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ApoBtosis in tat hepatooytes - histological, ultlasttuctutal and immunohistochemical assessment

Summary

Programmed cell death used in multicellular organisms in order to naturally select cells in their body is
today a widely investigated phenomenon. Precise knowledge about this phenomenon could be used in medicine
to cause the death of unnecessary, ill ce|ls (for example neoplasmic cells) or to inhibit excessive cell death. Thus,
all studies in this area which could shed more light on apoptosis are important.

The present study investigated the phenomenon of cellular death induced by Adriamycin - an antineoPlastic
antibiolic, using histological, ultrastructural and immunohistochemical methods. The investigation was
performed o., rat livers ł weeks following intraperitoneal administration of the drug at a dose of 5 mg/kg
of body weight.

ApoptosiŚ and its localisation in |iver lobule were evident in immunohistochemistry by the expr:ession
of pioapoptotic protein BAX. Histological and ultrastructural investigations showed: lysis of cells, blurring
of Óeiluiaiorganólles, orthodoxic state of mitochondria or their destruction, and fragmentation of rough endo-
plasmic reticu|um, picnotic nuclei proved apoptosis after Adriamycin.
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Ap opto za, czyli pr o gramow ana śmi erć komórki j e st
wynikiem szcze gółowo re gulowanych pro c e s ów b io -

chemicznych. Jest to zjawisko uzywane przez orga-
nlzmy wielokomórkowe dla naturalnej selekcj i komó -

rek. Przyjęło się ltżywac pojęcia ,,programowana
śmierć komórki" w odniesieniu do fizjologicznej
śmierci komórek podczas rozwoju, natomiast terminu
apoptoza do śmierci komórek pod wpływem czynni-
ków zewnętrznych.

Już w połowie XIX wieku zauważono, ze śmierć
komórki gra istotnąrolę w procesach ftzjologicznych
doty czący ch organizmów wielokomórkowych, szcze-
golnie podczas embriogenezy (10), W 1964 r. został
wprowadzony termin,,programowana śmierć komór-
kt". Zauwazono wówczas, że w toku rozwoju progra-
mowana śmierć komorki nie jest zjawiskiem incyden-
talnym, ale zamierzonym, kontrolowanym, przebiega-
jącym w kilku etapach (9). Po raz pierwszy terminu
apoptozauzyli m.in. Kerr i wsp. w 1972r., określając
ap opto zę j ako p o ds tawowe b i o 1 o g ic zne zj aw tsko zna-
cząco wpĘwające na kinetykę tkanek (8).

Dziś wiadomo, że apoptozą(grec. apoptosis - opa-
danie liści, więdnięcie) oTaz progtamowaną śmiercią
komorki rządząpodobne mechanizmy. Obydwa zja-

wi ska zacho dzą p opIzęz uczynnianie genoq ktorych
produkty zabljają komorki. Programowana śmierć
komorki ma miejsce wyłącznte wtedy, gdy komorki
organizmów są zbędne, uszkodzone lub nie otrzymu-

(1 5),
ana, j ak i indukowa na czynnl-
erć komórki trwa kilka godzin,

W czasie tym dochodzi do kondensacji jądra i cyto-
plazmy, a obumi eraj ąc a komorka j e st de fra gmento wa-
na. Zostająutworzone otoczone błoną ciała apopto-
ty cznę, które następnie s ą fago cytowane pt zęz makro -

fagtbez wzbudzanta reakcji zapalnej. W ten sposób
zostająszybko usunięte obumarłe komorki bęz nara-
żaniatkaneknadziaŁanietoksycznychsubstancjtznich
uwalnianych. Śmierć komórki w wym. mechanizmie
doty czy naj częś c iej poj edynczych komórek, w pr zęcl-
wieństwie do śmierci wywołanej czynnikami toksycz-
nymi lub chorobotworczymi, w czasie ktorej ginie
wiele komorek jednocześnie (martwica).

Apoptoza jest obecnie procesem stale badanym
i uzupełnianym o nowe odkrycia. Istotne wydaje się
poznanie w pełni mechanizm ów rządzący ch Ęm zja-
wiskiem, by moc je wykorzystać w medycynie w !\y-
miarzę ratuj ącym ży cte.



