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Na podstawie pimiennictwa omówiono podstawy epigenetycznych zmian
metylacji DNA, jako alternatywnego mechanizmu transformacji nowotworowej
komórki. Przedstawiono rolê metylacji DNA w regulacji ekspresji genów w aspekcie rakotwórczego dzia³ania zwi¹zków chemicznych nie wywo³uj¹cych bezporednich uszkodzeñ DNA.

WSTÊP
Jeszcze do niedawna, przewa¿a³ pogl¹d, ¿e do inicjacji chemicznej kancerogenezy dojæ
mo¿e wy³¹cznie wskutek bezporedniego uszkodzenia materia³u genetycznego komórek.
Aktualnie, istniej¹ przekonywuj¹ce dowody, ¿e inicjacja procesu nowotworowego polega
na przekszta³ceniu komórki prawid³owej w nowotworow¹, w wyniku nagromadzenia w niej
nie tylko zmian genetycznych, ale równie¿ zmian epigenetycznych*, zwi¹zanych g³ównie
z uaktywnieniem protoonkogenów i unieczynnieniem genów supresorowych. Uwzglêdniaj¹c rolê jak¹ spe³niaj¹ w prawid³owej komórce te dwie, podstawowe klasy genów, ich nieprawid³owa ekspresja bêd¹ca konsekwencj¹ uszkodzeñ struktury DNA lub zmian epigenetycznych powoduje, ¿e komórka przestaje podlegaæ mechanizmom reguluj¹cym i kontroluj¹cym jej wzrost i ró¿nicowanie. Taka patologia komórki zwiêksza prawdopodobieñstwo
transformacji nowotworowej.
Niezwykle rozwiniête w ostatnich latach badania metylacji DNA wnosz¹ nowe, istotne
elementy w zrozumienie transformacji komórki nowotworowej. Jednoczenie wskazuj¹ na
kierunek badañ chemicznych kancerogenów, których dzia³anie rakotwórcze ma podstawy
epigenetyczne. Zwi¹zki te nazywane niegenotoksycznymi kancerogenami (NGCs), obejmuj¹ liczne zanieczyszczenia przemys³owe, rozpuszczalniki, leki oraz rodki ochrony rolin [22,23,24]. Przypisywana znacz¹ca rola niegenotoksycznym czynnikom w rozwoju
* Zmiana epigenetyczna definiowana jest jako ka¿da zmiana w fenotypie komórki, która nie jest
wynikiem zmiany w sekwencji DNA.
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procesu nowotworowego wskazuje, ¿e mechanizmy ich dzia³ania nale¿y rozwa¿aæ w perspektywie okrelaj¹cej ryzyko dla zdrowia ludzi nara¿onych na ten rodzaj zanieczyszczeñ
rodowiskowych.
Wspóln¹ cech¹ NGCs jest zdolnoæ stymulowania proliferacji komórkowej w docelowych narz¹dach i tkankach oraz hamowania apoptozy [11, 41, 45, 49]. Wywo³ywanie takich efektów biologicznych, zwi¹zanych z zaburzeniem równowagi pomiêdzy replikacj¹
i mierci¹ komórek uwa¿ane jest za podstawowy czynnik determinuj¹cy zachwianie homeostazy komórkowej, której konsekwencj¹ mo¿e byæ transformacja nowotworowa [45, 49, 59].
Do takich za³o¿eñ upowa¿nia rola, jaka przypisywana jest prawid³owej kontroli regulacji zarówno cyklu komórkowego jak i apoptozy, która sprawowana jest przez wiele bia³ek
