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Mimo że komórki mają identyczny materiał gene-
tyczny, to ustrój ssakow zbudowany jest z ok. 200 od-
miennych fenotypowo rodzajów komórek. Ta hetero-
genno ś ć komórkowa zdeterminowana j e st pr zez ule g-
łe ekspresji geny oraz sygnaĘ kontrolujące czynność
Ęch genów ( 1 1). Komorki różnią się między sobą gdyż
w specyficznych typach komórek ekspresji podlegają
odmienne kombinacje genów. W trakcie rozwoju wy-
stępuje bowiem zarówno aktylvacja, jak i regresja ge-
nóq a nawet oba mech anlzmy są utrzyman e przez całe
ży cie zrożnicowanej komórki. Efekt poj edynczego
genu moze zalężęó od wpĘrvu zarówno czynników
środowiskowych, jak i od setek innych genów, mogą-
cych zmienić jego fenotypową ekspresję. Niezależnie
od tego, podczas rozwoju komorki licznę geny mogą
być ni eo dwrac alni e unieczynni one, tr acą zdo lno ś ć do
transkrypcji i nie ulegają ekspresji (16). Ęm sposo-
bem tworzą się fenotypy komórkowe wyrażnię róż-
niące się od komórek wyjściowych.Inaczej mówiąc,
fenotyp komórek, o dpowiadaj ących na b o dżc e środo -
wiskowe, to wypadkowa zestawu genów, które ulega-
ją ekspresji w określonym etapie cyklu życiowego
komórki, hormonalnego jej pobudzenia, pobudzenia
do wzrosfu lub uszkodzenia (I1). Procesy te regulo-
\Mane są przęz czynniki transkrypcyjne, których eks-
pre sj a lub p obudzenie warunkuj e,,odsłonięcie" miej s c
w genach strukturalnych i prowadzi do różnicowania
fenotypow komórek (I 6, 20) . Można także powie dzięć,
ze fenotyp zdeterminowany jest genotypem, warun-
kami środowiska i podłozem. Do czynnikow środo-
wi s ka nale żąc zynniki zew nętr zne ni e zw i ązanę z ma-
tęr iałem genety c zny m, a za p o dło żę uw aża s i ę p 1 azmę
jądra komórkowego, w ktorej tocząsię procesy dzie-

dzicznę. Ta ostatnia definicja jest szczegolnie przy-
datna w patomorfologii komórki.

Proces transformacji komorki prawidłowej w ko-
morkę nowotworową polega na zmianię genomu ko-
mórki, utrwaleniu tej zmlany i moze bycprzenoszony
na kolejne pokolenia komórek. Jedną z cech komórek
nowotworowych j e st nie stab ilno ś ć genety czna wyra-
zona kumulacją aberracji strukturalnych i liczbowych
chromo s o m ow ) pr zy c zy m naleĘ zaznac zy ć, żę zmia-
ny te rzadko są swoiste. Stąd przyjmuje się, że nowo-
twór złoślirvy jest chorobą genetyczną gdyż prawie
zawszę dochodzi w nim do mutacji genetycznych, np.
mutacji punktowych. W zwtązkuz Ęm, że zmiany te
są często wywołane przęz czynniki środowiskowe,
głownie mutagenne, uważa się, ze istotnym mecha-
nizmem onkogenezy są interakcje pomiędzy genoty-
pem a środowiskiem zewnętrznyrn i wewnętrznym (15).

Poznano ok. 500 typow nowotworóą a ta hetero-
genność wynika zarówno z ich histogenezy, jakizmię-
nionego genotypu. Natomiast fenotyp komórek nowo-
tworowych jest podobny, np.: niepohamowana proli-
fer acj a, tendencj a do dawani a pr zer zutów, zahamow a -
nie apoptozy, wzrost aktywności telomerazy, niewraż-
liwość na inhibitory wzrostu, lcieczka od nadzoru
immunologicznego (6, ], I8).

W nowotworach niezłośliwych, z wyjątkiem nowo-
tworu typu onkocytoma, bogatego w liczne mitochon-
dria, stosunek jądra do cytoplazmy, kariotyp i orga-
nelle komorkowe sąprawidłowe, a figury mitotyczne
nieliczne (13), Natomiast wśrod głównych cech mor-
fologicznych komórek nowotworów złośliwych wymie-
nia się zmiany obejmujące błonę komórkową cyto-
plazmę wr az z j ej organellam i or az j ądr o komórkowe.



