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Streszczenie

W pracy dokonano przeglądu charaktery stycznych dla komórek
nowotworowych zmian v/ błonach pUizmatycznych. W badaniach procesu
leukemogenczy samoistnej (myszy szczepu AKR) i popromiennej (my-
szy szczepu C57BI) scharakteryzowano zmiany właściwości ATPazy
zależnej od jonów Na i К oraz fosfatazy alkalicznej. Na tej
podstawie zaproponowano wyróżnianie okresu preleukemicznego, który
na poziomie komórkowym cecha ją; - wzrost aktywności fosfatazy al-
kalicznej; - spadek względnej aktywności ATPazy zależnej od jonów
Na i К ; - obniżenie wydajności pompy sodowo-potasowej; - obniże-
nie zawartości cAMP,

Abstract
Changes in plasma membrane pt'operties characteristic for* malignant

.tells were reviewed. Investigations of spontaneous (in АТСR mice ) and
radiation-indaced (in C57Bl) leukemogenesis were carried out; changes
in properties of Na , 1С ATPase and alkaline phosphatase were
characterized. On the basis of the results reported a pre-leukemie
stage was distinguished, corresponding to the following features at
the cellular level: - increase in activity of alkaline phosphatase;
- decrease in relative activity of Na , К ATPase; decrease in
efficiency of the Na К pump; - decrease in с AMP content. •

Резюме
Сделан обзор существующих сведении о свойствах плазмати-

ческих ыеыбраи характеризующих злокачественные клетки. Били
проведены исследования спонтанного (в мышах AKR) к индуци-
рованного радиацией (в мышах C57BL) лейкеыогенеза; характе-
ризовано свойства N a + K + ЛТП-азы и алькалической фосфатазы*
Из полученных результатов различено пре-леШсемическук» стадию
•отвечаюпую следуши-ш характерны:.! чертам на клеточном уровне:
- увеличение активности алькалическои Лосфато.зы; - уменьше-
ние относительно!! активности N a * г£+ ЛТПазы; - уучьшекие
эЛ^-ективностк Na +, К^-насоса; -уменьшение содерганич !*икли-
ческсго .-Wił»
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WSTĘP

Do cech charakterystycznych procesu kancerogenezy należy długi
okros latencji, w którym komórki pozornie nie różnią się od, komó-
rek prawidłowych. Jednym z kierunków badań nad kanceroguenzą jest
poszukiwanie swoistych dla procesu nowotworowego wyznaczników
(and. markers) enzymatycznych, antygenów lub innych składników ko-
mórkowych, ponieważ mogłoby to dostarczyć możliwości diagnostycz-
nych i terapeutycznych we wczesnych etapach choroby nowotworowej,
W badaniach tych próbuje się ustalić, czy istnieją wyznaczniki typo-
we dla komórek nowotworowych, których pojawienie wyprzedza usta-
lenie cech uważanych za najbardziej charakterystyczne dla fenotypu
właściwego komórce nowotworowej.

Komórki nowotworowe wykazują wiele własności morfologicznych,
fizjologicznych, biochemicznych i immunologicznych różniących je od
komórek prawidłowych.

Aby obserwowana różnica między komórką nowotworową a prawid-
łową mogła być uznana za swoistą dla nowotworu, muszą być spełnio-
ne następujące kryteria:

1. odchylenie od stanu prawidłowego niezależne od histologicznego
pochodzenia komórki oraz czynnika transformującego;

2. zmiana w wyniku procesu nowotworowego a nie w konsekwencji
wcześniejszego odchylenia od normy;

3. swoisty, to jest, nie obserwowany w czasie rozwoju ontogene-
tycznego przejaw transformacji.

Następujące przejawy transformacji nowotworowej spełniają wyżej
wymienione kryteria:

1. Zdolność do przejścia nieograniczonej liczby pasaży w hodowli;
2. zdolność do wzrostu w półpłynnym agarze;
3. znikome hamowanie kontaktowe wzrostu bądź jego kompletny brak.

Często wymieniane w podręcznikach kryterium transformacji nowotwo-
rowej, jakim jest zdolność do wytwarzania guzów po wprowadzeniu
do organizmu zwierzęcego, bywa zawodne, jak to ma miejsce na
przykład w przypadku limfocytów ludzkich stransFormowanych nowo-
tworowo wirusem Epstein-Bcirr*a. Komórki te wytwarzają guzy po
wszczepieniu śródczaszkowym, natomiast ich wprowadzenie podskór-
ne nie wywołuje takiego efektu fj.42,300,431].

Błona plazrnatyczna, która, jest wysoce zorganizowaną, aktywną
strukturą, pełni, dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze środowiskiem
zewnętrznym, ważną rolę w biologicznych mechanizmach kontrolnych.
Bodźce napływające z otoczeniu komórki powodują zmiany w błonie
plazmatycznej, na przykład w aktywności enzymów błonowych między
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innymi takich, jak ATPaza zależna od jonów Na i К , cyklaza ade-
nylowa, czy fosfataza alkaliczna. Wydaje się, że również za cechy
fenolypowe komórki stransfurmowanej odpowiedzialne są w znacznym
stopniu zmiany w błonie plazmatycznej. Powszechnie stosowany ter-
roin "zmiany błonowe" jest okreśioniem złożonych zjawisk i odnosi
się do różnych właściwości błony plazmatycznej, nie tylko enzyma-
tycznych. Najbardziej znaczącymi z nich są zmiany w ilości poszcze
gólnych składników błony oraz w ich rozmieszczeniu.£207,395],
Dlatego też w dalszej części tekstu omówione zostaną krótko te wy-
brane spośród licznych różnic między komórkami nowotworowymi
a ich prawidłowymi odpowiednikami, które wiążą się z modyfikacją
właściwości błon plazmatycznych,

1,1, Mikrolepkość i płynność błon plazmatycznych komórek
prawidłowych i nowotworowych

Od momentu zaproponowania przez Singer* a i Nicolson*a (.
mozaikowej struktury błony (por.rys.].), wielu autorów omawia płyn-
ność błony plazmatycznej jako cechą opisującą jej stan funkcjonalny.
W błonach plazmatycznych ssaków dot3'czy to zwykle latcralnej ruchli-
wości składników błony t j . zdolności przemieszczania sią w płasz-
czyźnie błony. Właściwość ta odzwierciedla zdolność komórek do wy-
konywania różnych funkcji biologicznych fcyt.za 3SCTJ. Wykazano, że
cytoszkielet kontroluje boczne przemieszczanie białek błonowych [209,
38О]. Przemieszczanie takie może także zależeć od mikrolepkości
warstwy Upidowej. Dzięki zastosowaniu metody polaryzacji fluores-
concji można tę mikrolepkość mierzyć. Określono trzy główne cechy
charakterystyczne, opisujące fizyczny stan obszaru lipidów ego w bło-
nie: molowy stosunek cholesterolu do fosfolipidów, sfingomieliny do
fosfatydylocholiny oraz stopień nasycenia łańcuchów acylowych w fos-
folipidach Г195]. Skład i stan fizyczny lipisów może wywierać znaczny
wpływ na aktywność enzymów wchodzących w skład błon plazmatycz-
nych. Problem ten będzie poruszony w punktach 1.4.2.i 1.4.3,

Przy zastosowaniu DPH (l,6-dwurenylo-l,3,5 heksatrien) jako
sondy, wykazano niższy stopień polaryzacji fluorescencji, wskazują-
cy na obniżoną mikrolepkość warstwy Upidowej w komórkach bia-
laczkowych w porównaniu z limfocytami prawidłowymi | 174,195].
Znaczny wzrost płynności błony komórek białaczkowych byl skorelo-
wany 7. wyraźnym spadkiem stosunku molowego cholesterolu do fosfo-
lipidów [195-197,394,396,466]. Postulowano, że jednym /. mechaniz-
mów tego zjawiska jest swoiste odwarstwianie pęcherzyków błonowych
charakteryzujących się wysokim stosunkiem cholesterolu do fosfolipi-
dów i 327,342,434]. Poparcia dla tej hipotezy dostarczyły badania su-
rowicy otrzymanej od pacjentów chorych na biahic/.ki, w której stwier-
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т;

Rys. l . Model struktury błony komórkowej w/g Singer'a
i Nicolsonła [402].
T. i T, odpowiadają rózuym stanom w czasie;

1 Ct

G P . . GP„ - kompleksy glikoproteinowe z elementami
szkieletu komórkowego;

U - zespól nukrotubul.
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dzono obecność takich pęcherzyków posiadających wysoką aktywność
enzymu znacznikowego błon - 5-nukleodazy ( E.C. 3,1,3.5.) |_327].
Jednocześnie ukazały się prace, w których wskazywano, że stosowa-
na w pomiarach polaryzacji pluorescencji sonda (DPH) wykrywa ra-
czoj xmiany w hydrofobowych obszarach białkowych błon plazmatycz-
nych, niż zależną od zawartości cholesterolu i nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, płynność warstwy fosfolipidów [273,274J,
W świetle tych wyrywkowych, jak dotychczas, danych wydaje się, że
transformacja nowotworowa powoduje zmiany w dynamicznej stiniktu-
rze błon,

1.2. Glikoprotelny i glikolipidy w błonach plazmatycznych
komórek nowotworowych i prawidłowych

Porównanie właściwości błon plazmatycznych komórek prawidło-
wych i nototwoi'owych doprowadziło do zaproponowani a definicji tzw,
"stransformowanego fenotypu" £421]. Najważniejszymi zmianami w
w strukturze powierzchni komórkowej, prowadzącymi do pojawienia
się wspomnianego fenotypu są:

- zmiany w ilości i składzie glikozaminoglikanów płaszcza komór-
kowego (ang. glycocalix);

- zmiany strukturalne w łańcuchach oligocukrowych głikopeptydów
uwalnianych z powierzchni komórki po działaniu trypsyny;

- konformacyjne zmiany białek na zewnętrznej powierzchni błony
plazmatycznej;

- ekspresja nowych, swoistych antygenów o charakterze glikopro-
tein lib glikolipidów.

1.2,1. Glikoproteiny

W poszukiwaniu idealnego wyznacznika nowotworowego, zwróco-
no uwagę na glikoproleinę o c.cz. 200000 - 250000, opisywaną przez
wielu autorów jako LHTS ("58,189], CSP [42.1,465], gap a !'67,3SlJ,
SFA [428,446], fiłn^nektyn^l45,1.88,408,427,437,464J, która uwal-
niana jest z powierzchni komórek «transformowanych |jS6,.l87]. Zja-
wisko to obserwowano w układach modelowych t.j. w hodowlach ko-
mórkowych poddanych trans formacji za pomocą wirusów DNA £60,67,
82,133,429} lub RNA[222,310,426\446]. Jednocześnie jednak wyka/.a-
no występowanie Unii komórek strnnsformowanych, w których zawar-
tość tego białka była luka sama jak w komórkach macierzystych [67,
205,322]. l-'ibroivcktynio przypisywano różne Funkcje, ale wydaje się,
że. białko to wpływa głównie na wtnściwości błony plazmatycznej /.wią-
zane z adhezją [437]. Dodanie egzogennej i'ibronektyny do hodowli ko-
mórek straii*formowanych przywraca mi wielo morfologicznych właś-
ciwości komórek prawidłowych oraz zwiększa ich adhezję 1.84].
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Wiole danych wskazuje, że komórki stransformowane mają obniżoną
zdolność syntezy fibroncktyny [l,3lO]i/lub obniżoną zdolność dp jej
wiązanie» D90,310,4371. Wydaje się, zeГЬШкоto, obok omawianego
dalej białka o c.cz, 100000, jest jednym z najlepszych kandydatów
na idealny wyznacznik transformacji nowotworowej.

Postuluje s ię, że wiele różnic między glikoproieinami otrzyma-
nymi z komórek nowotworowych i prawidłowych, wynika ze zmian
w części oligocukrowcj £255]. Zaobserwowano w komórkach nowo-
tworowych wzrost glikozylotransferaz [31,38-41,72,202,239,398]
oraz stwierdzono też zmiany glikozylotransfcraz w surowicy pacjen-
tów ze schorzeniami nowotworowymi [21,31,73,202]. Podwyższony
ciężar cząsteczkowy glikopeptydów izolowanych z komórek strans-
formowanych jest spowodowany między innymi większą zawartością
kwasów sjalowych w tej frakcji [55,56,143,154,432,442,443,455,
468]. Obserwowano mianowicie obniżenie masy cząsteczkowej frakcji
"dużych glikopeptydów" po działaniu sjalidazy C430,432,433,443-4451.
Zwiększona zawartość reszt kwasów sjałowych jest najprawdopodob-
niej wynikiem wzrostu aktywności sjalotransfer&z błonowych С39,40,
42,91,126,143,202,27S,311,400,443]. Jednocześnie jednak stwierdzo-
no przypadki obniżonego poziomu sjalotransferaz С95,153,154,412]
w komórkach nowotworowych i w surowicy. Wykazano ponadto moż-
liwość powstawania w komórkach stransformowanych glikopeptydów
с wyższym, ciężarze cząsteczkowym, powstałych w wyniku wytwa-
rzania dodatkowych odgałęzień reszt cukrowcowych £40,144,303,
377,417,457,460J, Obecność glikoprotein błonowych o dużej zawar-
tości kwasów sjalowych, typu mucyn stwierdzono w szerniakach my-
sich £32,33] oraz w raku piersi u kobiet [70]. Z powyższych danych
wynika, że zmiana aktywności ajalotransfeгаг może prowadzić do
modyfikacji w składzie i strukturze glikoprotein, a w efekcie, do
zmian у fenotypu komórek С 311].

1.2.2. Wiązanie lektyn roślinnych przez komórki
nowotworowe i prawidłowe

Stwierdzono, że wiele komórek nowotworowych ulega aglutynacji
pod wpływem lektyn w wyższym stopniu niżekomói^ki prawidłowe jj397>
449]. Zjawisko to można wyjaśnić zakładając:

- wzrost ilości miejsc wiążących na powierzchni błony plazma-
tycznej;

- syntezę de novo receptorów lektyn;
- przebudowanie konformacyjue powierzchni błony plazrnatycznej,

w wyniku którego następuje przemieśze2.en.ic miejsc receptoro-
wych lektyn do utworzenia konfiguracji umożliwiającej związa-
nie lektyu, a następnie aglutynację Г_418],
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Ponadto, po 8^уЛйгАгеши.,„.й1с|,;|̂ погк1_ prawidłowe ulegają zwiększo-
nej aglutynacji w wyniku łagodnego trawienia trypsyną, wysunięto
tzw. fłhipotG/.«j miejsc ukrytych (zamaskowanych)" (ang. "crypticsitc
hypothesis") [397,4lBl '

IMrastrukturalne badania komórek pokrytych loktyuami, połączo-
nymi z fcrrytyną lub hemocy Janiną, czy toż znakowanymi izotopowo
•wykazały, że właściwie nie ma wyraźnych różnic w ilości związa-
nych aglut3'nm między komórkami strans formowany mi a prawidłowy-
mi [214,298,418], W świetle tych danych wzrosło prawdopodobieńst- .
wo słuszności trzeciej z powyżej wyliczonych hipotez, W ogólnie
zaakceptowanym modelu błony komórkowej, jako dynamicznej struk-
tury plynno-mozaikowej, przyjmuje się boczne przemieszczanie skład7
ników błony (_pyl,l4):..Stwi-erdapnpiiniqd.zyrinnymi, stosując lektyny
połączone z fluoresceiną, że'-miejsca" wiążące konkanciwaliną Л są
jednolicie rozmieszczone na powierzchni komórkowej w niskiej tem-
peraturze, natomiast po podwyższeniu temperatury szybko przesuwa-
ją się tworząc skupiska [298]. W \Vyniku tej obserwacji nasunęło
się pytanie сглг skupiska receptorów dla lektyn występują w błonach
komórek stransformawanych przed dodaniem lektyny, czy dopiero
działanie czynnika aglutynującego grupuje swobodnie przemieszczają-
ce się w płaszczyźnie błony cząsteczki receptorów?. Nie można dać
na to prostej odpowiedzi, ponieważ wydaje się, że wiązanie lektyn
przez komórki jest zjawiskiem złożonym i zależy od wielu czynni-
ków takich jak: natura cząsteczki lektyny, całkowita liczba miejsc
wiążących, liczba miejsc dostępnych, ruchliwość receptorów lekty-
nowych i zdolność tych receptorów do tworzenia skupisk w zależ-
ności od stopnia ich zakotwiczenia, raikroiepkość błouy OTPZ po-
wierzchniowe, transbłonowe ograniczenia w stosunku do cząstec/.ek-
receptorów lektynj' 12223,298,3411. W poszukiwaniu receptorów lek-
tyn wykazano, że w komórkach nowotworowych ( mięs aka, czerniaka,
chłonmka) białko o c.cz. = 100000 wiąże większe, ilości konkanawa-
liny Л, natomiast mniejsze - aglutyniny z kiełków pszenicy, w po-
równaniu z komórkami prawidłowymi. Wiadomo, że pierwsza z tych
Loktyn wiąże się z resztami numnozy i glukozy, podczas gdy druga
- z resztami N-o.cetylogłukozaminy; opisana różnica sugeruje zatein
zmianę w składnikach cukrowcowych białka receptorowego w wyniku
transformacji nowotworowej lj+04,463]. W limfocytach mysich typu 'Г
wykryto dwa białka wiążące swoiście konkanawoHno Л, o c c z .
25000 - 29000 które, jak się wydaje, mogą być tilloantygonami
Thy-1 [30Г]. Na podstawie powyższych wyników wysunięto hipotezę
że zmiany reszt cukroweowych. w białkach-receptorach lektyn mo-
gą powodować zwiększoną aglutynacje, komórek nowotworowych.
Inna koru-epcja. powstała n.n podstawie obserwacji, że na powierzch-
ni komórek stranriformowiiiiych zachodzi, po dodaniu egzogennego
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zmniejszenie ilości mikrokosmków z równoczesnym spadkiem
aglutynacji. Postuluje się, że te wypustki błonowe, zwiększając po-
wierzchnię komórek, powodują wzmożoną aglutynację komórek nowo-
tworowych. [319],

1,2.3, Glikolipidy

Wykrycie przez łlakomori*ego zmian w ilości glikolipidów we
krwi pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi zapoczątkowało ba-
dania in vitro nad składem glikolipidowym komórek stransformowa-
nych nowotworowo [159]. Pierwsze badania nie wykazały korelacji
między składem glikolipidowym, wzrostem i onkogennością komórek
stransformowanych wirusowo £ 375,469]. Jednocześnie obserwowano
zmiany w ilości i strukturze glikołipidów błonowych w komórkach
stransformowanych wirusami onkogennymi RNA i DNA, kancerogena-
mi chemicznymi oraz w nowotworach spontanicznych£22,4.8,49,157,
213»213a]. Dodatkowym powodem znacznego ostatnio ożywienia
w dziedzinie badań nad glikolipidami komórek nowotworowych jest
opisane przez Hakomori*ego Cl58] zahamowanie wzrostu komórek
stransformowanych nowotworowo przez przeciwciała skierowane
przeciwko gangliozydowi GM3. Szczególne zainteresowanie budzi
także obserwowany wzrost w ilości gangłiozydów £179,227,248,4-13]
skorelowany z podwyższeniem aktywności sjalotransferaz I i II [373]
Postuluje się, że wzrost ilości gangłiozydów w surowicy zwierząt
ze schorzeniami nowotworowymi £227,243,332 ]może indukować immu-
nosupresję gospodarza ЛУ stosunku do komórek nowotworowych [231,
249,373]. Wyniki badań, w których wykazano, że pojawienie się gli -
kolipidu as]o.to-GMl towarzyszy transformacji nowotworowej fibro-
blastów l_360 j ora.?, rozwojowi ostrej białaczki Hmfoblast3'cznej[289]
nasuwają ip.yil, że może wśród tych związków należy prowadzić po-
szukiwania użytecznego wyznaczaika procesu nowotworowego.

