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PRZEZ SUBSTANCJE CHEMICZNE?
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W artykule dokonano przegl¹du mo¿liwych odpowiedzi komórek w¹troby na
czynniki chemiczne. Omówiono mieræ martwicz¹, apoptozê receptorow¹ i mitochondrialn¹, rolê regulacyjn¹ bia³ek BCL2/BAX, bia³ka p53 i innych bia³ek moduluj¹cych jego aktywnoæ. Przedstawiono proliferacjê kontrolowan¹ opart¹ na
przejciu w pe³ni zró¿nicowanych hepatocytów z fazy spoczynkowej Go do fazy
G1 cyklu komórkowego.

WPROWADZENIE
W¹troba, niezwykle z³o¿ony narz¹d zaopatrzony w dwa ród³a unaczynienia  wrotne
i czynnociowe, w warunkach prawid³owych wykazuje nisk¹ aktywnoæ proliferacyjn¹
[11]. Zaledwie 1 na 10 000 hepatocytów odbywa cykl komórkowy. Reszta komórek mi¹¿szowych znajduje siê w fazie spoczynkowej G o /5/. Ten obraz stabilnoci i spokoju mo¿e
byæ jednak szybko i skutecznie naruszony drog¹ toksycznego uszkodzenia przez ksenobiotyki, infekcje wirusowe, niedokrwienie i niedotlenienie, dowiadczaln¹ lub chirurgiczn¹
hepatektomiê [4, 5, 9, 13]. Hepatocyty i wspó³pracuj¹ce z nimi komórki nieparenchymalne
w okrelonych sytuacjach rodowiskowych i klinicznych podejmuj¹ b¹d to decyzje proliferacyjne zmierzaj¹ce do regeneracji narz¹du, nowotworzenia, b¹d to skazuj¹ce uszkodzone komórki na mieræ martwicz¹ lub apoptyczn¹, czyli genetycznie programowan¹ [3,
7, 9, 19].
Zlokalizowanie w w¹trobie komórek macierzystych, tzw. komórek owalnych, rozmieszczonych w pobli¿u przewodzików ¿ó³ciowych Heringa w bezporednim s¹siedztwie przestrzeni wrotnych, otwar³o kolejny problem. Jakie miejsce zajmuj¹ wymienione komórki
w odpowiedzi w¹troby na czynniki rodowiskowe, jakie s¹ mo¿liwe szlaki ich ró¿nicowania i czy s¹ one ród³em pierwotnych nowotworów w¹troby [4, 10, 14-17]?
Wszystkie wymienione procesy ³¹cz¹ siê z biegiem cyklu komórkowego, newralgicznego momentu w ¿yciu ka¿dej komórki, precyzyjnie kontrolowanego, zapewniaj¹cego b¹d
to odbudowê uszkodzonych komórek, b¹d to ich likwidacjê w sytuacji braku mo¿liwoci
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Ryc. 1. Uszkodzenie komórek w¹troby przez czynniki rodowiskowe mo¿e prowadziæ do ich mierci
lub zapocz¹tkowaæ proces nowotworzenia.
Damage of the liver cells by environmental factors may lead to their death or be the beginning
of tumorogenesis process.

naprawy DNA [14]. Cykl ten bezporednio sterowany przez cykliny i kinazy zale¿ne od
cyklin, wymaga regulacji bêd¹cej wiadectwem równowagi pomiêdzy funkcj¹ protoonkogenów i genów supresorowych produkuj¹cych specyficzne czynniki transkrypcyjne, kinazy transdukuj¹ce sygna³y wewn¹trzkomórkowe, systemy naprawy DNA. Czêæ z wymienionych czynników transkrypcyjnych np. p-53 czy c-myc odpowiadaj¹ ponadto za uruchomienie procesów apoptozy [1, 11]. Tak wiêc zarówno odpowied proliferacyjna jak
i likwiduj¹ca komórki w narz¹dzie w odpowiedzi na okrelone bodce rodowiskowe mo¿e
byæ realizowana za pomoc¹ tych samych lub zbli¿onych narzêdzi. Natomiast przewaga
produktów bia³kowych onkogenów nad produktami genów supresorowych zak³ócaj¹ca
efektywn¹ apoptozê uszkodzonych komórek wiedzie do utrwalenia mutacji w ich genomie
i inicjacji nowotworzenia [1, 3]. Zatem proliferacja, umieranie komórek drog¹ apoptozy
oraz nowotworzenie mog¹ znajdowaæ siê na identycznej lub wspólnej cie¿ce zdarzeñ
(Ryc.1).
