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Arbejdsspørgsmål og svar til 
review-artikel af Cavalli og Heard

astra.dk

1. Hvilken definition af epigenetik bruger forfatterne i denne 
artikel? (s. 489) 

 Svar: ”Studiet af molekyler og mekanismer, som kan 
forevige alternative stadier af genaktivitet i forbindelse 
med den samme DNA-sekvens”.

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

 Svar: 
 1: De vil kigge på samspillet mellem regulatorisk 

plasticitet og stabil epigenetisk arvelighed, inklusive 
cellers skæbne og de programmerbare begivenheder, 
der finder sted under udviklingen, som reaktion på 
fysiologiske stimuli og sygdom. 

 2: De vil diskutere, hvordan ikke-kodende RNA, DNA-
methylering, heterokromatin, polycomb- og trithorax-
proteiner og 3D-genomarkitektur kan regulere både 
nedarvning og plasticitet i genets udtryk. 

 3: De vil diskutere evidens for et hedt debatemne: 
epigenetisk nedarvning gennem generationer, specielt 
med fokus på eksempler fra pattedyr pga. potentiel 
biomedicinsk betydning. 

 4: Det vil diskutere miljøets indflydelse og effekterne af 
epigenetiske ændringer på genomet som helhed. 

 5: De vil diskutere, hvordan epigenetisk forskning kan 
gavne menneskets helbred.

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)

 
 Svar: Transskriptionen udløses af den blå 

transskriptionsfaktor, og derved startes en regulatorisk 
kaskade af processer, som inducerer celledifferentiering. 
Aktive og slukkede stadier opretholdes af 
epigenetiske komponenter som polycomb PRC1/2- og 
trithorax-proteiner. 
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4. Redegør for de fire vigtigste bærere af epigenetisk 
information. (boks 1, s. 491)

 Svar: 
 Heterokromatinkomponenter
 Pericentrisk (kromatin udenfor centromerområdet) 

heterokromatin indeholder et stort antal proteiner. Det 
vigtigste træk er tilstedeværelsen af megabase-store 
repetitive DNA områder, som er klædt i specifikke 
histon-H3K9-trimethylerings-mærker, som er anbragt af 
enzymerne SUV39 og SETDB1. Dette mærke er bundet 
med chromo-domænet SUV39H1, og det stimulerer 
den katalytiske aktivitet af enzymet. Herudover er 
der til dette mærke bundet et HP1-protein, som kan 
danne bro til nærliggende nucleosomer. Derfor kan 
heterokromatinkomponenter både skrive og læse 
dette H3K9me3-mærke og derved gøre deres mål 
kromatinkompakt. 

 
 Heterokromatinfaktorer arbejder også sammen med 

RNAi (RNA-interferens) i planter, gær og nogle dyr for at 
overbringe epigenetisk nedarvning. 

 Polycomb protein
 Vedligeholder hukommelsen af rumlig opbygning af 

ekspressionen af homeotic (i kroppen) gener gennem 
udviklingen. Polycomb = PcG

 Noncoding RNAs 
 Regulerer posttranskriptionelle processer og 

transkriptionel regulering.
 siRNA (short interfering RNA)
 PiRNA (Piwi interacting RNA)

 DNA-methylering 
 DNA-methyleringen bliver kopieret gennem DNA-

replikationen. Det involverer specifikke proteiner, 
som genkender CpG-hemimethyleret DNA og derved 
genplacerer DNA-methylering på den nyligt replikerede 
DNA. DNA-methyleringen er fastholdt af DNA-
methyltransferase DNMT1 og dens partner UHRF1 (også 
kendt som NP95), som specielt binder hemimethyleret 
DNA og stimulerer DNMT1 via dets ubiquitinligase-
aktivitet (figur 2a).

5. Hvordan fastholdes kromatinmærkerne under DNA-
replikationen i S-fasen? (figur 2a) 

 Svar: HMT og UHRF1 (epigenetiske komponenter) 
interagerer med komponenterne i DNA-
replikationsapparatet, som fx PCNA-klamme, for at 
genskabe kromatindomænerne efter passage af 
replikationsgaflen. 
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6. Hvad består det constitutive (grundlæggende) 
heterokromatindomæne af? (figur 2b)

 Svar: Det består af kromatin med grønne HP1 
(Heterokromatin Protein 1) og brune HMT; begge 
epigenetiske komponenter. Constitutive heterokromatin 
består hovedsageligt af repetitive områder, og det er 
inaktivt.

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

 Svar: Her smides de fleste kromosomfaktorer ud 
ved kromosomkondensation, men der laves en 
mitotisk bookmarking af gener vha. fastholdelse af 
nøglekomponenter (fx transskriptionsfaktorer eller RNA-
polymerase III, som er bundet til deres målloci). 

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

 Svar: Måske bliver kun en del af mærkerne overført 
meiotisk, men det er måske tilstrækkeligt til at 
rekonstruere kromatinorganisationen i den efterfølgende 
generation. (I figur 2 til sidst står der også, at det er 
størstedelen af epigenomet, der nulstilles i kimceller 
(germceller)). 
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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.
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9. Hvad er konklusionen på epigenetisk nedarvning? (s. 491, 
første spalte i midten)

 
 Svar: Konklusionen er, at epigenetisk nedarvning 

involverer flere lag og indebærer samarbejdet af delvist 
overlappende signaler. Først afhænger det af DNA-
sekvensen (fremkaldt ved transskriptionsfaktorbinding 
eller RNA-medieret mekanisme). Hvert af disse lag 
tilføjer en grad af stabilitet, men hvert af dem er også 
reversibelt, og det tillader plasticitet ved tilstedeværelsen 
af regulatoriske signaler.

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

 Svar: Det er set i forskellige familier, at bindingen af 
CCCTC-bindende faktor (CTCF) til DNA er unik og 
forskellig fra familie til familie, hvilket skyldes den 
genetiske variation mellem familier.

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

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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 Svar: Transposoner kan flytte sig et andet sted hen i 
genomet, og det kunne være, at det satte sig et sted i et 
funktionelt gen, og derved vil genet blive ødelagt. Derfor 
skal transposoner holdes inaktive. 
 

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)

 Svar: Fx er s-adenosylmethionin (SAM) methyldonor 
i DNA- og histonmethylering. Succinat og fumarat 
hæmmer DNA- og histondemethylaser. En proteinfattig 
kost i mus kan føre til DNA-methylering og 
undertrykkelse af en del gener  på det ribosomale DNA.

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)

 
 Svar: Man kan estimere alder baseret på DNA-

methylering, da den stemmer overens med kronologisk 
alder. Nogle af CpG-stederne er mere methylerede, og 
andre er mindre methylerede.

 
15. I hvilke gener sker der ofte mutationer ved cancer, og 

hvad er årsagen til disse mutationer? (figur 4b, s. 495)

 Svar: Der sker ofte mutationer i gener der koder for de 
proteiner der er involveret i den epigenetiske regulering. 
Det skyldes påvirkninger fra miljøet og fysiologiske 
ændringer som alder.

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) 

 
 Svar: I mus er det vist, at lav yngelpleje af ungerne 

sænker DNMT3a- og DNA-methylering ved L1-promotor 
og samtidig inducerer flytningen af L1-elementer 
i hippocampus (center for indlæring). Variation i 
miljøet kan altså forårsage genetiske (flytning af L1) 
og epigenetiske ændringer samtidig (sænkning af 
methylering). L1 er det samme som LINE1, og det er et 
retrotransposon, som kan indsætte sig nye steder i 
genomet. 
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