kodowanych przez protoonkogeny i geny supresorowe. Przyczynami nieprawid³owego funkcjonowania bia³ek regulatorowych mog¹ byæ nie tylko mutacje punktowe, translokacje
i amplifikacje genów, ale równie¿ zmiany epigenetyczne, które uniemo¿liwiaj¹ prawid³ow¹
ekspresjê genów przy niezmienionej sekwencji nukleotydowej. Pimiennictwo ostatnich lat
wskazuje, ¿e w nieprawid³owej aktywnoci transkrypcyjnej genów, decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ powi¹zane ze sob¹ mechanizmy modyfikuj¹ce strukturê chromatyny i po³o¿enie nukleosomów wzglêdem DNA [1, 57, 61].
STRUKTURA CHROMATYNY A REGULACJA EKSPRESJI GENÓW
W prawid³owej komórce, tylko niektóre geny charakteryzuj¹ siê sta³¹ aktywnoci¹ transkrypcyjn¹. S¹ to geny warunkuj¹ce podstawowe funkcje komórki, okrelane jako house
keeping genes. Natomiast ekspresja wiêkszoci genów podlega regulacji i uwarunkowana
jest nukleosomow¹ organizacj¹ chromatyny. Ka¿dy nukleosom to oktamer histonowy
(8 cz¹steczek bia³ek histonowych) na który nawiniêta jest cz¹steczka DNA o d³ugoci
147 pz. Kolejne nukleosomy po³¹czone s¹ DNA ³¹cznikowym [1].
W transkrypcyjnie nieaktywnej chromatynie, bia³ka histonowe zawieraj¹ce zasadowe
aminokwasy (g³ównie lizynê) s¹ silnie zwi¹zane z ujemnymi ³adunkami fosforanów DNA.
Tak skondensowana chromatyna utrudnia dostêp czynnikom transkrypcyjnym oraz polimeraz RNA do DNA i w konsekwencji aktywnoæ transkrypcyjna zostaje ograniczona.
Zmiana stopnia upakowania chromatyny przejawiaj¹ca siê bardziej rozwiniêt¹ jej struktur¹, u³atwia dostêp DNA dla kompleksów transkrypcyjnych.
Modyfikacja struktury chromatyny w aspekcie regulacji jej aktywnoci transkrypcyjnej,
zdeterminowana jest przede wszystkim acetylacj¹ i deacetylacj¹ histonów [1, 46, 61], co
zosta³o udowodnione w po³owie lat 90-tych, wraz z odkryciem kompleksów enzymatycznych: acetylaz i deacetylaz histonowych.
W acetylacji reszt lizynowych histonów bior¹ udzia³ histonowe acetylotransferazy (HATs)
wymagaj¹ce do swojego dzia³ania acetylo CoA, ród³a reszt acetylowych. Acetylacja znosi
dodatni ³adunek reszt lizynowych w histonach co doprowadza do os³abienia oddzia³ywañ
DNA-histony i dekondensacji chromatyny. Odwrotny proces, deacetylacja histonów zwiêkszaj¹ca stopieñ kondensacji chromatyny, katalizowana jest przez histonowe deacetylazy
(HDACs). Te naprzemienne procesy acetylacji i deacetylacji przebiegaj¹ w komórce w sposób ci¹g³y i odwracalny, a enzymy bior¹ce w nich udzia³ tj. acetylotransferazy i deacetylazy razem z bia³kami zale¿nymi od ATP [1, 34], swoicie oddzia³ywuj¹c z czynnikami transkrypcyjnymi pe³ni¹ rolê regulatorów transkrypcji.
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Ryc. 1. Acetylacja i deacetylacja reszt lizyny.
Fig. 1. Acetylation and deacetylation of the ³ysine residues.

