
Artykuł przeglądowy

Podścielisko łącznotkankowe, czyli zrąb (s troma)
stanowi inte gralny składnik utkania nowotworów i j est
j ednocześnie częścią tkanek organ izmu, w których guz
się rozwija, Podścielisko w duzym stopniu decyduje o
biologii tkanki nowotworowej, gdyż zrąb zespala i
odzywia guz. Stan zrębu, a zwłaszcza unaczynienie i
naciek komórkowy lub jego brak, wpływają na losy
komórek mlĘszowych nowotworu. Ponadto tkanka
Ł ączna w nowotworze stanowi wr az z j e go nabłonki em
nierozerwaną całośó i modeluje m.in, wzrost i różni-
cowanie gtlza (l). Dlatego też istotne w zrozumieniu
roli podścieliska w procesie nowotworowym jest po-
znanlę w jakiej mierze przekształca się ono pod wpły-
wem rosnącego guza, w jakim zaś zachowuje cechy
otacząącej go tkanki łącznej.

Podścielisko łącznotkankowe jest, opróczkomórek,
drugim składnikiem tkanek i zbudowane jest z istoty
międzykomórkowej (s u b s t an t i a int erc e l lu l a r i s), czyli
mac ier zy zew nątr zkom órkow ej - E C M ( e xtrac e l lul ar
matrix), która może być pĘnem (krew, chłonka), żęlęm
lub/i strukfurami ufotmowanymi, tj. włóknami. W zrę-
b ie znaj duj ą s i ę także Iicznę naczynla krwi ono śne oraz
ulega filtracji i dyfuzji płyn tkankowy między krwiąi
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tkanką łączną i odwrotnie ) a wraz z n|m substancje
odżywcze i metabolity, co stwarza skomplikowany
system transportowy. Istota międzykomórkowa jest
równiez filtrem (tzw. sito molekularne) zatrzymlją-
cym sub stancj e toksyc zne, m.in. zw iązki kanc ero gen-
ne (3).

Fizjologia i fizjopatologia zrębu łącznotkankowego

Istota międzykomórkowa zrębu ma charakter bez-
postaciowy i jest żelem złożonym z gltkozaminogli-
kanów (GAG), takichjak: kwas hialuronowy, starczan
dermatanu, siar czan hep aranu, siar czan keratanu, dwa
typy siarczanów chondroityny i heparyny, które wią-
żąc się z bińkami tworzą proteo glikany (agrekan, b eta-
-glikan, perlekan, syndekan, dekoryna, awną sergli-
cyna) orazz glikoprotein (fibronekĘna, laminina, osteo-
pontyna). W ECM są włókna kolagenowe (klejodaj-
ne), siateczkowe (argentofilne, retikulinowe), włókna
sprężyste orazrzadkowystępujące odmiany włókna
oksytalonowe i elauninowe. Kolagen syntetyzowany
jest w szorstkiej siateczce śródplazmatycznej (RER -
Reugt Endoplasmatic Reticulum) fibroblastów, chon-
droblastów, hepatocytow, miocytów gładkich, lemo-
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cytów i komórek nabłonka nerki, zaś włokna spręży-
ste w RER fibroblastów, chondroblastów i miocytów
gładkich.

Do komórek tkanki łącznej włóknistej, często obec-
cza się:

ą włókna, proteogli-
oraz ęnzymy - kola-

gęnazę i stromelizynę; komórki te są wimeklyno -
Óodatnie, a częstośó ich podziałów rośnie pod wpły-
wem polipetydowe go czynnika wzrostu fibroblastów

- FGF (fibroblasts growth factor) (9),

- fibrocyty - starsze postacie fibroblastów, mniej
sprawne metaboli cznie.

