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Streszczenie: Termin epigenetyka definiuje zespół dziedzicznych modyfikacji w materiale gene-
tycznym wpływających na jego ekspresję, a niezmieniających sekwencji nukleotydów w DNA. 
Zmiany epigenetyczne opierają się na biochemicznych reakcjach zarówno na poziomie DNA, jak 
i histonów. Modyfikacje epigenetyczne DNA ograniczają się jednak wyłącznie do zmian w pozi-
omie jego metylacji, podczas gdy w przypadku histonów obejmują znacznie szerszy zakres, a mi-
anowicie reakcje: metylacji, acetylacji, fosforylacji, sumoilacji, ubikwitynacji czy ADP-rybozylacji 
oraz procesy do nich odwrotne. Oprócz genomowego DNA modyfikacje epigenetyczne obejmują 
także DNA mitochondrialne czy RNA. Ważny mechanizm regulujący aktywność genów na pozi-
omie potranskrypcyjnym i potranslacyjnym stanowią cząstki niekodującego RNA, m.in. mikroRNA 
(miRNA). 
Zmiany na poziomie epigenetycznym wraz z nagromadzeniem nieodwracalnych mutacji w materi-
ale genetycznym odgrywają istotną rolę powstawaniu i progresji nowotworów, m.in. w etiopatogen-
ezie raków sutka i jajnika. Modyfikacje na poziomie genetycznym powodujące rozwój nowotworów 
odnoszą się głównie do dwóch  grup genów: protoonkogenów i genów supresorowych. Zmienione 
mutacyjnie protoonkogeny określane onkogenami przyczyniają się do niekontrolowanej proliferac-
ji, natomiast produkty białkowe genów supresorowych hamują proces proliferacji komórek. 
Analiza i scharakteryzowanie zmian epigenetycznych typowych dla wspomnianych nowotworów 
może stanowić potencjalny punkt uchwytu terapeutycznego. Stosując m.in. strategię odwracania 
metylacji w obrębie regionów promotorowych genów supresorowych przez zastosowanie inhibi-
torów metylotransferaz DNA można przywracać ekspresję ważnych genów regulatorowych, a tym 
samym wpływać na fenotyp komórek.
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302 E. NOWAK, M. WASIŃSKA, I. BEDNAREK