Aktualnie, w regulacji ekspresji genów na poziomie struktury chromatyny, istotn¹ rolê
przypisuje siê równie¿ metylacji DNA [1, 35, 51]. O jej roli w ekspresji genów, przypuszczano od wielu lat, ale dopiero pod koniec lat 90-tych udowodniono wzajemne zale¿noci
pomiêdzy metylacj¹ DNA i deacetylacj¹ histonów, wyjaniaj¹c czêciowo w jaki sposób
procesy te wspólnie uczestnicz¹ w regulacji transkrypcji.
Metylacja DNA jest poreplikacyjn¹ modyfikacj¹ DNA, zwi¹zan¹ z wyciszeniem genów
[1, 4, 26]. Miejsca metylacji nie s¹ przypadkowe; metylowane s¹ tylko cytozyny wchodz¹ce w sk³ad niektórych sekwencji CpG (dinukleotyd cytydyna-fosforan-guanozyna). W komórkach organizmów wy¿szych, metylowana cytozyna wystêpuje w 60-80% wszystkich
sekwencji CpG [1, 51, 61]. Czêæ niemetylowanych sekwencji CpG jest zgrupowana
w obszary, nazywane wyspami bogatymi w sekwencje CpG. Takie regiony bogate w niemetylowane sekwencje nukleotydowe obejmuj¹ swym zasiêgiem promotor (czêæ regulatorowa genu) oraz egzon 1. W genach nieaktywnych, wyspy CpG s¹ metylowane.
Ka¿da eukariotyczna komórka somatyczna charakteryzuje siê okrelonym wzorem metylacji DNA, który przekazywany jest komórkom potomnym podczas podzia³ów mitotycznych [61].
Po replikacji DNA, nastêpuje przy³¹czanie grup metylowych do nowo zsyntetyzowanych nici DNA, w miejscach komplementarnych do miejsc metylowanych w nici rodzicielskiej. W ten sposób oryginalny wzór metylacji zostaje zachowany, poniewa¿ dwie cz¹steczki potomne DNA s¹ metylowane w identyczny sposób jak cz¹steczka rodzicielska (metylacja zachowawcza).
W metylacji DNA, donorem grup metylowych przy³¹czanych do cytozyny, jest S-adenozylometionina (SAM). Reakcja katalizowana jest przez enzym metylotransferazê DNA
(DNMT- E.C. 2.1.1.37). W jej wyniku powstaje 5-metylocytozyna (5-MeC) i uwalniana
jest S-adenozylohomocysteina (SAH) [51, 61]. Z dotychczas zidentyfikowanych 4 izoform
metylotransferazy, DNMT1 bierze udzia³ we wspomnianej ju¿ tzw. zachowawczej metylacji DNA i st¹d ta forma enzymu okrelana jest jako zachowawcza metylotransferaza.
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Ryc. 2. Zachowawcza metylacja DNA.
Fig. 2. Maintenance DNA methylation.