- miofibroblasĘ podobne do fibroblastów, ale za-

nowotworach gruczofu mlekowego w kierunku tkan-
ktłącznej wiotkiej, chrzęstnej lub kostnej (5, 11),

- histiocyty (makrofagi), które dzięki hydrolazom
lizosomalnym trawią wewnątrzkomórkowo materiał
sfagocytowany lub czyniąto na zewnątrz komórki w
ECM, składniki której ulegają wówczas hydrolizie.
Makrofagi zawterajątakżeltczne interleukiny (IL - 1,

4.6,8,10, 12), biorą ldziaŁ w reakcjach immunolo-
gtcznych, w procesach tkanki,
jak równieżwydztelają sis fac-
tor), TGF beta (transfo PDGF
(platelet derived growth factor)
kładaj ącą kolagen. Uw aża się, ze
alfa, muteina VI - TNF alfa) po
genu w zrębte nowotworów doświadczalnych, np. w
wątrob iaku (h ep at o m a) M orris a 5 I 23 (I 2) . T ow aruy -

rza (8),
komórki tucznę (mastocyty) zawierająw cytopla-

zmte zlarntstości bogate w heparynę, histaminę, TNF
alfa, ECF-A (eosinophil chemotactic factor of anaphy-
laxis), VIP (vacoactive intenstine peptide) oraz enzy-
my proteo 1 iĘ czne. Z bŁony komórkowej masto cytów
u LTC4, LTD4, LTEJ, prosta-
g eukiny (IL - 1, 3,4,6,8),

tj. granulocyty obojętno-,
kwaso- i zasadochłonnę orazlimfocyty i komórki pla-
zmatyczne. Między innymi wykazano, że eozynoftle
obecne w podścielisku wątrobiaka Morrisa 5123 mogą
inicjować syntezę włókien kolagenowych oraz posia-
daj ą właściwo ści cytotoksyczne i cytoli ty czne skiero-
wane na komorki nowotworowe (14).

Tkanka łączna podścieliska pełni wiele funkcji, tj.
uczestntczy w transp orcie sub stancj i o dżyłvc zy ch p o -

pTzez naczynia krwionośne w niej obecne, naprawia
us zko dzeni a t bięr zę udział w pro ce s ie zap alnym, DIa
ścisłości proces ten dotyczy tylko tej tkanki, natomiast

skutki zapalenia widoczne są w komórkach miĘszo-
wych narządu.

obrzęku prostego, wywołuj ą estrogeny ( 1 0).

Współdziałanie miąższu i zrębu nowotwo]owego

Zrąb w nowotworach nabłonkowych typu raka sta-

nowi tkank a łączna mi ej s cowa, sko lonizo w ana przęz
nowotwór i funkcjonująca w sposób całkowicie pod-
porządkowany dla potrzeb swego właściciela. Nato-
miast mięsaki, czyli nowotwory mezenchymalne, same

(ryc. 1):

- pro dukuj ąc e zr ąb (nienabłonkowce zło śliwe), czyli
mięsaki oraz

- korzystaj ące ze zrębl tkanki miejscowej (nabłon-

ma głównie miejsce w guzach rosnących naciekowo.
Obecne w zrębie naczynla krwionośne są częściowo
jlż lksztńowanymi strukfu rami tkanki mi ej s c owej lub
też sąindukowane do wzrostu przez sam nowotwór,

glogęnęzy - TAF
factor). W niezło-
nia między odście-

liskiem, natomiast w nowotworzę zŁośltwym proces
ten moze być zaburzony. Ogólnie należy stwierdzió,
ze obfity zrąb z reguły towarzyszy nabłonkowcom,
natomiast w nowotworach mezenchymalnych jest ską-
py i często ograniczony tylko do si

Czasem tkanka nabłonkowa, czy
ru, pobudza do rozplemu elementy tkanki Łącznejpod-
ścieliska. Taki rak nosi miano włóknotwórczęgo, czy-
li desmoplastycznego (carcinoma desmoplasticum
scirrhosum s. durum s. scirrhus). Jednoczesny rozrost
zrębu i nabłonka, np. w gruczolaku prowadzi do po-
wstania włókniakogru czolaka (fib ro aden ona). Niekie-
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miast ze zrębu tego narządu, w którym przerzut się
rozwĘa.

Zaob s etwowano, ze el ementy łącznotkankowe pod-
łożareag$ąsłabiej na styczność z komórkami nowo-
tworowymi niż z komorkami prawidłowymi. Wynika
to z faktu, ze komórka nowotworowa w porównaniu
z komorką prawidłową ma mniejszą zdolność do in-
dukowania procesów róznicowania w tkankę łączną
co warunkuje zdolność do wytwarzania zrębl. Od ta-
kich reakcjtzależy więc jakość produkowanego zrębu
łącznotkankowo-naczyniowego, która ma zapewnic
odżywianie nowotworu.

