Aνασκόπηση
Παθογένεια των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων ΙΙΙ:
Ο ρόλος της επιγενετικής τροποποίησης
Ελευθερία Χατζημιχαήλ1, Λεωνίδας Μπενετάτος1, Ευάγγελος Μπριασούλης1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ), μια από τις πιο συχνές αιματολογικές κακοήθειες, είναι ετερογενή κλωνικά νεοπλάσματα του αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου, που χαρακτηρίζονται
από μη αποτελεσματική αιμοποίηση, δυσπλασία σε μία ή περισσότερες αιμοποιητικές σειρές στο μυελό
των οστών και αυξημένο κίνδυνο μετάπτωσης σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ). Παρόλη την πρόοδο στη γενετική των ΜΔΣ, η αιτιοπαθογένεια, οι μοριακοί μηχανισμοί και η παράδοξη πολλές φορές
κλινική συμπεριφορά της νόσου σε ορισμένους ασθενείς παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστες.
Επιγενετικές τροποποιήσεις είναι κλωνικά μεταβιβαζόμενες αλλαγές που αφορούν στο μηχανισμό μεταγραφικής έκφρασης γονιδίων χωρίς να συνοδεύονται από αλλαγές στην αλληλουχία του DNA. Kυριότεροι μηχανισμοί που μεταφέρουν επιγενετική πληροφορία και επηρεάζουν τη γονιδιακή έκφραση
είναι η μεθυλίωση του DNA και η ακετυλίωση των ιστονών. Τα ΜΔΣ χαρακτηρίζονται από επιγενετικές διαταραχές, κυρίως διαταραχές μεθυλίωσης του DNA και φαίνεται να είναι μια τόσο γενετική όσο
και επιγενετική κλωνική νόσος του αιμοποιητικού ιστού. Μελέτες μεθυλίωσης μεμονωμένων γονιδίων
διακρίνουν υποομάδες ασθενών με κοινό υπερμεθυλιωμένο φαινότυπο, ενώ μελέτες μεθυλίωσης του
γονιδιώματος (genome wide) υποδεικνύουν διαφορετικό πρότυπο μεθυλίωσης σε ΜΔΣ και ΟΜΛ που
σχετίζεται με ΜΔΣ, σε σχέση με de novo ΟΜΛ, άρα η μεθυλίωση συμβαίνει στα αρχικά στάδια της νόσου ενώ η εξέλιξη της σχετίζεται με τη συσσώρευση επιπρόσθετων επιγενετικών διαταραχών. Η μελέτη των επιγενετικών διαταραχών μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο καθορισμό της πρόγνωσης και του
κινδύνου μετάπτωσης αυτών των ασθενών σε οξεία λευχαιμία (ΟΛ). Δεδομένου, ότι πολλοί από αυτούς
τους ασθενείς ανταποκρίνονται σε αγωγή με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες απαιτούνται εργασίες για
την ανεύρεση προγνωστικών βιοδεικτών απόκρισης στην υπομεθυλιωτική αγωγή.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ), μια από
τις πιο συχνές αιματολογικές κακοήθειες, είναι ετερογενή κλωνικά νεοπλάσματα του αρχέγονου αιμοποιητικού
κυττάρου, που χαρακτηρίζονται από μη αποτελεσματική
αιμοποίηση, δυσπλασία σε μία ή περισσότερες αιμοποιητικές σειρές στο μυελό των οστών και αυξημένο κίνδυνο μετάπτωσης σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ)1.
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την ανάπτυξη συστημάτων σταδιοποίησης και ταξινόμησης των ασθενών
με ΜΔΣ, ωστόσο κανένα από αυτά δεν αντικαπτοπτρίζει
πλήρως και επαρκώς την ετερογένεια της νόσου2-4. Διά1
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φορες κυτταρογενετικές διαταραχές όπως η έλλειψη του
χρωμοσώματος 5 ή 7, η μεμονωμένη έλλειψη του βραχέος σκέλους του χρωμοσώματος 5 (del 5q), ή η τρισωμία
8 έχουν περιγραφεί σε υλικό μυελού των οστών ασθενών
με πτωχή πρόγνωση5. Έχουν επίσης περιγραφεί μεταλλάξεις σε διάφορα γονίδια, όπως αυτές των RAS6, TET27
και RUNX18 που χαρακτηρίζουν άλλες υποομάδες ΜΔΣ.
Παρόλη όμως την πρόοδο στη γενετική των ΜΔΣ, η αιτιοπαθογένεια, οι μοριακοί μηχανισμοί και η παράδοξη
πολλές φορές κλινική συμπεριφορά της νόσου σε ορισμένους ασθενείς παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστες. Οι επιγενετικές διαταραχές έχουν αναγνωριστεί
την τελευταία δεκαετία ως σημαντικός παράγοντας που
συμβάλει στον νεοπλασματικό φαινότυπο4,9. Επιγενετικές τροποποιήσεις είναι κλωνικά μεταβιβαζόμενες αλλαγές που αφορούν στο μηχανισμό μεταγραφικής έκφρασης
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γονιδίων χωρίς να συνοδεύονται από αλλαγές στην αλληλουχία του DNA10. Kυριότεροι μηχανισμοί που μεταφέρουν επιγενετική πληροφορία και επηρεάζουν τη
γονιδιακή έκφραση είναι η μεθυλίωση του DNA και η
ακετυλίωση των ιστονών11,12. Η μελέτη των επιγενετικών τροποποίησεων στα ΜΔΣ έχει ιδιαίτερη σημασία
γιατί πολλοί από αυτούς τους ασθενείς ανταποκρίνονται
σε φαρμακευτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μεθυλίωση του DNA ή/και την ακετυλίωση των ιστονών13.
Στην παρούσα ανασκόπηση, περιγράφονται οι κυριότερες επιγενετικές τροποποιήσεις και πως αυτές εμπλέκονται στην παθογένεια των ΜΔΣ, ενώ γίνεται αναφορά και
στην πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το πεδίο ιατροβιολογικής έρευνας.