&<72=<1$0H&
1+

+

1
2

1
+

+

1+

'107
6$06$+

1
2

1
+

&+
+

Ryc. 3. Mechanizm metylacji DNA.
Fig. 3. Mechanism of DNA methylation.

DNMT1, przypisywana jest rola w kontroli cyklu komórkowego poprzez interakcjê enzymu z j¹drowym antygenem komórki proliferuj¹cej (PCNA, proliferating cell nuclear antigen) i inhibitorem kinaz cyklino-zale¿nych-CDKs (p21WAF1) [8]. Funkcja biologiczna
DNMT2 nie jest dotychczas poznana, a izoformom 3A i 3B przypisuje siê udzia³ g³ównie
w metylacji de novo zachodz¹cej w embriogenezie i w procesie ró¿nicowania komórek
[2, 35, 36].
Pytanie w jaki sposób metylacja cytozyny w sekwencjach CpG wp³ywa na wyciszenie
aktywnoci transkrypcyjnej genów nie ma, jak dot¹d pe³nej odpowiedzi, aczkolwiek wia-
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Ryc. 4. Model represji transkrypcji.
Fig. 4. Model of transcriptional repression.

domo ju¿ [1, 57], ¿e efekt ten zwi¹zany jest z obni¿eniem acetylacji histonów, w którym
porednicz¹ bia³ka MBDs (ang. methyl-CpG binding proteins- bia³ka wi¹¿¹ce metylowane
CpG). Schemat mechanizmu wyciszenia aktywnoci transkrypcyjnej przedstawia ryc. 4.
W zaproponowanym modelu wyciszenia aktywnoci transkrypcyjnej chromatyny w wyniku metylacji DNA [61] zak³ada siê preferencyjne rozpoznawanie przez bia³ka MBDs,
metylowanych cytozyn w sekwencjach CpG. Bia³ka te przy³¹czaj¹c siê do 5-MeC, jednoczenie wi¹¿¹ kompleks bia³kowy sk³adaj¹cy siê z deacetylaz histonowych (HDACs) i bia³ek zale¿nych od ATP, remodeluj¹cych chromatynê. W efekcie nastêpuje deacetylacja histonów, która doprowadza do powstania zwartej struktury chromatyny ograniczaj¹cej transkrypcjê. W przy³¹czeniu HDACs do metylowanych cytozyn mog¹ równie¿ braæ udzia³ metylotransferazy DNA, pe³ni¹c rolê supresorów transkrypcji [26].
ZMIANA WZORU METYLACJI W KOMÓRKACH NOWOTWOROWYCH
Zmiany wzoru metylacji DNA s¹ powszechnie wykrywane w komórkach ró¿nego typu
nowotworów.
Metylacjê cytozyny, inaktywuj¹c¹ gen p16, p15 stwierdzono miêdzy innymi w komórkach raka ¿o³¹dka, prostaty, p³uca [15, 37]. Wykazano równie¿ [43], ¿e w przypadku raka
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Ta b e l a I . Przyk³ady zmian metylacji DNA w nowotworach
Examples changes of DNA methylation In cancer

*HQ
S
&'+ (NDGKHU\Q\ 
S
EFO
FP\F
%5&$ 
$3& 
S

)XQNFMD
LQKLELWRU&'.V
UHJXODFMDDGKH]MLNRPyUNDNRPyUND
UHJXODFMDF\NOXNRPyUNRZHJRDSRSWR]\
UHJXODFMDDSRSWR]\
UHJXODFMDF\NOXNRPyUNRZHJR
QDSUDZDXV]NRG]H '1$
UHJXODFMDENDWHLQ
LQKLELWRU&'.V

3L PLHQQLFWZR









