
Chromatyna a proces nowotworzenia 



Nowotwór powstaje wówczas, gdy komórka wyłamuje się spod kontroli  
mechanizmów decydujących o jej podziałach i lokalizacji 
 
 
Nowotwory powstają w efekcie zmian zachodzących w genomie komórki: mutacji, translokacji, delecji, 
ale także w wyniku zaburzeń mechanizmów odczytywania informacji epigenetycznej, to jest takiej,  
która nie zależy od zmian w sekwencji DNA. 
 
 
 

 
Epigenetyka zajmuje się dziedzicznymi zmianami funkcji genów, które zachodzą niezależnie 
od zmian w sekwencji DNA.  
   



Najważniejsze cechy komórek nowotworowych 

 

Autostymulacja  
podziałów 

 

Nie uleganie 
apoptozie 

Nieograniczony potencjał  
replikacyjny 

naciekanie tkanek,  
przerzutowanie 

 

Naciekanie tkanek,  
przerzutowanie 

Niewrażliwość na 
 sygnały hamujące  

proliferację 

 

Utrzymanie 
angiogenezy 

 

Douglas Hanahan i Robert A. Weinberg, Cell Vol. 100, 57–70, January 7, 2000, 



http://ec.europa.eu/research/health/genomics/newsletter/issue4/article08_en.htm 

Euchromatyna Heterochromatyna 

dostępna,plastyczna niedostępna, nieplastyczna 
 

Komórki: 
macierzyste 
młode 
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Komórki: 
zdeterminowane,  
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genom 

DNA 
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Chromatyna  Uorganizowana 
informacja 

E p i g e n o m y 



Nature 441, 143-145(11 May 2006) 

Elementy epigenetycznej regulacji ekspresji genów 

• Metylacja DNA 
 
• Potranslacyjne modyfikacje  
  histonów rdzeniowych 
 
• Przebudowywanie chromatyny 
 

• Niekodujący RNA 
 
 
 
 



Metylacja DNA 



„Zdrowa” komórka 

Komórka nowotworowa 

Gen - supresor nowotworowy  Locus zawierający gen  
z metylowanym rejonem 5’ 

Sekwencje repetytywne,  

Hipermetylacja wysp CpG 
Wyciszony stan chromatyny 

Hipometylacja DNA „otwarta” struktura chromatyny 

•Utrata piętna genomowego 

•Niewłaściwa ekspresja genów 

•Obniżenie stabilności genomu 

•Aktywacja sekwencji  repetytywnych 

•Rozpoczęcie podziałów komórkowych 

•Zahamowanie apoptozy 

•Błędy w naprawie DNA 

•Angiogeneza 

•Utrata inhibicji kontaktowej 

Zmiany wzoru metylacji DNA w procesie nowotworzenia 

KANCEROGENEZA 

Esteller, M., Nature 8:286-292, 2007 



Modyfikacje histonów rdzeniowych 

• Ponad 120 znanych 
miejsc modyfikacji 

• Nowe rodzaje 
modyfikacji oraz nowe 
miejsca modyfikacji są 
stale odkrywane dzięki 
rozwojowi technik 
spektrometrii mas 

• Modyfikacjom podlega 
również histon 
łącznikowy H1 oraz inne 
białka chromatynowe 

Turner, 2002 



S/T 

P 

S/T 
kinazy 

fosfatazy 

fosforylacja • Większość dobrze 
poznanych 
modyfikacji jest 
odwracalna. 

• Reakcje dodawania i 
usuwania modyfikacji 
są katalizowane przez 
przeciwstawnie 
działające grupy 
enzymów. 

• Dla wielu modyfikacji 
nie są znane 
wprowadzające lub 
usuwające je enzymy. 

