u viacerých bol po-

tvrdený výskyt HP1 v 200 euchromatinických lokusoch, čo naznačuje, že v rámci tohto 

rodu je to konzervatívna vlastnosť proteínu. HP1 však v týchto euchromatinických loku-

soch nemá úlohu ako v heterochromatíne, ale aktívne sa podieľa na génovej represii 

(Fanti et al. 2003). U cicavcov sa navyše ukazuje, že lokalizáciu HP1 ovplyvňujú aj jeho 
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modifikácie – podobne ako históny, aj HP1 je často fosforylovaný, acetylovaný, metylo-

vaný, sumoylovaný či ubikvitinovaný. Jedna z izoforiem HP1 u cicavcov, HP1γ, je na se-

ríne 83 pántu fosforylovaná napr. pri aktivácii β-adrenergnej-cAMP-PKA dráhy a táto 

modifikácia zrejme bráni väzbe HP1 k metylovanému H3K9. Tým je fosforylovaná frak-

cia HP1γ lokalizovaná do euchromatínu (Lomberk et al. 2006). 

4.2.1 Cicavčie izoformy HP1 

U cicavcov nachádzame tri izoformy HP1 – HP1ɑ, β a γ (Lomberk et al. 2006; Aucott 

et al. 2008). HP1ɑ je lokalizovaný najmä v pericentromerickom heterochromatíne (ale aj 

v telomerickom), kde funguje ako ústredný faktor pre jeho tvorbu spolu s RNA 

transkriptami pochádzajúcimi zo satDNA a SUMO proteínom. Lyzíny pántu HP1ɑ sú in 

vivo sumoylované a táto modifikácia prebieha ešte pred naviazaním proteínu na 

H3K9me (Metzler-Guillemain et al. 2008; Maison et al. 2011). Pánt má tiež schopnosť 

viazať RNA transkripty a táto väzba môže byť regulovaná CD a CSD proteínu. Na základe 

týchto zistení bol navrhnutý model iniciácie formácie pericentromerického heterochro-

matínu, v ktorom je HP1ɑ sumoylovaný a až takto modifikovaný môže vyhľadať RNA 

transkripty v pericentromerickej oblasti a interagovať s H3K9me. Interakciou s H3K9me 

je HP1ɑ stabilizovaný a ďalej akumulovaný, ako znázorňuje Obr. 5 (Maison et al. 2011). 

      

Obr. 5: Model de novo naviazania HP1ɑ na pericentromerický heterochromatín (prevzaté a upravené pod-

ľa Maison et al. 2011) 

 

Druhou cicavčou izoformou je HP1β. Na myších modeloch bolo ukázané, že HP1β je 

nutný pre životaschopnosť jedincov a zastáva odlišné a unikátne funkcie vo vývine po-

tomstva než jeho zvyšné príbuzné izoformy, pretože jeho mutácie nemôžu byť kompen-
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zované pomocou HP1ɑ ani HP1γ. Jednotlivé izoformy HP1 teda nie sú redundantné. 

HP1β je kódovaný génom CBX1 a zárodky Cbx1-/- mutantné v tomto géne vykazujú 100% 

letalitu do niekoľkých hodín, ktorá je spôsobená zlyhaním respiračného systému 

a aberantným vývinom mozgovej kôry. Táto mutácia však nijak neovplyvňuje distribúciu 

HP1ɑ a HP1γ (Aucott et al. 2008; Billur et al. 2010). 

Na formovaní konštitutívneho heterochromatínu sa podieľa aj HP1γ. Často ale pod-

lieha modifikáciám ako napr. vyššie uvedenej fosforylácii, a tak sa určitá frakcia tohto 

proteínu môže nachádzať aj v euchromatíne. HP1γ má rôzne unikátne funkcie opäť ne-

závislé na ďalších izoformách. Podieľa sa napr. na nábore kohezínu v ľudských D4Z4 

subtelomerických repetíciách a tým formovaní heterochromatínu týchto oblastí, pričom 

bolo dokázané, že HP1ɑ ani HP1β nemôžu túto funkciu v prípade spotrebovania HP1γ 

nahradiť. V prípade straty H3K9me mutáciou v D4Z4 repetíciách nastáva absencia HP1γ 

aj kohezínu, čo je typický molekulárny znak ochorenia FSHD (facioscapulohumerálna 

muskulárna dystrofia) (Zeng et al. 2009).      

4.2.2 Izoformy HP1 u Drosophila melanogaster 

Podobne ako mnoho ďalších eukaryot, aj D. melanogaster disponuje viacerými para-

lógmi HP1. Tri z nich – HP1a, HP1b a HP1c – sú exprimované vo všetkých bunkách oc-

tomilky, zatiaľ čo HP1d a HP1e len v určitých tkanivách (Font-Burgada et al. 2008; 

Zhang et al. 2011; Eissenberg & Elgin 2014). Izoforma HP1a sa nachádza predovšetkým 

v heterochromatíne. V menšej frekvencii a množstve ju však možno nájsť aj 

v euchromatíne, kde reguluje génovú expresiu. Jej hlavnou úlohou je kondenzácia 

a udržiavanie konštitutívneho heterochromatínu, zrejme blokovaním RNA polymerázy II 

a tým transkripcie (avšak určitý prístup RNA polymerázy II k heterochromatínu obecne 

je stále možný, pretože dochádza k transkripcii satDNA). Má však aj ďalšie funkcie, ako 

napr. ochrana telomér pred fúziou a aktivácia transkripcie génov v heterochromatíne. 

Svojou CD sa viaže na H3K9me a dimerizuje pomocou CSD (a tiež interaguje s ďalšími 

partnermi), čo pravdepodobne spôsobuje tvorbu pravidelných rozostupov medzi nukle-

ozómami, aké sú typické pre heterochromatín. Výsledkom je kompaktné usporiadanie 

heterochromatínu (Zhang et al. 2011; Eissenberg & Elgin 2014). 

