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sacj ę chrom atyny i fragmentacj ę j ądra, j ak również ob-
kurczanie się i zmiany biochemiczne komorki połą-
czonę z fragmentacją DNA (33). Apoptozauważana
j est za fizj olo giczny proc e s, b ędący Wr azem wymia-
ny komórek w zdrowej tkance, w procesie starzęnia
się (atrofii), htpetplazji na tle hormonalnym czy też
w fazię regresji tkanki nowotworowej. To, ze apopto-
za jest procesem aktywnym świadczy zahamowanie
jej przez inhibitory syntezy RNA i białka komórkowe.
Róznice morfologiczne pomiędzy apoptozą a martwi-
cą ilustrują ryc. I i 2.

Wszystki e p oznane dro gi sygnałowe prowa dzące do
ap opto zy kohczą si ę aktywa cją enzymow, których
funkcja zależy od Ca *, Jedną z dróg wydaje się cykl
sfingomielinowy, ktory aktywując szereg enzymów
i genów, prowadzi do zatrzymania cyklu komorko-

wego i apoptozy (8). Udo-
wodnioną drogą sygna-
łową jest udział kinazy A
(21), wolnych rodników,
stresu, jak równiez protoon-
kogenów, onkogenów (11,
22, 3I). Skutkiem upośle-
dzenia procesów apoptozy
dojść może do rozrostu no-
wotworowego nie tylko na
skutek wzmożonej prolife-
racji komorek nieprawidło-
wych, lęcztakże w wyniku
wydłużenia czasu tch ptze-
Ęcia.
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Już na początku XX wieku embriolodzy spo strzeg-
li, że w procesie rozwojowym zarodka obumiera wie-
le komórek dla powstania ostatecznej formy organlz-
mu. W 1972r. Kerr i wsp. (18) opisali zjawisko, w któ-
rym dokonuje się samozniszczente komórki pod wpły-
wem odpowiedniego czynnika i nazwali go apoptozą.
Odrozniono tym samym proces śrnierci programowa-
nej od innego rodzaju śmierci komórki - martwicy.
Programowana śmierć komorki apoptoza zachodzi
zarówno w procesie embriogenezy, morfogenezy, jak
i podczas wymiany komorek w tkankach proliferują-
cych. Niezbędna jest ona do utrzymania prawidłowej
homeostazy całego organizmu, W procesie apoptozy
obserwuje się specyficzny rozpad cytoplazmy i orga-
nelli komórkowych na ciałka apoptotyczne, desttuk-
cję cytoszkielefu i struktur mikrotubularnych, konden-

Ryc. 1. Morfologia limfocytu krwi w obrazie Ryc. 2. Morfologia limfocytu krwi w obra-
mikroskopii elektronowej w stadium apopto- zie mikroskopii elektronowej w stadium
zy (pow.20 000x) nekrozy (pow. 20 000x)



łotoonkogeny i onkogeny w plocesie apoptozy

Ogólnie znany jest fakt, że komórki hdzi i zwierząt
w procesie dfugotrwałego rozwoju fi logenetyc znego,
w odpowiedzinaotaczające ich środowisko, zostaĘ im-
plantowane bardzo specyficznym materiałem DNA, tzw.
onkogenami. Odblokowanie ich moze być dokonane
pod wpływem m.in. promieniowania, skazenia środo-
wiska związkami toksycznymi, jak równięż zakażenia
wirusami onkogennymi. Aktywacja DNA onkogenów
prowadzi w efekcie do transformacji komórki, ekspre-
sji zmienionych białek i do rozwoju nowotworu. Punk-
tem zwrotnym w hamowaniu procesu nowotworowego
może by c in dukcj a nafu ralnej, pro gramowanej śmi erc i
komórki - apoptozy. Wiele genów biorących udział
w procesie apoptozy wykazuje zaburzęnia ekspresji
w czynnych procesach nowotworowych (19). W obu
umierających komórkach zidentyfikowano tzw. geny
śmierci-ced-3, 4,5,6,7,8, 10 i 11, całągrupęgenów
z rodziny bc|-2 (bcl-ż, bcl-x, bax, mcl-l, bak, bak-2),
jak również c-fos, c-jun i c-myc. Większość z wymie-
nionych protoonkogenów koduje białka jądrowe wią-
żące DNA, pełniąc rolę regulatorów transkrypcji. Biał-
ka Fos i Jun tworzą dimery czynnika transkrypcyjnego
AP-1 ze specyficzną sekwencją DNA.

