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Arbejdsspørgsmål til review-
artikel af Cavalli og Heard
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1. Hvilken definition af epigenetik bruger forfatterne i denne 
artikel? (s. 489)

2. Sammenfat de fem punkter, som forfatterne vil 
beskæftige sig med i artiklen. (s. 489)

3. Hvilke faktorer igangsætter celledifferentieringen af 
stamceller, og hvilke komponenter fastholder ”off”-
stadiet af nogle gener og ”on”-stadiet af andre gener i 
en bestemt celle? (figur 1, s. 490)

4. Redegør for de fire vigtigste bærere af epigenetisk 
information. (boks 1, s. 491)
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Figur 2.
Heterokromatin er den
mere lukkede form af
genomet. Eukromatin er
den mere åbne form af
genomet, hvor trans
skription kan forekomme.

”Advances in epigenetics link genetics to the environment and
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5. Hvordan fastholdes kromatinmærkerne under DNA-
replikationen i S-fasen? (figur 2a) 

6. Hvad består det constitutive (grundlæggende) 
heterokromatindomæne af? (figur 2b)

7. Hvordan fastholdes kromatinmærkerne under mitosen? 
(figur 2c)

8. Hvad sker der med epigenomet i kimceller? (figur 2)

9. Hvad er konklusionen på epigenetisk nedarvning?  
(s. 491, første spalte, midten)

10. Hvilken effekt har mutationer på bindingen af 
epigenetiske faktorer til DNA? (s. 491) 

11. Hvorfor har celler et transposonundertrykkende 
 apparat? (s. 492)

12. Giv et par eksempler på stoffer i kosten, der bruges 
direkte eller indirekte til opbygning af epigenetiske 
faktorer, og forklar, hvilken betydning en proteinfattig 
kost hos mus havde på DNA-methyleringen. (s. 493)
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Figur 3. Piwi-faktor = RNA-
bindende proteiner, der 
er med til at regulere 
celledifferentiering i 
stamceller og kimceller. 
Piwi = P-element induced 
Wimpy testis. piRNA (= 
piwi interacting RNA),
RNASi-komponent 
(RNA interferens, dvs. 
RNA, der hæmmer 
genekspressionen), 
retrotransposon  
(= repetitivt element, 
som er DNA-stykker, 
der er i stand til at flytte 
sig rundt i genomet. L1 
er et eksempel på et 
retrotransposon).
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13. Udvælg to af de mulige udløsningsfaktorer (triggers) i 
figur 3, og forklar ud fra en analyse af figuren, 
hvilke molekylære mekanismer der ligger bag den 
transgenerationelle hukommelse, og hvilken effekt  
faktorerne har på fænotypen af organismerne. (s. 494) 

14. Hvad sker der med DNA-methyleringen i forhold til alder? 
(figur 4a, s. 495) 

15. I hvilke gener sker der ofte mutationer ved cancer, og 
hvad er årsagen til disse mutationer? (figur 4b, s. 495) 

16. Forklar, hvorfor forsøget med hunmus, der ikke 
lavede yngelpleje på deres unger, både forårsagede 
en genetisk og epigenetisk ændring på ungernes 
hippocampus. (s. 496)
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