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Summary

The study aimed at detecting and locating loof bombesin-like peptides in the male rat reproductive system
during postnatal development. Immunocytochemical techniques were used, but no bombesin-|ike peptides
were disclosed in the testes of the studied animals. On the first day of life an immunocytochemical reaction
appealed in the epididymis of the strom a area of connective tissue and smooth muscles, and from the 2Oth day
of life the reaction could be detected exclusively in the cells of the glandular epithelium. The reaction did not
appear until the 20th day of life in the seminal vesicles, and was manifested exclusively in the stroma of
connective tissue and smooth muscles and its intensity decreased as the age of the animals progressed. An
immunopositive reaction appeared in the prostate on the 5th day of life - firstly in the stroma. Beginning on
day 20, the reaction was localised in the cells of the glandular epithelium and reached peakintensiĘ on the
45th day of life.
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W 1970 r. Erspamer i wsp. (3, 6) wyizolowali ze
skóry żaby B o m b i n a b o m b i n a b omb ezynę, którą s cha-
rakteryzowali jako tetradekapeptyd. W następnych la-
tach zidentylrkowano u ssaków kilka peptydów bom-
bezyno-podobnych, takich jak peptyd uwalniający ga-
strynę (GRP - gastrin releasing peptide) i neuromedy-
nęB oraz scharakteryzowano wiĘąceje podtypy re-
ceptorów. Peptydy te są wydzielane przez komórki
dokrewne układu żołądkowo-jelitowego jako odpo-
więdżna podanie pokarmu. Majątakże wpływać u lu-
dzina takie stany chorobowe, jak anoreksja, bulimia,
otyłość i depresja (15). Panula (19) wykazał, ze bom-
bezyna wyizolowana ze skóry żaby niejest identycz-
na z peptydami obecnymi w komórkach i tkankach
ssakow i dlatego właściwe wydaje się uzywanie dla
tej grupy peptydow określenia - peptydy bombezyno-
podobne. Wykazano rozlicznę funkcje regulacyjne, ja-
kie w ustroju spełniają peptydy bombezyno-pochod-
ne. Są to między innymi: udział w neurotransmisji
bodźców, ldział w procesie termoregulacji, wpływ na
sekrecję komórek przysadki mózgowej , żołądka,
trzustki i gruczołów przewodu pokarmowego (ż2),
Scharakteryzowano rownięż wpływ bombezyny na oś
przysadka-nadnercza oTazna morfologię i funkcję kory

nadnerczy szczura (l3, 14). Peptyd ten ma stymulo-
wać rozwój i róznicowanie siĘ tkanek, a w watunkach
patologicznych działac jako czynnik wzrostu, szczę-
golnie w płucóch, stymulując wzrost prawidłowych,
a także zmienionych nowotworowo komórek nabłon-
ka. Wykazano także, że przewlekłe podawanie bom-
bezyny dojrzaĘm samicom szczura. wyrvołało wzrost
poziomu hormonow TSH, T3 i T4 w surowicy krwi
poprzęz wpływ naprzysadkę mózgową(I2). W opar-
ciu o metody immunohistochemiczne i chromatogra-
fl,cznę wykazywano ob e cno ś c p eptydow b omb ezyno -
podobnych w licznych narządach,jak np.: w niektó-
rych neuronach centralnego układu nerwowego, w tym
w neuronach o dpowie d zialny ch za wy dziel anie w stre -
sie CRH i AVĘ orazw czuciowych neuronach obwo-
dowych, atakże w prawidłowych i nowotworowo
zmienionych komórkach nabłonkowych płuc (1 5, 1 6).

Peptydy bombezyno-podobne występują rowniez
w narządach układu płciowego, a zwłaszcza w ludz-
kiej prostacie i to zarówno w okresie embrionalnym,
j ak i p o zapło dowym (I, 7, 20) . P ep Ędy te zlokalizow a-
ne w komórkach neuroendokrynowych nabłonka gru-
czołowego poprzęz dzlałanię auto- i parakrynowe od-
powiadaj ą między innymi za rozw oj procesu nowotwo-



rowego (10, 21). Informacje te mogą mteć znaczęntę
w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu nowotworów pro-
staĘ.

W dostępnym piśmiennictwie mało jest publikacji
opisujących zachowanie się peptydów bombezyno-
p płciowego poza
p ebiegu rozwoju
p dostępnympiś-
miennictwie,

Celem badań było określenie, w oparciu o technikę
immunocl.tochemiczną lokalizacj i peptydów b ombe-
zyno-podobnych w narządach układu płciowego szczura
samca w przebiegu jego rozwoju postembrionalnego.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na szczurach samcach rasy
Wistar, które przebywały w staĘch warunkach bytowania,
w temperaturze 20+2"C i oświetlenia 10L-l4D, otrzymu-
jąc paszę i wodę ad libitum. W 1, 5, l0,ż0,28,35,45 i 59
dniu zycia szczrJry uśmiercano w narkozie eterowej przez
wykrwawienie. Do badań histologicznych pobierano jądra,

najądrza,prostaty i pęcherzyki nasienne, które wazono, a ich
wycinki po utrwaleniu w płynie Bouin'a zatapiano w para-
finie. W każdym badanym okresie życiabyło 6 zwierząt.

