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Epithelial cell cultures as a model system to study the transepithelial
transport
Summary
Epithelial cell lines are commonly accepted model systems to determine intestinal permeability and transepithelial transport. The application of Caco-2
human epithelial cell culture can be used to study bioavailability of drug and
food compounds. This culture grows on porous membranes and forms a monolayer of well differentiated cells joined by intracellular tight junctions. This system provides selective barrier to study passive and active transport of different
molecules. The Caco-2 cells posses some enzymes and transport systems similar
to intestinal epithelium in vivo, however, these proteins are expressed to a
lesser extent compared to normal enterocytes. In this paper, the advantages
and limitations of Caco-2 model are discussed.
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1. Biodostêpnoœæ – definicje
Termin biodostêpnoœæ jest definiowany jako szybkoœæ i zakres, w jakim dany sk³adnik jest absorbowany z przewodu pokarmowego i staje siê dostêpny w organizmie w miejscu, w którym ma oddzia³ywaæ (15,16). Inaczej mówi¹c, chodzi w pierwszym rzêdzie o transfer substancji ze œwiat³a przewodu pokarmowego do uk³adu kr¹¿enia, a zatem do krwiobiegu, natomiast
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w przypadku lekarstw sytuacja jest bardziej z³o¿ona, gdy¿ aktywny sk³adnik powinien dotrzeæ do miejsca jego dzia³ania, a zatem do konkretnych narz¹dów i tkanek
i dopiero wówczas mo¿na mówiæ o jego biodostêpnoœci.
Rozpatruj¹c biodostêpnoœæ danego sk³adnika po jego spo¿yciu drog¹ pokarmow¹ (ang. oral bioavailability) nale¿y braæ pod uwagê trzy nastêpuj¹ce po sobie
procesy:
– uwalnianie sk³adnika z produktu spo¿ywczego w przewodzie pokarmowym
(biodostêpnoœæ),
– rozk³adu danego sk³adnika w jelitach i transport przez œcianê jelit do organizmu (wch³anianie),
– wprowadzenie niezmetabolizowanej czêœci do centralnego krwiobiegu i jej
rozk³ad w w¹trobie (metabolizm).
Wiêkszoœæ produktów spo¿ywczych podawanych jest per os w stanie sta³ym i poszczególne zwi¹zki chemiczne s¹ œciœle zwi¹zane z organiczn¹ matryc¹. Ich dostêpnoœæ zale¿y od rozmiarów cz¹stek matrycy, porowatoœci i dostêpnoœci matrycy dla
rozpuszczalników, oraz takich cech sk³adnika, jak si³a interakcji z innymi sk³adnikami matrycy, hydrofobowoœci/hydrofilnoœci sk³adnika, powinowactwa do rozpuszczalnika (zwykle do fazy wodnej), a tak¿e stabilnoœci w obecnoœci enzymów. Wa¿n¹
rolê spe³nia tak¿e obróbka technologiczna matrycy w czasie procesów przetwórczych oraz warunki panuj¹ce w przewodzie pokarmowym. W przypadku leków sk³adnik aktywny jest czêsto zakapsu³kowany lub zwi¹zany z noœnikiem, co wi¹¿e siê
z koniecznoœci¹ rozpuszczenia kapsu³ki/noœnika w ¿o³¹dku lub w jelitach. Dotychczasowa wiedza wskazuje, ¿e biodostêpnoœæ danego sk³adnika jest ró¿na w zale¿noœci od rodzaju produktu, który go zawiera, oraz sposobu obróbki technologicznej
i kulinarnej. Przyk³adowo, biodostêpnoœæ b-karotenu z surowców roœlinnych jest niska, zwykle nie przekracza kilkunastu procent, tymczasem po doprawieniu warzyw
sosem sa³atkowym zawieraj¹cym oleje roœlinne, znacznie wzrasta. Absorpcji jelitowej mog¹ podlegaæ tylko te sk³adniki, które zosta³y uwolnione (wyekstrahowane)
z matrycy. Sytuacjê komplikuje niekiedy dodatkowo konkurencja w procesie wch³aniania miêdzy poszczególnymi sk³adnikami uwolnionymi z matrycy. Przyk³adem mo¿e byæ konkurencja miêdzy jonami metali.
Efektywnoœæ dzia³ania œrodków farmakologicznych i ¿ywnoœciowych zale¿y
w du¿ym stopniu od ich biodostêpnoœci. Badania biodostêpnoœci s¹ jednak trudne,
gdy¿ nie ma mo¿liwoœci bezpoœredniej obserwacji wnêtrza jelit, a pobieranie próbek do analiz w sposób nieinwazyjny jest trudne i ograniczone. W wiêkszoœci przypadków stosuje siê pobieranie próbek krwi, a sama analiza, z uwagi na ma³e stê¿enia badanych substancji, ich zanieczyszczenie innymi, czêsto podobnymi zwi¹zkami
chemicznymi, i ich szybki metabolizm, jest bardzo utrudniona. W badaniach nad
biodostêpnoœci¹ najbardziej miarodajnym Ÿród³em informacji s¹ dane uzyskane
w badaniach in vivo na cz³owieku. Badania takie s¹ jednak powa¿nie ograniczone
wieloma czynnikami i wymagaj¹ zgody komisji etycznych. Podobne ograniczenia
wystêpuj¹ równie¿ w badaniach modelowych prowadzonych przy u¿yciu zwierz¹t

BIOTECHNOLOGIA 2 (73) 148-165 2006

149

W³odzimierz Grajek, Anna Olejnik, Katarzyna Staniaszek

doœwiadczalnych. Trudnoœci pog³êbia fakt, ¿e jak dot¹d brak jest gatunku zwierz¹t,
które mog³yby byæ uznane jako pe³ny, fizjologiczny odpowiednik cz³owieka (1).
W zwi¹zku z tym poszukiwane s¹ uproszczone modele do badañ in vitro, które mo¿liwie wiernie odtwarzaj¹ warunki panuj¹ce w przewodzie pokarmowym. Do najwiêkszych osi¹gniêæ nad modelowaniem wch³aniania sk³adników ¿ywnoœciowych i lekarstw nale¿y sztuczny przewód pokarmowy opracowany przez holendersk¹ Organizacjê Stosowanych Badañ Naukowych (TNO; www.tno.nl), imituj¹cy perfekcyjnie
proces trawienia pokarmów. Aparatura ta potrafi odtworzyæ sekrecjê soków ¿o³¹dkowych i jelitowych, dozowanie wydzielin gruczo³ów zwi¹zanych z przewodem
pokarmowym (sok trzustkowy, ¿ó³æ), wch³anianie strawionych sk³adników przez
œciany jelit oraz ruchy perystaltyczne jelit. Model ten jest jednak bardzo drogi, st¹d
w licznych laboratoriach stosowane s¹ uproszczone wersje sztucznego przewodu
pokarmowego w formie reaktorów do inkubacji produktów spo¿ywczych lub lekarstw w roztworach enzymów i soli ¿ó³ciowych, niekiedy zakoñczone fermentorami zawieraj¹cymi mikroflorê jelitow¹, a nastêpnie poddanych wch³anianiu w warunkach in vitro. Aktualnie coraz wiêksz¹ rolê w badaniach nad biodostêpnoœci¹ substancji chemicznych odgrywaj¹ kultury komórkowe. Opanowanie hodowli ludzkich
enterocytów in vitro pozwoli³o na szczegó³owe studia nad ich fizjologi¹ i doprowadzi³o do zastosowania uzyskanych linii jako modeli w badaniach nad transportem
transnab³onkowym.
Popularnoœæ nab³onkowych linii komórkowych w studiach nad transportem transnab³onkowym wynika przede wszystkim z szybko uzyskiwanych i mo¿liwych do
uogólnienia informacji uzyskiwanych przy zastosowaniu tego relatywnie prostego
modelu doœwiadczalnego. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e dane otrzymane w oparciu
na doœwiadczeniach przeprowadzonych na modelu kultur komórkowych nab³onka
jelitowego in vitro pozwoli³y na uzyskanie informacji na temat mechanizmów aktywnego i biernego transportu substancji chemicznych. Wiele danych wskazuje, ¿e istnieje korelacja miêdzy biernym transportem lekarstw przez nab³onek jelitowy in vitro
a transportem tych substancji przez œcianê jelit in vivo (2). W bran¿y farmaceutycznej model kultur nab³onkowych in vitro zosta³ zautomatyzowany i jest szeroko wykorzystywany jako metoda badania szybkoœci transportu ró¿nych substancji chemicznych do organizmu cz³owieka.
Przedmiotem artyku³u, jest aktualny stan wiedzy na temat modeli kultur tkankowych nab³onka jelitowego stosowanych do badania wch³aniania sk³adników ¿ywnoœci
oraz lekarstw.