Summary: The term epigenetic defines a heritable modifications in the genetic material affecting its 
expression and without any changes in the nucleotide sequences in DNA. These epigenetic changes 
are based on biochemical reactions at the level of DNA, and the histones as well. Epigenetic mod-
ifications of DNA are limited to changes in its level of methylation, while histones modifications 
relate to the reactions of methylation, acetylation, phosphorylation, sumoylation, ubiquitination or 
ADP-ribosylation and all reverse reactions. In addition to genomic DNA, epigenetic modifications 
also include mitochondrial DNA. An important mechanism regulating gene activity at post-tran-
scriptional and post-translational level is the non-coding RNAs eg. microRNA (miRNA).
Changes at the epigenetic level with the accumulation of irreversible mutations in the genetic ma-
terial play an important role in the formation and progression of cancers, including the etiology 
of breast and ovarian cancers. Modifications at the genetic level that cause tumor growth mainly 
refer to two groups of genes: proto-oncogenes and suppressor genes. Oncogenes, mutated protoono-
genes, contribute to uncontrolled proliferation, while suppressor genes’ protein products inhibit cell 
proliferation.
Analysis and characterization of epigenetic changes typical of these tumors can be a potential point 
of therapy. Applying the methylation reversal strategies within promoter regions of suppressor genes 
by the use of DNA methyltransferase inhibitors can restore the expression of important regulatory 
genes and thus affect the cell phenotype.
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Wykaz stosowanych skrótów:
5-caC – 5-karboksycytozyna, 5-fC – 5-formylocytozyna, 5-hmC – 5-hydroksymetylocytozyna, 
5-mC – 5-metylocytozyna, AID (ang. Activated Induced cytidine Deaminase) – deaminaza cytydy-
nowa, APOBEC1 (ang. Apolipoprotein B mRNA editing enzyme 1) – enzym odpowiadający za deam-
inację metylocytozyny, CpG (ang. Cytosine-phosphate-Guanine) – cytozyna połączona z guaniną 
wiązaniem fosfodiestrowym, DNMTs (ang. DNA Methyltransferases) – metylotransferazy DNA, 
EOC (ang. Epithelial Ovarian Carcinoma) – nabłonkowy rak jajnika, ER (ang. Estrogen Recep-
tors) – receptory estrogenowe, EZH2 (ang. Enhancer of Zeste Homolog 2) – białko zwane wzmac-
niaczem homologu zeste 2, fcDNA (ang. free circulating DNA) – wolne DNA krążące w surowicy, 
FIGO (ang. The International Federation of Gynecology and Obstetrics) – Międzynarodowa Fed-
eracja Ginekologii i Położnictwa, GTP (ang. Guanosine-5’-Triphosphate) – guanozyno-5′-trifos-
foran, HATs (ang. Histone Acetyltrasferases) – acetylotransferazy histonów, HDACi (ang. HDAC 
inhibitors) – inhibitory deacetylaz histonów, HDACs (ang. Histone Deacetylases) – deacetylazy 
histonów, HDMTs (ang. Histone Demethylases) – demetylazy histonów, HECT (ang. Homologous 
to E6-AP Carboxy Terminus) – enzym należący do klasy ligaz ubikwityny, HER2 (ang. Human 
Epidermal growth factor Receptor 2) – receptor dla ludzkiego epidermalnego czynnika wzrostu, 
HG-SOC (ang. High-Grade Serous Ovarian Carcinoma) – niskozróżnicowany rak surowiczy, HK-
MTs (ang. Histone lysine Methyltransferases) – metylotransferazy histonów, które przenoszą grupę 
metylową pochodzącą z S-adenozylometioniny na ɛ-aminową grupę lizyny, HMTs (ang. Histone 
Methyltrasferases) – metylotransferazy histonów, HOX (ang. Homeobox genes) – geny kodujące 
czynniki transkrypcyjne biorące udział w rozwoju zarodkowym, hTERT (ang. human Telomerase 
Reverse Transcriptase) – odwrotna transkryptaza ludzkiej telomerazy, LG-SOC (ang. Low-Grade 
Serous Ovarian Carcinoma) – dobrze zróżnicowany rak surowiczy, LINE 1 (ang. Long Interspersed 
Nuclear Elements) – długie rozproszone elementy jądrowe, lncRNA (ang. long non-coding RNA) – 
długie niekodujące RNA, LSD1/KDM1 (ang. Lysine Specific Demethylase) – demetylazy katalizujące 
demetylację w obrębie reszt lizynowych histonów, MBD (ang. Metyl-CpG-Binding Domain) – dom-
ena wiążąca fragment metylowany, MBPs (ang. Methyl Binding Proteins) – białka wiążące fragment 
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metylowany, MeCP2 (ang. Metyl-CpG-binding Protein 2) – białko wiążące się z metylowanymi 
wyspami CpG, miRNA (ang. microRNA) – mikroRNA, MTases (ang. Methyltransferases) – mety-
lotransferazy RNA, mtDNA (ang. mitochondrial DNA) – DNA mitochondrialne, mtDNMT (ang. 
mitochondrial DNA methyltrasferase) – metylotransferaza mitochondrialnego DNA, ncRNA (ang. 
non-coding RNA) – niekodujące RNA, NURF (ang. Nucleosome Remodeling Factor) – kompleks 
czynnika przebudowy nukleosomów, PADs (ang. Protein Arginine Deiminases) – deiminaza argin-
inowa, PK (ang. Protein Kinase) – kinaza białkowe, PP (ang. Protein Phosphatase) – fosfataza biał-
kowa, PR (ang. Progesteron Receptors) – receptory progesteronowe, PRC (ang. Polycomb Repressive  
Complex) – kompleksy represyjne Polycomb, PRC2 (ang. Polycomb Repressive Complex 2) – pod-
jednostka kompleksu represyjnego Polycomb 2, pre-miRNA (ang. precursor miRNA) – prekurso-
rowy miRNA, pri-miRNA (ang. primary precursor miRNA) – pierwotny transkrypt miRNA, PRMTs 
(ang. histone Protein arginine Methyltransferases) – metylotransferazy histonów, które przenoszą 
grupę metylową pochodzącą z S-adenozylometioniny na ɷ-guanidynową grupę argininy, RING (ang.  
Really Interesting New Gene) – enzym należący do klasy ligaz ubikwityny, SAH (ang. S-Adenosylho-
mocysteine) – S-adenozylohomocysteina, SAM (ang. S-Adenosylmethionine) – S-adenozylometioni-
na, SETDB1 (ang. SET Domain, Bifurcated 1) – metylotransferaza histonów, tzw. rozdwojona domena 
SET typu 1, SUMO-1 (ang. Small Ubiquitin-like Modifier 1) – sumoilacja przeprowadzana przez małe 
ubikwitynopodobne, TDG (ang. Thymine DNA Glycosylase) – glikozylaza tyminowa DNA, TET 
(ang. Ten-Eleven Translocation) – białka biorące udział w demetylacji DNA, UCHs (ang. Ubiquitin 
Carboxy-terminal Hydrolases) – deubikwitynazy należące do I klasy, USPs (ang. Ubiquitin-Specific 
Proteases/Ubiquitin-Specific processing Proteases) – deubikwitynazy należące do II klasy

