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Skóra jest największym narządem ludzkiego ciała. Pełni wiele ważnych funkcji, m.in. ochronną. Jest 

również narządem wydalniczym. Destrukcja znacznej jej powierzchni uniemożliwia życie. 

Celem pracy była ocena wpływu substancji podawanych parenteralnie na parametry morfometryczne 

skóry w procesie gojenia rany u szczurów. Podawano trzy leki: deksametazon, 5-fluorouracyl oraz 

interferon alfa. 

Deksametazon jest syntetycznym glikokortykosteroidem stosowanym powszechnie u ludzi i zwierząt w 

wielu stanach chorobowych ze względu na jego działanie przeciwzapalne. Znajduje zastosowanie m.in. w 

dermatologii, położnictwie, w chorobach alergicznych. Podany dożylnie ma zdolność przenikania bariery 

krew-mózg. 

5-Fluorouracyl należy do cytostatyków, antymetabolitów pirymidyny. Używany jest powszechnie w 

onkologii, w terapii nowotworów sutka, przewodu pokarmowego, głowy i szyi. Jego działanie 

cytostatyczne polega na zaburzeniu syntezy i naprawy DNA. Ponadto powoduje również upośledzenie 

funkcji RNA poprzez zaburzenie biosyntezy białek. W efekcie dochodzi do zahamowania cyklu 

komórkowego. 

Interferon alfa to substancja immunomodulująca stosowana w leczeniu nowotworów. Znajduje 

zastosowanie jako terapia wspomagająca leczenie chirurgiczne np. raka jelita grubego w skojarzeniu z 5-

fluorouracylem. Stosowany jest również w terapii WZW B i C, mięsaka Kaposiego w przebiegu AIDS, 

białaczki, czerniaka, blizn przerostowych i keloidów. Działanie przeciwnowotworowe interferonu alfa jest 

prawdopodobnie spowodowane zablokowaniem syntezy białek oraz dezaktywacją pewnych onkogenów.  

Badaniu poddano 60 dwumiesięcznych samców szczurów rasy Wistar ważących od 250 do 350 g. 

Doświadczenie polegało na podawaniu systemowym wybranych substancji leczniczych i ocenie ich 

wpływu na parametry morfometryczne skóry.  



Wybrane parametry morfometryczne skóry oceniano po 4,7 i 14 dniach podawania leków.  

Szczury przed rozpoczęciem doświadczenia podzielono losowo na 4 grupy po 15 osobników w każdej. 

Grupa I , kontrolna otrzymywała każdego dnia sól fizjologiczną. Osobniki grupy II dostawały Interferon 

alfa w dawce 45000 IU/kg mc/dobę. Zwierzętom z grupy III podawano Dexaven w dawce 0,5mg/dobę. 

Grupa IV otrzymywała 5- Fluorouracyl w dawce 20mg/kg mc/dobę. Leki podawano dootrzewnowo w 

takiej samej objętości płynów. W pojedynczym cyklu zabiegowi poddawano 3 osobniki z grupy I,II,III i IV. 

Szczurom wycinano fragment skóry w dolnej części brzucha, długość cięcia wynosiła ok. 3 cm. Skórę 

zszywano przy pomocy niewchłanialnych nici. Od 2 doby po zabiegu podawano zwierzętom leki użyte w 

doświadczeniu.  

Po uśmierceniu od 6 losowo wybranych szczurów pobierano 2 wycinki skóry z sąsiedztwa szwu. Po 

utrwaleniu i wykonaniu bloczka parafinowego sporządzano skrawki poprzeczne, które następnie 

barwiono za pomocą technik trójchromowych (Massona i Goldnera oraz PSR) i dwuchromowych 

(hematoksylina i eozyna oraz Hoechst i eozyna). Barwienia Massona, Goldnera jak i H+E stosowano do 

oceny histomorfometrycznej oraz wizualnej struktury tkanek skóry, zwłaszcza tkanki łącznej oraz 

nabłonkowej. Barwienie PSR stosowano celem identyfikacji kolagenu drobno i grubowłóknistego. 

Barwienie Hoechst i eozyna stosowano do identyfikacji komórek apoptotycznych.  

Do oceny proliferacji komórkowej, ekspresji białka elastyny oraz kaspazy 3 wykorzystano reakcje 

immunohistochemiczne z zastosowaniem odpowiednich przeciwciał. Dla każdego osobnika wykonano 8 

oznaczeń, które sfotografowano pod mikroskopem w powiększeniach x 200, 400 i 600.  

Do wykonania zdjęć mikroskopowych w świetle przechodzącym (jasne pole), fluorescencji jak również 

obserwacji i analizy wizualnej preparatów wykorzystano mikroskop konfokalny wyposażony w kolorową 

cyfrową kamerę.  