2. Podstawowe linie komórek nab³onka jelitowego
Pocz¹tek badañ nad hodowlami komórek nab³onkowych siêga lat siedemdziesi¹tych, natomiast g³ówny rozwój mia³ miejsce w latach 80-90. ubieg³ego wieku.
W celu uzyskania ci¹g³ych linii komórkowych wykorzystano ró¿nicowanie komórek
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z³oœliwych nowotworów jelita grubego w komórki zbli¿one morfologicznie i fizjologicznie do prawid³owych enterocytów pod wp³ywem czynników indukuj¹cych ró¿nicowanie, jak maœlan sodu, dimetylosulfotlenek lub galaktoza (3-7). Ró¿nicowanie
komórek nowotworowych mo¿e tak¿e zachodziæ samorzutnie w d³ugotrwa³ych hodowlach (7). Komórki pobrane z guzów jelit mog¹ siê przekszta³caæ do form o morfologii identycznej z enterocytami. Posiadaj¹ one dobrze wykszta³cony r¹bek szczoteczkowy oraz produkuj¹ takie enzymy, jak alkaliczna fosfataza, sacharaza i aminopeptydaza (8,9). Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszystkie aktualnie stosowane linie komórkowe nab³onka jelitowego wywodz¹ce siê z gruczolakoraków jelita grubego (adenocarcinoma). Zaliczane s¹ one pod wzglêdem bezpieczeñstwa biologicznego do klasy
II i wymagaj¹ odpowiednich procedur przy ich hodowli i przechowywaniu oraz odpowiednio wyposa¿onych laboratoriów, m. in. w komory laminarne kl. II.
W liniach komórkowych nab³onka jelitowego szybka proliferacja nastêpuje po
krótkim, dwudobowym okresie fazy spoczynkowej i, przy inoculum na poziomie
105 komórek/cm2 butelki, uzyskuje siê po tygodniu pe³ne pokrycie powierzchni butelki hodowlanej, zaœ miêdzy pierwszym a drugim tygodniem kultura wchodzi w stacjonarn¹ fazê wzrostu. Przy odpowiednio czêstych wymianach po¿ywki mo¿na utrzymaæ kulturê enterocytów przez miesi¹c. Pod koniec hodowli monowarstwa komórkowa odczepia siê od pod³o¿a g³ównie przy krawêdziach zajmowanej powierzchni.
Pierwszy etap tworzenia r¹bka szczoteczkowego polega na uformowaniu monowarstwy spolaryzowanych komórek, miêdzy którymi tworz¹ siê miêdzykomórkowe
po³¹czenia. Równolegle tworz¹ siê zagêszczenia komórek, które pokrywaj¹ siê mikrokosmkami. Te ostatnie zawieraj¹ filamenty zbudowane z bia³ka aktyny (10).
U komórek enterocytopodobnych (np. linia Caco-2) mikrokosmki wystêpuj¹ w dwóch
postaciach morfologicznych: po³owa komórek ma kosmki roz³o¿one równomiernie
w formie kobierca, natomiast druga po³owa pokryta jest zbitkami kosmków uk³adaj¹cych siê w formy przypominaj¹ce kwiaty, w których poszczególne kosmki, jak
siê wydaje, ³¹cz¹ siê w ich górnej czêœci (7). W pierwszym okresie, w czasie pokrywania danej powierzchni przez kulturê enterocytów tworzone s¹ kopulaste zagêszczenia komórek siêgaj¹ce nawet ponad 100 jednostek na ka¿dy cm2, a w póŸniejszych stadiach kultury zmniejszaj¹ce sw¹ liczebnoœæ do po³owy. Kopulastych zagêszczeñ nie spotyka siê natomiast w kulturach, w których obok enterocytów znajduj¹ siê komórki kubkowe, np. w linii HT-29. Komórki tej linii nie tworz¹ tak¿e charakterystycznych kosmków. Przypuszcza siê, ¿e wyj¹tkowa zdolnoœæ linii Caco-2 do
tworzenia r¹bka szczoteczkowego wi¹¿e siê z podobieñstwem tych komórek nowotworowych do komórek p³odowych. D³ugotrwa³e prowadzenie kultur nab³onkowych ma równie¿ swoje ograniczenia. W miarê postêpuj¹cych pasa¿y hodowane komórki coraz bardziej odbiegaj¹ od wyjœciowego fenotypu. Widoczne s¹ du¿e zmiany w morfologii i biochemii tych komórek.
Linie komórkowe wyprowadza siê równie¿ z eksplantów prawid³owych tkanek
pobranych z organizmu cz³owieka. Wycinki jelit poddaje siê procesowi niszczenia
struktury tkankowej b¹dŸ mechanicznie przez delikatn¹ homogenizacjê, b¹dŸ enzy-
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matycznie przez hydrolizê za pomoc¹ trypsyny. Po oddzieleniu pojedynczych komórek od resztek tkanki dodaje siê antybiotyki w celu zapobie¿enia zaka¿eniom hodowli. Pierwsze kolonie komórek tworz¹ tzw. kulturê pierwotn¹ w formie warstwy
komórek przyczepionych do œcian naczynia hodowlanego. Kultura pierwotna przekszta³ca siê w kulturê diploidaln¹ po 2-3 pasa¿ach na œwie¿ej po¿ywce. Charakteryzuje siê ona tym, ¿e ponad 75% komórek posiada identyczny kariotyp z komórkami
tego gatunku, z którego siê wywodz¹. Jednoczeœnie komórki takie posiadaj¹ diploidaln¹ liczbê chromosomów. Taka forma komórek jest uwa¿ana za normaln¹. W kolejnych pasa¿ach linia diploidalna wykazuje sta³y, równomierny wzrost. W pierwszych pasa¿ach komórki diploidalne zachowuj¹ swoj¹ pierwotn¹, nab³onkow¹ morfologiê, jednak po kolejnych pasa¿ach trac¹ zdolnoœæ przyczepiania siê do powierzchni, a ich wzrost jest hamowany przy du¿ych gêstoœciach komórek. Zwykle po kolejnych 50 generacjach (liczba Hayflicka) komórki diploidalne samoistnie gin¹ lub ulegaj¹ transformacji nowotworowej i przekszta³caj¹ siê w kulturê ci¹g³¹. Charakterystyczn¹ cech¹ linii ci¹g³ych (ustalonych) jest zdolnoœæ do nieustannego rozmna¿ania
siê w kolejnych pasa¿ach. Za ustalon¹ liniê przyjmuje siê tak¹, któr¹ pasa¿owano
powy¿ej 70 razy. Nale¿y podkreœliæ, ¿e linie komórkowe stosowane w laboratoriach
maj¹ charakterystykê zale¿n¹ od liczby pasa¿y. Zwykle linie pozyskane z renomowanych kolekcji s¹ sprzedawane po 20-40 pasa¿ach, jednak w badaniach stosowane s¹
nawet takie linie, których liczba pasa¿y znacznie przekracza 100. Do najbardziej
znanych linii ci¹g³ych ludzkiego nab³onka jelitowego nale¿¹ Caco-2 i HT-29 (tab.).
Tabela
Charakterystyka linii ludzkich komórek nab³onkowych jelit
Nazwa
linii

Pochodzenie

Charakterystyka

Kolekcja

1

2

3

4

Caco-2 gruczolakorak jelita grubego
72-letniego mê¿czyzny

Wzrost adherentny. Dobrze zró¿nicowana. Wykorzy- ATCC (USA)
stywana do badania adhezji bakterii jelitowych, trans- DSMZ (Niemcy)
portu transmembranowego, studiów nad inwazj¹ pa- LGC (W. Brytania)
togenów bakteryjnych