MECHANIZMY ZMIAN EPIGENETYCZNYCH

Epigenetyczne modyfikacje DNA dotyczą metylacji zachodzącej dzięki ak-
tywności metylotrasferaz DNA – DNMTs (ang. DNA Methyltransferases). Me-
tylacja DNA polega na kowalencyjnym wiązaniu grupy metylowej pochodzącej 
z S-adenozylometioniny – SAM (ang. S-Adenosylmethionine) do piątego węgla 
cytozyny, połączonej z guaniną wiązaniem fosfodiestrowym – CpG (ang. Cyto-
sine-phosphate-Guanine) [18]. W genomie człowieka, znaczna część dinukleoty-
dów CpG jest metylowana, chociaż wyjątek stanowią tzw. wyspy CpG, występujące 
między innymi w promotorach, ale także w centromerach, czy retrotranspozonach. 
Występowanie takich miejsc warunkuje możliwość aktywnej transkrypcji genów 
[18]. Nieprawidłowy wzór metylacji obserwowany jest w patogenezie i patomecha-
nizmie wielu chorób, włączając w to choroby nowotworowe, charakteryzujące się 
z jednej strony tzw. globalną hipometylacją, a z drugiej hipermetylacją regionów 
promotorowych genów supresorowych, przyczyniając się do spadku poziomu ich 
ekspresji [13]. U ssaków wyróżnia się cztery rodzaje aktywnych metylotrasferaz 
DNA – DNMT1, 2, 3A i 3B. DNMT1 odpowiada za utrzymanie wzoru metylacji 
na nowo syntetyzowanej nici DNA podczas mitozy, ale sprzyja także nadmiernej 
i nieprawidłowej metylacji, przyczyniając się do nowotworzenia. DNMT2 jest me-
tylotransferazą RNA, odpowiadającą również za metylację kwasu asparaginowego, 
a dokładnie piątego atomu węgla cytozyny występującej w pozycji 38 pętli antyko-
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donowej tRNA, ale wykazuje także szczątkową aktywność metylotransferazy DNA 
[13, 14]. DNMT3A i DNMT3B odpowiadają natomiast za metylację de novo, co 
jest zjawiskiem kluczowym w czasie wczesnego rozwoju [13]. 

Za modyfikacje epigenetyczne DNA odpowiedzialne są także białka MBPs 
(ang. Methyl Binding Proteins) zawierające domenę MBD (ang. Metyl-CpG-Binding  
Domain) wiążącą fragment metylowany, a dokładnie cytozynę metylowaną przy 
węglu piątym. Ich obecność uniemożliwia przyłączanie czynników transkrypcyj-
nych, ale także demetylaz histonów, sprawiając, że metylowany fragment DNA 
staje się nieaktywny transkrypcyjnie [1].

Odwrotny proces – demetylacja DNA, uważana do niedawna za programowa-
ny błąd w przekazywaniu wzoru metylacji komórkom potomnym podczas podzia-
łu komórkowego, może zachodzić czynnie dzięki aktywności białek z rodziny 
TET (ang. Ten-Eleven Translocation). Do grupy enzymów TET należą trzy białka 
(TET1, TET2 i TET3) o aktywności dioksygenaz zależnych od Fe2+ i α-ketogluta-
ranu, katalizujących stopniowe utlenianie 5-metylocytozyny (5-mC) do 5-hydrok-
symetylocytozyny (5-hmC), a następnie do 5-formylocytozyny (5-fC) i 5-kar-
boksycytozyny (5-caC) ale również bezpośrednie przekształcenie 5-mC do 5-fC 
i 5-caC. 5-hydroksymetylocytozyna występuje przede wszystkim w regionach 
promotorowych i w regionach regulatorowych genów, wpływając na ich aktywa-
cję i zwiększając poziom ekspresji, stąd najwyższy poziom 5-hmC obserwowany 
jest w wysoce aktywnych metabolicznie tkankach, np. w mózgu, natomiast w ko-
mórkach zmienionych nowotworowo poziom tej pochodnej cytozyny jest niższy 
w porównaniu do zdrowej tkanki. Końcowe produkty hydroksylacji mogą być z po-
wrotem przekształcone do całkowicie niemetylowanej cytozyny dzięki aktywności 
glikozylazy tyminowej DNA (TDG – ang. thymine DNA glycosylase). Demetylazy 
TET odgrywają kluczową rolę w różnicowaniu i transformacji komórek obserwo-
wanych m.in. w karcynogenezie  [19, 24]. Demetylacja DNA związana jest także 
z deaminacją metylocytozyny i przekształceniem jej w tyminę dzięki aktywności 
deaminaz cytydynowych (ang. Activated Induced cytidine Deaminase, AID oraz 
ang. Apolipoprotein B mRNA editing enzyme 1, APOBEC1) [24]. 