Επιγενετική
Έχει αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια ότι η καρκινογένεση είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει πολλαπλές
γενετικές διαταραχές, όπως γονιδιωματικές μεταλλάξεις,
ελλείψεις και μεταθέσεις, οι οποίες συμβάλλουν στον προοδευτικό μετασχηματισμό φυσιολογικών κυττάρων προς
νεοπλασματικό φαινότυπο14. Οι γενετικές διαταραχές δεν
μπόρεσαν ωστόσο να εξηγήσουν την εκτεταμένη φαινοτυπική πολυπλοκότητα σε δεδομένο κυτταρικό πληθυσμό, ούτε και τη διαφορετική προδιαθέση σε λοιμώξεις
ή καρκίνους που παρουσιάζουν κλωνοποιημένοι οργανισμοί ή μονοζυγωτικά δίδυμα, που έχουν πανομοιότυπη αλληλουχία DNA9,15. Μερική εξήγηση στα βιολογικά
αυτά φαινόμενα έχει δώσει τα τελευταία χρόνια η επιγενετική. Ο όρος επιγενετική αναφέρεται στη μελέτη των
αλλαγών της γονιδιακής έκφρασης με μηχανισμούς που
δεν επηρεάζουν την γονιδιακή αλληλουχία του DNA16.
Οι αλλαγές αυτές παραμένουν κατά την κυτταρική διαίρεση, δηλαδή κληρονομούνται, είναι δυνατικά αναστρέψιμες και συμβάλουν στη φαινοτυπική πολυπλοκότητα
κατά τη μορφογένεση. Οι επιγενετικοί μηχανισμοί είναι
απόλυτα καθοριστικοί στο να επιτρέπουν στα κύτταρα να
χρησιμοποιούν από το σύνολο της γονιδιωματικής πληροφορίας επιλεκτικά μόνο αυτή που χρειάζονται για τη
φυσιολογική λειτουργία του συγκεκριμένου κυττάρου9,17.
Οι επιγενετικές αλλαγές λειτουργούν σαν ένα είδος «διακόπτη» ο οποίος ενεργοποιεί μόνο όσα γονίδια πρέπει
να εκφραστούν σε κάθε κυτταρικό τύπο18. Επιπροσθέτως,
αποτελούν ένα είδος μνήμης, η οποία κληρονομείται από
το ένα κύτταρο στο θυγατρικό του: έτσι τα νέα κύτταρα ενός ιστού διατηρούν την ταυτότητα του ιστού στον
οποίο ανήκουν19,20.