HT-29

gruczolakorak jelita grubego
44-letniej kobiety

Wzrost adherentny. Nie tworz¹ r¹bka szczoteczkowe- ATCC (USA)
go. Sk³adnik sekrecyjny, antygen karcino-embriono- DSMZ (Niemcy)
wy. Wytwarzaj¹ œluz jelitowy. Wykorzystywane g³ównie
do badania adhezji bakterii jelitowych oraz mniej do
badania transportu

T84

gruczolakorak (adenocarcinoma)

Morfologia podobna do komórek krypt jelitowych. ATCC (USA)
Wzrost adherentny, 2-3 warstwowy, tworz¹ r¹bek
szczoteczkowy. Wykorzystywana do badania adhezji
bia³ek pokarmowych

MDCK

nab³onek psich nerek

Wzrost adherentny. Niska ekspresja systemu wydalni- ATCC (USA)
czego. Systemy ekspresyjne dla bia³ek transporto- ECACC
wych. Stosowana do badania transportu leków
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1

2

3

4

IEC-18 nab³onek jelita szczura, pochodz¹cy Wzrost adherentny. Stosowana szczególnie do bada- ATCC (USA)
z krypt jelitowych
nia transportu pasywnego substancji hydrofilowych.
Mniejsze zagêszczenie komórek w monowarstwie.
Lepsza przepuszczalnoœæ ni¿ Caco-2
2/4/A1

nab³onek jelita p³odu szczura

Wzrost adherentny. Mniejsze zagêszczenie komórek brak depozytu
w monowarstwie. Najlepiej imituje przepuszczalnoœæ
jelita cz³owieka

2.1. Caco-2
Od lat dziewiêædziesi¹tych XX w. najczêœciej stosowan¹ lini¹ komórkow¹ w badaniach nad transportem transnab³onkowym jest Caco-2. Zosta³a ona wyizolowana
z guza nowotworowego jelita grubego 72-letniego mê¿czyzny rasy kaukaskiej. Jest
to ustalona linia gruczolakoraka jelita grubego. Wykazuje ona zdolnoœæ do wzrostu
adherentnego na powierzchniach sta³ych i na mikroporowatych membranach.
W czasie hodowli przechodzi proces spontanicznego ró¿nicowania siê. Po 2-3 tygodniach hodowli tworzy monowarstwê wysoko spolaryzowanych komórek, o budowie typowej dla enterocytów, z j¹drem umiejscowionym w czêœci podstawnej, licznymi mitochondriami i r¹bkiem szczoteczkowym w czêœci szczytowej. Dziêki tej budowie jest u¿ywana jako modelowa linia enterocytów w kulturach in vitro. Komórki
Caco-2 wytwarzaj¹ enzymy disacharydazy, peptydazy, izoenzymy CYP450, transferazê-S-glutationow¹, sulfotransferazê i glukuronidazê oraz bia³ka transportowe, wytwarzane przez komórki absorbuj¹ce nab³onka, bior¹ce udzia³ w transporcie cukrów, aminokwasów, peptydów i witamin. Wytwarza tak¿e P-glikoproteinê oraz
bia³ka opornoœci wielolekowej, zwi¹zane z transportem leków. Ponadto komórki tej
linii produkuj¹ na swej powierzchni od strony apikalnej niewielkie iloœci œluzu jelitowego. Linia ta jest przechowywana w amerykañskiej kolekcji ATCC-American Type
Culture Collection (http://www.atcc.org) pod numerem katalogowym HTB-37, w kolekcji niemieckiej DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, Braunschweig (http://www.dsmz.de) pod numerem: ACC, 169 oraz w kolekcji europejskiej European Collection of Cell Cultures (ECACC) (http://www.ecacc.org)
pod numerem katalogowym 86010202. Z uwagi na swoje podobieñstwo morfologiczne i funkcjonalne jest uwa¿ana za odpowiednik enterocytów jelita cienkiego
in vivo, st¹d jest g³ówn¹ lini¹ komórkow¹ stosowan¹ w badaniach biodostêpnoœci.
W zasadzie przyjmuje siê, ¿e do badañ nad transportem transnab³onkowym stosuje
siê kultury 21-dniowe, które wykazuj¹ pe³ne zró¿nicowanie i pe³ne pokrycie (konfluencjê) powierzchni. Warto jednak podkreœliæ, ¿e w literaturze mo¿na znaleŸæ opisy kultur o przyspieszonym wzroœcie, nawet poni¿ej 1 tygodnia (http://www.bd.com/labware)
(11-13).
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2.2. HT-29
Linia HT-29 zosta³a wyizolowana z gruczolakoraka jelita grubego 44-letniej kobiety. Mo¿na j¹ pozyskaæ z kolekcji ATCC (linia HBT-38) oraz DSMZ (linia ACC 299).
W kulturach in vitro wykazuje morfologiê typow¹ dla komórek nab³onkowych, jednak nie ró¿nicuje siê do form tworz¹cych r¹bek szczoteczkowy. Du¿¹ czêœæ populacji komórek HT-29 stanowi¹ komórki kubkowe, st¹d linia ta tworzy du¿e iloœci
œluzu jelitowego. Szczególnie intensywn¹ produkcj¹ œluzu odznacza siê mutant
HT-29 MTX. W ultrastrukturze komórkowej tej linii mo¿na wyró¿niæ mikrokosmki,
mikrofilamenty, mitochondria zawieraj¹ce ciemne granulacje, siateczkê œródplazmatyczn¹ z wolnymi rybosomami, krople t³uszczu i du¿¹ liczbê lizosomów. Z uwagi na cechy morfologiczne i funkcjonalne linia ta mo¿e byæ uznana jako reprezentatywn¹ dla nab³onka jelita grubego. Komórki HT-29 wytwarzaj¹ receptor dla
urokinazy i witaminy D, lecz nie maj¹ receptora dla aktywatora plazminogenu. Zawieraj¹ mutacjê w genomie liczne onkogeny, jak MYC+, RAS+, MYB+, FOS+ oraz
p53+. W genie p53 stwierdzono mutacjê G ® A, co spowodowa³o zamianê
w bia³ku argininy na histaminê. Stwierdzono tak¿e nadprodukcjê antygenu p53. Linia HT-29 posiada szereg izoenzymów: Me-2,1; PGM3, 1-2; PGM1, 1-2; ES-D, 1;
AK-1,1; GLO-1, 1-2 i G6PD, B (http://www.atcc.org), i wykazuje wra¿liwoœæ na wirusy HIV i LAV.

2.3. MDCK i LLC PK1
Linie te zosta³y wyizolowane z nab³onka psich nerek i odznaczaj¹ siê nisk¹ ekspresj¹ systemu wydalniczego, szczególnie nisk¹ endogenn¹ ekspresj¹ bia³ek transporterowych. Umo¿liwia to selekcjê komórek produkuj¹cych transportery ABC. Linia ta jest wykorzystywana do badania transportu leków.

2.4. IEC-18
Linia IEC-18 jest lini¹ nab³onkow¹, która zosta³a wyprowadzona z krypt jelita
cienkiego szczura. W porównaniu z lini¹ Caco-2 charakteryzuje siê s³abszym zró¿nicowaniem i luŸniejsz¹ struktur¹ monowarstwy komórkowej. Posiada znacznie
mniejsz¹ wartoœæ transmembranowej opornoœci elektrycznej (TEER, ang. transepithelial electic resistance), przy czym TEER dla IEC-18 jest bardzo zbli¿ony do TEER jelita
cienkiego szczura. Roœnie bardzo dobrze na porowatych membranach poliwêglanowych (Mostar) w po¿ywce DMEM z 5% dodatkiem p³odowej surowicy bydlêcej. Jest
bardzo dobrym modelem do badania transportu pasywnego substancji hydrofilowych przez przestrzenie miêdzykomórkowe. Posiada tak¿e mechanizmy dla transportu aktywnego oraz system wydzielania zwi¹zany z glikoprotein¹ P-gp oraz z ro-
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dzin¹ bia³ek opornoœci wielolekowej. Odznacza siê szybszym transportem znakowanego mannitolu i PEG-4000 ni¿ Caco-2.