DWA OBLICZA MIERCI KOMÓRKI
mieræ komórki w odpowiedzi na dzia³aj¹ce na ni¹ czynniki rodowiskowe mo¿e odbywaæ siê b¹d na drodze apoptozy, a wiêc altruistycznie, w sposób w pe³ni przez gin¹c¹
komórkê kontrolowany lub poprzez martwicê, a wiêc w sposób brutalny i w niewielkim
tylko stopniu kontrolowany [18].
mieræ martwicza jest wyrazem bezradnoci komórki, której mechanizmy kompensacyjne czy naprawcze nie s¹ w stanie zrównowa¿yæ niszcz¹cego potencja³u rodowiskowe-
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Ryc. 2. Szlak receptorowy i mitochondrialny apoptozy, pomimo, i¿ indukowane odrêbnie, prowadz¹
w ostatecznym efekcie do aktywacji kaspaz wykonawczych. Oba szlaki powi¹zane s¹ ze sob¹
poprzez bia³ko Bid.
Both the receptor and mitochondrial pathways of apoptosis, although separatetely induced,
lead finaly to the activation of executory caspases. Both pathways are connected via the Bid
protein.

go czynnika uszkadzaj¹cego. Rozwija siê uszkodzenie strukturalne i funkcjonalne mitochondriów, wakuolizacja siateczki ródplazmatycznej, ustaje aktywna wymiana jonów,
komórka w wyniku naruszenia ci¹g³oci b³ony plazmatycznej i przenikania do wnêtrza
komórki jonów sodu i wody obrzmiewa, a nastêpnie pêka. DNA ulega rozbiciu na fragmenty o nieuporz¹dkowanej masie cz¹steczkowej. Wokó³ martwiczo umieraj¹cych komórek skupiaj¹ siê przywo³ywane przez czynniki chemotaktyczne makrofagi, leukocyty i rozwija siê zapalenie. Martwica postêpuje gwa³townie, obejmuje du¿e zespo³y komórkowe,
st¹d jest ³atwa do identyfikacji [18].
mieræ programowana  apoptoza, opisana w 1972 r. przez Kerra, Wyllie i Carrie jest
przeciwieñstwem mierci martwiczej. Ma wymiar aktywny, wymaga wydatków energetycznych ze strony komórki, uruchomienia syntezy bia³ek, aktywacji enzymów wykonaw-
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czych i uporz¹dkowanego pociêcia DNA itp. [7, 12]. Jest procesem odgrywaj¹cym fundamentaln¹ rolê w ca³ym ¿yciu organizmu pocz¹wszy od wczesnych faz ¿ycia zarodkowego
po staroæ. Równowa¿y proliferacjê, usuwa komórki zbêdne, uszkodzone i zmutowane.
Zahamowanie sprawnego przebiegu apoptozy wiedzie do nowotworzenia i opornoci na
leki, a jej przypieszenie do chorób neurodegeneracyjnych [7, 13]. Komórki w¹trobowe
wchodz¹ce w apoptozê realizuj¹ j¹ stosunkowo szybko w 186-220 minut. Sam proces jest
trudny do wizualizacji za pomoc¹ standardowych metod oceny morfologicznej, bowiem
dotyczy zazwyczaj pojedynczych i rozproszonych w narz¹dzie komórek. Rozproszenie
wiêc komórek podlegaj¹cych apoptozie w w¹trobie, a tak¿e natychmiastowe ich likwidowanie dziêki receptorom witronektynowym przez s¹siaduj¹ce komórki lub komórki ¿erne
Browicza-Kupffera stanowi³o zasadnicz¹ przyczynê pónego opisania procesu.
Apoptoza przebiega w kilku powi¹zanych ze sob¹ etapach, z których pierwszy, inicjatorowy, tzw. faza prywatna Kroemera, wydaje siê byæ najbardziej zindywidualizowana
[6]. Kolejna faza wykonawcza polega na aktywacji kaskady 13 kaspaz (proteaz cysteinowych), kalpainy, Ap24, katepsyn i podjêcia przez nie czynnoci litycznych w stosunku
do sk³adowych j¹dra i cytoplazmy oraz degradacji DNA. Faza trzecia, koñcowa nosi nazwê fazy dezintegracji.
