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Streszczenie: Termin epigenetyka definiuje zespół dziedzicznych modyfikacji w materiale genetycz-
nym 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 poziomie jego mety-
lacji, podczas gdy w przypadku histonów obejmują znacznie szerszy zakres, a mianowicie reakcje: 
metylacji, acetylacji, fosforylacji, sumoilacji, ubikwitynacji czy ADP-rybozylacji oraz procesy do nich 
odwrotne. Oprócz genomowego DNA modyfikacje epigenetyczne obejmują także DNA mitochon-
drialne czy RNA. Ważny mechanizm regulujący aktywność genów na poziomie potranskrypcyjnym 
i potranslacyjnym stanowią cząstki niekodującego RNA, m.in. mikroRNA (miRNA). 
Zmiany na poziomie epigenetycznym wraz z nagromadzeniem nieodwracalnych mutacji w materiale 
genetycznym odgrywają istotną rolę powstawaniu i progresji nowotworów, m.in. w etiopatogenez-
ie 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 proliferacji, 
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 inhibitorów 
metylotransferaz DNA można przywracać ekspresję ważnych genów regulatorowych, a tym samym 
wpływać na fenotyp komórek.
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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 modifi-
cations 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-ri-
bosylation and all reverse reactions. In addition to genomic DNA, epigenetic modifications also in-
clude mitochondrial DNA. An important mechanism regulating gene activity at post-transcriptional 
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 material 
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 protoonogenes, 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 cyty-
dynowa, APOBEC1 (ang. Apolipoprotein B mRNA editing enzyme 1) – enzym odpowiadający za 
deaminację metylocytozyny, CpG (ang. Cytosine-phosphate-Guanine) – cytozyna połączona z gua-
niną wiązaniem fosfodiestrowym, DNMTs (ang. DNA Methyltransferases) – metylotransferazy 
DNA, EOC (ang. Epithelial Ovarian Carcinoma) – nabłonkowy rak jajnika, ER (ang. Estrogen 
Receptors) – receptory estrogenowe, EZH2 (ang. Enhancer of Zeste Homolog 2) – białko zwane 
wzmacniaczem homologu zeste 2, fcDNA (ang. free circulating DNA) – wolne DNA krążące w su-
rowicy, FIGO (ang. The International Federation of Gynecology and Obstetrics) – Międzynaro-
dowa Federacja Ginekologii i Położnictwa, GTP (ang. Guanosine-5’-Triphosphate) – guanozy-
no-5′-trifosforan, 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 czynni-
ka wzrostu, HG-SOC (ang. High-Grade Serous Ovarian Carcinoma) – niskozróżnicowany rak 
surowiczy, HKMTs (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. hu-
man 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) – domena wiążąca fragment metylowany, MBPs (ang. Methyl Binding Pro-
teins) – białka wiążące fragment metylowany, MeCP2 (ang. Metyl-CpG-binding Protein 2) – białko 
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wiążące się z metylowanymi wyspami CpG, miRNA (ang. microRNA) – mikroRNA, MTases (ang. 
Methyltransferases) – metylotransferazy RNA, mtDNA (ang. mitochondrial DNA) – DNA mito-
chondrialne, mtDNMT (ang. mitochondrial DNA methyltrasferase) – metylotransferaza mitochon-
drialnego DNA, ncRNA (ang. non-coding RNA) – niekodujące RNA, NURF (ang. Nucleosome 
Remodeling Factor) – kompleks czynnika przebudowy nukleosomów, PADs (ang. Protein Arginine 
Deiminases) – deiminaza argininowa, PK (ang. Protein Kinase) – kinaza białkowe, PP (ang. Protein 
Phosphatase) – fosfataza białkowa, PR (ang. Progesteron Receptors) – receptory progesteronowe, 
PRC (ang. Polycomb Repressive Complex) – kompleksy represyjne Polycomb, PRC2 (ang. Poly-
comb Repressive Complex 2) – podjednostka kompleksu represyjnego Polycomb 2, pre-miRNA 
(ang. precursor miRNA) – prekursorowy miRNA, pri-miRNA (ang. primary precursor miRNA) 
– pierwotny transkrypt miRNA, PRMTs (ang. histone Protein arginine Methyltransferases) – mety-
lotransferazy 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-Adenosylhomocysteine) – S-adenozylohomocysteina, SAM 
(ang. S-Adenosylmethionine) – S-adenozylometionina, 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

WSTĘP

Proces transformacji nowotworowej przebiega wieloetapowo. Pierwszy etap 
– preinicjacja, niewyodrębniany przez niektóre źródła literaturowe [17], trwa naj-
dłużej i jest to całkowity czas ekspozycji organizmu na wszelkie karcynogeny. 
Kolejno następuje właściwy etap inicjacji, w którym to dochodzi do nagromadze-
nia nieodwracalnych mutacji oraz innych modyfikacji materiału genetycznego, 
powstałych na skutek działania owych czynników karcynogennych, które prowa-
dzą do jego uszkodzenia oraz nieprawidłowej ekspresji [2]. Takie zmiany przy-
czyniają się do niekontrolowanego namnażania się komórek, czyli cechy charak-
terystycznej dla trzeciego etapu transformacji nowotworowej zwanego promocją. 
Dodatkowo obserwuje się tu powstawanie kolejnych mutacji, czy modyfikacji 
na podłożu epigenetycznym. Ostatni etap nazywany etapem progresji jest nato-
miast ściśle związany z przerzutowaniem i migracją komórek. Występuje w wy-
niku mutacji w genach, których produkty białkowe odpowiadają za prawidłową 
adhezję komórek, właściwe funkcjonowanie macierzy zewnątrzkomórkowej, czy 
proces angiogenezy [17].