Do tej pory udało się wykorzystac zjawisko apopto-
zy, stymuluj ąc jązewnątrzpochodnymi środkami che-
micznymi. Należą do nich chemioterapeuĘki pr zeciw -
nowotworowe. Podejmowane są również proby wy-
woĘwania apoptozy jedynie w tkankach docelowych,
NiesteĘ apoptoza wyr;vołana w ten sposób nie do koń-
ca jeszczejest selektywna. W pierwszym rzędzie do-
ty czy komorek r o zmnń aj ących s i ę (p ro l i feruj acych),
młodych (płody embriogeneza, komórkiprekurso-
rowe krwi ttp.) niszczone są również komórki zdro-
we, często niezbędne, a dopiero póżniej komórki no-
wotworowe.

Jednym z chemioterapeutyków przeciwnowotwo-
rowych, wywołujących apoptozę jest adriamycyna
(ADR). Wykorzystano ją w niniejszym doświadcze-
niu do wywołania apoptozy w wątrobie szczura. Wie-
lokierunkowa ob s erwacj a (histo lo giczna, histo che-
mtczna, immunohistochemiczna, ultrastrukturalna)
śmierci hepatocytów pod wpĘwem adriamycyny po-
może przybliży ó to zj awisko.

Adriamycyna, antybiotyk antarcyklinowy o działa-
niuprzeciwnowotworowym wiĘe DNA i hamuje syn-
tezękwasów nukleinowych (11, 14). Ma zdolność in-
terkalacji, czyli wtłaczania się między dwie pary są-
siadujących ze sobązasad DNA (w płaszczyźnie pros-
topadłej do osi). Powoduje to wydłużenie podwójnej
spirali DNA lub jej pęknięcie, zmianę właściwości
bio chemi cznych, zahamow ani e zdo lno ści do rep lika-
cji i transkrypcji (3, 4,I2).

Innym cytotoksyc znym mechanizm em działania
adriamycyny jest jej wpływ na topoizomerazęIl (gy-
razę DNA), której aktywność ulega podwyższeniu
w komórkach proliferujących. Zaburzato procesy re-
plikacji i transkrypcji i w efekcie syntezę białek (3, 4).
Ponadto uszkodzone zostają mechanizmy naprawy.
Antracykliny wpĘrvaj ą n akażdąfazę rozwoj u komór-
ki, jednak najskuteczniej działająw fazie S. Adriamy-
clma hamuje równiez aktywność enzymów decydują-
cych o bioenergetyce komórki,tj. enzymów łańcucha
o dde chowe go (dehydro genazy burs ztynianowej i oksy-
dazy NADH) (12). W procesach transformacji adria-
mycyny powstają wolne rodniki, które są odpowie-
dzialnę za cytotoksycznę, a głównie kardiotoksyczne
działanie tego leku (16). Adriamycyna metabolizowa-
na jest w mikrosomach,przy ldzialę NADPH reduk-
tazy cytochromu P-450. W wyniku reakcji chemicz-
nych katalizowanych przez ten układ enzymatyczny
powstaje semichinon, który jest formą wolnego rod-
nika (redukcj a ugrupowań chinonowych do hydrochi-
nonowych w pierścieniu C). Antracykliny hamująrow-
nież system enzymatyczny usuwający wolne rodniki,
co dodatkowo nasila uszkodzenie komórki (13).

Celęm badań j est histolo giczna, ultrastrukturalna
i immunohistochemiczna ocena apoptozy hepatocytów
wątroby szczurów, które zostały poddane działaniu
adriamycyrry.

Matetiał imetody
Doświadczenie przeprowadzono na biaĘch szczlrach,

samicach szczepu Wistar, o początkowej masie ciała200-
-250 g, w wieku od2,5 do 3 miesięcy. Zwterzęta dobierano
losowo. Szczury podzielono na ż grupy doświadczalną
i kontrolną po B samic w każdej. Samicom z grupy doświad-
cza\nej podano dootrzewnowo 5 mg/kg m.c. adriamycyny
(Adriblastin SR - Farmitalia), a samicom z grupy kontrol-
nej podano tą samą drogą 0,5 ml 0,9% NaCl. Samice deka-
pitowano po 7 tygodniach, a do oceny histologicznej po-
bierano wycinki wątroby.