Jądto komó*owe komórki nowotwotowej

Wyrrrienione wyzej nieprawidłowo ści doĘ czą głów -
nie budowy jądra komórkowego komórki nowotwo-
rowej, a więc obserwuje się (ryc. l):

- zmianę kształtu jądra w powiększonej z reguĘ
komórce;

- powiększenie się j ądr a or az zmianę proporcj i j ąd-
rolc:ltoplazma - N/C - nucleus-cytoplasma) - na ko-
rryśó jądra - centrum rozmnńania. Dlatego też ZoI-
linger (22) jńdawno porownywał komórki nowotwo-
rowe do trutni w ulu, które nie pracują tylko rozmna-
żają się. Inaczej mówiąc, apar at r ozr o dczy komórki
jest uprzyłvilejowany w stosunku do części roboczej
komórki;

- nadbarwliwość jądra, co spowodowane jest wzto-
stem ilości chromatyny;

- jednoczesne powiększenie i nadbarwliwość jądra;

- wzrost liczby jąder komórkowych (polikarioc§);
- powiększenie j ąderka;
- wzrost liczby jąderek w jądrze z jednoczesnym

zwiększeniem ilości RNA (tRNA, rRNA, mRNA,
hnRNA) i obecnością osĘch wlpustek i wrębow w ją-
derku;

Ryc. 1. Zmiany morfologiczne w jądrze komórki nowotworowej
Objaśnienia: l - rózna grubość błony jądrowej zewnętrznej i we-
wnętrznej; 2 - rybosomy; 3 ostre, nieregularne, kątowe wypust-
ki 4 - pory otoczki; 5 zmiana kształtu jądra; 6 nadbarwli-
wość jądra; 7 - wzrost liczby powiększonych jąderek; 8 - wręby
i ostre wypustki w jąderkach; 9 - wzrost ilości RNA w jąderku;
10 kumulacja chromatyny w kariolimfie i/lub na obrzeżu (mar-
ginacja) - DNA; 10a - heterochromatyna (zbita);10b - euchro-
matyna (rozproszona); tt - perychromatyna (RNA) - ziarna
i włókna; l 2 - interchro matynal' 1 3 - kariolimfa; l 4 - ciałko j ąd-
rowe; l5 blaszkajądrowa (filamenty pośrednie); 16 -NOR

- wzrost ltczby figur mitotycznych (powyżej 20l
/1000 komorek);

- nieprawidłowe fi gury podziału, np. brak wrzecio-
napodziałowego, co prowadzi do endomitozy lub ka-
riometrii. Często jest więcej niz jedno wrzeciono po-
działowę i mamy wówczas do czynienia z mitozamt
wielobiegunowymi;

- gromadzenie się chromatyny w postaci grudek
w karioplazmie lub jej kumulacj a na obrzeżtsbłony j ąd-
rowej (marginacja chromatyny). Błony j ądro w e mająróż-
nągrubość oraz ostre, nieregularne, kątowe wypustki;

- zmiany ilościowe chromosomów, np. wzrost ich
Iiczby (nowotwór niezłośliwy u ludzi ma 46, a złośli-
wy 70-90 chromosomoą mięsak Stickera u psów ma
59 chromosomów auzwierząt zdrowych - 78), nano-
somia, trisomia;

- zmiany w składzie białkowym macierzyjądrowej;
- obecno ść telomerazy, enzymu uzupełniaj ącego

jednostki tracone przęz telomer, czyli odcinek chro-
mosomu nie zawierający genów. Wynikiem tego jest
przeĘcie komórki nowotworowej, zamtast jej śmier-
ci w procesie apoptozy (2,3, 5,8-10, 13, 14,2I).

Gytoplazma komótki nowotwo]owei

W cytoplazmie komórki nowotworowej spotyka się
(ryc.2):

- obecność wodniczek jako wyraz zvryrodnienia
komórki, adap atacji komórki, jako wyr az fago clĄozy
(powstanie fagolizosomów) lub zdolności syntezy ta-
kichzwiązków, jak: śluz, glikogen, lipidy;

- kontynuacj ę czynności wykonywanych przez ko -

morki macierzyste (rodzicielskie), tj, syntezę keraĘ-
ny (raki skóry), glukuronianu bilirubiny (raki wątro-
by), melaniny, alfa-globuliny, hormonów;

- zmnięjszenie ilości cytoplazmy;
- zmniejszenie ilości cAMP, natomiast wzrost

oGMP;
- wzro st zas adochłonno ś ci cytoplazmy, wynikaj ą-

cy zę wzrostu ziarnistego RNA (rozplem siateczki
śr ó dplazmaĘ cznej i ryb o s omów) ;