Wyró¿niamy kilka podstawowych szlaków aktywacji kaspaz. Szlak zewnêtrzny receptorowy jest inicjowany przez przy³¹czenie odpowiednich ligandów (TNFa, FASL, TRAIL) do receptorów mierci bêd¹cych transb³onowymi glikoproteinami typu II (receptor
CD-95/FAS/Apo 1R, TNF-R, receptory TRAIL R1, TRAIL R2, Apo3R) (Ryc. 2). Po po³¹czeniu z ligandem receptory trimeryzuj¹, a zawarte w ich odcinku cytozolowym domeny
mierci (DD), przywo³uj¹ bia³ka adaptorowe (TRADD, FADD). Kompleksuj¹ siê z nimi
i poprzez efektorow¹ domenê mierci (DED) przy³¹czaj¹ i aktywuj¹ prokaspazê 8. Powstaje wówczas kompleks DISC. Po tetrameryzacji aktywna, inicjatorowa kaspaza 8 w kompleksie DISC aktywuje z kolei kaskadowo kaspazy wykonawcze 3, 6 i 7. Szlak receptorowy mo¿e byæ efektywnie blokowany przez bia³ko FLIP  hamuj¹ce kaspazy inicjatorowe
oraz antyapoptyczne endogenne bia³ka IAP, które wp³ywaj¹ znacz¹co zarówno na kaspazy
wykonawcze jak bia³ka adaptorowe. Z innych bia³ek odgrywaj¹cych rolê regulatorow¹
nale¿y wymieniæ bia³ka FLASH, SODD, szoku cieplnego  ASP 70, ASP 27, BAG. Kaspazy rozk³adaj¹ w komórce apoptycznej elementy cyto- i nukleoszkieletu, czynniki transkrypcyjne, bia³ka rodziny BCL2/BAX, bia³ka reguluj¹ce cykl komórkowy, prekursory niektórych cytokin i szereg innych substratów.
Z kolei DNA-aza zale¿na od kaspaz  DFF40/CAD uruchamiana przez kaspazê 3, rozbija DNA na fragmenty bêd¹ce wielokrotnoci¹ nukleosomu. W procesie systemowej fragmentacji DNA bior¹ tak¿e udzia³ Nuc 18, DNaza I, DNaza II, endonukleaza G. Szczegó³owy opis przebiegu apoptozy realizowanej przez szlak b³onowych receptorów z nadrodziny
czynnika martwicy nowotworów znajdzie czytelnik w wielu polskich i zagranicznych publikacjach przegl¹dowych [6, 7, 12, 18, 19].
Drugi ze szlaków apoptozy tzw. szlak wewnêtrzny lub mitochondrialny ma w warunkach dzia³ania stresu rodowiskowego zdecydowanie wiêksze znaczenie i jest kontrolowany przez gen supresji nowotworowej p-53 (ryc. 2). Faza prywatna Kroemera (inicjatorowa) na szczeblu mitochondriów przebiega dziêki naruszeniu szczelnoci blaszek wewnêtrznych na ich styku z blaszkami zewnêtrznymi [6, 7]. W wyniku naruszenia owej szczelnoci
wyciekaj¹ z macierzy mitochondriów takie bia³ka jak: AIF, Smac/Diablo, HTRA2, cyto-
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Ryc. 3. Odpowied komórki na czynniki rodowiskowe zale¿y w znacznym stopniu od aktywacji
genów znajduj¹cych siê pod kontrol¹ bia³ka p53 (wg. 19).
The response of the cell to environmental factors depends on the activation of genes controlled by p53 protein (acc.to 19).

chrom c (Apaf-2) oraz jony wapniowe, chlorkowe, wodorowe, prokaspaza 3 i 9. Rozszczelnienie b³ony wewnêtrznej nastêpuje w rezultacie otwarcia kana³ów poryny mitochondrialnej oraz wbudowania w ich pobli¿e bia³ek proapoptycznych BAK, BAX. Wyciekaj¹ce
z mitochondrium sk³adowe dzia³aj¹ nastêpuj¹co: AIF aktywuje kaspazê 3, SMAC/DIABIO, HTRA2 hamuj¹ bia³ka IAP, cytochrom c/Apaf 2 po powi¹zaniu z cytozolowym bia³kiem Apaf-1 i prokaspaz¹ 9 (-Apaf-3) wytwarza apoptosom. W jego obrêbie prokaspaza 9
uwalnia sw¹ blokuj¹c¹, d³ugo³añcuchow¹ prodomenê i staje siê aktywn¹ kaspaz¹ inicjatorow¹, pobudzaj¹c¹ kaskadê kaspaz wykonawczych.
Szlak wewnêtrzny apoptozy jest sprzêgany ze szlakiem receptorowym poprzez bia³ko
BID z rodziny BCL2/BAX [7]. Zawiera ono w swej cz¹steczce domenê homologiczn¹ BH3
i swoj¹ rolê spe³nia po proteolitycznym ataku kaspazy 8. Powstaj¹cy wówczas metabolit
p15 BID wbudowuje siê w b³onê mitochondrialn¹ i sprzyja rozszczelnieniu organellum.
Ca³y szereg innych bia³ek dysponuj¹cych wy³¹cznie domen¹ BH3 (np. NOXA, PUMA,
BAD, BIM) wi¹¿e siê alternatywnie z bia³kami antyapoptycznymi BCL 2, BCLXL, sprzyjaj¹c proapoptycznej aktywnoci bia³ek BAX i BAK. Bia³ka BCL 2 i BCXL, wzmacniaj¹c
szczelnoæ b³on mitochondrialnych albo poprzez zamykanie kana³ów jonowych w b³onach
mitochondrialnych lub/i regulacjê megakana³u VDAC, odgrywaj¹c t¹ drog¹ decyduj¹c¹
rolê w zahamowaniu biegu apoptozy.