Izoforma HP1b je zastúpená ako v heterochromatíne, tak aj v euchromatíne (kde sa 

podobne ako HP1a zrejme podieľa na génovej expresii, avšak nezávisle na HP1a). Pre 

správny vývin octomilky je esenciálna. Nadmerná expresia HP1b spôsobuje dekonden-
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záciu centromerického heterochromatínu redistribúciou HP1a a H3K9me2 z tejto oblasti 

do euchromatínu (vysoká sekvenčná homológia týchto izoforiem zrejme spôsobuje, že 

HP1b vo vyšších koncentráciách úspešne kompetuje s HP1a o väzbové miesta 

v heterochromatíne). Letalita spôsobená nadmernou expresiou HP1b môže byť zmier-

nená nadmernou expresiou HP1a, kedy sa výrazne zvýši životaschopnosť, avšak len čias-

točne je zachovaná štruktúra heterochromatínu. HP1b sa taktiež podieľa na aktivácii 

expresie génov v heterochromatíne, nezávisle na HP1a. To opäť naznačuje, že izoformy 

HP1 sa podieľajú na rôznych unikátnych funkciách či expresii rôznych génov a nie sú len 

nadbytočnou zásobou a vzájomnou kompenzáciou (Zhang et al. 2011). 

Izoforma HP1c sa napriek podobnosti s ďalšími izoformami nachádza exkluzívne 

v euchromatíne, kde sa podieľa na regulácii transkripcie (Font-Burgada et al. 2008; 

Eissenberg & Elgin 2014). 

Na rozdiel od ostatných izoforiem, HP1d je evolučne rýchlo sa vyvíjajúci a napriek 

tomu pomerne konzervovaný proteín. Je exprimovaný génom rhino, a to hlavne 

v samičích ováriách (v malej koncentrácii je však prítomný aj v testes). Je lokalizovaný 

v heterochromatíne, ale roztrúsene medzi HP1a a H3K9me – na heterochromatín je teda 

naviazaný pravdepodobne iným spôsobom ako cez H3K9me. Jeho funkcie prevažne nie 

sú známe, no nepochybne je potrebný pre oogenézu, nakoľko jeho mutácie pôsobia ste-

rilitu samíc (Vermaak et al. 2005). 

Poslednou izoformou u D. melanogaster je HP1e, ktorá je exprimovaná výhradne 

v samčích testes. Z evolučného hľadiska je to najmenej stabilný proteín z tejto rodiny, 

ktorý zanikol v rade iných druhov Drosophila a neexistujú ani priame dôkazy o jeho lo-

kalizácii v heterochromatíne (napriek tomu sa jeho výskyt v heterochromatíne predpo-

kladá). Podobne ako HP1d u samíc, HP1e je nevyhnutný pre plodnosť samcov. Je prav-

depodobne potrebný pre integritu heterochromatínu a presnú segregáciu otcovských 

chromozómov. Jeho experimentálne spotrebovanie zapríčiňuje neschopnosť otcovských 

chromozómov (hlavne pohlavných) kondenzovať synchrónne s materskými, čo vedie 

k mitotickej katastrofe (Levine et al. 2015). 

4.2.3 Izoformy HP1 u Schizosaccharomyces pombe 

V porovnaní s S. cerevisiae, kde nebol výskyt HP1 nikdy preukázaný, kvasinka S. po-

mbe disponuje tromi izoformami HP1, menovite Swi6, Chp1 a Chp2 (Sadaie et al. 2008; 

Schalch et al. 2009; Keller et al. 2012). Všetky sa svojimi CD viažu k H3K9me a sú kritic-
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ké pre tvorbu a udržiavanie hlavne centromerického heterochromatínu. Swi6 sa navyše 

podieľa na nábore kohezínu k centroméram. Je to veľmi dynamický proteín – experi-

menty ukázali, že väzba individuálnych Swi6 na heterochromatín netrvá dlhšie ako nie-

koľko minút, čo súvisí s existenciou určitých frakcií Swi6, ktoré sú z H3K9me pravidelne 

uvoľňované.  Viažu svojim pántom RNA transkripty pochádzajúce z centromerických 

repetitívnych sekvencií (na tejto väzbe sa podieľajú aj CD a N-terminálna doména prote-

ínu) a tieto RNA transkripty potom slúžia ako základ pre RNAi a sú aktívne degradované 

(Keller et al. 2012). Celkový mechanizmus udržiavania a šírenia heterochromatínu  

u S. pombe je veľmi komplexný, zahŕňa túto degradáciu, RNAi a interakcie s mnohými 

ďalšími komponentami (ako Chp1 a 2, Cid14, Clr4, RITS, Epe1 a pod.). 

Samotný Swi6 nie je na tvorbu represívneho heterochromatínu postačujúci – aj Chp2 

je pre jeho tvorbu nutný, avšak pri tom má odlišné úlohy, ktoré súvisia napr. s odlišnou 

afinitou k  partnerom ako Epe1 či Clr3. Pre tvorbu heterochromatínu je rozhodujúca 

rovnováha medzi Swi6 a Chp2. Afinita oboch proteínov k H3K9me je podobná, ale na 

rozdiel od Swi6, ktorý tvorí stabilné diméry, stabilita Chp2 dimérov je nižšia. Napriek 

tomu je tvorba Chp2 dimérov in vivo potrebná a ich nižšia stabilita zrejme odráža nižšiu 

úroveň expresie Chp2 v porovnaní so Swi6. Dimerizovaný Chp2 takisto nie je schopný 

interagovať sám so sebou, zatiaľ čo Swi6 áno. Diméry Swi6 si dokonca medzi sebou pri 

vzájomnej interakcii vymieňajú svoje monoméry (Sadaie et al. 2008). 