- wzrost stęzenia i zmutowanie (w ok. 50oń przy-
padków nowotworów) białka p53;

- produkcję patologiczrrychbiałek, np. białka Ben-
ce'a i Jonesaw szplczaku mnogim z powstaniemłah-
cucha lekkiego kappa lub lambda monoklonalnej Ig;

- nadprodukcj ę kolagenazy lhialuronidazy, co lłat-
w ia r o zpr zestrzeni eni e s i ę nowotw or ów or az pr ote azy,
przekształcającej plazminogen w plazminę, co zapo-
czątkowuje fibrynolizę. Obserwuje się także wyrażny
wzrost poziomu topoizomerazy I regulującej akĘw-
ność DNA komórek bez pozostawiania jakiegokolwiek
śladu, stąd określa się je mianem ,,przelotnych straz-
ników genomu" (17);

- spadek aktyrvności ltpazy lipoproteinowej, gliko-
genu, degradacji tego wielocukru, glukoneogenezy,
spadek katabolizmu cholesterolu, aminokwasów
i kwasów nukleinowych, oddychania i aktywności cyk-
lu Krebsa;



cAMP

- wzro st ilo ści wyprodukowany ch przez onko geny
sygnałów komórkowych, np. ilość EGF (epidermal
growth factor - naskórkowy czynnik wzrostu) w ko-
mórce zdrowej wynosi 10a a w nowotworowej 106,

EGF wiążąc się z receptorami komorki v,ryzwalaw cy-
top l azmi e kas kadę en zy mow ) np . ktnazy tyro zynowej,
nieodzownych dla wzrostu nowotworu, a także ułat-
wiaj ących powstawanie pr zer zltów. Rec eptory błono -
we EGF-R sązwlązanepoprzęzligandEGF w aktyw-
ne dimery które przekazująw komórce sygnał do po-
działu, W komórkach nowotworowych gen EGF -R j e st
podwojony i jego produkt - białko onkogenne ErbB -
permanentnie pobudza komórkę do mitozy;

- nadprodukcję tromboplastyny, co sprzyja wystą-
pieniu zespółu DIC (disseminated intravasculal coagu-
lation - ze sp oł wykrzep i ani a wewn ątr znaczyntowe go ) ;

- niekompletne przygotowanie anĘgenów w prote-
asomach i niska ekspresja MHC (major histocombati-
bility complex - zespół zgodności tkankowej) klasy I,

coprzlczynia się do tolerancji immunologtcznej w sto-
sunku do komórki nowotworowej;

- wzrost ltczby rybosomów i polirybosomów;
- spadek (z reguĘ) Itczby mitochondrów, ergasto-

plazmy i aparatu Golgiego. Mitochondria są różnej
wielkości, często ulegaj ą obrzękowi, następuj e spadek
liczby grzebieni mitochondrialnych lub powstają me-
gamitochondria;

- mutację mitochondrialnego DNA (mtDNA)
- ektopową produkcję substancji ftzjologtcznie nie

powstających w danym typie komorek, np, hormonów
(ACTH, insulina, tyroksyna, estrogen, adrenalina),
amin biogennych (histamina, serotonina, heparyna);

- produkcję TAF (tumor angiogenesis factor- czyn-
nik naczyniowórczy nowotworów) oraz TNF (tumor
necrosis factor - czynnik martwicy nowotworów) -
powoduj ący m. in. wptszczenie organizmu (hipo gli-
kemia, hipolipidemia, hipoproteinemia);

Ryc. 2. Zmiany morfologiczno-
-biochemiczne w cytoplazmie ko-
mórki nowotworowej (wybrane
cechy)
Objaśnienia: l - zasadochłonność
cytoplazmy; 2 - wodniczki (śluz,
lipidy. glikogen): 3 kontynuacja
syntezy substancji produkowanych
fizjologiczniq' 4 spadek ilości
cAMP; 5 - nadprodukcja kolagena-
zy, hialuronidazy, protęazy, trombo-
plastyn; 6 - wzrost liczby rybo- i po-
lirybosomów; 7 spadek liczbymi-
tochondrióq ergastoplazmy, apara-
tu Golgiego; 8 - produkcja substan-
cji fizjologicznie nie występuj ących
w danymtypie komórki, np. hormo-
ny;9 produkcja TAF i TNF; 10 -
nieliczne filamenty i mikrotubule
chaoĘ cznie rozrzuaono, l 1 - wzrost
entropii (E); I2 wzrost tempera-
tury; 13 - nadprodukcja sygnałów
komórkowych, np. EGF

