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Zmiany epigenetyczne 

 a dieta  

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz 

pora jądrowa 

otoczka jądrowa 

euchromatyna 

heterochromatyna 

Retikulum  

endoplazmatyczne 

szorstkie 

 Euchromatyna : chromatyna rozproszona,  

                              aktywna transkrypcyjnie 

 

 

Heterochromatyna:  silnie skondensowana, 

                                nieaktywna, transkrypcyjnie  

euchromatyna  heterochromatyna  

CHROMATYNA 

   ulega kondensacji i dekondensacji podczas cyklu komórkowego 

  

   stopień  jej kondensacji wpływa na dostępność białek, które  

 regulują  transkrypcję, replikację i rekombinację 

Chromatyna 

Niedostępne DNA  

Dostępne DNA  

Klasyczna genetyka nie może wytłumaczyć  na przykład :  

 
 

1.   różnorodności  fenotypowej w obrębie populacji;  

 

 

2.   dlaczego bliźniaki monozygotyczne mające  identyczne  

        DNA mogą różnić się fenotypowo i mogą mieć różną  

       zapadalność na   choroby;  

       

 

3.    dlaczego tysiące różnych rodzajów komórek w naszym ciele  

       choć wszystkie pochodzą od jednej i tej samej komórki  tak 

       bardzo różnią się od siebie (np. komórki wątroby a neurony)? 

 

        

GENO-centryczne teorie 

mają ograniczony zasięg  

https://www.youtube.com/watch?v=JKJwfY0qveE 

https://www.youtube.com/watch?v=JKJwfY0qveE
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 Epigenetyka - nauka zajmująca się badaniem mechanizmów związanych z 

rozwojem, polegających na powstaniu cech dziedziczonych przez komórki 

potomne, które nie są związane z mutacjami w DNA 

- pojęcie wprowadzone w 1939 roku przez  

           Conrad Waddington (1905-1975)  

 

„To interakcja pomiędzy genami  a ich produktami, 

które prowadzą do pełnego wyrażania fenotypu „ 

 

 

 

Później zdefiniowano ją jako  „ dziedziczne zmiany w 

ekspresji genów, które nie są wynikiem zmian w 

sekwencji DNA „  

           Holiday  et al.. Science 1987, 238, 163-70 

EPIGENETYKA 

ZAPIS GENETYCZNY -  partytura 

 

KOMÓRA –  muzyk w orkiestrze 

 

EPIGENOTYPY  - instrumenty 

Wykonania genetycznej partytury  mogą znacznie różnić się pomiędzy 
generacjami, bez wprowadzenia zmian w sekwencji DNA  

EPIGENETYKA 
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1. regulacja ekspresji genów poprzez metylację DNA  lub  modyfikację histonów 

zachodzi przez mechanizm, który ogranicza dostęp  czynników transkrypcyjnych 

do promotorów; 
 

2. zmiany epigenetyczne mogą być sterowane przez metylację DNA i modyfikację 

histonów w odpowiedzi na stresory środowiskowe; 
 

3. dieta i aktywność fizyczna mogą wpływać na epigenom przez  kolejne pokolenia; 

 

EPIGENOM 

 epigenom oznacza "ponad" genom;  

 epigenom składa się  ze związków chemicznych, które zaznaczają 

genom w sposób, który mówi mu, kiedy i które geny mają być 

aktywne;    

  „znaki” te  mogą być przekazywane z komórki do komórki, jak 

komórki dzielą się, i z pokolenia na pokolenie;  

 ciało każdego człowieka zawiera tryliony  komórek, z których 

wszystkie mają ten sam genom;  

  każda komórka jest  inna i dostosowana do roli jaką pełni w tkance 

     i organizmie - ma inny epigenom;  

EPIGENETYKA 

Przykładami procesów epigenetycznych są :  

 

 

 stabilne zmiany ekspresji genów w rozwoju lub onkogenezie 

poprzez mechanizm wyciszenia transkrypcji; 

 