K K acetylacja 

Acetylotransferazy 
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Deacetylazy   
histonowe (HDAC) 
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lizynowe (KMT) 

Demetylazy 
lizynowe (KDM) 

metylacja 
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Hipoteza „kodu 
histonowego” 

• Określony wzór modyfikacji 
histonów determinuje aktywność 
transkrypcyjną genów 

• Modyfikacje histonów rekrutują 
białka efektorowe 

• Modyfikacje histonowe mogą 
wzajemnie wpływać na siebie 

 

Kouzarides, 
2007 



Uzyskanie przeciwciał specyficznych w stosunku do,  
poznanych potranslacyjnych modyfikacji histonów rdzeniowych  

zrewolucjonizowało naszą wiedzę o chromatynie 

Podstawowe narzędzie badawcze  



Immunoprecypitacja chromatyny - CHIP 



Immunoprecypitacja 

Oczyszczanie DNA 
Amplifikacja 

Hybrydyzacja 
do mikromacierzy 

Mapowanie rejonów w genomie 

Immunoprecypitacja  

Oczyszczanie DNA 

Dołączenie sekwencji  
adaptorowych 

Tworzenie  
zbiorów 

Sekwencjonowanie 

ChIP–chip ChIP– Seq 

ChIP – chromatin immunoprecipitation 

Mapowanie rejonów w 
genomie 

nature reviews | genetics volume 9 | march 2008 | 



Wzór modyfikacji histonów rdzeniowych w komórkach niezmienionych  
i nowotworowych 

Esteller, M., Nature 8:286-292, 2007 

Acetylacja 

Metylacja 

Komórka zdrowa 

Komórka 
nowotworowa 

Obszary bogate w geny 

Centromer 

Obszary subtelomerowe 
Powtórzenia satelitarne 

Geny supresorowe 
Heterochromatyna 



•DNMT1 

•DNMT3b 
Metylotransferaz

y DNA 

•MeCP1 

•MBD1 
Białka z rodziny 

MBD 

•p300 

•CBP 

•MOZ 

Acetylotransfera
zy histonów HAT 

•HDAC1 

•HDAC2 
Deacetylazy 

histonów  HDAC 

•MLL1 

•MLL2 

•RIZ1 

Metylotransferaz
y histonów 

•GASC1 
Demetylazy 
histonów 

• Wiele rodzajów 

• Wiele rodzajów 
Nadekspresja 

• Wiele rodzajów                                              

• Wiele rodzajów 

Nadekspresja 

 Rzadkie mutacje 

• Nowotwory jelita grubego, żołądka, macicy 

• Nowotwory jelita grubego, żołądka, macicy, 
płuc, ostra białaczka szpikowa 

• Nowotwory układu krwiotwórczego 

Mutacje 

Mutacje, 
translokacje, 
delecje 

Translokacje 

•Wiele rodzajów 

•Nowotwory układu 
krwiotwórczego 

Zaburzenia 
ekspresji 

Zaburzenia 
ekspresji, 
mutacje 

•Nowotwory układu 
krwiotwórczego 

•Nowotwory trzuski, glejaki 

•Wiele rodzajów 

Translokacje 

Amplifikacja 

Metylacja wysp 
CpG 

•Nowotwory skóry Amplifikacja 

GEN Zmiany Rodzaje nowotworów 

Zmiany w genach kodujących białka związane z metylacją DNA i  
modyfikacjami histonów rdzeniowych w nowotworach 

Esteller, M., Nature 8:286-292, 2007 



 
•Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe 
   kwas walproinowy VPA 
 

• Kwasy hydroksyaminowe 
   SAHA (Vorinostat), Pyroxamide 
 

• Cykliczne tetrapeptydy zawierające resztę epoksyketonu 
   Trapoxin, Chlamydocin, Diheteropeptin 
 

• Cykliczne tetrapeptydy niezawierające reszty epoksyketonu 
   Depsipeptide 
 

• Benzoamidy, 
   MS275 

 

Nowe strategie terapeutyczne 
 

Hamowanie deacetylacji histonów 
 

Inhibitory deacetylaz histonowych - HDI 



Nowe strategie terapeutyczne 
 

Hamowanie hipermetylacji DNA 
 

Analogi cytozyny 

2004 – Vidaza czyli Azacytydyna – inhibitor metylacji DNA,  
wprowadzony jako pierwszy lek „epigenetyczny”  
Stosowany w mielodysplazji szpiku (ang. Myelodysplastic syndrome; MDS) 
 