Formovanie konštitutívneho heterochromatínu pomocou Swi6 a Chp2 sa nezaobíde 

bez poslednej izoformy Chp1, ktorá pomáha ukotviť RITS („RNA-induced transcriptional 

silencing“) komplex (ktorého súčasťou sa tak sama stáva) na heterochromatín. Tým mô-

že prebiehať proces RNAi (K. Zhang et al. 2008). V tomto procese je kľúčová väzba Chp1 

na H3K9me, ktorá je min. päťnásobne silnejšia ako v prípade Swi6. Štruktúra Chp1 sa od 

ostatných izoforiem HP1 moc nelíši, ale vyššia afinita k H3K9me je zabezpečená efektív-

nejším rozhraním a usporiadaním medzi CD a N-koncom histónu. Po až 40-násobnom 

experimentálnom znížení afinity Chp1 k H3K9me sa nijak výrazne štruktúra centrome-

rického heterochromatínu nenaruší (pretože v menšom množstve stále funguje RITS 

a aktivita Chp1 je čiastočne zastúpená metylázou Clr4), avšak kompletná strata afinity 

vedie k akumulácii transkriptov a strate chromozómu. Tieto výsledky teda indikujú, že 

vysoká afinita Chp1 k H3K9me je esenciálna, a to predovšetkým pri ustanovovaní nové-

ho heterochromatínu (Schalch et al. 2009). 
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4.3 Histónové metyltransferázy 

HMTázy sa na tvorbe heterochromatínu nepodieľajú len nepriamo (cez metylácie his-

tónov, ktoré vykonávajú, viď kapitola 4.1), ale aj priamo svojou prítomnosťou 

v proteínových komplexoch. Ústrednou HMTázou u cicavcov je SUV39H1 („suppressor 

of variegation 39h1“), ktorá svojou C-terminálnou SET doménou katalyzuje tvorbu 

H3K9me3. Rovnakú funkciu u iných organizmov zabezpečujú jej paralógy. Keďže 

SUV39H1 má podobne ako HP1 a jeho paralógy na N-konci prítomnú chromodoménu, 

patrí do vysoko konzervovanej nadčeľade proteínov s chromodoménou a okrem schop-

nosti metylovať H3K9 sa teda môže naň aj viazať, čo vytvára nezávislú metylačnú slučku 

(Robin et al. 2007). Chromodoména SUV39H1 síce nemá katalytickú aktivitu (tú má SET 

doména), ale je pre metyláciu esenciálna, keďže SUV39H1 a jej paralógy sú neprocesívne 

enzýmy, ktoré po metylácii disociujú a znova sa musia naviazať práve prostredníctvom 

CD na H3K9me, ktorý vytvorili (Krauss 2008; Wang et al. 2012). 

Okrem toho, že HP1 a SUV39H1 zdieľajú schopnosť viazať sa na H3K9me, tieto prote-

íny spolu aj interagujú za vzniku komplexu. K tomu slúži CSD doména HP1 – pre väzbu 

HP1 na heterochromatín je teda potrebná nie len jeho interakcia s H3K9me, ale aj so 

SUV39H1. Bez interakcie SUV39H1 a HP1 nie je možná kompletná tvorba pericentrome-

rického heterochromatínu (Muramatsu et al. 2013). 

  Pre udržanie stability heterochromatínu je dôležité, aby expresia či aktivita samotnej 

SUV39H1 bola regulovaná. Preto je táto HMTáza často posttranslačne modifikovná – tak 

napr. metylácia SUV39H1 spôsobuje konformačnú zmenu, ktorá vedie k strate metylač-

nej aktivity a tým k zníženiu úrovne H3K9me3 v heterochromatíne. Tým sa heterochro-

matín stáva rozvoľneným a nestabilným, čo eventuálne môže viesť k apoptóze či inhibí-

cii rastu buniek, nádorové bunky nevynímajúc. Tieto poznatky majú teda potenciál pre 

vývin antirakovinovej terapie so zameraním na heterochromatín rakovinových buniek 

(Wang et al. 2013). 

Paralóg SUV39H1, ktorý zabezpečuje metyláciu H3K9 v centromerickom hetero-

chromatíne u D. melanogaster, je SU(VAR)3-9. Štruktúra tejto HMTázy je zhodná so 

všetkými paralógmi. Svojou N-terminálnou doménou interaguje SU(VAR)3-9 s ďalšími 

proteínovými partnermi, ako je HP1 či SU(VAR)3-7 (umlčujúci proteín taktiež zastúpený 

v heterochromatíne) a táto doména je potrebná spolu s katalytickou SET doménou 

a chromodoménou k väzbe na heterochromatín. Po asociácii SU(VAR)3-9 

s heterochromatínom je zahájená metylácia lyzínov, čo vedie k náboru HP1 a tvorbe 
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komplexu HP1-SU(VAR)3-9 (Schotta et al. 2002). Jednotlivé domény HP1 však nie sú 

jedinými faktormi, ktoré sú nutné k asociácii SU(VAR)3-9 s heterochromatínom. Výsku-

my ukázali, že pre to je potrebný aj histón H1, ktorý aktívne zameriava SU(VAR)3-9 na 

heterochromatín (Lu et al. 2013). Do komplexu HP1-SU(VAR)3-9 sa zapája aj proteín 

SUUR („suppressor of underreplication“) (Koryakov et al. 2006), takže je evidentné, že 

množstvo heterochromatinických proteínov tvorí komplexy, v ktorých sa spolu podieľa-

jú na tvorbe a udržiavaní heterochromatínu. 

V ríši húb boli HMTázy študované hlavne u S. pombe (Clr4) (K. Zhang et al. 2008)  

a  N. crassa (DIM-5) (Tamaru & Selker 2001). Proteín Clr4 je spolu s ďalšími proteínmi 

(Raf1 a 2, Rik1 a Cul4) súčasťou komplexu ClrC, ktorý je lokalizovaný vo väčšine hetero-

chromatinických oblastí tejto kvasinky. HMTáza Clr4 má rovnakú štruktúru ako jej para-

lógy – katalytická SET doména produkuje H3K9me a N-terminálna chromodoména sa 

viaže predovšetkým na H3K9me3. Táto interakcia je prvý predpoklad pre fungovanie 

ostatných proteínov ClrC komplexu a tiež umožňuje jeho šírenie po heterochromatinic-

kých štruktúrach, ktoré sa tak šíria s ním (Zhang et al. 2008). Metyláciu H3K9 u N. crassa 

zabezpečuje SET doména proteínu DIM-5, ktorý je z celej HMTázovej čeľade najmenší 

a najviac odlišný. Jeho význam spočíva okrem priamej účasti na tvorbe heterochromatí-

nu aj v tom, že metylácia histónov, ktorú DIM-5 vykonáva, je nevyhnutná pre metyláciu 

DNA (Tamaru & Selker 2001; Lewis et al. 2009). Keďže DIM-5 nemá chromodoménu, na 

H3K9me3 sa zrejme viaže SET doménou (Zhang et al. 2002; Zachary A Lewis et al. 