Powstawanie nowotworów, inaczej karcynogeneza jest procesem związanym 
z zakłóceniem kontroli namnażania i śmierci komórek. Naturalne mechanizmy 
występujące w prawidłowych komórkach zostają zahamowane w różnym stopniu 
doprowadzając do negatywnych zjawisk tj. przeżywalność komórek z uszkodzo-
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nym materiałem genetycznym, czy jej wzmożone namnażanie powodujące wzrost 
liczby niepożądanych komórek w organizmie. Transformacja nowotworowa jest 
ściśle związana z nieprawidłowościami genomu. Zmiany na poziomie genów do-
prowadzające do powstawania nowotworów nie są zwykle pojedynczą mutacją, czy 
jednym błędem, lecz sumą nagromadzonych, niepożądanych modyfikacji materiału 
genetycznego. Powstające na tak zmienionej matrycy białka są wówczas nieprawi-
dłowe, co powoduje zahamowanie, bądź utratę ich funkcji. Może się jednak zda-
rzyć, że powstające w ten sposób białko będzie wykazywało nadmierną aktywność 
i niezależnie od tego, czy jego funkcja uległa zmianie, czy też nie, zjawisko takie 
będzie zakłócać prawidłowe funkcjonowanie komórki [14]. Modyfikacje powodu-
jące rozwój nowotworów odnoszą się głównie do dwóch  grup genów. Pierwszą 
z nich są protoonkogeny. Białka powstające na ich matrycy biorą udział w dodatniej 
regulacji podziałów komórkowych i namnażaniu komórek. Zmienione mutacyjnie 
protoonkogeny określane onkogenami przyczyniają się zatem do niekontrolowanej 
proliferacji. Drugą grupę stanowią geny supresorowe, których produkty białkowe 
wykazują przeciwne działanie do protoonkogenów, bowiem hamują proces proli-
feracji komórek. Choroby nowotworowe często charakteryzują się nieprawidło-
wym działaniem cyklu komórkowego, stąd w tym aspekcie o nowotworze mówi 
się  jako chorobie proliferacyjnej, ze wzgląd na nieprawidłowe działanie mecha-
nizmu namnażania się komórek. W tym przypadku dochodzi do nadmiernych, 
niekontrolowanych podziałów, spowodowanych między innymi nieprawidłowym 
funkcjonowaniem punktu restrykcyjnego G1/S. Choć taka zaburzona proliferacja 
jest sygnałem dla komórki prowadzącym do procesu apoptozy, czyli kontrolowanej 
śmierci, to w przypadku nowotworów zwykle dodatkowo występuje nieprawidłowe 
funkcjonowanie tego szlaku.  Apoptoza jako czynnik ograniczający występowanie 
komórek, między innymi tych z zaburzeniami w materiale genetycznym i jego eks-
presji, w tym przypadku również zawodzi, a komórka staje się komórką nowotwo-
rową [14]. Protoonkogeny występujące w prawidłowej komórce pełnią niezwykle 
istotną rolę w funkcjonowaniu komórki. Ich wpływ na proliferację i wzrost komó-
rek jest cechą chętnie wykorzystywaną przez komórki nowotworowe. Zakłócenie 
tego procesu prowadzące do zwiększonej aktywności proliferacyjnej daje komórce 
nowotworowej znaczącą przewagę przeżywalności w porównaniu do komórek pra-
widłowych [27]. Wyróżnia się wiele modyfikacji powodujących powstawanie on-
kogenów z protoonkogenów. Są to mutacje punktowe, m.in. transwersja guaniny na 
tyminę w protoonkogenie RAS, delecje powodujące utratę genów i tym samym brak 
niezbędnych produktów białkowych, ale także translokacje chromosowe, metylacje 
cytozyny, czy amplifikacja danego protoonkogenu [14]. 

Jednym z dobrze poznanych onkogenów jest gen c-MYC kodujący czynnik 
transkrypcyjny, biorący udział zarówno w proliferacji, jak i w apoptozie. Produkt 
białkowy tego genu ma znaczenie również w metabolizmie komórki oraz regulacji 
jej wzrostu i wielkości. Nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane uszkodze-
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niem MYC występuje w różnych typach nowotworów, w patogenezie różnych 
guzów litych i nowotworów złośliwych [27]. Przykładem innych protoonkoge-
nów mających znaczenie w karcynogenezie są geny z nadrodziny RAS kodujące 
GTPazy. Aktywne białko RAS łączy się z GTP – Guanozyno-5′-trifosforanem 
(ang. Guanosine-5’-triphosphate), a utrata jego aktywności związana jest z hy-
drolizą GTP do GDP. Znaczenie tego genu w transformacji nowotworowej jest 
niewątpliwe. Świadczy o tym między innymi fakt, iż jego mutacja występuje 
aż w 30% nowotworów. Funkcja RAS związana jest zarówno z podwyższeniem 
stopnia proliferacji jak i hamowaniem apoptozy [27]. 

Zadaniem genów supresorowych jest negatywna regulacja proliferacji i wzrostu 
komórki, czyli wywołanie odwrotnego efektu do tego wykazywanego przez proto-
onkogeny. U chorych na nowotwory występuje ich inaktywacja [12], która może 
być spowodowana między innymi hipermetylacją wysp CpG na ich obszarze [20]. 
Już jeden allel prawidłowego genu supresorowego wystarcza, aby zapobiec karcy-
nogenezie, choć w takim przypadku skuteczność może być mniejsza [14]. Jednymi 
z najwcześniej poznanych genów supresorowych są: RB i p53. Ich główną funkcją 
jest regulacja proliferacji, ale wykazują także wpływ na proces apoptozy i starze-
nia się komórek. Białko RB odgrywa znaczącą rolę w decydowaniu o wejściu, lub 
nie, komórki w cykl komórkowy i tym samym o jej wzroście oraz namnażaniu. Jest 
to odpowiedź na sumę sygnałów odbieranych przez to białko, pochodzących z sa-
mej komórki oraz z jej otoczenia. W przypadku uszkodzenia supresora dochodzi do 
trwałej i nieograniczonej proliferacji komórki. W wyniku braku negatywnej kontro-
li cyklu komórkowego następuje utrata homeostazy komórki i trwałe zakłócenie jej 
funkcji, a komórka staje się nowotworową [12]. 

