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Gancels and anaelobic Glosttidium

Summary

The mechanism of the formation of prolonged anaerobiosis regions in solid tumors concluded by necrosis
has been presented. These areas are often colonized by anaerobic Clostridia. From these regions dangerous
clostridial infections may deve|op in the form of bacteriemia or spontaneous, nontraumatic gangrene focuses
in outlying skeletal muscles. Ischaemic sites are also a target of anti-tumor attacks in two different strategies:
clostridial gene therapy, the latest well-tried clostridial-direct enzyme therapv (CDEPT) and a combination
bacterial therapy (COBALT).
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P ro c e s om n e op 1 azmo genezy tow ar zy szą zabur zenia
sprzyjające powstawaniu rnikrośrodowi sk beztleno-
rł,ych, najczęściej spotykanych rł,guzach litych (32).
Przedstawiaj ą one obszary niedotlenowane, hipoksycz-
tte, nawet maftwicze (17), a beztlenowy metabolizm
znacznie obntża w nich pH i potencj ał redox (32). Z ta-
ki ch zatem niedotlenowanych nriej sc niej ednokrotnie
wychodzić mogą grożne infekcje klostridialne (4,9,
13, l9. 29).Pozatym aktualność zainteresowań tąpro-
blematyką tłumaczą wyłaniające się mozliwości
wykorzystania pewnych, niechorobotwórczych lase-
czek Clostridium w genowej terapii choroby nowo-
tworowej (:6.1). Spektakulame wręcz osiągnięcia eks-
perymentalne w tej sprawie, ostatnio nawet populary-
zo\^/ane w, ogóln opoiskiej pras ie codzi enn ej (3 4), r oz-
budziły zr onlml ałe nadziej e nową persp ektyw ą zw al -

czania te.j prawdziwej plagi naszej cywilizacji (5).
Tak problemowo zakreślonej temaĘki nie omawia-

no dotychczasw piśmiennictwie światowvm \^, zwar-
tej formie artykułu przeglądowego.

Plogresia nOwOtwOlów złośliwych
i powstawanie w nich anaerobiozy

W początkowym okresie neoplazmogeneza jest pro-
cesem beznaczyntowym, a wzrost noq,otworu w tej
fazie (prevascular phase) usta_je po osiągnięciu średni-
cy l-2.mm.(23). Dotycz1l totakżę gnzow, które w mo-
mencie inicjacji są juz in situ rakiem (piersi, płuc.
okrężnic;,-, skóry). W stanie spoczynku (dormance)
pozostająjednak róznie długo, nawet lata, dopóki nie
wy o drębni s i ę na dr o dze trans formacj i nowotworowej,
np,\^, wyniku mutacji genu p53 (11), względnie akty-
wowania onkogenów ras (26), fenotyp angiogenn;,

komórek (angiogenic phenotype, cyt 23). Zapocząt-
kowany rozwój unaczynienia (vascularisatio) wiĘe
się z pobudzeniem angiogenezy (gr. angeion - naczv-
nie, genesis - powstanie) w następstwie ekspresji pro-
angiogennych cytokin, głóu,nie czynników VEGF
(vascular endotheliał growth factor, cyt. 20) i ANG
(angiogenic growth, cyt. 8). Wytwarzane w konsek-
wencji m.in. inf,rltracii makrofagowej i limfocytarnej
zmian nowotw,orowych (3 ) styrnuluj ą rozw ój komo-
rek śródbłonka nacąvniowego (8), co wpĘłvana \Ą,zrost

in loco masy guza, a także rozsiew regionalny, nadto
odległr, przerzutou,(8). Zatem cytokiny te w zasadni-
czym stopniu decydują o przebiegu złośliwym, pro-
gres!ryvnym procesu chorobowego (23,27). W tych
b o w i em warunkach nadĘac mo że zaop atrywani e s zyb -

ko proliferujących komórek nowotworowych w sub-
stancje odżywcze itlen (28).