Wydaje siê, i¿ szlak mitochondrialny likwidacji komórek odgrywa podstawow¹ rolê
w zagro¿eniach wynikaj¹cych z dzia³ania ksenobiotyków, leków, niedotlenienia, naruszenia struktury DNA przez promieniowanie jonizuj¹ce, onkoproteiny czy deficyt, okrelo-
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nych czynników wzrostowych. Za g³ównego inicjatora omawianego szlaku uznawane jest
bia³ko p53 [7] (Ryc. 3).
Bia³ko p53 uruchamia ponadto transkrypcjê genów PIGS odpowiedzialnych za pomno¿enie w komórce liczby reaktywnych form tlenowych oraz indukuje syntezê receptorów
CD95 i TRAIL-R2/DR5 szlaku zewn¹trzkomórkowego. Przypuszczalnie bia³ko p53 mo¿e
byæ zastêpowane w roli wyzwalaj¹cego szlak wewnêtrzny apoptozy przez inne bia³ka rodziny p53  p73a i b i p51/63.
NOWOTWORZENIE  PROLIFERACJA NIEKONTROLOWANA
Wed³ug Kanahana i Weinberga kancerogeneza jest procesem wielo-stopniowym i wieloczynnikowym, w którym mutacja genów wywo³uje w komórkach szereg zdarzeñ:
a) zaburza proces apoptozy;
b) wi¹¿e siê z brakiem zapotrzebowania na zewnêtrzne czynniki wzrostowe;
c) niewra¿liwoci¹ na zewn¹trzkomórkowe sygna³y hamuj¹ce proliferacjê;
d) wyzwala niepohamowan¹ aktywnoæ replikcyjn¹ [8].
Komórki nowotworowe cechuje tzw. ucieczka od apoptozy. Wynika ona z wielu przyczyn, lecz najwa¿niejsz¹ z nich jest mutacja genu supresji nowotworów p53 odgrywaj¹cego tak zasadnicz¹ rolê w inicjacji szlaku mitochondrialnego aktywacji kaspaz. Mutacja
p53 (stwierdzana w ponad 60% przypadków nowotworów) poci¹ga za sob¹ mutacje lub
alternatywn¹ ekspresjê bia³ek efektorowych procesu apoptozy: PTEN, BAX, BAK i Apaf1,
a tak¿e bia³ek regulatorowych: kinaz ATM, CHK2, bia³ka MDM2 i p19ARF. Obserwowana jest tak¿e nadekspresja BCL2 przyspieszaj¹ca onkogenezê u transgenicznych myszy.
Z innych przes³anek wi¹¿¹cych siê z nowotworzeniem, nale¿y wymieniæ neoangiogenezê
oraz mutacje w DNA mitochondriów [1, 2].
Os³abienie ekspresji bia³ka APAF1 ma miejsce w czerniaku (faza tworzenia przerzutów), a nadekspresja bia³ek IAP i szoku cieplnego (Hsp) hamuj¹cych aktywnoæ kaspazy 9
wystêpuje w wielu nowotworach. Zaburzenia szlaku receptorowego mierci apoptycznej
w komórkach nowotworowych s¹ rzadsze ni¿ drogi mitochondrialnej, tym nie mniej niektóre komórki rakowe wykazuj¹ce podwy¿szon¹ opornoæ na apoptozê i ujawniaj¹ mutacje w receptorach CD95 i TRAIL i innych.
KONTROLA USZKODZEÑ W GENOMIE
Zarówno rodowiskowe jak i wewnêtrzne (endogenne) czynniki, naruszaj¹ stabilnoæ
struktury DNA. Wydaje siê, i¿ drugie z wymienionych, dawniej niedocenione, mog¹ owe
uszkodzenia generowaæ z zaskakuj¹co du¿¹ czêstotliwoci¹. Sugeruje siê, i¿ liczba indukowanych w DNA ró¿nego typu uszkodzeñ  utrata reszt purynowych, modyfikacje zasad,
pêkniêcia jednoniciowe  siêga 8000/komórkê w ci¹gu 1 godziny [20]. Szczególnie niebezpieczne s¹ te z nich, które wyzwalaj¹ nadmiern¹ endogenn¹ produkcjê wolnych rodników tlenowych, a w tym najbardziej toksycznego anionorodnika hydroksylowego, powstaj¹cego z nadtlenku wodoru w reakcji Fentona. Znacz¹cym ród³em uszkodzeñ s¹ tak¿e
b³êdy w przebiegu replikacji i rekombinacji. Aby zapobiec narastaniu liczby uszkodzeñ
i przekazywaniu ich pokoleniom potomnym komórki wykszta³ci³y skomplikowany ci¹g
reakcji obronnych precyzyjnie reaguj¹cych na uszkodzenia DNA wiod¹ce do zaburzeñ
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w konformacji chromatyny. Owe zaburzenia ledz¹ bia³ka czujnikowe (Rad9, Rad1 i Hus1)
[20]. Z kolei sygna³ alarmowy wyzwala dwa mechanizmy. Pierwszy z nich polega na wyzwoleniu naprawy uszkodzeñ, czyli przywróceniu prawid³owej, pierwszorzêdowej struktury DNA. Drugi na uaktywnieniu ekspresji grup genów i syntezie nowych bia³ek, które
doprowadzaj¹ albo do zatrzymania biegu cyklu komórkowego w tzw. punktach kontrolnych i nasilenia procesów naprawy lub lecz wrêcz przeciwnie w sytuacji niewydolnoci
energetycznej lub znacz¹cej skali uszkodzenia skieruj¹ komórki na drogê programowanej
genetycznie mierci.