 

  inaktywacja jednej z kopii chromosomu X u samic ssaków;  

 

 

wyciszenie ekspresji genów w  

     rejonach telomerowych  

     i centromerowych  

      

Chromatyna 

Rysunek autorstwa Nicolasa Bouviera 

Mechanizm molekularny zjawisk 

epigenetycznych 
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Mechanizm molekularny zjawisk 

epigenetycznych 

1.  acetylacja histonów rdzeniowych  

2. metylacja DNA 

3. interferencja RNA (RNAi) 

 

 -   odwracalna  reakcja przyłączenia grupy acetylowej   

     do wybranych reszt lizynowych  (K)  histonów 

 

 

-   modyfikacja histonów rdzeniowych poprzez acetylację prowadzi do  

    głębokich  zmian  w strukturze chromatyny  (zaburzenie zwijania chromatyny);    

     

-   stabilizowana jest rozwinięta struktura nukleosomu sprzyjająca transkrypcji; 

 

1.  Acetylacja histonów rdzeniowych  

Acetylacja histonów rdzeniowych 

 rozluźnia strukturę chromatyny  

DNA staje się dostępny dla  

czynników transkrypcyjnych i polimeraz  

1.  Acetylacja histonów rdzeniowych  

  Jedna cząsteczka histonu może być modyfikowana w wielu miejscach,  

 1. Acetylacja histonów rdzeniowych  

 Deacetylacja histonów prowadzi 

do kondensacji chromatyny 

i zahamowania transkrypcji 

Acetylacja histonów rdzeniowych 

 rozluźnia strukturę chromatyny 

i   sprzyja transkrypcji  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Acetyl_group.svg
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Próby nowych terapii antynowotworowych  

Dwa enzymy  epigenetyczne  

1.  deacetylaza histonowa   (HDAC)  

2.  histonowa acetyl transferaza (HAT) 

 

    lek antynowotworowy : inhibitor deacetylazy histonowej  (HDACI)  

 

     pozytywne wyniki   w leczeniu eksperymentalnie indukowanych  

       nowotworów prostaty, nerki i  jelita grubego 

 

     SAHA (lek z grupy HDACI) – stosowany już w III fazie badań klinicznych 

 

    SAHA  w 2006 zatwierdzony przez  amerykańską Agencję Żywności 

                 i Leków do leczenia chłoniaka skórnegoT-komórkowego 

  

     we wszystkich komórkach aktywna jest HDAC ale komórki  

        nowotworowe bardziej  podatne na działanie inhibitora  

   

Brokuły - lekiem antynowotworowym ?  

  niektóre składniki naszej diety są szczególnie bogate w inhibitory HDAC 

  

  związki zawierające reszty sulfonowe (Sulforaphane) dotychczas znane  

      jako  związki detoksyfikujące  posiadają również właściwości hamujące 

     działanie HDAC 

 

  badano stężenie  reszty sulfonowe po posiłkach  z dużą zawartością  

      brokuł i zaobserwowano znaczące zahamowanie aktywności  

      deacetylazy histonowej,   któremu towarzyszyła aktywacja genów   

      supresorowych odpowiedzialnych za  zahamowanie cyklu  

      komórkowego i apoptozę  (p21). 

 

 Inne działanie: Sulforafan  (główny izotiocyjanian w brokułach) jest silnym 

      induktorem ekspresji  S-transferazy glutationowej (GST); 

 

Grupa sulfonowa  

Mechanizm molekularny zjawisk 

epigenetycznych 

1.  acetylacja histonów rdzeniowych  

2. metylacja DNA 

3. interferencja RNA (RNAi) 

Metylacja DNA - proces przyłączania grup metylowych (-CH3) do zasad  

 azotowych nukleotydów, w szczególności do cytozyny, która poprzedza guaninę   

5% procent reszt cyzotynowych jest stale zmetylowanych  u ssaków  

 Wzrost metylacji części regulatorowej genu (promotor)  