Βασικές έννοιες- επιγενετικές τροποποιήσεις
Στον πυρήνα των κυττάρων το DNA, μήκους 2 περίπου μέτρων, απαντά με τη μορφή χρωματίνης, στην

οποία συμπλέκεται με δομικές πρωτεΐνες και οργανώνεται σε νουκλεοσώματα. Κάθε νουκλεόσωμα αποτελείται από DNA μήκους 147 ζευγών βάσεων το οποίο είναι
διπλά περιτυλιγμένο γύρω από ένα οκταμερές ιστονών
(2 μόρια από κάθε μια από τις ιστόνες Η2Α, Η2Β, Η3,
Η4)17. Η ανοικτή δομή της χρωματίνης, γνωστή ως ευχρωματίνη είναι μεταγραφικά ενεργή, αντίθετα η ετεροχρωματίνη είναι μεταγραφικά ανενεργής. Η αλλαγή στη
δομή της χρωματίνης (από ετεροχρωματίνη σε ευχρωματίνη) αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί σε μεταγραφικούς παράγοντες αλλά και στην RNA πολυμεράση να
αλληλεπιδράσουν με τον υποκινητή του γονιδίου και να
ξεκινήσει η μεταγραφή. Για να διατηρήσει η χρωματίνη
την ανοικτή της δομή (ευχρωματίνη) θα πρέπει το DNA
να μην είναι μεθυλιωμένο και οι ιστόνες να είναι ακετυλιωμένες21 (Εικόνα 1).

I. Μεθυλίωση του DNA
Η μεθυλίωση του DNA είναι ένας τύπος χημικής
τροποποίησης που μπορεί να κληρονομηθεί, όπως προαναφέρθηκε αλλά δεν επιφέρει αλλαγή στην αλληλουχία του DNA. Η μεθυλίωση του DNA περιλαμβάνει την
προσθήκη μιας μεθυλ-ομάδας στη θέση 5 του άνθρακα
του δακτυλίου της κυτοσίνης με τη δράση μεθυλοτρανσφερασών (DNMTs)22. Στον ανθρώπινο οργανισμό τη
μεθυλίωση του DNA καταλύουν οι DNMT1, DNMT3a
και η DNMT3b20. Αυτή η τροποποίηση λαμβάνει χώρα
μόνο όταν η κυτοσίνη ακολουθείται από μία βάση γουανίνης, δηλαδή μόνο το δινουκλεοτίδιο CpG μπορεί να
είναι μεθυλιωμένο (όπου p φωσφοδιεστερικός δεσμός
μεταξύ γουανίνης και κυτοσίνης)9.