Na przeprowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem
zw ier ząt otr zy mano z go dę L o kaln ej Komi sj i Ety czne1 pr zy
Akademii Medycznej w Lublinie nr 3212000.

Pobrane do badań histologicznych wycinki wątroby
utrwalano w 10% formalinie zbuforowanej do pH 7,4 (bu-
forem fosforanowym) i po odwodnieniu we wzrastających
stęzeniach etanolu prześwietlano w ksylenie oruz zatapia-
no w parafinie. Krojono skrawki grubości 5 pm, które bar-
wi ono hematoksyliną i eo zyną. Zabarw lone prep araty o glą-
dano pod mikroskopem świetlnym.

Pobrane do badań ultrastrukturalnych wycinki waJroby
uttwalono w utrwalaczu o składzie: 20ń paraformaldehyd,
2,5Yo glutaraldehyd w 0,1 M buforze fosforanowym So-
rensena. Następnie działano czterotlenkiem osmu, dobar-
wiano w octanie uranylu, odwadniano we wzrastajapych
stęzeniach etanolu i zatapiano w żywtcy Aralchit ACM
Fliska. Skrawki krojono na preparaty połcienkie o gru-
bości 0,5-0,7 płm oraz ultracienkie o grubości 60 nmprzy
pomocy ultramikrotomu Reichert Ultracut S.

Preparaty półcienkie batwiono 1% błękitem metyleno-
wymz Azurem IIw Ioń wodnym roztworze czteroboranu
sodu. Dokumentacji preparatów spod mikroskopu świetl-
nego dokonano pTzy pomocy mikroskopu optycznego Je-
naval contrast.

skrawki ultracienkie barwiono 8yo roztworem octanu
uranylu w 0,5%o kwasie octowym i cytrynianem ołowiu wg
Raynoldsa. Dokumentacji dokonano za pomocąmikrosko-
pu Tesla BS-500.

Wycinki pobrane do badań immunohistochemicznych
zostaĘ utrwalone w 10% formalinie, a po odwodnieniu oraz
umieszczeniu w parafinie krojono na preparaty o grubości
7 pm. Białko BAX identyfikowano w preparatach z grwy
kontrolnej i doświadczalnej. Dla kazdego preparatu utwo-
rzono równiez negatywną kontrolę (preparat bez przeciw-
ciała pierwotnego).

Do określenia ekspresji białka uzyto standardowej trzy-
stopniowej procedury immunohistochemicznej. Królicze-
go anty-BAX użlto jako pierwotnego przeciwciała. Następ-
nie dodano biotynylowane wtórne przeciwciało, apóźniej
streptawidynę sprzęgniętą z peroksydazą chrzanową. Po-
nieważ streptawidynama dllże powinowactwo do biotyny,
wiąze się zniąw miejscach, gdzieprzeciwciało pierwotne
zwtązało się z antygenem tkankowym, a po dodaniu chro-
matogenu (DAB lub AED) w tym miejscu powstaje czer-
wonawe zabarwienie na skutekjego reakcji zperoksydazą.
Wyniki badań przedstawiono w fotmie opisowej.
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Wyniki i omówienie