2010). Vzťah medzi H3K9me, DIM-5 a DNA metyláciou zahŕňa množstvo ďalších proteí-

nov (vrátane HP1 a DCDC komplexu2) a tvorí spolu s nimi komplexnú dráhu pre tvorbu 

heterochromatínu u N. crassa (Zachary A. Lewis et al. 2010). 

 

4.4 Rap1 a Sir proteíny 

Telomerický heterochromatín sa od centromerického odlišuje nie len na úrovni DNA, 

ale aj v proteínoch, ktoré sa podieľajú na jeho tvorbe. Sú to predovšetkým proteíny Rap1 

(represor/aktivátor proteín 1) a Sir („silent information regulator“), ktoré boli objavené 

v telomérach kvasiniek (Blasco & Schoeftner 2009; Iglesias et al. 2011). Homológ RAP1 

sa vyskytuje aj u cicavcov (Blasco 2007). U S. cerevisiae sa Rap1 viaže na telomerickú 

dsDNA, ktorá u tejto kvasinky neobsahuje nukleozómy a tým regrutuje komplex pozos-

                                                             
2 Názov DCDC komplexu je odvodený od proteínov, ktoré tento komplex obsahuje, a to DIM-5/-7/-9 a CUL4 
(cullin 4)/DDB1 („Damaged DNA binding protein 1“) komplex (Zachary A. Lewis et al. 2010).  
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távajúci z  proteínov Sir2, 3 a 4 a tiež proteíny Rif1 a 2 – všetky tieto proteíny tvoria 

komplex zvaný telozóm (viď Obr. 6). Následkom toho je TPE a udržiavanie heterochro-

matinického stavu telomér, čo je ešte umocnené m spätným ohnutím telomér (viď Obr. 

7) a ich ukotvením k jadrovej periférii. Telomerické C-bohaté vlákno je často transkribo-

vané RNA polymerázou II (podobne ako centromerická satDNA), čím vznikajú TERRA 

a Rap1 sa podieľa na ich negatívnej regulácii. Telozóm sa podieľa aj na udržiavaní dĺžky 

telomerickej DNA pomocou interakcie Rap1 a Rif1 a následného počítania 

a autoregulácie dĺžky telomerickej DNA týmto komplexom. Pochopiteľne je to zároveň 

kľúčový faktor pre ochranu telomér (Blasco 2007; Blasco & Schoeftner 2009). Homolo-

gické Rap1 a Rif1 sú naviazané na dsDNA telomér aj u S. pombe, avšak prostredníctvom 

proteínu Taz1. Pre interakciu Rap1 s ostatnými partnermi je potrebná jeho C-terminálna 

doména. Na rozdiel od S. cerevisiae sa však u S. pombe neuplatňuje SIR komplex a obecne 

je formovanie jej telomerického heterochromatínu analogickejšie cicavcom podobne ako 

jej telozóm cicavčiemu shelterínu (komplex, ktorý obsahuje homológy Rap1 a ďalších 

proteínov) (Blasco & Schoeftner 2009; Fujita et al. 2012). 

 

Obr. 6: Stavba telozómu u kvasiniek (prevzaté a upravené podľa Blasco 2007) 

 

Väzbou Rap1 na telomerickú DNA je teda umožnené naviazanie SIR komplexu. Ako 

prvý sa viaže Sir4, ktorý interaguje so samotnou DNA, čo umožňuje nábor zvyšných pro-

teínov Sir2 a 3. Proteín Sir2 je NAD+-dependentná deacetyláza, ktorá v telomérach vyko-

náva deacetyláciu H3K16 a ďalších lyzínov, ako H3K56. Proteín Sir2 funguje rovnako 
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v umlčovanom HM lokuse (tento lokus sa uplatňuje v determinácii párovacieho typu 

u kvasiniek). Tým vzniká hypoacetylovaný stav (popísaný vyššie v kapitole o histónoch), 

nutný pre šírenie heterochromatínu (Xu et al. 2007; Martino et al. 2009). 

 

Obr. 7: Spätným ohnutím telomér u S. cerevisiae sa dostávajú distálne Sir komplexy do vzájomnej blízkos-

ti, čo zabezpečuje vyššiu kompaktnosť heterochromatínu, ktorý je ale sčasti prístupný pre proteíny (ako 

napr. RNA polymeráza II) vďaka modifikácii acH4K12 (vykonáva NuA4), prirodzenou hranicou pre hete-

rochromatín je v tomto prípade hranica výskytu modifikácie acH4K16; pre jednoduchosť nie sú znázorne-

né všetky súčasti telozómu (prevzaté a upravené podľa Zhou et al. 2011)  

 

4.5 „Polycomb group“ proteíny 

 „Polycomb group“ proteíny (PcG) sú multimerické komplexy prvýkrát identifikované 

ako regulátory vývojových génov hox u D. melanogaster. Zúčastňujú sa predovšetkým 

stavby komplexov PRC1 a PRC2 typických pre euchromatín a fakultatívny heterochro-

matín. V týchto typoch chromatínu sa podieľajú na represii transkripcie mnohých génov 

(často je to kritické pre embryogenézu živočíchov) pomocou tvorby H3K27me2/3 

(Pasini et al. 2010). V poslednej dekáde bolo ale objavených niekoľko situácií, kedy mu-

sia byť tieto komplexy prítomné aj v heterochromatíne (Saksouk et al. 2015). 