2.5. 2/4/A1
Linia 2/4/A1, wyizolowana z jelit p³odu szczura, najlepiej z wszystkich linii komórkowych imituje przepuszczalnoœæ ludzkiego nab³onka jelitowego, szczególnie
w zakresie trzykomórkowego transportu pasywnego. Ma ona znacznie luŸniejsz¹
strukturê monowarstwy ni¿ linia Caco-2. Maksymalna wartoœæ TEER, jak¹ osi¹ga dojrza³a kultura, nie przekracza 50 Wcm2, a zatem piêciokrotnie mniej ni¿ dla Caco-2.
Posiada ona typow¹ morfologiê enterocytów, z r¹bkiem szczoteczkowym produkuj¹cym enzymy membranowe. Œrednica por w monowarstwie komórkowej wynosi
ok. 9 Å, a zatem podobnie jak to ma miejsce u cz³owieka. Szybkoœæ transportu mannitolu i kreatyniny jest identyczna jak w jelicie czczym cz³owieka i oko³o 300 razy
wiêksza ni¿ dla Caco-2.

3. Metody hodowli
Wszystkie linie nab³onkowe s¹ kulturami przyczepno-zale¿nymi. Oznacza to, ¿e
ich wzrost odbywa siê na powierzchni cia³ sta³ych, co wymaga stosowania odpowiednich naczyñ hodowlanych. Najczêœciej wykorzystuje siê do tego celu p³askie
butelki plastikowe (T-butelki) lub p³ytki wielodo³kowe. Do hodowli linii Caco-2 stosowana jest minimalna po¿ywka Eagle’a w modyfikacji Dulbecco, z dodatkiem nieegzogennych aminokwasów (MEM) i 10% p³odowej surowicy cielêcej (14). Po¿ywka
ta zawiera czterokrotnie podwy¿szon¹ zawartoœæ aminokwasów i witamin oraz wysokie stê¿enie glukozy siêgaj¹ce 4,5 g/L. W celu zabezpieczenia kultury przed zaka¿eniem mikrobiologicznym dodawane s¹ antybiotyki (np. 0,1 mg/ml streptomycyny,
100 jednostek penicyliny). Dla hodowli komórek HT-29 stosowana jest najczêœciej
po¿ywka McCoy’a 5A (90%) i p³odowa surowica bydlêca (10%). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
do przygotowania wszystkich po¿ywek stosowanych w kulturach komórkowych stosuje siê wy³¹cznie ultraczyst¹ wodê.
W ostatnich latach zosta³y podjête próby zastosowania po¿ywek bezsurowiczych. Wi¹¿e siê to z próbami obni¿enia ceny po¿ywek, które stanowi¹ wiêkszoœæ
ogólnych kosztów hodowli. Jedn¹ z takich po¿ywek dostêpnych komercyjnie jest
po¿ywka Ultroser G, IBF. Zwykle surowica jest zastêpowana przez mieszaninê hydrokortizonu, transferryny, insuliny, etanoloaminy, selenitu i innych aktywnych
sk³adników.
Hodowle komórek nab³onkowych przeprowadza siê w temperaturze 37°C w specjalnych inkubatorach z regulowan¹ atmosfer¹ gazów tak, aby zawiera³y one 5%
CO2, co imituje stê¿enie tego gazu we krwi. Inkubatory te s¹ pod³¹czone do butli
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z dwutlenkiem wêgla. We wnêtrzu komory inkubacyjnej utrzymywana jest wilgotnoœæ >95%, co zabezpiecza kultury przed wysychaniem. W nowoczesnych inkubatorach zainstalowane s¹ systemy autosterylizacji. Osi¹ga siê to b¹dŸ przez podgrzanie
wnêtrza komory do ponad 90°C, b¹dŸ przez zainstalowanie lampy UV sterylizuj¹cej
cyrkuluj¹ce powietrze. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wykonanie komory inkubacyjnej z blachy miedzianej. Praca z otwartymi naczyniami hodowlanymi powinna
byæ prowadzona w komorach laminarnych z nawiewem pionowym, wyposa¿onych
w filtry HEPA. Komory powinny spe³niaæ wymogi bezpieczeñstwa klasy II. Do pipetowania p³ynów zawieraj¹cych kulturê komórkow¹ nale¿y stosowaæ pipety automatyczne. Bezwzglêdnie nale¿y unikaæ bezpoœredniego kontaktu z kultur¹.
Powa¿nym zagro¿eniem kultur komórkowych s¹ mykoplazmy. Stanowi¹ one
bezpoœrednie zagro¿enie dla badacza. Z tego powodu kultury komórkowe i stosowane do ich hodowli surowice powinny byæ systematycznie badane na obecnoœæ
mykoplazm. Dodatkowym zabezpieczeniem powinno byæ stosowanie surowic nie
zawieraj¹cych czynnika wywo³uj¹cego g¹bczastej encefalopatii byd³a (BSE) i chorobotwórczych wirusów (specjalne atesty).
W celu pomiaru liczebnoœci komórek i ich ¿ywotnoœci, konieczne jest odklejenie
monowarstwy od powierzchni hodowlanej oraz rozerwanie wzajemnych po³¹czeñ
miêdzy komórkami. W tym celu przeprowadza siê trypsynizacjê. Polega ona na zlaniu znad powierzchni monowarstwy zu¿ytej po¿ywki oraz wprowadzenie roztworu
trypsyny i kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA). Oba te sk³adniki s¹ rozpuszczone w roztworze soli buforowanych buforem fosforowym (PBS, ang. phosphate-buffered saline). Pod wp³ywem proteazy nastêpuje rozpuszczenie kolagenu i uwolnienie pojedynczych komórek.
Opracowanie metod kultur in vitro przynios³o wiele korzyœci: mo¿liwe by³o bardziej szczegó³owe badanie metabolizmu komórkowego w warunkach kontrolowanych, uzyskano szansê prowadzenia badañ na tkankach ludzkich w œciœle kontrolowanych warunkach bez zwierz¹t doœwiadczalnych. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e badania kultur in vitro maj¹ istotne wady. W miarê postêpuj¹cych pasa¿y hodowane
komórki coraz bardziej odbiegaj¹ od wyjœciowego fenotypu. Widoczne s¹ du¿e
zmiany w morfologii i biochemii tych komórek.