Bia³ka uczestnicz¹ce w odpowiedzi na naruszenie struktury DNA podzielono na cztery
grupy:
1. Kinazy bia³kowe typu PI3K-like (PIKL) podobne do kinazy fosfatydyloinozytolu kinazy Atm, Atr.
2. Bia³ka tworz¹ce trimery  bia³ka czujnikowe (Rad9, Rad1, Hus1).
3. Kinazy efektorowe serynowo-treoninowe (Chk1, Chk2).
4. Bia³ka adaptorowe (klaspina i Brca1).
Rola kinaz Atm i Atr polega na fosforylacji bia³ek efektorowych i w zale¿noci od typu
uszkodzenia ³¹czy siê z:
a) przywo³aniem elementów uk³adów naprawczych DNA do miejsc uszkodzenia,
b) zahamowaniem transkrypcji,
c) uaktywnieniem uk³adów ledz¹cych w miejscach kontrolnych cyklu,
d) uaktywnieniem apoptozy.
Kinazy Atm i Chk2 kontroluj¹ ponadto ekspresjê genów odpowiedzialnych za powstawanie proapoptycznych bia³ek BAX, BAK, PUMA i NOXA oraz redukcjê bia³ek antyapoptycznych BCL2 i BCLxL i IAP.
Uk³ad nadzoruj¹cy genom ulokowany na granicy faz G 1/S cyklu komórkowego w kluczowej mierze jest reprezentowany przez bia³ko p53. Owo bia³ko oraz histon H2AX jest
fosforylowane przez kinazê Atm. W konsekwencji chromatyna w miejscu uszkodzenia
zmienia sw¹ konformacje, sam za p53 zostaje uwolniony od ligazy ubikwitynuj¹cej Mdm2.
W ostatecznym rezultacie p53 tetrameryzuje i staje siê aktywnym czynnikiem transkrypcyjnym. W tym procesie istotn¹ rolê spe³niaj¹ tak¿e kinaza Chk2 oraz bia³ko wi¹¿¹ce 53BP1.
Wród genów podlegaj¹cych ekspresji, a odpowiedzialnych za zablokowanie komórek
na granicy G1/S znajduje siê gen koduj¹cy p21 cip1/waf1 inhibitor kinaz cyklinozale¿nych  CDK/cyklina E i CDK/cyklina D 1. W zaistnia³ych warunkach bia³ko Rb nie jest
fosforylowane, nie jest uwalniany kolejny czynnik transkrypcyjny E2F. W konsekwencji
nie nastêpuje ekspresja genów swoistych dla fazy S. Z drugiej strony p53 odgrywaæ mo¿e
wiod¹c¹ rolê w pobudzeniu lub zahamowaniu ekspresji genów kontroluj¹cych apoptozê,
o czym uprzednio wspomniano.
W punkcie kontrolnym fazy S uk³ad nadzoruj¹cy genom sk³ada siê z kinazy Atm oraz
dwóch kolejnych bia³ek nibryny oraz Brca1. Wspomniany uk³ad uczestniczy tak¿e w naprawie DNA, bowiem nibryna jest sk³adnikiem kompleksu Mre11  Rad50  Nbs1 realizuj¹cego naprawê pêkniêæ dwuniciowych DNA. Mutacje w obrêbie wymienionego kompleksu wiod¹ do kontynuacji cyklu pomimo obecnoci uszkodzenia DNA.