Komplex PRC2 pozostáva z HMTázy Ezh2 a ďalších proteínov ako Eed a Suz12. Po-

sledný menovaný je zodpovedný za formovanie ako fakultatívneho, tak  konštitutívneho 

heterochromatínu.  V konštitutívnom heterochromatíne reguluje úroveň H3K27me3 

a H3K9me3 závisle (K27), ale aj nezávisle (K9) na Ezh2, a to v diferencovaných cicavčích 

bunkách, konkrétne v ľudských fibroblastoch (v embryonálnych kmeňových bunkách je 

totiž všetka regulácia závislá na celkovom PRC2). Výsledkom vyradenia génu pre Suz12 

je zníženie úrovne H3K9me3 a redistribúcia HP1ɑ do solubilnej zásoby, čo môže byť 

spôsobené tým, že Suz12 priamo reguluje aktivitu SUV39H1, nakoľko tieto proteíny in-

teragujú in vitro. Narušená je aj funkcia centroméry. V prípade vyradenia génu pre 
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Ezh12 je úroveň H3K27me3 znížená, ale úroveň H3K9me3 ovplyvnená nie je, čo indikuje 

reguláciu tejto modifikácie pomocou Suz12 nezávisle na Ezh12 (de la Cruz et al. 2007). 

Ďalším príkladom funkcie „Polycomb“ proteínov v konštitutívnom heterochromatíne 

je asociácia PRC1 komplexu v HeLa bunkách s MBD1 proteínom, ktorý sa viaže na mety-

lovanú DNA v určitých oblastiach heterochromatínu. Tieto proteíny spolu in vivo inter-

agujú, pre čo je potrebná tzv. CXXC doména MBD1 a chromodoména hPc2 proteínu (viď 

Obr. 8). Proteín hPc2 je H3K27me3 väzbový proteín, ktorý spolu s E3 ubikvitín ligázou 

Ring1b (resp. Rnf2 u myší) a ďalšími partnermi tvorí komplex PRC1. Komplex PRC1 sa 

teda viaže na H3K27me3 a na MBD1, zatiaľ čo MBD1 (v komplexe s HMT a HP1) sa viaže 

na metylovanú DNA, H3K9me a PRC1. Úlohy komplexov PRC1 a MBD1-HMT-HP1 

v tvorbe heterochromatínu sa tak prelínajú tvorbou jedného superkomplexu. Napriek 

tomu, že bol tento výskum realizovaný na ľudských bunkách, je pravdepodobné, že uve-

dené mechanizmy fungujú podobne aj u ostatných eukaryot (Sakamoto et al. 2007). 

Znovu sa tak ukazuje, že úloha PcG v heterochromatíne je významnejšia, ako sa doposiaľ 

myslelo. 

 

Obr. 8: Interakcia MBD1 a PRC1 komplexu (s vyobrazenými proteínmi hPc2 a Ring1b) v určitých oblas-

tiach heterochromatínu – PRC1 komplex (viazaný na H3K27me3) a komplex MBD1-HMT-HP1 (viazaný na 

metylovanú DNA a H3K9me) interagujú za vzniku superkomplexu, ktorý sa podieľa na tvorbe hetero-

chromatínu (prevzaté a upravené podľa Sakamoto et al. 2007) 

 

Existenciu PcG v heterochromatíne dokazujú aj výskumy na D. melanogaster. U tohto 

organizmu sa PcG proteíny podieľajú na regulácii heterochromatínu spolu s tzv. trx-G 

proteínmi (ktoré sú recesívnymi enhancermi PEV a transkripčnými aktivátormi hetero-

chromatínových génov light a rolled). Je teda možné, že v určitých oblastiach hetero-
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chromatínu nie je jeho formovanie pomocou HP1 a ďalších známych faktorov dostatoč-

né a hlavnú úlohu tu zaujímajú iné komplexy, vrátane PcG (Fanti et al. 2008). 

Významnú úlohu PcG v heterochromatíne objavili vedci aj u myších embryí. 

V priebehu skorej embryogenézy u myší sú rodičovské genómy vysoko asymetrické čo 

sa týka epigenetických modifikácií – v zygote sú H3K9me3, H4K20me3 a HP1β  prítom-

né len v materskom konštitutívnom heterochromatíne. Na druhej strane je  

o H3K27me2/3 obohatený len otcovský heterochromatín.  Imunofluorescenciou bolo 

dokázané, že s H3K27me3 kolokalizujú PcG proteíny Cbx2, Rnf2 a ďalšie súčasti PRC1. 

Doterajšie výsledky tiež naznačujú, že tieto proteíny sú poskytnuté maternálnym genó-

mom (tzv. maternálne poskytnutý PRC1 komplex, matPRC1). Tento komplex je funkčný 

do tretieho ryhovania zygoty a je navedený na paternálny heterochromatín 

z maternálneho (zrejme pomocou nekódujúcich RNA), pretože paternálny heterochro-

matín nedisponuje aktivitou SUV39H metyláz – namiesto nej sa uplatňuje len komplex 

PRC2. V priebehu vývinu je úroveň takto nadobudnutého matPRC1 v paternálnom hete-

rochromatíne postupne znižovaná za súčasného zvyšovania úrovne H3K9me3 (a tým aj 

SUV39H) v maternálnom aj paternálnom heterochromatíne až do štádia 8 buniek. Po 

dosiahnutí tohto štádia preberajú úlohu matPRC1 kompletne metylázy SUV39H. Mater-

nálne poskytnutý PRC1 komplex teda zabezpečuje, že myšie MaSat sú v paternálnom 

heterochromatíne reprimované až kým embryo nenadobudne aktivitu SUV39H metyláz. 

PcG proteíny tak v tomto počiatočnom štádiu ontogenézy fungujú namiesto klasických 

represívnych systémov zahŕňajúcich SUV39H metylázy (viď Obr. 9). Túto myšlienku 

podporuje nábor matPRC1 aj na maternálny heterochromatín u Suv39h2 mutantov, 

u ktorých chýba H3K9me3 a HP1β podobne ako v paternálnom heterochromatíne. 