/ Breast cancer type 1
/ Adenomatous polyposis coli

*1
*2

w¹troby, sekwencja promotorowa genu p53 jest silnie zmetylowana, a ekspresja genu ograniczona. W komórkach raka ¿o³¹dka zwiêkszony poziom metylacji wykazany zosta³ równie¿ dla regionu promotorowego genu koduj¹cego E-kadheryny, stanowi¹ce b³onowe receptory adhezyjne, odpowiedzialne za adhezjê miêdzykomórkow¹ [53]. W komórkach
nowotworów wykazywany jest równie¿ obni¿ony poziom metylacji sekwencji promotorowych genów. W bia³aczce limfoblastycznej stwierdzono hipometylacjê genu bcl-2 [19],
a w raku okrê¿nicy genu c-myc [6, 50]. Jednoczenie nadekspresja genu c-myc jest powszechnie wykrywana w komórkach np. raka okrê¿nicy [6].
Ogólnie, zmiana wzoru metylacji mo¿e byæ konsekwencj¹ przy³¹czenia grup metylowych do cytozyn w niemetylowanych sekwencjach DNA (metylacja de novo) lub demetylacji DNA, czyli obni¿enia poziomu metylacji genomu [46, 58].
Demetylacja rozpatrywana jest jako proces zale¿ny i niezale¿ny od replikacji DNA
[3, 60]. Ten pierwszy rodzaj, zwany demetylacj¹ pasywn¹ mo¿e mieæ miejsce kiedy DNMT1
nie metyluje nowo zsyntetyzowanego ³añcucha DNA. Drugi rodzaj, demetylacja aktywna
przebiegaj¹ca niezale¿nie od replikacji DNA zachodzi jak s¹dzi siê, przy udziale demetylaz, które hydrolizuj¹ 5-MeC do cytozyny i metanolu [60].
W komórkach nowotworowych, zmiana wzoru metylacji DNA identyfikowana jest jako
hipermetylacja wysp CpG lub globalna hipometylacja DNA [58, 61]. Zwiêkszony poziom
metylacji (hipermetylacja) zwi¹zany jest z unieczynnienia genów supresorowych oraz genów naprawy DNA. Uwzglêdniaj¹c rolê jak¹ spe³niaj¹ geny supresorowe w prawid³owej
komórce, konsekwencje hipermetylacji ich sekwencji promotorowych zwi¹zanej z wyciszeniem genu s¹ oczywiste. Komórka zostaje pozbawiona niezbêdnych ograniczeñ w proliferacji, a tak¿e zmniejszona zostaje szansa na przeprowadzenie programu mierci apoptotycznej, w którym to programie wa¿n¹ rolê spe³niaj¹ geny supresorowe. Równie¿ os³abienie wydajnoci naprawy DNA, wynikaj¹ce z unieczynnienia genów koduj¹cych bia³ka naprawcze mo¿e w istotny sposób zwiêkszyæ ryzyko rozwoju procesu nowotworowego.
Globalna hipometylacja mo¿e byæ przyczyn¹ redukcji stabilnoci chromosomów i akty-
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Ryc. 5. Przypuszczalna rola hipermetylacji wysp CpG i globalnej hipometylacji DNA w rozwoju
nowotworu.
Fig. 5. Possible role of hypermethylation CpG island and hypomethylation of global DNA methylation in tumor development.