Inną grupę epigenetycznych modyfikacji stanowią zmiany dotyczące histonów. 
Histony są jądrowymi białkami wiążącymi DNA. W ludzkim organizmie wyróż-
nia się 5 typów tych protein – H1, H2A, H2B, H3 oraz H4. Wszystkie, poza hi-
stonem H1, który jest białkiem łącznikowym, formując oktamer otaczają 147 par 
zasad kwasu deoksyrybonukleinowego tworząc rdzeń nukleosomu [18]. Modyfika-
cje białek histonowych mają bardzo ważne znaczenie w regulacji ekspresji genów, 
wpływając na stopień upakowania chromatyny. Luźniejsza struktura euchromaty-
ny warunkuje zdolność przyłączenia się czynników transkrypcyjnych, wpływając 
na wzrost poziomu ekspresji genów, natomiast bardziej upakowana struktura he-
terochromatyny przekłada się na ograniczony dostęp czynników transkrypcyjnych 
i obniżenie poziomu ekspresji genów. Zmiany epigenetyczne histonów obejmują 
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modyfikacje potranslacyjne – acetylację, metylację, fosforylację, ubikwitynację, 
sumoilację i ADP-rybozylację oraz procesy do nich odwrotne. Wszystkie te reakcje 
zachodzą między innymi na wystających poza nuklesom N-końcach histonów, do 
których możliwe jest dołączanie się enzymów [2]. 

Acetylacja histonów zależy od aktywności enzymów dwóch klas: acetylotrans-
feraz histonów – HATs (ang. Histone Acetyltrasferases) oraz deacetylaz histonów 
– HDACs (ang. Histone Deacetylases). Do białek HATs należą dwa typy enzymów: 
HAT-A występujące w jądrze komórkowym oraz HAT-B występujące w cytopla-
zmie. Acetylotransferazy histonów przenoszą grupę acetylową na ɛ-aminową grupę 
lizyny N-końca histonu z acetylo-CoA. Acetylacja znosi dodatni ładunek reszt li-
zyny, osłabiając połączenia DNA-białka histonowe, w konsekwencji następuje roz-
luźnienie struktury chromatyny, co umożliwia ekspresję genów. Acetylotransferazy 
reszt lizynowych histonów można podzielić na cztery klasy. Wyróżnia się rodzi-
nę białek GCN5 (KAT2a, KAT2b), rodzinę MYST (SAS/MOZ) (MYST1, Kat5, 
MYST2, MYST3, MYST4), rodzinę koaktywatora receptora jądrowego SRC/p160 
(NCOA1, NCOA3) i rodzinę P300/CBP (p300, CBP) [5]. Grupę deacetylaz histo-
nów stanowi 18 białek podzielonych na cztery klasy enzymów w oparciu o ich ho-
mologię. Do I klasy należą: HDAC1, 2, 3 i 8, do klasy IIa należą: HDAC 4, 5, 7 
i 9, do klasy IIb należą: HDAC 6 i 10, do klasy III należą NAD-zależne Sirtuiny 
(SIRT 1-7), do IV klasy należy tylko HDAC 11 [6]. Zadaniem deacetylaz histonów 
jest usunięcie grupy acetylowej z lizyny i przeniesienie jej na koenzym A – CoA 
(ang. Coenzyme A), co jest przyczyną pojawienia się dodatniego ładunku i zwięk-
szenia stopnia upakowania chromatyny oraz zahamowania transkrypcji. HDAC1 
odpowiada za deacetylację H3K56ac, a SIRT1 za deacetylację H4K16ac, H3K9ac, 
H1K25ac. Mechanizm acetylacji histonów reguluje ekspresję genów, których pro-
dukty biorą udział między innymi w reakcji zapalnej, czy apoptozie, zmniejszając 
tym samym ryzyko powstawania nowotworów [2, 6, 13]. 

Drugą grupą modyfikacji białek histonowych jest metylacja warunkowana ak-
tywnością metylotransferaz histonów – HMTs (ang. Histone Methyltrasferases), 
które przenoszą grupę metylową pochodzącą z S-adenozylometioniny na ɛ-aminową 
grupę lizyny (ang. Histone lysine Methyltransferases, HKMTs), bądź na ɷ-guanidy-
nową grupę argininy (ang. histone Protein arginine Methyltransferases, PRMTs), 
co reguluje stopień upakowania chromatyny i poziom ekspresji genów w zależności 
od ilości i położenia obecnych grup metylowych [2, 13]. Metylacja lizyny 9 histo-
nu 3 (H3K9) powoduje hamowanie transkrypcji, podczas gdy przeniesienie grupy 
metylowej na 4 lizynę histonu 3 (H3K4) aktywuje ją. Metylotransferazy histonów 
są zdolne do przeniesienia jednej, dwóch lub trzech grup metylowych, co jest waż-
ne przy opisie tego typu modyfikacji – np. potrójna metylacja lizyny 27 histonu 
3 opisuje się następująco (H3K27me3) [18]. Za taką modyfikację odpowiedzialne 
jest białko EZH2 zwane wzmacniaczem homologu zeste 2 (ang. Enhancer of Zeste 
Homolog 2). Jest to N-metylotransferaza lizyny histonowej, będąca podjednostką 
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kompleksu represyjnego Polycomb 2 – PRC2 (ang. Polycomb Repressive Complex 
2), która odpowiada za di- i trimetylację histonu trzeciego, wyłącznie przy lizynie 
27. Jego zwiększona ekspresja często przyczynia się do zjadliwości nowotworów, 
np.: raka sutka. Metylotransferazą histonów jest także białko SETDB1 tzw. roz-
dwojona domena SET typu 1 (ang. SET Domain, Bifurcated 1), które odpowiada za 
metylację H3K9me3 ale nie występuje w prawidłowych komórkach [16]. Za deme-
tylacje odpowiadają demetylazy histonów – HDMTs (ang. Histone Demethylases), 
przy czym dwie główne grupy tych białek wykazują zdolność demetylacji w obrębie 
reszt lizynowych histonów (LSD1/KDM1 – ang. Lysine Specific Demethylase zależne 
od flawiny, katalizujące demetylację H3K4me1, H3K4me2, H3K9me1, H3K9me2 
i KDM2-8 – ang. Jumonji Histone Demethylases, zależne od α-ketoglutaranu i Fe2+, 
podzielone na 7 grup: JHDM1 katalizujące demetylację H3K9me2, H3K27me2, 
JHDM2, JHDM3/JMJD2, JARID, zawierające tylko domenę JMJC, PHF2/PHF8 
oraz UTX/UTY). Główną demetylazą reszt argininowych histonów jest enzym 
JMJD6, będący zależną od α-ketoglutaranu i Fe2+ dioksygenazą katalizującą deme-
tylację H3R2me2, H4R3me2 and H4R3me1 [7, 13].