1.3. Antygeny towarzyszące nowotworom

Jedną z różnic między komórkami nowotworowymi i normalnymi
jest obecność, u tych pierwszych, nowych antygenów. Ich rozpoznanie
może mieć zasadnicze znaczenie w naturalnej obronie organizmu
przeciwko rozwojowi nowotworów [50,128, .1.29]. Antygeny stwierdzo-
ne w komórkach nowotworowych można podzielić na trzy kategorie
[50]:

1. Antygeny, któro mogą być uwalniane przez komórki nowotworo-
we do krwioobiegu, głównie antygeny płodowe i łożyskowe.

2. Antygeny powierzchniowe,
3. Antygeny wewnątrzkomórkowe.



W tabeli 1 podano przykłady antygenów płodowych t łożyskowych
oraz podstawowe nowotwory, z którymi związane jest ich wystę-
powanie.

Tabelą 1, Antygeny płodowe i łożyskowe Cl 283

Antygen

1, Płodowe

antygen- karcino-
embrionalny (С ЕА)

o( «fetoprotcina

-fetoproteina

teina

sułfoglikopro-
teina

antygen (o -onko-
płodowy

antygen związany
z białaczką

2. Łożyskowe

gonadotropina
kosmówkowa (HCG)

i [-, -podjednostka
HCG

o^ -pótljednostka
HCG

Pochodzenie
płodowe

przewód po-
karmowy

wątroba, prze-
wód pokarmowy

przewód po-
karmowy

wątroba

przewód po-
karmowy

narządy pło-
dowe

różne tkanki

trofoblast

trofoblast

trofoblast

Obecność
we krwi
chorych_

Nowotwór

50 % wszystkich
nowotworów

wątrobiaki, po-
tworniaki

11 % wszystkich
nowotworów

białaczki, choro-
ba Hodgkina

sok żołądków)'
w nowotworach
żołądka

wsz3'stkie typj' ra-
ka, niektóre chło-
niaki

białaczki, choi-o-
ba llodqkina

rak kosmówkowy.
pot worn Laki, no-
wotwory trzustki

16 % nowotworów
płuc, nowotwory
trzustki

rak kosmówkowy,
potworniaki
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Z antygenów wymienionych w tabeli 1 najlepiej scharakteryzowano
dotychczas antygen karcinoembrionalny (CEA) oraz ot -fetoproteine.
(AFP). СЕЛ jest odkrytą przez СокГа i Freedman*a £l4l\J gliko-
proteiną o c a . 200000 (28,128,364,426], Początkowo uważano, że
wysokie stężenia CEA we krwi towarzyszą nowotworom odbytnicy
i okrężnicy, ale późniejsze badania wykazały, że występuje on rów-
nież u pacjentów z innymi schorzeniami nowotworowymi, zarówno
złośliwymi jak i łagodnymi £50,84,269,2881. Podobnie do CEA
0C -fetoproteina jest syntetyzowana przez tkanki płodowe i komórki
nowotworowe [228], Ludzka c£ -fetoproteina jest pojedynczym łańcu-
chem polipeptydowym o c .cz . 70000, zawierającym 4% węglowoda-
nów oraz 2 reszty kwasu sjalowego na cząsteczkę białka £128,368],
AFP najczęściej występuje w nowotworach wątroby i jąder [269].
Większość antygenów płodowych jest obecna w czasie rozwoju
embrionalnego, po czym nie stwierdza się ich w dalszym rozwoju
osobniczym, zaś ponownie pojawiają się one w procesie kanceroge-
nezy £50,129,320]. Antygeny płodowo-nowotworowe są najprawdopo-
dobniej produktami powstałymi w wyniku derepi-esji genów z okresu
płodowego. Jako jeszcze jeden przykład ekspresji genów nowotwo-
rowo-płodowych rozpatruje się produkcję hormonów ektopowych,
a niektóre z hormonów wydzielanych przez łożysko były nawet pier-
wotnie zaliczane do białek nowotworowo-płodowych. Ektopowa syn-
teza wielu hormonów peptydowych jest wystarczająco dobrze udoku-
mentowana, a wielu autorów przypisuje im nawet rolę "znaczników"
procesu nowotworzenia £225 a ] .

Istnieje wiele przypuszczeń, że powierzchniowe antygeny komór-
kowe zależne od genomu wirusa (CSAs - Cell Sui-face Antigens) f234],
mysie(GCSA, MCSA) £115,234,307,308], kocie (FOCMA - Feline"
Oncomavirus-associated Cell Membrane Antigen) £208,409 ] i ptasie
(TSSA - Tumor Specific ^ell Surface Antigen) £359], mają związek
z wirusowymi białkami szczepowo-swoistymi syntetyzowanymi w cza-
sie infekcji wirusami ostrej białaczki kur i myszy j"35,l69 f 184,347K
374,459]. Prawdopodobnie stała obecność tych białek w stransfor-
mowanych komórkach potrzebna jest do utrzymania stanu transfor -
macji £149].

Badania mysich i szczurzych nowotworów naturalnych i indukowa-
nych in vivo oraz linii komórkowych stransformowanych in vitro
wskazują, że w procesie nowotworowym zmienia się jakościowa i iloś-
ciowa ekspresja antygenów kodowanych przez kompleks zgodności
tkankowej 11-2 [76,9^,275,286]. Istnieje pogląd, że pewne swoiste
dla nowotworów antygeny trans plantacyjne TSTA (ang. Tumor
Specific Transplantation Antigen) są zmienionymi formami antygenów
głównego kompleksu zgodności tkankowej H-2 £254,317]. Te "neo-
antygeny", odpowiedzialne za reakcję odrzuceni;! przeczczepu u bior-
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ców syngenicznych, wykryto w indukowanych chemicznie nowotwo-
rach w szczepach wsobnych myszy i szczurów [.17,47,243,287,306,
358J, Wykazano, że TSTĄ mają wiele cech charakterystycznych dla
antygenów zgodności tkankowej, takich jak wysoki stopień polimor -
Пяти i zdolność do wywoływania odpowiedzi komórkowej i humoral-
nej [201,263,2643, Z drugiej strony rozdzielono TŚTA od H-2 kil -
Ku nowotworów indukowanych metylocholantrenem, wykorzystując ich
rużue powinowactwo do lektyn [11], Dotychczasowe badania nie do-
starczyły jednak wyraźnego dowodu, że antygeny TSTA pojawiają
się w wyniku derepresji "cichych", (nieczynnych, nieulegających
transkrypcji) genów w nowotworach, co doprowadzałoby do ekspresji
"obcych" dla danego haplotypu antygenów H-2, nieobecnych na po-
wierzchni komórek w tkankach prawidłowych [ 135,136,265,266,317,
462].

Znacznie mniejszy zasięg występowania, niż omówione, wyżej an-
tygeny zgodności tkankowej H-2, mają antygeny różnicowania, zwią-
zane z określonymi etapami różnicowania tymocytów i komórek T
Г8,271]. Należą "do nich antygen Thy-1 Г203,340,344] oraz antyge-
ny Ly [44,46] i Tl [£5,3093. Właściwością układu antygenów Tl
jest możliwość pojawiania się poszczególnych antygenów i ich kom-
binacji na powierzchni komórek białaczkowych myszy szczepów Tl
[45,309]. Ostatnio wykazano, że w przypadkach białaczki sponta-
nicznej (samoistnej) myszy AKTi/j i C58/J oraz indukowanej
(C57B1/6) następuje znaczne podwyższenie ekspresji antygenu Ly
11.2 na powierzchni komórek szpiku i grasicy w czasie progresji
procesu bialaczkowego od preleukemii do wczesnej fasy białaczki.
W momencie, kiedy zwierzęta wchodziły w późniejszą fazę choroby
obserwowano gwałtowny skok w ekspresji Ly 11.2 С 276]. Ponieważ
nie stwierdzono powyższych zmian w ontogenezie myszy zdrowych,
wydaje się, że ilościowe zmiany tego antygenu byłyby doskonałym
wyznacznikiem leukeroogenezy.

W tej chwili istnieje przj'puszczcnie, że antygeny płodowe, stwier-
dzane na powierzchni komórek białaczkowych nie są produktami de-
represji genów, czy też "różnicowania wstecznego" [426], a raczej
stanowią cechy charakteryst3rczne komórki docelowej dla czynnika
transformującego. Komórka taka byłaby na niższym etapie różnico-
wania w danej linii rozwojowej krwinek białych Ll5l].

1.4. Różnice w aktywności i składzie enzymów błonowych
między komórkami prawidłowymi i nowotworowymi

Wykrycie- zmian w aktywności enzymów w komórkach nowotworo-
wych w porównaniu г ich prawidłowymi odpowiednikami mogłoby być
użyteczne we wczesnym rozpoznaniu nowotworów, w śledzeniu postc-
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pu choroby oraz w ocenie skuteczności leczenia stosowanego w scho-
rżeniach nowotworowych. Z każdym rokiem, w wyniku intensywnych
badań prowadzonych w wielu placówkach naukowych wydłuża się lista
enzymów kandydujących do roli idealnego wyznacznika procesu nowo-
tworowego. Ponieważ, jak wspomniano wcześniej, istnieje ścisły zwią-
zek między transformacją nowotworową a zmianami wielu właściwości
błon komórkowych, poszukiwano wyznacznika enzymatycznego również
w błonie plazmatycznej. Poszukiwane zmiany w akty wnoś ciach enzy-
matycznych musiałyby spełniać kryteria dla wyznacznika procesu no-
wotworowego wymienione na początku wstępu.

Badanie różnic enzymatycznych między tkanką nowotworową a pra-
widłową ma na razie znaczenie jedynie poznawcze, podczas gdy wy-
krycie w surowicy pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi zmian
w aktywności ach takich enzymów jak np, fosfataza kwaśno [75,125J
i alkaliczna С 61,295,385], 5*-nukleotydaza[385], rybonukleaza f.343],
'\4 -glutamylotransferaza [3853i glukozylotransferaza С31Д7О], hista-
minaza С23,24], enzymy szlaku glikolitycznego [3S5], znalazło już
częściowo zastosowanie praktyczne w diagnostyce chorób nowotwo-
rowych,

W dalszej części tekstu zostaną omówione trzy enzymy - fosfa-
taza alkaliczna, ATPaza zależna od jonów Na i К oraz cyklaza
adenylowa, które mogą służyć jako wskaźniki zmian zachodzących
w błonie plazmatycznej w wyniku transformacji nowotworowej.

1.4.1. Fosfataza alkaliczna
Fosfataza alkaliczna ( fosfohydrolaza monoestrów ortofosforano-

wych E.C. 3.1.3.1.) jest enzymem hydrolizującym w środowisku
zasadowym szereg monofosforamów organicznych 1.224]. Enzym ten
ma także zdolność hydrolizowania organicznych [103,104,116 ] i nie-
organicznych [85,284J piro.fosfora.now. Obserwacje w mikroskopie
elektronowym wykazały, że enzym ten znajduje siq w błonach plaz-
matycznych [118,122,204,370]. Za ścisłym związaniem enzymu
z błonami plazmatycznymi. przemawia toż konieczność użycia w celu
uwolnienia go do roztworu takich metod jak: ekstrakcja butanolem
[137,177,241,242,425,436,47lj, rozbijanie ultradźwiękami [245],
czy też stosowanie detergentów (SDS, Tritoti-X-100) [112,267*].
Mimo, że fosfataza, alkaliczna jest szeroko rozpowszechniona
w świecie zwierzęcym - jej funkcja, jak dotychczas, nie została spre-
cyzowana. Wykazano, że oczyszczony enzym jest glikoprotcinn
o c c / . . 150000 - 170000 [68,"241,296,30^436], s 2 0 mieści 'się
między 6 a 7 f_£>&, .112,29b,436 ] а zawartość węglowodanów - 1.5-20 %
[68,4363. Cząsteczka enzymu zawiera jon cynku (Zri" ) niezbędny
dla aktywności enzymatycznej [92]. lln/.ym wiażc także magnez, któ-
ry ma właściwości stymulujące jego aktywność \2,68,69,11.2,176,304j.
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Inkubacja preparatu enzymatycznego z BDTA lub przy niskiej war-
tości pil powoduje aa oąól nieodwracalny spadek aktywności Г.112,
176,245,304,471,472].

Wielu autorów uważa, że fosfataza, alkaliczna jest aktywna w for-
mie dimeru 81,165,241,296,304,425. . Nie udowodniono jeszcze osta-
tecznie czy przejście monomer-» dimer, hamowano przez L-fonyloala-
ninę, jest wynikiem odwracalnej fosforylacji Г_29б], Niektórzy autorzy
uważają, że fosfataza alkaliczna w formie aktywnej jest tetramerem
[176,436,471,472]. Ponieważ wykazano w wątrobie występowanie for-
my dimerycznej oraz niewielkich ilości formy tetramerycznej [250],
wydaje się, że powyższe sugestie co do liczby pocljednostek w aktyw-
nej formie enzymu nie wykluczają się nawzajem. Biorąc pod uwagą,
że aktywność fosfatazy można wykryć po rozdziale elektroforotycz-
nym na żelu poliakryloamidowym w obecności SDS [35a, 193] należy
sądzić, że także monomer zdolny jest do hydrolizowania estrów
fosforanowych,

Wykazano liczne różnice we właściwościach fosfataz pochodzą-
cych z różnych, tkanek. Swoiste dla danej tkanki izoenzymy fosfata-
zy nie wykazują większych różnic w takich właściwościach, jak
optimum pli 1.436], stała Michaslisa [285], czy też współczynnik se-
dymentacji 1,121,436.], Różnią siq one jednak w dużo wi<jksz3on stop-
niu swoistością substratową [240], wrażliwością na czynniki chc-
miczne [119,191,321], reakcjami immunologicznymi l"34,43l, podat-
nością na inaktywację ciplną [250,333], czy też na działanie denatu-
rujące mocznika LlbJ i ruchliwością elektroforetyczną w takich, pod-
łożach, jak żel agarowy Г156,236,47Ol, agarozowy [101,236], skro-
biowy i"43,2851, poHakryloamiclowy Г117,217,236,405]oraz octan ce-
lulozy С 88,236" 248,24-9].

Uwzględniając właściwości poszczególnych izoenzymów, a prze-
de wszystkim ich wzajemne pokrewieństwo immunologiczne izoenzy-
my fosfatazy alkalicznej pochodzące z różnych źródeł podzielono na
3 klasy ant3rgenowe |^24б,270J:

1. fosfatazy łożyskowe;
2. fosfatazy jelitowe;
3. fosfatazy z wątroby, kości i nerki.

Postuluje sic, istnienie trzech różnych, genów strukturalnych odpowia-
dającym trzem powyższym klasom j" 15, 24G,270,283 i. Jeśli zatem fos-
fatazy uerkowu, kostna i wątrobowa są kodowane ргкея ten arim gon
sttikluralny, to i.c'i odmienny skład w cjo Iow od ano wy sugeruje, że każ-
da z tych tkanek musi niieć swoiste onzvmy dla pos;l-trnrislaeyjnej

ylacji białek CMizymat.vcznyt.-b I..27O].
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Istnieje pogląd, że różne formy fosfatazy alkalicznej ?. różnych
tkanek różnią się zawamością kwasów sjalowych |."68,177,229,246,
270,282], które mogą stabilizować enzym Cl 12,177,230,376].

Łożyskowa fosfataza alkaliczna jest biochemicznie i genetycznie
odrębna od fosfataz znalezionych w wątrobie, kościach, nerce czy
jelicie [ l 18]. W normalnym (prawidłowym) rozwoju osobniczym wystę-
powanie łożyskowej formy enzymu, jak sama nazwa wskazuje, jest
ograniczone jedynie do łożysk, jednakże w licznych nowotworach
o różnorodnym pochodzeniu pojawia się enzym o własnościach bar-
dzo zbliżonych do fosfatazy łożyskowej 0.20,152,l6l,200,206,215,
279,290,291]. Ta odmienna fosfataza jest często nazywana izoenzy-
mem Regana, od nazwiska pacjenta z rakiem oskrzelopochodnym,
u którego enzym ten został po raz pierwszy opisany 1,120]. Kolejne
przypadki pojawiania się tej fosfatazy zostały opisane w nowotwo-
rach jajników [291], piersi [291], przewodów żółciowych C206J i żo-
łądka Г279]. W wialu przypadkach, nowotworowe fosfatazy alkalicz-
ne ściśle odpowiadają łożyskowym pod względem takich właściwości
jak stabilność cieplna, podatność na hamowanie przez L-fenyloala-
ninę, reaktywność immunologiczna. Te cechy charakterystyczne wy-
raźnie odróżniają enzymy łożyskowe i nowotworowe od fosfataz po-
chodzących z innych tkanek [27,272].

