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Komórki wątroby - model
w badaniach in uitro
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Summary

The use of isolated hepatocytes as an in-vitro model for toxicĘ evaluation was discussed. Different hePato-

cyte-based tests for cytotoxicity mea§urement were also pr,esented.
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Względy ekonomiczne, etyczne oraz możliwość
ścisłej adawczych) pTzyczy-
niĘ się alternaĘwnych in vi-
tro. W szybki rozwój cyto-
toksykologii, nauki wykorzystującej rożne modele
hodowli komórkowych do badań nad toksycznymi
efektami działaniasubstancj i chemicznych. Często sto-
sowane sąw badaniach alternatywnych in vitrotzo|o-
wane komórki wątroby. Pierwsze próby otrzymyłva-

linie
chlub
komo

ko tracą żyłvobrość (50% po 12 i ponad 90oń po 24 go-
dzinach), dlatego stosuje się je w badaniach narażenia
krótkotnvałego (short-term) na ksenobioĘk ( 1 9).

O graniczone j e st równ też wykorzysĘwanie i n vi tro
hodowli pierwotnych j ednowarstwowych (monolayer)
nie wzbogaconych ze względu na utratę w ciągu 2 do
3 dni zdolności metabolicznych związanych mtędzy
innymi z ltratąaktywności cytochromu P-450 oraz
obniżeniem wydzielania albuminy i transferyny przęz
komórki wątroby (2). Natomiast stanowią one dobry
model do oceny ostrego działania substancji chemicz-
nych ponie spozycJl lest wy-
starczający czności ostrej,

Dooznaczęniadzlałantahepatotoksycznegoczybio-
czne jest utTzymanie
warunkach przedłl-
nia na zwtązek che-

miczny (18),
Dttży postęp w prowadzeniu długoterminowych

hodowli osiągnięto dzięki opracowaniu nowych tech-
nik. Analiz a dotychczasowych osiągnięć pozwoliła na

wielowarstwowe: typu ,,sandwich" - jednowar-
stwowe hodowle hepatocytów znajdują się pomiędzy
dwiema warstwami kolagenu (3),

- hodowle w żelu kolagenowym - zawiesina hepa-
tocytów rozproszona w v,ryżej wymienionym żeht (37 ),

- hodowle hepatocytów tworzące agregaĘ w postaci

ereg §godni utrzymują specyficz-
między innymi wydzielania albu-

miny i transferyny, zdo lno ść metab olicz ną zw lązaną z
aktywnością cytochromu P-45 0. Zachowlją rownież
ultrastruktur ę z dlżątlością organelli cytoplazmaĘ cz-
nych, obecnością kanalików żółciowych i połączei
mi ę dzykomó rkowych, analo gtcznych do warunk ów i n
vivo (I).

Hepatocy{y w porównaniu do innego typu komó-
rek, wykazują pod wpĘvem substancji chemicznych
większą cyto ka to z faktu, że za-
wieraj ą one b podatniej sz ę na dzia-
łanie ciśnienia osmo§czllęgo, atakźę zdolność meta-
bolizowania rwiązkow, szczegóInie w przypadku, je-
śli substancj a macierzysta przekształca się w bardziej
toksyczny metabolit (29). Przyl<ładem mo gą być ace-



taminofen (paracetamol) i bromobenzen, których N-
hydroksylowe metabolity działająw organizmie alki-
lująco (22).

Komórki wątroby wykazuj ą międzygatunkowe róz-
nice dotyczące przęmiany ksenobiotyków, z tego
względu mogą sŁużyć do określeniaróżnic w toksycz-
ności (3 3). Badania cytotoksyczności dietoksybenzy-
lu na hepatocytach ludzkich oraz izolowanych od
szczurów, psów i świń wykazaĘ, żejest ona podobna
Ęlko w przypadku komórek wątroby Iudzi i świń (9).