Kolejnym mechanizmem modyfikacyjnym histonów jest fosforylacja, która 
obejmuje dodawanie reszt fosforanowych przez kinazy białkowe PK (ang. Protein 
Kinase), bądź defosforylacja aminokwasów (np.: seryny, treoniny i tyrozyny) za-
leżna od fosfataz białkowych PP (ang. Protein Phosphatase). Dla funkcjonowania 
kinaz białkowych niezbędna jest obecność ATP jako źródła grup fosforanowych. 
Ujemny ładunek dodawanej reszty kwasu fosforanowego do białka przez kinazę 
białkową powoduje odpychanie się histonów oraz możliwość przyłączenia się czyn-
ników transkrypcyjnych do cząsteczki DNA [13]. Wśród kinaz warunkujących od-
powiedź na uszkodzenia DNA poprzez fosforylację histonu H2AX wyróżnia się 
DNAPK, ATM, ATR i MST1. Kinazy IKKα, MSK1 i MST1 w sposób pośredni lub 
bezpośrednio regulują ścieżkę sygnałową NF-kB. Kinazy białkowe m.in. poprzez 
regulację cyklu komórkowego, regulację ścieżek naprawczych DNA, transkrypcyj-
ną regulację genów Hox i E2F, a także poprzez udział w przebudowie chromatyny 
zaangażowane są w nowotworzenie [11]. 

Ubikwitynacja, będąca kolejną modyfikacją, dotyczy lizyn histonów H2A 
i H2B. Przeprowadzana jest przez kaskadę enzymów: pierwszy z nich aktywuje 
ubikwitynę (E1), drugi koniuguje ubikwitynę (E2), natomiast trzeci, tzw. ligaza 
ubikwityny (E3), odpowiada za przyłączenie ubikwityny (76-aminokwasowego po-
lipeptydu) do lizyny. Ligazy ubikwityny podzielone są na 2 podklasy w zależności 
od domeny wiążącej ubikwitynę (HECT – ang. Homologous to E6-AP Carboxy 
Terminus i RING – ang. Really Interesting New Gene). Ponieważ histony łączą się 
z różnymi odcinkami DNA, stopień ubikwitynacji i lokalizacja ma znaczenie dla 
funkcjonalności genów [13]. Ubikwitynacja H2AK119ub zależna od RING1 liga-
zy E3 związana jest z wyciszaniem aktywności genów, podczas gdy ubikwitynacja 
H2BK123ub1 związana jest z inicjacją procesu transkrypcji [2]. Za odłączenie ubi-
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kwityny odpowiadają deubikwitynazy, które podzielone są na pięć klas enzymów. Do 
I klasy należą UCHs (ang. Ubiquitin carboxy-terminal Hydrolases), klasę II stanowią 
USPs (ang. Ubiquitin-Specific Proteases/Ubiquitin-Specific processing Proteases), 
klasę III stanowią tzw. proteazy guzów jajnika (ang. ovarian tumour proteases) do IV 
klasy należą proteazy związane z chorobą Josephin/Machado-Joseph (ang. Josephin 
or Machado-Joseph disease protein domain proteases), a klasę V stanowią białka 
związane z domeną Jab1/MPN metaloizopeptydaz (ang. Jab1/MPN domain-associa-
ted metalloisopeptidase domain proteins). Deubikwitynaza histonu H2A – MYSM1 
odpowiada za odłączenie ubikwityny w H2AK119ub, przyczyniając się do aktywacji 
procesu transkrypcji [9]. 

Inną modyfikacją histonów jest sumoilacja przeprowadzana przez małe ubikwi-
tynopodobne białko SUMO-1 (ang. Small Ubiquitin-Like Modifier 1), które podob-
nie jak ubikwityna oddziałuje z resztami lizyny. Wynikiem tego połączenia jest sta-
bilizacja histonów,  ochrona przed ubikwitynacją oraz regulacja połączeń z kwasem 
deoksyrybonukleinowym, regulując ekspresję genów [13]. 