W zatrzymaniu komórki w fazie G2 cyklu uczestnicz¹ zarówno bia³ko p53 jak i kinazy
PIKL. P53 hamuje transkrypcjê genów odpowiedzialnych za Cdc2 i cyklinê B 1. Znaczenie
zasadnicze posiada jednak zahamowanie kompleksu kinazy Cdc-2 skompleksowanej z cy-

202

M. Kamiñski, R. Wiaderkiewicz

Nr 3

klin¹ B1. Dokonuje siê ono poprzez defosforylacjê tyrozyny 15 w Cdc-2 i utrzymuje siê tak
d³ugo jak kinazy PIKL otrzymuj¹ sygna³y o nieci¹g³oci nici DNA. Z kolei kinazy Chk
fosforyluj¹ fosfatazê Cdc25 i j¹ inaktywuj¹. Fosfataza Cdc25 defosforyluj¹ca wspomnian¹
uprzednio tyrozynê 15 jest efektywnym aktywatorem kompleksu cdc2/B1.
Wszelkie wydarzenia zmierzaj¹ce do zak³ócenia mechanizmów uczestnicz¹cych w nadzorze nad genomem w poszczególnych punktach kontrolnych cyklu komórkowego sprzyjaj¹ niestabilnoci genetycznej i s¹ decyduj¹cym czynnikiem sprawczym w procesie nowotworzenia.
REGENERACJA  PROLIFERACJA KONTROLOWANA
Obok omówionych dotychczas form odpowiedzi komórek, w tym i hepatocytów na
czynniki stresowe, czyli: uruchomienia mierci martwiczej, d³ugookresowego zablokowania cyklu komórkowego, zaburzenia mitozy, inicjacji apoptozy czy nowotworzenia, mo¿liwe s¹ i inne polegaj¹ce na wyzwoleniu sterowanej proliferacji (Ryc. 4). Potencja³ odbudowy masy w¹troby jest wyj¹tkowy, chocia¿ w warunkach prawid³owych ma on cechy
narz¹du postmitotycznego. Po utracie natomiast znacznej liczby komórek (hepatektomia
dowiadczalna, po toksycznym uszkodzeniu przez leki lub substancje chemiczne w warunkach niedotlenienia, po infekcji wirusowej lub usuniêciu czêci mi¹¿szu z powodu przerzutów nowotworowych) hepatocyty oraz cile wspó³pracuj¹ce z nimi komórki niemi¹¿szowe ujawniaj¹ wysoki potencja³ klonogenny. Po zabiegu czêciowej hepatektomii (usuniêcie 2/3 masy narz¹du) po kilkunastu minutach u m³odych szczurów ponad 90% pocz¹tkowo hepatocytów, a nastêpnie pozosta³ych komórek (cholangiocytów, Browicza-Kupffera, komórek Ito, endoteliocytów) przechodzi z fazy Go do fazy G1 cyklu komórkowego
i podlega zazwyczaj jednej lub dwóm cyklom replikacyjnym. Po up³ywie kolejnych 10-14
dni quasi synchronicznych podzia³ów nastêpuje uzupe³nienie utraconego mi¹¿szu czynnociowego [5]. Po rozpoczêciu procesu regeneracji spostrzegane s¹ w narz¹dzie kilkunasto
komórkowe skupienia hapatocytów w otoczeniu macierzy pozakomórkowej oraz naczyñ
zatokowych. W 4 dniu komórki Ito penetruj¹ swoimi wypustkami skupienia hepatocytów
i uruchamiaj¹ syntezê lamininy. Ta prawdopodobnie wyzwala sygna³ dla waskularyzacji.
Powstaj¹ dwukomórkowe blaszki w¹trobowe oplatane sieci¹ naczyñ w³osowatych zatokowych. Po osi¹gniêciu 90% wyjciowej masy narz¹du proliferacja zostaje zahamowana [5].
Udzia³ progenitorowych komórek owalnych (macierzystych) w przebiegu regeneracji
po czêciowej hepatoktomii jest drugorzêdny. Uwa¿a siê raczej, i¿ wspomniane komórki
uczestnicz¹ w lokalnym uzupe³nianiu mi¹¿szu uszkodzonego przez leki lub ksenobiotyki,
zw³aszcza w sytuacji gdy blokuj¹ one aktywnoæ mitotyczna komórek mi¹¿szowych
w pe³ni zró¿nicowanych.
Zapocz¹tkowana proliferacja odbywa siê z najwy¿sz¹ intensywnoci¹ w strefach I gronek w¹trobowych w pewnym dystansie od triad i tetrad w¹trobowych. Le¿¹ce natomiast
w strefach III hepatocyty usytuowane w s¹siedztwie ¿y³ centralnych s¹ pod tym wzglêdem
istotnie opóniane. Ta strefowo zró¿nicowana aktywnoæ proliferacyjna hepatocytów
w gronku wynika z odmiennego czasu trwania fazy G1 w poszczególnych strefach gronek.