Ostatnie badania wykazały, że odmienna fosfataza w pewnych
nowotworach może różnić się od enzymu łożyskowego podatnością
na hamowanie przez L-leuc3aię i mniejszą ruchliwością elektroforę-
tyczną w żelu skrobiowym [200,206,290]. Ten "wariant" fosfatazy
został nazwany izoenzj-mem Nagao I.290J. Trzecią formę odmiennej
fosfatazy znaleziono w wątrobiakach; różni się ona od enzymu ło-
żyskowego i innych.enzymów tkankowych wyższą ruchliwością
elektroforetyczną i stabilnością cieplną Г.172,441]. Ostatnio enzym
ten znaleziono również w raku żołądka i jelit СS9]«

Fosfataza alkaliczna z łożyska jest genetycznie polimorficzna,
o sześciu głównych fenotypach określonych przez trzy wspólne al-
lele PL , PL" i PL° locus łożyskowego Г2Д6]. Fenotypy te można
zidentyfikować dopiero na drodze elektroforezy prowadzonej w pH
8,6 i 6,0 |_100,166,354]. Ponadto stwierdzono obecność kilkunastu
tzw. rzadkich alleti. Postuluje się, że izoenzym Nagao reprezentu-
je rzadki fenotyp fosfatazy alkalicznej, który zosta! określony jako
"wariant D" [25-27,120,200]. Tak więc nowotworowe fosfatazy alka-
liczne mogą być determinowane przez rzadkie л Hele fosfatazy ło-
żyskowej, a tukże. cząsteczki enzymu mogą być przedmiotem post-
translacyjncj modyfikacji strukturalnej [27"J. Aby lepiej /.obrazować
różnice i podobieństwa między fosfatazami pochodzącymi z różnych
źródeł, podano w tabeli 2 niektóre właściwości wybranych izoen/.y-
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3. Sądzono nawet, że obecność fosfatazy podobnej do izoeuzy-
mu łożyskowego w łagodnych guzach jajnika jost ггашиц preneoplas-
tyczną [27J.

Tabela 2, Porównanie wybranych właściwości izoen/.ymów Fosfatazy
alkalicznej £89}
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Na ogól-pojawieniu się wyżej wymienionych izoenzymów w scho-
rzeniach nowotworowych towarzyszy zwiększona aktywność całkowi-
ta fosfatazy alkalicznej [81,89,302], jakkolwiek niektórzy autorzy
uważają, że spadek aktywności tego enzymu jest cachą charakterys-
tyczną procesu transformacji nowotworowej [14,389].

1.4,2. Adenozynotrójfosfataza zależna od jonów Na i К

Komórki zwierzęce cechuje wysokie stężenie jonów К i niskie
stężenie jonów Na w stosunku do stężenia tych jonów w otaczają-
cych komórki płynach fizjologicznych. Różnice stężeń tych jonów po
obydwu stronach błon plazmatycznych utrzymuje układ transportujący
jony К i Na , zwany pompą sodowo-potasową [,54,93,18.1,390]. Jest
to wbudowana w błonę plazmatyczną ATPaza, fosfohydrolaza ATP,
ATPaza zależna od jonów Na i К (E,C. 3.6. 1.3.) [54,93,155,
l8l,353,38A,390], Enzym ten katalizuje reakcję hydrolizy ATP,prze-
chodzącą przez kolejne etapy (rys .2 .) , w których biorą udział
ufosforyłowane formy enzymu[5,113,114,181,211,218,334,335,384,
440],

E 1 + ATP + N a T ^ ^T\ E, -(P) |(Na T ) + ATP

к
Dh - ® > K* - E 2 ( K ł ) ł Pl

K+

Rys.2. Etapy hydrolizy ATP przez ATPazę zależną od jonów
Na+ i K+

E - enzym; P - reszta fosforanowa;'P.. - fosforan nieorganiczny.

Enzym ten składa się z dwóch rodzajów łańcuchów polipeptydowyeh.
Większy odpowiada podjednostce katalitycznej (oć)o c lcz. około 100000
[54, l8 l ] . Grupa karboksylowa reszty glutaminLunu [54] lub asparagi-
niatiu [66,90] wchodzącego w skład tej podjednostki ulega fosl'orylacji
przez ATP w с/.asie reakcji katalizowanej pr/.ez enzym. Mniejsza
podjednostka(/3)jest glikoproteiną o c.cz. 45000 - 55000, Jej rola
w aktywnym transporcie nie jest dotychczas określona |"54, l 8 l ] .
Reszta cukrowcown zawiera kwas sjałowy, Fukozę, galaktozę, Ń-ace-
tyloglukozoamiaę i mannozę [.ISO]. Stwierdzono, że usunięcie 100%
kwasu sjalowego nic powoduje żadnego ubytku w aktywności enzyma-
tycznoj i_l8O,l8l]. Spec tor i Racker uważają, że |4id jedno» 1кн/3 jest
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również fosforylowana przez kinazę białkową, co wg autorów ma zna-
czenie regulatorowe [339], Większość badaczy uważa, że enzym jest
dligomecnn zawierającym dwie podjednostki katalityczne oC |_ 185,226,
232,235], natomiast brak zgody co do liczby podjodnostek glikoprotei-
teinowych w aktywnej formie enzymu [210]. Ostatnio ukazały sie, pra-
ce» których autorzy ustalili ciążar podjednostki o< na 120600 -4600
i/3 na 42 800 t i 000 (nerka królika )|]325] (oraz 106000 . 121000
i 36000 - 56000 (nerka psa [86,110,168]). Badania immunologiczne
wykazały obecność odrębnych podjednostek c< i ot + , o różnicy
w c.cz, 10000, występujących w komórkach mózgu szczura i psa,pod-
czas gdy komórki nerki tycli zwierząt zawierały tylko podjednostkęo(
C37o*3« Postuluje się też możliwość, występowania enzymu w formie te-
trameru o c .cz. 320000 - 330000 [53,105,111,£82}. +Jak już wspom-
niano wcześniej, ATPaza zależna od jonów Na i К jest odpowie-
dzialna иа transport tych jonów przez błonę plazmatyczną. Na rys .3
przedstawiono przypuszczalny model tego transportu.

Związek między aktywnością ATPazy zależnej od jonów Na i К
a obecnością fosfolipidów w prejxiracie jest dobrze udokumentowany
[90,96,181,4531. Wykazano, że w trakcie oczyszczania preparatu
ATPazy wzrasta 'stosunek fosfolipidów do białka. Oczyszczony pre-
parat zawiera takie fosfolipidy, jak fosfatydyloetanolamina, fosfaty-
dylocholina, fosfatydyloseryna, sfingomielina i fosfatydyloinozytol
C96J. Postuluje się, że w preparatach ATPaz pochodzących z róż-
nych komórek występuje odmienny skład fosfolipidowy £262,326].
Różnice w ich płynności mogą zmieniać aktywność ATPazy. Wobec
znanych zmian w płynności błon i/lub składzie lipidów komórek pra-
widłowych i nowotworowych można sadzić, że różnice w akty wnoś -
ciach ATPaz zależnych od jonów Na i К w tych komórkach są
przynajmniej w niektói^ych przypadkach - wynikiem zmiany w bez-
pośrednim otoczeniu cząsteczek enzymu, nie zaś w samych enzy-
mach [181,401. Л52].

Glikozydy no sercowe są swoistymi inhibitorami ATPazy zależnej
od jonów Na i К , ale do wiązania np. ouabainy (strofantyna G )
przez enzym może dojść jedynie w określonych warunkach. Wysoki
stopień wiązania ouabainy można otrzymać w mieszaninie reakcyjnej
zawierającej Mg 2 + , Na*, ATP lub Mg2 + i Р. Г.6,163, i64,268]. Ponie-
waż zarówno ATP jak i produkt jego hydrolizy, P. , są zdolne do
fosforyliicji ATPnzy, postuluje się, że, fosforylacja enzymu jest
wstępnym warunkiem wiązania ouabainy f6,268].

Stosunek ilości, ufosforylowanego pośrednika 1л ®\ w nieobec-
ności oitiibniny do ilości tego pośrednika związanego z inhibitorom
był mierzony przez wielu badaczy, jednak ze sprzecznymi wynika-
mi [b, 109]. Stwierdzono, że 0ual41i.ua wiąże się z podjcdnoslką ..;<
£ 7 3 3 4 3 I ю stronic zewnętrznej błony plazmnlj'czncj [177].
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Rys.3. Schemat transportu jonów К i Na przez błoną plazmatyeznq.

przy udziale Л'ГРа/.у [352].
Wolt\y cnxym, piv.edstawioay po lewej stronie rysunku.
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Wolny enzym, przedstawiony po lewej stronie rysunku, skła-
da się z dwóch podjednostek katalitycznych, z krórych każda
posiada imejHce wiążące o dużym powinowactwie do substratu
oraz kanały transportujące, które zawierają miejsca wiążące
jony Na po stronie wewnętrznej błony i>la/.nmtycznej i miejs-
ca iX po stronie zewnętrznej* (Ponieważ trzy jony Na są
przenoszone przez błonę na każdą cząsteczkę hydrolizowane-
go ATP, wydaje się, że każda podjcdnostka zawiera trzy ka-
nały. W celu uproszczenia rysunku przedstawiono tylko jeden
kanał).
Etap 1. Przyłączenie ATP do jednej z podjednostek obniża po-
winowactwo miejsca wiążącego substrat znajdującego się na
sąsiedniej podjednostce, jak również redukuje powinowactwo
miejsc oC dla jonów К (Х-*-Об »
Etap H. Wraz z przemieszczeniem jonów Na do miejsc wią-
żących, enzym ulega fosforylacji oraz odsłaniają aię miejs-
ca /3 na sąsiedniej podjednostce (w fizjologicznych warunkach
stężenie jonów Na w płynie zewnątrzkomćrkowAin może za-
pewniać zajmowanie miejsc &, przez jon}' К ).
Etap l ib Defosforylacji enzymu towarzyszy transport jonów
К i Na ; na rysunku pokazano schemat translokacji ("flip-
-ilop") przez "oscylujące pory". Jon К jest uwalniany
z przejściowych miejsc "emisyjnych" (^) do wnętrza komór-
ki, natomiast jon Na z podobnych miejsc (o.) na zewnątrz.
W tym czasie, miejsce wiążące o niskim powinowactwie do
substratu, z którym związana została cząsteczka ATP we
wcześniejszym etapie, staje się po defosforylacji miejscem
o wysokim powinowactwie do substratu.
Etap od IV do VI. Te etapy są powtórzeniem pierwszych
trzech, z udziałem drugiej podjednostki. Cykl przebiega bez
pojawienia się wolnego enzymu tak długo, dopóki stężenia ka-
tionów są wystarczające do wysycenia miejsc wiążących jony
Na i miejsc f-j oraz dopóki stężenie ATP jest wystarczają-
ce do zajmowania miejsca o niskim powinowactwie do sub-
stratu.
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Enzymy pochodzące z różnych gatunków zwierząt różnią- się wrażli-
wością net działanie oubainy[3,4,7,109,423,439]. Po stwierdzeniu,
że błonowa ATPciza zależna od jonów Na i К wymaga obecności
lipidów dla optymalnej aktywności, rozpoczęto badania mające na ce-
lu wyjaśnienie czy istnieje podobne wymaganie dla wiązania ouabainy
przez ynzym. 1 w tym przypadku otrzymano sprzeczne wyniki [71,L47,
167]. Wykazano mUn,, że wiązanie ouabainy aktywowane przez Mg
i P. było całkowicie zależne od lipidów niezbędnych dla aktywności
enzymatycznej [6,148,328,422}, co nie jest zgodne z pracami innych
autorów lj.94,420,454], Obecuie sądzi siej, że istnieją dwa miejsca
wiązania ouabainy z enzymem, z których tylko jedno jest wrażliwe
na obecność jonów K+[131,132,247].

Postuluje się, że zmiany aktywności ATPazy zależnej od jonów
Na i К występują podczas cyklu życiowego komórek [1.9], aktywacji
limfocytów [415,416] oraz transformacji nowotworowej [150,220,225,
256,391,452], Jednakże ukazały się рг*асе, opisujące zanik aktywnoś-
ci ATPazy podczas kancerogenezy indukowanej chemicznie [106,305,
450].

Jedna z sugestii, w jaki sposób ATPaza (Na , K. ) mogłaby regu-
lować wzrost komórkowy i namnażanie, pochodzi z obserwacji, że
transport pewnych aminokwasów i innych składników odżywczych wy-
maganych do wzrostu jest ściśle związany z towarzyszącym trans-
portem jonów Na [63]. Stwierdzono, że przepuszczalność dla jonów
Na wzrasta w czasie kancerogenezy, co potwierdza korelację mię-
dzy stężeniem sodu w komórkach i ich zdolnością do proliferacji
|_62,64,£06j. Jednocześnie wykazano, że spadek stosunku К /Na ha-
muje syntezę białka w komórkach zwierzęcych [244,388]. Hamowanie
to nie było jednakże skutkiem uszkodzenia transportu aminokwasów,
ale raczej bezpośrednim oddziaływaniem na wewnątrzkomóirkową syn-
tezę polipeptydów !_244]. Wykazano też, że zmiany: w stężeniach wew-
nątrzkomórkowych jonów Na i К mogą regulować wzrost komórek
nienowotworowych w hodowli, podczas gdy - przynajmniej w przypad-
ku komórek strans Formowanych nowotworowo - ten mechanizm regula-
cyjny zawodzi [259].

Z powyższego przeglądu literatury wynika, ż*e rezultaty wiciu do-
świadczeń wskazują na awiązek między transformacją nowotworową
a transportem jonów Na i К . Tym niemniej, brak jest zarówno ob-
szerniejszych danych porównawczych o aktywności pompy sodowo-po-
tasowej w komórkach nowotworowych różnych typów jak i systema-
tycznych obserwacji zmian jej aktywności w procesie nowotworzenia.
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1,4.3. Cyklaza adenylowa

Cykliczny adonozynomonofósforan (с AMP) jest tworzony w wyniku
reakcji katalizowanej przea cyklazę adenylową (adonylanową, pirofos-
foranoliazę cyklmijącą - li,С, 4.6,1 Д.)*

adenozyROtrojfosforan — : : 1 ^ 3'5'~ adeno zynomono fos Го ran + pirofosforan
Mg

Cyklaza adeoylowa jest enzymem występującym w błonach plazma-
tycznych we wszystkich komórkach zwierzęcych przebadanych dotych-
czas pod tym wzglądem [453]. Jej aktywność odzwierciedla zmiany za-
chodzące w błonie plazmatycznej. Od płynności błony i,"99,174} należą
bowiem dostępność dla substratu i efektorów oraz kontakt między pod-
jednostkami. Jednym tz głównych mpdwlatcvrow aktywności cyklazy ade-
nylowej iest jon Mg^'1", który poza udziałem w tworzeniu substratu
(MgATP*^") kontroluje aktywność przyłączając się do enzymu w swois-
tym miejscu regulatorowym[134.212,257,356]. Jonj- Mn 2 + mogą rów-
nież pobudzać aktywność cykłazy, jednak w dużo mniejszym stopniu
niż jony Mg [,453]. Natomiast jony Ca^+ hamują aktywność enzymu
w większości preparatów (.323,356,453]. Początkowo, badając oczysz-
czony na DEAE-celuloaie preparat cyklazy adenylow ej określono jej
c.cz. na około 120000 - 130000 i postulowano, że .składa się ona.
z 8 identycznych łańcuchów polipeptydowych [407]. Obecnie uważa się,
że enzym ma c .cz . około 200000 i składa się przynajmniej z dwóch
rodzajów podjednosiek - katalitycznej i regulatorowej[253,313,361,
43S]. Ta druga posiada receptory |3 -adrenergiczne. Fostuluje się,
że może ona, podobnie jak podjednostka katalityczna,-przemieśi.zezać..-
się, w obrębie błony plazmatycznej [ 253,361,4.35]. .Dopiero, kompleks
Utworzony przez związanie hormonu z podjednostka regulatorową od-
działuje z podjednostka katalityczną enzymu - aktywując JĄ [99].

Enzym jest ściśle związany •/. błoną plazmatyczną i może być przc-
prowadxony do roztworu jedynie przy użyciu czynników niszczących
strukturę błonową takich jak detergenty [251,252,292]. Wiele danych
doświadczalnych wskazuje, że aktywność cyklazy adenylowej, zarów-
no podstawowa jak i zależna od stymulacji hormonalnej, wymaga obec-
ności lipidów błonowych [52,107,108,182,312,331,33b,345,346,363"].
'Działanie takimi czynnikami, jak detergenty niejonowe [251 »4ll], J'os-
lolifKtzy 1.1071237.331 »345,ЗС>33, rozpuszczalniki organiczne f.3^5] po-
wodowało zmiany w aktywności eti zymai., cznej podstawowej, bądź /.a-
leżnej od stymulacji hormonalnej lub te/, obu jednoc/.esme. Vo ponow-
nym dodaniu lipidów do takich preparatów aktywność cyklazy adony-
low(.*j yd nawiała się w stopniu zależny. Ы rodzaju dodanych J'odl'oli-
pidów I107,252,316,331.1345,34t\]. Cyklaza adenylowa otrzymaiut /. róż-
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nych źródeł wykazuje wyraźne różnice u takich właściwościach jak
aktywność właściwa, stabilność, wrażliwość na stymulację przez hor-
mony, fluorki сгу luiklcotydy guaninowe [l24,25ł,261,292,294,330,
338* 362,372,4U].