Kluczowy wpł}Ą\, na progresję choroby nowotwo-
rowej posiada, oprócz rozwoju angiogenezy, takze su-
presja odporności komórkowej (23), ale w miejsco-
rłl-ch nawrotach guzó,*,, np. raka odbytnicy. podnosi
się z kolei wyższośc proliferacji nad angiogenezą
i apoptozą(2{).

Powstau,anie ognisk anaerobioz5, w guzach złośli-
*.y.h posiada złożony mechanizm, w ktorym uczest-
nicząprocesy angi o genez},, proliferacj i, nawet apop-
tozy, a\e w sposob nieskoordynowany, w dodatku kom-
plikowany defektem, ekspresj ą i mutacj ą szeregu struk-
tur, nadto genow związanych z transfonrracją nowo-
tworową (p53, TF, ras. bc1-2, cl,t. l2, 28}. Nadekspre-
sja genciw p53 i bc1-2 oddziaĘwu_jepoprzez inhibitor
surwirł,inę antyapopty cznie {2), zatęm zwiększaj ąc
potencj ał proliferacyj ny komórek ( l 0). Natomiast brak



waskularyzacj i stabi lizuj e równowa gę pomi ęd zy pr o -

liferacją a apoptozą do czasu ustalenia się fenotypu
angiogennego (23). Inicjowane w guzach litych una-
czynienie (15), głownie w zakresie mikrokrązenia,
charakteryzuje się szeregiem strukturalnych i funkcjo-
nalnych odchyleń (32) przedstawiających chaos w ar-
chitektonice waskularyzacyjnej (miejscowy brak w gu-
zl,e kapilar, odcinkowa ich niedrożność, nadmierna
krętość, znieksztaŁcenia itp.), nadto zaburzenta reolo-
giczne (m.in, agregacja płytek krwi, mikrozakrzepy,
pr zeryw any krwi ob i e g). Anomal i e te, a takżę w yprzę -
dzająca angiogenezę proliferacj a komórek nowotwo-
rowych (I 7 ), naj częś c iej o gniskowa, sprzyj aj ą po wsta-
waniu obszarów niedotlenowanych w guzach litych
( l5), zwykle głowy, szyi i okręznicy, nadto sutka oraz
glejakow wielopostaciowych mozgu (7). Powstałe
bowiem niedokrwiente (ischemia), a w następstwie
hipoksj a nap ędzająangtogenezę umozliwiaj ącą wzrost
nowotworu (17). W rym patomechanizmie uczestni-
czągłównie prokoagulanty (28) i proangiogenne cv-
tokiny (I,20), w tym czynnik martwicy TNF-a (27),
ostatecznie doprowadzające w wyniku złożonych,
w sp ołzależnych o ddzi aływ aft do wykrzep i eń śródn a-
czyniowych warunkujących tworzenie się obszarórł,
martwlczych u,guzach (I] ,27), Uksztahowane u,tych
warunkach mikrośrodowisko beztlenowe, aczkolwiek
pod względem anaerobiozy w poszczego7nych zmia-
nach przestrzennie niejednolite, charakteryzuje w szyb-
ko rosnących no,,ł,otworach złośliwych ntższy stopień
natlenowania (pO" < 10 mg Hg, cyt. 16) niż w tkan-
kach normalnych (pa. Ę-66 mg Hg, cyt.32). Jedno-
cześnie obnizona kwdsowość (pH 6.15-7,4, cyt.32)
w rezultaci e tlenowo,fu eztl en owej aktywno ś c i metab o -

licznej mnozących się komórek powoduje spadek po-
tencjału redox (w tkankach zdrowych Eh : 150 mV).