4. Oznaczanie biodostêpnoœci
Iloœciowe oznaczanie biodostêpnoœci jest bardzo trudne. Wymaga ono w pierwszym rzêdzie skutecznych metod ekstrakcji okreœlonych sk³adników z matrycy w celu okreœlenia ich zawartoœci. Na wynik analizy ma du¿y wp³yw rodzaj u¿ytego rozpuszczalnika. Do najczêœciej stosowanych rozpuszczalników nale¿¹ bufory, roztwory kwasów organicznych i nieorganicznych, roztwory alkoholi, DMSO, aceton oraz
inne rozpuszczalniki. W warunkach naturalnych w jelicie cz³owieka podstawowym
rozpuszczalnikiem jest woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami nieorganiczny-
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mi, solami kwasów ¿ó³ciowych i innymi zwi¹zkami chemicznymi, których rodzaj
i stê¿enie zmienia siê dynamicznie w miarê trawienia pokarmu. Badanie biodostêpnoœci poszczególnych sk³adników tylko w oparciu na ich rozpuszczalnoœci w „niefizjologicznych” rozpuszczalnikach jest obarczona du¿ym b³êdem i wykazuje s³ab¹
korelacjê z pomiarami in vivo. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e p³yny jelitowe nie zawieraj¹ rozpuszczalników organicznych oraz maj¹ okreœlone pH, co determinuje rozpuszczalnoœæ sk³adnika. St¹d istnieje du¿e zapotrzebowanie na szybkie, ³atwe do standaryzacji i tanie metody oznaczania biodostêpnoœci w warunkach in vitro, tym bardziej,
¿e szczególnie w odniesieniu do badania ¿ywnoœci, nie mo¿na przeprowadziæ
wszystkich niezbêdnych testów na zwierzêtach doœwiadczalnych i ludziach.
W literaturze naukowej mo¿na spotkaæ wiele publikacji, w których opisano biodostêpnoœæ sk³adników ¿ywnoœci i leków podawanych per os. Tymczasem tylko niektóre leki
i witaminy s¹ podawane w czystej formie. Ca³a ¿ywnoœæ w codziennej diecie jest wprowadzana do przewodu pokarmowego w formie matrycy organicznej, o z³o¿onym sk³adzie
chemicznym. Uwalnianie poszczególnych sk³adników z matrycy zale¿y od takich czynników, jak pH w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego, obecnoœæ enzymów
trawiennych i kwasów ¿ó³ciowych oraz mikroflory jelitowej. Wszystkie wymienione czynniki maj¹ decyduj¹cy wp³yw na uwalnianie sk³adników pokarmowych i ich dyfuzjê do
p³ynów jelitowych, oraz na ich wch³anianie przez œciany jelit do organizmu.
W praktyce nie ma mo¿liwoœci bezpoœredniego pomiaru stê¿enia danego sk³adnika in vivo w ró¿nych odcinkach jelit w okreœlonej sekwencji czasowej, gdy¿ miejsca te s¹ praktycznie niedostêpne dla badacza. Pozostaje pomiar wybranych punktów koñcowych, jak stê¿enie sk³adnika w moczu, kale i krwi. Mo¿liwe te¿ jest wybranie pomiarów, które zwi¹zane s¹ z procesami wch³aniania tylko poœrednio, jak
np. zmiany masy cia³a. Podobne ograniczenia wystêpuj¹ w badaniach na zwierzêtach, choæ w tym przypadku mo¿liwe jest uœmiercenie zwierzêcia i szybkie zmierzenie koncentracji sk³adnika w treœci jelit i w p³ynach ustrojowych. Tego typu ograniczenia nie wystêpuj¹ w badaniach modelowych in vitro. W tym przypadku mo¿liwy
jest dok³adny pomiar w dowolnie wybranym czasie, a zatem istnieje mo¿liwoœæ
znacznie dok³adniejszego okreœlania biodostêpnoœci i badania tego procesu w uk³adzie dynamicznym. System Klasyfikacji Biofarmaceutycznej zaliczy³ model komórek
nab³onkowych Caco-2 in vitro do standardowych metod okreœlania biodostêpnoœci
leków, w tym do okreœlania biorównowa¿noœci leków (17).
Przed przyst¹pieniem do w³aœciwych badañ transportowych nale¿y stwierdziæ,
czy badana substancja nie wykazuje toksycznego dzia³ania na kulturê enterocytów
in vitro oraz czy nie powoduje odklejenia monowarstwy enterocytów od pod³o¿a
sta³ego. W tym celu przeprowadza siê badania toksykologiczne, okreœlaj¹c prze¿ywalnoœæ komórek w obecnoœci danej substancji (np. test z bromkiem etydyny i oran¿em akrydyny), integralnoœæ b³ony cytoplazmatycznej (test z barwnikiem b³êkitu trypanowego – trypan blue), aktywnoœæ mitochondriów (test MTT polegaj¹cy na redukcji bromku 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-dofenylotetrazolowego do purpurowego formazanu) i inne parametry komórek.
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Rys. 1. Schemat naczyñka hodowlanego z monowarstw¹ enterocytów na powierzchni porowatej
membrany. A – komora apikalna. B – komora podstawna (basolateralna). C – po¿ywka. D – wk³adka
z membran¹.

W przypadku stosowania T-butelek w badaniach nad cytotoksycznoœci¹ sprawdza siê wizualnie spójnoœæ monowarstwy pod mikroskopem odwróconym obserwuj¹c dno T-butelki pokryte komórkami lub stosuj¹c mikroskop fluoroscencyjny
oraz markery fluorescencyjne wybarwiaj¹ce j¹dra, bia³ko ³¹cz¹ce komórki ZO-1
(czerwieñ streptavidin-Texas) lub aktynê (rodamina). Kultury w T-butelkach nie nadaj¹ siê jednak do badania transportu transmembranowego.
W badaniach nad transportem transnab³onkowym stosuje siê specjalne naczynia
hodowlane zbudowane w formie zamkniêtego, dwukomorowego pojemnika. Miêdzy górn¹ a doln¹ komor¹ umieszczona jest poziomo porowata membrana, na której rozwija siê kultura komórek nab³onkowych (rys. 1). Zarówno górna (apikalna) komora, jak i dolna (podstawna; basolateralna) wype³nione s¹ po¿ywk¹ hodowlan¹.
Pó³przepuszczalne membrany stosowane jako noœnik do wzrostu przyczepno-zale¿nych komórek s¹ wykonane z porowatych poliwêglanów, pochodnych celulozy, polistyrenu lub innych tworzyw sztucznych. W wielu przypadkach powierzchnie polimerów pokrywa siê naturalnymi polimerami organicznymi, np. kolagenem I, III i IV,
fibronektyn¹ lub laminaryn¹. Najbardziej znanymi dostawcami naczyñ hodowlanych
i membran s¹ firmy Corning Mostar, Millipore, NUNC i Beton Dickinson. Najpopularniejszymi naczyniami tego typu s¹ wielodo³kowe p³ytki Transwell firmy Costar oraz
Millicell firmy Millipore o porowatoœci membran 0,4 mm. Naczyñka hodowlane, tzw.
do³ki, maj¹ œrednicê 12-24 mm, a objêtoœæ po¿ywki nad i pod membran¹ wynosi
0,5-3 ml.
Dla zapocz¹tkowania wzrostu enterocytów powierzchniê membrany umieszczonej w naczyniu hodowlanym inokuluje siê komórkami enterocytów o iloœci
1÷5x105/cm2 i hoduje w po¿ywce DMEM, która znajduje siê po obu stronach membrany. Po¿ywka ta ma zwykle pH 7,4, choæ niektórzy badacze stosuj¹ gradient pH,

158

PRACE PRZEGL¥DOWE

Kultury komórkowe nab³onka jelitowego jako model do badania transportu transnab³onkowego