Badania mul cyklaxa adonylową щ utrudnione ze względu na to,
że enzym ten. stanowi bardzo małą część wszystkich białek błono-
wych przeprowadzonych do roxtworu przy «życiu detergentów [293].
Dlatego też liczniejsze są badania polegające na pomiarze ilości
cAMP w różnych typach komórek. Stwierdzono, że w większości
komórek stransformowanych nowotworów i pochodzących z guzów ob-
niżony jest poziom сЛМР w porównaniu z komórkami prawidłowymi
£l2,313,318,319,393]. To stwierdzenie, podobnie jak i obserwacja,
że egzogennie dodany cAMF (zwykle jego dwubutyrylowa pochodna )
hamuje podział komórkowy., było bodźcem do badań nad rolą tego
awiązku w regulacji wzrostu. Liczne prace wykazały, że istnieje
odwrotna proporcjonalność między stężeniem сЛМР а wzrostem po-
pulacji komórkowych [lO,65,315,365,371]. Przeszkodą w uogólnieniu
tej zależności jest spostrzeżenie, że czynniki, które zwiększają po-
ziom сЛМР, takie jak glukagon czy lektyny, pobudzają wzrost komó-
rek regenerującej wątroby i limfocytów j 7^,130]. Stwierdzono, że
obniżony poziom cAMP w komórkach nowotworowych, spowodowany
jest niską aktywnością cyklazy adenylowej j_9,59l. To z kolei dopro-
wadziło do wysunięcia hipotezy, że spadek aktywności cj'klazy adeny-
lowej lub brak odpowiedzi tego enzymu na sygnały, które normalnie
hamują proliferację, jest jedną z podstawowj'ch właściwości komórek
nowotworowych ("355]. Ponadto badania z zastosowaniem temperaruro-
-wrażliwego mutanta wirusa mięsaka Rousa wskazują, że obniżenie
poziomu c.AMP_ jest wczesnym zjawiskiem w procesie transformacji
nowotworowej !_3i5J. Z ci słusznością hipotezy przyjmującej, że obni-
żony poziom cAMP w komórkach nowotworou^ch odgrywa ważną ro-
lę w przejawianiu się fenotypu nowotworowego przemawia fakt, że
działanie cAMP(lub jogo pochodnych) na komórki stransfoirnowane
zmienia ich. wzrost, morfologią, przyczepność do podłoża, podatność
na aglutynację i transport błonowy w sposób charakteryzujący komór-
ki prawidłowe lub zbliżony [183,213,392,M7]. Postuluje się, że ob-
niżenie aktywności cyklazy adonylowej obserwowane w komórkach no-
wotworowych jest spowodowane zaburzeniami w mikrośrodowisku bło-
nowym (.14.0.1, (wyraaem czego może być zmieniona mikrolopkość I.199J)
oraz różnicami w skład" ;« lipid owym 180,355 S. Przykład /.lniany aktyw-
ności cyklci/.y n^lenylowoj spowodowanej modyfikacją składu kwasów
tłuszczowych losłolipulów błonowych można /.naleść w pracy wykona-
nej na hodowlach komórek LM w pożywkach o /.delmiowvinycb skład-
nikach lipid owych f_1.07, 108 j . Ostatnio wykaziino, że сук!.чку /. komó-
rek prawidłowych i nowotworowj'ch różnią się między sobą aktyw-
nością, powinowactwem i\o substratu, cntro]vi,| aktywacji, stabilności;1,
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w temperaturze 37°C wrażliwością na działanie Ca ; różnice te mo-
gą być usunięte bądź znacznie zmniejszone po przeprowadzeniu enzy-
mu do roztworu Cj.393' Obserwacja ta wskazuje, że różnice aktywności
cyklaz w komórkach prawidłowych i nototworowych mogą być skutkiem
zmienionej modulacji aktywności cyklazy przez swoiste efektory, które
działają tylko w nienaruszonych błonach plazmatycznych albo też wy-
nikiem zmienionych właściwości samych błon, plazmatycznych [138,139].

Wiadomo, że transformacja nowotworowa powoduje częściową de-
zorganizację układu cytoszkieletowego[299»366]. Można sądzić, że
jest to następstwem spadku zawartości с AMP w komórce. Jedną
z fimkcji cAMP jest aktywacja kinazy białkowej fosforyłującej skład-
niki mikrotubul[78,102,£03]. W ten sposób cAMP(a także jony Ca )
regulują przemieszczanie się składników błony plazmatycznej (m.in,
receptorów powierzchniowych)!). 02,299]. Jak już wspomniano, zmia-
ny w układzie cytoszkieletxi komórek nowotworowych można odwrócić
wprowadzając do środowiska dwubutyrylo-cAMP. Ostatnio okazało
się, że ten sam skutek można osiągnąć dodając ATP oraz inhibitor
fosfodwuesterazy nukleotydów cyklicznych j 12]. Obserwację tę in-
terpretuje się jako wskazującą nie tyle na niską aktywność cyklazy
adenylowej w komórkach nowotworowych ile na brak dostępu ATP
do miejsca aktywnego enzymu £l2j. W myśl tej interpretacji spadek
aktywności cyklazy adenylowej w komórkach nowotworowych i wyni-
kający z niego spadek zawartości cAMP byłby zatem rezultatem
zmian w dostępności ATP. Odpowiedzialne za taką zmianę mogłoby
być otoczenie lipidowe cyklazj' adenylowej. Jest to tłumaczenie bar-
dzo prawdopodobne, jeśli wziąć pod uwagę różnice w składzie lipi-
dowym błon plazmatycznych komórek prawidłowych i nowotworowych
[160,351,^56, /.67].

1.5. Znaczniki nowotworowe w procesie kancerogeuezy

W poprzednich rozdziałach wstępu przedstawiono różnice między
komórką, prawidłową a nowotworową, kładąc głównie nacisk na zmia-
ny w błonie plazmatycznej. Wydaje się, że obecnie dość dobrze udo-
kumentowane są różnice między komórką prawidłową a nowotworową
w składzie błony plazmntyc/.ncj (pojawienie się nowych białek lub
zmiana ich giikozylacji), w jej płynności i przepuszczalności wzglę-
dem jonów i substancji niskocząsteczkowych. Jednakże dotychczas
ukazało się niewiele prac charakteryzujących zmiany wyprzedzają-
ce pojawienie się cech typowych dla komórki nowotworowej. Do
prac. tej grupy można zaliczyć serię artykułów Fritz*a i wsp. ["386,
387,42-iJna temat białaczki, indukowanej promieniowaniem u psów
rasy beagle. Wykazano, że cztery odrębne lazy ]>ry.ediiliruez.ne po»
przodzają pojawienie się schorzenia nowotworowego, b'a/.y te zosta-
ły przez autorów scharakteryzowane hematologicznie oraz ultra-
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strukturalnie w obrazie krwi i szpiku kostnego. Ostatnią z tych faz
(lV) nazwano preleukemią sugerując, że podobne zjawiska występują
w białaczkach indukowanych czemicznie, promieniowaniem oraz spon-
tanicznych u ludzi. Kontynuacja tych prąc z zastosowaniem metod,
biochemicznych pozwoliłaby potwierdzić tę sugestię i być może -
dostarczyłaby nowych wyznaczników procesu nowotworowego. Jed-
nakże od 1973 roku nie ukazała się, w dostępnej literaturze, żadna
nowa publikacja dotycząca tego tematu.

Próbę biochemicznej charakterysjyki komórek preieukemicznych
podjęli natomiast Haran-Ghcra i wsp. [297,4.58] badając aktywność
fosfatazy alkalicznej w czasie rozwoju, białaczki radiacyjnej u my-
szy C57BI/6, Wykazano, że wzrost aktywności tego enzymu wyprze-
dza pojawienie się chłoniaka grasicy, Powyższe obserwacje nie są
zgodne z pracą innych autorów j.399], którzy uważają, że wzrost
aktywności fosfatazy następuje wyłącznie po pojawieniu się chłonia-
ka o wadze przynajmniej 3-krotnie wyższej niż grasica prawidłowa.
Ponadto sposób przeprowadzania pomiarów aktywności enzymatycz-
nych w pracach Нагап-Ghera budzi poważne zastrzeżenia.

W ramach badań nad zmianą ekspresji antygenów powierzchnio-
wych tymocytów myszy C57B1/6 w czasie rozwoju białaczki induko-
wanej promieniowaniem wykazano, że pojawienie się antygenu TL
jest pierwszym uchwytnym etapem procesu białaczkowotwórczego
poprzedzającym rozwój grasiczaków £233,4Ю].
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2. ZAŁOŻENIA I CEL PRACY

W procesie transformacji nowotworowej powierzchnia komórki ule-
ga wielu przemianom strukturalnym. Omówione we wstępie zmiany wxe
właściwościach błon komórek nowotworowych mogą wpływać pośrednio
na obserwowane właściwości enzymów błonowych przez modyfikacją
mikrośrodowiska w bezpośrednim sąsiedztwie enzymu (zmieniona mikro-
lepkość i/lub przepuszczalność względem jonów i substancji niskocząs-
teczkowych), która z kolei może zmieniać aktywność enzymów bezpo-
średnio i/lub przez ich przyłączenie albo odłączenie od błony. Oprócz
tego występować mogą zmiany w enzymach błonowych wynikające z od-
miennego-składu izoenzymatycznego i modyfikacji posttranslacyjnych,

Ъ pokonanego przeglądu piśmiennictwa wynika, że te różnice w
składzie błony plazmatycznej między komórką prawidłową a nowotwo-
rową są dość dobrze udokumentowane, natomiast bardzo niewiele wia-
domo na temat zmian w aktywności enzymów błonowych poprzedzają-
cych pojawienie się dobrze zdefiniowanej tkanki nowotworowej. Wy-
krycie takich zmian mogłoby być użyteczne we wczesnym rozpoznawa-
niu nowotworów, w śledzeniu postępu choroby oraz w ocenie skutecz-
ności leczenia stosowanego w schorzeniach nowotworowych. W tym ce-
lu, na modelu białaczki mysiej, podjęto próbę ustalenia zmian aktyw-
ności wybranych enzymów błonowych w procesie leukemogenezy. Bada-
nia proprowadzono na myszach szczepu AKR oraz C57B1. Ten ostatni
charakteryzuje s ię niską naturalną zapadalnością na białaczkę limfa-
tyczną oraz wysoką zapadalnością na białaczkę indukowaną promienio-
waniem jonizującym. W obu typach białaczki(samoistna i popromienna)
lokalizacja pierwotnych zmian nowotworowych następuje w grasicy, co
ułatwia badanie procesu leukemogenezy.

Wybrany model pozwala też nr», dokonanie porównań między charak-
terem zmian w białaczce samoistnej i popromiennej. Niniejsza praca
stanowi część szerzej zakrojonych badań nad białaczką popromienną
u myszy C57B1 przeprowadzonych w Pracowni Radiobiologii molekular-
nej Instytutu Badań Jądrowych. Badania te obejmowały charakterystykę
antygenów powierzchniowych i enzymów błon plazmatyeznych. Szczegól-
ną uwagę postanowiono zwrócić w tej pracy na dwa enzymy: ATPazę
zależną od jonów Na. i К , ze względu na jej znaczenie w regulacji
transportu wymienionych jonów (por. Wstęp p. 1.4-. 2.) oraz fosfatazę al-
kaliczną - enzym szeroko rozpowszechniony w świecie zwierzęcym,
którego izoenzymy są swoiste dla danych tkanek, w tym tkanki nowo-
tworowej (por. Wstęp p. 1.4.1.). Oczekiwano, że' wyniki powyższych
badań stanowić będą dalszy krok do wyjaśnienia zmian w błonic plaz-
inatyc.xnej towarzyszących procesowi nowotwor/.enia.
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3, MATERIAŁ 1 METODY BADAŃ

3.1. Material

Badania przeprowadzono na myszach otrzymanych z Instytutu Im-
munologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu г Ośrodka
Szczepów Wsobnych Myszy, Użyto dwóch szczepów myszy:
AKR/J Boy/JiW rozwijających samoistnie białaczkę z pierwotnym
umiejscowieniem w grasicy oraz C57BI/6 Boy/JiW, u których chło-
niak grasicy był indukowany promieniowaniem X, W poniższej pra-
cy użyto do określenia powyższych szczepów skrótów AKR oraz
C57BI.

3.2. Izolowanie komórek grasicy (tymocytów lub tymoblastów)

Po uśpieniu myszy eterem pobierano grasice i ważono je (por. 4-.)
Przygotowywano zawiesiny komórek w płynie Parkera (.W.S. i S . -
Lublin)lub PBS (zbuforowany fosforanami roztwór soli fizjologicz-
nej pH= 7,4 - W.S, i S . - Lublin) przy zastosowaniu igieł pi*epa-
racyjnych. Gęstość zawiesin oznaczono przy użyciu hemocytometru
Btfrkera. Odsetek komórek martwych mierzono za pomocą testu
z błękitem trypanowym(Serva, Feinbiochemica, Heidelberg) Г.83].

3.3. Warunki napromieniania myszy

Myszy szczepu C57B1 w wieku 6 - S tygodni poddawano działaniu
promieniowania rentgenowskiego czterokrotnie w kolejnych odstę-
pach 4i 3 i 5-dniowych. Każdorazowa dawka wynosiła 1,8 Gy na ca-
łe ciało, zaś moc dawki - 0,04 Gy/min. Metodę napromieniowania
opracowano na podstawie badań Kapłanaj21.6,216a]. Myszy napromie
niowano lampą rentgenowską Siemens Stabilipan 250 przy napięciu'
145 kV i natężeniu 8mA, stosując 0,5 mm filtr miedziowy.

3.4. Pomiary radioaktywności

Radioaktywność w badanych próbach (por. p. 3.5.1.; 3.5.2.;
3.5.3.; 3.6.) oznaczano w liczniku do sćyntylacji płynnej typu
1NTERT EC UNIQUE-SL-30R stosując następująco scyntylatory:

a) scyntylator Bray*af5l1o składzie:
4% w/v PPO (2,5,-dwufcnylooksazoL, Merck, Darmstadt);
0,02 Sw/v POPOP ( l , 4 , dwu-2-/5-fenyLook{»azolo/-benzon.

Koch Light Laboratories, Colnbrook, Anglia):
10% v/v metanol;
2% v/v glikol etylenowy, w dioksaiuc;

-25-



oraz
Ъ) scyntylator tolueuowy o składzie:

0,5% w/v PPO w mieszaninie;
toluen/Triton X-100(Nuclear Enterprises, Edynburg, Szkocja)-,
v/ stosunku objętościowym 7 do 3,

Względną wartość radioaktywności wyrażano w impulsach na minutę
na określoną ilość komórek. Stosowano 5 lub 10 ml scyntylatora- na
próbą badaną.

3.5. Metody oznaczania stanu AT Fazy zależnej od jonów Na i К

Stosowano trzy metody oceny stanu ATPazy zależnej od jonów
N a + * K + ! /86 \ г Т

a) metoda wiązania izotopu rubidu ( Rb), wg Banerjce l_19J-
p . 3 . 5 . 1 . ;

b) metoda oznaczania aktywności enzymatycznej przez rozkład zna-
kowanego substratu, wg Perrona L324.J - p. 3 .5 .2 . ;

c) metoda wiązania znakowanej trytem ouabainy, wg Banerjee L19 J
- p.3.5.3»

/86 ч
3.5.1. Metoda wiązania izotopu rubidu ( Rb;

Jeden ml zawiesiny/komórek (tymocytów lub tymoblastów) ли- płynie
Parkera o stężeniu 10 komórek/ml, inkubowano z 185 kBq RbCl
(aktywność właściwa 12,9 GBq/g Rb - OPiDl , IBJ Świerk) przez
30 min. w 37 С . Aby uwzględnić poprawką na niewrażliwe na
ouabainę wiązanie rubidu prowadzono równolegle inkubację komórek
z dodatkiem 1,25 nM ouabainy (Sigma Chemical Company, St.Louis,
USA). Po inkubacji do każdej próby dodawano 3 ml ochłodzonego do
temperatury L С 0,9% roztworu chlorku sodowego i komórki odwiro-
wywano przy 9б0 x g przez 10 min, (wirówka Janetzky К 70). Następ-
nie osad przemywano za pomocą 3 ml 0,9% roztworu NaCl i odwiro-
wywano w podanych wyżej warunkach. Przemywanie powtarzano trzy-
krotnie. Do tak otrzymanego osadu komórek dodawano 0,2 ml NCS
(płyn do rozpuszczania tkanek firmy The RacHochemical Centre,
Amersham, Anglia) i umieszczano próby w cieplarce na 3 godziny
w 60 С bądź na tioc w 37 С Upłynniony osad przenoszono ilościowo
do naczynek seyntylacyjnyeh. Radioaktywność oznaczano w 5 ml
scyntylatora Вгау*а jak podano w p. 3.4.a. ILość związanego rubidu
była w powyższych warunkach proporcjonalna do liczby komórek, clo-
dawnnycli do mieszaniny reakcyjnej w zakresie od 10 do 3x10 ko-
mórek na próbę (rys.£) oraz do czasu inkubacji w zakresie do 30 mi-
nut ( )
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8 10
М О 0 / KOMÓREK

,86.Rys.4.. Zależność wiązania rubidu ( Rb)od liczby komórek.
(Punkty oznaczają średnie z 5 równoległych prób

f - błąd standardowy).
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30 60 90 120
CZAS INKUBACJI /MIN/

Rys.L5. Zależność wiązania ribidu ( Rb) od czasu inkubacji w 37 С
(l'unkty o/-iui.c./.ają średnie z 5 równoległych prób - błąd
standardowy).
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90 110
/MIN/

86,
Rys. 6. Graficzne wyznaczenie rzędów ości reakcji włączania rubidu { Rb)

(Punkty krzywej uzyskano na podstawie danych г krzywej
czasowej przedstawionej na rys.2)
Rb - stężenie rubidu związanego w czasie t ;
Rb„, - stężenie rubidu w stanie równowagi.
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Rzędowość reakcji wtaczania rubidu określono na podstawie krzywej
czasowej ( rys .5) . Kiedy po wykreśleniu log(l - \jZb\J LRbJ )
w funkcji czasu, f' ^ ^\ jest stężeniem rubidu związanego w cza-
sie t , a R b ^ stężeniem rubidu w stanie równowagi (rys .6) uzysku-
je się linie, prostą, to można przyjąć, że proces włączania izotopii
jest reakcją pseudo-pierwszego rzędu £l3j

3,5.2. Metoda z zastosowaniem substratu znakowanego izotopem

Przygotowywano zawiesinę komórek o gęstości 10 komórek/ml
w roztworze wodnym zawierajifccym 25 mM sacharozę oraz 3 mM
histydynę. IQ ul zawiesiny (10 komórek) inkubowano przez 15 minut
w temperaturze 26°C w 1 ml mieszaniny reakcyjnej o składzie:

5%albumu)£i wolowa (FAuka AG - Szwajcaria);
2mM() j- P ATP) sól amonowa adenozynotrójfos forami, aktyw-

ność wlaścica - 74. GBq/mmol, The Radiochemi-
cal Centre, Amersham, Anglia);

30 mM imidazol-HCl(pH = 7,0) (Sigma Chemical Company,
St.Louis, USA);

10 mM MgCl2;
120 mM NaCT;
20niM XCI.