Εικόνα 1. Η ετεροχρωματίνη (αριστερά) χαρακτηρίζεται από
μεθυλιωμένo DNA και αποακετυλιωμένες ιστόνες, που της
προσδίδει μια σφικτή δομή και την καθιστά μεταγραφικά ανενεργή. Αντίθετα, η ανοικτή δομή της χρωματίνης, γνωστή ως
ευχρωματίνη (δεξιά) είναι μεταγραφικά ενεργής. Η αλλαγή στη
δομή της χρωματίνης (από ετεροχρωματίνη σε ευχρωματίνη)
αποτελεί προϋπόθεση για να επιτραπεί σε μεταγραφικούς παράγοντες, αλλά και στην RNA πολυμεράση να αλληλεπιδράσουν με τον υποκινητή του γονιδίου και να ξεκινήσει η μεταγραφή. Στην ευχρωματίνη το DNA δεν είναι μεθυλιωμένο ενώ
οι ιστόνες είναι ακετυλιωμένες.
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Οι περιοχές που είναι πλούσιες σε CpG δινουκλεοτίδια, ονομάζονται «CpG νησίδες». Περίπου το 70% των
γονιδιακών υποκινητών στον άνθρωπο περιλαμβάνουν
CpG νησίδες. Η υπερμεθυλίωση των CpG νησιδίων που
βρίσκονται σε περιοχές υποκινητών ογκοκατασταλτικών
γονιδίων έχει καθιερωθεί πλέον ως ένας σημαντικός μηχανισμός γονιδιακής αδρανοποίησης4. Η σχέση μεταξύ
CpG μεθυλίωσης και αποσιώπησης της γονιδιακής μεταγραφής είναι πιο έκδηλη σε δύο φυσιολογικές καταστάσεις: στην αδρανοποίηση του χρωμοσώματος Χ και στη
γονιδιακή αποτύπωση (imprinting)23. Και στις δύο καταστάσεις, το ένα από τα δύο αντίγραφα του εμπλεκόμενου
γονιδίου είναι μεταγραφικά ανενενεργό λόγω μεθυλίωσης του υποκινητή του, ενώ το μη μεθυλιωμένο αλλήλιο
εκφράζεται κανονικά. Απόδειξη του άμεσου ρόλου της
μεθυλίωσης στη διατήρηση μεταγραφικής αποσιώπησης
προέρχεται από μελέτες όπου άρση της μεθυλίωσης μέσω
φαρμακολογικής ή γενετικής μείωσης της δραστηριότητας των DNMTs, είχε ως αποτέλεσμα αποκατάσταση της
έκφρασης, σε συνδυασμό με μειωμένη μεθυλίωση των
υπό μελέτη υποκινητών24.
Ο μηχανισμός με τον οποίο η CpG μεθυλίωση καταστέλει την γονιδιακή έκφραση, έγινε πρόσφατα καλύτερα κατανοητός, τουλάχιστον in vitro. Οι μεθυλιωμένες
CpG νησίδες αποτελούν εξαιρετικές θέσεις πρόσδεσης
για πρωτεΐνες πρόσδεσης σε μεθυλιωμένο DNA (MBP:
methylated DNA-binding proteins), οι οποίες έχουν συχνά ιδιότητες μεταγραφικής καταστολής, όπως η πρωτεΐνη MeCp225. Η πρόσδεση της MeCp2 έχει ως αποτέλεσμα
την προσέλκυση στην περιοχή ενός συμπλέγματος πρωτεϊνών που περιλαμβάνει και τις αποακετυλάσες των
ιστονών (HDACs: histone deacetylases). Η μεθυλίωση
του DNA, σε συνδυασμό με την αποακετυλίωση των
ιστονών, οδηγεί στο σχηματισμό ετεροχρωματίνης. Η
ετεροχρωματίνη δεν επιτρέπει την πρόσδεση μεταγραφικών παραγόντων οπότε και εξασφαλίζεται καταστολή
της μεταγραφής. Επιγενετική αποσιώπηση μέσω μεθυλίωσης σχετίζεται επίσης και με τη μεθυλίωση της λυσίνης 9 στην ιστόνη Η3 (Η3Κ9)12. Μελέτες έχουν δείξει
ότι η Η3Κ9 μεθυλίωση είναι μία ακόμη σημαντική τροποποίηση που σχετίζεται με κλειστή δομή χρωματίνης,
και ότι ένας καταρράκτης γεγονότων ακολουθεί τη μεθυλίωση του DNA (πρόσδεση της MeCP2, αποακετυλίωση της H3K9, μεθυλίωση της H3K9) και εξασφαλίζει
μεταγραφική καταστολή26-28 (Εικόνα 2).

II. Κώδικας των ιστονών
Οι ιστόνες είναι μικρές πρωτεΐνες γύρω από τις οποίες
περιτυλίσεται το DNA για το σχηματισμό του νουκλεοσώματος. Οι ιστόνες Η2Α και Η2Β έχουν κυρίως δομικό
ρόλο, ενώ οι ιστόνες Η3 και Η4 φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της γονιδιακής μεταγραφής29.
Συγκεκριμένα, οι ιστόνες αυτές έχουν αμινοτελικά άκρα
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Εικόνα 2. Προτεινόμενο μοντέλο των γεγονότων που ακολουθούν τη μεθυλίωση του DNA. Στο μεθυλιωμένο DNA, προσδένονται οι πρωτεΐνες πρόσδεσης σε μεθυλιωμένο DNA (MBP:
methyl binding proteins). Αυτές προσελκύουν τις αποακετυλάσες των ιστονών και τις μεθυλάσες των ιστονών (HMTs), με
αποτέλσμα την Η3Κ9 μεθυλίωση, που είναι μία ακόμη σημαντική τροποποίηση που σχετίζεται με κλειστή δομή χρωματίνης, εξασφαλίζοντας μεταγραφική καταστολή.

τα οποία έρχονται σε επαφή με το DNA και μπορούν να
υποστούν μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις όπως ακετυλίωση, μεθυλίωση, ουμπικουιτινιλίωση, φωσφορυλίωση και άλλες. Το σύνολο αυτών των τροποποίησεων
αποτελούν τον «κώδικα των ιστονών»12. Η ακετυλίωση
των ιστονών Η3 και Η4 σχετίζεται χαρακτηριστικά με
ενεργοποίηση της μεταγραφικής δραστηριότητας30. Αντίθετα, η μεθυλίωση των ιστονών μπορεί να σχετίζεται με
ενεργοποίηση της μεταγραφής [Η3 λυσίνη 4 (Η3Κ4)] ή
αποσιώπηση (Η3Κ9 ή Η3Κ27)31,32.