Translokacja onkogenu c-myc powoduje istotne zmia-
ny jego ekspresji. Saglio i wsp. (28) wykazali zmianę
Iokalizacji genu c-myc w białaczkowej linii T-komór-
kowej Hu778,Przypuszcza się, że nieprawidłowa eks-
presja genu c-myc może być związana z udziałem eg-
zogennych sekwencji np. prowirusów. Niektóre linie
komórkowe (HL-60) wykazują duzą ekspresję genu
c-myc i sąjednocześnie podatne na indukcję apoptozy.
Obsęrwowane zmniejszenie podatności komorki na sa-
mozniszczenie pod wpĘwem estrów forbolu moze być
spowodowane zmniejszeniem ekspresji genu c-myc.
Badania Fandi i wsp. (10) wykazaŁy, że protoonkogen
bcl-ż dziŃa synergistycznlę zonkogenem c-myc na pro-
liferacj ę komórek. Atltorzy stwierdzili, że bc1-2 hamu-
je apoptozę indukowaną ekspresją genu c-myc, nato-
miast nie wpływa na jego funkcję mitogenną. W ko-
mórkach chłoniaka powoduje on translokację t[14;l8]
|q32;21], w wyniku czego dochodzi do znacznego
zwiększenia jego ekspresji (19). Wyniki badań wyka-
zŃy,że duża ekspresja genu bcl-2 chroni komórkę przed
apoptozą a limfocyty T in vitro wykazujące zwiększo-
ną ekspresj ę bc1-2 żyjądŁużej iwykazuj ą większą opor-
no ś ó. na dział.anie glikokortyko stero idów_ i promieni o -
wania jonizującego w porównaniuz limfocytami gru-
py kontrolnej. Finke i wsp. (l1) wykazali, że wirus
Epstein-Barr, odgrywaj ący ważną rolę w patogenezie
ęndęmicznego chłoniaka Burkitta oraz chłoniaków o du-
żej złośliwości u chorych z upośledzonąodpornością
powoduje zwiększenie ekspresji genu bc1-2. U transge-
nicznych my szy, wykazujących zwiększoną ekspresj ę
tego genu, często rozl4lijająsię chłoniaki limfoblasyczne.

Znacznie zwiększoną aktywność genu bc1-2 obser-
wuje się w wielu procesach rozrostowych. Niedojrzałe
limfocyty T zkory grasicy, wykazujące małąjego eks-
presję, sąbardzo podatne nabodżce wywołujące apop-

tozę, m.in. steroidy, zaś tymocyty warstwy rdzeniowej
z dużą ekspresją bc1-2, są opornę na czynniki progra-
mowanej śmierci komórki. Miyashita i Reed (23) oraz
Alnemri i wsp. (2) vłykazali, że B-komórkowa linia bia-
łaczkow a 697 zakażona perTnanentnie rekombinantem
bc1-2 rotawirusa, wykazuje wzrost oporności na wiele
leków przeciwnowotworowych. Mimo ze protoonko-
gen bc1-2 chronił komórki białaczkowe przed cytotok-
syc znym działanięm antymetab olitów (cytarabina, me-
totroxat), winkrystyny, etopozydu i glikokortykostero-
idow, to nie znosił zahamowania proliferacji komorek,
Gen bc1-2 hamuje rownięż apoptozę wywołaną proto-
onkogenem c-myc. Komórki chomika wykazujące eks-
presję jednego i drugiego genu cechowały się zwięk-
szoną przeżywalnością w porównaniu z tymt, które
indukowano tylko c-myc (4). Wykazano tównież, że
białko Bc1-2 wspołdziała w regulacji apoptozy z tzw.
białkiem Bax.Przy nadmiarze w komórce białka Bdr-Z
związuje ono całą pulę białka Bax, zaś pozostała częśc
tworzy homodimery, co pozwala komórce na przeży-
cie. W odwrotnej sytuacji, przy nadmiarzebiaŁkaBax,
dominujące ilościowo homodimery doprowadzają
w efekcie do niechybnej śmierci komórki (25).