Z týchto výsledkov tiež vyplýva, že SUV39H metylázy blokujú PRC komplexy – v oocyte 

sa teda matPRC1 neuplatní kvôli SUV39H. Nakoľko v paternálnom heterochromatíne ale 

SUV39H chýbajú, matPRC1 tu nachádza uplatnenie, keďže je spolu s PRC2 jediným mož-

ným faktorom pre udržanie tohto heterochromatínu (Puschendorf et al. 2008). 
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Obr. 9: Záložný systém represie heterochromatínu založený na PcG v ranej embryogenéze – 

v maternálnom heterochromatíne sú prítomné H3K9me3 aj H4K20me3 a aktivita SUV39H metyláz tu 

blokuje komplex PRC1 (svetlo fialový), čím je PRC1 aktivita zacielená do paternálneho heterochromatínu, 

kde namiesto SUV39H metyláz funguje len PRC2 komplex (tmavo fialový) tvoriaci H3K27me3; v oboch 

subgenómoch je tak zabezpečené udržanie heterochromatínu do tretieho ryhovania – v maternálnom 

pomocou klasických SUV39H HMTáz, zatiaľ čo v paternálnom pomocou matPRC1 a PRC2 (prevzaté 

a upravené podľa Puschendorf et al. 2008) 

 

5 Tvorba a šírenie konštitutívneho heterochromatínu 

Konštitutívny heterochromatín je formovaný a udržiavaný dynamickou súhrou mole-

kúl, ktoré boli opísané v kapitolách vyššie. Špecificky modifikovaná DNA, proteíny a RNA 

spolu fungujú v komplexných dráhach, pomocou ktorých je zabezpečená heterochroma-

tinizácia v oblastiach tvorených konštitutívnym heterochromatínom, čo sú hlavne cen-

troméry a teloméry. Tieto mechanizmy sú zatiaľ najlepšie preskúmané v kvasinkách 

a nasledujúce kapitoly sa preto venujú hlavne im, ale popísané sú aj hlavné rozdiely 

a podobnosti s cicavcami. 

5.1 Formovanie centromerického heterochromatínu 

Tvorba centromerického heterochromatínu je najlepšie objasnená u S. pombe, u kto-

rej  vychádza z dg, dh a imr repetícií. Práve tieto oblasti sú prístupné RNA polymeráze II 

(Pol II), ktorá syntetizuje ssRNA transkripty. Tie sú dosyntetizované na dsRNA pomocou 

RDRC komplexu (ktorého súčasťou je Rdp1 polymeráza) a naštiepené proteínom Dcr1 

na siRNA v procese RNAi. Na siRNA sa viaže komplex RITS, čo je zrejme umožnené vďa-

ka proteínu Ago1 (jeden z proteínov tohto komplexu spolu s Tas3 a Chp1) a to pôsobí 

nábor proteínu Rik1, ktorý je súčasťou ClrC komplexu. Súčasťou tohto komplexu je aj 

metyláza Clr4, ktorá vykonáva kľúčovú metyláciu H3K9. Tak je zabezpečená tvorba kon-

štitutívneho heterochromatínu a vznik H3K9me umožňuje opätovný nábor ClrC, RITS  
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a RDRC komplexov, čím sa tento proces tzv. nukleácie môže opakovať. Na H3K9me sa 

viažu aj proteíny Chp2 a Swi6, ktoré recipročne regrutujú ďalšie ClrC a heterochromatín 

sa tak šíri, až narazí na insulátor  (K. Zhang et al. 2008). K tomuto šíreniu prispieva aj 

interakcia Swi6 s tzv. SHREC komplexom, ktorého súčasťou je okrem iných proteínov 

históndeacetyláza Clr3. Tá vďaka svojej aktivite bráni nadmernej transkripcii centrome-

rických repetícií pomocou Pol II (Sugiyama et al. 2007). Procesy nukleácie heterochro-

matínu a jeho šírenia znázorňuje Obr. 10.  

 

Obr. 10: Model tvorby a šírenia centromerického heterochromatínu u S. pombe: repetitívne elementy sú 

transkribované pomocou Pol II (RNAPII) a vzniknutá ssRNA je dosyntetizovaná na dsRNA RDRC kom-

plexom (obsahuje Rdp1 polymerázu). Proteín Dcr1 potom túto RNA štiepi za vzniku siRNA (červené dvoj-

čiarky), ktoré sú rozoznané RITS komplexom. RITS regrutuje Rik1 proteín ClrC komplexu, ktorého súčas-

ťou je aj Clr4. Táto metyláza vykonáva H3K9me, čím je ukončená nukleácia. Proteíny Swi6 a Chp2 sa viažu 

na vzniknutý H3K9me a regrutujú ďalšie ClrC komplexy a SHREC komplex (obsahuje Clr3, ktorá deacety-

luje históny – znázornené ako odpadávajúce zelené „Ac“ šípky), čím sa heterochromatín šíri, až narazí na 

insulátor; Ac = acetylácia histónov (prevzaté a upravené podľa K. Zhang et al. 2008). 

 

Opakovanie nukleácie je možné aj vďaka tomu, že Swi6 regrutuje proteín Epe1, ktorý 

sčasti destabilizuje heterochromatín a podporuje nábor Pol II. Kritická je teda rovnováha 

medzi Epe1 a Clr3, ktoré sú oba regrutované pomocou Swi6. Tento systém tak umožňuje 

šírenie heterochromatínu opakovanou nukleáciou (viď Obr. 11) (Zofall & Grewal 2006). 
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Proteín Epe1 teda podporuje aktivitu Pol II, ale množstvo RNA transkriptov nesmie 

presiahnuť určitú úroveň, inak by mohli narúšať kompaktnosť heterochromatínu. Na to 

slúži degradácia transkriptov v hsRNPs spomínaná v kapitole 4.2.3 – časť transkriptov 

sa viaže na Swi6, čím je Swi6 uvoľnený z H3K9me a interaguje s poly(A) RNA polymerá-

zou Cid14. Tento komplex je potom navedený na hsRNPs a RNA transkripty sú degrado-

vané, ako je znázornené na Obr. 12 (Keller et al. 2012). 