wacji protoonkogenów. Ponadto, hipometylacja niepromotorowych regionów prowadziæ
mo¿e do obni¿enia stabilnoci genomu poprzez wzrost ekspresji transpozonów*, które
w prawid³owych warunkach s¹ wyciszone poprzez metylacjê [46].
Globalna hipometylacja wydaje siê byæ relatywnie pónym zdarzeniem w rozwoju procesu nowotworowego [58], w przeciwieñstwie do zmian metylacji regionów promotorowych genów, które s¹ zmianami wczesnymi, znacznie poprzedzaj¹cymi wyst¹pienie jawnej
postaci choroby nowotworowej [31]. Fakt ten po uwzglêdnieniu, ¿e nowotwory wykazuj¹
specyficzny dla siebie wzór metylacji DNA [15, 35], daje szansê rozwoju nowej, wczesnej
diagnostyki zmian nowotworowych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e metylacja DNA prowadziæ mo¿e równie¿ do mutacji jako wynik
metylacji cytozyny do 5-metylocytozyny i jej spontanicznej deaminacji do tyminy. Hipermetylacja mo¿e równie¿ w sposób poredni prowadziæ do zmian genetycznych; aktywna
DNMT1 mo¿e blokowaæ procesy naprawcze DNA [51].

* Transpozony, ruchome fragmenty DNA nie koduj¹ce ¿adnych bia³ek. Z ich przemieszczaniem
w obrêbie genomu zwi¹zane mog¹ byæ zmiany w DNA, typu delecje, inwersje czy duplikacje powoduj¹ce utratê funkcji lub wzmo¿on¹ ekspresjê genu.
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ZMIANA METYLACJI DNA JAKO MECHANIZM DZIA£ANIA
NIEGENOTOKSYCZNYCH KANCEROGENÓW (NGCS)
Pimiennictwo ostatnich lat wskazuje, ¿e zmiany metylacji DNA mo¿na rozpatrywaæ
jako kluczowy mechanizm rakotwórczego dzia³ania zwi¹zków chemicznych, które nie wywo³uj¹ zmian strukturalnych w materiale genetycznym komórki Ten nowy kierunek badañ
toksykologicznych dotyczy wp³ywu niegenotoksycznych kancerogenów na poziom metylacji regionów promotorowych genów zwi¹zanych g³ównie z cyklem komórkowym, co jest
zrozumia³e bior¹c pod uwagê wspóln¹ cechê NGCs tj. stymulacjê proliferacji komórkowej
i hamowania apoptozy.
Dostêpne wyniki badañ [9, 17, 18, 38, 39, 56] przeprowadzonych w warunkach in vivo
wskazuj¹, ¿e nara¿enie zwierz¹t laboratoryjnych (myszy, szczury) na zwi¹zki chemiczne
zaliczane do NGCs, powoduje hipometylacjê regionów promotorowych genów tzw. reakcji
wczesnej, zwi¹zanych z proliferacj¹ komórkow¹. Tao i wsp. [56] oraz Coffin i wsp. [9]
w badaniach chloroformu oraz zwi¹zków zaliczanych do proliferatorów peroksysomów
(PPs), takich jak kwas dichlorooctowy (DCA) oraz kwas trichlorooctowy (TCA), wykazali
obni¿ony poziom metylacji regionów promotorowych genów c-myc i c-jun. Hipometylacjê
genu c-myc stwierdzono równie¿ w w¹trobie myszy nara¿onych na inne PPs: Wy-14,643,
gemfibrozil i kwas 2,4-dichlorofenylooctowy [17, 18]. Wyniki badañ wskazuj¹ce na zmianê metylacji sekwencji promotorowych genu c-myc, pod wp³ywem zwi¹zków zaliczanych
do NGCs, wydaj¹ siê byæ szczególnie interesuj¹ce. Gen c-myc koduje bowiem bia³ko transkrypcyjne aktywuj¹ce geny cyklin i kinaz cyklino-zale¿nych (CDKs), inicjuj¹cych i uczestnicz¹cych w progresji cyklu komórkowego. Bia³ko c-Myc ma równie¿ wp³yw na ekspresjê
genów bior¹cych udzia³ w apoptozie; indukuje np. transkrypcjê genu p53 [10, 12, 14, 21].
Istniej¹ równie¿ hipotezy o wspó³dzia³aniu bia³ka c-Myc z bia³kiem Bcl-2, które nale¿y do
bia³ek antyapoptotycznych [13].
Ta b e l a I I .