Obecnie w leczeniu MDS stosuje się także Dacogen (decytabina)  5-aza-deoksycytydyna 
  



Metylacja DNA i potranslacyjne modyfikacje histonów rdzeniowych 
współzależą od siebie i mogą się wzajemnie indukować. 



przesunięcie  
oktameru 

 histonowego  

usunięcie  
oktameru 

histonowego  

ATP-zależna przebudowa  
chromatyny (remodeling) 
 

nukleosom 
histony 

rdzeniowe 

zmiana 
konformacji 

wymiana 
histonów  

w oktamerze 

Mohrmann & Verrijzer, Biochimica et Biophysica Acta 1681 (2005) 59-73 

Przebudowa (remodelowanie) chromatyny 

Aktywność kompleksów przebudowujących chromatynę zależy od ATP, w wyniku  
ich działania zmienia się  sposób oddziaływania pomiędzy histonami, a DNA. 
 



ATP-azy 

Podjednostki 
rdzeniowe 

Białka 
towarzyszące 

Podjednostki kompleksu SWI/SNF 

Jeśli podjednostki budujące  
ludzki kompleks SWI/SNF  
porównać do liter,  
mogą one stworzyć aż  
288 różnych słów 

Podjednostk
a 

Gen 

Cancer Res 2009; 69: (21). November 1, 2009 



 

Białko SNF5 – podjednostka SWI/SNF jest supresorem nowotworowym 
 
1. Utratę funkcji obu alleli genu SMARCB1 kodującego SNF5 stwierdzono w większości ludzkich  
    złośliwych nowotworów nerek (MRTs -malignant rhabdoid tumors) oraz w niektórych typach mięsaków 
 
2. Genotyp myszy SNF5-/-  jest embrioletalny 
 
2.  U myszy o genotypie SNF5+/-  powstają nowotwory podobne do ludzkich MRT 
 
3.  Ponowne wprowadzenie aktywnego genu dla SNF5 do komórek SNF5-/- MRT hamuje ich wzrost  
     przy przejściu G0/G1.  W zatrzymaniu cyklu w punkcie G0/G1 zaangażowane są  
     supresory nowotworowe: pRb i p16Ink4a 
 
 4. SNF5 bierze udział w kontroli cyklu komórkowego i stabilności genomu 

 
 
 
Nie jest jednoznaczne czy aby spełniać wszystkie funkcje w komórce SNF5  wymaga 
kompleksu SWI/SNF  
 



Zmiany w kompleksie SWI/SNF zidentyfikowane  
w różnych typach nowotworów człowieka 

Cancer Res 2009; 69: (21). November 1, 2009 
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mSWI/SNF complex subunit genes  
are mutated in human cancers  
with high frequency. 



Świat małych i dużych niekodujących RNA (ncRNA) 
 
 
Niekodujący RNA to funkcjonalna cząsteczka, która nie podlega procesowi translacji,  
w rezultacie nie jest przepisywana na białko 

 
 





ANALIZY WIELKOSKALOWE 

Programy badawcze 

HUMAN EPIGENOME PROJECT 
 
ROADMAP EPIGENOMICS PROJECT 
 
Internal Cancer Genome Consortium 
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metylacji DNA 

modyfikacje  
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rdzeniowych 
Odwracalne  
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Wariant H3.3 



Rola wariantów H3 w pamięci epigenetycznej ? 



Distinct Factors Control Histone Variant H3.3 Localization at Specific Genomic Regions
 

 
Volume 140, Issue 5, 5 March 2010, Pages 678–691 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00928674/140/5


Critical functions of H3K27 methylation and acetylation 
 
 
H3K27ac catalyzed by both Gcn5 and Rtt109 lysine acetyltransferases, 
is likely to occur on newly synthesized histone H3 
(Burgess et al. 2010).  
 
 
H3K27me3 is enriched at X chromosomes in female mammals 
(Plath et al. 2003) 
 
 



Enhancer function correlates with distinct histone modification patterns in different cell types.

In human cells, H3K27ac, in combination with other histone marks,  
including H3K4me1,marks gene enhancers (Heintzman et al. 2009). 
 