Reakcję zatrzymywano dodając do prób 1 ml 14% kwasu nadchloro-
wego(HClO/). Następnie, po dodaniu 12,5% zawiesiny węgla aktywo-
wanego w TL % HClO / ? próby umieszczano w temperaturze 0 С na
okres 60 minut, mies"zając je w tym czasie kilkakrotnie. Pobierano
0,5 ml nadsączu, uważając, aby nie poruszyć osadu węgla i umiesz-
czano w naczyńku scyntylacyjnym. Radioaktywność oznaczano w 5 ml
scyntylatora toluenowego (por.p.3.4..). Równolegle oznaczano aktyw-
ność ATPazy, w podany wyżej sposób, w próbach kontrolnych ( ś le-
pych), które zawierały inhibitor ouabainę w stężeniu 1 mM.

3.5.3. Metoda wiązania znakowanej trytem ouabainy - inhibitora
ATPazy zależnej od jonów Na i К

1 ml zawiesiny komórek grasicy w płynie Parkera. o gęstości
2x10 komórek/mL, inkubowano w temp. 2L С przez 60 minut
z ОДбиМ irytowaną ouabainą (aktywność właściwa 543,9 GI3q/mmol
- The Rodiochcmical Centre, Amersham, Anglia4). Po inkubacji doda-
wano 3 ml ochLotl.zoncgo do temperatury А С 0,9 % roztworu NaCl
i postępowano idenlyc/.inc, jak podano w metodzie wiązania rubidu
(p.3.5.1.). W celu wyoUminowania nieswoistego wią/.cmia oll-oul>ai-
ny prowadzono równolegle inkubację zawiesiny komórek, do które? j
dodano wczoauioj niexnnkowana ouabainę w stężeniu 1 mM. Aby
określić stalą kinetyczną( K. ) reakcji, katalizowanej przez ATPnzę
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zależną ad jonów Na+ i K+ z tymoblastów myszy C57BI, oznaczono
aktywność enzymu przy różnych stężeniach substrata. Graficzne wy-
znaczenie stałej Michaelisa przedstawiono na rys .7 .

3*6. Badanie zdolności whudowywania in vivo znakowanej trytem
tyroidyny przez komórki grasic nyysich

Myszom podawano dootrzewnowo | H-metyloJ tymidynę, (aktywność
właściwa 925 GBq/mmo! - The Radiochcmical Centre, Amersham,
Anglia) w ilości 1,85 MBq/mysz. Po 24 godzinach myszy usypiano
eterem, pobierano grasice i przygotowywano zawiesiny komórek gra-
sicy w PBS (рог, З.2.) . Komórki od 50 do 100x10 w objętości 0 , 1 -
-0,2 ml, umieszczano w naczyńkach do ciekłej scyntylacji, dodawano
0,5 ml NCS i po upłynnieniu (por. 3.5.1.) oznaczano radioaktywność
w 5 ml scyntylatora Bray%a w liczniku scyntylacyjnym(por,p. 3.4.a),
Wyniki przedstawiono w impulsach/min, na 5x10 komórek.

3.7. Oznaczanie zawartości adenozyno-3*, 5'-mono fos forami (cAMP)

Zastosowana metoda wykorzystuje współzawodnictwo znakowanego
trytem i nieznakowanego aAMP o swoiście wiążące ten związek biał-
ko. Ilość utworzonego znakowanego kompleksu cAMP-białko jest od-
wrotnie proporcjonalna do ilości nieznakowanego związku obecnego
Mf badanej próbie Cl4l]. Do oznaczeń stosowano zestaw odczynników
firmy Boehringer - Mannheim GmbH.

Mysie grasice i chłoniaki grasicy homogenizowano w szklanym
homogenizatorze Pottera w ilości 10 mg tkanki/ml w 0,05 M w bu-
forze Tris-HCl (trójhydroksymetyloaminometan, Bio-Rad, Richmond,
California, US A) pH = 7,2 zawierającym 4 mM EDTA (wersenian
dwusodowy), Homogenat poddawano denaturacji cieplnej w tempera-
turze 100 С przez Sminuty. Osad odwirowywano przy ЗОООх g przez
10 minut. Płyn znad osadu używano do oznaczania zawartości cAMP,
natomiast osad rozpuszczano i oznaczano w nim ilość białka metodą
Lowry*ego С 5], Do każdego doświadczenia wykonywano krzywą wzor-
cową, gdzie na osi rzędnych wyznaczano stosunek С /С ( С - ze-
rowy standar-d (bez cAMP), С - wartość odczytu dPa standardów
bądź prób badanych), zaś na osi odciętych pmole cAMP.

Do probówek zawierających 0,05 ml 0,2 M buforu octanowego
o pH = 4,0 dodawano kolejno 0,02 ml znakowanego ti'ytom cAMP
(aktywność właściwa 925 GBq/mmol), 0,01 ml próby badanej bądź
roztworu wzorcowego cAMP oraz 0,02 ml białka wiążącego (roztwór
zawierał 22,5 mg/ml białka wiążącego oraz 22,3 mg/ml - globuliny).
Próba "ślepa" zawierała jedynie *£ -globuliny. Tak przygotowane
próby inkubowano w łaźni z lodem przez 100 minut. Po tym czasie
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Rys.7. Zależność prędkości początkowej reakcji katalizowano i przez
ATPazę zależną od jonów Na i K. z tymoblańtów myszv С>71И о
od stężenia substratu (wykres Lineweavera-Barka).
Wyznac/.imie stałej Michaelisa.
Przedstawione p.nikly są średnimi z 3 odrębnych doświadczeń;
każde oznaczenie wykonano w G powtórzeniach.



dodawano 0,5 ml ochłodzonego do temperatury 4 С 3,8 M siarczanu
amonowego 1 po 10 minutach wirowano przy 8 000.x.g przez 4 minuty,
Płyn znad osadu usuwano bardzo ostrożnie a do osadu dodawano
0,5 ml 2,7 M siarczanu amonowego, umieszczano w łaźni z lodem na
5 minut a następnie odwirowywano przez 2 minuty przy 8000x g.
Płyn znad osadu usuwano ilościowo, zaś osad rozpuszczano w 1,2 ml
wody. 1 ml roziwoiru z dodatkiem 10 ml płynnego scyntylatora tolueno-
wego(por,p, 3.4.) umieszczano w naczyńku do seyntylacji i oznacza-
no radioaktywność. Ilość с AMP w próbie ( pmole ) odczytywano ze
sporządzonej uprzednio krzywej wzorcowej,

3,8, Metody badania fosfatazy alkalicznej

3,8.1. Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej

Aktywność fosfatazy alkalicznej badano stosując, jako substrat,
5 mM roztwór soli sodowej fosforanu p-nitrofcnolu [30 ]v myśl reakcji:

p~nitrofenylofosforan + łUO Пг.\-^&г^ fosforan + p-nitrofenol

Stężenie p-nitrofenolu, w próbie mierzono kolorymetrycznie przy dłu-
gości fali 405 nm stosuja4c spektrofotometr Beckman Model 3600. "Re-
akcję prowadzono w 50 mM buforze glicynow3'm o pH = 10,5 z dodat-
kiem 0,5 mM MgCl_. Optimum pH określono doświadczalnie (rys.S). ,-
Aktywność екгутц oznaczano tą metodą w zawiesinie komórek (2x10
komórek/ml), homogenatach oraz ekstraktach fosfatazy alkalicznej.

3.8.2. Otrzymywanie ekstraktu enzymatycznego

Grasice i chłoniaki grasicy w ilości 100 mg tkanki/ml rozdrabnia-
no w szklanym homogenizatorze Pottera w buforze 0,01 M Tris-HCl,
pil a 8,4 z dodatkiem Tritonu Х-100, W celu dobrania optymalnego
stężenia Tritonu Х-100 do uwalniania enzymu z komórek grasiczych
prowadzono homogenizację w buforach o następujących stężeniach de-
tergentu: QfG5%, 0,1 %, 0,2%, 0,3%, 0,4 %• oraz 0,5%. Homogenat
wirowano przy 100000x g (ultrawirówka MS E ) przez 60 minut, nas-
tępnie otrzymany płyn znad osadu dializowano w workach dializacyj-
nych (nr 44ЦО typ 20/32 Serva, Feinbiochemica, Heidelberg) przez
noc względem buforu Tris-HCl plf = 8,0. Osad po dializie odwirowy-
wano w powyższych warunkach, a otrzymany płyn znad osadu stosowa-
no do oznaczeń. Zastosowana metoda otrzymywania ekstraktu enzyma-
tycznego jest własną modyfikacją metody Fraki * ego [l27j.
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3.8.3. Metoda elektroforezy w żelu poliakryloanudowym

3.8»ЗЛ. E l e k t r o f o r e z a w ś r o d o w i s k u n i e d e n a t u r u j ą c y m

Elektroforezą prowadzono w rurkach o wymiarach 120 rom długoś-
ci i 6 mm średnicy. Przygotowany żel zawierał 7 % w/v akryloamidu,
0,338 M Tria, 0,17 w/v N,N*-bis-metylenpakryloamidu (wszystkie wy-
mienione odczynniki - Serva, Feinbiochemica, Heidelberg), Żel za-
gęszczający zawierał 5,0% w/v akryloamidu, 1,25% w/v N,N'-bis-
«metylenoakryloamidu, 0,057 M Tris i 0,9% kwaa fosforowy (Н-РОд),
Źelc polimeryzowano chemicznie przez dodanie Temedu (czteromety-
loetylenodwuamma) do stężenia 0,15% v/v i nadsiarczanu sodowego
do stężenia 0,03% w/v, (Dwa ostatnie odczynniki - Bio-Had Labora-
tories, Richmond, California, USA).
Stosowano bufory elektrodowe o składzie:

Bufor w górnym naczyniu; O,O46l M glicyna;
0,0426 М Trisj

Bufoi* w dolnym naczyniu: 0,050. M H01,
0,0625 M Tris.

Elektroforezę prowadzono w temperaturze 4 С, przy stałym, natęże-
niu prądu 2 RiA na rurkę [357]. Preparaty fosfatazy nanoszono
w ilości od 50 do 100 ug biłka na rurkę. Przed naniesieniem na żel
próbki zagęcaczano dodając w równej objętości 50 % roztwór sacha-
rozy oraz parę kropli 0,001 % w/v błękitu bromofenolowego (Serva,
Feinbiochemica, Heidelberg).
Stosowano następujące białka wzorcowe:

12400, / c .
45000 t S e r v a ' * е 1 п Ъ 1 ° -
67 000* c ł i e m i c a»Heidelberg)

330000 (.Koch-Light Labora-
tories , Ltd.) [329].

3.8.3.2. E l e k t r o f o r e z a w o b e c n o ś c i SDS

Żol do elektroforezy rurkowej (por. 3.7.3.1.) zawierał 7,5 %
akryioamidu, 0,375 m Tris-,HC1 o pH = 8,8 oraz 0,1 % SDS (sól so-
dowa siarczanu dodecylu - Serva, Feinbiochemica, Hiedelberg) i 0,2?»
w/v N,Nł-bls-motylenoaki'yloamidu. Żel zagęszczający zawierał
4,75?» w/v akryloamidu 0,3S % w/v N,N'-bis-motylenoakryloamidu,
0,125 M Tris-MCI o pH » 6,S i 0,1% SDS. Żele polimetyzowano
chemiezuio prac/, dodanie Temedu do stężenia 0,025% v/v i. nadsiar-
czanu sodowego do stężenia 0,03 % w/v. Stosowano bufor elektrodo-
wy o składzie:

0, [92 M. glicyim;
0, L25M Tris, рЦ - 8,3;
0,1 % w/v SDS.
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Elektroforezę prowadzono przy stałym natężeniu prądu 2 mA na rur-
ką [238]. Preparaty fosfatazy alkalicznej rozpuszczano w stosunku
1;1 w buforze o składzie;

/ ;
2% v/v morkaptoctanol;
2,0 roM EDTA?
8,0 M mocznik; «
0,001?» w/v błękit bromofenolowy,

w temperaturze pokojowej, przez ok, I godzinę.
Rozdziałowi elcktroforetycznemu poddawano próby zawierające od
100 do 150 ug białka. Oprócz białek wzrocowych takich jak wymie-
niono w podrozdziale 3 .8 .3 .1 . stosowano następujące wzorce:

inhibitor trypsyny c .cz . = 215000,
albumina surowicza c .cz . •» 68000,
polimeraza RNA &' c .cz . = 165000,

'A c .cz . =• 155000,
o( c .cz . = 39000.

3.8.3.3. Metody i d e n t y f i k a c j i f o s f a t a z y i f r a k c j i
b i a ł k o w ych

Fosfatazę alkaliczną lokalizowano w żehi po inkubacji żeli w tem-
peraturze pokojowej w ciągu 60 minut w ciemności w buforze wero-
nalowym о рИ » 9i7, zawierjaącym 2 g/l /5-naftylofosforanu sodowe-
go (Schuchardt, Munchen, RFN) oraz 1 g/l barwnika Fast Blue B
(Serva, Feinbiochemica, Heidelberg). Po inkubacji-żele przemywano
kilkakrotnie wodą i przechowywano w 1,25 M kwasie octowym [127].

Analogiczne postępowanie w przypadku rozdziału elektroforetycz-
nego w obecności SDS oparto na obserwacjach, że 1 % roztwory SDS
nie hamują aktywności fosfatazy alkalicznej.

Żele zawierające rozdzielony materiał utrwalano i barwiono w 7 %
kwasie octowym w 4-0% metanolu zawierającym 0,025% bLękitu
Coomassie*go (Serva, Feinbiochemica, Heidelberg), następnie odbar-
wiano w 7 5» kwasie octowym w Л0 % metanolu i przechowywane w 7%
kwasie octowym. Żele fotografowano oraz densymetrowano bezpośred-
nio w spektrofotometrze Beckman Model

3.8.3.Д. I z o l o w a n i e f o s f a t a z y a l k a l i c z n e j z ż e l u

Po zakoiic/.eniu elektroforezy wy bar wiano jeden, żel i według m e -
go cięto na paski pozostałe (z icaabarwione) żele, homogenizowano
w 0,0L M buforле Tris-HCL pH = S,0 i pozostawiano na tioc w tem-
peraturze L C. Następnego c!nia zhomogeui/owiine żele wytrząsano
prze/. I godzinę, odsączano i przesocz dializowiino 7.L godziny w/.glę-
dcm powyższego buforu. Го diali/.ie próbkę w worecaku tlializacyjnym

-36-



zatężano do niewielkiej objętości ( 1 - 3 ml) wobec poUgUkolu etyleno-
wego 6000 (lYDH Chemicals Ltd, Poole, Anglia), Czystość próbek
sprawdzano elektroforetycznie.

3,8.4, Badanie wpływu inhibitorów na aktywność fosfatazy
alkalicznej

Hamowanie aktywności enzymatycznej badano stosując następujące
inhibitory "' stężeniach podanych w nawiasach:

Histydyna (Ю mM),
Fenyloalanina (lO mM),
Leucyna (Ю mM),
EDTA ( 1 mM),
Mocznik (ЗМ ).

Oznaczenie aktywności enzymatycznej w obecności inhibitorów prze-
prowadzono według opisu w podrozdziale 3 .8 .1 .

3.9. Obliczanie współczynnika korelacji

Współczynniki korelacji obliczano wg wzoru [473J:

Xj '

= vXi-y,) N

x1 ,y1 - współrzędne oznaczeń indywidualnych,

N - liczebność par xy

Znamienność statystyczną obliczonych współczynników r (wg tes-
tu t-Student*a) określono na podstawie wartości tabelarycznych przy
danej liczbie stopni swobody i na poziomie istotności cC - 0,1.



4. WYNIKI 1 DYSKUS1A SZCZEGÓŁOWA

Materiałem do badań przeprowadzonych w tej pracy byty tymocy-
ty i tymoblasty otrzymane - odpowiednio - ?, grasic, i chloniaków
grasic myszy dwóch szczepów: AKR i C57B1. Aktywności enzyma-
tyczne oznaczano w miarę rozwoju procesu nowotworowego zarów-
no w przypadku białaczki samoistnej (myszy AKR) jak również wy-
wplanej promieniami X (myszy C57BI). Poniższe badania prowadzo-
no, w wie.ksz.osci, w następujących grupach wiekowych; u myszy
AKR - 7 - 14- 30, 90, 180 dni oraz myszy powyżej 120 dni życia
ze zmienioną nowotworowo grasicą; u myszy C57B1 - 7 - 14, 30-45,
60-90, 180 dni od ostatniego napromieniowania oraz u myszy kon-
trolnych (nienapromienionych) w tym samym wieku, co myszy badane
(tabela 3). W grupach myszy powyżej 30 dni £ycia, różnice ich wie-
ku wynosiły -7 dni.

Za grasicę zmienioną nowotworowo (chloniak grasicy) przyjmowa-
no arbitralnie taką grasicę, której waga przekraczała 100 mg, pod-
czas gdy waga grasic prawidłowych wynosiła 51,65 - 24,9 mg.