Przyk³ady zmian metylacji sekwencji promotorowych genów pod wp³ywem NGCs
Examples changes of promoter region of genes methylation by NGCs
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Podjête zosta³y równie¿ próby ingerencji w proces metylacji DNA. Wykazano [17], ¿e
metionina, prekursor S-adenozylometioniny, która jest donorem grupy metylowej w reakcji
metylacji DNA, zapobiega³a indukowanej DCA i TCA hipometylacji protoonkogenu c-myc.
Co wiêcej, stwierdzono równie¿, ¿e indukowane zmiany metylacji DNA mo¿na modulowaæ
przywracaj¹c prawid³owy jej poziom. Metionina podawana myszom po ich nara¿eniu na
Wy-14,643 powodowa³a cofanie siê obni¿onego poziomu 5-metylocytozyny w genie c-myc
[18].
Wykazano ponadto [39], ¿e metionina mo¿e nie tylko zapobiegaæ indukowanej DCA
hipometylacji genu c-myc, ale mo¿e równie¿ obni¿aæ progresjê AHF (altered hepatic foci)
do nowotworów w¹troby u myszy nara¿onych na DCA. Zdaniem Autorów cytowanej pracy
wyniki te wiadczyæ mog¹, i¿ hipometylacja DNA stanowi krytyczny czynnik w rakotwórczej aktywnoci DCA.
Pogl¹d [60], ¿e hipometylacja zdeterminowana jest obni¿on¹ aktywnoci¹ metylotransferazy DNA, zredukowan¹ dostêpnoci¹ donora grupy metylowych, wzrostem stê¿enia SAH
(inhibitor DNMT), a tak¿e zmian¹ struktury chromatyny w regionach dinukleotydów CpG,
nie znalaz³a potwierdzenia [18], przynajmniej w odniesieniu do pierwszych trzech zale¿noci. Wykazanej pod wp³ywem Wy-14,643 hipometylacji protoonkogenu c-myc nie towarzyszy³o obni¿enie aktywnoci DNMT; nie stwierdzono równie¿ zmian w stê¿eniu SAM
oraz SAH. Zmiana profilu metylacji c-myc, jak sugeruj¹ Autorzy badañ, mog³a byæ konsekwencj¹ blokady dostêpnoci enzymu do reszt cytozyny w DNA, w wyniku zmiany struktury chromatyny w sekwencjach CpG. Powy¿sze sugestie s¹ zgodne z aktualnym pogl¹dem
[5], ¿e NGCs mog¹ wywo³ywaæ zmiany metylacji DNA (hiper- i hipometylacjê) poprzez
bezporedni wp³yw na aktywnoæ enzymów odpowiedzialnych za prawid³owy przebieg
zachowawczej metylacji DNA. Do tych enzymów, jak ju¿ wczeniej zaznaczono, oprócz
DNMT nale¿¹ enzymy bior¹ce udzia³ w acetylacji i deacetylacji histonów (HATs, HDACs)
oraz bia³ka zale¿ne od ATP, przyczyniaj¹ce siê do rearan¿acji struktury chromatyny. Badania, w których zastosowano inhibitor metylotransferazy, 5-aza C (ang. 5-aza-cytidine) oraz
deacetylazy histonowej, SAHA (ang. suberoylanilide hydroxamic acid) wykaza³y pod wp³ywem tych zwi¹zków zmiany w metylacji DNA i ekspresji genów [27].
Wiêkszoæ NGCs wykazuje równie¿ hamuj¹cy wp³yw na po³¹czenia miêdzykomórkowe, typu gap (ang. gap junctional intracellular communication, GJIC). Efekt taki wykazano
w badaniach in vitro i in vivo, miêdzy innymi dla polichlorowanych i polibromowanych
bifenyli, fenwaleratu (pyretroid), niektórych PPs (nafenopin, Wy-14,643, klofibrat), fenobarbitalu oraz dla ftalanów (np. DEHP, ftalan di-2-etylo heksylu) [25, 28, 33].
W warunkach fizjologicznych, GJIC umo¿liwiaj¹ wymianê jonow¹ i metaboliczn¹ pomiêdzy s¹siaduj¹cymi komórkami. Ten typ po³¹czeñ miêdzykomórkowych warunkuje homeostazê tkankow¹ uczestnicz¹c w regulacji proliferacji komórkowej. S¹dzi siê, ¿e GJIC
stanowi¹ drogê przekazywania sygna³ów stymuluj¹cych i hamuj¹cych wzrost komórek [7,62].
Przypuszcza siê równie¿ [7], ¿e po³¹czenia gap bior¹ udzia³ w przekazywaniu sygna³ów
odpowiedzialnych za apoptozê. Nieprawid³owe wiêc funkcjonowanie transportu miêdzykomórkowego za porednictwem po³¹czeñ gap, mo¿e byæ przyczyn¹ zmian patologicznych
komórek. Przypuszcza siê równie¿, ¿e defekty GJIC mog¹ odgrywaæ istotn¹ rolê w transformacji nowotworowej [9, 47].
Dysfunkcja GJIC wydaje siê byæ g³ównie konsekwencj¹ nieprawid³owej ekspresji genów koneksynowych (Cx) i/lub zmiany wewn¹trzkomórkowej lokalizacji koneksyn [62],
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aczkolwiek inne mechanizmy s¹ równie¿ uwzglêdniane (np. zaburzenie fosforylacji koneksyn). Pod wp³ywem wielu NGCs wykazano obni¿on¹ i/lub brak ekspresji genów Cx. Ester
forbolu (TPA) hamowa³ ekspresjê Cx43 w komórkach nab³onkowych w¹troby szczura [48].
Obni¿on¹ ekspresjê Cx32 w komórkach w¹troby szczura wykazano pod wp³ywem Wy14,643 i DDT [7, 44]. W w¹trobie szczura oraz w hodowli hepatocytów gryzoni, równie¿
fenobarbital blokowa³ ekspresjê Cx32; ponadto, stwierdzono nieprawid³ow¹ lokalizacjê
(w cytoplazmie) produktu bia³kowego Cx32 [25]. Zmiany ekspresji genów koneksynowych