reguluj¹c jego wartoœæ po stronie apikalnej na 6,5, a po stronie podstawnej na 7,4,
co lepiej symuluje warunki in vivo. Naczynie hodowlane umieszcza siê na wytrz¹sarce dla równomiernego wymieszania po¿ywek w obu komorach naczynia hodowlanego.
Przy pomiarze szybkoœci transportu transnab³onkowego podstawow¹ rolê odgrywa spójnoœæ monowarstwy. Jakiekolwiek uszkodzenia i nieszczelnoœci powoduj¹
„przeciek” miêdzy czêœci¹ apikaln¹ a podstawn¹ i tym samym uniemo¿liwiaj¹ prawid³owy pomiar transportu danej substancji. Do zagadnienia tego przyk³ada siê bardzo du¿¹ wagê i szczelnoœæ monowarstwy komórek nab³onkowych jest badana
przed i po ka¿dym eksperymencie. Ocenê spójnoœci monowarstwy komórkowej
przeprowadza siê na podstawie pomiarów:
– zmian transmembranowej opornoœci elektrycznej (TEER) po¿ywki miêdzy komor¹ nad membran¹ i pod membran¹ za pomoc¹ specjalnej mikroelektrody (Millicell ERS firmy Millipore lub EVOM firmy WPI),
– szybkoœci transportu znakowanych radioaktywnie, niskocz¹steczkowych, hydrofilnych substancji markerowych, jak 14C lub 3H-mannitol, 14C-inulina, 14C-glikol
polietylenowy i 3H-dextran, przez warstwê enterocytów.
Wartoœæ TEER wynosi zwykle powy¿ej 250 Wcm2, jednak wartoœæ ta jest cech¹
charakterystyczn¹ dla danej linii komórkowej. Wed³ug Delie i Rubas (18) wartoœæ
TEER dla komórek nab³onka jelitowego mo¿e wahaæ siê od 62 do 1290 Wcm2. Ciekawych danych dostarczy³y badania Walter i Kissel (19), w których stosowano trzy ró¿ne linie Caco-2, ró¿ni¹ce siê miejscem, z którego je pozyskano, liczb¹ pasa¿y oraz
noœnikiem, na którym by³y hodowane. Wykazano, ¿e te same komórki Caco-2 mog¹
wykazywaæ znacz¹ce ró¿nice we w³aœciwoœciach, takich jak wartoœæ TEER, przepuszczalnoœæ, kinetyka wzrostu, prze¿ywalnoœæ i morfologia. Du¿y wp³yw na wartoœæ
TEER ma tak¿e liczba pasa¿y danej linii komórkowej. Przyk³adowo TEER dla pasa¿ów 30-40 dla Caco-2 wynosi ok. 350 Wcm2, natomiast dla pasa¿ów 90-105 wynosi
200-250 Wcm2 (2). TEER zale¿y tak¿e od temperatury i mo¿na dostrzec wyraŸne
zmiany po przejœciu od temp. 37°C do temperatury pokojowej. Hildago i in. (8) badali transnab³onkow¹ opornoœæ elektryczn¹ membran pokrytych kolagenem i bez
kolagenu. Stwierdzili oni, ¿e wartoœæ opornoœci w poprzek membrany poliwêglanowej pokrytej kolagenem wynosi 30-60 W, natomiast bez kolagenu 5-10 W, co œwiadczy o ma³ej opornoœci warstwy kolagenowej.
Bardzo skutecznym sprawdzianem szczelnoœci monowarstwy i jej w³aœciwoœci
transportowych jest test ze znakowanym 14C-mannitolem. Jako substancja hydrofilowa nie przechodzi on przez fosfolipidowe b³ony komórkowe, lecz wy³¹cznie przez
po³¹czenia miêdzykomórkowe. Jest to typowy przyk³ad transportu pasywnego. Je¿eli po³¹czenia miêdzykomórkowe s¹ nieszczelne obserwuje siê szybki transport
mannitolu. W miarê coraz lepszego pokrycia membrany komórkami szybkoœæ transportu mannitolu wyraŸnie maleje. Przy dobrze uformowanej monowarstwie jego
transfer powinien wynosiæ ok. 1÷2 × 10-7 cm/s. Hildago i in. (8) badali transfer
¿ó³cieni lucyferazowej i inuliny. Autorzy ci stwierdzili, ¿e zmniejszenie transferu
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tych zwi¹zków miêdzy pierwszym a dziesi¹tym dniem wynios³o odpowiednio 160
i 340 razy. Dane te œwiadcz¹ o postêpuj¹cej integracji monowarstwy wynikaj¹cej
z zagêszczenia i wzajemnych powi¹zañ miêdzy komórkami enterocytów.
Do badania szczelnoœci monowarstwy mo¿na tak¿e wykorzystaæ metody poœrednie, np. mikroskopiê fluorescencyjn¹. W tym przypadku komórki wybarwia siê markerem barwi¹cym j¹dra komórkowe lub aktynê. Najczêœciej stosowany jest preparat
faloidyny znakowany rodamin¹.
Stwierdzenie jakiejkolwiek nieszczelnoœci eliminuje w praktyce dan¹ kulturê
z dalszych badañ. Obowi¹zuje zasada, ¿e monowarstwa powinna byæ spójna bezpoœrednio przed wykonaniem eksperymentu transportowego oraz po jego zakoñczeniu, st¹d pomiar TEER powinien byæ wykonany co najmniej dwukrotnie: przed i po
pomiarze transportu (biodostêpnoœci), b¹dŸ monitorowany w sposób ci¹g³y. Po osi¹gniêciu pe³nej konfluencji przystêpuje siê do w³aœciwych eksperymentów transportowych. W tym celu usuwa siê zu¿yt¹ po¿ywkê hodowlan¹ znad monowarstwy komórkowej i wprowadza w jej miejsce badan¹ substancjê rozpuszczon¹ w zrównowa¿onym roztworze soli Hanka (HBSS, ang. Hank’s Balanced Salt Solution; firmy Life
Technologies). W jej sk³ad wchodzi mieszanina soli Hanka bez czerwieni fenolowej,
diwêglan sodowy (Na2CO3) oraz bufor HEPES (10 mM; pH = 7,4; Sigma). Jest to typowe medium do badañ nad transportem transnab³onkowym z u¿yciem monowarstwy enterocytów. W ostatnich latach podjêto poszukiwania innych roztworów stosowanych do nanoszenia na powierzchniê monowarstwy badanych substancji.
Dressman i Reppas (20) zaproponowali nowe medium, w sk³ad którego wesz³y taurocholan sodowy, lecytyna, kwaœny fosforan jednosodowy, NaCl i NaOH (pH 6,5). Ingels i in. (21) wykazali, ze medium to jest alternatyw¹ dla roztworu Hanka jako
wype³nienie komory podawczej nad membran¹ pokryt¹ komórkami nab³onkowymi,
do której wprowadzana jest badana substancja.
Transport badanych substancji przez monowarstwê enterocytów mo¿e siê odbywaæ przez wnikanie do wnêtrza komórek bezpoœrednio lub za pomoc¹ specjalnych
transporterów, które uczestnicz¹ w tzw. aktywnym transporcie, wzglêdnie mo¿e siê
dokonywaæ przez przestrzenie miêdzykomórkowe w formie transportu pasywnego
(rys. 2). Pewna czêœæ wch³anianej substancji mo¿e byæ zaabsorbowana przez komórki i kumulowana lub metabolizowana w warstwie nab³onkowej, zmniejszaj¹c tym
samym iloœæ sk³adnika przechodz¹cego do komory podstawnej.
Dla okreœlenia czy dany transport jest aktywny czy pasywny prowadzi siê badanie transportu w dwóch kierunkach A-B i B-A. Przy transporcie pasywnym wartoœæ
wspó³czynnika przenikalnoœci pozornej (zdefiniowanego poni¿ej) jest niezale¿na od
kierunku transportu. Wa¿nych informacji dostarczaj¹ eksperymenty, w którym skokowo zwiêksza siê stê¿enie sk³adnika w komorze podawczej. W przypadku transportu pasywnego zmiana stê¿enia nie ma wp³ywu na wartoœæ wspó³czynnika przenikalnoœci pozornej, podczas gdy w transporcie aktywnym nastêpuje wyraŸna zmiana
wartoœci wspó³czynnika po zmianie stê¿enia sk³adnika. Innym sposobem na rozró¿nienie charakteru transportu jest prowadzenie testu w ró¿nych temperaturach. Je-
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Rys. 2. Schemat transportu substancji przez warstwê komórek nab³onkowych in vitro. A – bezpoœredni transport transkomórkowy. B – transport transkomórkowy za pomoc¹ noœnika/transportera.
C – transport miêdzykomórkowy. D – akumulacja sk³adnika wewn¹trz komórki lub r¹bka szczoteczkowego.