Tabela 3, Grupy wiekowe myszy użytych do doświadczeń

AKR

Wiek myszv
(dni)

7 - 14

30

90

180

>120
(chloniak grasicy'

C57BI

Okres czasu
od ostatniego

napromieniowania
d n i *

7 - 14

3 0 - 45

60 - 90

180

> 1.20
(chloniak. grasicy)

Wiek mysz}'
kontrolnych

(dni)'

63 - 72

90 - 105

120 - 150

240

> l 8 0

wiek myszy napromienionych byt taki sam jak myszy kontrolnych
v.v danej $ rupio
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4 . 1 . Aktywność ATPazy zależnej od |ОЦ>'.У Nit' i К

Po przeprowadzeniu próbnych oznaczeń ATPazy zależnej od jonów
i K+ metodami opartymi na pouuarze ilości uwolnionego fosforu

£ j i okazało sie., ze z powodu niskiej zawartości tego enzymu w bło-
nach komórkowych grasic wyniki oznaczeń są im granicy czułości me-
tody. W zwiąaku z tym zastosowano ggtodq badania stanu ATPazy na
podstawie włączania izotopu rubidu [_ Rb], który zastępuje potas
w reakcji enzymatycznej £19,97,192,225]. W celu uwzględnienia po-
prawki na niewrażliwe na ouabainę włączanie rubidu przez komórki,
próby kontrolne preinkubowano z 1 mM ouabainą, która jest inhibito-
rem ATPazy |*19,2б8,Лб1], Wartości otrzymane dla prób z ouabainą
odejmowano od wartości dla prób badanych. Badanie włączania radio-
aktywnego rubidu przeprowadzano na komórkach, wśród których pro-
cent komórek martwych (barwiących się w toście z błękitem trypano-
wym) w^hał, się od 2 -6 % (tymocyty) do 15-20% (tymoblasty).

Ryś.9 ilustruje zmiany w zdolności włączania izotopu rubidu
przez komórki grasicy prawidłowej i zmienionej nowotworowo u my-
say AKR„ natomiast rys. 10 u myszy C57B1. Najwyższą zdolność włą-
czania °Rb przez tymocyty szczepu AKR spostrzeżono w okresie
noworodkowym (Ю dni). W kolejnych okresach wzrostu występuje
spadek zdolności włączania rubidu; najniższą wartość włączonego ru-
bidu znajdowano w okresie przedbiałaczkowym, u myszy 180-dniowych.
Zdolność włączania rubidu pOROwnie wzrasta w komórkach chłoniaka
grasicy, uzyskując wartość zbliżoną do tymocytów noworodków. Od-
mienny obraz ilustrujący zdooność włączania rubidu w okresie leuke-
mogenezy popromiennej spostrzeżono w tymocytach myszy C57BI.
W pierwszych okresach po napromieniowaniu (grupy od 7 do 180 dni)
zdolność włączania rubidu pozostaje praktycznie na poziomie kontro-
l i , aby gwałtownie zwiększyć się w komórkach popromiennego chło-
niaka grasicy. Ilość włączonego izotopu rubidu przez tymoblasty my-
szy C57B1 jest 5-cio krotnie wyższa w stosunku do ilości włączone-
go izotopu przez tymocyty grupy kontrolnej. Wyniki te pozostają
w zgodzie /.. pracami Kimelberg*a i wsp. i.225], ktorzv obserwowali
5,5-krotny wsu'ost aktywności ATPazy, mierzonej na podstawie iloś-
ci włączonego rubiclu, w komórkach stransformowanych SV4-O3T3
w porównaniu /, komórkami 3T3.

Następną próbą scharakteryzowania zmian aktywności ATPazy
zależnej od jonów Na i К w procesie leukemogcnezy u tych dwóch
szczepów mysich, było zbadanie aktywności enzymatycznej z zasto-
sowaniem substrata znakowanego losforem - '"P. W tej molodzie sto-
sowano również oiiubaLne. aby uwzględnić nic1 >;wiązany л aktywnoś-
cią badanego enzymu rozkład ATP. Wyniki przedstawiono na rys . l i
dki my$zy s/.c/opu AKR ora/, ли rys. 12 dla mys^v SX.CACIIU C J 7 B I .
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7 45 7 5 180 chfoniak grasicy
OKRES CZASU OD OSTATNIEGO NAPROMIENŁMA / DNI/

Rys. 10. Wiązanie ^ R b przez lymocyty i tymoblasty myszy
szczepu C37B1. ц,-
Wartości wiązania Rb dla kcizdej grapy wiekowej
są średnimi z lj odrębnych, doświadczeń
(każde w 3 powtórzeniach) - błąd standardowy.

1 I - myszy kontrolne (w tym samym wieku co napro-
mienione).
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180

45 60 120 c l tniak grasicy
OKRB CZASU 00 OSTATNIEGO NAPROMIcNIENIA /DNI/

Rys,12. Aktywność ATPazy zamężnej od jonów Na i К , mierzona
metodą rozkładu (jf«O ip)A.TP, w komórkach grasic.
i chloniaka grasicy myszy szczepu C37B1.
Przedstawione wynikł są średnimi z tr/.ivh odrębnych
doświadczeń (każde w 3 powtórzeniach) - błąd standardowy
| i - myszy kontrolne (w tym samym wieku co napro-

mienione).
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Zmiany aktywności enzymatycznej w czasie rozwoju białaczki po-
promiennej, mierzonej tą metodą potwierdzają obserwacje uzyskane
z zastosowaniem Rb» Natomiast w przypadku myszy AKR wzrost
aktywności enzymu w tymoblnstach został potwierdzony, istnieją jed-
nak znaczne różnice w przebiegu zmian aktywności w procesie roz-
woju nowotworu w zależności od metody pomiaru. Charakter zmian
obserwowany przy zastosowaniu znakowanego substrata zbliżony
jest raczej do otrzymanego dła białaczki popromiennej (rys, 11 i
rys ДО).

Aby określić bliżej te zmiany obliczono ilość włączonego rubidu
przypadającą na 1. nmol zhydrolizowanego ATP w grasicach obu
szczepów mysich (rys,13).

Stwierdzono, że u myszy szczepu AKR, na 1 nmol zhydrolizowa-
nego substratu przypada przeciętnie 7-krotnie więcej włączonego
rubidu niż u myszy szczepu C57BI. Na tej podstawie można sądzić,
że istnieje różnica między badanymi szczepami w wydajności pompy
sodowo-potasowej. Jednakże w obu szczepach, w okresie poprzedza-
jącym pojawienie się nowotworu, następuje gwałtowny spadek ilości
włączonego rubidu na 1 nmol г-ozłożonego ATP, innymi słowy, nastę-
puje spadek wydajności ATPazy zależnej od jonów Na i К . U my-
szy C57B1 spadek ten jest poniżej wartości otrzymanych dla tymo-
cytćw myszy kontrolnych.

Na tym etapie badań ti-udno powiedzieć jakie są tego рггусгзтгу,
można jednak przypuszczać, że zmiany w błonic plazmatycznej (np.
w jej płynności) towarzyszące transformacji nowotworowej (por.
p . l . l . ) wpływają na stan. ATPazy błonowej, a tym samym na wyda-
tek enei-getyczny związany z transportem jonów.

W trzeciej metodzie zmierzającej do oceny stanu ATPazy zależ-
nej od jonów Na i К , podczas rozwoju nowotworu zastosowano do
badań znakowany glikozyd - v И-ouabainę. Zdokiość wiązania ouabai-
ny przez błony komórkowe wielu tkanek i narządów została jedno-
znacznie stwierdzona, ponadto wykazano, że glikozyd ten łączy się
swoiście a pod jednostką o£ ATPazy [123,367,383,3&C] po stronie
zewnętrznej błony plazmatycznej |jl.7S]. Na rys.lA przedstawiono wy-
niki oznaczeń stopnia wiązania ouabainy, którego miarą byt stosunek
ilości ouabainy związanej do niezwiązaaej, mierzony w zawiesinach
komórkowych otrzymanych z grasic i chloniaków grasic myszy szcze-
pu AKR. W tym przypadku określano stan ATPazy przez pomiar
stoptiia dostępności pod jednostki.

Po okresie niskiego stopnia wiązania glikozyuu prze/, komórki
grosie mysz.y w wieku od [0 do iSO dni, obserwuje się gwałtowny
wzrost wiązania znakowanego związku przez komórki chloninkii gra-
sicy. Przebieg tych /.mian wykazuje wyraźne podobieństwo do wyni-
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Ю5 12G-BS 180-240 -130-240 /dni/.
WIEK MYSZY SZCZEPU C57B!

86Rys. 13. Ilość włączonego Rb przypadająca na 1 nmol
zhydroLizowanogo substrata (ATP) w grasicach
i chloniakach grasic obu szczepów mysich
д д - myszy szczepu AKR;
• a - myszy szczepu C57B1;
O 'O - myszy kontrolne szczepu C57BI

(w tym samym wiekj co napromienione).
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Rys. l i . Zdolność wiązania 4l-ouabainy przez komórki grasic

oraz chl.on.iaka grasicy myszy szczepa AKR.
Miarą stopnia wiązania ^H-ouabainy przez badane komórki
byl slos.mek ouahainy związanej do niezwiązanej.
Do oMiozeń brano średnie wartości uzyskane z Д doświadczeń.



ków otrzymanych /. pomiaru aktywności ATPazy metodą z zastosowa-
niem radioaktywnego substratu ( r y s . l l ) , n^pmtast różni się znacz-
nie od danych otrzymanych dla włączania Rb. Wspólną cechą da-
nych otrzymanych tymi trzema metodami jest wzrost wszystkich mie-
rzonych wartości w chłoniaku grasicy. Na rys, 15 przedstawiono
zmiany w zdolności wiązania ^H-ouabainy przez komói^ki grasic
prawidłowych i chloniaków myszy C57B1.

W grasicach prawidłowych ilość wiązanej ouabainy spada nieco
wraz z. wiekiem myszy, Natomiast w przypadku myszy napromienio-
nych, po stwierdzeniu bardzo wysokiego stopnia wiązania s komór-
kach pochodzących z grasic myszy po 14 dniach od ostatniego na-
promieniowania, obserwuje sie. spadek а następnie gwałtowny wzrost
zdolności wiązania glikozydu w komórkach chłoniaka. grasicy.

Aby porównać dane o zmianach aktywności, a ściślej mówiąc,
stanu ATPazy zależnej od jonów Na i К , w grasicach obu szcze-
pów mysich obliczono względne wartości aktywności enzymatycznej.
Względną aktywność wyrażono jako stosunek aktywności w grasicj'
z myszy w danej grupie wiekowej (o<0 do aktywności w grasicy z
z myszy najmłodszych («Cj, w przypadku każdej ze stosowanych
metod (rys, l6) . Przyjęto bowiem, że aktywność ATPazy w grasicy
3Q-£5 dniowych myszy obu szczepów jest najbardziej zbliżona do
aktywności w komórkach prawidłowych i stanowi właściwy punkt
odniesienia do tego rodzaju porównań.

Z rys . l6 wynika, że istnieją pewne wspólne cechy w rozwoju
chłoniaka zarówno samoistnego jak i popromiennego:

- w obu szczepach myszy w okresie poprzedzającym pojawienie
się nowotworu mastępuje spadek transportu jonów potas\i (mie-
rzony stopniem włączania x'adioaktywnego rubidu), któremu to-
warzyszy obniżenie aktywności ATPazy (mierzonej na podsta-
wie rozkładu radioaktywnego substratu);

- w chłoniaku grasicy zarówno samoistnym jak i popromiennym
występuje znamienny wzrost aktywności (dostępności) ATPazy
zależnej od jonów Na i К w porównaniu z grasicami myszy
z pozostałych grup wiekowych;

- wiązanie ouabainy nie spada u myszy szczepu AKR w okresie
poprzedzającym pojawienie się nowotworu (najniższa wartość
wiązania ouabainy występuje w komórkach grasic myszy 90-
-dniowych).

Natomiast u myszy C57BI, wprawdzie obserwujemy najniższą
wartość wiązania glikozydu w okresie poprzedzającym pojawienie
się nowotworu, ale przebieg krzywej dla w i t a n i a ouabainy różni
sio od kr/.ywych" uzyskanych dla włączania Rb czy też hydroli-
zy ATP.

-47-



ЩК MYSZY / p p
W 1805

6 0 120 chtoniak grasicy
OKRES CZASU OD OSTATNIEGO NAPfib-
MIENIENIA/Dni/

Rys. 13. Zdolność wiązania 4H-ouabainy przez komórki grasic
oraz chlontaka grasicy myszy s/c/.epu C57D1.
Miarą stopnia wlą/.nnia ^Il-ouabamy przox bnclune komórki
byl stosunek ouabuiuy /.wiązanej do nic/.win/nncj.
Do obliczeń brano średnio wartości it/.yskano z, Л odrębnych
doświadCZOP.
C 3 " I'ly^zy kontrolno (w tvni sumy in wieku co napromie-

nione).
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Rys.lo. Porównanie względnych wartości aktywności ATPazy zależnej
od jonów Na i K. , uzyskanych trzema metodami: „^
D D - z zastosowaniem znakowanego substratu (jf- P)ATP;
o o - wiązania ^ J Rb;
д.„ ._д _ wiązania oll-ouabainy.
Wzglcjdną aktywność wyrażono jako stosunek aktywności
w grasicy z myszy w danej grupie wiekowej (<xf) do aktywności
w grasicy i. my s/y najmłodszych (cC)) w przypadku każdej
ze stosowanych metod.
Błąd .4l.aiulardo\\'y((5) ilorazu olłliczono w/g wzoru (213):

.2 . . 2 . ^ - . 2
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Różnice te można by wytłumaczy*:, zakładając, że zmiany up. płyn-
ności błony plazmatycznej towarzyszące procesowi nowotworzenia
[l74,l95] wpływają w odrębny sposób na aktywność enzymatyczną
i dpstępaość miejsc wiążących ouabainę,

Nie znaleziono w dostępnej literaturze danych na temat różnic+

w wiązaniu ouabainy i aktywnością ATPazy zależnej od jonów Na
i K* w procesie now otworzeni a. Stwierdzono jednak, że działanie na
błonę plazmatyczną oczyszczoną foąfolipazą С znacznie obniża aktyw-
ność enzymatyczną a tylko znikomo wpływa na wiązanie ouabainy |,419J.
Ponadto ostatnio postuluje się, że istnieją dwa miejsca wiążące ouaba-
inę, z enzymem, z których tylko jedno jest wrażliwe na obecność jo-
nów K+C131,132,247]. To mogłoby tłumaczyć obserwowane różnice
w wiązaniu ouabainy i włączaniu rubidu.

Jednakże, można stwierdzić, że w obu szczepach myszy obserwu-
je się zmianę stanu ATPazy błonowej w okresie po przędza jącym po-
jawienie się nowotworu, z tendencją obniżenia aktywności enzymu
z jednoczesnym zmniejszeniem transportu i spadkiem dostępności cUa
inhibitora -ouabainy. Można zatem nrzjqntszczać, że przebieg zmian
stanu ATPazy zależnej od jonów Na i К , w obu typach nowotworze-
nia, ma ten sam chai-akter.

4.2. Aktywność i właściwości fosfatazy alkalicznej

4.2.1. Aktywność fosfatazy alkalicznej

Aktywność fosfatazy alkalicznej stwierdzono w wielu tkankach
ssaków, jednak funkcjonalne znaczenie tego enzymu (.lub enzymów),
jak również tożsamość natui-alnego substratu nadal pozostają niejasne.

Istuieją dowody hist.ochemiczne i biochemiczne, że duża część cał-
kowitej aktywności fosfatazy alkalicznej /wiązana jest z błonami plaso-
matyczny mi" |'8l , 11.2,118,122,193.204,370].

Na rys. 17 przedstawiono zmienny aktywności, fosfatazy alkalicznej
w tymocytach myszy szczepu AKR ora/. C57BI w różnych okresach
poprzedzających rozwój białaczki (pierwsze cztery grupy) oraz tymo-
blastach białaczko wych (grupa piąta). W obu grupach myszy spostrze-
ga się wyraźny w/.rost aktywności w komórkach nowotworu, przy czym
wzrost ten jest szczególnie wyraźny w komórkach popromiennego ehlo-
niaka grasicy.

Należy zaznać./vć, że znamienny w/.rosl aktywności fos Га tax. o w oj
wystąpi! już w £ ras icy myszy w екгеыс 90 dni od ostatniego nupro-
rni-Miiov/ania i w/ra-r'-il stopniowo, by osiągnąć wartość kilkad/.k-sint-
krotiue ыу/.s/.ą w cMomaku grnsicy w porównaniu /. grup.i koni rolna.,
Wyniki te są zgodne •'. pracami Ilaran-O.horu i wsp. |*'297,4^j, kioiv.y
wyka/.uli, że w c/.asio rozwoju !>iaiac/.ki radiacyjnej u myszy C.S7IU

- r ł 0 -
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60 90 150 Ш 130-240

10 30 90 130 Chton'ck
grasicy

WIEK MYSZY /ONI/

10 30 90 180 Chłoniak
grasicy

OKRES CZASU CD 0 S W -

Rys. 17. Aktywność fosfatazy alkalicznej w komórkach grasic i chłoniaków
grasicy myszy szczepów A K R ( ^ S ) i С 57В L (НИМ ,!
Prezentowane wyniki sn średnimi z 10 odrębnych dorfwiadc/.oti
(każdo w 3 powtórzeniach) - blau standardowy.
Aktywność fosfatazy alkalicznej w grupach myszy kontrolnych
(nietiapromieuionych) szczepu C57B1 wethata siq od 0,010
do O,O1J (.IM p-nitro fenol u/mą bialka/30'.
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wzrost aktywności tego enzymu wyprzedza pojawienie się chłoninka
grasicy. Jednocześnie inni autorzy stwierdzili, że wzrost aktywności
fosfatazy alkalicznej mastępujc wyłącznie po pojawieniu się chloniaka
o wadze przynajmniej 3-krotnic wyższej niż grasica prawidłowa 399 .

W przypadku myszy AKR przebieg zmian aktywności fosfatazy alka-
licznej w procesie leukomogenozy jest odmienny od otrzymanego dla
myszy С57Ш i zbliżony raczej do przebiegu zmian aktywności ATPazy
zależnej od jonów Nn " i К w tym samym szczepie myszy por, р. 4 . 1 . ,
rys,11 ,

Po stwierdzeniu tak znacznego wzrostu aktywności fosfatazy alka-
licznej w chloniakach grasicy podjęto próbę bliższego scharaktery-
zowania tego enzymu w badanym materiale.