Białko p53 będące czynnikiem transkrypcyjnym nazywane jest inaczej tzw. 
strażnikiem genomu [14]. W głównej mierze jego funkcją jest odbieranie sygna-
łów pochodzących z wnętrza komórki, świadczących o stresie komórki, bądź in-
nych niekorzystnych i nieprawidłowych zjawiskach. W odpowiedzi na otrzymane 
bodźce decyduje o wejściu komórki w cykl komórkowy umożliwiając lub hamu-
jąc jej namnażanie. Kluczowy jest tutaj poziom występujących nieprawidłowości. 
W przypadku, gdy poziom zmian jest na tyle niewielki, że można je było znormali-
zować, białko p53 wpływa jedynie na zatrzymanie cyklu komórkowego. Zbyt dużo 
nieodwracalnych i nienaprawialnych modyfikacji jest jednak dla tego supresora sy-
gnałem, by nakierować komórkę na szlak apoptozy [12]. Kluczową rolę tego białka 
w prawidłowym funkcjonowaniu komórki udowadnia fakt, iż duże jego stężenie 
występuje aż w około 60% komórkach zmienionych nowotworowo, w których 
na późniejszym etapie występuje mutacja punktowa genu TP53. Owa modyfika-
cja powoduje, że komórki proliferują pomimo nieprawidłowości w ich materiale 
genetycznym doprowadzając do transformacji nowotworowej [14]. W wyniku ba-
dań, w których traktowano TP53 jako biomarker choroby nowotworowej jajnika, 
wykryto mutacje w owym genie, nawet jeżeli występowała w niewielkim odsetku 
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wobec całej próbki DNA wziętej do analizy. Spośród wszystkich próbek DNA uzy-
skanych do badań, otrzymano osiem od pacjentek z zaawansowanym surowiczym 
gruczolakorakiem jajnika, jajowodu, bądź wczesnym otrzewnowym stadium me-
tastazy. Analiza bezpośrednia guza wykazała minimum jedną mutację tego genu 
u każdej z ośmiu pacjentek. W innych badaniach analizując rozmaz cytologiczny, 
wykryto mutację genu TP53 u 41% (9/22) pacjentek z nowotworem jajnika. Bada-
nia te potwierdziły kluczową rolę genu TP53 i jego mutacji w nowotworzeniu [10].

Rolę w procesie transformacji nowotworowej odgrywają także zaburzone me-
chanizmy naprawy DNA. Odpowiadają one za odwrócenie zmian jakie nastąpiły 
w obrębie materiału genetycznego, między innymi w skutek działania czynników 
karcynogennych. W procesie tym uczestniczą produkty wielu genów zwanych ge-
nami mutatorowymi, bądź stabilizacyjnymi. Takich systemów  naprawy DNA jest 
wiele, jednak do najważniejszych zalicza się siedem podstawowych [2]. Bezpośred-
nie mechanizmy naprawy DNA opierają się na prostych, pojedynczych modyfika-
cjach. Zalicza się tu między innymi usuwanie grup metylowych z metylowanej guani-
ny za pomocą specyficznej metylotransferazy. Występowanie metylowanej guaniny 
jest niekorzystne ze względu na degradację białek, które przy cysteinie posiadają ową 
grupę metylową. Usunięcie jej przyczynia się do ochrony białek. Innym przykładem 
bezpośredniej naprawy DNA jest usuwanie dimerów pirymidynowych powstałych 
w skutek promieniowania ultrafioletowego za pomocą enzymu fotolizy [2]. Oprócz 
bezpośrednich systemów naprawczych wyróżnia się także te bardziej złożone, wielo-
etapowe mechanizmy pośrednie. Polegają na usuwaniu nieprawidłowych zasad azo-
towych, całych nukleotydów, bądź rekombinacji homologicznej i niehomologicznej. 
Dodatkowo zalicza się tu także mechanizm naprawczy wobec błędnie sparowanych 
nukleotydów [2]. Zaburzona ekspresja genów mutatorowych i niewłaściwe funkcjo-
nowanie systemów naprawczych przyczyniają się do gromadzenia w materiale ge-
netycznych wszelkiego typu mutacji.  Zjawisko to prowadzi do transformacji nowo-
tworowej poprzez znaczący wpływ na etap inicjacji. Modyfikacje te są szkodliwe 
zwłaszcza wtedy, gdy w ich wyniku nie dochodzi do naprawy DNA w obrębie genów 
odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie cyklu komórkowego, czy proces 
apoptozy, takich jak: genów supresorowych, czy protoonkogenów [2]. 

EPIGENTYKA NOWOTWORÓW

Przypuszcza się, że modyfikacje genomu, które nie zmieniają kodu genetycz-
nego są terapeutycznie łatwiejsze do odwrócenia niż te, u których takie zmiany 
zachodzą. Zrozumienie epigenetyki nowotworów daje więc szansę na znalezie-
nie skutecznego leku odwracającego proces karcynogenezy. Choć dokładny me-
chanizm patogenezy choroby nowotworowej nie jest do końca poznany, coraz to 
nowsze odkrycia otwierają kolejne drzwi w walce z nowotworem. Poznanie me-
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chanizmów takich jak metylacja DNA, modyfikacje histonów, czy wpływ miRNA 
na karcynogenezę w odniesieniu do konkretnych genów w danych typach nowo-
tworów przyczyniło się do rozwoju metod ich leczenia [20]. 

W przypadku wielu typów nowotworów obserwuje się między innymi zaburzenia 
metylacji DNA. W aspekcie tej grupy chorób nieprawidłowe modyfikacje epigene-
tyczne mają największe znaczenie gdy zlokalizowane są w obrębie genów supresoro-
wych, czy też protoonkogenów. Przyczyniają się zarówno do powstania nowotworów, 
ale także ich rozwoju, gdy dotyczą genomu komórek w obrębie guza [31]. 