- zmniej szenie ilo ści i chaoĘ czny układ w cytoplaz-
mie filamentów i mikrotubul, co może prowadzić do
p ow stani a fenoĘpu letaln e go komorki. Zmtany ksńał-
tu ko morki, kt óre tow ar zy szątran s formuj ąc e mu feno -

Ępowi mogąbyć ponadto skutkiem zmniejszonej eks-
presj i budowania białek aktynowych;

- spadek poziomu tymozyny bęta 4 w komórkach
nowotworowych, co jest jednym z powodów ułatwio-
nego ich przerzutowania;

- wzrost entropii i procesów dysypatywnych oraz

-wzrost temp. o ok. 0,1oC, wykorzystywany do
diagnostyki nowotworowej (termografia) - (I, 4).

Błona komó*owa komó*i nowotwolowei

W błonie komórkowej komorki nowotworowej ob-
serwuje się (ryc. 3):

- wzrost ilości kwasu sialowego;
- spadek stęzenia jonów Ca** z następowym wzro-

stem ujemnego ładunku; stądteż komórki nowotwo-
rowe łatwo ,,oddzielająsię" od siebie, gdyz brak jest
lub s ą tylko nieliczne p ołączeniaĘpu,, gap j unctions" ;

- brak zjawiska hamowania kontaktowego, czyli
zahamowanie wzrostu zalężnę od gęstości - DDI (den-
sity-dependent inhibition) ;

- zlepianie się komórek nowotworowych pod wpły-
wem lektyn i glikoproteidow roślinnych, np. konka-
nawaliny A in vitro;

- zmniejszenie zapotrzebowania na czynniki wzro-
stowe or az w zr o st pro dukcj i i pr zenikania Ę chże czry n-
ników do ECM - extracellular matrix (macierzy po-
zakomórkowej);

- spadek katabolizmu pirymidyn;
- pojawienie się w błonie białek typowych dla tka-

nek płodowych, tj. antygenu CEA (carcinoembryonic
antigen - anĘgen płodowo-rakowy (glikoproteina),
alfa-fetoproteiny. Stąd wnio sek, że poj awiaj ą się nowe
antygeny lub komorkatract stare antygeny;

9Ę,
ż'l



Ryc.3, Zmiany morfologiczno-biochemiczne w obrębie błony komórkowej komórki nowotoworowej (wybrane cechY)

otjaśrrienia: 1 ] wzrost ła'dunku ujemnego (mniej jonów wapnia); 2 brak produkcji enzymów typowYch; 3 - Pojawienie się nowYch

eniymów; 4 wzrost ilości kwasu sjalowego; 5 - mnicj nrikrofilamentow związanych od strony P błony; 6 - intcnsYwniejszY trans-

port rrp, heksoz i aminokwasow;7 -'zaburienia czynnoŚci receptorów np. dla EGF; 8 utrata słabych antygenów; 9 defekt glikozY-

iacji glikoprotein i glikolipidów; 10 mniej mikroiubul; 11 pojawienie się antygenów płodowych; 12 zmiana płynnoŚci i lepkoŚci

ułon|; t:-- defektŃa -* zależne1 ATp-azy;14 wzrost ilości czynnika EGF; l5 brak lub mniej liczne PołaPzenia tYPu,,gaP

junciions,,; 16 - zmniejszenie wydzielania i wydalaniaprzezbłonę; l7 zaburzenia czynności recePtorów adhezYjnYch; 18 słabe

powinowactwo do fibrónektynyi l e zaburzenia przepiszczalności błony; 20 ła.czność błony komórkowej z mitochondriami i aPa-

iatem Golgiego; 21 kanał siateczki śródplazmatyczncj na zewnątrz komórki

8 ,6,..2
3:

E

- wzrost syntezy DNA i RNA z udziałęm energii
pochodzącej z gLtkoltzy, zarówno beztlenowej, j ak i tle-
noweJ;

- produkcjęnietypowychęnzymow lub nie wytwa-
rzaile enzymów Ępowych, np. fosfatazy zasadowej
w granulocyta ;

- defekĘ g1 tein i glikolipidoq tj.
skrócenie części rdzeniowej oligosacharydowych reszt
tych związkow;