Dodatkowe zmiany w obrębie białek histonowych związane są m.in. z prze-
kształceniem argininy w cytrulinę dzięki aktywności deiminaz argininowych (ang. 
Protein Arginine Deiminases, PADs), przy czym z pięciu typów tych enzymów 
(PAD1-4 i 6) PAD4 odpowiada za deiminację H3R2ci, H3R8ci, H3R17ci, H3R-
26ci, H2AR3ci, H4R3ci [4]. 

Ważną grupę enzymów odpowiadajacych za modyfikacje białek histonowych sta-
nowią rybozylazy reszt lizynowych histonów (ang. Poly (ADP-ribose) Polymerase, 
PARP). PARP1 odpowiada za przeniesienie ADP-rybozy z NAD na reszty lizyny w  
histonach, a dokładnie H2AK13ar, H2BK30ar, H3K27ar, H3K37ar, H4K16ar. ADP-
-Polirybozylacja histonów wpływa na zmianę struktury chromatyny i reguluje aktyw-
ność transkrypcyjną [10]. Za derybozylację lizyn histonów odpowiadają glikohydro-
lazy poliADP-rybozy (ang. Poly(ADP-ribose) glycohydrolase, PARG) [8]. 

Należy pamiętać o istotnej roli metylacji DNA oraz modyfikacji histonów we 
wzajemnej regulacji ekspresji genów. Proces metylacji DNA ma wpływ na strukturę 
chromatyny, poprzez dodawanie grup metylowych powstaje tzw. zamknięta, skon-
densowana struktura nieaktywnej chromatyny, natomiast brak grup metylowych wa-
runkuje występowanie struktury otwartej, rozluźnionej [18]. Zjawisko to związane 
jest z występowaniem białek posiadających zdolność łączenia się z metylowanym 
DNA [18]. Wyróżnić tu można: białko wiążące się z metylowanymi wyspami CpG – 
MeCP2 (ang. Metyl-CpG-binding Protein 2), MBD1 oraz białko zawierające motyw 
palca cynkowego i domenę BTB 33 – ZBTB33 (ang. zinc finger and BTB domain-
-containing protein 33, ang. BTB – broad complex Tramatrack-brick-a-brick, dome-
na zaangażowana w dimeryzację) zwane inaczej Kaiso. Obecność ich na wysokości 
promotora metylowanego DNA powoduje zaangażowanie białek odpowiedzialnych 
za modyfikację struktury chromatyny i tym samym poziomu ekspresji. Są to deace-
tylazy histonów oraz metylotrasferazy histonów, które powodują rekrutację mety-
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lotransferaz DNA (DNMT) werbujących deacetylazy histonów oraz białka wiążące 
metylowane DNA. Skutkiem takiego procesu jest ściśle kontrolowana kondensacja 
chromatyny i wyciszenie genów [13]. 