Im mniejsza zdolność komórek nowotworowych do
indukowania prawidłowych fibroblastów i wytwarza -

nia zrębu tym nowotwór jest słabiej ztożnicowany,
czyli anaplastyczny. Brak takich właściwośct, czyli
brak zdolności histiofotmatywnych powoduj e chaos
komórkowy i w efekcie rozproszony naciek komorek
nowotworowych. Guzom anap|asĘ cznym (ni skozróż-
nicowanym) towarzy szy fibrop lazj a, a więc o dmło dze-
nie tkanki łącznej, zaś w nowotworach wysokozróż-
nicowanych podścielisko przejawia większy stopień
podobieństwa do dojrzałej tkanki Łącznej (ryc. 1). Ma
to duzy wpływ na penetrację komórek rakowych w
p o dś ci eli sko, a mianowi ci e im b ard ziej zbity zr ąb, ry m
większa skłonnośc do naciekania drobnoogniskowe-
go i rozproszonego, podczas gdy rozluźnienie struk-
tury podścieliska wiedzie do naciekania wieloognisko-
wego.

Istniej e równiez poj ęcie nowotwortr kompozycyj ne-
go, tj. takiego, w którym zarówno zrąb jak i miĘsz
ulegaj ą równocześnie zezłośIiwieniu. Przykładem j est
mięsakorak (c arc ino s arc o m a).
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Ryc. l. Podział nowotworów wg kryterium zachowania się zrębu łącznotkankowego

dy w zrębie raka tworzy się tkanka kostna (ca. oste-
oplasticum) lub gromadzi się w niej śluz (ca. gelati-
nosum), pochodzący zrozpadŁych komórek w następ-
stwie nadmiernego jego wydzielania. Podścielisko
może także ulec szkliwieniu, wapnieniu. zwyrodnie-
niu śluzowemu lub naczynia krwionośne ulegająw nim
r ozszer zenju (tum o r t e l e an g i e c t a t i cu.m s . c av er n o s u m) .

Czasem pTzy rozpadzie miĘszu tworzą się w zrębie
drobne torbiele (tumor cysticum), a nawet w tkance
Łącznej obserwuj e się, leżącą pozakomórkowo mela-
ntnę. Zrąb może równiez ulec obrzękowi i wtedy staje
się luźny, i zawięra naczyniopodobne szczeliny wy-
słane komórkami typu endoteliocytów oraz pojedyn-
czyml naczynlami włosowatymi, dzięki czemLl całość
obrazu przypomina tkankę o charakterze płodowym.

W podścielisku raków szybko rosnących wykazano
intensywną metachromazję i wysoką aktywność en-
zymow, takich jak leucyl i DL - alanyl- B naftyla-
midazy,leucyno - aminopeptydazy i esterazy niespe-
cyficznej (5).

Niektóre nowotwory np. nabłoniak kosmówkowy
(chorio ep ithelioma), nie posiadaj ą zr ębu.

Utrata właściwości fibroplazji, z jakąmamy często
do czyni en ia w przyp adku włókni aka mi ę s akowate go

ffibrosarcoma), prowadzi do powstania guza zupeł-
nie, lub prawie zupełnie pozbawionego włókien pod-
ścieliska. Z kolei takie nowotwory jak fibroma, czy
histiocytoma, a więc nowotwory mezenchymalne, na-
wiązuj ą swą budową do tkanki łącznej włókni stej, czyli
w ich przypadku ,,choruje" na początku sam zrąb, a
nie miĘsz guza.

W ogniskach przerzlltowych rozwija się zarówno
miĘsz j ak i zr ąb, pr zy czy m miĘsz p ow staj e z komó -

rek nowotworowych ogniska pierwotnego, ztąb nato-



Należy takZe dodac, że młody, o dobrym \Lnaczy-
nieniu zrąb uŁatwta penetrację promieniom jonizują-
cym do tkanki nowotworowej. Odwrotnie przedstawia
się to w zrębie szklistym, zwapntałym. posiadającym
tkankę kostną lub chrzęstną. Napromieniowanie pro-
wadzi do zmian w zrębie, tj. do jego zeszkliwienia i
bliznowac e nia z zantktem układu naczyniowe go ( 1 2) .