Glostlidia w guzach złoś!iwych

Powstawanie w proliferujących nowotworach mi-
krośrodowisk anaerobowych usposabia do osiedlania
się w nich laseczek Clostridium (15). Ich zródłem dla
guzow jeiit, nadto wątroby jest- zracji uwarunkowań
topograficznych - przewód pokarmowy. Natomiast
w.nowotworach usytuowanych poza nim. np. w gor-
nych odcink ach ciała (płuca, krtań, j ama no sowo- gar-
dłowa, nawet gnlczoł tarczorł.y), sugeruje się jeszcze
dro gę aero genną ko lon izacj i klo stridialnej (5)

Spośrod lokalizuj ącyclr się predyl ekcyjni e w guzach
beztienowców Clostridium wymieniane są przede
wszystkim chorobotworczę gatunki C. pełvingens
l C. septicum (5,73), a z nietoksynogennych taksonów
głórł,nie C. sporogenes j C. oncolyticum, poza tym
C. beijernickii oraz C. butyricum (5,7). Powyższe La-
seczki zwykle występująw małei liczbie, dopiero przy
współdziałaniu czynnikow podwyższonega ry zyka
mo gą być uwidaczniane już w r ozmazach bezpo śred-
nich tkanek guza (ryc. l ). Wyróżniającą cechą rł,ięk-
szości stwierdzanych gatunków jest łatwość ich za-
rodnikowania (ryc. 2 ). P odkreśIic naleĘ, ze beztl enow -

Ryc. 1. tu..crt i C. pnr|, irgisA (preparat odciskow_v- z gru-
czolakoraka jelita grubego, pow. 700X, wg 5)
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Rvc, 2, Zarodnikujące |aseczki C, sporogenes (szczep z raka
tarczvc\,, porr. 700x, wg 5)

ce C l o s tr i d iuln, naw et apato genne, po o s iągnięc iu miej -

sca proliferujących komórek wywołują ich cytolizę
po głębiaj ącą hipoksj ę, któr a z kolei wzmaga angioge-
nezę odgrywaj ącą klu czow ąrolę w pro gresj i choroby
nowotworowej (wzmo żona tnw azvjność, przyspieszo-
ne przerzuty, cyt.23). Co rł,ięcej, leczenie napromie-
niowaniem i chemioterapią wywołuj ące niedotleno-
wanie tkanek guza, zw|ększa zagrożenie skolonizo-
wania ichprzez laseczki Ciostridium (I5).

1akażenia k l ostil d i al ne w c h 0 r0 b i e n ow otw o 10wei

W przebiegu choroby nowotworowej, w tym biała-
czek (szpikowvch, limfatycznych), niejednokrotnie
występuj ą zwłaszcza w sytuacj ach usp o s abiaj ących,
zakażenia klostridialne rozv,ijające się jako bakterie-
mie (4), względnie grożniejsze, gdyż przebiegające
w formie spontanicznych, odległvch, w dodatku - co
frapujące - atraumatycznych ognisk zgorzelowych
mięśni (5, 13, 19,29). Te ostatnie zachorowania, wca-
le nierzadkie (dotychczas opisano kilkaset przypadków,
cyt. 1 9), z regtlĘ zaskakują chorego, bowiem mogą
nawet v,yprzedzać skryty proces toczącej się w orga-
nizmie proliferacji onkogennej (occult malignancy
process, cyt.14).
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Spośrod czynników ryzyka infekcji klostridialnej
w chorobie nowotworowej wymienia się przede
wszystkim: niedrożność jelita (powodem jest egzofi-
tyczny wzrost guza, rak włoknisty, naciek btałaczko-
wy w ścianie itp.) orazcukrzycę, nadto cyklicznąneu-
trop eni ę, a takżę mi elotoksy cznę działanie c yto s taty -
kow i radioterapii (5, 9, 14, 29,33). Nakładające się
o ddziaĘw ani e ki lku ty ch zagr o żeń wie l o kro tni e zw i ęk-
sza grożbę zakażenta, Zapoczątkuje je wykiełkowa-
nie w miejscach anaerobiozy toksynogennego beztlę-
nowca, a przy obnizonej jeszcze oporności organizmu
spełnione zostają wszystkie wymogi formuły Alte-
meiera i culbertsona, że