Zaburzenia metylacji DNA występujące w komórkach nowotworowych w ob-
rębie wysp CpG i  ich istotne znaczenie zauważono jednak względnie niedawno, 
bowiem dopiero w roku 1983. Pomimo obniżenia  ogólnego poziomu hipometyla-
cji  w przypadku komórek nowotworowych,  występowanie hipermetylacji w ob-
rębie wysp CpG ma ogromne znaczenie w nowotworzeniu, bowiem przyczynia 
się do inaktywacji genów supresorowych [20]. 

Na proces nowotworzenia wpływ mają także modyfikacje w obrębie histonów. 
Wykazano między innymi wpływ nieprawidłowej ekspresji deacetylaz  histonów 
na proces transformacji nowotworowej. Ich nadekspresja przyczynia się zarówno 
do niewłaściwego funkcjonowania cyklu komórkowego, procesu apoptozy, ale 
także sprzyja powstawaniu przerzutów i migracji komórek. Badania mające na 
celu poznanie mechanizmów karcynogenezy prowadzi się na nowotworach, które 
szybko się rozwijają. Łatwiejsze jest wtedy ich zaobserwowanie w krótkim cza-
sie, a także ułatwiona jest ich analiza [20].  

W regulacji modyfikacji materiału genetycznego na poziomie epigenetycznym 
uczestniczą między innymi cząsteczki niekodującego RNA. Do tej pory wykaza-
no szereg zależności pomiędzy poziomem miRNA w komórkach nowotworowych 
a ekspresją genów, których produkty białkowe odpowiadają za występowanie mo-
dyfikacji epigenetycznych, zarówno na poziomie DNA, jak i histonów [11]. 

ETIOPATOGENEZA I ZMIANY EPIGENOMU W RAKU SUTKA

Rak sutka w Polsce jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym 
wśród kobiet, podczas gdy mężczyzn problem ten dotyka prawie sto razy rzadziej 
[15]. Stanowi on aż 23% wszystkich zachorowań na choroby nowotworowe u ko-
biet, a ich liczba stale wzrasta. Choć największe ryzyko wystąpienia tego rodzaju 
raka obserwuje się po 50 roku życia, to u kobiet młodszych w ostatnich dekadach 
nastąpił 1,7-krotny wzrost zachorowań. Po 70 roku życia ten odsetek spada. Jeden 
rok przeżywa średnio około 93% pacjentów, natomiast pięć lat około 77%. Z po-
wodu złośliwych nowotworów piersi umiera około 13% chorych kobiet, a naj-
większy odsetek zgonów notuje się wśród kobiet po 70 roku życia.  W Europie 
natomiast odsetek umieralności jest wyższy o około 20% [8]. 
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Raka sutka według zaleceń WHO klasyfikuje się pod względem patomorfo-
logicznym do jednej z dwóch kategorii. Wyróżnia się tu raki nienaciekające oraz 
raki naciekające, które można dalej podzielić na raki przewodowe, bądź zraziko-
we. Raki przewodowe naciekające stanowią bardzo różnorodną grupę, stąd dzieli 
się je także na postacie specjalne i nieskwalifikowane. Wśród tych pierwszych 
opisuje się raki śluzowe, rdzeniaste, brodawkowate oraz cewkowe, które cha-
rakteryzują się dość dobrym rokowaniem. Oprócz wyżej wymienionych postaci 
tego nowotworu dodatkowo wyróżnia się szczególne odmiany, do których za-
licza się raka Pageta, zapalnego raka piersi, raka występującego u kobiet mło-
dych, obustronnego, „ukrytego”, czy raka sutka u mężczyzn. Wśród łagodnych 
nowotworów piersi wyróżnia się natomiast gruczolakowłókniaki, guzy liściaste, 
brodawczaki wewnątrzprzewodowe, czy tłuszczaki [15]. 

W oparciu o różnice w profilu molekularnym, dotyczące m.in. obecności re-
ceptorów estrogenowych (ang. Estrogen Receptors, ER), receptorów progeste-
ronowych (ang. Progesteron Receptors, PR) czy receptora dla ludzkiego epider-
malnego czynnika wzrostu (ang. Human Epidermal growth factor Receptor 2, 
HER2), raka sutka dzieli się na pięć podtypów. Pierwszy z nich, podtyp luminalny 
A, charakteryzuje się silną ekspresją genów receptora estrogenowego (ER) i ge-
nów związanych z regulacją jego funkcji (LIV-1, HNF3A, XBP1, GATA3). Drugi 
podtyp, luminalny B, wykazuje słabszą ekspresję wymienionych genów i dodat-
kową ekspresję genów o nieznanej funkcji (GGH, LAPTMB4, NSEP1, CCNE1). 
Podtyp trzeci, z nadekspresją genów dla receptora HER2, cechuje się podwyż-
szoną ekspresją genów ERBB2, GRB7, TRAP100. Typ czwarty, podstawny (ang. 
Basal-Like Breast Carcinoma, BLBC), cechuje ekspresja genów typowych dla 
komórek warstwy podstawnej nabłonka przewodów (KRT5, KRT 17, CX3CLI, 
TRIM29, gen anneksyny 8). Ostatni podtyp wykazuje ekspresję genów typowych 
dla komórek prawidłowego gruczołu piersiowego, głównie komórek tłuszczo-
wych i nienabłonkowych, silną ekspresję genów charakterystycznych dla komó-
rek warstwy podstawnej nabłonka przewodów i słabą ekspresję genów charakte-
rystycznych dla komórek gruczołowych warstwy luminalnej [24].