Stan taki tŁumaczy niepowodzenia w radioterapii w
przypadku wznowy nowotworu,po przebytym wcze-
śniej napromieniowaniu.

Miąższ oruzzląb nowotworów w badaniach in vitro

Składniki ECM wpływająnazachowanie się komó-
rek ho dowan y ch in v i tro, pow oduj ąc zmiany ich ks ztał-
tu, aktywności ruchowej i różnicowania się.Zaburze-
nia w oddziaĘłvaniu komórek nowotworowych z ECM
są odpowiedzialne za tch inwazyjnośc i zdolnośó do
tw or zenta pr zer zutow (I 2) .

W fibroblastach hodowanych in vitro produkowana
przez nie fibronektyna pokrywa ich powierzchnię w
mi ej s cu ko ntaktu z p o dło ż em or az mtędzy pr zyle gaj ą-
cymi do siebie komórkami, a filamenty aktynowe
tw orzągrube pęczki włókien naprężeniowych (stress
fib ers). Natomiast fi brob lasty stransformowane nowo -

tworowo produkują bardzo małą ilość fibronektyny,
słabo przylegają do podłoża i brak w nich włókien
naprężeniowych. W przypadku podania egzogennej
fibronektyny komórki znów przyczepiająsię do pod-
łoża (I3). W ECM jest także laminina, która prawdo-
p o dobnie powo duj e pr zy czępnni e się komórek nowo -

tworowych do kolagenu typu IV. Oddziaływanie la-
mininy z komórkami odbywa się przy udztale specy-
ftcznego białka błonowego , tdentycznęgo z 5' - nu-
kleotydazą izolowanego z prawidłowych miocytow,
komórek raka sutka i włókniakomięsaka (15, 16).

Komórki nowotworowe przesuwając się po komór-
kach prawidłowych zmientaj ą sw ą morfol o gi ę, zw al -

niaj ą lub pr zy sple szają mi gracj ę i ul e gaj ą p o lary zacji,
która uzależniona jest od rodzaju zdrowych komórek.
W oddziaływaniu mtędzy komórkamt, oprocz białek
adhezjt międzykomórkowej CAM (cell adhesion mo-
lecules) oraz kadheryn, uczestniczątakże białka two-
rzące złącza szczęIjnowe (gap junctions). Białka tych
zŁącz tworzą kanały w jednej błonie na wprost kana-
łów w błonie komórki sąsiadującej. Między takimi
błonami możę powstac szczelina, zwarra koneksyną
wystaj ąca ponad dwuwarstwę lipidową. Międzykomór-
kowe zŁącza szczelinowe umozliwiają wymianę jo-
nowąi wymianę substancji o masie do 1 kD (15). Cie-
kawe, żę taktch połączeń nie obserwuje się między
komórkami nowotworowymi, jak również między
komórkami prawidłowymi i nowotworowymi. ECM,
wytw atzana pruęz komórki, możę takżę zwr otnie od-
dziaŁywac na składniki powierzchni ich błony. Np. in-
tegryny błony wtąząbiałka ECM z białkami cyto-
szkieletu po stronie cytoplazmatycznej błony. Takim
białkiem wiĘącym cytoszkielet aktywowany z błoną
komórkową jest talina. Np. w fibroblastach kurzych

transformowanych nowotworowo wirusem mięsaka Ro-
usa, następuje fosforylacja łańcucha beta integryny, co
powoduje zmniejszenie jej powinowactwa do taliny, a

przęzto osłabia wiązanlacytoszkieletu z białkami bło-
ny (2,5). łm sposobem komórki kontaktująsięzbtał-
kami ECM, Do integryny, przyŁączającej się w cyto-
plazmie do fibronektyny po stronie zewnętrznej ko-
mórki, dołączająsię talina, winkulina, białka kapfuro-
we, kalmomodulina i alfa-aktynina. Niekontrolowana
fo s fo ryl a cj a na Ę r o zy nie w inkul iny, pr ze z kinazy pr o -

dukowane przez onkogeny, np. ,,src", powoduje, ze w
komórkach transformowanych białka cytoszkieletu
aktynowego nie wiążą się z białkami błony. Następ-
stwem tego jest załJócenię w organtzacjt połączeń
między ECM, a komórką (4).