Επιγενετικές διαταραχές στα ΜΔΣ
ΜΔΣ και μεθυλίωση του DNA
Το κατά πόσο τα ΜΔΣ αντιπροσωπεύουν επιγενετικά
νοσήματα είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Οι επιγενετικές
τροποποιήσεις της χρωματίνης καθορίζουν ωστόσο σημαντικά τη μεταγραφική δραστηριότητα των κυττάρων
και μελέτες έχουν δείξει ότι σε ασθενείς με ΜΔΣ, αποτελούν πιο συχνές διαταραχές στα αιμοποιητικά μυελικά κυττάρα, σε αντιπαραβολή με γενετικές ελλείψεις ή
μεταλλάξεις33. Οι πιο πολλές μελέτες επιγενετικής στα
ΜΔΣ έχουν μέχρι στιγμής επικεντρωθεί κυρίως στη μεθυλίωση του DNA.
Πολλά γονίδια έχουν βρεθεί αποσιωποιημένα λόγω DNA μεθυλίωσης των υποκινητών τους σε τέτοιους
ασθενείς (πίνακας 1). Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται γο-
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νίδια που θεωρούνται ογκοκατασταλτικά34,35, γονίδια
που συμμετέχουν στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου
(CDKN2B), της απόπτωσης (DAPK, RIL)36,37, της αγγειογένεσης, της κυτταρικής προσκόλλησης (CDH1)37 και
σε διάφορα άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια όπως των wnt
και MAPK38, με αποτέλεσμα τη διαταραχή της φυσιολογικής αιμοποίησης (Εικόνα 3).
Στα ΜΔΣ, το γονίδιο CDKN2B έχει μελετηθεί περισσότερο, όσον αφορά την κατάσταση μεθυλίωσης του. Το
ογκοκατασταλτικό αυτό γονίδιο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη
p15, που είναι μια κινάση που εξαρτάται από τις κυκλίνες.
Μεθυλίωση του CDKN2B έχει περιγραφεί σε 30-80% των
ασθενών με ΜΔΣ. Σε αντίθεση, άλλα γονίδια που κωδικοποιούν κινάσες που εξαρτώνται από τις κυκλίνες, όπως

το CDKN1C, δεν έχουν βρεθεί μεθυλιωμένα39. Το εύρος
του ποσοστού μεθυλίωσης του CDKN2B σε ασθενείς με
ΜΔΣ πιθανόν να οφείλεται στην ετερογένεια μεταξύ των
δειγμάτων πληθυσμού που μελετήθηκαν, στη χρήση διαφορετικής μεθόδου μελέτης της μεθυλίωσης, ή ακόμα και
αν έχει χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδος, στη χρήση διαφορετικών εκκινητών για την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Έτσι το CDKN2B έχει περιγραφεί μεθυλιωμένο
με την ίδια συχνότητα σε ασθενείς με χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία, με ανθεκτική αναιμία με περίσσεια
βλαστών και με ΟΜΛ μετά από ΜΔΣ40-44. Σε πειραματικό
μοντέλο επίμυος, απώλεια του CDKN2B συσχετίσθηκε με
αύξηση των προγονικών κυττάρων μυελικής σειράς, αλλά και με μείωση του αριθμού των προγoνικών κυττάρων

Πίνακας 1. Γονίδια που έχουν βρεθεί μεθυλωμένα σε ασθενείς με ΜΔΣ και συσχέτιση της κατάστασης μεθυλίω
σής τους με κλινικές παραμέτρους, (TSG: tumor suppressor gene).
Γονίδιο

Συχνότητα (%)

Snk/plk2

85

ρύθμιση κυτταρικού κύκλου

τάση συσχέτισης με πρόγνωση 62

CDKN2B (p15)

23-80

αναστολή κυκλινών, ρύθμιση
κυτταρικού κύκλου

TSG, συσχέτιση με πτωχή πρόγνωση, μη
απόκριση σε ΧΜΘ εφόδου 35,46,47

DAPK1

15-62

προαποπτωτική κινάση

συσχέτιση με κυτταρογενετικές
ανωμαλίες37,63,64

Λειτουργία

Σημειώσεις

calcitonin

50

διαφοροποίηση

καμία συσχέτιση με κλινικές παραμέτρους 65

FHIT

47

μεταβολισμός πουρινών

συσχέτιση με πτωχή πρόγνωση 66

RIL

36

προαποπτωτική πρωτεΐνη

συσχέτιση με πτωχή πρόγνωση και εξέλιξη
σε ΟΜΛ36

SNRPN

35

αποτυπωμένο γονίδιο

καμία συσχέτιση με κλινικές παραμέτρους53

MEG3

35

αποτυπωμένο γονίδιο

καμία συσχέτιση με κλινικές παραμέτρους53

CTNNA1
(alpha catenin)