G enem biorącym udział w proc esie ap optozy j est rów-
niez onkogen ras. Podobnie jak w przypadkubcl-2
zwiększenie jego ekspresji powoduje zahamowanie
apoptozy. Moore i wsp. (24) stwierdzili,że nadekspre-
sj a genu ras hamuj e proces apoptozy w komórkach mie-
loidalnych |iniibiałaczkowej, zaś Roy i wsp. (21) *v-
kaza7i, ze produkt genu Ml1 (MHVBcI-2) mysiego
gamma wirusa cechuje się hamowaniem programowa-
nej śmierci komórek epitelialnych CI27 indukowanej
TNF-a (27).

Zwiększenie podatności komórek na bodżce wywo-
łujące apoptozę powoduje zwiększoną ekspresję onko-
genu p53. Podwyzszona jego ekspresja wywołuje apop-
tozę w wielu komórkach, a zwiększony poziom białka
p53 prowadzl do zatrzymania podziałów komórkowych
(3 0). Kodow ana przez ten gen proteina uw ażana jest za
białko supresorowe dla procesów nowotworowych,
Rola genu p53 w indukcji apoptozy nie jest do końca
jasna. Być moze, wzrost ekspresji białka p53 wpŁywa
specyficznie z jednej strony na aktywację genów indu-
kowanych w czasie apoptozy, a z drugiej - bierze ono
ldziałw supresji nowotworu i mechanizmie reperacyj-
nym komórki. Jeśli uszkodzenia nie są zbyt rozległe, to
po dokonaniu napraw komorka podejmuje normalną
proliferację, zaś w przeciwnym przypadku - w uciecz-
ce przed transformacją nowotworową popełnia ona
,,rozmyślne" samobójstwo.

lndukcia plOGesu apOptozy
w zakażeniach wirusowych

Wpływ zakażeh wirusowych na indukcję procesu
apoptozy poznano na przykładzie zakażeń wirusami
onkogennymi, W toku zakażenia niektóre wirusy ko-
dują białka zdolne do wiązania się z białkami komór-
kowymi ograniczającymi proliferację zmienionych ko-
mórek. Właściwości inhibicji apoptozy wykazuje wie-



