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Epigenetyka w rozwoju nowotworu

Procesy epigenetyczne regulują, która z części DNA jest
aktywna w danej komórce. Wyjaśnianie, jak epigenetyka może oddziaływać z rozwojem
nowotworów, jest obszarem intensywnych badań.
Różnicowanie limfocytów B jest skomplikowanym procesem, w którym zmiany epigenetyczne, takie
jak metylacja DNA i modyfikacje histonów, są kluczowe dla regulacji ekspresji genów. Zaburzenia
procesów epigenetycznych mogą prowadzić do rozwoju nowotworów złośliwych z limfocytów B. Co
interesujące, większość zmian metylacji DNA nie zachodzi, jak początkowo przypuszczano,
w regionach promotorowych, lecz w intragenicznych i intergenicznych loci, bogatych we
wzmacniacze transkrypcji.
Chłoniak z komórek płaszcza (MCL) to specyficzny typ chłoniaka o złośliwym przebiegu i ze słabymi
wynikami klinicznymi. W MCL występuje fuzja części chromosomu 11 i 14, co prowadzi do aktywacji
cykliny D1. Ponadto, aktywację białka SOX11 powiązano ze złośliwymi postaciami MCL. Jak dotąd
mało wiadomo na temat zmian epigenetycznych leżących u podstaw MCL.
Zakres finansowanego przez UE projektu DNAMETHYLOOPMCL (Of DNA methylation and looping
of distant regulatory elements in mantle cell lymphoma) objął badanie krajobrazu epigenetycznego
i genetycznego 3D w przypadku MCL. Chciano odkryć nieznane regiony DNA, których deregulacja
może wpływać na rozwój i/lub złośliwość tego chłoniaka.
Naukowcy zmapowali wzorce metylacji DNA ponad 80 próbek MCL oraz modyfikacje histonów
w części z nich. W porównaniu z prawidłowymi limfocytami, hipometylowane obszary DNA
w próbkach MCL były bogatsze w regiony wzmacniające. Co ciekawe, jeden z tych regionów
znajdował się w sąsiedztwie genu SOX11 i w przestrzeni trójwymiarowej znajdował się na pętli obok
niego, najprawdopodobniej służąc jako element wzmacniający tego powiązanego z MCL onkogenu.
Reasumując, wyniki niniejszego badania wykazały, że hipometylacja DNA w przypadku MCL może
zostać wykorzystana do wykrywania regionów genomu, których aktywacja wpływa na rozwój
choroby. Ponadto uczestnicy projektu DNAMETHYLOOPMCL podkreślili potrzebę analizy
trójwymiarowej struktury genomu podczas identyfikacji wzmacniaczy, jako że niekoniecznie
aktywują one najbliżej sąsiadujące z nimi geny. Tę samą metodę można wykorzystać do odkrywania
innych regionów regulatorowych, celem lepszego zrozumienia biologii tej niebezpiecznej choroby.
Źródło: www.cordis.europa.eu
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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