W preparatach histolo gicznych samic szczura po-
chodzących z gruLpy doświadczalnej, oglądanych pod
mikroskopem świetlnym, obserwowano wyraźne za-
tarcie konturów komórek miązszowych oraz ognisko-
wą dezintegrację architektoniki dotyczącą kształtu
i wielkości hepatocytów. W cytoplazmte hepatocytów
występowaĘjądra o różnej wielkości, co było bardziej
zaznaczone ntż w grupie kontrolnej . Chromatyna j ąd-
rowa wykazywała cechy rozproszenia. Często stwier-
dzano zwiększoną liczbę jąderek. Cytoplazma hepa-
tocytów w preparatach barwionych hematoksyliną
i eozynąbyła jaśniej sza w porównaniu z grupą kon-
trolną (.yc. 1). Obserwowano brak ziarnistości cyto-
plazmaĘ cznych 1ń drobn ozi arni stą oraz b ardzi ej kw a-

sochłonną cytoplazmę (ry c. 2). Było to takżę wtdocz-
ne w bar-wieniach błękitem metylenowym i Azurem II
(ryc. 3, 4). Beleczki wątrobowe często ulegały defrag-
mentacj i. Widoczne byĘ rowni eż,nagte jądra" świad-
czące o rozpadzte komorek.

Ryc. 1. Wycinek wątroby szczura z grupy kontro|nej.
wienie hematoksyliną i eozyną. Powiększenic 280 x

Bar-

Ryc. 3. Wycinek wątroby szczura
Preparaty półcienkie. Barwienie
z Azlrem II. Powiększenie 280 x

z grupy doświadczalnej.
błękitem metylenowym
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W komórkachmiĘszu wątroby u zwterząt podda-
ny ch działaniom adriarnycyny, zaob serworvano pod
mikro skopem elektronowym cechy duze go uszkodze-
nia. W niektorych spośrod nich stwierdzono ,,wyph-
kaną" cytoplazmę, bez organelli komórki ,,puste
w środku" (ryc. 6). Mitochondria, o liczbię znacznie
zmniejszonej,bardzo często były obrzmiałe z obec-
ny m przej aśni eni em macrcrzy i c z ęś ciową de strukcj ą
grzebieni (ryc. 5, 6). Destrukcja niektórych mitochon-
driow byŁa zaznaczarIa rozerwaniem ich błony ze-
wnętrznej, a nawet wylaniem występującej w nich za-
wartości na zewnątrz. W uszkodzonych mitochon-
driach można było stwierdzic tworzenie się struktur
miel inowych. Jądra h ep ato cytów wykazyw ały r ożno -

rodnośó kształtów i wielkości. W niektorych komór-
kach obserwowano piknotyczne jądra z chromatyną
zagęszczoną na obwodzie świadczące o apoptozie
(ryc. 5). Sieć środplazmatyczna szorstka często była
pofragmentowana, zwłaszcza w okolicy mitochond-
riow (ryc. 6). Zmniejszeniu uległa ilość ziaren gliko-

Ryc. 2. Wycinek wątroby szczura z grupy doświadczalnej.
Barwienie hematoksyliną i eozyną. Powiększenie 280 x
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Ryc. 4. Wycinek wątroby szczura
Preparaty półcienkie. Barlvienie
z Azurem II. Powiększenie 280 x
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z grupy doświadczalnej.
błękitem metylenorvym



Ryc. 5. Elektronogram hepatocytu wątroby szczura z grupy
doświadczalnej. Mitochondria z jasną macierzą i destrukcją
grzebieni (M). Piknotyczne jądra (N). Powiększenie ok. 6000 x

1423

Ryc. 6. Elektronogram hepatocytu wątroby szczur a z grupy
doświadczalnej.,,Pusta" cytoplazma, uszkodzone mitochond-
ria (M). Pow. ok. 6000 x
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Ryc. 7. Wycinek wątroby szczura z grupy kontrolnej.
czyn immunohistochemiczny. Brak widocznych miejsc
presji białka BAX. Pow. 280 x

genu. Zaobserwowano nieregularne ro4)roszenię oraz
wzrost liczby lizosomów. W sąsiedztwię kanalikow
zółciowych sp o strze gano natomias t liczne autofago -

somy. Przestrzęnie okołozatokowe często były posze-
Tzonęiobrzmiałezzawartościąuszkodzone jc5Ąoplaz-
my hepatocytow, w ktorych występował rozplem tkan-
kiłącznĄ, co świadczy o uszkodzonej błonie komór-
kowej . Uszkodzenie błony komórkow ej pr zejawiało
się także obecnością erytrocytów w cytoplazmie he-
patocytu (ryc. 6).