10

σύνδεση σε cadherins,
προσκόλληση, κυτταρική
διαφοροποίηση

σε ασθενείς υψηλού ρίσκου κατά IPSS67

DDIT3

32

μέλος της οικογένειας C/EBP

καμία συσχέτιση με κλινικές παραμέτρους68

HIC

32

καταστολή μεταγραφής

TSG, μη απόκριση σε ΧΜΘ εφόδου46, πτωχή
πρόγνωση35

CDH1
(e cadherin)

29

προσκόλληση

συσχέτιση με πτωχή πρόγνωση, μη απόκριση
σε ΧΜΘ εφόδου35,46

SOCS1

Estrogen R
KLF5, KLF11

11-47

αναστολέας του σηματοδοτικού TSG, συσχέτιση με Nras μετάλλαξη και
μονοπατιού STAT
αυξημένο κίνδυνο μετάπτωσης σε οξεία
λευχαιμία69

19

ενεργοποίηση μεταγραφής

συσχέτιση με πτωχή πρόγνωση35

7-15

μεταγραφικοί παράγοντες

καμία συσχέτιση με κλινικές παραμέτρους70

RASSF1

9

αρνητικός ρυθμιστής του
TSG34
σηματοδοτικού μονοπατιού RAS

CDKN2A (p16)

8

αναστολή κυκλινών, ρύθμιση
κυτταρικού κύκλου

TSG52
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Εικόνα 3. Η μεθυλίωση του DNA σε υποκινητές γονιδίων οδηγεί σε μεταγραφική καταστολή. Σε ασθενείς με ΜΔΣ έχει περιγραφεί μεθυλίωση σε υποκινητές γονιδίων που εμπλέκονται
στο φαινόμενο της προσκόλλησης, στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης αλλά και στη μεταφορά διαφόρων μηνυμάτων.