 - zahamowanie jego ekspresji  

wyspy CpG - odcinki DNA bogate  w dinukleotydowe sekwencje CpG 

5-metylocytozyna, cytozyna 

cytozyna 5-metylocytozyna 

2. Metylacja DNA 

2. Metylacja DNA 

DNA komórek 

nowotworowych 

metylacja  CpG 

Prawidłowe 

DNA 

brak   metylacji  

wysp CpG 

Metylacja DNA 

Wyciszenie genów supresorowych 

 w komórkach nowotworowych   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Grupa_sulfonowa.svg
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.blogdecocina.com.ar/blog/wp-content/uploads/2009/05/brocoli.jpg&imgrefurl=http://www.blogdecocina.com.ar/blog/2009/05/09/pizza-de-brocoli/&usg=__8gf_m00kyuN5ytS7I1mCVWwg_0U=&h=480&w=369&sz=26&hl=en&start=5&um=1&tbnid=itkmLs7ty8uo0M:&tbnh=129&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dbrocoli%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26sa%3DN%26um%3D1
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Nature Genetics - 38, 1359 - 1360 (2006)  

 

Metylacja DNA różnorodna dla specyficznych tkanek  

Różnorodność  epigenetyczna 
Co bardziej wpływa na nasze 

przeznaczenie – środowisko czy geny?  

  jednojajowe bliźnięta  - 1: 250 urodzeń na świecie; 

 

  nieznane  dotąd powody dlaczego zapłodniona 

    komórka jajowa kopiuje się; 

     

   każde z bliźniąt  jednojajowych zaczyna i kończy życie z tym  

   samym genetycznym bagażem; 

 

  bliźnięta jednojajowe tradycyjnie uważa się za identyczne we  

    wszystkich aspektach - od ich wyglądu po sposób funkcjonowania DNA;  

 

  ale podczas wzrostu i dorastania zaczynają doświadczać  

    różnic w  środowisku, z których część może wpływać  

     na wygląd i zachowanie bliźniaków; 

. 

Epigenetyka bliźniąt jednojajowych  
Epigenetyka bliźniąt jednojajowych  

Identyczni genetycznie,  

ale nie epigenetycznie  !! 

    najnowsze badanie wskazują, że  niektóre geny mogą być aktywne  

    tylko u jednego z bliźniaków; 

 

 badania (80 par bliźniąt jednojajowych) ujawniły, że inna jest  u bliźniąt  

     metylacja DNA!  

 

 różnice  te są znacznie bardziej  wyrażane w późniejszym wieku niż 

     we wczesnej młodości bliźniąt;  

Epigenetyka bliźniąt jednojajowych  

Fraga MF et al. PNAS  2005 

5-letnie bliźniaki  50-letnie bliźniaki  

żółty kolor – zmiany epigenetyczne 

         identyczne; umiejscowione w  

          tym samym miejscu 

 

zielony i czerwony  kolor –  

           zmiany epigenetyczne 

           umiejscowione w różnych 

          miejscach 

                     

Obraz opracowany komputerowo: 

zmiany epigenetyczne jednego bliźniaka 
zaznaczono kolorem czerwonym  
drugiego bliźniaka kolorem zielonym; 
gdy miejsce zmian się pokrywało  
powstawał kolor żółty  

    materiał genetyczny może reagować na zmiany warunków środowiska;  

   wystawienie  rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) na niskie 

      temperatury podczas zimy wywołuje strukturalne zamiany w 

      budowie chromatyny - powodując wyciszenie genów kwitnienia  

 

  geny te są powtórnie aktywowane na wiosnę, gdy dłuższe dni i 

wyższe 

     temperatury dają warunki odpowiedniejsze do reprodukcji  

Środowisko zewnętrzne  może  

indukować zmiany epigenetyczne! 

Schmitz R J et al. PNAS 2008;105:411-416 rzodkiewnik (Arabidopsis thaliana) 
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Jesteś tym, co jesz ! 

 
 

  zmiany diety wpływają na potomstwo myszy! 

