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Czym jest  
epigenetyka? 
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Ostatnimi czasy termin „genetyka” stał się wyjątkowo modny. Co chwilę słyszymy 

doniesienia o tym, że naukowcy odkryli „gen warunkujący daną cechę”, że „geny decydują 

o tym kim jesteśmy”, albo że „poznano sekwencję genetyczną jakiegoś organizmu, więc 

wiemy już o nim wszystko”. Wokół genetyki narosło wiele mitów, nic więc dziwnego, że 

informacje podawane w wiadomościach są często błędne, niedokładne, czy źle 

zinterpretowane. Problem zaczyna się robić jeszcze ciekawszy kiedy mowa o epigenetyce. 

A co właściwie oznacza ten termin? 

Dziwaczne zjawiska biologiczne 

Historycznie słowo „epigenetyka” było używane do opisania wydarzeń, których nie można 

wyjaśnić zasadami genetycznymi. Conrad Waddington (1905–1975), któremu przypisano  

Zjawisko paramutacji kukurydzy - interakcji między dwoma allelami, w której jeden allel powoduje dziedziczne 

zmiany w drugim allelu było jednym z tych niewytłumaczalnych zjawisk noszących wspólne miano epigenetyki./ 
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pojęcie, zdefiniował epigenetykę jako „gałąź biologii badającą interakcje przyczynowe 

między genami i ich produktami, które powodują powstanie fenotypu” (Waddington,  
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1942). Przez lata liczne zjawiska biologiczne, które uważane były za dziwaczne i 

niewytłumaczalne, zostały zaliczone do kategorii epigenetyki. Obejmują one pozornie 

niezwiązane procesy, takie jak paramutacja kukurydzy (interakcja między dwoma 

allelami, w której jeden allel powoduje dziedziczne zmiany w drugim allelu); 

zróżnicowanie ekspresji genów u muszki owocowej Drosophila (w której lokalne 

środowisko chromatyny determinuje ekspresję genu); i wyłączanie specyficznych 

fragmentów chromosomów ojcowskich lub matczynych u ssaków (tzw. piętno 

genomowe). Chociaż pozostało wiele tajemnic, zaczynamy obecnie odkrywać wspólne 

mechanizmy molekularne leżące u podstaw zjawisk epigenetycznych. 

Aktualnie przyjmowana definicja brzmi tak: „Cechą epigenetyczną jest stabilnie 

dziedziczny fenotyp wynikający ze zmian w chromosomie bez zmian w sekwencji DNA”.  

Oznacza to, że epigenetyka zajmuje się badaniem dziedziczności pozagenowej – takiej, 

której nie towarzyszą zmiany w sekwencji DNA. W szerokim znaczeniu epigenetyka jest 

pomostem między genotypem a fenotypem - zjawiskiem, które zmienia ostateczny wynik 

ekspresji genu bez zmiany podstawowej sekwencji DNA. Na przykład, mimo że ogromna 

większość komórek w organizmie wielokomórkowym ma identyczny genotyp, to komórki 

te potrafią znacznie się od siebie różnić i pełnić skrajnie odmienne funkcje. Zatem 

różnicowanie komórek można uznać za zjawisko w dużej mierze rządzone zmianami 

epigenetycznymi,  a nie zmianami w dziedziczeniu genetycznym. Mówiąc dokładniej, 

epigenetyka może być zdefiniowana jako badanie każdej stabilnej i najlepiej dziedzicznej 

zmiany w ekspresji genów lub fenotypu komórkowego, która występuje bez zmian w 

samym DNA. 

Przeprogramować komórkę 

Skoro nie przez zmiany w materiale genetycznym, jak działają mechanizmy 

epigenetyczne?  

Na początku warto wyjaśnić czym jest epigenom – jest to zestaw modyfikacji DNA i białek 

histonowych, które regulują strukturę chromatyny, a przez to kontrolują ekspresję 

genów, replikację i naprawę DNA oraz inne funkcje komórkowe. Narzędziami epigenomu 

są tzw. przełączniki (mechanizmy) epigenetyczne. Ich działanie jest bardzo stabilne - 

mogą przetrwać replikację DNA i podział komórki. Wykazują one także dużą elastyczność 

– przeprogramowanie komórek może być wywołane przez czynniki ze środowiska  
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zewnętrznego.  Do głównych mechanizmów epigenetycznych zaliczamy metylację DNA, 

modyfikacje białek histonowych i wycisznie genów poprzez krótkie, niekodujące 

cząsteczki RNA. 

Metylacja DNA 

 

W DNA występują cztery wielokrotnie powtarzające się zasady azotowe: adenina, 

tymina, cytozyna i guanina. Metylacja DNA polega na kowalencyjnych przyłączeniu grupy 

metylowej (-CH3) do cytozyny. W wyniku tego procesu zmetylowany fragment DNA jest 

nieaktywny transkrypcyjnie, więc nie ulega odczytaniu. W odmiennych tkankach tego 

samego organizmu komórki pełnią różne funkcje, dlatego inne geny ulegają w nich 

ekspresji. Komórki różnych organów czy tkanek mają specyficzny wzór metylacji  DNA. 

Jest on przekazywany komórce potomnej, dzięki czemu posiada ona informację, które 

geny powinny ulegać ekspresji. 