Na skrawkach wykonywano reakcje immunocytoche-
miczne na obecność bombezyny/GRP metodą CSA
(DAKO). Zastosowano przeciwciała: anty-bombesin/GRP
(Amersham), uzyskane przez immunizację krolika synte-

rycznążabią bombęzynąw rozciehczeniu 1 :ż0 000. Prze-
ciwciała te wykazują całkowitą reakcję l<rzyżowązbom-
bezynąi GRP i częściową z substancją P. Kontrolę uzyski-
wanych reakcji immunohistochemicznych stanowiła pro-
c edura, w której zamiast ptzeciwciała swo i ste go anty-bom-
bezynowego stosowano królicze IgG. Kontrolę pozytywną
stanowiły preparaty płlc ze zmianami raka płaskonabłon-
kowego, na których we wcześniejszych badaniach uzyska-
no odczyn dodatni na bombezynę (5) Zkażdej grupy wie-
kowej wybierano l-żpreparaty, na których reakcja najbar-
dziej kontrastowała z tłem. Wyznacza-
no na nich 5 do 10 pól o łącznej po-
wierzchni od0,24 do 0,48 mm2, które w
postaci obrazów tif (600 x 500 pixeli)
zachowywano do dalszych pomiarów.

Wszystkie pomiary przeprowadzono
pod powiększeniem około 420 razy
(okular 10x, obiektyw 20x, powiększe-
nie obrazu na monitorze - około 2,1

razy), przy lżycill programu kompute-
rowego do automatycznej ana7izy obra-
zu Micro Image 4.0 firmy Olympus oraz
mikroskopu Nikon Eclipse E600, wypo-
sazonego w kamerę kolorowąTV CCD.
Obrazy immunocl,tochemiczne scharak-
teryzowano przez pomiar ich średniej
gęstości optycznej, od której odejmowa-
no średnią gęstość opty cznąodpowied-
niej kontroli z lży clemlgG, wykonanej
na tym samym szkiełku podstawowym,
na którym wykony,wano także badania
immunocytochemiczne.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej (test t-

Sfudenta).

Wyniki iomówienie

Rycina 1 ilustruje zachowanie się gęstoścl, optycz-
nej reakcji immunocytochemicznej na peptydy bom-
b eąmo -p o dobne w naj ądr zu, p ęcher zykach nas i ennych
i prostacie szczxra w przebiegu rozwoju postembrio-
nalnego szazura.

W najądrzu pozytywną reakcję obserwowano
w 1 dniu życia,jej lokalizacja do 10 dnia życtaobej-
mowała podścielisko łącznotkankowo-mięśniowe (ryc.
2a). W tym okresie gęstość optycznareakcji stopnio-
wo zwiększała się. W 20 dniu życia reakcja zmtęntła
swoją lokalizację z podścieliska do nabłonka gru-
czołowe go (ry c. żb, 2c). Gęstość opĘ czna r eakcj i w na-
błonku gruczołowym zwiększała się w kolejnych
dniach zycia osiągając wartości najwyzsze u szczu-
row dojrzałych 59-dniowych.

P ęch erzyki n as i enne w ykazyw ały p o zy ty wn ą r e ak-
cj ę immunocytochemiczną na peptydy bombezyno-
podobne począwszy od 20 dnia życia, przy czym do
35 występowała ona wyłącznte w tkankach podścieli-
ska, a od 45 dnia w komórkach nabłonka gruczołowe-
go (ryc. 3a,3b i 3c). Warlości gęstości optycznej reak-
cji wykazywały wraz z wiekiem tendencję malejącą.