Dla zmian genetycznych związanych z rozwojem i progresją raka sutka istot-
na jest aktywacja i translokacja onkogenów z rodziny MYC i CCND. Białko 
MYC jest czynnikiem regulującym proliferację, wzrost i różnicowanie komórek, 
a jego podwyższoną aktywność obserwuje się w złośliwych fenotypach  raków 
przewodowych. Białko CCDN1 pełni rolę regulacyjną cyklu komórkowego, 
a jego zwiększona aktywność związana jest ze złym rokowaniem i opornością na 
tamoxifen. Wśród genów o podwyższonym poziomie ekspresji  w rakach sutka 
wyróżnia się HER2, PIK3CA, MET, EGFR, ESR1, EMSY. Zwiększoną ekspresję 
i delecję obserwuje się w obrębie genów TOP2A, DBC1 i DEC1, natomiast dele-
cje obserwowane są w genach PNRC1 i TSPAN1 [5]. 
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Zmiany epigenetyczne materiału genetycznego przyczyniające się do powsta-
wania raka sutka, są dziś  stosunkowo dobrze poznane, zarówno na poziomie DNA, 
jak i histonów. Uważa się, że mają one nie mniejsze znaczenie w tym procesie, od 
mutacji na poziomie genetycznym. Obejmują one zarówno spadek poziomu mety-
lacji DNA w obrębie sekwencji powtarzających się, czego wynikiem jest utrata sta-
bilności chromosomów, jak i obniżenie globalnego poziomu metylacji w komórce 
nowotworowej, co koreluje ze stopniem zaawansowania choroby. Ponadto obser-
wuje się wzrost poziomu metylacji długich rozproszonych elementów jądrowych, 
takich jak L1 (ang. Long Interspersed Nuclear Elements, LINE 1) oraz promotorów 
genów supresorowych. Podwyższona ekspresja DNMT3b mRNA przekłada się na 
wzrost metylacji tego typu, a dodatkowo związana jest ze złym rokowaniem. Cha-
rakterystyczna dla raka sutka jest także zwiększona aktywność deacetylazy 6 histo-
nów (HDAC6). Dodatkowo w chorobie tej ważną rolę odrywają także białka kom-
pleksów PRC. Między innymi EZH2, SUZ12 i BMI1 przyczyniają się do zaburzeń 
na poziomie histonów i tym samym chromatyny, które powodują wyciszenie wielu 
istotnych dla prawidłowego funkcjonowania komórki genów supresorowych [25]. 

W komórkach raka sutka obserwuje się zwiększony poziom metylacji w ob-
rębie regionów promotorowych genów RASSF1A, CCND2, TWIST, HIN1, APC, 
BIN1, BMP6, BRCA1, CST6, ESR-b, GSTP1, P16, P21 i TIMP3 w odniesieniu do 
zdrowej tkanki [5]. 

Nadmierna ekspresja deacetylaz histonów (HDAC), które przyczyniają się ob-
niżenia stopnia acetylacji białek w komórkach, jest niewątpliwie kolejną z przyczyn 
powstawania i rozwoju raka sutka. Zaburzenia chromatyny na poziomie histonów, 
powodują bowiem nieprawidłową ekspresję kluczowych dla funkcjonowania ko-
mórki genów. Wyróżnia się tu między innymi ich produkty białkowe, które mają 
wpływ na przebieg cyklu komórkowego, angiogenezę, czy śmierć komórki. Wy-
daje się zatem, że stosowanie inhibitorów tych enzymów (inhibitory deacetylaz hi-
stonów, ang. HDAC inhibitors, HDACi), mogłoby być skuteczną metodą terapii 
chorób nowotworowych. Oprócz ich indywidualnego działania, doskonale współ-
działają  z radio, czy chemioterapią. W przypadku raka sutka największy wpływ 
wykazują na funkcjonowanie szlaku genomowej sygnalizacji steroidów płciowych, 
w tym między innymi szlaku sygnalizacji estrogenowej [19]. 

Wyciszanie genów poprzez regulację stopnia metylacji odgrywa ważną rolę nie 
tylko w rozwoju raka sutka, ale także na etapie jego  inicjacji. Występowanie nadeks-
presji metylotransferaz DNA zostało zaobserwowane w kilku liniach komórkowych 
wywodzących się z raka sutka. Ponadto, zmiany te korelują z zaburzeniami ekspresji 
genów, uznanych za biomarkery epigenetycznych modyfikacji występujących na po-
ziomie DNA w przypadku tego nowotworu. Do grupy owych genów zaliczono między 
innymi: CDH1 (E-kadheryna, ang. E-cadherin), CEACAM6 (cząsteczki adhezyjne 
z rodziny antygenu karcynoembrionalnego, ang. Carcinoembryonic Antygen related 
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Cell Adhesion Molecules), CST6 (cystatyna E i M, ang. Cystatin E/M), ESR1 (recep-
tor estrogenowy 1, ang. Estrogen Receptor 1), GNA11 (gen kodujący podjednostkę α 
białka wiążącego nukleotyd guaninowy, ang. Guanine Nucleotide binding protein 
Alpha 11), MUC1 (mucyna 1, ang. Mucin 1), MYB (onkogen wywołujący mielobla-
stozy, ang. v-myb myeloblastosis viraloncogene homolog), SCNN1A (gen kodujący 
podjednostkę α nabłonkowego kanału sodowego, ang. Sodium Channel Nonvoltage-
-gated 1 Alpha) oraz TFF3 (czynnik trefoilowy, ang. Trefoil Factor 3) [26]. 

Choć dokładny mechanizm zwiększonej ekspresji DNMT nigdy nie był w peł-
ni wyjaśniony, to jeszcze względnie nie dawno  uważano, że  jedyną możliwością 
powstawania takich zmian jest występowanie mutacji. Poznanie cząsteczek miRNA 
i ich funkcji w aspekcie zmian epigenetycznych, umożliwiło jednak poszerzenie wie-
dzy na temat tworzenia się  modyfikacji na poziomie metylacji DNA. Te małe, nieko-
dujące, tkankowo specyficzne cząsteczki RNA mające zdolność do potranskrypcyjne-
go wyciszania genów, oprócz bezpośredniego wpływu na ekspresję newralgicznych 
dla funkcjonowania komórki genów, mogą także regulować je w sposób pośredni, 
mianowicie poprzez modyfikacje na poziomie metylotransferaz DNA [26]. 

