
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Reading the maps: Organization and function of chromatin types in Drosophila

Braunschweig, U.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Braunschweig, U. (2010). Reading the maps: Organization and function of chromatin types in
Drosophila. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Nederlands Kanker Instituut -
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/reading-the-maps-organization-and-function-of-chromatin-types-in-drosophila(a49db909-46d9-4214-8359-8f730c965b00).html


155 

A

Summary
Reading the maps: Organisation and function of 
chromatin types in Drosophila

Chromatin is the complex of DNA, RNA and a 
multitude of diff erent proteins that together make 
up the chromosomes in all eukaryotes. Chroma-
tin serves dual functions: It provides a means of 
packaging the long DNA strands in the nucleus in 
an organized way to ensure its safe transmission to 
the daughter cells when a cell divides. It is also ac-
tively involved in the regulation of gene expression, 
DNA repair, replication and other processes. Th e 
protein composition of chromatin varies widely 
along the genome, resulting in diff erent impacts 
on gene expression from location to location. 

Protein binding depends in part on the DNA 
sequence, because many proteins bind to specifi c 
sequence motifs. In addition, many proteins de-
pend on interactions with other proteins for their 
targeting to specifi c genomic locations. For many 
chromatin proteins, it is still poorly understood 
what determines their binding pattern along the 
genome.

Linker histones such as histone H1 are abundant 
proteins that are thought to be involved in the 
compaction of chromatin. Yet it is not known 
how the binding of H1 is regulated. We gener-
ated a genome-wide profi le of Drosophila H1 in 
the embryonic Kc167 cell line using the DamID 
technique. Th is revealed that H1 binds pervasively 
throughout much of the genome except at active 
transcription start sites and intergenic sites that 
overlap with cis-regulatory elements. Common 
to these locations is that the core histone H3 is 
replaced by the variant H3.3 due to transcription 
and nucleosome remodeling. We demonstrated 
that H3.3 helps to prevent H1 binding, because 
depletion of H3.3 resulted in increased H1 binding 
at the sites where it is normally depleted.

Th e example of H1 and H3.3 illustrates that inter-
actions between chromatin proteins are refl ected 
in their binding patterns. 

We obtained DamID binding maps for a broad 
set of chromatin components in Kc167 cells 
and systematically predicted targeting interac-
tions among them using a statistical technique 
termed Bayesian network inference. Th e resulting 
interaction network model recapitulated many 
known interactions and made several interesting 
predictions. Five predictions were tested experi-
mentally by RNAi-mediated knockdown followed 
by DamID mapping of the putative interaction 
partners, and all of them could be confi rmed. 
In this way, the nucleosome remodeling ATPase 
BRAHMA was identifi ed as a central factor in the 
targeting of several sequence-specifi c transcrip-
tion factors.

Some chromatin components are known to cover 
long stretches of chromatin, but to what extent is 
regional enrichment a common feature of chroma-
tin proteins? We used a statistical approach to 
look for non-random enrichment in a collection 
of maps of proteins and histone modifi cations 
with diff erent types of binding, some known to 
cover long chromatin domains and others binding 
to specifi c DNA sequences. Surprisingly, nearly 
all of the 29 chromatin components exhibited 
enrichment in multi-gene domains. Such domains 
are very likely functionally signifi cant because 
they contain genes that tend to be expressed at 
the same time points in the life of a fl y, code for 
proteins with related functions, and their linear ar-
rangements tend to remain uninterrupted during 
evolution. 

Th e same study also showed that many chro-
matin components are enriched in overlapping 
genomic regions, indicating that the number of 
combinations is far smaller than the number of 
components. In a systematic eff ort to fi nd out 
what the major types of protein combinations are, 
we generated high-resolution binding maps of 53 
chromatin proteins – the largest such dataset so 
far in a multicellular organism. 
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Using only these data as a basis, we found that the 
Drosophila genome is segmented into fi ve major 
chromatin types, characterized by overlapping, 
but typical protein combinations. Two of them 
correspond to the well-known HP1-type and 
Polycomb-type of heterochromatin. Th e third 
type covers half of the genome, contains only 
silent genes, and is characterized by binding of his-
tone H1. Th e remaining two are distinct types of 
transcriptionally active chromatin. Th us, this study 
revealed that the genome is packaged by a limited 
set of distinct chromatin types, each with diff erent 
biochemical and functional properties. 

Taken together, the work presented in this thesis 
shows that the Drosophila genome is organized 
in chromatin domains with many implications for 
gene regulation, nuclear organization, and evolu-
tion. Furthermore it provides examples of how 
maps of chromatin protein binding, combined 
with computational approaches, can yield valuable 
insights into chromatin organization and function.

Samenvatting
Organisatie en functie van chromatine-
soorten in Drosophila 

Chromatine is het complex van DNA, RNA and 
een groot aantal verschillende eiwitten die samen 
de chromosomen van alle eukaryoten vormen. 
Chromatine vervult een tweeledige functie: het is 
een middel om de lange DNA-strengen zodanig 
geordend te verpakken dat zij tijdens de celde-
ling op een veilige manier over de dochtercellen 
kunnen worden verdeeld. Het is ook op actieve 
wijze betrokken bij de genregulatie, DNA reparatie, 
replicatie en andere processen. De eiwitsamenstel-
ling van chromatine variëert langs het genoom 
met verschillende gevolgen voor de genregulatie 
op verschillende plekken. 