H3K27me3 is also found at ‘‘bivalent chromatin domains’’ that contain active
H3K4me3 (Bernstein et al. 2006; Barski et al. 2007).  
The expression of genes with bivalent marks in general is low and is poised 
for rapid changes in gene expression during development. 
 



Polycomb-repressive complexes (PRCs) and their enzymatic activities.  

Vissers J H A et al. J Cell Sci 2012;125:3939-3948 

©2012 by The Company of Biologists Ltd 

H3K27me3, catalyzed by the Polycomb-repressive complex 2 (PRC2) 
methyltransferase, is enriched at silent gene promoters in mammalian cells  
(Bernstein et al. 2006; Barski et al. 2007) and plays an important role in regulating expression 
of developmentally regulated genes 
(Zhang and Reinberg 2001; Simon and Kingston 2009; 
Margueron and Reinberg 2011).  
 



The histone H3.3K27M 
mutation in pediatric glioma 
reprograms H3K27 methylation 
and gene expression 
Kui-Ming Chan,1,5 Dong Fang,1,5 Haiyun Gan,1 
Rintaro Hashizume,2 Chuanhe Yu,1 Mark Schroeder,3 
Nalin Gupta,2 Sabine Mueller,2 C. David James,2 
Robert Jenkins,4 Jann Sarkaria,3 and Zhiguo Zhang1,6 



Because of the critical functions of H3K27 methylation 
and acetylation, we analyzed to what extent H3K27ac 
and H3K27me2 (H3K27dimethylation)/me3 were altered 
in cancer cells harboring H3.3K27M mutation. 
 
 



http://eric.diluccio.fr/blog/2012/02/histone-modifications-and-cancers/
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Histone H3K27me2 and H3K27me3 are altered in pediatric DIPG ‘‘Histone H3.3 K27M’’ patient cells

(DIPG -diffuse intrinsic pontine glioma glioblastoma multiforme (GBM) 

neural stem cells (NSCs). 

human glioblastoma line  
with a wild-type histone H3.3 (U251).

patient DIPG cells (SF7761&SF8628



To determine whether H3.3K27M mutation is the 
cause of global reduction in H3K27me2 and H3K27me3, 
we established 293T cell lines expressing low levels of 
H3.3K27M (less than one-tenth of endogenous of H3). 



Effect of H3K27M mutation on H3K27 methylation 

H3.3K27M mutant histones alter endogenous H3K27me2 and H3K27me3  
in human astrocyte cell lines. 



Gradual loss of H3K27me3 in MEF cells expressing histone 
H3.1 or H3.3 K27M mutant proteins 



Gradual loss of H3K27me3 in MEF cells expressing histone 
H3.1 or H3.3 K27M mutant proteins 



Genome-wide mapping of H3K4me3, H3K27me3, and EZH2 in NSCs and 
SF7761 (H3.3K27M DIPG patient).  



ChIP-qPCR analysis to validate the H3K27me3 ChIP-seq results at the OLIG2 
and CDK6 loci. 

Genome browser track examples for 
the occupancy profiles of two genes: 
OLIG2 and 
CKD6 



Whole-genome changes in H3K27me3 chromatin association in H3.3K27M 
DIPG affects gene expression 





Podsumowanie 
 
Surprisingly, 
we observed a global reduction in the levels of 
H3K27me2/me3, but not H3K27ac, in two DIPG cancer 
lines compared with human neural stem cells (NSCs). 
This reduction ismost likely due to expression of 
H3.3K27M 
mutant proteins, since expression of a H3.3K27M 
transgene 
in three different cell types resulted in a global reduction 
in H3K27me2/me3 levels. In addition, we also 
observed a significant gain of H3K27me3 and Ezh2 locally 
at hundreds of chromatin loci. Gene expression analysis 
indicates that genes with a gain of H3K27me3 exhibited 
reduced expression compared with NSCs and were 
associated 
with cancer pathways. Together, our data demonstrate 
that H3.3K27M mutation dominantly reprograms 
the epigenetic landscape and gene expression, which may 
contribute to carcinogenesis. 