stwierdzane s¹ równie¿ w liniach komórkowych ró¿nego typu nowotworów. Obni¿ony poziom ekspresji Cx43 stwierdzono zarówno w liniach komórkowych nowotworu sutka jak i
w tkankach ludzkich [29]. W nowotworach sutka wykazano równie¿ obni¿on¹ ekspresjê
Cx26 [54], a w komórkach raka nerek zahamowanie ekspresji genu Cx32 [20]. Ponadto,
wykazywana w komórkach nowotworowych obni¿ona aktywnoæ transkrypcyjna genów
koneksynowych czêsto korelowa³a z hipermetylacj¹ ich regionów promotorowych [20,
54]. St¹d pojawiaj¹ siê sugestie, ¿e zmiana metylacji DNA stanowiæ mo¿e wa¿ny mechanizm nieprawid³owej ekspresji genów koneksynowych.
W badaniach regulacji ekspresji Cx32 i Cx43, przeprowadzonych w warunkach in vitro
na liniach komórkowych w¹troby oraz na izolowanych hepatocytach z w¹troby szczura
stwierdzono [40], ¿e aktywnoæ transkrypcyjna badanych genów zdeterminowana jest poziomem metylacji ich sekwencji promotorowych. Wykazano równie¿, ¿e 5-aza-2-deoksycytydyna (5-AZA), inhibitor metylotransferazy DNA, wywo³ywa³a reekspresjê Cx32, wzrost
po³¹czeñ miêdzykomórkowych i ponowne przywrócenie funkcjonowania GJIC.
Powy¿sze wyniki badañ sugeruj¹, ¿e hamuj¹cy wp³yw NGCs na komunikacjê miêdzykomórkow¹ typu gap mo¿e byæ konsekwencj¹ hipermetylacji sekwencji promotorowych genów Cx.
PODSUMOWANIE
Badaniom metylacji DNA przypisywane s¹ ogromne perspektywy zarówno w rozwoju
wczesnej diagnostyki zmian nowotworowych jak i w dzia³aniach terapeutycznych
[30,37,42,52]. Zmiana profilu metylacji DNA rozpatrywana jest jako wczesny molekularny
marker zmian towarzysz¹cych rozwojowi procesu nowotworowego [15, 30]. Wyniki badañ metylacji DNA wskazuj¹ równie¿ na mo¿liwoæ interwencji farmakologicznej w ten
proces, poprzez regulacjê stopnia metylacji regionów promotorowych genów [42].
O roli metylacji DNA wiadcz¹ równie¿ podjête przez niemieck¹ firmê biotechnologiczn¹ Epigenomic z firm¹ Roche z Bazylei, prace zmierzaj¹ce do opracowania testów
diagnostycznych raka, opartych na badaniu wzoru metylacji DNA.
Dotychczasowe wyniki badañ metylacji DNA, wnosz¹ równie¿ istotne elementy w mechanizmy dzia³ania przynajmniej niektórych NGCs. I aczkolwiek dok³adne zrozumienie
roli metylacji DNA w kancerogenezie wymaga jeszcze wielu badañ, trudno nie zgodziæ siê
z aktualnym pogl¹dem, ¿e zmiany wzoru i poziomu metylacji DNA stanowi¹ wa¿ny element procesu nowotworowego.
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DNA METHYLATION  ALTERNATIVE MECHANISM
OF CHEMICAL CARCINOGENESIS
Summary
It is increasingly accepted that the initiation of chemical carcinogenesis should be considered as
a transformation process of a normal cell caused by genetic changes, i.e. mutational DNA damage
and/or epigenetic changes, which render normal gene expression impossible with the preservation of
the DNA sequence intact. Epigenetic DNA methylation changes have been among the most extensively investigated processes in the recent years. Many types of cancer cells have been found to exhibit
an increased or reduced level of CpG sequence methylation in promoter regions of genes, especially
the genes whose protein products take part in the control of cell cycle regulation. In view of the fact
that DNA methylation is thought to play a role in gene expression, its abnormal level in the genes
that encode proteins participating in the control of the cell cycle and apoptosis regulation may disturb cell homeostasis resulting in pathologies that may, in turn, lead to neoplastic transformation.
Although changes in the mechanisms of transcriptional activity caused by methylation of cytosine in
CpG sequences have not been completely elucidated, it has been determined that this relationship is
associated with a decreased level of histone acetylation, which induced a more densely-packaged
chromatin structures in the methylated regions of chromosomal DNA.
A large proportion of chemical carcinogens consists of chemicals whose carcinogenic activity is
not related to direct damage of the genetic material. The changes in DNA methylation are being
considered as one mechanism of action for non-genotoxic carcinogens (NGCs). The significance of
non-genotoxic agents in the development of the carcinogenesis rocess indicate that their mechanisms of the action should be investigated in terms of health hazards they pose to humans exposed to
this type of environmental pollutants.
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