Modyfikacje histonów 

 

Aby cząsteczki DNA zmieściły się w jądrze komórkowym, muszą być ściśle 

upakowane. W tym celu DNA tworzy kompleksy z białkami histonowymi – wystepuje 

wtedy w postaci chromatyny. Podstawową jednostką strukturalną chromatyny jest 

nukleosom, czyli fragment DNA nawinięty na rdzeń histonowy. Pomiędzy poszczególnymi 

nukleosomami występują odcinki DNA łącznikowego. Do najczęściej spotykanych 

modyfikacji białek histonowych należą: 

 acetylacja (przyłączenie grupy acetylowej); 

 metylacja (przyłączenie grupy metylowej); 

 fosforylacja (przyłączenie reszty fosforanowej); 

 ubikwitynacja (przyłączenie białka ubikwityny). 

Różne modyfikacje histonów wpływają na rozluźnienie lub zwiększenie upakowania 

chromatyny. Badania nad różnorodnością modyfikacji histonów oraz interakcji różnych 

modyfikacji doprowadziły do sformułowania hipotezy o kodzie histonowym. Zakłada ona, 

że wzór modyfikacji histonów określa, który region genomu w danym czasie ulega 

ekspresji i kieruje takimi aspektami jak regulacja cyklu komórkowego czy naprawa 

uszkodzonych miejsc w genomie. 
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miRNA 

 

MikroRNA to krótkie cząsteczki RNA, które pełnią rolę regulatorów ekspresji genów. 

miRNA może łączyć się z komplementarnym mRNA (RNA stanowiącym matrycę do 

syntezy białek), uniemożliwiając translację mRNA na białko, czyli hamując ekspresję. 

miRNA stanowią część epigenetycznej maszynerii, jednocześnie same podlegają 

wpływom epigenetycznych modyfikacji podobnie jak geny kodujące białka. 

Czy Lamarck miał trochę racji? 

W latach 50. w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano, że znaczący procent dzieci osób 

Ocalałych z Zagłady (które doświadczyły ciężkiego głodu) ma kłopoty z prawidłowym 

odżywianiem się. Tłumaczono to zjawisko w powiązaniu z trauma na gruncie psychologii. 

 

Ressler i Dias w 2013 roku opublikowali w Nature artykuł na temat badań, w których wykazali, że trauma może 
być dziedziczona przynajmniej przez dwa kolejne pokolenia/ ©Aaron Logan, CC 
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W 2013 roku neurobiolog Kerry Ressler oraz pomagający mu w badaniach Brian Dias 

opublikowali artykuł w „Nature” na temat badań nad dziedziczeniem epigenetycznym u 

myszy. Ressler i Dias odkryli, że gdy nauczyli grupę myszy kojarzenia danego zapachu z  

 

określoną traumą, w tym wypadku z łagodnym porażeniem prądem, lęk wobec zapachu 

dziedziczyły co najmniej dwa pokolenia młodych. U tych myszy doszło do demetylacji DNA 

powodującej stosowne zmiany w aktywności receptorów węchowych w odpowiedzi na 

dany zapach. 

Kiedy spotykamy się z takimi odkryciami, powraca rozprawa nad dziedziczeniem cech 

nabytych. Takie założenie jest jedną z tez lamarkizmu – teorii ewolucji stworzonej przez 

francuskiego biologa Jeana Baptiste de Lamarcka (1744–1829), pamiętanego jedynie z 

niewielkiej części swoich pism o ewolucji. Lamarck twierdził, że cechy nabyte za życia 

osobnika, które okazują się korzystne, są przekazywane potomstwu. Na przykład 

przodkowie żyrafy starali się sięgać wyższych liści, żeby zdobyć lepsze pożywienie, i to z 

czasem spowodowało wydłużenie ich szyi żyraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postulaty teorii Lamarcka są następujące: 

 zmiany cech organizmów odbywają się w sposób ukierunkowany tak, aby 

zrealizować potrzeby organizmu w zmieniającym się środowisku; 

 cechy nabyte przez organizm w czasie życia dziedziczą się; 

 narządy nieużywane zanikają. 
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Współczesna teoria ewolucyjna oparta na darwinowskiej wyklucza takie przekazywanie 

cech nabytych.  

Na lekcjach biologii przedstawia się Lamarcka jako badacza, którego teoria została 

wykluczona. Dziś wydaje nam się ona wręcz śmieszna. Jednak  przywołane wcześniej 

badanie nad dziedziczeniem epigenetycznym u myszy pokazuje, że pewien nabyty w ciągu 

życia stan u osobnika jednego pokolenia może być przekazywany kolejnym – przynajmniej 

dwóm pokoleniom. Jak widać, dziedziczenie epigenetyczne może przełożyć się na 

krótkotrwałe przystosowanie do środowiska i tym samym odgrywać pewną rolę w 

zmienności populacji. Nie jest to jednak dziedziczność, o którą chodzi w ewolucji, gdyż, 

jak się wydaje, jest ona zbyt słabo utrwalana. A więc, pomimo tego, że dyskusje nad teorią 

dziedziczenia Lamarcka zdają się odżywać w nowym rozumieniu, musimy powiedzieć 

sobie jasno:  nie postulują one dziedziczenia ewolucyjnego. 
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