- dęfekt Na]-K* za|eżnej NIP,azy (tzw. pompy
sodowo-potasowej), co prowadzi do nadmiernego
zllżycta XIP;,

- intensywniejszy transport przęz błonę komórko-

toplazmie białek kurczliwych i mikrotubul;-- 
obnizenie ekspresji i/lub zaburzęnia czynności

ręceptorów adhezyjnych, np, kadheryn, integryn, se-

lektyn, receptorów immunoglobulinowych. Na przy-
kład, brak ekspresji kadheryny E lub kateniny powo-

duje zanik połączeh zwterających przez co komórka
staje się,,wolna";

- zaburzęnla pr zępuszczalności błony, fago- i en-

docytozy, zmniej szenie wydzielania lub wydalania,
ruchliwości składnikow, np. cytoszkieletu;

- bezpośredniąłączność błony komórkowej z mi-
tochondriami i aparatem Golgiego;

redukcję fibronektyny, co prowadzi do osłabienia
w iązanla komórek nowotworowych z ECM, następo -

wej większej ich ruchliwości i powstaniaprzerzltów
nowotworowych. Ponadto zallważonq że dodanie fi-
bronektyny do hodowli in vitro komórek nowotworo-
wych przyłvraca im cechy komórek prawidłowych ( 12,

1 3),

podsumowanie

Rozpoznanie nowotworów opiera się na badaniu

że fenotyp komórek nowotworowych nadal zmteflta



się po wykryciu choroby, np. zdolność do przerzuto-
wania czy pojawienia się oporności na clostatyki. Ce-
chy te powstają jako wynik dalszej selekcji klonów
komórek nowotworowych pod wpĘwem dodatkowych
mutacji. Istnieje także zjawisko odwrotne, a miano-
wicie zauważono, że niektóre cechy fenotypowe ko-
mórek nowotworowych mogą in vitro ulec regresji
pod wpĘwem takich substancji, jak: cAMĘ BudR
(deoksybromourydyna), D SMO (dimetylosulfotlenek),
witamina A i jej pochodne. W komórkach stransfor-
mowanych następuje powrót do zjawiska hamowania
kontaktowego poprzez stymulowanie zmian w synte-
zie i glikozylacji glikoprotein i glikolipidow błon ko-
mórkowych (19). Jest to typowy wpł}.w fenotypowy
poprzęz modyfikowanie metabolizmu komórek.

Badanie histopatolo giczne pozwala na odróznienie
nowotworów zło śliwych od niezłoś liwych or az W zna-
cza kierunek leczenia i decyduje o prognozowaniu. Na
szczegolne podkreślenie zasługuje fakt, żę to właśnie
cechy fenotypowe a nie genotypowe decydują o mor-
fologicznej ocenie guza nowotworowego. Pomocne
w badaniach guza nowotworowego jest takze wykry-
wanie aberracji chromosomalnych i ocena ich korela-
cjt z obrazem histopatologicznym, co także uspraw-
nia rozpoznanie. rokowanie i monitorowanie terapii
przeciwnowotworowej.
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Międzynarodowe Biuro Zdrowl,a Zwierzal OIE wyda-
ło kolejne opracowanie w ramach przeglądów naukowych
i technicznych, poświęcone tym razem sprawom wetery-
naryjnym w krajach rozwijających się. Przegla.d składa się
z 7 głowny ch r ozdziałów, z który ch każdy doty c zy okre ś -

lonych problemów weterynaryjnych w krajach rozwijają-
cych się ikażdy znichzawiera od 2 do B referatów opraco-
wanych prze z przedstawicieli tych państw lub specj alistów
zagadnięnia. Podajemy tytuły tych dztałów ksiązki, które
pośrednio obrazulątreść samego opracowania:

I. Rola sektora prywatnego i publicznego/państwowego
4 refetaty,

IL Standardy międzynarodowe - 2 referaty,
IIL Poziom usług weterynaryjnych: zawodowych, paraza-

wodowychipomocniczych Breferatów,
IV. Przykłady doświadczeń w działalności paraprofesjo-

nalnej 4 referaty,
V. Studia nad niektorymi krajami - 6 referatóW

VI. Aktualne systemy weterynaryjne w krajach rozwijają-
cychsię-lreferat,

Yll.Przyszłościowe implikacje 3 referaty.

Książka wydana bardzo starannie, z przedmową dyrek-
tora generalnego OIE dr. B. Vallata,pozwalana orientację,
co dzieje się w weterynarii w krajach, które dotąd nie osi€-
nęły pełnego rozwoju.

E. K. Prost