της ερυθράς σειρά, υποδηλώνοντας ότι η αδρανοποίηση
του παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια των ΜΔΣ45.
Η μεθυλίωση του CDKN2B έχει συσχετισθεί και με κλινικές παραμέτρους όπως η προχωρημένη ηλικία, η έλλειψη
των 5q και 7q43, πτωχή ανταπόκριση σε χημειοθεραπεία
εφόδου46, αλλά και με πτωχή πρόγνωση40,41,43,46,47. Η μεθυλίωση του CDKN2B επηρεάζει πολλές αιμοποιητικές
σειρές, από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα έως τα
κυκλοφορούντα μονοκύτταρα48.
Σε πρόσφατη μελέτη αναφέρεται υψηλός επιπολασμός μεθυλίωσης όχι μόνο για για το ογκοκατασταλτικό
γονίδιο CDKN2B, αλλά και για τα e-cadherin (CDH-1),
death associated protein kinase (DAPK), και suppressor
of cytokine signaling (SOCS)-1 με συχνότητα μεθυλίωσης
79, 48, 28 και 62% αντίστοιχα49. Για τα γονίδια BIRC5
(survivin), CDKN2A, checkpoint homolog (CHK2) και
Wilms tumor (WT1) έχει αναφερθεί συσχέτιση της κατάστασης μεθυλίωσής τους με τους υποτύπους κατά IPSS50.
Όπως και στην ΟΜΛ, οι επιγενετικές διαταραχές σε γονίδια όπως το CDKN2B, SOCS-1, small heterodimer partner1
(SHP1), hypermethylated in cancer 1 (HIC1), maternally
expressed gene 3 (MEG3) και small ribonucleoprotein N
(SNRPN) έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με ΜΔΣ και ιδιαίτερα σ’ αυτούς που παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό
βλαστών και σχετίζονται και με πτωχή πρόγνωση στα
αρχικά στάδια της νόσου22,51-53. Σε μία πρόσφατη μελέτη
οι Benetatos et al53, διερεύνησαν τόσο σε ΟΜΛ όσο και
σε ΜΔΣ το επιγενετικό προφίλ δύο αποτυπωμένων γονιδίων (MEG3 και SNRPN) που εμπλέκονται τόσο σε διαταραχές ανάπτυξης όσο και στην καρκινογένεση. Από
τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι η μεθυλίωση των γονιδίων αυτών ενδεχομένως να συμβάλλει στην παθογένεια
των ΜΔΣ, αφού οι ασθενείς με δευτεροπαθείς ΟΜΛ, παρουσίασαν διαταραγμένο προφίλ μεθυλίωσης σε ποσοτό
50% και 63% για τα MEG3 και SNRPN αντίστοιχα, σε
σχέση με το 35% των ασθενών με ΜΔΣ. Επιπρόσθετα,
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σε άλλη μελέτη με τη χρήση τεχνικών μελέτης μεθυλίωσης όλου του γονιδιώματος (genome wide methylation
analysis) αναφέρεται αυξημένο ποσοστό μεθυλίωσης
υποκινητών γονιδίων σε ασθενείς με ΜΔΣ και σε ακόμα
μεγαλύτερο ποσοστό σε ασθενείς με δευτεροπαθή ΟΜΛ,
σε σχέση με ασθενείς με de novo ΟΜΛ33,38, υποδηλώνοντας ότι οι επιγενετικές διαταραχές αθροίζονται με την
πρόοδο της νόσου και να παίζουν σημαντικό ρόλο για
την μετάπτωση σε ΟΜΛ.
Όσον αφορά στην προγνωστική αξία της μεθυλίωσης, σε μία πρόσφατη μελέτη που επικεντρώθηκε στην
ποσοτική ανάλυση της κατάστασης μεθυλίωσης 10 γονιδίων σε ασθενείς με ΜΔΣ, η υπερμεθυλίωση βρέθηκε
να σχετίζεται με πτωχότερη πρόγνωση. Αυτό το φαινόμενο, που πρωτοπεριγράφηκε για τον καρκίνο του παχέος
εντέρου, έχει ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση πολλαπλών γονιδίων με ένα ανεξήγητο μέχρι σήμερα μηχανισμό. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση αυτή η κατάσταση
υπερμεθυλίωσης βρέθηκε να σχετίζεται με ταχεία εξέλιξη
σε ΟΜΛ και πτωχότερη πρόγνωση54. Αυτή η διαπίστωση
βρίσκεται σε συμφωνία και με το γεγονός ότι η μεθυλίωση πολλών γονίδιων (πίνακας 1) έχει περιγραφεί να έχει
προγνωστική αξία. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται φανερό
ότι στα ΜΔΣ μια σημαντική υποομάδα των ασθενών χαρακτηρίζεται από πολλαπλή γονιδιακή υπερμεθυλίωση
των μυελικών αιμοποιητικών κυττάρων.
Η αυξανόμενη χρήση των τεχνικών μελέτης μεθυλίωσης όλου του γονιδιώματος (genome wide methylation
analysis) έχει προσφέρει σημαντικές πληροφορίες όσον
αφορά την παθοφυσιολογία των ΜΔΣ. Εκτός από το ότι
έχουν αναφερθεί μεθυλιωμένα από εκατοντάδες33 έως χιλιάδες γονίδια38, φαίνεται ότι η μεθυλίωση του DNA είναι
πιο συχνή από τις κυτταρογενετικές ανωμαλίες33, σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση και αυξημένο κίνδυνο μετάπτωσης σε οξεία λευχαιμία και διαφέρει ανάλογα με το
στάδιο της νόσου38.