4,2.2, Porównanie elektrofor etycznych właściwości fosfatazy alka-
licznej z komórek grasicy prawidłowej i chloniaków grasic

W celu dobrania odpowiedniego stężenia Tritonu X-,1.00 do ekstrakcji
enzymu x komórek graiscy oraz chloniaka prowadzono homogenizacją
w buforach o następujących stężeniach delergentu: 0,05%, 0,1 %, 0,2%,
0,3?o, 0,4?óoraz 0,5/ó. Homogenat wirowano przez 60 minut przy
lOOOQOxg, а następnie supernatant dializowano przez noc wzglądem bu-
foru Tris-HCl pH = 3,0 Metody p .3 .8 .2 . , Tak przygotowane prepara-
ty poddano elektroforezie w środowisku niedenaturującym, której przy-
kładowe wyniki przedstawiono na rys . lS . Po przeprowadzeniu wstęp-
nych badad rys. lS + pi'zedluzona elektroforeza - 2 godziny po wypłynię-
ciu barwnika znacznikowego z żehi stwierdzono, że najlepszy rozdział
elektroforetyczny 3 frakcje dla popromiennego chloniaka grasicy otrzy-
mano przy ekstrakcji 0,£ 'a roztworem Triton X-100.

Preparaty fosfatazy alkalicznej otrzymane z tymocytów oraz tymoblas-
tów myszy szczepu AKR i tymoblastów myszy szczepu C57B1 poddano roz-
działowi cl ektroforetyc znaniu w środowisku niedenaturującym rys. 19
i rys.20 . Na podstawie uzyskanych elektroforogramów stwi?i"dzono, że
w samoistnym chloniaku grasicy rys. 19 występuje druga frakcja o aktyw-
ności fosfatazy alaklicznej, nieobecna w tymocytach, natomiast w popro-
miennym chloniaku grasicy występują trzy frakcje o aktywności badanego
enzymu rys.20 . W komórkach grasicy myszy kontrolnych nienapromie-
niowanych s/czopu C57B1 aktywność fosfatazy alkalicznej jest tak niska,
że nie udało się stwio.rd/.ić jej obecności stosując metodę elektroforezy
w środowisku niedenaturu jącym. W wiciu pracach nad schorzeniami
nowotworowymi stwierdzono obecność dodatkowego i z o enzym u fosfa-
tazy alkalicznej, nieobecnego w tkankach prawidłowych, c/.ę.sto owlu.4-
ciwoścmch bardzo .-.bi i/..mych do I'osfata/.y łożyskowej 120, lj'2. U>1,
206. 215. ^79. 2S0, 2^0. 291 . Ponadto wykazano, /.o i/.oenzyniy
fos lata / у otiv.ymaue /. różnych tkanek w 1vm i nowotworowych
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Rj's.lS. Elektroforeza preparatów fosfatazy alkalicznej z komórek
popromiennego chłoniaka grasicy. Rozdziałowi poddano
preparaty otrzymane przy zastosowaniu różnych stężeń
Tritonu X-1.00:
1 - 0,5 % Triton X-1.00; 4 - 0,2 % Triton X-100
2 - 0Л % Т " 5 - 0,1 %
3 - 0,3 % " 5 - 0,05%

Lokalizację fosfatazy alkalicznej w żelu określano pr/.ez
inkubacją żeli z ^-naftylofosforanem sodowym i barwnikiem
Fast Blue'15 (Metody p . J . 8 . 3 . 3 . ) .
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różnią się podatnością na hamowanie przez niektóre aminokwasy,
тоегтк i EDTA [27,88,89,127,176,314,337]. W związku z tym celo-
wym wydawało się zbadanie czy istnie ją różnice w działaniu powyż-
szych inhibitorów na aktywność fosfatazy alkalicznej wyizolowanej
jt komórek grasicy oraz chłoniaka grasicy,

A.2,3. Wpływ inhibitorów na aktywność fosfatazy alkalicznej

Zbadano działanie następujących inhiMtorów: histydyny, fenylo-
alaniny i leucyny w stężeniu 10 mM, EDTĄ w stężeniu 1,0 mM oraz
mocznika w stężeniu 3M. W tabeli 4 przedstawiono wpływ tych in-
hibitorów na aktywność fosfatazy alkalicznej w ekstraktach grasicy
oraz chłoniaka grasicy myszy szczepu AKR.

Tabela 4, Wpływ inhibitorów na aktywność fosfatazy alkalicznej
w ekstraktach grasicy oraz chłoniaka grasicy u myszy
szczepu AKR. Aktywność zmierzoną w obecności danego
inhibitora przedstawiono jako % aktywności w próbie
kontrolnej ( bez inhibitorów).

Inhibitor

EDTA

Histydyna

Fenyloalanina

Leucyna

Mocznik

% aktywności

grasica

100
14,6
50,4
66,7
56,1
11,3

chłoniak
grasicy

100
15,4
45,7
64,8
56,2
5,6

W3'niki otrzymane z elektroforezy ( rys . 19) oraz dużo wyższa
wrażliwość enzymu na hamowar с mocznikiem stwierdzona w tymo-
blastach myszy szczepu AKR, sugerują, że wzrostowi aktywności
fosfatazy alkalicznej w samoistnym chłoniaku grasicy towarzyszy
pojawienie się izoenv.ymu nieobecnego w prawidłowych komórkach.

Powyższa sugestia pozostaje, w zgodzie /. pracami, innych auto-
rów, którzy obserwowali pojawienie się dodatkowego i/.oenzynui
losb.t.iity al kił I ic ił ne j w nowotworach o różnorodnym pochodzeniu,
w porównaniu /. odpowiadającymi im łkaniami prawidłowymi ['25,
2i, L20,20ó,279,29l}. Warto przy tym zwrócić uwagę, że podobni.uiue
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Rys.L9. Elektroforeza w środowisku niedenaturujaeym preparatów
Fosfatazy alkalicznej г tymocytów ( л ) о г а г lyraobiastów ( В )
myszy szczepu AKR.
Lokalizacje; Fos fat .ч/.у а łkał i с/no .i w zolu okrośk-mo pr/c/.
inkubacją zoli z /3--naftyloFosFoi\inem sodowym i barwnikiem
Fast Blue В (Metody 3 .S .3 .3 . )-
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Rys.20. Elektroforo/a w środowisku niedenaturującym preparatów
dosfatazy alkalicznej z tymoblastów myszy szczepu C.77TU.
Lokalizacją fosfatazy alkalicznej w żelu określano przez
inkubacją żeli z /3-naftylolosforanem sodowym i barwnikiem
Fast Blue В (Metody p.3.8.3.3.)•
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jak to wykazano w mniejszej pracy dla samoistnego chloniafca grasi-
cy, autorzy ci obserwowali najwyżej jeden dodatkowy izoenzym w ba-
danych nowotworach, W związku z tym, godnymi uwagi wydawały się
otrzymane dane doświadczlne, które wskazywały na obecność trzech
izoenzymów fosfatazy alkalicznej w popromiennym chloniaku grasicy
(rys,2Q). Ее wzglądu na to tymoblasty myszy szczepu C57BI poddano
badaniom analogicznym do przeprowadzonych na komórkach myszy
szczepu AKR, z tym, że przed zbadaniem wpływu inhibitorów na ak-
tywność enzymatyczna,, wyizolowano z żeli poszczególne frakcje (Me-
tody p .3 .8 .3 .4 . ) . Wyniki przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Wpływ inhibitorów na aktywność fosfatazy alkalicznej
w trzech frakcjach (por .rys . 20) wyizolowanych z żeli po
przeprowadzeniu rozdziału elektroforetycznego ekstraktu
komórek chłoniaka grasicy myszy szczepu C57B1. Aktyw-
ność zmierzoną w obecności danego inhibitora przedsta-
wiono jako % aktywności w próbie kontrolnej (bez inhibi-
torów).

-

Fenyloalanina

Histydyna

Leucyna

Mocznik

Frakcja nr 1

100

68,6

54,3
62,8

2,9

% aktywności

Frakcja nr 2

100

53,9
46,7
54,4
13,3

Frakcja nr 3

100

83,3
44,4
55,6

5,6

Mimo, że na elektroforogramach otrzjTnanych po rozdziale mate-
riału. pochodzącego z popromiennego chłoniaka grasicy obecność
frakcji 2 mogłaby budzić pewne wątpliwości, to po wyizolowaniu
wszystkich trzech frakcji i zbadaniu wpływu inhibitorów uzyskano
wyniki wskazujące wyraźnie odmienny charakter każdej z nich.
Stwierdzono różnice we wrażliwości enzymów z każdej Trakcji na
hamujące działanie fenyloalamny. Spadek aktywności, enzymatj'cznej
po działaniu logo aminokwasu wynosi! odpowiednio: dla 1'rnkcji 1 -
- GS,8% aktywności kontrolnej (bez inhibitora), dla frakcji 2 -5S,9?i
i dla frakcji 3 - 83,3 % (tabela 5). W przypadka pozostałych dwóch
aminokwasów, histydyny i leucyny, różnice w aktywności nie s;i tak
*\vrćiźnet jednakże żadna z wartości otrzymanych dla frakcji 2 nic
jest średnia wartości u zyskanych dla pozostałych, dwóch frakcji..
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Ponadto, wyizolowane trzy frakcje o aktywności fosfatazy alkalicznej
wykazują różną wrażliwość na hamujące działania mocznika, a miano-
wicie, we frakcji I po działaniu tego inhibitora pozostawało tylko
2,9% aktywności wyjściowej, we frakcji 2 - 13,3% i we frakcji 3 -
- 5,6%* (tabela 5) . Te dane wydają się być dostateczną podstawą do
stwierdzenia, iż w popromiennym chloniaku grasicy występują trzy
izoenzymy fosfatazy alkalicznej. Przedstawione różnice pomiędzy po-
szczególnymi izoenzymami mogą wynikać z ich odmiennej struktury
lub z różnej zawartości węglowodanów w cząsteczce fosfatazy alka-
licznej. Jak wiadomo, w wielu przypadkach fosfatazy nowotworowe
ściśle odpowiadają enzymowi łożyskowemu, między innymi pod wzglę-
dem takiej właściwości jak podatność na hamowanie przez fenyloala-
ninę. £27,302,472], Biorąc to pod uwagę, można by przypuszczać, że
frakcja 2 o najwyższej wrażliwości na działanie tego aminokwasu,
jest enzymem zbliżonym do fosfatazy łożyskowej.

4*.2,4. Oznaczanie ciężaru cząsteczkowego izoenzymów fosfatazy
alkalicznej г komórek grasicy i chłoniaka grasicy myszy
szczepu C57B1

Ciężar cząsteczkow}' izoenzymów fosfatazy alkalicznej oznaczono
metodą elektroforezy w 7,5 % żelu pcliakryloamidow^on w obecności
SDS. Elektroforezie poddano ekstrakty z tymocytów oraz tjonoblas-
tów myszy szczepu C57B1 (rys.21) oraz kilka białek o znanych cię-
żarach cząsteczkowych. Po rozdziale elektroforetycznym stwierdzo-
no w popromiennym chłoniaku grasicy występowanie dwóch frakcji
o aktywności fosfatazy alkalicznej, natomiast jednej frakcji w komór-
kach grasic prawidłowych. Obecność jedynie dwóch frakcji w ekstrak-
tach z tymoblastów w porównaniu z trzema otrzymanymi po ix>zdziale
elektroforetycznym w środowisku niedenaturującym (rys.20) może być
wynikiem inaktywującego. działania SDS lub merkaptoetanolu lub też
wskazywać na to, że jeden z izoenzymów różnił się od pozostałych
jedynie ładunkiem а nie ciężarem cząsteczkowym.

Ciężar cząsteczkowy izoenzymów fosfatazy alkalicznej wyznaczo-
no z wykresu zależności logarytmu ciężaru cząsteczkowego białek
standardow%'ch od ich ruchliwości elektroforetycznej (rys.22).

Otrzymane ta drogą wartości ciężaru cząsteczkowego izoenzymów
fosfatazy alkalicznej A tymocytów oraz tymoblastów myszy szczepu
C57BI wynoszą odpowiednio 120000 - 130000 (izoonzym obecny w obu
typach komórek) i 150000 - iGOOOO (izocuzym obecny tylko w tymo-
blastach).

Porównanie uzyskanych wyników o otrzymanymi przez innych auto-
rów napotyka un trudności, ponieważ w zależności od pochodzenia en-
zymu i procedury oczyszczania otrzymywano różne wyniki, waha i:\cc
się w granicach оп 1.20000 do 200 000 [68,81., 155, 176, 241,296,30.1,
436,471,472].
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Rys.21. Elektroforeza preparatów fosfatazy alkalicznej z tymocyfów ( A )
oraz tymoblastów {\\) myszy szczepu C37IM w zolu poi i akryle-
amitlowyni w obecności S D S .
Lokalizaci^ losfata/.y alkalicznej \v żelti okroalano pi-zcz
inkubacjo А с L i z /3-iial'lyLorosroranom sodowym i barwnikiem
Fast Blue 15 (Metody p." 3 .8.3.3.)»
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Rys.22. Wyznaczanie ciężaru czqstee/.kowoRO izocnzyinów fosfatazy
alkalicznej z tyniocytów i tymoblnstów myszy szczepu C57BL
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Znaczenie zmian aktywności fosfatazy alkalicznej w procesie no-
v/otworzenia zostanie omówione w dyskusji podsumowującej ( p . 5 . )
w aspekcie korelacji z innymi zmianami biochemicznymi.

4,3. Włączanie znakowanej trytem tymidyny przez komórki grasic
i chloniaków grasic mysich

Podawanie znakowanej tymidyny in vivo jest miarą proliferacji,
komórkowej Ц77,87,98].

Rys,23 ilustruje włączanie ^H-tymidyny określone w impulsach
na minutę na 5 x Kr* komórek przez tymocyty oraz tymoblasty my-
szy szczepu AKR. Po dość wysokich wartościach włączania tego
związku do komórek myszy młodych (10-cio dniowych) następuje spa-
dek zdolności wbudowywania znakowanej tymidyny osiągający najniż-
szą wartość u m/szy 90-cio dniowych, a następnie wzrost o maksi-
mum włączania przypadającym na komórki chłoniaka grasicy. Podob-
nie przebiega włączanie tymidyny u myszy C57B1 (rys .24) z tym, że
nie obserwuje się tak dużych różnic w ilościach włączonej tymidyny
między poszczególnymi grapami wiekowymi w rozwoju nowotworu po-
promiennego. Minimum włączania przypada na okres bezpośrednio
poprzedzający pojawienie się guza (120 dni od ostatniego napromie-
niowania). IJ myszy kontrolnych (nienapromieni cnych) С57В1 po dość
wysokim włączaniu radioaktywnego związku przez хутосз^у myszy
młodych (7-dniowych) wbudowywanie 3H-tymid}rny utrzymuje się na
dość stałym poziomie z niewielkimi odchyleniami (- 21,5 impulsów/mi-
nutę).

Stosując powyższą metodę badania proliferacji komói-kowej moż-
na zatem stwierdzić, że w obu szczepach myszy w chłoniakach gra-
sicy zarówno samoistnym jak i popromiennym następuje wzrost zdol-
ności proliferacyjnych komórek. Natomiast zwiększona aktywność pro-
liferacyjna tymocytów nie występowała przed pojawieniem się chłonia-
ka grasicy a myszy C57B1,

W przypadku myszy szczepu AKR obserwuje się, 1,6-krotny wzrost,
zdolności włączania H-tymidyny w okresie poprzedzaiącym występowa-
nie chłoniaka grasicy w porównaniu ze zwierzętami 90-dni.owymi.

Wydaje się, że bardzie j szczegółowe badania (np. metodą auto-
radiografii) mogłoby wykazać równie* u myszy szczepu С57Ш zwięk-
szoną proliferację komórkową wyprzedzającą pojawienie się popro-
miennego chlouiuka grasicy. Ponadto dość rygorystyczne kryterium
grasicy niezmienionej now ot w o row o (waga poniżej 1.00 mg) przy jęto
w tej pracy, inogfo wpłynąć na obserwowano różnico wo wlni-y.aniu
znakowanej tymidyny między badanymi szczepami myszy.
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4,4. Zawartość adenozyno~3*5*-monofosForanu (eAMP) w komórkach
firgsic i chtoninków grasic mysich

Po stwierdzeniu, że zawartość cAMP zmienia się w czasie cyklu
komórkowego £20,79] wysunięto hipotezę, że ton cykliczny nukleotyd
może odgrywać istotną rolą w regulacji namnażania komórkowego po-
wodując zatrzymanie w fazie G.L 29,78,130], Za słusznością tej su-
gestii przemawia obserwacja, że komórki nowotworowe wykazują
mniejsze stężenie eAMP niż komórki prawidłowe £9,139]. Ostatnie
prace nad aktywnością cyklazy adenylowej, obecnej również w bło-
nach tymocytów Qi8l], wykazały spadek aktywności tego enzymu w ko-
mórkach -nowotworowych oraz związane z tym obniżenie zawartości
cAMP w tych komórkach, bez zmiany aktywności fosfodiesterazy
nukleotydów cyklicznych [20,138,139,355,356].

W niniejszej pracy zbadano zmiany zawamości с AMP w procesie
bialaczkotwórczym w obu szczepach mysich. Wyniki przedstawiono
v/ tabeli 3.

Tabela 6, Zawartość с AMP v tymocytach oraz tymoblastach myszy
szczepu AKR i szczepu C57B1

AKR

wiek
(dni)

7-12

30

90

180

chlotuak

pmolc
с AMP /mg

białka
x, - S . D .sr

37,4-1,0

27,3-1,6

54,7-2,8

4o,8-0,2

30,0-7,7

C57B1
okres czasu
od ostatniego

napromie-
niowania

(wiek myszy)
(dni)

7 (67)
30(90)

90(150)
chloniak

(180)

pmole cAMP/mg białka

myszy
kontrolne

x. -S.D.sr

36,8t3,4

36,1^5,8

3o",8-'l,3

36,0-5,9

myszy
nnpro-

miełiionv
x. - S . D .sr

37,5-3,3

40,5-2,9

29,7-2,9

26,7-2,4

- v lym samym wieku co napromień i on o
S.O.- oclclivtofue sUmil
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Na podstawie powyższych danych doświadczalnych można stwier-
dzić, że w obu typach chloniaków grasicy, zarówno samoistnym
jak i indukowanym promieniowaniem, .następuje wyraźny spadek га-
wartości eAMP w porównaniu z tkanką prawidłową. Można przypusz-
czać, że niska zawartość с AMP w chloniaku jest wynikiem spadku
aktywności eyklazy adenylowej, co byłoby w zgodzie z pracami innych
autorów [20,133,139,355,355], W dostępnej literaturze napotkano na
jedną tylko pracę, której autorzy obserwowali wzrost aktywności
cyklazy adcnylowej w procesie bialaCKkotwórczym[22l].