Na zdjęciach preparatów histologicznych analizowano parametry histomorfometryczne takie jak: grubość 

naskórka, warstwy brodawkowatej i siateczkowatej skóry właściwej oraz warstwy podskórnej, wymiar 

fraktalny przekroju skóry, intensywność wybarwienia badanej tkanki, zintegrowaną gęstość optyczną 

skóry, proliferację, indeks apoptotyczny, intensywność reakcji immunohistochemicznej dla elastyny oraz 

procent powierzchni przekroju tkanki z ekspresją elastyny, stosunek intensywności świecenia kolagenu 

drobno i grubowłóknistego oraz zintegrowaną gęstość optyczną kolagenu. 

W obrazie mikroskopowym przekrojów skóry w ocenie wizualnej nie stwierdzono znaczących różnic 

zarówno między grupami, powtórzeniami jak również barwieniami.  

Stwierdzono hamujący wpływ 5 fluorouracylu na naskórek w procesie gojenia rany. Deksametazon 

redukował kolagen drobno i grubowłóknisty, zwiększał grubość wszystkich warstw naskórka. Powodował 

największy ze wszystkich podawanych substancji wzrost liczby komórek apoptotycznych w stosunku do 

grupy kontrolnej  w dniu 4 eksparymentu. Wszystkie podawane substancje zmniejszały wymiar fraktalny 

w 4 dniu doświadczenia , w największym stopniu interferon alfa. Zaobserwowano natomiast nieistotny 

spadek proliferacji na przekroju skóry. 

 

Abstract 

Skin is the biggest organ in the human body. Among many of its functions we may find protection and 

excretion. Damage to its significant part results in death. 



The aim of the study was to evaluate the effects of substances administered parenterally on 

morphometric parameters of skin in the process of wound healing in rats. Subjects received three drugs: 

dexamethasone, 5-fluorouracil and interferon alpha (INF-α). 

Dexamethasone is a synthetic glycocorticoid used commonly in people and animals in many diseases due 

to its anti-inflammatory action. It is used – among many – in dermatology, obstetrics and treating 

allergies. Administered intravenously, it can cross the blood–brain barrier. 

5-Fluorouracil belongs to the cytostatic drugs and is in the antimetabolite and pyrimidine analog families. 

It is commonly used in oncology in therapy of breast, gastrointestinal tract, head and neck cancers. Its 

cytostatic effect manifests itself with DNA inhibition and repair. What is more, it impairs RNA function by 

disturbing protein bio-synthesis. Such action inhibits cell growth cycle. 

INF-α is a substance with immune-modulating effect used in cancer treatment. It serves as adjuvant 

therapy after surgery of e.g. colorectal cancer in combination with 5-fluorouracil. It is also used in 

therapies of hepatitis B or C, Kaposi's sarcoma, in the course of AIDS, leukemia, melanoma, 

hypertrophied scars and keloids. Most probably, anti-cancer effect of INF-α is due to its blocking protein 

synthesis and deactivating certain oncogenes.  

The study was conducted on 60 two-month-old male Wistar rats weighing 250-350 g.  The subjects were 

given certain therapeutic agents in form of systemic treatment and were later evaluated in terms of the 

effects on the morphometric parameters of skin.  

These parameters were assessed four, seven and 14 days following medication.  

The rats were randomized into four groups with 15 subjects each. 

Group I (the control group) each day received saline solution. Group II was administered INF-α in a dose 

of 45,000 IU/kg/daily. Group III received Dexaven in a dose of 0.5 mg/daily. Whereas, group IV was given 

5-fluorouracil in a dose of 20 mg/kg/daily The agents were administered intraperitoneally in the same 

volume of fluids. In a single cycle three subjects from all groups underwent the procedure. The rats had a 

skin patch harvested from the abdomen with ca. 3 cm long incision. The skin was stitched together with 

non-absorbable threads. The therapeutic agents were administered two days after the procedure.  

After killing the subjects, two patches of skin from the area adjacent to the seam were harvested from 

six random rats. After forming a paraffin block, transverse sections were made which were then stained 

using trichrome techniques (Masson-Goldner and PSR) and bi-chrome techniques (hematoxylin and 

eosin as well as Hoechst and eosin). Masson-Goldner and H+E staining methods were used to assess 

histomorphometric and visual structure of skin tissue especially the connective tissue and epithelium. 

PSR staining was used to identify fine and coarse fibers in collagen. Hoechst and eosin staining was to 

identify apoptotic cells.  

Immunohistochemical reactions with the use of appropriate antibodies were employed to assess cellular 

proliferation, expression of elastin and caspase-3. Each animal had eight determinations made which 

were photographed under a microscope and magnified x 200, 400 and 600. 