le wirus ów i pr zez zahamowan te pr zedw czesnej śmier-
ci komórki slnxtarza sobie optymalne warrrnki do repro-
dukcji zakażnych wirionow. Działanię takie wykazują
antygeny m.in. wirusa ospy i bakulowirusa zawieraja;
ce antyapoptotyczne czynniki hamujape aktywnośó pro-
teaz - kaspazy (5). Inne wirusy, jak wirus Epstein-Barr,
herpeswirus saimiri czy wirus afrykańskiego pomoru
świń, koduj ą homo 1o gi cznę btaŁka dla komórkowej an-
tyapoptotycznej proteinyBcI-ż (.7,7 ,14). Afonso i wsp.
(1) wykazali, że gen 5-HL wirusa aĘkańskiego pomo-
ru świń jest wysoce konserwatyrvnym genem, zawie-
rającym wszystkie zl7anę domeny białkowe zwia7,ane
z aktywnoś cią bc1-2: dimertyzacj ą, uczestniczeniem
w śmierci komórek oraz funkcj ą przyłączania białek.
Okazało się, ze kodowane przez gęn 5-HL białko p21
wykazuje supresję śmierci apoptotycznej ludzkich ko-
mórek limfoidalnych linii FL5.I2. W efekcie białko to
posiada funkcjonalne cechy białka rodziny genu bc1-2.
Podobne cechy antyapoptotycznej aktywności, jako
homologów białka Bc1-2, wykazano dla białek wirusa
herpes saimiri i innych limfotropowych wirusów her-
pes. Hamowanie apoptozy przez HSV-B:I-Z jest wg
Derfusa i wsp. (7) wynikiem zablrzeń homeostazy,
uszkodzeniem DNA i znacznym wzrostem wolnych
rodników tlenu. Stwierdzono tez proces apoptozy ko-
mórek limfocytarnych wywołany wirusem herpes sim-
plex typ 7 (3,36), bydlęcym herpeswirusem - BHV-1
(l2), wirusembiaŁaczki kotów (26) czy choroby New-
castle (20). Inforrnacje dotyczące mechanizmow induk-
cji apoptozy ptzez wirus FIV i jej roli w rozwoju defi-
cytu immunologicznego l zakażonych kotów mogą
pomóc w poznaniu istoty chorobotwórczego działania
wirusa HIY. Zakażenie obwodowych limfocytów krwi
wirusem choroby Newcastle indukowało rownlęż ctaŁ-
ka ap optoty czl7e, maT ginalizacj ę chromatyny j ądrowej
iwyrażnąfragmentację DNA. Badania Auberta i wsp.
(3 ) dotyczące komórek BHK i HeLa oraz Zachosa i wsp.
(36) epitelialnych komórek ludzkich wykazaŁy, żę za-
każęnię ich terenowym lub defektywnyrn wirusem
HSV-1 blokuje proces apoptozy. Nasilenie tego zjawis-
ka było jednak bardztej zaznaczonę po zakażeniu wi-
rusęm tereno!\rym (wild-type), podczas gdy wańant ICP-
-ż7 nię hamował komórek przed nafuralną ich śmier-
cią. Villa i wsp (34) wskazują ze aktywacj atzw. ,,czyn-
ników śmierci" (m.in. kaspazy 3, 6 i 7),uruchamia wiele
czynników cy toplazmy i j ądra komórkowe go b i orących
udziałw procesie apoptozy. Wśrod nich wyróznić moz-
na m.in. DNA naprawczy enzym poly (ADP-rybose)
polimeraza (PARP), czynnik fragmentacji DNA (DFF)
oraz btałka strukturalne (laminy i aktyny). Zakażone
komórki wykazywały typowe cechy komórek apopto-
ty c zny ch : W r ażne obkurczeni e, kondens acj ę j ądra oraz
fragmentację DNA. Interesujące jest, ze po zakażeniu
terenowym wirusem HSV-1 apoptoza zablokowana
zo stała p o do daniu cykloheks amidu, stauro sp oryny lub
sorbitolu. W odniesieniu do choroby Gumboro, powo-
duj ąc ej u kur cząt immuno supre sj ę w na stęp stwi e u s zko -
dzenia niedojrzałych limfocytów B, Jungmann i wsp.
(16) sugerują że immunosupresja moze być następ-

stwem nie tylko maftwicy, ale równiez wynikiem akty-
wacji limfocytów T rdzennej części grasicy.

Ostatnie badania wykazały, że czynnikiem chronią-
cym komórki przed ap optozą j est tęż zakażeni e herp e s -

winrsem - HSV-1 (3, 15, 36), a programowana śmierć
komórek Jurkat jest hamowana we wczesnym etapie
procesu przezlaktywnienie genow Us5 i Us3. W efek-
cie sugeruje się, ze wirusowe glikoproteiny gD i gJ,
ko dowane pr zęz wymieni one geny, włączone s ą w b lo -

kowanie apoptozy w okresie wiremii w komórkach SK-
-N-SH (37). Należy przyjąc, ze istnieje kilka czynni-
ków, które mająantyapoptotyczne funkcje i odpowia-
dajązażywotność wirusa w cyklu rozwojowym komór-
ki. Wykazano, że antygen T wirusa SV40, białka ElA
adenowinrsa i białko E7 ludzkiego wirrrsa brodawcza-
kaprzyŁączają się do proteiny RB (retinoblastoma),po-
wodując zablokowanie jej funkcji inhibitorowej i pro-
w adząc do nieograniczonych podziałów komórkowych
(9, 13). Komórki zakażone tymi wirusami nabywają
cechy nieśmiertelności, skąd blisko juz do rozwoju pro-
cesu nowotworowego.