Istotną cechą komórek nowotworowych tworzących
przerzuty, jest także zdolność do swoistego zatrzymy-
wania się w swej wędrówce. Jest to efekt specyftcznę-
go oddziaĘw anta międry integralnymi białkami (głów-
nie glikoproteinami) błon komórkowych lub oddzia-
ływań białka błon z białkami ECM. Blokada takich
białek przez swoiste przeciwciała hamuje zjawisko
zatrzymywania się komórek nowotworowych i stwa-
rza nadzieję na ograniczenie tworzenia złośliwych
gvzow przerzutowych.

Rola komórek zrębu w nowotwolach

W podścielisku nowotworów obserwuje się proce-
sy odczynowe typu rozplemu fibroblastów, szkliwie-
nia włókien kolagenu oraz gIomadzenta się nacieków
limfo idalnych i komór ek plazmaty czny ch. Ob e cno śó

nacieków komórkowych w zręb ie, zwłaszcza w rakach,
jest wyrazem tendencji obronnych ze strony gospoda-
rza. Odczyny tkanki łącznej wynikają też z wzajem-
nego nieprzystosowania się między nowotworem a
jego otoczeniem. Odczyny te sąrzadziej spotykane w
rakach o wysokim stopniu dojrzałości, gdzie jestwięk-
sza harmonia między elementami nabłonka gulza a

tkankął.ączną okołonowotworową. Np. w raku wys o -

kozróżnicowanym sutka u ludzi podścielisko jest czę-
sto zbite i ubogokomórkowe, zaś w raku niskozrożni-
c owanym p r zew aża p odśc ieli sko wiotkie z ob fitym na-
ciekiem komórek. W takim wypadku, oprócz barwie-
nia tkanki łącznej metodą H + E, stosuje się metodę
van Gieson, srebrzenia wg Gomoriego, metodą PAS,
metodę orceinową wg Weigerla d|a wykrycia włó-
kien sprężystych oraz barwienie błękitem toluidyny,
celem oceny dojrzałości zrębu. To ostatnie barwienie
pozwala na wykrycie GAG (glikozaminoglikanów) z
grupą karboksylową zaś błękitem Astra uwidacznia
się GAG siarkowe i GAG obojętne.

W rakach, zwłaszcza gruczołu mlekowego ,wyroż-
nia się dwa typy podścieliska:

- o regularnym, falistym przebiegu włókien, na ogół
bez cech szkliwienia o delikatnym tylko rozluźntenil
strukfury i pogrubieniu włókien; nie obserwuje się tu
odczynów komórkowych,



- o zbitym podścielisku, w którym liczba komórek
ulega redukcji lub odwrotnie następuje fibroplazjai
rozplem fibroblastów, które tworzą nieregulantie prze-
platające się wiązki i majączęsto liczne figurypodzia-
łowe. Towarzyszy temu obecność GAG z gnlpąkar
boksylową co wskazuje na niedojrzałość tkanki
Łącznej. Występuje też znaczna kumulacja bezposta-
ciowej substancji ECM (8).

Niekiedy mamy do czynienia z typem mieszanym
nowotworu, tj. obok rozplemu fibroblastów występu-
jerozIuźnienie i nieregularne szkliwienie włókien ko-
lagenowych, ale podścielisko nie zawiera odczynów
komórkowych,

Fibroplazj i tow arzy szączasem nacieki komórkowe
złożonę z limfocytów i komórekplazmatycznych lub
s amy c h ty lko ko mó r ek plazmaty c zny ch, zwłasz c za w
raku o niskim stopniu zrożnicowanta. Z kolei proce-
som martwiczym, a zwłaszcza owrzodzęniom w ob-
r ębie guzanowotworowego, moze towar zy szy ć naciek
granulocytów oboj ętnochłonnych, chociaż nie wyka-
zano wyrażnego związku pomiędzy tyml procesami,
gdy ż z re guły martwica doty czy obwodu guza, a w ięc
jego strefy najbańziej aktywnej. Naciek komórkowy
w podścielisku może byc także wynikiem zakażenia
nowotworu bakteriami (6, 13).