 

  w zależności od sposobu metylacji genu agouti ( gen Avy) 

        podczas rozwoju embrionalnego osobnika futerko mysz  

        może mieć maść brązową, żółtą lub nakrapianą,  

 Zmiany epigenetyczne a dieta  

Te  same geny ale różny stopień   

                 metylacji DNA                    

Andrew L. Durham, and Ian M. Adcock Breathe 2013;9:278-288 

Myszy Agouti, które są genetycznie identyczne, wykazują różne wzory 
sierści ze względu na zmienioną dietę matki. Dieta zmienia metylację 
genu agouti, zmieniając jego ekspresję  

Genetycznie identyczne myszy Agouti.  
 Zmiany epigenetyczne a dieta  

Yellow Mouse Agouti Mouse 

Cooney  et al. (2002)  J Nutr.  

futro brązowe:  ciężarne samice 

karmione pokarmami  

bogatymi w grupy metylowe 

gen Avy pozostał  w formie 

zmetylowanej 

gen Avy nieaktywne 

w grupie z normalną dietą 

większość młodych rodziła 

się z futrem żółtym, 

 brak metylacji DNA, 

 gen Avy aktywny 

kwas foliowy  

witamina B12 
Dieta 

standardowa  

myszy  nieotyłe,  zdrowe  
myszy  otyłe,  

 chore na cukrzycę  

Twoja dieta  ma wpływ na zdrowie 

 twoich potomków !!  

Dieta kobiety w ciąży ma wpływ na zdrowie  

jej wnuków i prawnuków !!! 

w ciąży istotne jest stałe dostarczanie  

grup metylowych aby nowo powstające  DNA 

 zarodka było odpowiednio metylowane !  

Donory grup metylowych:  

1.  metionina 

2.  betaina (pochodna aminokwasu glicyny) 

3.   cholina    

-  doniesienia na temat powiązania diety ubogiej   

   w grupy metylowe z schizofrenią    

 

Dieta odpowiednia dla Twojego epigenomu  

-    dieta bogata w foliany (witamina B 9) jest    

     doskonałym źródłem grup metylowych 

     (zielone liście warzyw , owoce cytrusowe, truskawki); 

 

-     witamina B12  i cynk – (ryby, mleko, jajka) ułatwia  

     transport grup metylowych  do DNA ;  

Żródło folianów:  
 liście sałaty, groszek, fasola, 

              ciemny chleb razowy z ziarnami,  wątroba  

Żródło choliny  :  
 liście sałaty,  jaja , orzeszki ziemne,  wątroba  

Ostrygi doskonałym źródłem cynku  

Żródło metioniny   :  
 szpinak, czosnek, orzeszki brazylijskie,  tofu, fasola  

http://i24.photobucket.com/albums/c14/AgatkaB/kulinaria/PA160502.jpg
http://www.foody.pl/uimages/KULINARIA/PRZEPISY/OstrygiSherry.jpg
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Próby nowych terapii antynowotworowych  

-   nieprawidłowy układ metylacji może zaburzyć przestrzenne  ułożenie chromatyny; 

 

-    prowadzi to do błędnego  wyciszania genów po podziale komórkowym; 

 

-   hipermetylacja DNA może wyhamować  geny supresorowe nowotworów  

     oraz geny naprawy DNA; 

    

-   rozumienie  epigenetycznych zjawisk daje możliwość poznawania nowych  

    dróg terapii;  

Używki - źródłem  epigenetycznych modyfikacji !!!   

 

 Kumar et al.  Chromatin remodeling is a key mechanism underlying  

cocaine-induced plasticity in striatum. Neuron. 2005 

-   udowodniono, że alkohol, kokaina i  nikotyna zmienia metylację DNA  

Vaillancourt et al.  DNA Methylation Dynamics and Cocaine in the 

Brain: Progress and Prospects. Genes (Basel). 2017 

Exercise-associated DNA methylation change in skeletal muscle and the importance of imprinted genes: a bioinformatics meta-analysis. Br J Sports Med. 2015. 

