
 

 

lek. med. Anita Bania 

 

 

„Ocena wpływu hiperbarii na proces autofagii w komórkach wątroby zdrowych samic szczura 

poddanych suplementacji tlenkiem azotu NO.” 

„Impact assessment process of hyperbaric autophagy in liver cells of healthy rats  supplemented with 

exogenous Nitric Oxide” 

 

 

STRESZCZENIE PRACY NA STOPIEŃ 

DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH 

 

 

 

 

 

 

Promotor 

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska 

Prof. zw. w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii 

z Pracownią Cytologii Doświadczalnej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Lublin 2019  

 

 

 

 



 

2 
 

Wprowadzenie 

Autofagia jest bardzo istotnym zagadnieniem naukowym, niezwykle ważnym także z punktu 

widzenia klinicznego. Jest to termin wywodzący się z greki (od greckiego słowa oznaczającego „auto” - 

ja i „phagy” - jeść) określający szereg reakcji molekularnych, które ostatecznie doprowadzają do 

degradacji składników wewnątrzkomórkowych w lizosomach.  

Rola autofagii wychodzi daleko poza eliminację uszkodzonych składników komórkowych i 

kontrolę jakości białek. Wszystkie wewnątrzkomórkowe białka i organelle, nawet jeśli nie są 

uszkodzone, podlegają ciągłemu procesowi syntezy i degradacji. Autofagia to swoisty 

wewnątrzkomórkowy proces samooczyszczania, pozwala na odnowę i zapobiega nieprawidłowej 

funkcji organelli z powodu zużycia i starzenia się.  

Detoksykacja komórek wątroby w procesie autofagii stała się zagadnieniem bardzo ważkim 

klinicznie. Aby wspomóc naturalne mechanizmy detoksykacyjne wprowadza się suplementację 

różnymi aminokwasami, np.: L-argininą. L-arginina działa hepatoprotekcyjnie, jest także donorem 

tlenku azotu (NO).  

Nurkowie, głównie zawodowi, ale też i rekreacyjni, by móc długo, bez zmęczenia, przebywać 

pod wodą i tam pracować, niejednokrotnie suplementują L-argininę jako aminokwas zwiększający 

wytrzymałość mięśni na zmęczenie w trakcie długotrwałego wysiłku. Pod wodą przebywają w ciśnieniu 

wyższym niż atmosferyczne, w warunkach hiperbarii.  

Nie zbadano dotychczas wpływu zwiększonego ciśnienia na autofagię w komórkach wątroby.  

Cel pracy 

Celem tej pracy była ocena immunohistochemiczna ekspresji białek aktywowanych na różnych 

etapach autofagii oraz w różnych typach autofagii: 

 - indukcja makroautofagii - białko Beklina 1;  

 - dokonana makroautofagia - białko LC3B;  

 - transport z endosomów wczesnych do późnych i do lizosomów – białko RAB7; 

- autofagia indukowana chaperonem - białko HSC73; 

w komórkach wątroby szczura, wywołanej działaniem ciśnienia wyższego niż atmosferyczne oraz/lub 

L-argininą – donorem tlenku azotu (NO). 

Materiał i metody 

Do doświadczenia zostało użytych 9 równolicznych grup szczurów po 6 osobników w każdej, 

łącznie 54 zdrowe szczury. Podzielono je na następujące grupy: 3 grupy kontrolne (KI, KII, KIII), 6 grup 

doświadczalnych (DHI, DHII, DHIII, DHNOI, DHNOII, DHNOIII), przy czym zwierzęta z grup DHI, DHII, 

DHIII były poddane hiperbarii oraz otrzymywały per os 2 ml wody destylowanej, co drugi dzień przez 

14 dni i zostały dekapitowane odpowiednio DHI od razu po wyjęciu z komory hiperbarycznej (15-tego 

dnia doświadczenia), DHII po 5 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej (20-tego dnia 

doświadczenia), DHIII po 10 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej (30-tego dnia doświadczenia). 