W badaniu immunohistochemicznym komórek wy-
kazuj ących odczyn BAX(+) obserwowano ziarnisto-
r o zlany o dczyn cy toplazmaty czny (.yc . 8 ) . Zab arw ie -
nie ziarnistości było od jasno- do ciemnoróżowego.
Ekspresja białka BAX była znaczniębardziej zazna-
czona w preparatach z grupy doświadczalnej, w po-
równaniu z preparatami wątroby z grupy kontrolnej
(ryc. 8), w ktorych nię zauważono odczynu BAX(+).

W celu określenia występowanta apoptozy w wą-
trob i e s ami c szc zur a p o ddany ch działanil adri amycy-

Ryc. 8. Wycinek wątroby szczura z grupy doświadczalnej.
Odczyn immunohistochemiczny. Miejsca ekspresji białka
BAX wybarwione na różowo. Pow.280 x

ny w niniejszym doświadczeniu posłuzono się oceną
ekspresji proapoptotycznęgo białka BAX. Metody
immunohistochemiczn ej użyto w celu określenia obec-
ności apoptozy orazjej immunolokalizacji w wąho-
bie. Obecność czerwono zabarwionych miejsc ekspre-
sji białka uznafio za dowód występowanta apoptozy.
Białko BAX nalezy do rodziny białek BCL-2, które
biorą udział w regulacji procesów apoptozy. Szczę-
gólna ich rola zazllaczonajest w przebiegu wewnętrz-
nego toru apoptozy zwanęgo mitochondrialnym. Tor
ten j est odpowiedzią na wewn ątrz- t zewnątrzpochod-
ne czynniki inicjuje zntszczente nici DNA. Białko
BAX zwane jest proapoptotycznym. W rodzinie bia-
Łęk BCL-2 występuje tęż białko antyapoptotyczne
BCL-2. Apoptoza inicjowana wewnętrznym torem
pojawia się w przypadku przewagi aktywacji proapop-
to§cznych białek (w łm BAX) nad białkami anty-
ap optoty c znymi. Dro gę zew nętr zną z ap o c zątko wuj e
przyłączenie ligandu do receptora zawterającego do-
menę śmierci w wyniku czego dochodzi do aktywacji
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prokaspazy 8. Obydwa tory apoptozyłącząsięna po-
ziomie akĘwacji kaspazy 3,

Wykazano, że adriamycyna indukuj e apoptotyczną
defragmentację DNA p oprzez aktywacjękaspazy 3 (1).
Obecność w niniejszej pracy wzmozonej ekspresji biał-
ka BAX w wątrobie szcz|Lta z grupy doświadczalnej
w porównanil z grupą kontrolną może świadczyć
o tym, iż sygnaŁ do apoptozy wywołanej ADR prze-
biega drogąmitochondrialną, Nie wyklucza to jednak
możliwości inicj acj i tego procesuL przęzADR równiez
innymi drogami, w tym drogą zewnętrzną.

Obecno ść dro gi mito chondrialnej potwierdzaj ą rów-
nież obrazy z mikroskopu elektronowego, gdzie wi-
doczne byĘ uszko dzonę mitochondria, zprzejaśniałą
macierzą i niskimi grzebieniami. Taki obraz mito-
chondriow odpowiada ich formie ortodoksyjnej, czyli
wy s okoene r geĘ cznej ; A dri amyc yna 
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mowania procesu oddychania komórkow ęgo poprzez
zmntejszanie aktywności maiochondrialnej AIP - azy
i oksydatywną fosforylacj ę ADP (2, 5). Mitochondria
w formie ortodoksyjnej sąwięc charakterystyczne dla
dzińaniaADR.

Wykazano doświadczalnie, ze ADR powoduje
w wątrobie wzrost wychĘrnr tlenu proporcjonalnie za-
Ieżny od podanej dawki leku w regionach okołowrot-
nych zrazlków wątrobowych, które są bogate w tlen.
ADR nie wpĘłva natomiast na wychwyt tlenu w he-
patocytach, które leżąwokół zyły środkowej (obszary
te sąubogie w tlen) (7).