Jest zdecydowanie krótsza w strefie I i czas jej stopniowo wyd³u¿a siê w kierunku strefy II
i III. Wyd³u¿enie czasu trwania fazy G1 w poszczególnych strefach gronek mo¿e wynikaæ
z odmiennej aktywnoci cyklin i kinaz od cyklin zale¿nych [5].
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Ryc. 4. Proliferacja do komórek prowadz¹ca regeneracji mi¹¿szu w¹troby jest precyzyjnie regulowana poprzez sekwencyjne uruchamianie kolejnych grup genów.
Proliferation of cells that leads to regeneration of the liver parenchyma is precisely regulated
through sequencial turning on the respective groups of genes.

Do chwili obecnej nieznane s¹ mechanizmy inicjacji regeneracji w¹troby. Normalne,
prawid³owe hepatocyty nie odpowiadaj¹ na sygna³y mitogenne. Owa odpowied pojawia
siê po czêciowej hepatoktomii, po podwi¹zaniu naczyñ w¹trobowych i wynikaj¹cych st¹d
zaburzeñ cinienia krwi, po podaniu substancji toksycznych generuj¹cych rozleg³¹ martwicê narz¹du np. czterochlorku wêgla, alkoholu allilowego, niektórych nitrozoamin, pestycydów, rozpuszczalników organicznych itp.
Do potencjalnych czynników uwra¿liwiaj¹cych komórki w¹troby na sygna³y mitogenne nale¿y aktywator plazminogenu typu urokinazy [5]. Pojawia siê on w fazie inicjatorowej regeneracji (pierwsze minuty po hepatoktomii) aktywuj¹c metaloproteinazy macierzy
pozakomórkowej oraz stymuluj¹c dimeryzacjê HGF. Dopiero forma heterodimerowa HGF
wi¹¿e siê efektywnie z receptorem cMET/HGF-R i przekazuje sygna³ startu proliferacji.
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Transkrypcja tkankowego inhibitora metaloproteinazy (TIMP-1) przebiega w komórkach
nieparenchymalnych w¹troby zlokalizowanych w przestrzeniach wrotnych Dissego i naczyniach zatokowych. Poziom syntezy owych inhibitorów szybko wzrasta wraz z narastaniem tempa proliferacji. Zatem przebudowa macierzy zewn¹trzkomórkowej wyprzedza
i towarzyszy proliferacji [5]. Z kolei resynteza i stabilizacja macierzy byæ mo¿e jest odpowiedzialna za zahamowanie pozytywnej odpowiedzi w¹troby na mitogeny. Czynniki wzrostowe z rodziny TGFb s¹ negatywnymi regulatorami wzrostu hepatocytów, pozytywnie
natomiast oddzia³ywaj¹ na proliferacjê komórek Browicza-Kupffera, Ito, przyczyniaj¹c siê
do rekonstrukcji naczyñ zatokowych otaczaj¹cych blaszki w¹trobowe. Zarówno hepatocyty jak i komórki nieparenchymalne produkuj¹ TGFb i jego poszczególne izoformy w formie nieaktywnych homodimerów. Ich heterodimeryzacja bêd¹ca konsekwencj¹ wp³ywu
plazminogenu pozwala wspomnianym czynnikom wzrostowym na powi¹zanie siê z receptorem TGFb-RI i TGFb-RII i przekazanie sygna³u. Obok TGFb wród czynników hamuj¹cych proliferacjê hepatocytów po resekcji czêci w¹troby wymienia siê aktywinê A produkowan¹ autokrynnie oraz INFg wytwarzany przez aktywne limfocyty wspomagaj¹ce. Tak¿e IL-1 powstaj¹cej na terenie komórek Browicza-Kupffera i w ródb³onku naczyniowym
przypisuje siê rolê negatywnego regulatora wzrostu hepatocytów.
Do pozytywnych regulatorów proliferacji hepatocytów nale¿¹ HGF i TGFá, natomiast
VEGF poprzez receptory FLTR-1 i FLTR-2 pobudza wzrost komórek ródb³onkowych.
Cytokina TNFa, i to bez towarzysz¹cego deficytu tkanki w¹trobowej wywo³anego hepatektomi¹, wywiera silne dzia³anie proliferacyjne poprzez ekspresje natychmiastowych genów wczesnych oraz wi¹zanie czynnika transkrypcyjnego AP-1. Pewn¹ rolê w naprawie
uszkodzonej w¹troby po toksycznym uszkodzeniu odgrywa tak¿e IL-6 [5].