Zespół P. Sandhu i wsp. wykazał zależność pomiędzy utratą ekspresji miR-29c, 
miR-148a, miR-148b, miR-26a, miR-26b i miR-203, a wzrostem poziomu metylacji 
w komórkach, związanym z podwyższoną ekspresją DNMT3b [26]. 

W liniach komórkowych o potwierdzonym prawidłowym stopniu metylacji, po-
ziom ekspresji owych miRNA również nie odbiega od normy. Taką zależność obser-
wuje się między innymi w pierwotnym raku sutka. Raki typu podstawnego, których 
terapia jest wciąż niewystarczająco skuteczna, a charakteryzują się wyżej opisywany-
mi modyfikacjami, są obecnie głównym celem w badaniach nad stworzeniem leku, 
którego miejscem uchwytu byłyby właśnie cząsteczki miRNA wpływające na mety-
lotransferazy DNA. Istnienie kilku dowodów wskazujących na prawdziwość tezy, aby 
miRNA negatywnie regulowały metylotransferazy DNA, daje nadzieję na powodze-
nie w stworzeniu takiej terapii [26]. 

Oprócz wyżej opisanych wyników analizy zespołu P. Sandhu i wsp., [26]  
w których zaobserwowano obniżoną ekspresję miR-29c, miR-148a, miR-148b, 
miR-26a, miR-26b i miR-203, przy występowaniu nadekspresji DNMT, potwier-
dzeniem takiej zależności, są także wyniki badań przeprowadzanych na poziomie 
pre-miRNA. Dodatkowo zastosowanie antagomirów [26], czyli syntetycznych 
cząsteczek oligonukleotydowych komplementarnych do konkretnych miRNA 
i skierowanych przeciw nim [6], tu przeciwko miR-148b, miR-26b i miR-29c 
w liniach komórkowych o prawidłowej ekspresji metylotransferaz DNA, spowo-
dowało znaczny wzrost poziomu metylacji [26]. 

Występowanie obniżonej ekspresji miR-29c, miR-148a, miR-148b, miR-26a, 
miR-26b i miR-203 z osobna jest przyczyną wielu różnych nowotworów. Nagro-
madzenie takich modyfikacji równolegle, ma jednak niewątpliwy wpływ na pato-
genezę nowotworu piersi [26]. 
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ETIOPATOGENEZA I ZMIANY EPIGENOMU 
W RAKU JAJNIKA

Rak jajnika jest piątym co do częstości występowania nowotworem i stanowi 
czwartą przyczynę zgonów wśród kobiet w Polsce. Odsetek zachorowań wynosi 
4,7% natomiast odsetek śmiertelności wynosi 6,2% [32].

Pod względem morfologicznym aż 90% nowotworów jajnika wywodzi się z ko-
mórek nabłonkowych, natomiast pozostałe 10% wywodzi się z komórek rozrodczych 
lub komórek zrębu. Wśród nowotworów pochodzenia nabłonkowego ok. 70% przy-
padków stanowi rak surowiczy, wykazujący niejednorodność histologiczną, od ra-
ków dobrze zróżnicowanych (ang. Low-Grade Serous Ovarian Carcinoma, LG-SOC) 
o lepszym rokowaniu (ok 10%) do agresywnych i trudno leczących się  raków su-
rowiczych niskozróżnicowanych (ang. High-Grade Serous Ovarian Carcinoma, 
HG-SOC) (ok. 90%). Ponadto, do nowotworów pochodzenia nabłonkowego zali-
cza się m.in.: raka endometrioidalnego, który stanowi ok. 9-11% przypadków, raka 
jasnokomórkowego, stanowiącego ok. 12-13%, a dodatkowo wyróżnia się zmiany 
o charakterze mieszanym (6%), raki śluzowe (3%), guzy Brennera i raki niezróż-
nicowane (ang. undifferentiated) [21]. Do nowotworów nie nabłonkowych zalicza 
się m.in.: rozrodczak, guz pęcherzyka żółtkowego, potworniak, rak zarodkowy czy 
kosmówczak zarodkowy, natomiast do tych, które powstały ze sznurów płciowych 
i ich komórek zaliczane są: ziarniszczak czy otoczkowiak [13].

W opisie raka jajnika istotne jest określenie zasięgu występujących zmian zgod-
nie z czterostopniową skalą FIGO (ang. The International Federation of Gynecology 
and Obstetrics, Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa). W stopniu 
IA zmiany ograniczone są tylko do jednego jajnika, w stopniu IB zmiany obejmują 
oba jajniki, w stopniu IC zmiany obejmują jeden lub oba jajniki z rozróżnieniem na 
trzy podgrupy: IC1 ze śródoperacyjnym pęknięciem torebki guza, IC2 z przedope-
racyjnym pęknięciem torebki guza i IC3 z komórkami obecnymi w płynie otrzew-
nowym. W II stopniu dodatkowo zajęty jest obszar miednicy mniejszej z ewentu-
alnie towarzyszącym pierwotnym rakiem otrzewnej, przy czym w wyodrębnionym 
stopniu IIA zajęta jest powierzchnia macicy oraz jajowodów, a w stopniu IIB zajęte 
są także inne struktury miednicy mniejszej. W III stopniu nowotwór obejmuje jeden 
lub oba jajniki z potwierdzonym rozprzestrzenieniem się do otrzewnej poza mied-
nicą mniejszą z ewentualnymi przerzutami do węzłów chłonnych zaotrzewnowych. 
W stopniu IIIA1 przerzuty obecne są tylko w węzłach chłonnych zaotrzewnowych 
(a dalszy podział dotyczy wielkości przerzutów, gdzie w stopniu IIIA1(i) są mniej-
sze niż 10 mm, a w stopniu IIIA1(ii) większe niż 10 mm), natomiast w stopniu 
IIIA2 przerzuty obecne są w otrzewnej poza miednicą mniejszą (powyżej płasz-
czyzny wchodu miednicy) z ewentualnymi przerzutami do węzłów chłonnych za-
otrzewnowych. Stopień IIIB cechuje się przerzutami o średnicy mniejszej niż 2 
cm do otrzewnej poza miednicą mniejszą z ewentualnymi przerzutami do węzłów 
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chłonnych zaotrzewnowych oraz torebki wątroby czy śledziony bez naciekania 
ich miąższu, natomiast w stopniu IIIC wspomniane przerzuty wykazują średnicę 
większą niż 2 cm. W IV stopniu występują przerzuty odległe, z obecnym wy-
siękiem z komórkami nowotworowymi w jamie opłucnowej w stopniu IVA oraz 
przerzuty do miąższu wątroby i śledziony czy przerzuty do narządów poza jamą 
brzuszną w tym węzły chłonne pachwinowe i węzły chłonne poza jamą brzuszną 
w stopniu IVB [33]. 