ΜΔΣ και τροποποίησεις των ιστονών
Τροποποιήσεις των ιστονών εμπλέκονται στην καρκινογένεση με πολλούς τρόπους. Έμμεσα, πολλά γονίδια στον καρκίνο επηρεάζουν τη γονιδιακή μεταγραφική
έκφραση με την προσέλκυση ενζύμων που τροποποιούν
τις ιστόνες. Για παράδειγμα η χιμαιρική πρωτεΐνη PMLRARα στην οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία, στρατολογεί αποακετυλάσες των ιστονών για να αναστείλει
την έκφραση γονιδίων στόχων, συμβάλλοντας έτσι στον
νεοπλασματικό φαινότυπο55. Πιο άμεσα, πολλά γονίδια,
που κωδικοποιούν ένζυμα που τροποποιούν τις ιστόνες,
είναι διαταραγμένα σε νεοπλασίες. Για παράδειγμα η ακετυλο-τρανσφεράση των ιστονών CBP είναι μεταλλαγμένη
σε ορισμένες λευχαιμίες31, το γονίδιο MLL, που κωδικοποιεί την Η3Κ4 μεθυλάση έχει υποστεί επίσης ανακατα-
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νομή σε ένα σημαντικό ποσοστό οξείων λευχαιμιών56, το
γονίδιο RIZ1, που κωδικοποιεί μια πιθανή μεθυλάση των
ιστονών είναι επίσης αποσιωποιημένο σε ορισμένες νεοπλασίες57 και το γονίδιο EZH2 μία H3K27 τριμεθυλάση
υπερεκφράζεται σε διάφορες κακοήθειες58, όπου παρατηρείται επιγενετική αποσιώπηση λόγω H3K27triM59.
Όσον αφορά τα ΜΔΣ, σε αντίθεση με τη μεθυλίωση του DNA, δεν υπάρχουν ακόμα μελέτες που να διερευνούν άμεσα τις διαταραχές του κώδικα των ιστονών.
Έχουν περιγραφεί ωστόσο, διαταραχές σε γονίδια που
κωδικοποιούν ένζυμα που τροποποιούν τις ιστόνες. Συγκεκριμένα, πρόσφατα περιγράφηκαν μεταλλάξεις του
γονιδίου ASXL1, της οικογένειας των polycomb σχετιζόμενων γονιδίων, στο 10% ασθενών με ΜΔΣ60 και μεταλλάξεις του γονιδίου EZH261. Δεν είναι ακόμα γνωστό
κατά πόσο οι ασθενείς που φέρουν αυτές τις μεταλλάξεις
έχουν και διαταραγμένο επιγενετικό προφίλ, σε επίπεδο
ακετυλίωσης των ιστονών.

Συμπεράσματα
Τα ΜΔΣ χαρακτηρίζονται από επιγενετικές διαταραχές, κυρίως διαταραχές μεθυλίωσης του DNA και φαίνεται
να είναι μια τόσο γενετική όσο και επιγενετική κλωνική
νόσος του αιμοποιητικού ιστού. Μελέτες μεθυλίωσης μεμονωμένων γονιδίων διακρίνουν υποομάδες ασθενών με
κοινό υπερμεθυλιωμένο φαινότυπο, ενώ μελέτες μεθυλίωσης του γονιδιώματος (genome wide) υποδεικνύουν διαφορετικό πρότυπο μεθυλίωσης σε ΜΔΣ και ΟΜΛ που
σχετίζεται με ΜΔΣ, σε σχέση με de novo AML, άρα η
μεθυλίωση συμβαίνει στα αρχικά στάδια της νόσου ενώ
η εξέλιξη της σχετίζεται με τη συσσώρευση επιπρόσθετων επιγενετικών διαταραχών. Η μελέτη των επιγενετικών διαταραχών μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο
καθορισμό της πρόγνωσης και του κινδύνου μετάπτωσης αυτών των ασθενών σε ΟΛ. Δεδομένου, ότι πολλοί
από αυτούς τους ασθενείς ανταποκρίνονται σε αγωγή με
υπομεθυλιωτικούς παράγοντες απαιτούνται εργασίες για
την ανεύρεση προγνωστικών βιοδεικτών απόκρισης στην
υπομεθυλιωτική αγωγή.

Pathogenesis of MDS III: The role of epigenetic modifications
by Eleftheria Hatzimichael, Leonidas Benetatos, Evangelos Briasoulis
Department of Haematology, University Hospital of Ioannina
ABSTRACT: The myelodysplastic syndromes (MDS), one of the most common hematopoietic malignancies are a group of diverse and heterogeneous syndromes characterized by clonal proliferation, bone
marrow failure, dysplasia in one or more lineages and an increased risk of development of acute myelogenous leukemia (AML). Despite advances in the genetics that accompany the disease, the molecular causes of MDS and its peculiar clinical features remain poorly understood. Epigenetics refers to
the study of clonally inherited changes in gene expression without accompanying changes in DNA sequence. Epigenetic changes have been recognized in the past decade as major drivers of the malignant
phenotype. There are two main mechanisms carrying epigenetic information and altering gene expression: DNA methylation and histone modifications. MDS are characterized by epigenetic changes and are
now considered to be an epigenetic as well as a genetic clonal disease. Studies of individual genes are
pointing to a group of patients affected by the hypermethylator phenotype, while genome wide methylation analysis studies have shown that DNA methylation is abnormal early on in MDS and that progression of the disease is associated with accumulation of additional epigenetic events. Understanding the
epigenetic changes in MDS may help determine prognosis and risk progression to AML. More studies
are also needed in order to identify biomarkers that will discriminate patients that will respond to treatment with hypomethylating agents.
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