liczb a zat azka x chorob otw or c zo śc
I(inl-ekcja): - 

opo.noś.tkanek

N i ezbyt zr o zumiały j e st rozwój zakażenia w o dl e g-
łych od żrodła laseczek Clostridium (przewod pokar-
mowy) mięśniach szkieletowych. Probuje się to tłu-
maczyc duzą aerotolerancją dwóch najczęściej uwik-
łanych w rozwój toksoinfekcji gatunkow, i. C. septi-
cum i C. perfringens (9,29). Dominację w tych zaka-
żęntachlaseczek C. septicum, ostatnio najczęściej opi-
sywaną częściowo wyjaśnia łatwość ich zarodniko-
wania w organizmie i potrzeba 3OO-krotnie mniejszej
dawki wywołującej martwicę mięśni (myonecrosis
anaerobica, cyt. 29). Powyższe infekcje przebiegają
z nadzwyczaj wysoką śmiertelnością na ogół nie spa-
dającą ponizej 70% (4, 29).

Klostridialna telapia genowa nowotwolów

Ograniczeniem konwencjonalnej chemioterapii,
mimo wprowadzania cor az to nowszych cytostatyków
(25), wciĘ pozostaje zbyt mała ich selektywność
w działaniu na komórki nowotworowe, tj. zwyłącze-
niem zdrowych (7 ,25). Wyprobowywana w tym kon-
tekście klostridialnaterapia genowa wnosi nową moz-
liwość przedstawianą w dwoch najlepiej rokujących,
ale odmiennych strategiach leczniczych 0, 18, 2I).
Pierwsza zntch, tzw. CDEPT (clostridial-directed en-
zyme prodrug therapy, cyt.2I) polega na wykorzysta-
niu izolowanych z E. coli plazmidow, zatem nie spo-
tykanych w komórkach errkariotycznych, a ekspresjo-
nuj ących wytwarzani e enzymów odp owi e dz ialny ch za
konwersję nieaktywnych prolekow w potężne cytosta-
tyki, np. 5-fluorocytozyny w S-fluorouracyl (wpły*
dęzaminazy cytozynowej, cyt. 7 ), w zględnie pochod-
nej dwunitrobenzamidu (związek CB 1954) w meta-
bolit o silnych właściwościach alkilujących (efekt dzia-
łania nitroreduktazy. cyt. 18, 21). Niszczenię komó-
rek w litych glzach osiągano stosując - po wyprze-
dzającympodaniu proleku implantację w ich tkanki
kap sułek z enz! mem (ż2), w zględni e w s trzykuj ąc do -
ży|nie specj alnie skonstruowany nośnik klostridialny
(C. beijernickii, C. buĘricum') plazmidu. specyficznie
osiągaj ący docelowe miej sca hipoksyczno-martwicze
w nowotworach (7), co ilustruje ryc. 3.
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lniekcja zarodników myszom z nowotworem

Kiełkowanie zarodników w guzie
(konwersja proleku w lek)

Śmierć komórek nowolworowych

R.v-c. 3. Klostridialna terapia genowa metodą CDEPT (tlg 7)

Obszary niedotlenowania i martwicy, które wystę-
pują w litych nowotworach, także w ich przerzutach
do wątroby wielkości > 1 cm] (25-75% masy), limitu-
ją skuteczność konwencjonalnej metody leczenia cy-
to statykami i napromi eniowaniem. Ominięcie p owy ż-
szych ograniczeń realizuje inny pomysł, drugiej z ko-
lei klostridialnej strategii genowej prowadzonej me-
todą COBALT (combination bacteriolytic therapy,
cyt. 6). Wykorzystuje ona nietoksykogenny, specjal-
nie wyselekcjonowany szczep C. novyi NT, tj. z usu-
niętym genem toksyny letalnej (6). W ten sposób zmie-
niony drobnoustrój zachował łatwość zarodnikowania
i zdolno ść równomierne go zasiedlani a nieuna czynio -
nych regionow w implantowanych podskornie aĘmicz-
nym myszomguzach(rak, czerniak). Kiełkując w nich
polviększa się obszar pierwotnej martwicy. Niszcze-
niu bowiem ulegają nie tylko komórki rakowe uszko-
dzone niedokrwieniem, alę takżę żywe z pogranlcza
unaczynionej i awaskularnej części nowotworu . Dzia-
łanie destruktywne samego C. novyi NT kończy się
jednak w miejscach dobrze uknvionych i natlenowa-
nych. W skojarzonej jednak terapii metodą COBALT
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dołącza się jeszcze wpływ podanego ex post cytosta-
tyku rozkładaj ącego DNA komorek nowotworowych
(cytoksan, mitomycyna) lub wywołującego zapaśc
krwiobiegu w guzach (dolastatyna), co sprawia, ze
zniszczenlu ulegają także silnie unaczynione obrzeża
nowotworu (6), W rezultacie całkowita likwidacja
zmian proliferacyjnych występuje w ciągu zaledwie
16 godzin trwania eksperymentu na myszach (6).