Uwzględniając podłoże molekularne nowotwory jajnika dzieli się na dwa typy. 
Pierwszy, który obejmuje dobrze zróżnicowane raki surowicze, śluzowe, endome-
trioidalne i jasnokomórkowe charakteryzujące się powolnym wzrostem i niewielką 
tendencją do rozsiewu, a molekularnie mutacjami somatycznymi w genach PTEN, 
PIK3CA, KRAS, BRAF, ERBB2, CTNNB1, ARID1A, PPP2R1A. Do typu drugiego 
zalicza się charakteryzujące się szybkim wzrostem i dużą agresywnością niskozróż-
nicowane raki surowicze, niskozróżnicowane raki endometrioidalne, mięsakoraki 
oraz raki niezróżnicowane. Typowa dla tych zmian jest znaczna niestabilność chro-
mosomalna i występowanie mutacji w genie TP53 oraz BRCA1 i BRCA2 [18, 28].

Ze względu na długotrwały bezobjawowy rozwój zmian nowotworowych 
w obrębie jajników przekładający się na późne rozpoznanie choroby, ważne jest 
wykrywanie takich biomarkerów, które informowałyby o predyspozycji do  za-
padalności na ten nowotwór. Tym samym  dawałoby to  lepsze rokowanie pa-
cjentkom. Badania dotyczące potencjalnego wpływu zmian epigenetycznych na 
mechanizmy warunkujące karcenogenezy stanowią potencjalne uzupełnienie sto-
sowanych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

W rozwoju i progresji nowotworów jajnika istotną rolę odgrywają zmiany 
o podłożu epigenetycznym dotyczące nieprawidłowej metylacji DNA, hipomety-
lacji heterochromatyny oraz hipermetylacji w obrębie wysp CpG w promotorach 
genów supresorowych. Ważną rolę przypisuje się wyciszeniu aktywności tran-
skrypcyjnej związanej z hipermetylacją w obrębie promotorów typowych genów 
supresorowych BRCA1, p16 i MLH1 oraz genów o potencjalnej roli supresorowej 
RASSF1A, OPCML1, ARH1 i PEG3I. Hipermetylacja i obniżona aktywność ob-
serwowana w raku jajnika dotyczy także genów o charakterze proapoptotycznym 
LOT1, DAPK, TMS1/ASC i PAR-4 oraz genów związanych z adhezją komórkową 
ICAM-1 i CDH1 [3]. Zmiany w stopniu metylacji poszczególnych genów pozwa-
lają na wyodrębnienie markerów charakterystycznych dla raków jajnika różnych 
pod względem histologicznym. Wśród genów hipometylowanych w niskozróżni-
cowanym raku surowiczym wyróżnia się SLC6A8, BGN, TIMP1, WEE1 i  NCL na-
tomiast do genów hipermetylowanych zalicza się RAB25, AMT, CCL21, SPARCL1, 
GFAP, TAL1, IPF1, AREG, ALDH1A3, AMT, LONRF2, NPDC1, SLC16A5, 
OPCML, DLEC1, BRCA1, CDKN2A czy SFN [9]. Wśród genów hipometylowa-
nych w rakach dobrze zróżnicowanych wymienia się najczęściej TUBB3, TSG101, 
HDAC6, DBC1 i GPATC3 natomiast do hipermetylowanych genów zalicza się 
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m.in.: MAPK4, AATK, WNT5A, GFI1 oraz NF3 [9]. Przebadane zostały również 
profile genów HOX (ang. Homeobox genes), kodujących czynniki transkrypcyjne 
biorące udział w rozwoju zarodkowym. Z rakiem jajnika związana jest hipermety-
lacja w obrębie genu HOXA9, którą zaobserwowano aż w 95% przypadków suro-
wiczego raka jajnika i może on służyć jako marker diagnostyczny i prognostyczny. 
Poziom metylacji genów HOXA10 i HOXA11 znacząco różni się w prawidłowym 
i zmienionym nowotworowo jajniku [9, 16]. 

Geny supresorowe zaangażowane w naprawę błędnie sparowanych zasad 
MMR (ang. Mismatch Repair) odgrywają istotną rolę w rozwoju raka jajnika. 
Defektywne działanie mechanizmu MMR może być spowodowane m.in. muta-
cjami w genach hMLH1, hMSH2, MGMT oraz MSH6 i PMS2 [3]. Wśród zmian 
epigenetycznych przekładających się na obniżenie ekspresji hipermetylacja genu 
hMLH1, która obserwowana jest w 10-30% guzów złośliwych oraz w ok 56% 
zmian cechujących się opornością na cisplatynę w chemioterapii. Metylacja w ob-
rębie promotora genu hMSH2 obserwowana jest w 57% raków jajnika i związana 
jest z histologicznie różnym stopniem złośliwości oraz przerzutami limfatyczny-
mi, przy czym poziom metylacji jest zdecydowanie wyższy w endometrioidalnym 
gruczolakoraku w porównaniu do innych typów zmian [9, 16].