 

 

o  Meta-analiza ujawniła pięć  miejsc  w  genach (loci ) wiązanych z 

ćwiczeniami    fizycznymi 

 

o  Metylacja DNA  zmniejszyła się w odpowiedzi na ćwiczenia  

     (60% of loci). 

 

 

Exercise-associated DNA methylation change in skeletal muscle and the importance of imprinted genes: a bioinformatics meta-analysis. Br J Sports Med. 2015. 

 

 

o  Metylacja DNA  zmniejszyła się w odpowiedzi na ćwiczenia (60% of 

loci). 

 

o Związana z ćwiczeniami zmiana metylacji DNA była silniejsza wśród 

osób starszych ! 

 

  Związana z ćwiczeniami modyfikacja metylacji 

DNA może cofać „epigenetyczny zegar” w miarę 

starzenia się ! 

Mechanizm molekularny zjawisk 

epigenetycznych 

1.  acetylacja histonów rdzeniowych  

2. metylacja DNA 

3. interferencja RNA (RNAi) 

Opisany ludzki genom  

wykorzystywane do syntezy białek 

Wykorzystywane między innymi  

 do syntezy 

 niekodującego  ncRNA !! 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.uoguelph.ca/research/apps/news/photos/large/smoking_large.jpg&imgrefurl=http://www.uoguelph.ca/research/apps/news/pub/article.cfm%3Fid%3D5&usg=__uy-RLCXSaqhF8DAxkwJBHzzpXTo=&h=400&w=500&sz=27&hl=en&start=8&um=1&tbnid=xJg4n_hvGngfEM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dsmoking%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26sa%3DN%26um%3D1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25824446
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25824446
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25824446
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25824446
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  Interferencja RNA (RNAi)   

Zjawisko wyciszania albo wyłączenia ekspresji  

genu przez  niekodujące RNA (ncRNA) 

dwuniciowy RNA 

mały interferujący RNA  

hydroliza mRNA  

komplementarnego 

 do interferującego RNA 

•  Czy można w naturalny sposób wyciszyć 

  

ekspresję wybranego genu? 

 

 

•  siRNA – obiecujące narzędzie terapeutyczne? 

 

 

•         Ciemna materia w genomie ?                              

Odkrycie zjawiska interferencji RNA (RNAi): 

„petunia story”   

Wprowadzono  sklonowany gen 

odpowiedzialny za syntezę  fioletowego pigmentu 

Napolii  et al., Plant cell 1990 

? 

Napolii  et al., Plant cell 1990 

Jak to możliwe, że wprowadzenie dodatkowej kopii genu 

doprowadziło do  zmniejszenia ilości mRNA?  

Odkrycie zjawiska interferencji RNA (RNAi):      

„petunia story”   

 

Fire et al., Nature 1998 

OBSERWACJE  I  

1. skuteczne wyciszenie genu może być zapoczątkowane 

 przez podwójną nic RNA (dsRNA: double-stranded RNA) 

 

2. wyciszanie jest specyficzne dla mRNA  homologicznego do dsRNA 

 

3.  fragment dsRNA musi być komplementarny to dojrzałej sekwencji mRNA  

Odkrycie zjawiska interferencji RNA (RNAi): 

„elegancki nicień”   

C. elegans 

białko unc-22 

 sensowna nić RNA anty sensowna 

 nić RNA 
podwójna nić RNA 

brak efektu brak efektu skurcze 

rodzice 

dzieci 
4 -komórkowy embrion C.elegans 

Czarne barwienie :  
Mex-3 mRNA 

Fire et al., Nature 1998 

OBSERWACJE  II 

4. po wprowadzeniu dsRNA ilość badanego mRNA  jest zredukowana 

 

5. kilka kopii dsRNA w komórce może doprowadzić do całkowitego 

wyciszenia genu 

 

6. dsRNA może przemieszczać się pomiędzy komórkami i tkankami 

  

dsRNA  Antisense RNA 

kontrola kontrola 

Odkrycie zjawiska interferencji RNA (RNAi): 