W wątrobię szczllrów z grupy doświadczalnej nie
z aob s erwowano w hep ato cyta ch Ieżący ch w oko li c ach
zyły środkowej wzrostu ekspresji białka BAX. Potwier-
dzałoby to wcześniejsze doniesienia autorów, żę tok-
syczność adriamycyny jest tlenozależna (7). Należa-
łoby j ednak przeprowa dzić szczegółową analtzę wy -
nikow immunohistochemicznych obecnej ptacy przy
uzyciu analtzatora obrazów w celu określenia istot-
ności statysĘcznej.

Ob serwowane w przeprowadzonych badaniach: Itza
komórki, zatarcię struktur komórkowych, stan orto-
doksyjny mitochondriow lub ich destrukcja, defrag-

mentacj e sieci śródplazmaty cznej szorstkiej potwier-
dzająrównież doniesienia innych autorów (2, 5, 6). Są
dowodem występowa nia apoptozy hepatocytów któ-
rą wywołała j edna dawka adriamycyny.
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HERMOSILLA C., IilETZEL U., BAUSCH M.,
GRUBL J., BAUER C.: Pierwszy rodzimy przypa-
dek onchocerkozy ocznej u psów w Niemczech. (First
autochthonous case of canine ocular onchocercosis
in Germany). Vet. Rec. 156, 450-452,2005 (I4)

W lutyn 2002 r u psa rasy syberyjski husky w wieku 7 1at wystąpiły zmiany
ziarrriniakowate w twardówce lewego oka. Materiał patologiczny usunięlo chi-

rurgicznie Po roku wystąpiły zmiany w twardówce i w trzeciej powiece. Bada-
nie 1ristopatologicznie usuniętych chirurgicznie zmian wykazało obecność sam-

ców i ciężarnych samic Onchocerca otoczonych naciekiem komórkowym, w któ-

rego skład wchodziĘ granulocyty kwasochłonne, komórki plazmatyczne, fibro-
blasty, histiocyty i nowo wytwarzane naczynia kr-wionośne Część dorosłych

pasożytów otaczała otoczka koJagenowa Średnia dfugość samców wynosiła
87 pm, sarnic 2l3 pm. Macicę samic o długości l78-187 pm wypełniĄ jajecz-

ka lub mikrofilarie. W lozpoznaniu różnicowym chorób oczu u psów należy też

uwzględniać możliwość występowania onchocerkozy nie tylko w USA i wschod-

niej Errropie, ale i w Europie Srodkowej 
G.

RUFENACHT S., SAGER H., MULLER N.,
SCHAERER v., HEIER A., WELLE M. M.,
ROOSJE P. J.: Dwa przypadki lejszmaniozy u ko-
tów w Szwajcarii. (Two cases of feline leishmanio-
sis in Switzerland). Vet. Rec. 1456,542-545,2005 (I])

Opisano dwa przypadki 1ejszmaniozy skóry u kotów Pier-wszy przypadek

zdiagnozowano u kocura w wieku 6 lat, u którego występowaĘ wrzodziejące
guzki w skórze kończyny tylnej, utrzymujące się przez okres roku. Leczenie per
or amoksycyliną z kwasem klawulanowynl przyniosło jedynie przejściową po-

prawę stanu zdrowia Badanie histologiczne patologicznego materiału wykazało

obecnośc nacieku rnakrofagów zawierajapych lejszmanię, komórki plazmatycz-

ne, glanulocyty obojętnochłonne. Ostateczne rozpoznanie oparto o wynik testu

PCR Zastosowanie alloputinolu par os w dawce l 0 mg/kg nie dało efektu Zm iany

w skórze usunięto chirurgicŻnie. Drugi kot w wieku 9 lat uprzednio przebywał

w Hiszpanii i Szwajcarii. Zmiany chorobowe dotyczyły skóry głowy i szyi, i to-

warzyszyło inr tworzenie pęcherzy Iiściastych. Rozpoznanie lejszmaniozy opar-

to na wyniku testu EL]SA i PCR. 
G.