Inny ważny mechanizmem regulacyjny stanowi aktywność niekodującego RNA 
(ang. non-coding RNA, ncRNA). Wśród tej obszernej grupy wyróżnić można cząstki 
składające się z mniej niż 200 nukleotydów tzw. krótkie niekodujące DNA, wśród 
których najlepiej poznanymi pod względem lokalizacji oraz pełnionej funkcji są mi-
kroRNA (ang. microRNA, miRNA) czyli 22-nukleotydowe, jednoniciowe odcinki 
RNA należące do czynników regulujących aktywność genów na poziomie potran-
skrypcyjnym i potranslacyjnym. Uczestniczą w takich procesach jak różnicowanie, 
czy namnażanie komórek, ale także w ich apoptozie [3]. Dziś znanych jest już ponad 
2500 takich cząsteczek w ludzkim genomie [15]. Znajdują się na wszystkich ludzkich 
chromosomach somatycznych i stanowią nawet do 5% całkowitego genomu [24]. 
Szacuje się, że ekspresja około 30% genów człowieka jest regulowana przez te czą-
steczki. Co więcej mogą przyczyniać się zarówno do aktywowania, jak i hamowania 
procesu nowotworzenia w zależności od miejsca ich wiązania, przyjmując rolę su-
presora, bądź onkogenu [3]. Cząsteczki miRNA mogą być kodowane jako niezależne 
geny, posiadając swoje własne promotory, wewnątrz innych genów lub w obszarach 
międzygenowych. Produktem transkrypcji jest pierwotny transkrypt miRNA – pri-
-miRNA (ang. primary precursor miRNA) o strukturze spinki do włosów zawiera-
jący na końcu 3’ i 5’ ogon poliadenylowy (ang. Polyadenyl, polyA). Cząsteczka ta 
dojrzewa dzięki dwóm specyficznym endonukleazom – rybonukleazom (RNazom) 
typu III. RNazą, która bierze udział w początkowej obróbce cząsteczki, jeszcze na 
obszarze jądra komórkowego jest tzw. enzym Drosha i jej kofaktor DGCR8 [21]. Ten 
enzymatyczny kompleks nazywany mikroprocesorem odpowiada za rozszczepie-
nie cząsteczki miRNA przy końcu 3’ i 5’, skracając ją do długości 70 nukleotydów. 
Produktem tej reakcji jest tzw. prekursorowy – pre-miRNA (ang. precursor miRNA). 
Cząsteczka ta jest następnie przenoszona do cytoplazmy na zasadzie transportu ak-
tywnego przy udziale eksportyny 5 [3]. Dalsza obróbka miRNA zachodzi dzięki ak-
tywności cytoplazmatycznego enzymu Dicer, który rozcina 70 nukleotydową pętlę 
na około 22-nukleotydowe dwuniciowe fragmenty. Taki dupleks łączy się następnie 
z białkiem Ago tworzącym indukowany przez RNA kompleks wyciszający RISC 
(ang. RNA-Induced Silencing Complex), po czym następuje degradacja jednej z nici 
i utworzenie dojrzałego miRNA, który pozostaje stabilny w kompleksie. W takiej 
formie miRNA może wpływać na regulację potranslacyjną genów, poprzez wiązanie 
się z komplementarną sekwencją na końcu 3’UTR danego genu. Dokładny mecha-
nizm działania dojrzałego miRNA zależy głównie od stopnia jego komplementarności 
z mRNA. W przypadku całkowitego dopasowania możliwa jest degradacja mRNA, 
podczas gdy przy niezupełnym następuje jedynie zahamowanie syntezy białka, czyli 
tzw. potranslacyjne wyciszenie docelowego genu [21]. 
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Do niekodujących RNA zalicza się także lncRNA (długie niekodujące RNA, 
ang. long non-coding RNA) o długości sięgającej nawet 100kb [16]. Cząsteczki 
te są zdolne do wywierania wpływu na funkcjonowanie komórki, poprzez od-
działywanie na procesy apoptozy, proliferacji, różnicowania, czy przerzutowania. 
Zaburzenia w ekspresji lncRNA  spowodowane zmianami epigenetycznymi mogą 
przyczyniać się do rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów [20]. 

Ważnym epigenetycznym mechanizmem regulacyjnym wpływającym na eks-
presję genów jest metylacja RNA, zwłaszcza w pozycji 5 cytozyny, co prowadzi do 
powstania 5-metylocytozyny (5-mC) oraz w pozycji 6 adenozyny, przekształcając ją 
w 6-metyloadenozynę (6-mA). Metylacja adenozyny zależna jest od aktywności wie-
lobiałkowego kompleksu metylotransferaz RNA (ang. Methyltransferases, MTases), 
na który składają się metylotransferaza 3 (ang. Methyltransferase-like 3, METTL3, 
syn. MT-A70) i metylotransferaza 14 (ang. Methyltransferase-like 14, METTL14), 
ale także białko WTAP (ang. Wilms Tumor 1-Associated Protein). Metylacja związana 
z pojawieniem się reszt 6-mA jest częstą modyfikacją w obrębie mRNA, ale występu-
je także w tRNA, rRNA czy snRNA i lncRNA. Do enzymów demetylujących RNA 
zalicza się białka FTO (ang. Fat mass and Obesity-associated protein) i ALKBH5 
(ALKB homolog 5) należące do rodziny dioksygenaz AlkB [17].

Wpływ na zmiany epigenetyczne wywiera grupa białek Polycomb – PcG (ang. 
Polycomb Group), które wyciszają geny supresorowe poprzez wpływ na histony 
i tym samym chromatynę. Ich nieprawidłowe działanie przyczynia się do nowotwo-
rzenia na poziomie modyfikacji epigenetycznych. Znanych jest kilka kompleksów 
represyjnych Polycomb nazywanych w skrócie PRC (ang. Polycomb Repressive 
Complex) występujących u człowieka. Wśród nich wyróżnić można PRC1 skła-
dający się z takich białek jak: RING, czy BMI1 [18]. Białko RING (ang. Really 
Interesting New Gene) oddziałuje na histony H2A  poprzez ich ubikwitynację 
przy lizynie 119 [22]. Białko odpowiedzialne za różnicowanie i śmierć komórki 
– BMI1 (ang. B-lymphoma Mo-MLV Insertion region 1) uważane jest za protoon-
kogen [22, 23]. Jego nadekspresja przyczynia się do aktywacji telomerazy np. 
wzmożonej ekspresji odwrotnej transkryptazy ludzkiej telomerazy hTERT (ang. 
human Telomerase Reverse Transcriptase) w raku sutka, a także do rozwoju chło-
niaków poprzez wpływ na limfocyty. Ponadto BMI1 hamuje ekspresję inhibitora ki-
naz zależnych od cyklin 2A CDKN2A (ang. Cyclin-Dependent Kinase inhibitor 2A). 
Kompleks PRC2 składa się z białek: EZH2 (ang. Enhancer of Zeste Homologue 2), 
EED (ang. Embryonic Ectoderm Development) oraz SUZ12 (ang. Suppressor of 
Zeste 12). EZH2 posiada zdolność do potrójnej metylacji histonu H3 przy lizynie 
27, dzięki swej domenie SET, a ta reakcja uważana jest za jedną z najważniej-
szych modyfikacji epigenetycznych w aspekcie funkcjonowania białek z grupy 
Polycomb w procesie onkogenezy. Dwa pozostałe białka tego kompleksu odpo-
wiadają za jego stabilizację. Ponadto PRC2 mając aktywność metylotranferazy 
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dodatkowo wiąże grupy metylowe do H1K26, wykazując tym samym wpływ na 
strukturę przestrzenną chromatyny [22]. 