¿eli substancja przenika przez monowarstwê komórkow¹ w temperaturze 4°C to
mamy do czynienia z transportem pasywnym, natomiast przenikanie w temperaturze 37°C, przy jednoczesnym braku lub ma³ym przenikaniu przy 4°C, œwiadczy
o transporcie aktywnym. W tym ostatnim typie transportu bior¹ udzia³ bia³ka transportowe odpowiedzialne za wch³anianie witamin, kwasów ¿ó³ciowych, aminokwasów, nukleozydów i di/tripeptydów. Transport aktywny zale¿y wyraŸnie od temperatury, stê¿enia sk³adnika i pH buforu transportowego HBSS. Dla potwierdzenia aktywnego charakteru transportu mo¿na wykorzystywaæ tak¿e testy opieraj¹ce siê na
inhibicji bia³ek transportowych lub inhibicji ogólnego metabolizmu komórki (np.
przez dodanie azydku sodu i 2-deoksyglukozy). Badania te maj¹ jednak wady, gdy¿
brak jest specyficznych inhibitorów hamuj¹cych wy³¹cznie pojedyncze bia³ka transporterowe. W ostatnich latach zintensyfikowano bardzo prace nad P-glikoprotein¹
(P-gp), pe³ni¹c¹ podstawow¹ rolê w wydalaniu ró¿nych substancji i wspó³dzia³aj¹c¹
z enzymem P-450 3A5. Aktualnie niektórzy dostawcy oferuj¹ znakowane inhibitory,
przyk³adowo glikozylsarkocynê dla transportera peptydów Pep T1, verampil dla
transportowego bia³ka P-pg, i dipyridamol dla transportera nukleozydów. Dostêpne
s¹ te¿ inhibitory P-gp, np. LY335984. W przypadku stosowania inhibitorów systemów transportu lub wydalania dodaje siê je do obu komór – podawczej (np. apikalnej) i odbiorczej, do której badana substancja przechodzi (np. podstawnej).
Podstawow¹ metod¹ pomiaru wch³aniania poszczególnych substancji chemicznych jest analiza chromatograficzna (chromatografii gazowej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcj¹ UV), niekiedy po³¹czona ze spektrometri¹ masow¹,
niezbêdn¹ do identyfikacji pochodnych lub produktów metabolizmu badanych substancji. Wa¿n¹ rolê spe³niaj¹ tak¿e techniki immunochemiczne i znakowanie radioaktywne. Szybkoœæ wch³aniania ocenia siê na podstawie bilansu materia³owego
transferu substancji przez monowarstwê komórkow¹. W tym celu, w okreœlonych
odstêpach czasu, zwykle, co 10-30 min, pobiera siê próbkê z komory, do której
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przemieszcza siê substancja i poddaje analizie. Warto pamiêtaæ, ¿e sk³adniki hydrofilne wch³aniane s¹ znacznie szybciej ni¿ hydrofobowe, co powinno byæ uwzglêdnione przy wyznaczaniu czêstotliwoœci pobierania próbek. W komorze, z której pobrano próbkê uzupe³nia siê p³yn przez dodanie takiej samej objêtoœci œwie¿ego, ogrzanego roztworu HBSS.
Analiza iloœciowa mo¿e byæ utrudniona przez ma³e stê¿enia dyfunduj¹cych sk³adników, szczególnie przy badaniu mikrosk³adników ¿ywnoœci lub niektórych leków
podawanych w niskich stê¿eniach. Zadanie to jest czêsto tym bardziej skomplikowane, ¿e wiele sk³adników, np. zwi¹zki mineralne, jest wch³aniane w formie zwi¹zanej z innymi sk³adnikami, co maskuje ich bezpoœredni¹ obecnoœæ w roztworze.
Do charakterystyki procesu wch³aniania w modelach monowarstwy nab³onka jelitowego wykorzystuje siê najczêœciej okreœlenie kinetyki transferu sk³adnika w ci¹gu 120-360 minut i na tej podstawie oblicza wspó³czynnik przepuszczalnoœci pozornej (22):
Pw = V/A C0 dC/dt [cm sek-1],
gdzie :
V – objêtoœæ po¿ywki po stronie, do której sk³adnik przechodzi (cm3), A – powierzchnia membrany (cm2), C0 – pocz¹tkowe stê¿enie sk³adnika po stronie, do
której sk³adnik wprowadzono (mg/cm3), dC/dt – wzrost stê¿enia w czasie po stronie odbieraj¹cej sk³adnik (mg sek-1).
Wynik oznaczenia podaje siê jako œredni¹, z co najmniej szeœciu pomiarów. Ró¿nice w Pw miêdzy kierunkami dyfuzji lub miêdzy ró¿nymi sk³adnikami szacuje siê na
podstawie testu t-Studenta przy poziomie istotnoœci P< 0,05. Szeroki opis metodyki obliczania wspó³czynnika przepuszczalnoœci pozornej przedstawiaj¹ w swojej
pracy Tavelin i in. (2). W badaniach nad transportem danej substancji uwzglêdnia siê
zwykle dyfuzjê dwukierunkow¹ – od strony apikalnej do podstawnej (A®B) oraz
od strony podstawnej do apikalnej (B®A).
Jednym z podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z badaniem transportu leków
jest ich s³aba rozpuszczalnoœæ w fizjologicznych buforach, w tym w HBSS. Ze wzglêdów analitycznych, dla leków szybko wch³anianych stê¿enie sk³adnika powinno wynosiæ 0,1-1 mM, natomiast dla leków trudno wch³anianych – 5-10 mM. Przy takich
stê¿eniach wykrycie aktywnego sk³adnika w buforze nie nastrêcza wiêkszych trudnoœci. W przypadku sk³adników hydrofobowych konieczne jest ich rozpuszczenie
w rozpuszczalnikach organicznych, zwykle w roztworze DMSO lub w etanolu. Oba
wymienione rozpuszczalniki w wiêkszych stê¿eniach s¹ jednak toksyczne, st¹d stê¿enie DMSO nie powinno przekraczaæ 0,1% (v/v), a etanolu 1% (v/v). Du¿¹ liczbê danych na temat rozpuszczalników stosowanych do badania transportu leków przez
monowarstwê komórek Caco-2 dostarczyli Takahashi i in. (23). Autorzy ci zastosowali 3- i 21-dniow¹ kulturê komórek Caco-2. Wykazali, ¿e nawet przy ma³ych stê¿e-
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niach, glikol propylenowy, hydroksypropylo-b-cyklodekstryna i glikol polietylenowy
400 hamuj¹ wzrost 3-dniowej kultury, co wyklucza stosowanie tak m³odej hodowli
w testach nad biodostêpnoœci¹. U¿ycie 20% glikolu propylenowego, 5% Tweedu 80,
5%, PEG 400, 5% hydroksypropylo-b-cyklodekstryny i mieszaniny 5% Tweed 80 + 5%
PEG 400 nie mia³y wp³ywu na 21-dniow¹ kulturê komórek Caco-2, ani na wspó³czynnik przepuszczalnoœci pozornej i w zwi¹zku z czym wszystkie wymienione rozpuszczalniki mog¹ byæ z powodzeniem wykorzystywane do rozpuszczania trudno rozpuszczalnych w wodzie substancji. Dla sprawdzenia czy dany sk³adnik jest toksyczny zaleca siê tak¿e przeprowadzenie badania nad transportem znakowanego mannitolu, stosuj¹c po¿ywkê bez dodatku sk³adnika i z dodatkiem sk³adnika. Tego typu
test jest czulszy ni¿ badanie cytotoksycznoœci przy u¿yciu testu MTT lub dehydrogenazy mleczanowej.
Wa¿n¹ rolê odgrywa tak¿e powinowactwo badanej substancji do powierzchni
plastikowych naczyñ hodowlanych i porowatej membrany. W praktyce zaleca siê
wprowadzenie dodatkowo 0,1 mM nieznakowanego sk³adnika do sk³adnika znakowanego, aby zrekompensowaæ straty wynikaj¹ce z adsorpcji na powierzchni naczynia. Zakres adsorpcji sk³adnika powinien byæ uprzednio precyzyjnie oznaczony iloœciowo.
Dla zapewnienia w³aœciwych warunków pomiaru nale¿y tak¿e pamiêtaæ o zachowaniu odpowiednio du¿ego gradientu stê¿eñ miêdzy komor¹, do której podano lek,
a komor¹, do której lek przechodzi. Zwykle stê¿enie w komorze odbiorczej nie powinno byæ wiêksze ni¿ 10% stê¿enia wprowadzonego do komory podawczej. Przy
zachowaniu tego warunku wykres wartoœci wspó³czynnika przenikalnoœci pozornej
w funkcji czasu jest liniowy. Od tej zale¿noœci mog¹ byæ jednak odstêpstwa wynikaj¹ce z wolniejszego lub szybszego transferu sk³adnika w pierwszym okresie badania, wzglêdnie wskutek zmniejszenia integralnoœci monowarstwy i zwiêkszenia jej
przepuszczalnoœci w miarê up³ywu czasu.