W reakcj ach immunol o giczny ch typu komórkowe-
go, odgrywających ważnąrolę w obronie przeciwno-.
wotworowej, zaangażowane są wszystkie komorki,
które stanowią skład odczynu zapalnego. Np. napływ
eozynofilów i monocytów do ogniska nowotworowe-
go oraz uaktywnienie komórek śródbłonka naczyń
krwionośnych pobudza TNF alfa. Powstaje wtedy
martwica włóknikow ata naczyń włosowaty ch uzależ-
niona od uszkodzenia strukturalnej jednostki histolo-
gicznej,jakąjest zespół komórek śródbłonka, ich bło-
ny podstawne i odnośne zaplecze łącznotkankowe (7,
17). Podobne zmiany powstająw wyniku reakcji anty-
gen - przeciwciało, zlokalizowanej na wysokości ba-
riery włośniczkowej (śródbłonek błona podstawna).

podsumowanie

Podścielisko łącznotkankowe (zrąb) wpływa mode-
luj ąc o na miĘsz nowotworu. O dwrotni e p opTzez ma-
cierz zewnątrzkomórkową (ECM) t szczeliny konek-
syn owe nowotw ó r, o ddz i aĄrłuj e na zr ąb . Czas em zr ąb
wykazuje atypię komórkową a nawet ulega uzłośli-
wieniu. Dlatego tężuważa się, ze nowotwór jest wy-
nikiem choroby współżycia tkankowego i wyrazem
zaklócenia więzi organizmu.

Nacieki komórkowe w zrębie nowotworów złośli-
wych sąwyrazem obrony tkankowej lub/i wtórnąod-
powiedzią na zmiany wsteczne jak martwica 1zwy-
rodnienie, prawdopodobnie również reakcją na obec-
ność karcinogenu.

Nowotwory można pod zjęltc na dwie grupy, tj . pro-
dukujące zrąb (nienabłonkowce złośliwe, czyli mię-
saki) i korzystające ze zrębu tkanki miejscowej (na-
błonkowce złośliwe, czyli raki).

.1fiedCl ,, ei,.56l|ił!,, 
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Guz o m anaplasty c znym (n i s ko zr o żnic ow anym) to -
waTzyszy fibroplazja, a więc odmłodzenie tkanki
łącznej, natomi ast w nowotworach wys okozró żnic o -
wanych podścielisko przejawia większy stopień po-
dobieństwa do dojrzałej tkanki Łącznej, Ma to istotny
wpływ na wnikanie komórek rakowych w podścieli-
sko, gdyż tmbardziej zbity zrąb, tym większa skłon-
ność do naciekania drobnoogniskowego i rozproszo-
nego, podczas gdy rozluźnienie struktury podścieliska
sprzyja masywnym naciekom wieloogniskowym.
Wnikanie komórek nowotworowych w podścielisko
jest jednym z kryteriów ich agresywności i może de-
cydować o szybkości i rozległości powstawan],aptze-
rzutow. Przerzuty nowotworowe decydują bowiem o
przy szły m l os ie pacj e n ta.
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Nie jest dokładnie znana rola dzikich gatrurków zwierząt jako rezerwuaru
Brucella Stąd też w okresie 1987-1996 przebadarro testem ELISA ]386 suro-
wic pochodzących od 4 gafunków fok i 3 gatunków wielorybów żyjących w
części Północnej Oceanu Atlantyckiego Surowice reagujące pozytywnie w od-
czynie ELISA przebadano następnie w odczynie aglutynacji, odczynie aglutyna-
cji zmodyfikowanym EDTA, lestem z czerwienią bengalską odczynie wiązania
dopełniacza i w teście anti-complement-EllsA. Przeciwciała dla Brucella wy-
stępowały u 7 z 8 badanych gafunków zwierząt, brak ich było jedynie l Erigria-
fułs barbatus Częstotliwośc wyników pozytywnych (%) wynosiła u Cystophora
cristala 35, Phoca groenlandica 2, Ph hispida 10, Balaenoptera acutorostrala
8, B physalus lI i B borcalus 74. Brucelle wyosobniono z wątroby i śledziony
B. acutoroslrata

G.