W prostacie obserwowano pozytyłvny odczyn na
peptydy bombezyno-podobne od 5 dnia życia, przy
czym do 10 dnia życiaodczyn lokalizował sięw obrę-
bie podścieliska łącznotkankowo-mięśniowego (ryc.
4a). W tym okresie gęstośc optyczna reakcji stopnio-
wo obnizała się. W 20 i 28 dniu zycia immunopozy-
tywna reakcj a zmięniała swoj ą lokaliz acj ę p oj awi aj ąc
się w strefie nadjądrowej komorek nabłonka gruczo-
łowego, w przedziale komórek odpowiadających obec-
ności aparatu Golgiego (ryc. 4b). Nasilenie odczynu
było największe w 45 dniu życla (ryc.4c). Podobnie
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znacznikami komorek neuroendokrynowych wykaza-
li, że w ludzkiej prostacie pojawiają się one w 13 ty-
godniu ciĘy i od tego czasu aż do dojrzałości ilość
ich jest stała. Proces dojrzewania komórek neuroen-
dokrynowych jest związany z dojrzewaniem prostaty,
a zwłaszcza z rozwojem i róznicowaniem się komó-
rek wydzielniczy chnabłonka gruczołowego. Wykaza-
no takze stymulujący wpĘw bombezyny na wzrost po-
pulacji komórek prostaty in vitro (9, 10). Badany od-
czyn na peptydy bombezyno-podobne pojawił się
w prostacie w 5 dniu życiai podobniejak w najądrzu
początkow o zlokalizowany był w podścielisku Łącz-
notkankowo-mięśniowym, aby w 20 dniu pojawić się
w strefie nadjądrowej komórek nabłonka gruczołowe-
go, utrzymując się w tej okolicy przez wszystkie ba-
dane okresy rozwoju. W badaniach własnych nad post-
embrionalnym rozwojem prostaty szczura (18) wyka-
zaliśmy, że w 20 dniu życia prostata wykazuje naj-
większą średnią masę, a obraz morfologiczny jest już
zbliżony do normy mimo, że szczlr uzyskuje pełną
dojrzałość około 60 dnia życia.

Opisane wyniki badańzbl.iżonę są do wyników po-
przednich badań własnych nad zachowaniem się in-
nego neuropeptydu, cholecystokininy CCK-8 w ukła-
dzie płciowym szczura w przebiegu rozwoju postna-
talnego (17). Wykazaliśmy,że odczynna CCK-S w na-
jądrzu, i prostacie odpowiada lokalizacji aparatu Gol-
gi9g9 komórek nabłonka gruczołowego, a jego poja-
wienie slę znacznie wyprzedza ostateczną dojrzałość
tychnarządów. Dane te sugerowĄby,że zarówno pep-
tydy bombezyno-podobne, jak i CCK-8 są odpowie-
dzialne między innymi za wzrost i róznicowanie się
gruczołów płciowych dodatkowy ch u szczura.
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AS.CHFALK A., VALENTIN-WEIGAND P.,
MULLER W., GOETHE R.: Typy toksyn a Clo-
stridium perfringens izolowanych od wolno żyjących
częściowo udomowionych reniferów w Norwegii.
(łpes of toxins of Clostridium peftingens isolated
from free-ranging, §emidomesticated reindeer in
Norwey). Vet. Rec. I5I, żl0-2I3,2002 (1)

Próbk i kalLr poclrodzącc od l 66 zdr olł 1,ch udcltlrorr ionvch rcn iferórr (Rrlilgi-
ler turattdtts turantlls) z 3 stad pochodząc),ch z hodo§,li tlsytuo\\,anych na tere-
nic Norrłegii zbadano na obccnośc Clo5lridlllln pe]fiłl.gtłls K|ostridia rl,vosob-
niono z 9[i 1_599,ó) próbck kaht Stosltjrlc rest PCR sklas5,tikorvilrro rt yosobnione
szczepy lla poclstarvlc obccności gcn(l,,v oclporliedzialnych za produkcję czte-
l,cclr gł(xinl,clr toksyrr (a. /. t i tI oraz P. toksvnv i enlcrotoks},n_v- \Ą szl"stkie
szczepy rr,;losobniotlc z l<alu renilcrów nrrIeżał), do tl,pLl A C per/i-iltgen; Po-
nadto l 5 z 9[l szczepórr 1losiadało gcn odporviedzia]ny za \\,yt\\ arzłnlc B. tok-
syr-r.v, zaś 7 szczcpy posiatiały gcn kodLljąc.v prodltkc_ię entcrotclksyrry G.

LAVEN R. A., HUNT H.: Ocena kąpieli w §iarcza-
nie miedzi, formalinie i w kwasie nadoctowym
w leczeniu zapalenia skóry racic krów. (Evaluation
of copper sulphate, formalin and paracetic acid
in footbaths for the treatment of digital dermatitis
in cattle). Vet. Rec. I5l, 144-146, żOOż (5)

W leczcniu zapaleri skóry racic krów zastoso$,al,]o kąpiele rv róznych śtod-

kach odkażającl,ch Racice kąpano codzienrrie ptzcz2 kolejnc dni \\ rozt\\,orze

er\,llomvcv],]v (2 l 0 g crytrolnyc),ny"100 l rł,cldy). codzicnnie pl zez 7 clni rv roz-
Ltvorzc fortnalilry (6 kg ] 00 l). siarczanu rniedzi (2 kg, 100l) lub hyperoksic ( l kg
krvasu nac]octtlu,ego/l 00 J) Kapielc plzyczyniły się clo ri,l,raźne] redukc.j i znrian

skórll5lch zastosoryanc prepal,atv darral;l idclltyczne etikty jak kąpicle rl roz-
t\\,()IZc crytlotlYc\/nv 

G.