5. Ograniczenia i wady modelu in vitro
Model komórek Caco-2, mimo powszechnego stosowania, ma szereg istotnych
wad (24). Linie komórkowe nab³onka jelitowego zosta³y wprowadzone g³ównie jako
model do badania transportu pasywnego leków. Znacznie mniejsza ekspresja genów dla bia³ek transportowych w komórkach Caco-2, w porównaniu z prawid³owym
nab³onkiem jelitowym, powoduje, ¿e przy badaniu transportu aktywnego wyniki
znacznie odbiegaj¹ od rezultatów uzyskanych w badaniach in vivo. Dodatkowym
utrudnieniem jest zmienna ekspresja bia³ek transportowych, które komórki Caco-2
normalnie produkuj¹.
Monowarstwa Caco-2 odznacza siê tak¿e znacznie wiêkszym zagêszczeniem
w porównaniu z nab³onkiem in vivo. Gêstoœæ monowarstwy jest przy tym cech¹ klonaln¹, to znaczy jest ró¿na w kulturach wyprowadzonych z poszczególnych komó-
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rek nale¿¹cych do tej samej linii Caco-2. Ró¿nice miêdzy przepuszczalnoœci¹ mannitolu miêdzy poszczególnymi kulturami Caco-2, w zale¿noœci od ich pochodzenia,
mog¹ byæ nawet 100-krotne. Ró¿nice w zagêszczeniu monowarstwy znajduj¹ swoje
odbicie w wartoœciach TEER, które mog¹ siê ró¿niæ nawet 20-krotnie miêdzy laboratoriami.
Artursson i in. (25) w swoich badaniach wykazali, ¿e transport cz¹stek przez warstwê Caco-2 jest 20-krotnie mniejszy ni¿ przez jelito grube i oko³o 100-krotnie
mniejszy ni¿ przez ludzkie jelito cienkie. Nie przedstawiono, jak dot¹d, ¿adnej kultury Caco-2, która mia³by wiêksz¹ przepuszczalnoœæ transmembranow¹. Ró¿nice
w przepuszczalnoœci miêdzy monowarstw¹ Caco-2 a normalnym nab³onkiem jelitowym maj¹ wiele przyczyn. Kultura in vitro nie podlega kontroli centralnego systemu
nerwowego, nie ma normalnego ukrwienia, nie jest pokryta odpowiednio grub¹
warstw¹ mucyny i nie ma pofa³dowañ pionowych typu kosmki-krypty. Znacznie luŸniejsz¹ strukturê maj¹ obszary pokryte przez komórki kubkowe. Tego typu komórki, obok walcowatych enterocytów, posiada linia HT-29. Niestety brak jest, jak dot¹d, linii sk³adaj¹cych siê z samych komórek kubkowych.
Kolejn¹ wad¹ modeli komórkowych jest ich niepe³ny metabolizm w porównaniu
z enterocytami in vivo. Szczególnie istotn¹ ró¿nic¹ jest znacznie s³absza ekspresja
cytochromu P450, wa¿nego enzymu oksydacyjnego. Du¿ym problemem przy niektórych lekach jest ich adsorpcja na powierzchni komórek Caco-2, co utrudnia analizê
iloœciow¹ transportu transnab³onkowego.
W przeprowadzonych szczegó³owych badaniach nad wch³anianiem niskocz¹steczkowych substancji hydrofilowych wykazano du¿e ró¿nice pomiêdzy komórkami
Caco-2 a prawid³owym nab³onkiem jelitowym. Wartoœæ modelu Caco-2 polega g³ównie na tym, ¿e mo¿na byæ pewnym, i¿ substancje o dobrej przepuszczalnoœci na modelu in vitro s¹ na ogó³ dobrze wch³aniane in vivo. Ponadto jest to model, który pozwala na szybkie testowanie ogromnej liczby substancji.

6. Przysz³oœæ
Jednym z g³ównych czynników wp³ywaj¹cych na rozwój zastosowañ kultur nab³onkowych bêdzie skrócenie ich czasu. Ju¿ dzisiaj dysponujemy metodami, które
pozwalaj¹ na skrócenie czasu hodowli do kilku dni. Oszczêdza to czas badaczy, obni¿a koszty badañ i zmniejsza zagro¿enie zaka¿eniami bakteryjnymi i wirusowymi.
Szybko rosn¹ce kultury wymagaj¹ jednak szerokich badañ i standaryzacji procedur.
Mo¿na tak¿e oczekiwaæ dalszego postêpu na drodze pozyskiwania nowych linii komórkowych, o w³aœciwoœciach coraz bardziej zbli¿onych do prawid³owego nab³onka
jelitowego. Du¿e nadzieje wi¹¿e siê z wprowadzeniem genów koduj¹cych brakuj¹ce
enzymy, niezbêdne dla pe³nego metabolizmu komórkowego.
W przysz³oœci mo¿na tak¿e oczekiwaæ automatyzacji i miniaturyzacji technik hodowlanych oraz nowych naczyñ do badania transportu (np. powlekane p³ytki BIO-
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COAT). W chwili obecnej zaczynaj¹ byæ wprowadzane 96-do³kowe p³ytki. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e mniejsze p³ytki oznaczaj¹ mniejsz¹ iloœæ materia³u do analiz
chemicznych, co bêdzie czynnikiem ograniczaj¹cym miniaturyzacjê. Du¿¹ przysz³oœæ
ma tak¿e robotyzacja analiz (rozlew po¿ywek, inokulacja, pobieranie próbek do
analiz). Konieczny jest tak¿e postêp w opracowaniu nowych i tañszych po¿ywek, lepiej dostosowanych do tego typu badañ.
Artyku³ przygotowano w ramach projektu zamawianego PBZ-KBN-094/P06/2003.

Literatura
1. Bailey C. A., Bryla P., Malick A. W., (1996), Adv. Drug Deliver. Rev., 22, 85-103.
2. Tavelin S., Grajso J., Taipalensuu J., (2002), in: Methods in molecular biology, vol. 188. Epithelial cell
culture protocols, Ed. C. Wise, Humana Press Inc., Totowa, N.J.
3. Dexter D. L., (1977), Cancer Res., 37, 3136-3140.
4. Dexter D. L., Hager J. C., (1980), Cancer (Phila.), 45, 1178-1184.
5. Dzier¿ewicz Z., Orchel A., Wêglarz L., Latocha M., Wilczok T., (2002), Acta Biochim. Polon., 49,
211-220.
6. Kim Y. S., Tsao D., Morita A., Bella Jr. A., (1982), in: Colonic Carcinogenesis, Eds. Malt R. A., Williamson R. C. N., MTP Press Ltd., Hingham, 317-323.
7. Pinto M., Robine-Leon S., Appay M-D., Kedinger M., Triadou N., Dussaulx E., Lacroix B., Simon-Assmann P., Haffen K., Gogh J., Zweibaum A., (1983), Biol. Cell, 47, 323-330.
8. Hidalgo I. J., Raub T. J., Borchardt R. T., (1989), Gastroenterol., 96, 736-749.
9. Bolte G., Wolburg H., Beuermann K., Stocker S., Stern M., (1998), Clinical Chim. Acta, 270, 151-167.
10. Peterson M. D., Mooseker M. S., (1993), J. Cell Sci., 105, 445-460.
11. Chong S., Dando S. A., Morrison R. A., (1997), Pharm. Res., 14, 1835-1847.
12. Lenz K. A., Hayashi J., Lucisano L. J., Polli J. E., (2000), Int. J. Pharm., 200, 41-51.
13. Olejnik A., Lewandowska M., Grajek W., Czaczyk K., (2003), Pol. J. Food Nutr. Sci., 12/53, ST1:
60-64.
14. Shaw A. J., (1996), IRL Press, Oxford, New York, Tokyo.
15. Center for Drug Evaluation and Research (CDER), U.S. Departament of Heath and Human Services,
FDA, (2002), Rockville, July 2002. www.fda.gov/cder/guidance/index.htm
16. Stahl W., van den Berg H., Arthur J., Bast A., Dainty J., Faulks R. M, Gaertner Ch., Haenen G., Hollman P., Holst B., Kelly F. J., Polidori M. C., Rice-Evans C., Southon S., van Vliet T., Vina-Ribes J., Williamson G., (2002), Mol. Aspects Med., 15, 39-100.
17. Yu L. X., Amidon G. L., Polli J. E., Zhao H., Metha M. U., Conner D. P., Shah V. P., Lesko L. J., Chen
M-L., Lee V. H. L., Hussain A. S., (2002), Pharm. Res., 19, 921-925.
18. Delie F., Rubas W., (1997), Crit. Rev. Ther. Drug Carrier Syst., 14, 221-286.
19. Walter E., Kissel T., (1995), Eur. J. Pharm. Sci., 3, 215-230.
20. Dressman J. B., Reppas C., (2000), Eur. J. Pharm. Sci., 11, S73-S80.
21. Ingels F., Beck B., Oth M., Augustijns P., (2004), Int. J. Pharm., 274, 221-232.
22. Artursson P., (1990), J. Pharm. Sci., 79, 476-482.
23. Takahashi Y., Kondo H., Yasuda T., Watanabe T., Kobayashi S-I., Yokohama S., (2002), Int. J. Pharm.,
246, 85-94.
24. Balimane P. V., Chong S., (2005), DDT,10, 335-343.
25. Artursson P., Ungell A-L., Loefroth J-E., (1993), Pharm. Res., 10, 1123-1129.

BIOTECHNOLOGIA 2 (73) 148-165 2006

165