Hepatocyty jako komórki docelowego działania
można z powodzeniem wykorzystac do oznaczenta
hepatotoksyczno ści zw iązków chemic znych. O statnio
badano wpĘrv wybranych pesĘcydów na jednowar-
stwowych i wielowarstwowych hodowlach hepatocy-
tów szczurzych oraz porównawczo na komórkach
SIRC (linia komórek wlłvodząca się z oka królika), w
warunkach ekspozycj i 4 8 - godzinnej stosuj ąc test uwal-
niania dehydrogenazy mleczanowej (LDH) oraz oce-
niano poziom glutationu (GSH) (24). Badania nie
wykazaĘróżnicwhepatotoksycznymdziałaniumvtąz-
ków .in uitrow porównaniu do otrzymanych wyników
n vlvo.

Istniej e ob szerna literatura obej muj ąc a wykorzysta-
nie hepatocytów w badaniach nad metabolizmem kse-
nobio§ków (4, J, 2I, 23, 32). Najnowsze badania do-
Ę czące biotrans formacj i trichloro eĘlenu prowadzo-
ne na pierwotnej hodowli hepatocytow szczutzych §pu
,,sandwich" potwierdziĘ uzyskaną in vivo przemianę
tego związku do kwasu trichlorooctowego i trichloro-
etanolu (8).

Komórki wątroby są również często stosowane do
oceny ogólnego działania toksycznego (25,38). Shri-
vastava i wsp. (29)badalicytotoksycznośc 48 substan-
cji chemicznych o znanych wartościach LD,n na jed-
nowarstwowych hodowlach komórek hepatocytów
szczurzych oraz porównawczo na liniach komórko-
ł\rych MDBK (komórki nabłonkowe nerki bydlęcej) i
komórkach McCoya (ludzkie komórki epitelialne to-
rebki stawowej). Po 24 godzinnej inkubacji stosowa-
no test LDH. Stwierdzono w 7 50ń statystycznie pozy-
Ęwną korelację pomiędzy cytotoksycznością a warto-
ściami LDrn. Należy podkreślic, że w przypadku ho-
dowli hepatocytów dla dziesięciu substancji działanię
cytotoksycznebyło większe w porównaniu do komó-
rek McCoya i MDBK,

Na komórkach wątroby przeprow adza się takżę oce-
nę działania genotoks y cznego, karcynogennego, mu-
tagennego, a w szczególności stanowią one idealny
model do oceny toksyczności prokarcynogenów (5, 6).
Martelli i wsp. (20) oznaczali efekt działania geno-
toksycznego i karcynogennego na wzrastające stęże-
nia 10-100 mg/l omeprazolu na pierwotnych hodow-
lach ludzkich i szczarzych hepatocytów oraz porów-
nawczo in vivo u szczurów.

Wykorzystuj ąc te st naprawy kwasu dezoksyrybonu-
kleinowe go (DNA) or az tw or zęnia mikro j ąderek uzys-
kano analogiczne wyniki in vivoi in iiiro. ĘmŚa-

20Ę, 58 {3)

mym testem naprawy DNA na pierwotnej hodowli
hepatocytów chińskiego chomika, wykazano mutagen-
ne i genotoksyczne działanie 2,4 - dimeĘl ani liny i 2,4,6 -
trimetylaniliny (40).

Komórki wątroby mają również zastosowanie do
oceny transpottu ksenobiotyków. Najnowsze badania
doĘczące przemiany i transpońr agmatyny przępro-
wadzone na pierwotnych hodowlach hepatocytów
szczlrzychwykazĘ że wpĘrva ona na transport pu-
trescyny, podobnie jak obserwowano u Enterococcus
faecia]is i Trypanosoma cruzzi (7).

W ciągu ostatnich lat w badaniach alternatywnych
in vitro zużyciem hepatocflów, wykorzystywane są
zestawy wystandaryzowanych testów przez programy
badawczę (36). Metody te pozwalają nie tylko na
stwierdzen te działania toksyczn e go związków che-
micznych, ale również wskazulą na które elementy
subkomórk ow e działają badane ksenobioĘki.