 

V porovnaní s S. pombe sú dnešné poznatky o tvorbe heterochromatínu u cicavcov 

pomerne nekompletné. Mnohé konkrétne mechanizmy zatiaľ nie sú známe a väčšina 

modelov využíva analógie s kvasinkami. Aj u cicavcov je totiž kľúčová metylácia H3K9, 

ktorú vykonáva (a na túto značku sa viaže) SUV39H1. Táto HMTáza interaguje s HP1, 

ktorý môže byť na heterochromatín de novo zacielený pomocou proteínu SUMO. Väzba 

HP1 je potom zrejme zodpovedná za nábor ďalších HMTáz a DNMTs, ktoré trimetylujú 

H4K20, resp. metylujú DNA. Tieto modifikácie sú zrejme zodpovedné za nábor mnohých 

ďalších komplexov ako ORC, MBD1 a pod (viď Obr. 13). V týchto dráhach veľmi pravde-

podobne funguje aj RNAi, ale mechanizmy jej pôsobenia nie sú známe. Príslušné proteí-

ny účastniace sa RNAi (Ago1 a Dcr1) majú preukázateľný vplyv na heterochromatín 

 
Obr. 11: Opakovaná nukleácia pomocou Epe1: na 

H3K9me (červené vlajky) sa viaže Chp2 a Swi6 

a následne Swi6 regrutuje Clr3 a Epe1 proteíny. 

Clr3 bráni deacetyláciou histónov aktivite Pol II, 

zatiaľ čo Epe1 túto aktivitu podporuje a tak 

umožňuje opätovný nábor RITS komplexu pomo-

cou RNA transkriptov (červené linky), ktoré Pol 

II syntetizuje (prevzaté a upravené podľa Zofall 

et al. 2006).   

 Obr. 12: Model Swi6 dependentnej 

RNA degradácie u S. pombe: HP1 (Swi6) 

asociuje s H3K9-metylovanými nukleo-

zómami len prechodne, pri zvýšenej 

úrovni RNA transkriptov môže tieto 

transkripty viazať, uvoľniť sa 

z H3K9me a navádzať ich do komplexu 

s Cid14 poly(A) RNA polymerázou. 

Tento komplex je následne navedený 

do hsRNP partikulí, kde sú RNA degra-

dované (prevzaté a upravené podľa 

Keller et al. 2012).  
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(Giles et al. 2009), ale prítomnosť a vplyv siRNA zatiaľ neboli dokázané (Maison et al. 

2011; Saksouk et al. 2015). V neposlednom rade je tiež nutné zahrnúť do cicavčích mo-

delov aj „Polycomb“ proteíny, ktoré majú v tvorbe heterochromatínu nepochybne vý-

znamnú úlohu (Sakamoto et al. 2007; Saksouk et al. 2015). Dá sa teda očakávať, že mo-

dely formovania heterochromatínu odvodzované hlavne z kvasiniek budú v budúcnosti 

koncipované s väčšou opatrnosťou, výrazne prihliadajúc na problematiku PcG. 

 

 

Obr. 13: Schéma formovania centromerického heterochromatínu u cicavcov: metylázy SUV39H tvoria 

H3K9me3 a na túto modifikáciu sa viaže HP1, ktorý regrutuje metylázy SUV4-20H vytvárajúce H4K20me3 

a metylázu DNMT3 metylujúcu DNA. Značka H4K20me3 zas môže byť rozoznaná ORC a na metylovanú 

DNA sa viaže MBD. Alternatívne môže modifikáciu H3K9me3 rozoznávať proteín UHRF1 („ubiquitine-like, 

containing PHD and RING finger domains, 1“), ktorý regrutuje DNMT1. Všetky tieto proteíny sa zrejme 

podieľajú na tvorbe centromerického heterochromatínu, spolu s faktormi naznačenými šípkami vstupujú-

cimi do žltého poľa – úloha RNAi je ale veľmi diskutabilná (prevzaté a upravené podľa Saksouk et al. 

2015).    

 

5.2 Formovanie telomerického heterochromatínu 

   Tvorba telomerického heterochromatínu je u S. cerevisiae zabezpečená hlavne pro-

teínmi telozómu. Na telomerickú repetitívnu DNA sa viaže Rap1, ktorý ďalej regrutuje 

Sir4 proteín, čo spôsobuje nábor Sir2 a 3 proteínov. Proteín Sir2 deacetyluje H3K16 

a vedľajším produktom tejto reakcie je O-acetyl-ADP-ribóza, ktorá spolu 

s deacetylovanými histónmi vytvára väzbové miesta pre ďalšie SIR komplexy. Nukleácia 

je tým ukončená a heterochromatín sa môže následne šíriť a spôsobovať TPE promóto-

rov aj kilobázy ďaleko od telomerického heterochromatínu (Blasco & Schoeftner 2009; 
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Martino et al. 2009). Celý proces je umocnený spätným ohnutím telomér (viď Obr. 7). 

Okrem toho sú telomerické repetície transkribované a vznikajúce TERRA transkripty sa 

zrejme tiež podieľajú na tvorbe telomerického heterochromatínu. Ich množstvo je však 

prísne regulované, aby nepresiahlo nežiadúcu úroveň. V oblastiach, kde subteloméry 

kvasinky obsahujú len X oblasť, kontroluje úroveň TERRA proteín Rap1 dvomi cestami – 

jedna zahŕňa degradáciu TERRA pomocou exonukleázy Rat1 (jej nábor je zrejme spro-

stredkovaný proteínmi Rif1 a 2) a druhá ich transkripčné umlčanie pomocou SIR kom-

plexu, ktorý inhibuje Pol II. V oblastiach, kde subteloméry obsahujú aj Y´ oblasť, sú TER-

RA rovnako degradované pomocou Rat1, ale umlčované proteínmi Rif1 a 2, ako znázor-

ňuje Obr. 14 (Iglesias et al. 2011). 