Drugą grupę białek regulujących modyfikacje epigenetyczne, o działaniu prze-
ciwnym do produktów genów Polycomb, stanowią białka z rodziny Trithorax (ang. 
Trithorax Group, TrxG). Działanie antagonistyczne wobec PcG umożliwia zacho-
wanie równowagi w utrzymaniu prawidłowej struktury chromatyny. TrxG charak-
teryzują się aktywującym działaniem na strukturę chromatyny, między innymi po-
przez metylację lizyny 4 histonu H3. W ten sposób wywierają dodatni wpływ na 
ekspresję genów [18]. Analogicznie do białek Polycomb, białka z rodziny Trithorax 
tworzą złożone kompleksy, np.: kompleks przebudowujący chromatynę SWI/SNF 
(ang. Switch/Sucrose Non-Fermenting) w skład którego wchodzą białka: BRM, 
BAF250, BAF170 i BAF47. Ponadto wyróżnia się kompleks czynnika przebudo-
wy nukleosomów NURF (ang. Nucleosome Remodeling Factor) z takimi enzyma-
mi jak: SNF2L, czy BPTF. Kompleksy te zawierają domeny pełniące funkcję AT-
Pazy. Dostarczanie energii poprzez hydrolizę ATP daje możliwość modyfikacji 
struktury chromatyny. Niemniej ważny jest także kompleks MLL (ang. Mixed-
-Lineage Leukemia) należący do metylotransferaz histonów, w którym zawarte 
są białka MLL, ASH2L, WDR5 oraz CFP1. ASH2L zawierające domenę SET ma 
białko charakter metylotransferazy i tym samym możliwość metylacji H3K4me2 
do H3K4me3 [22]. 

Modyfikacje epigenetyczne – metylacja i hydroksymetylacja, występują także 
w obrębie DNA mitochondrialnego – mtDNA (ang. mitochondrial DNA), a zmia-
ny tego typu określa się terminem mitoepigenetyka. Analogiczne jest łączenie 
grupy metylowej z piątym węglem cytozyny w obrębie wysp CpG, które w przy-
padku mtDNA stanowią 435 pz, choć reakcja ta może zachodzić także poza ich 
obszarem. Metylacja zachodzi z udziałem metylotransferaz mitochondrialnego 
DNA – mtDNMT (ang. mitochondrial DNA Methyltrasferase). MtDNMT1 odpo-
wiada za utrzymanie wzoru metylacji, podczas, gdy mtDNMT3a warunkuje mety-
lację de novo. Koenzymem przekazującym reszty metylowe w przypadku mtDNA 
jest SAM, który transportowany jest do mitochondrium z cytoplazmy za pomo-
cą białka SAMC, przekształcającego S-adenozylometioninę do S-adenozyloho-
mocysteiny SAH (ang. S-adenosylhomocysteine). Hydroksymetylacja natomiast 
zachodzi z udziałem białka TET przekształcającego 5-metylocytozynę do 5-hy-
droksymetylocytozyny [12]. Wszelkie modyfikacje mtDNA wpływają jednak nie 
tylko na mitochondrialne DNA, ale również na DNA jądrowe. Nieprawidłowe 
funkcjonowanie mitochondriów może bowiem przyczyniać do zaburzeń w me-
tylacji jądrowego DNA oraz do powstania błędnych modyfikacji epigenetycz-
nych na poziomie histonów. Między innymi acetylacja histonów warunkowana 
dostępnością acetylo-CoA, zależna jest od transportu tej cząsteczki z mitochon-
drium do cytoplazmy, który przebiega z wytworzeniem cytrynianu. Dehydroge-
naza bursztynianowa zlokalizowana w mitochondrium z kolei może przyczyniać 
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się do promocji nadmiernej metylacji jądrowego DNA, podczas gdy dehydrogenaza 
izocytrynianowa, oprócz takiej umiejętności dodatkowo może hamować demetylację 
histonów [12]. Zaburzenia stopnia metylacji mitochondrialnego DNA w kontekście 
powstawania nowotworów są jeszcze niedostatecznie poznanym zjawiskiem,  wydaje 
się, że mogą stanowić one nowy punkt uchwytu terapii przeciwnowotworowej oraz 
skutecznej diagnostyki tej choroby [12]. 
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