Zespół B. Wang i wsp. potwierdził, że określenie stopnia metylacji genu 
OPCML (ang. Opioid binding Protein/Cell adhesion Molecule Like) w krążącym 
w surowicy wolnym DNA (ang. free circulating DNA, fcDNA) może posłużyć 
jako marker pozwalający zdiagnozować pacjentki z wczesnym stopniem nabłon-
kowego raka jajnika (ang. Epithelial Ovarian Carcinoma, EOC) [30]. 

 Wśród ważnych modyfikacji epigenetycznych występujących w rakach jaj-
nika wyróżnia się modyfikacje histonów, które regulują aktywność m.in. genów 
różnicowania GATA4 i GATA6, ale także genów kodujących białka regulujące 
cykl komórkowy, np. p21WAF1/CIP1. Zespół C. Caslini i wsp. wykazali, że wy-
ciszenie aktywności GATA4 i GATA6 związane jest z hipoacetylacją histonów H3 
i H4 oraz demetylacją lizyny w obrębie histonu H3 w regionach promotorowych 
genów w pięciu różnych liniach ludzkich nabłonkowych raków jajnika (HIO-117, 
HIO-114, A2780, SKOV3 i ES2) [4].

W komórkach raka jajnika opornych na TGF-β1 modyfikacje histonów: trimety-
lacja-H3K27 i dimetylacja-H3K9 ze wzmożoną aktywnością deacetylaz histonowych 
wpływają na obniżenie ekspresji ADAM19 (ang. A Disintegrin And Metalloprotease 
domain 19) przy jednoczesnym braku zmian w poziomie metylacji w obrębie wysp 
CpG [16]. Zespół PH. Abbosh i wsp. wykazał, że demtylacja w obrębie trimety-
lowanego histonu H3K27 oraz obniżenie poziomu globalnej metylacji DNA wa-
runkuje uwrażliwienie na platynę chemoopornych komórek raka jajnika poprzez 
podwyższenie poziomu ekspresji genów, m.in. RASSF1, wyciszonych przez mety-
lację H3K27 [1]. Należy jednak pamiętać, że demetylacja trimetylowanego histonu 
H3K27 może być związana ze złym rokowaniem w przypadku raka jajnika, a me-
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tylacja obejmująca regiony promotorowe genów może być utrzymywana pomi-
mo tego histonowego mechanizmu represyjnego. Podsumowując, kompleksowa 
analiza zmian epigenetycznych, włączając w to metylację DNA i modyfikacje 
histonów, pozwala na prognozowanie progresji raka jajnika oraz przewidzenie 
ewentualnej lekooporności [16].

W raku jajnika obserwuje się również hipometylację np. w obrębie satelitar-
nego DNA i powtórzonych elementów LINE-1 oraz w szeregu różnych genów 
m.in. MCJ (ang. Methylation Controlled DNAJ gene) kodującego białko warun-
kujące chemiooporność czy SNCG (ang. Synuclein-γ) kodującego aktywator szla-
ków sygnałowych  MAPK i Elk-1 [16]. 

Ważnym epigenetycznym mechanizmem regulacyjnym w rozwoju i progresji 
raka jajnika jest aktywność cząstek miRNA. Szczególną uwagę zwraca się na 
podwyższoną ekspresję miR-199a, miR-200a i miR-214 oraz obniżoną ekspre-
sję miR-100 i miR-214 skierowanym do genu supresorowego PTEN i związanym 
z opornością na platynę [7]. Zespół S. Vang i wsp. porównywał profil ekspresji 
cząstek miRNA w pierwotnym raku surowiczym jajnika oraz w zmianach me-
tastatycznych i wykazał, że cząstki miR-146a i miR-150 odgrywają istotną rolę 
w przerzutowaniu, związane są z opornością na cisplatynę, a ponadto stymulują 
tworzenie sferoidów [29]. 

Zespół E.J. Nam i wsp. poddał analizie profil ekspresji miRNA w próbach su-
rowiczego raka jajnika w odniesieniu do tkanki zdrowej, a na podstawie wyników 
wykazał podwyższoną ekspresję 11 miRNA (miR-16, miR-20a, miR-21, miR-23a, 
miR-23b, miR-27a, miR-93, miR-141, miR-200a, miR-200b and miR-200c) oraz 
obniżoną ekspresję 12 innych (miR-10b, miR-226a, miR-29a, miR-99a, miR-100, 
miR-125a, miR-125b, miR-143, miR-145, miR-199a, miR-214 and let-7b) [23].

Biorąc pod uwagę mechanizmy epigenetyczne jako potencjalny punkt uchwy-
tu terapii przeciwnowotworowej zespół F. Meng i wsp. przebadał wpływ cisplan-
tyny, trichostatyny A (TSA, HDACi) oraz 5-aza-2’-deoksycytydyny (decytabiny, 
DNMTi, ang. DNA Methyltransferases inhibitors) na komórki linii SKOV3, HEY 
oraz A2780. Przeprowadzone badania wykazały, że epigenetyczne modyfikatory 
TSA oraz decytabina w skojarzeniu z małą dawką cisplatyny powodują hamo-
wanie efektu onkogennego oraz pluripotencję komórek nowotworowych. Ponad-
to TSA oraz 5-aza-2’-deoksycytydyna mogą pełnić istotną rolę w leczeniu raka 
jajnika u osób cisplatynoopornych, gdyż zwiększały wrażliwość na  cisplatynę we 
wszystkich badanych liniach komórkowych [22].  

Zidentyfikowane modyfikacje epigenetyczne mogą stanowić potencjalne cele 
terapeutyczne. Stosując strategię odwracania metylacji w obrębie regionów pro-
motorowych przez zastosowanie m.in. inhibitorów metylotransferaz można przy-
wracać ekspresję ważnych genów regulatorowych, a tym samym wpływać na fe-
notyp komórek. 
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