
Епигенетика

“Учение без разсъждение е безполезно, 
а разсъждение без учение - опасно.”

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн



Epigenetics - “над” генетиката
(Greek: επί- above, over, outside of, around;  "extra growth")

1956 г.  - Конрад Уедингтън
Хипократ -  защо се разболяваме? хранене, замърсители от въздуха и 

водата и случайните събития - преумора, стрес и травми.

 Въздухът, водата, храната,  хората, с които общуваме, ценностите и 
вярванията оставят следи (химически модификации) върху гените и 
така модулират тяхната работа. 

 Ние предаваме тези химически модификации на бъдещите 
поколения. Чрез начина си на живот ние предаваме генетична 
информация, която не се кодира в гените, а в начина им на работа. 

 Всичко, което ни заобикаля, влияе върху работата на нашите гени! 

Важното е нашето отношение към средата, в която живеем!



Epigenetics
• Наследствени модификации в генната функция.

• Фенотипни вариации в резултат на външни 
фактори, които повлияват генната експресия 
(„включват“ и „изключват“ гени).

• Функционални промени в генома, без промени в 
нуклеотидна последователност.

• Пренася се информация от клетка или организъм в 
потомството им, без тя да е кодирана от ген. 

• Механизъм – метилиране на азотни бази  или 
деацетилиране на  хистонови белтъци  – 
потискане на генната активност 



диференцираната експресия (функционалните 
различия) на даден алел в зависимост от родителския 
му произход се дължи на ДНК-метилиране
няма промяна в ДНК-секвенциите, а само в 
структурата и функционалната активност  – 
епигенетични модификации!
в гаметогенезата, преди оплождането, се инактивира 
чрез метилиране майчиният или бащиният алел на 
даден ген
активните гени не са метилирани! 
описани са над 80 импринтирани гени при 
бозайници – контрол на ембриогенезата и развитието 
на плацентата





ДНК метилиране  – води до стабилно „изключване“, 
инактивиране на гени с важна роля в регулацията на генната 
експресия и хроматиновата.

Осъществява се чрез ковалентни модификации на 
цитозинови остатъци в CpG динуклеотиди в кратки, богати 
на CpG  ДНК-зони, нар. ‘CpG islands’ и в зони на 
многократно повторени поседователности (напр. 
центромери).

CpG islands – C свързан с phosphate  за G (5'—C—phosphate
—G—3') разположени в 5′ на гените и заемащи 60% ∼ от 
генните промотори. 



ДНК метилиране
Повечето CpG зони в генома са метилирани. 

Някои CpG island promoters се метилират по време на развитието, 
което води до дълготрайна генна репресия (transcriptional 
silencing) – Х-хромозомна инактивация и геномен импринтинг.



Хистонови модификации  – ензимно  модифициране на 
лизинови остатъци в нуклеозомните хистони - 
ацетилиране или деацетилиране; ефект върху 
транскрипционната активност на гените, обвити от тези 
хистони, и върху нивото на ДНК репликация. 

"histone acetyltransferase" (HAT)

"histone deacetylase" (HDAC) 



Хистонови модификации

Ацетилиране – релаксиран хроматин – генна активност

Деацетилиране – кондензиран хроматин - генна 
активност 

Туморни клетки – загуба на хистон H4 ацетилиране, 
високо ниво на HDAC;  лечение с хистон деацетилазни 
инхибитори  (HDACi)



ДНК метилирането и хистоновото деацетилиране водят 
до кондензиране на хроматина и блокиране на 

транскрицията!!



Епигенетичен код  -  набор от епигенетични 
характеристики, които водят до различен фенотип в 
различните клетки. Отразява цялостното състояние на 
клетката, където всяка молекула има свое място в 
епигеномната карта – диаграма, която представя 
генната експресия, ДНК метилирането и хистоновите 
модификации на определен регион от генома. 

Специфични епигенетични процеси : imprinting, gene 
silencing, X-хромозомна инактивация, позиционни ефекти, 

майчини ефекти, карциногенеза, клониране, др.



Епигенетичната памет се предава до 14 поколения!

2018 г., Science
промяна в температурата и генна активност, 20оС, 25оС – 
запазен “спомен” в поколенията – еволюционна адаптация?



ИЗБОРИТЕ, КОИТО ПРАВИМ В ЖИВОТА СИ, 
ВЛИЯЯТ НА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ! 