 

Obr. 14: Model negatívnej regulácie TERRA transkriptov syntetizovaných pomocou Pol II (RNAPII) u S. 

cerevisiae: v X oblastiach subtelomér Rap1 regrutuje SIR komplex a exonukleázu Rat1 (pomocou proteí-

nov Rif1 a 2). Exonukleázou Rat1 sú TERRA degradované  a ich transkripcia je reprimovaná pomocou 

inhibície polymerázy Pol II komplexmi SIR. V Y´ oblastiach subtelomér je spôsob degradácie  TERRA 

zhodný s X oblasťou, ale inhibíciu Pol II vykonávajú Rif1 a 2 (prevzaté z Iglesias et al. 2011). 

 

U S. pombe sa na telomerické repetície  viaže proteín Taz1, ktorý indukuje metyláciu 

H3K9 náborom HMTázy Clr4. Tvorbou H3K9me vzniká väzbové miesto pre Swi6, ktorý 

môže regrutovať ďalšie Clr4, čím sa vytvorený heterochromatín šíri. Mechanizmus je 

teda až na iniciáciu proteínom Taz1 podobný ako v centromérach. Zhodný s centromé-

rou je aj nábor SHREC komplexu, ktorý vedie k akumulácii ďalších Clr4 a Swi6. Komplex 

SHREC je regrutovaný pomocou interakcie Taz1 s tzv. Ccq1 proteínom („coiled-coil qu-

antitatively enriched protein 1“) alebo nepriamo cez RNAi a RITS komplex (Kanoh et al. 

2005; Sugiyama et al. 2007; Blasco & Schoeftner 2009). 
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Formovania telomerického heterochromatínu u cicavcov sa podobne ako u S. pombe 

účastnia rovnaké proteíny ako v centromerickom heterochromatíne. HMTázy SUV39H1 

a 2 vykonávajú H3K9me3 a na túto modifikáciu sa viaže HP1. Proteín HP1 ďalej regrutu-

je HMTázy SUV4-20H1 a 2, ktoré vytvárajú H4K20me3. Pre efektívnu tvorbu tejto modi-

fikácie sú potrebné aj proteíny z RB („retinoblastoma“) čeľade, ale v nižšom množstve, 

inak by inhibovali DNMTs, ktoré ustanovujú metyláciu DNA subtelomér (viď Obr. 15). 

Úplný mechanizmus tvorby telomerického heterochromatínu nie je známy a zrejme sú 

v ňom potrebné aj ďalšie faktory, ako napr. súčasti shelterínu (RAP1, TRF1 a 2) a TERRA 

transkripty (Blasco 2007; Blasco & Schoeftner 2009). 

 

Obr. 15: Model formovania telomerického heterochromatínu u cicavcov: SUV39H metylázy vykonávajú 

H3K9me a na túto modifikáciu sa viaže HP1. Proteín HP1 regrutuje SUV4-20H metylázy, ktoré vykonávajú 

H4K20me a účinnosť tvorby tejto modifikácie je zvýšená proteínmi z RB čeľade. Formovania telomerické-

ho heterochromatínu sa účastnia aj TRF1 a 2 proteíny a tri DNMT (1, 3a, 3b) metylujúce DNA (5metC)  

(prevzaté a upravené podľa Blasco 2007). 
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6 Záver 

Predložená bakalárska práca je súhrnom poznatkov o molekulárnej stavbe konštitu-

tívneho heterochromatínu na úrovni DNA, RNA, proteínov a ich modifikácií a interakcií. 

Heterochromatín je lokalizovaný hlavne v oblastiach centromér, pericentromér, subte-

lomér a telomér a typicky ho tvorí repetitívna DNA. V prvých troch menovaných oblas-

tiach obsahuje DNA heterochromatínu stredne repetitívne sekvencie, transpozóny a 

satDNA. Výnimkou je kvasinka S. cerevisiae s  centromérami, v ktorých chýba repetitívna 

DNA. Telomerické oblasti eukaryot sú tvorené repetitívnou DNA s vysokým obsahom  

repetícií bohatých na G a C, s výnimkou u D. melanogaster – v jej telomérach sú lokalizo-

vané retrotranspozóny. Okrem repetitívnej DNA však môže heterochromatín obsahovať 

aj génové a unikátne sekvencie. DNA heterochromatínu je vo zvýšenej miere metylovaná 

a táto modifikácia sa nepochybne podieľa na tvorbe, šírení a funkciách heterochromatí-

nu. Veľkým prekvapením bolo zistenie, že DNA heterochromatínu je aktívne transkribo-

vaná a vzniknuté RNA sa tiež podieľajú na tvorbe heterochromatínu v dráhach RNA in-

terferencie, degradácie, DNA metylácie a targetingu proteínov. 

Pre heterochromatín sú charakteristické špecifické varianty histónov a ďalej modifi-

kácie histónov, ktoré zahŕňajú hlavne metylácie, sumoylácie, v malom množstve tiež fos-

forylácie a acetylácie. Heterochromatín je v  dôsledku týchto modifikácií hypoacetylova-

ný a hypermetylovaný. Heterochromatín je napokon doplnený impozantným množ-

stvom nehistónových proteínov, z ktorých najtypickejší je evolučne konzervovaný HP1 

a jeho paralógy. Veľmi významné sú napr. HMTázy, proteíny telozómov a – ako sa stále 

viac ukazuje – proteíny zo skupiny „Polycomb“.  

Všetky molekuly sa podieľajú na tvorbe heterochromatínu v komplexných dráhach, 

ktoré zahŕňajú množstvo interakcií medzi nimi. Rada mechanizmov ostáva nejasná spolu 

s mnohými otázkami. Aký je význam repetitívnej DNA v evolúcii heterochromatínu? Aký 

je molekulárny mechanizmus, ktorým sa TERRA transkripty podieľajú na tvorbe hetero-

chromatínu? Aká je molekulárna podstata „deľby práce“ medzi mnohými izoformami 

HP1? V akých ďalších situáciách sa uplatňujú PcG a koľko heterochromatínových proteí-

nov ešte nepoznáme? Aký je presný mechanizmus tvorby heterochromatínu u cicavcov? 

Na tieto a mnohé ďalšie otázky je nutné nájsť odpovede, aby sme úplne pochopili vý-

znam konštitutívneho heterochromatínu, ktorému bol tak dlho prisudzovaný status od-

padnej a parazitickej zložky genómu.               
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