Wskaźnikami, które dostarczająinformacji o przę-
mianach metabolicznych i energetycznych komórki są:
pomiar aktywności jednego z enzymów łańcucha od-
dechowego dehydro gen azy burszĘnianowej, znajdu-
jącej się przede wszystkim w mitochondriach (test re-
dukcji soli tetrazoliowej MTT) (16), ilość tlenuzuĘ-
wanego przęz hepatocyty (34), poziom wewnątrzko-
mórkowy ATP i GSH (35).

Do określenia zdolności proliferacyjnych stosowa-
ne często są tesĘ takie jak: zdolność tworzenia kolo-
nii (Colony Formation Efficacy Test) (13), pomiarbiał-
ka całkowitego (Kenacid Blue Assay) (14), wbudo-
wanie znakowanej tymidyny i synteza DNA lub ury-
dyny i synteza kwasu rybonukleinowego (RNA) w
komórkach hodowlanych in vitro (34), Metodą która
porwala na równoczesną ocenę poziomu kwasów nu-
kleinowych i białka jest cy.tometria przep§rvowa (10,
1 1),

Z kolęi o c enę inte gralno ści błony komórkow ej moż-
na określić poprzęz oznaczanię aktyrvności uwalnia-
nych do środowiska inkubacyjnego enzymów komór-
kowych: LDH (LDH leakage) (9), aminotransferazy
alaninowej i asparginowej (ALT leakage i AST leaka-
ge) (38), ponadto poziomu jonów Ca2- t K*, NADPH
(34), oraz uwalnianie fluoresceiny (Fluorescein leaka-
ge) (3a). Innym modelem jest test wychwytu i groma-
dzenta czetwieni obojętnej (NRU) w lizosomach ko-
mórkowych (15).

Do badania dzińania genotoksyczne1o i karcyno-
gennego wykorzysfuje się testy uszkodzenia (UDS)
(30, 39) i naprawy DNA (DNA repair) (31).

W ocenie cytotoksycznego działania substancji sto-
suje się również badania morforneĘcznę, w których
określa się liczbę ikształt mitochondriów, ilość rybo-
somów, lokalizację i stan funkcjonalny siateczki en-
doplazmaĘcznej, a także obecność wakuoli jąderko-
wych, jądrowych oraz cytoplazmaĘcznych (37).

Wyniki badań z uży ciem izo lowanych hep ato cytów
j ako mo delu do świadc zalne go wskazuj ą na możliwo ś ć
ich szerokiego wykorzystania w ocenie toksycznego



działanta nowo synteĘz ow anych zw tązkow chemi c z -
nych.
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Od l960 r u,Europie stu,ierclzono 26 ognisk ospy rr słoni w ogrodach zoolo-
gicznych Słonica z ogrtldu zoologic7nego w Berlinie, szczepiona przecirł,ko

ospie. urodziła słoniątko ze zmianami typowymi dla uogóJnionej postae1 o\py.

Poniervaż po pierrvszej dar,vce szczepionki (szczep Ankara-MVA) miano prze-

ciwciał rł, surorł,icy było niskie, szczepicnie porł,tór,zotlo drvukrotnie szczepcill
N{VA 293 i 322 clnia ciąży Zarówno matka słoniątka. jak i pozostałc słonie w

ogrodzie zoologicznym nie zacho1,orvał.v na ospę Rozpoznanie klinicznc ospy
potr,vierdzono u słoniątka badaniem lristoptltol ogiczllym. w któryln strvi eldzono

obecność ciałck wtlętolvych typu A \ł l(eratynocytaclr i rv komórkach nabłonl<a

błcln śliLzorvych Wirus ospy u,yizolorvano w hodorł4i kor-nórck nerki zielonych

nrałp afrykańskich i na hodorł,Ii komórek Vcro 6 W surorvicach rłszyslkich sło-

ni rł ogrodzie zoologicznym były obccnc przecirł,ciała dJa orlhopoxrvilusórł,lv
mianie l:8-1:5l2 Zróclłeln zakażcnia był;, najprawclopodobniej dziko żyjące
gr'Zonle 

G.