Waar eiwitten binden hangt gedeeltelijk af van 
de DNA sequentie omdat veel eiwitten bepaalde 
sequentiemotieven herkennen. Daarnaast zijn veel 
eiwitten afhankelijk van interacties met andere 
eiwitten om aan specifi eke genomische locaties te 
kunnen binden. 

Voor een groot aantal chromatine -eiwitten begrij-
pen we nog niet goed hoe hun bindingspatroon 
langs het genoom tot stand komt.

Linker-histonen zoals histon H1 zijn veel voorko-
mende eiwitten waarvan gedacht wordt dat zij 
bij het condenseren van chromatine betrokken 
zijn. Het is echter onbekend hoe de binding van 
H1 wordt geregeld. Wij hebben een genoomwijd 
bindingsprofi el gemaakt van Drosophila H1 in 
de embryonale cellijn Kc167 met behulp van 
de DamID techniek. Hieruit bleek dat H1 op de 
meeste plekken in het genoom bindt met uitzon-
dering van actieve transcriptie startplaatsen and 
intergenische plaatsen welke met cis-regulatoire 
elementen overlappen. Op al deze plekken wordt 
het gewone histon H3 vervangen door de variant 
H3.3 als gevolg van transcriptie en nucleosoom 
hermodellering. Wij hebben aangetoond dat H3.3 
mede de binding van H1 tegenhoudt, omdat de-
pletie van H3.3 in meer binding van H1 resulteerde 
op die plekken waar het in de normale situatie niet 
kan binden.
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 Samenvatting

Het voorbeeld van H1 en H3.3 toont aan dat inter-
acties tussen chromatine- eiwitten in hun bindings-
profi elen terug te zien zijn. We hebben DamID 
bindingsprofi elen van een brede verzameling chro-
matine-componenten in Kc167 cellen gemaakt en 
met een statistische techniek, genaamd ‘Bayesian 
network inference’, systematisch sturende interac-
ties voorspeld. In het zo verkregen netwerkmodel 
waren een aantal bekende interacties terug te 
vinden, maar wij konden ook een aantal interes-
sante nieuwe voorspellingen doen. Vijf daarvan 
hebben wij experimenteel getest en allemaal 
kunnen bevestigen. Op die manier hebben we 
de nucleosoom remodeling ATPase BRAHMA 
geïdentifi ceerd als een bepalende factor voor de 
sturing van een groep van sequentie-specifi eke 
transcriptiefactoren.

Van sommige chromatine-componenten is 
bekend dat zij verdeeld in grote domeinen aan het 
chromatine binden, maar in hoeverre is regionale 
verrijking een algemeen kenmerk van chromatine-
eiwitten? We hebben een statistische benadering 
gebruikt om gebieden van niet-willekeurige 
verrijking op te sporen in een verzameling van 29 
bindingsprofi elen van eiwitten en histon-modifi ca-
ties. Van deze chromatine-componenten binden 
sommige gelijkmatig over grote afstanden en 
andere specifi ek aan bepaalde sequenties. Verras-
send genoeg toonden bijna allen een patroon van 
verrijking in multi-gen domeinen. Deze domeinen 
zijn waarschijnlijk functioneel belangrijk omdat de 
genen daarin bij voorkeur op dezelfde tijdstippen 
in de ontwikkeling van de vlieg tot expressie ko-
men. Ook zijn hun producten bij voorkeur betrok-
ken bij dezelfde functies, en blijft de volgorde van 
de genen vaak behouden tijdens de evolutie.

In dezelfde studie werd ook duidelijk dat een groot 
aantal chromatine-componenten in dezelfde 
genomische regio’s verrijkt zijn. Dus is het aantal 
combinaties van chromatine-componenten veel 
kleiner dat het aantal componenten zelf. Dit heeft 
ons aangemoedigd om op een systematische ma-
nier uit te zoeken wat de belangrijkste combinaties 
van chromatine-eiwitten zijn. 

Daarvoor hebben we hoge resolutie bindings-
profi elen voor 53 eiwitten gegenereerd. Dit is tot 
dusver de grootste dataset van dit type in een 
multicellulair organisme. Op basis van alleen deze 
data vonden we 5 hoofdtypes chromatine die 
door overlappende, maar karakteristieke com-
binaties van eiwitten gedefi niëerd zijn. Daarvan 
komen er twee overeen met de bekende HP1- en 
Polycomb-typen van heterochromatine. Het derde 
type bedekt de helft van het genoom, bevat alleen 
inactieve genen en wordt gemarkeerd door histon 
H1 en een aantal andere eiwitten. De resterende 
twee typen zijn verschillende soorten transcrip-
tioneel actieve gebieden. Uit deze studie blijkt 
dus dat het genoom in slechts een klein aantal 
verschillende soorten chromatine is verpakt die al-
lemaal verschillende biochemische en functionele 
eigenschappen hebben.

Tezamen laten de resultaten in dit proefschrift zien 
dat het genoom van Drosophila in chromatine-
domeinen georganiseerd is met gevolgen voor 
genregulatie, organisatie van de nucleus, en 
evolutie. Bovendien geeft dit proefschrift voor-
beelden hoe mapping van chromatine-eiwitten 
in combinatie met computationele benaderingen 
waardevolle inzichten kan leveren in de organisatie 
en functie van chromatine.