Do grupy wirusów mających wpływ na cykl komór-
kowy naleząrowniez wirusy białaczekludzi i zwterząL
Wiodącą rolę wśród nich pełni witus białaczki T ko-
mórkowej HTLV (77,32,35) u ludzi i wirus białacz-
ki enzootycznejubydła- BLV (6,27). Dequiedt i wsp.
(6) wykazali, ze wielojądrzaste limfocyty owiec zaka-
zonych wirusem BLV sąchronione invitro przed spon-
tanicznąapoptozą zaś wirus w sposób specyficzny in-
terferuje z jej procesem w zakażonych limfocytach B.
Stwierdzono równiez, ze supernatant znad hodowli
komorek zakażonych wirusem BLV, jak i jego mutan-
tem, moze chronić komorki nie zakażone przed następ-
stwami śmierci programowanej. Obserwacje te wska-
zulą że ani gen R3, ani G4 nie sąkonieczne do pośred-
niego, jak i bezpośredniego zabezpieczenia komórki
przed apoptozą. Dane te wskazują równiez, że rozwoj
programowanej śmierci komorki in vitro nie j est zależ-
ny od ilości prowirusa BLV w zakażonym organiz-
mie. Jak się przypuszcza, w warunkach zakażenia na-
turalnego obecność wirusa jest odpowledztalna za
wybiórcze przeżywanie zakażonych limfocytów B i ich
klonalną proliferację prowadzącą bezpośrednio do
nowotworzenia. Trudno j est j edno znacznie określić rolę
genu tax BL! gdyż wszelkie mutacje znosząjego funk-
cje transaktywujące, niezbędne do prawidłowej repli-
kacji wirusa. W wyniku transfotmacji nowotoworowej
spowodowanej zŃażeniem BLV limfocyĘ B tracąmoż-
liwość dojrzewania i róznicowania się w plazmocyty,
ulegaj ąc poliklonalnej proliferacj i. Utrata zdolności do
transformacji blastycznej limfocytów B przejawia się
w efekcie upośledzeniem syntezy immunoglobulin,

Yamada i wsp. (35) wykaza|i,żę białko Tax ludzkie-
go wirusa HTLV-I nie tylko indukuje proces apoptozy
blokowany przez proteinę Bc1-2, ale i aktywuje trans-
krypcj ę komorkowych oraz wirusowych genów, dopro-
wadzając w efekcie do immortallzacjinledojrzaĘch lim-
focytów T. Gen tax HTLV transaktywuje nie Ęlko włas-
ne enhansery genu LTR, lecz i inne geny biorąceudział



w kontroli proliferacji komórki (np. gen IL-2, c-fos,
c-jun, egr-1, GM-SF). Ekspresja tego genu może indu-
kować ekspresję zarówno genu c-myc, jak i genu su-
presora apoptozy - A20. Ostateczny wpłyr,vbiałka genu
tax na proces apoptozy zależy od stanu funkcjonalnego
komorki otaz od czasu jego działania. W efekcie moz-
na przyjąc, że wpływ wirusów białaczekjest przykła-
dem ich adaptacji umozliwiaja.cej uniknięcie mecha-
nizmow obronnych zakażonego organizmu, co w kon-
sekwencji doprowadza do jego śmierci.

Wykazano, ze procesy apoptozy w szczególnymzna-
częniu dotyczą zarówno komórek zakażonych wielo-
ma winrsami, jak i komórek nowotworowych. Decyzja
pro gramowe go obumierania komórek pochod zi często
od nich samych w odpowiedzi na uaktyvnienie się właś-
ciwych genów wirusowych, toksycznego uszkodzenia
genomu komórki czy indukcji cytokin. lnformacje o ge-
nach regulujących apoptozę mają szczegolne znacze-
nie dla badań nad procesem metaplazji (nowotworze-
nia). Być może, podstawowym mechanizmem bloku-
jącym nowotworowe działanie wirusów okaże się
indukcja apoptozy. Badania tego zjawiska mają szcze-
gólne znaczenie dla chemioterapii nowotworów. Nie-
śmiertelność komórek nowotworowych może byc
w prosty sposób zamieniona na apoptozę, poprzez usu-
nięcie odpowiednich genów lub enzymów blokujących,
ten proces. Czy takie mechanizmy śrnierci apoptotycz-
nej staną się realne - należy mieć nadzieję. Mozna się
spodziewac, że uda się znaleźc stosowne metody, by
w krótkim czasię uczynic komórki nowotworowe śm i er-
telnymi, a cały organizm w pełni ftzjologicznie funk-
cjonalnym. Badania ostatnich lat nad wykorzystaniem
takich preparatów, jak flawonoidy czy pochodne estru
furanokumaryny, stanowią szansę na znalezienie nie
tylko właściwych genów biorących udział w hamowa-
niu śmierci programowanej, ale przede wszystkim na
opracowanie odpowiednich preparatów do indukcji pro-
cesu apoptozy i chemioterapii nowotworow.
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