„elegancki nicień”   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/RNAi.jpg
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://ncfarmsinc.com/store/images/Petunia%2520Mini%2520Pink%2520Brocade.jpg&imgrefurl=http://ncfarmsinc.com/store/product_info.php%3Fproducts_id%3D447&h=300&w=300&sz=86&hl=en&start=13&tbnid=yMggJsvs9ULVQM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dpetunia%2B%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://ncfarmsinc.com/store/images/Petunia%2520Mini%2520Pink%2520Brocade.jpg&imgrefurl=http://ncfarmsinc.com/store/product_info.php%3Fproducts_id%3D447&h=300&w=300&sz=86&hl=en&start=13&tbnid=yMggJsvs9ULVQM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dpetunia%2B%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den%26sa%3DG
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The Nobel Prize in 

 Physiology or Medicine 2006 

Andrew Z. Fire 

Stanford University 

California, USA 

Craig C. Mello 

University of Massachusetts 

Massachusetts, USA 

Kafé Satir  w Nobel Muzeum , Sztokholm 6.12.2006 

Mechanizm  interferencji RNA (RNAi) 

2.   Powstanie małych interferujacych RNA (siRNA)  RNA  

1.   Długi dwuniciowy łańcuch RNA  

21- 25 nt siRNA 

Enzym nukleaza - dwie domeny  ( Rnaza III +  domena funkcjonalna): 

  

Rysunek: Leemor Joshua-Tor  

3.   Formowanie kompleksu wyciszającego RISC 

RISC 

RNA Induced  

Silencing Complex 

4.   Aktywacja RISC i rozpoznanie mRNA  komplementarnego do siRNA 

5.   Hydroliza mRNA komplementarnego do siRNA 

Mechanizm  interferencji RNA (RNAi) 

m RNA  

siRNA 

zdegradowane mRNA 

sensowna nić  siRNA 

Zjawisko interferencji RNA 

w badaniach naukowych 

 

RNAi – nowa technologia molekularna  

        umożliwiająca zmniejszenie 

            aktywności specyficznego  

       genu w obrębie żywej komórki 

            bez efektów ubocznych 

Jądro 

rybosom 

białko  

mniej białka 

więcej białka 

siRNA  + 

inhibitor 

siRNA  

rybosom 

Zjawisko interferencji RNA 

w badaniach naukowych 

* 

# 
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C - kontrola 

N - niehomologiczne siRNA 

SS - siły tarcia  

24 godziny po transfekcji  

siRNA – interferujące RNA 

              homologiczne do Ets-1 mRNA 

siRNA+ Alexa Fluor 488 

Milkiewicz et al.  J cell Physiology 2008 

Zjawisko interferencji RNA 

-  terapia genowa drugiej generacji? 

Przewaga RNAi nad tradycyjnymi terapiami: 
 

-   Obniżenie czasu i kosztów związanych z wprowadzeniem leku 

 

-   Zwiększona specyficzność i efektywność działania  

  

-   Mniejsza toksyczność  

 

 

 Ograniczenia RNAi : 
 

- Brak sprawdzonej metody pozwalającej na miejscowe dostarczenie leku 

 

- Brak zabezpieczeń, że lek „nie wyciszy” innych genów 

 

- Brak pewności czy lek pozostanie aktywny wystarczająco długo aby   

  przyniósł korzyść pacjentowi  
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astma      cytokinę Th2 

obniżenie poziomu LDL    apolipoproteina B (apoB) 

cukrzyca    PTP-1B (fosfataza 1B), 

nowotwór wątroby   VEGF i kinesin spindle protein (KSP).  

nadmierne owłosienie   białko „hairless” 

siRNA  

wyciszenie genu kodującego: 
SCHORZENIE: 

Firma biotechnologiczna Sirna Therapeutics, Inc   została zakupiona pod 

koniec 2006 r. przez Merck  za 1.1 miliarda dolarów ! 

Potencjalne zastosowanie  zjawiska 

 interferencji RNA 


