
Epigenetyka jest potężnym obszarem nauki o szerokim wpływie na wiele aspektów biologii  
i ogromnym potencjale w medycynie. Termin ten opisuje odwracalne i dziedziczne mechanizmy regulacji 
ekspresji genów bez zmiany sekwencji DNA. Regulacja epigenetyczna jest zjawiskiem naturalnym i może 
wpływać na nią kilka czynników, w tym wiek, dieta lub bodźce środowiskowe. Modyfikacje te mogą mieć 
szkodliwe skutki prowadzące do wielu chorób cywilizacyjnych np. nowotworów. Naukowcy stale odkrywają 
rolę epigenetyki w różnych ludzkich zaburzeniach. Jedną z najszerzej zbadanych modyfikacji 
epigenetycznych jest metylacja DNA. W tym przypadku DNA jest znakowany małymi cząsteczkami 
zwanymi grupami metylowymi, które wiązane się do cytozyn, co często modyfikuje funkcję genów  
i wpływa na ich ekspresję. 

Metylacja DNA jest procesem odwracalnym, w związku z czym poszukuje się nowych substancji, 
które mogłyby wpływać na jej poziom. Kontrola metylacji DNA stała się więc obiecującym celem strategii 
zapobiegania chorobom. Ze względu na fakt, że prewencyjne podejście jest adresowane przede wszystkim 
do osób zdrowych, szczególnie tych o zwiększonym ryzyku zachorowania wskutek predyspozycji 
genetycznych lub narażenia zawodowego, to najcenniejszą grupą czynników profilaktycznych wydają się 
być składniki żywności. Istnieje wiele metod służących do oceny globalnej metylacji DNA, ale większość  
z nich jest kosztowna i wymaga użycia specjalistycznej aparatury, do czego laboratoria pracujące w obszarze 
nauk o żywności i żywieniu człowieka nie są na ogół przygotowane. Względnie prostymi i tanimi metodami 
mogącymi służyć do oceny składników żywności pod kątem ich aktywności epigenetycznej mogą być 
podstawowe technik elektroforetyczne (w żelu agarozowym, kapilarna) lub bardziej zaawansowany - test 
kometowy, który jest szeroko stosowany do wykrywania i ilościowej oceny pęknięć nici DNA w komórkach 
eukariotycznych. Obecnie test kometowy jest często stosowany rutynowo w tych laboratoriach  
do oznaczania genotoksyczności składników żywności oraz znalazł zastosowanie także w wykrywaniu 
napromieniowania produktów spożywczych. Adaptacja testu kometowego zaproponowanego przez Wentzela 
i współpracowników w 2010 roku w celu zmierzenia globalnego poziomu metylacji DNA w pojedynczej 
komórce opiera się na wykorzystaniu dwóch endonukleaz restrykcyjnych: MspI i HpaII. Enzymy te 
rozpoznają tę samą sekwencję w DNA (5'-CCGG-3'), ale wykazują inną wrażliwość w odniesieniu  
do metylacji DNA. W teście tym, czym wyższy poziom metylacji DNA, tym większa różnica w  ilości DNA 
w ogonach komet w jądrach trawionych HpaII w porównaniu z jądrami trawionymi MspI. W projekcie tym 
proponuje się optymalizację metod elektroforetycznych, zarówno podstawowych (elektroforeza w żelu 
agarozowym i kapilarna) jak i testu kometowego, w celu określenia wpływu składników żywności na 
globalną metylację DNA. Planowane jest wybranie modelu in vitro, który będzie rzetelnie odzwierciedlał 
warunki panujące w ludzkim organizmie. Weryfikacja testu kometowego wrażliwego na metylację w celu 
określenia wpływu składników żywności na globalną metylację będzie przeprowadzona przy użyciu 
metioniny i katechin, dobrze znanych stymulatorów metylacji DNA. Do potwierdzenia uzyskanych wyników 
zostanie użyta metoda referencyjna wykorzystujące technikę PCR (EpiMark®). 

 Przez długi czas uważano, że metylacja cytozyny była jedyną modyfikacją tej zasady azotowej  
w DNA ssaków określaną jako znacznik epigenetyczny. Niedawno zaproponowano również hydroksylową 
pochodną metylocytozyny (5-hmC) w DNA jako nowy znacznik epigenetyczny. Z tego powodu planowane 
jest rozszerzenie zastosowania testu kometowego do oceny poziomu 5-hmC. W proponowanej metodzie 
DNA jądrowe będzie najpierw modyfikowane poprzez konwersję 5-hmC do postaci glikozydu. Następnie 
jądra będą poddane działaniu endonukleazach restrykcyjnych (MspI, HspaII). Etap glikozylacji pozwoli 
rozróżnić metylową pochodną cytozyny od jej hydroksylowej pochodnej, ponieważ ta druga w formie 
glikozydu nie jest trawiona przez MspI. Do weryfikacji uzyskanych wyników zostanie użyta metoda 
referencyjna wykorzystująca technikę PCR (EpiMark®). Jeżeli wyniki uzyskane za pomocą zaproponowanej 
modyfikacji testu kometowego zostaną potwierdzone metodą referencyjną, to zostanie ona użyta do 
oznaczenia wpływu stresu oksydacyjnego na poziom 5-hmC, która powstaje w wyniku utleniania 5-mC 
przez oksydoreduktazy. Zatem można oczekiwać, że proces ten będzie zależny od statusu redukcyjnego 
komórki. 
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