Należy zwrócić uwagę, że znamienny spadek zawartości cAMP
wystąpił w okresie poprzedzającym pojawienie się chłoniaka grasi-
cy (tabela S). Innymi słowy, obniżenie zawartości сЛМР wyprzedzi-
ło pojawienie się guza, zwłaszcza w szczepie myszy rozwijających
popromiennego chłoniaka grasicy. Powyższe obserwacje pozostają
w zgodzie z sugestią, że spadek zawartości cAMP jest wczesnym
zjawiskiem w procesie transformacji nowotworowej [315].



5, PODSUMOWANШ

Białaczka u myszy, indukowana przez czynniki chemiczne lub fi-
zyczne, czy też powstająca samoistnie, często rozwija się w grasi-
cy [277]. To umiejscowienie pierwotnych zmian chorobowych znacz-*
nic ułatwia badanie zmian preleukemicznych, które mogłyby wyprze-
dzić pojawienie się chłoniaka grasicy.

W przypadku rozrostów nowotworowych w układzie limfatycznym
myszy szczepu AKR istnieją przynajmniej trzy czynniki, które współ-
działają w rozwoju białaczki. Są to ; a/ czynnik genetyczny; b/ na-
turalny pr'oces starzenia się organizmu oraz c/ czynnik wirusowy,
w tym przypadku - wirus bialaczkotwórczy Grossa. U tego szczepu
białaczka rozwija się samoistnie po osiągnięciu przez zwierzęta wie-
ku 6-8 miesięcy. Ostatnio stwierdzono, że obecność prowir us owych
kopii DNA w podliniach myszy szczepu AKR zależy od ich pochodze-
nia; każda podlinia zawiera 2 lub 3 kopie prowirusowego DNA, wspól-
ne z innymi podliniami, i od 1 do 6 sobie tylko właściwych kopii wi-
rusa ekotropowego £57].

Także rozwój chłoniaków grasicy u myszy C57B1 po frakcjonowa-
nym napromienieni u całego ciała zależy od współdziałania wielu czyn-
ników. Należą do nich: promieniowanie jonizujące, wrażliwość komó-
rek docelowych (ang. "target cells") dla transformacji nowotworowej,
mikrośrodowisko grasicy, stan immunologiczny gospodarza, czynniki
genetyczne i ustrojowe. Rola czynnika wirusowego w radioleukemoge-
nezie nie jest jeszcze całkiem jasna j i l ]

Za związane przyczynowo z powstawaniem białaczki popromiennej
uważa się:

1. aktywację promieniowaniem endogennego wirusa;
2. rekombinację między endogennymi wirusami /. wytworzeniem

mutanta posiadającego zdolności. bialaczkotwórcze;
3 . niewydolność procesów naprawczych komórki powodująca pozosta-

wienie uszkodzeń DNA aienaprawionych lub naprawionych błędnie.

Czynnikiem warunkującym lub ułatwiającym rozwój schorzenia mo-
gn być -шЬиг/.c-nia mechanizmów immunologicznych, wywołane przez
stan iinmunosuprcs u popromiennej, po/walnjqoej na ro/wój komórek
nieprawidłowych 1.207.]. Według Bonivor\a [31-'] za popromienną trans-
formację nowotworową mogłyby być odpowiedzialne potencjalne geny
transformujące w Komórkach docelowych. Aktywacja tych gneów rm-
stqp.uo prawdopodobnie w procesu1* ind.ikcji

V m y s z y С . У / Ш , k t ó r e r o z w i j a j ą b w i i a c / k ę itul i k o w n u n p r o m i e n i o w a -
nii.Mii |oni/.'.i |i|<.\ym, f l o s i r z i ' g i i l n y p r o o o s nowotWs>rowy r o / p o c ' v n a .się



w okresie 3-4 miesięcy po ostatnim nąpromicnieniu, W okresie poprze-
dzającym wystąpienie zmian patologicznych w grasicy można wyróżnić
dwa podokresy, а mianowicie okres popromiennej atrofii narządu, w któ-
rym zachodzi gwałtowna depopulacja .itkania limfatyczncgo (do ok,l£
dnia) oraz okres regeneracji (pozorne j),w którym dochodzi do repopu-
lacji narządu [37]. W badaniach przeprowadzonych na psach poddanych
działaniu promieniowania gammą stwierdzono, że okres regeneracji
przechodzi niepostrzeżenie w okres zaburzeń kinetyki wzrostu popu-
lacji komórkowej, który odpowiada definicji okresu przedbialaczkowe-
go.C386].

W tej pracy starano się przy zastosowaniu metod analizy bioche-
micznej wykryć możliwie najwcześniejsze przejawy procesu nowotworo-
wego, zarówno samoistnego jak i indukowanego przez promieniowanie,
W obuiszczepach badanych myszy stwierdzono wzrost aktywności fosfa-
tazy alkalicznej w chloniaku grasicy, z tym, że u myszy szczepu
C57BI.. charakteryzujących się bardzo niską aktywnością tego enzymu
w komórkach prawidłowych, wzrost taki wystąpił już w okresie poprze-
dzającym pojawienie się widocznych zmian białaczkowyćh w grasicy.
U mj'szy szczepu AKR nie obserwowano podwyższenia aktywności fo-
sfatazy alkalicznej w okresie poprzedzającym pojawienie się chłonia-
ka grasicy. Można jednak przypuszczać, że zmiana kryterium oceny
grasicy niezmienionej nowotworowo na mniej rygorystyczne, pozwoliło-
by na" stwierdzenie i w tym przypadku zwiększenia aktywności tego
enzymu przed pojawieniem się g-iza, tym bardziej, ze inne badane pa-
rametry wskazują na duże podobieństwo procesu nowotworzenia w obu
szczepach mysich. Przedstawione wyniki badań nad zmianami aktywnoś-
ci fosfatazy alkalicznej w przebieg i rozwoju popromiennego chloniaka
grasicy wskazują, że w szczepie C57BI enzym ten może być wyznaczni-
kiem procesu nowotworowego w grasicy. Wniosek ten jest zgodny z su-
gestią Haran-Ghera [297] i sprzeczny z wnioskami innych autorów [399],
którzy wprawdzie obserwują wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej, ale
dopiero w dobrze wykształconym chtoniaku grasicy (por. WsStęp - р. 1.5.).

Znalezienie w chtoniakach grasicy obu badanych szczepów mysich
izoenzymów fosfatazy alkalicznej, nieobecnych w tkance prawidłowej,
pozostaje w zgodzie z pracami nad innymi nowotworami o różnorod-
nym pochodzeniu, w których stwiei-dzono obecność swoistych dla no-
wotworu izoenzymów fosfatazy, często o właściwościach zbliżonych
do izoc-nzymu łożyskowego [120,152, i'il,206,215,273,290,291.1. *

Wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej w komórkach chłoniaka
grasicy w porównaniu z tvmocytamL myszy dorosłych możo być wy-
jaśniony jako wynik doroprosji genów zarodkowych podcz;«« transfor-
macji lub moż.o .być konsekwencją ni o zdolność i do przejść i.ч prze/,
nioktóro lub wszystkie kolejno stadia ro/.wojowe w proco sio dojrze-
wania komórkowego. Za la drujją moż.liwoścui przemawia również

-o?--



stwierdzenie obniżonej zawartości cAMP w chloniakach grasicy oraz
w grasicy w okresie poprzedzającym pojawienie siq chłoniaka. Skoro
wysoka zawartość с AMP hamuje cykl komórkowy w fazie G | , to spa-
dek zawartości tego związku prowadziłby do namnażania "niedojrza-
łych"komórek. Wprawdzie brak jest w piśmiennictwie szczegółowych
danych o komórkach bialaczkowych mysich, ale/stwierdzono, że lepiej
poznane 'ludzkie komórki bialaczkowc posiadają, stosunkowo stabilny
fenotyp, który jest albo fenotypem komórki docelowej dla transformacji
albo fenotypem komórek na takim poziomie różnicowania w danej linii
rozwojowej komórek, jaki może być osiągnięty przez dominujący
subklon 151,260 .

Zmiany "w aktywności fosfatazy alkalicznej obserwowano również
w stanach prawidłowych, np. podczas różnicowania tymocytów świnki
morskiej, co ilustruje poniższy schemat:

Komórki
macierzyste

AP

tymocyty .
kory

-zf AP +++

tymocyty
rdzenia
AP +-

obwodowe
komórki T
AP -(99%)
A P + (l%)

(AP - fosfataza alkaliczna)

Istiiicie możliwość, że tymocyty APi- i AP- reprezentują raczej dwie
odrębne linie komórkowe w grasicy niż różne stany dojrzałości po-
jedynczej linii komórkowej [359,370]. Zatem i pojawienie się podwyż-
szonej aktywności fosfatazy alkalicznej w chloniakach grasicy może
być wynikiem wyselekcjonowania klonów komórkowych zawierających
na przykład dodatkowy izoenzym. Fosfatazy alkalicznej (lub podwyż-
szoną zawartość tych samych izoenzymów co komórki macierzyste).

Spośród uzyskanych wyników najbardziej istotne wydają się te,
które v»rskażają na zmianę stanu ATPazy zależnej od jonów Na i К
zarówno w procesie nowotworzenia jak i ukształtowanym już nowo-
tworze.

W chloniakach - samoistnym i popromiennym - obserwuje się
wzrosi aktywności badanego enzymu oraz zwiększenie dostępności
miejsc wiążących rubid (por. rys. lG), Na tym etapie badań trudno
OKTCŚIIĆ, czy zmiana ta spowodowana jest 'odsłonięciem" cząsteczek
ATPci/.y obecnych w błonie, czy też zwiększeniem ich liczby wskutek
s \ a l e /. v do \\o\ o.

W okresie poprzed/.ui.-icym pojawienie się chlouiaka orosimy stwier
d/.oiu"» w obu szczepach mvMi'h podobno tendencjo w zmianach Ht.-mu
AI I'ii/.y. <:A miarę którego przy joto względną nktywność onzyinaiyc/ną,
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względnie dostępność enzymu ( p , 4 . 1 . , rys. l6). Aktywność ta spada
szczególnie wyraźnie w szczepie myszy C37BI, rozwijających popro-
mienny chłoniak grasicy, W tym samym okresie obserwowano w obu
szczepach mysich spadek wydajnoś^gpompy sodowo-potasowej, okreś-
lony obniżeniem ilości związanego Rb w stosunku do ilości zhydro-
lizowanego ЛТР p . 4 , l , , rys, 13 « Można przypuszczać, że w tym
czasie zachodzi w błonie plazmatycznoj reorganizacja, której kon-
sekwencją jest zwiększona ilość i/lub dostępność ATPazy zależnej
od jonów Na i К ,

Ostatnio Racker i Spector C339] zaproponowali bardzo atrakcyjny
model (przedstawiony na rys.25) łączący proces transformacji ze
zmniejszoną wydajnością skompensowaną przez zwiększoną ilość
i/lub dostępność ATPazy zależnej od jonów Na i К . Dotychczas
jednak model ten nie uzyskał potwierdzenia doświadczalnego w innych.
pracowniach. Niemniej, obserwowano zmiany wydajności ATPazy po-
przedzające pojawienie się widocznych zmian nowotworowych w gra-
sicy mogłyby być wyrazem modyfikacji pod jednostki /3 ( zgodnie ze
schematem na rj's.25), której konsekwencją będzie wzrost aktywności
enzymatycznej.

W poszukiwaniu dalszych prawidłowości w procesie leukemogene-
zy samoistnej bądź iudukowanej promieniowaniem jonizującym wykona-
no obliczenia współczynników korelacji zbadanych zmian biochemicz-
nych (tabela 7). Jak wynika z tabeli 7 a.b, w całym przebiegu leuke-
mogenezy występuje znamienna statystycznie korelacja w zmianach
aktywności fosfatazy alkalicznej i ATPazy zależnej od jonów Na i К ,
zarówno w komórkach grasicy myszy szczepu AKR ( a ) jak i C57Bl(b)
Jednakże w niektórych przypadkach wspólczynmiki korelacji byty nis-
kie i nieznamieime statystycznie (n.p. w zmianach włączania °H-tymi-
dyny i aktywności ATPazy). Dlatego też obliczenia współczynników
korelacji powtórzono, biorąc dane uzyskane dla myszy z 3 ostatnich
grup wiekowych (w jednym przypadku 2), można się było bowiem spo-
dziewać, że zmiany związane z procesem leukemogenezy będą w tym
okresie wyraźniejsze. Dane zawarte w tabeli 7 с (AKR) i cl (C57BI)
wskazują, że przypuszczenie takie było usprawiedliwione, otrzymano
bowiem wysokie wartości współczynnika korelacji dla porównywanych
zmian.

Wysoka korelacja dodatnia zmian różnych aktywności enzymatycz-
nych w obu badanych typach leukemogenezy pasuje do modelu WeiPa
£•£4.3]. Model ten /•.układa, że normalne komórki zwierzęco zawierają
"ofektory pleot ropowe", które: wpływają na regulację ekspresji odpo-
wiednich grup genów określających cechy, które skludnją yię tui da-
ny lonoiyp komórkowy włącznie ze zdolnością iinimm/nma. Plooi ro-
powe efektory pochodzenia wirusowego, będące wczesnymi polipopty-
dami ft-irusowymi lab ich pochodnymi, mogłyby indukować /.mi any
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Tabela 7, Współczynniki korelacji przebiegu zmian aktywności
enzymatycznych (fosfataza alkaliczna i ATPaza za-
leżna od jonów Na i К ), zawartości cAMP, wlqcza-
ni a °H-tymi(lyny, ^H-ounbaioy i - Rb w tymocytach
i tymoblastach myszy szczepów AKR i C57BI.

a/ wartości współczynników korelacji zmian biochemicznych
w całym przebiegu leukemogenezy u myszy szczepu AKR;

b/ wartości współczynników korelacji zmian biochemicznych
w całym przebiegu leukemogenezy u myszy szczepu CI37BI;

c/ wartości współczynników korelacji zmian biochemicznych
w 11 fazie leukemogenezy(3 ostatnie grupy wiekowe) u myszy
szczepa AKR;

d/ wartości współczynników karelacji zmian biochemicznych
w 11 fazie leukemogenezy ( 3 ostatnie grupy wiekowe) u myszy
szczepu C37BI.
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fenotypowc w komórce gospodarza bezpośrednio lub poprzez oddziały-
wanie z elementami regulatorowymi komórek [448j. Ponadto badania
przeprowadzone w tej samej pracowni na modelu białaczki popromien-
nej wykazały, że pojawienie się antygenu Tl u myszy C57B1 jest
pierwszym uchwytnym etapem procesu bialaczkotwórczego poprzedza-
jącym rozwój chloniaka grasicy [_233]. Korzystając z danych zawartych
w cytowanej pi'acy obliczono współczynniki korelacji dla antygenu Tl
i aktywności badanych enzymów. Wynoszą one odpowiednio, dla fosfa-
tazy alkalicznej i Tl - 0,989 (^znamienny statystycznie) oraz dla ATP-
azy i Tl - 0,999 (znamienny statystycznie). Ta wysoka i znamienna
statystycznie korelacja między pojawieniem sią antygenu Tl a aktyw-
nościami enzymatycznymi dostarcza dalszego poparcia dla teorii efek-
tora pleotropowego. Jednakże nie można odrzucić możliwości, iż anty-
gen Tl posiada aktywność jednego z tych enzymów.

Analiza zmian aktywności enzymatycznych (fosfataza alkaliczna,
ATPaza) oraz zawartości с AMP w obu szczepach mysich pozwala na
wyróżnienie okresu poprzedzającego pojawienie się chloniaka grasicy;
okres ten można nazwać przedbialaczkowym (pi'eleukemicznym). Należy
podkreślić, że w t3Tn okresie waga grasic oraz ich W3'gląd nie różnił
się znacznie od grasic prawidłowych. Uogólniając, grasicę w okresie
preleukemicznym mogą charakteryzować następujące właściwości:

- wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej;
- spadek względnej aktywności ATPazy zależnej od jonów Na i К ;
- obniżenie wydajności pompy sodowo-potasowej;
- obniżeni», z-' '^rt;ści cAMP.
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6. WNIOSKI

1. W obu badanych szczepach myszy (AKR i C57BI) w okresie po-
przedzającym pojawienie się chloniaka grasicy następuje spadek
transportu jonów potasu (ocenianego na podstawie pobierania °̂
któremu towarzyszy obniżenie aktywności ATPazy zależnej od jo-
nów Na* i К Y

2. W chloniaku grasicy zarówno samoistnym, jak i popromiennym wy-
stępuje znamiennv wzrost aktywności (dostępności) ATPazy zależ-
nej od jonów Na i К w porównaniu z grasicami myszy z grup
wiekowych poprzedzających pojawienie się nowotworu.

3. W obu szczepach myszy spostrzega się wyraźny wzrost aktywnoś-
ci fosfatazy alkalicznej w chloniaku grasicy, z tym, że znamienny
wzrost aktywności fosfataz owej występuje już w grasicy myszy
w okresie 90-dmowym od ostatniego napromienienia. W chloniaku
samoistnym stwierdza się obecność dwóch, a w chloniaku popro-
miennym trzech izoonzymów fosfeuazy alkalicznej w porównaniu
z jednym obecnym w tkance prawidłowej.

<i. Znamienny spadek zawartości cAMP w chłoniakach grasicy po-
przedza ich pojawienie się w szczepach AKR i C57B1.

5. W całym przebiegu keakemogenezy samoistnej i indukowanej pro-
mieniowaniem jonizującym (a szczególnie w jego drugiej części
tj. w ostatnich 3 grupach wiekowych) zachodzi wysoka korelacja
zmian biochemieznych.

6. Na podstawie przeprowadzonych badań można zaproponować wy-
różnienie okresu preleakemicznego, który czai'akteryzuja nastę-
pujące wlaś ciwoś ci:
- wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej;
- spadek względnej aktywności ATPazy zależnej od jonów Na i К
- obniżenie wydajności pompy sodów o-potasowej;
- obniżenie zawartości cAMP.
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