Powyzsze kierunki badań z perspekĘwąwłączenia
do terapii ciągle wykryr,vanych, nowych inhibitorów
an gio genezy (TNP -4 7 0, FR- 1 1 8 4 8 7 ) zapow iadają dal-
szy postęp w dązeniu do wywoływania recesji nie tyl-
ko pierwotnych guzow, aletakże ich okolicznych i od-
legĘch przerzutów (3l). Poza tym wielkie nadzieje
wiĘe się z apoptozą(nagroda Nobla 2002), zwłasz-
czaw określeniu roli pro/antyapopĘcznych białek (30)
w leczeniu trapiących ludzkość chorób cywilizacyj-
nych (nowotwory zawaŁ, procesy zwyrodnieniowe
układu nerwowego, także wynikające z autoagresji).
P rzy szło śc p okaże, Ile z Ę ch do świ adczalnych o siąg-
n i ęć przej dzie pomyś ln te fazęb adań klinicznych i znaj -
dzie zastosowanie w praktyce lekarskiej.
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BELL C., MAINIL J., LINDEN A.: IzolacjaMyco-
plasma §p. z dolnego odcinka układu oddechowego
zdrowego bydła oraz bydła z chorobami układu od-
dechowego w Belgii. (Isolation of Mycoplasma spe-
clzs from the lower respiratory tract of healthy cat-
tle and cattle with respiratory diseases in Belgium).
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W okresie l997-]000 plzebadano u, kicrtlnku zakażetria Mltoplasmu boi.ł,
M. tli,spar, M t:anis, M bol,it,htnis M, ul,ginini, M llkalescens, M bol,igenilu-
lium, \I. luidlayii i Lreaplusntl tlil,et,.sunt l50 zdrolvych cieląt i238 cieląt ze
schorzeniami układu oddeclior.r,ego. Wiek baclanych zrł ierząt nie przekl-aczał 14

mlesięcy. W i34% popłuczl,n oslc-zelorvo-pęchcrzl,korvych pochodzących cld zdr-o-

lvych osobnikóu' nic wl"stępowały nrykoplazmy Od t] (l69,|) zclrorł,ych cieląt
u,yosobniono M boyirhinis, Mykoplazm5l ,"v,vizolowano od 86 (78.2%) zw|crząt
z narvlacającynli chorobarr-ri układu oddechorł,ego ,1.1. óorl,s izoiowano z popłu-
czyn clskrzelowo-pęcherzykowych 39 (35,5(%) zwierząt z ]1a\\,]:otowytlli i l0 (50%)

zlłierząt z ostrymi chorobami układu oddechorł,ego. a takze z 207o poślrriertnie
pobranyclr próbek tkank; płucnej. W 44% ptzypadków zakażeniu M. hofis to-

rł,arzyszyło zakazenie innynri gatunkalni rnykoplazLn M. dispur izo]owano od
45,5'% cieląt z nariracającynri chorobami układu oddechorrego. często łącznie
zM. lrcyis NaromiastM c,rlllriwyosobnionood40-9%cielaJznarvrotalllic)ro-
rób układu oddcchowego Ter-r garunek rnykopIazln izolorł,ano po raz pieruszy
od bydła na terenic BeIgii

G.