HGF nie jest syntetyzowany w hepatocytach. Wytwarzaj¹ go natomiast komórki pochodzenia mezenchymalnego zarówno ulokowane w w¹trobie (komórki Browicza-Kupffera,
komórki Ito, komórki ródb³onkowe) jak znajduj¹ce siê w nerkach i p³ucach. Bezporednio po dowiadczalnej hepatoktomii pozap³ucne ród³a syntezy HGF maj¹ istotne znaczenie dla sprawnego uruchomienia proliferacji hepatocytów. Jest to wa¿ne, z tego powodu, i¿
omówiony czynnik wzrostowy oprócz silnego dzia³ania mitogennego posiada równie¿ rolê
moto- i morfogenn¹ w stosunku do hepatocytów. HGF dzia³a, jak wspomniano, poprzez
receptory c-MET HGF-R znajduj¹ce siê na b³onach plazmatycznych hepatocytów oraz
komórek macierzystych, owalnych.
Patrz¹c chocia¿by na miejsca syntezy czynników wzrostowych i cytokin TNFa, HGF,
TGb1, aktywiny, IL6) mo¿na wysnuæ wniosek, i¿ pomylny przebieg regeneracji wymaga
cis³ego wspó³dzia³ania komórek mezenchymalnych, a zw³aszcza Browicza-Kupffera oraz
proliferuj¹cych hepatocytów. Wy³¹cznie syntezy TGFa, który jest zapewne pierwotnym
hepatocytarnym mitogenem, jest modulowane przez komórki mi¹¿szowe [5].
Ekspresja genu dla powy¿szego czynnika wzrostowego nastêpuje wczeniej ni¿ samo
uruchomienie procesu regeneracji. TGFa ³¹czy siê na b³onach plazmatycznych komórek
mi¹¿szowych z receptorami czynnika wzrostu ródb³onka EGF-R.
Regeneracja w¹troby jest procesem wieloetapowym wymagaj¹cym tzw. inicjacji (primingu). Ten odwracalny etap regeneracji ma na celu uczulenie komórek na wy¿ej omówione czynniki wzrostowe i cytokiny. Polega na wprowadzeniu hepatocytów znajduj¹cych siê w fazie spoczynkowej (Go) w pierwszy etap cyklu komórkowego (G1). W zró¿nicowanych hepatocytach nastêpuje wówczas aktywacja czynników transkrypcyjnych NFkB
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i STAT3 a tak¿e AP-1 i C/EBP. Owe czynniki transkrypcyjne wyzwalaj¹ z kolei ekspresjê
ok. 70 natychmiastowych genów wczesnych: C-myc, C-fos, C-junB. Kontynuacja cyklu
komórkowego i przejcie z fazy G do S wymaga dzia³ania TGFa i HGF, które umo¿liwiaj¹
przekroczenie punktu restrykcyjnego fazy G1. W kolejnym etapie, w kilka godzin po hepatoktomii dochodzi do ekspresji genów wczesnych opónionych  HRS/SRp40, koduj¹cych bia³ka bogate w argininê i serynê (bia³ka SR), odpowiedzialnych za modulowanie
alternatywnej obróbki RNA. W 12 godzinie procesu wysok¹ aktywnoæ wykazuj¹ tak¿e
bia³ka BCL-XL z rodziny BCL2. Drugi szczyt aktywnoci wymienionego bia³ka ma miejsce w 48 godzinie po hepatektomii. Zbie¿noæ czasowa pomiêdzy poziomem aktywnoci
bia³ka z rodziny BCL2 w hepatocytach, a biegiem cyklu komórkowego wydaje siê sugerowaæ, i¿ i one podlegaj¹ regulacji zale¿nej od fazy zaawansowania cyklu komórkowego.
W kolejnej fazie nastêpuje ekspresja genów cyklu komórkowego odpowiedzialnych za
syntezê odpowiednich cyklin i zale¿nych od nich kinaz (cdks). Maksymalna ekspresja cykliny D1 ma miejsce w tym przedziale cyklu komórkowego, w którym proliferuj¹ce hepatocyty nabieraj¹ autonomii replikacyjnej i s¹ ju¿ niezale¿ne od czynników wzrostowych.
Ekspresja cykliny A i B towarzyszy replikacji DNA i mitozie [5].
M. K a m i ñ s k i, R. W i a d e r k i e w i c z
DO LIVER CELLS ESTIMATE THE RISK OF DAMAGE BY CHEMICAL SUBSTANCES?
Summary
The article reviews the possible responses of liver cells to chemical insault. Both the necrosis and
different ways of apoptotic death are considered. The regulatory role of BCL2/BAX proteins, p53
protein as well as other proteins modulating its activity is also described.
The controlled proliferation is presented which base on transition of fully differentiated hepatocytes from the resting Go phase to G1 phase of cell cycle. It is triggerd by the loss of organ mass
after extensive necrosis induced by xenobiotics. In this context the interrelations between the parenchymal cells (hepatocytes) and nonparenchymal cells, intercellular matrix, released growth factors
are discussed. Tumorogenesis is also mentioned with special emphasis on the cell cycle control
points and run-away from apoptosis of some cells despite the serious mistakes present in their
DNA.
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