 Бременни плъхове, приемащи никотин, раждат малки с 
астма, а те и в следващото трето поколение раждат 
астматици, без да са били изложени на никотин.

 Внуци на дядовци, които са пушили от ранна възраст, 
по-често страдат от затлъстяване. 

    При хората епигенетичните промени продължават до 
трето поколение, при гризачи – до 5-то, при растения – 
до 10-то. 



 Жени, които са били бременни през Големия Глад в 
Холандия през зимата на 1944-45 г., раждат деца, които 
по-често страдат от диабет поради висок глюкозен 
интолеранс. Същото важи и за внуците им.

ИЗБОРИТЕ, КОИТО ПРАВИМ В ЖИВОТА СИ, 
ВЛИЯЯТ НА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ! 



ИЗБОРИТЕ, КОИТО ПРАВИМ В ЖИВОТА СИ, 
ВЛИЯЯТ НА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!

 Наследниците на преживели Холокоста имат по-ниско ниво 
на кортизол, което им пречи да се възстановяват след травма 
и стрес. 

 Но-ниско ниво на ензим, разграждащ кортизола. Така се 
запазва повече циркулиращ кортизол, който позволява на 
бъбреците и черния дроб да увеличат запасите от глюкоза – 
при гладуване. Колкото по-млади са били хората, преживяли 
Холокоста, толкова по-ниско е нивото на ензима.



Емоциите променят действието на гените!

Емоционална интелгентност - умението да се възприемат, 
оценяват и управляват собствените емоции.

Емоции – Хормони – Гени

 реалистична представа за лични качества, умения и ресурси, умело 
управляване на собствения живот и решения. 

 Качество на комуникацията, ниво на стресоустойчивост и 
адаптивност. 



Емоциите променят действието на гените!

В зависимост от нивото на емоционална интелигентност, хората могат 
сами да се мотивират, успешно да регулират емоциите си като 
реагират без агресия или импулсивност.

Емоционалната интелигентност се проявява като доминантен 
генетичен признак и се предава от родител на дете.

Само 10% от способността да се проявява емпатия се дължи на 
гените!



• Зависимости   - нарушения в мозъка в зоните 
на удоволствие и желание, които възникват 
чрез транскрипционни и невроепигенетични 
механизми. Появяват се при хронично високи 
нива на експозиция към пристрастяващи 
стимули (морфин, кокаин, секс, хазарт и др.). 

•  епигенетично 

унаследяване

 



Геномен импринтинг –  генетичен 
феномен, при който определени 
гени се експресират по родител-
зависим принцип – Неменделово 
унаследяване

експресира се само едното копие на 
даден ген, другото е метилирано.  
Експресията зависи от кой родител 
се унаследява генът –  геномен 
импринтинг. Активният ген се 
унаследява преференциално от 
единия родител.

Алелът, който трябва да се инактивира, 
се покрива с метилни групи.  
Метилирането протича преди 
оплождането  – в сперматозоида и 
яйцеклетката, и пречи на гена да се 
експресира. 



Импринтингът е обратима форма на генна инактивация чрез 
ДНК-метилиране. Не е мутация! 

Импринтинг е доказан само за 9 хромозоми - по-малко от 1% от 
гените са импринтирани при хората! (бозайници и растения)



Унипарентална дизомия (UPD) – унаследяване на 
хромозома или на част от нея само от единия родител

Неразделянето на хромозомите при мейозата води до тризомия. 
Последващата загуба на 1 от трите хромозоми води до образуване 
на гамети, в които има хромозоми и от двамата родители и на 
такива, в които хромозомите са от единия родител само – 
дизомични!



Обикновено UPD не е свързана с патология. Понякога у човек 
UPD  може да липсват активни копия на важни гени, които са 
подложени на импринтинг. Тази загуба на функция води до 
заболявания.



Ако  майчината 15  хромозома е импринтирана 
(инактивирана), тогава само бащината 15 хромозома е 
активна. Ако има делеция в бащината хоромозома, 
възниква синдром на  Прадер-Уили   (Prader-Willi; 
затлъстяване, хипотония, хипогонадизъм, удължено 
лице, тънка горна устна, изпъкнал нос) 





• Ако бащината 15 хромозома е импринтирана 
(инактивирана), то тогава само майчината е активна. 
При делеция в майчината 15 хромозома възниква 
синдром на Ангелман   (Angelman; “усмихнати кукли”, 
гърчове, умствено изоставане) 

“Момче с рисунка" Giovanno Caroto
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