Zwierzęta z grup DNOI, DHNOII i DHNOIII suplementowane były L-argininą jako donorem tlenku azotu 

(NO) w ilości 40 mg/kg m.c. per os, co drugi dzień przez 14 dni i zostały dekapitowane w czasie 

analogicznym do grup poddanych hiperbarii i otrzymujących wodę destylowaną, zgodnie z numeracją 

grupy. 
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Były to dorosłe samice szczura białego szczepu Wistar o początkowej masie ciała 250-300g.  

15-tego dnia doświadczenia szczury z wszystkich grup doświadczalnych (6 grup) zostały 

umieszczone w komorze hiperbarycznej (ciśnienie 1,6 atm, odpowiadające symulacji zanurzenia nurka 

na głębokość 16 metrów, jest to odpowiednik ciśnienia panującego w komorze hiperbarycznej 

stosowanego w celach leczniczych) na 120 minut. Samice szczura oddychały powietrzem 

atmosferycznym. 

Z wycinków wątroby, pobranych od każdego osobnika zostały wykonane preparaty 

histologiczne, które po odpowiednim zabarwieniu zostały ocenione pod mikroskopem świetlnym. 

Preparaty zostały również poddane badaniom immunohistochemicznym z przeciwciałami przeciwko 

białkom aktywowanym w przebiegu wszystkich badanych w doświadczeniu typów autofagii oraz 

etapów makroautofagii. 

Pobrane wycinki wątroby do badań w mikroskopie świetlnym zostały utrwalone w 10% 

formalinie, a następnie odwodnione w szeregu alkoholi o wzrastającym stężeniu. Preparaty zostały 

zatopione w parafinie. Bloczki parafinowe skrojone zostały w mikrotomie rotacyjnym na skrawki o 

grubości 6 mikrometrów.  

Skrawki zostały zabarwione Hematoksyliną i 3-amino-9-etylokarbazolem (AEC) oraz zostały 

przeprowadzone na nich reakcje immunohistochemiczne z białkami Beklina1, LC3B, RAB7, HSC73. Do 

badań immunohistochemicznych została wykorzystana trójstopniowa metoda LSAB z bloczków 

parafinowych (ang. LSAB three step).  

Dokumentacja fotograficzna została wykonana przy użyciu Colour Video Camera CCD-IRIS 

(Sony) – kamery połączonej z komputerem. 

Wyniki badań immunohistochemicznych oceniano: 

1. jakościowo, biorąc pod uwagę intensywność barwnego odczynu w miejscu reakcji antygen-

przeciwciało w badanych wątrobach szczurów, w poszczególnych grupach; 

2. ilościowo, zliczając średnie pola powierzchni zajmowane przez dodatni odczyn 

immunohistochemiczny w poszczególnych grupach dla wszystkich badanych przeciwciał. 

Do oceny statystycznej uzyskanych wyników użyto testu ONE way ANOVA i testu t-Studenta. 

Czas trwania doświadczenia wynoszący 30 dni podyktowany był potrzebą analizy odległych 

skutków działania L-argininy i wpływu hiperbarii na typy autofagii oraz etapy makroautofagii.  Dawka 

oraz czas rozpoczęcia podawania L-argininy były zbliżone do stosowanych w klinice. 

Wyniki badań 

-- Badania morfologiczne-makroskopowe  

Był to obraz prawidłowego narządu bez patologicznych zmian. 

-- Badania immunohistochemiczne 

Beklina 1, LC3B, RAB7 - hiperbaria: 

Średnie pole powierzchni zajmowanej przez dodatni odczyn immunohistochemiczny dla Bekliny 1, 

LC3B, RAB7 w wątrobie samic szczura poddanych hiperbarii i badanych od razu po wyjęciu z komory 

DHI zwiększyło się w porównaniu do kontroli, utrzymywało się na tym samym poziomie w grupie samic 

badanych po 5 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej DHII, zaś dla grupy zwierząt, których 
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wątroba badana była po 10 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej DHIII, spadło do poziomu 

porównywalnego z kontrolą. 

HSC73 – hiperbaria: 

Średnie pole powierzchni zajętej przez dodatni odczyn immunohistochemiczny dla HSC73 zwiększyło 

się istotnie statystycznie w porównaniu do kontroli w wątrobie samic szczura poddanych hiperbarii i 

badanych po 5 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej DHII, czyli 20-tego dnia doświadczenia, 

zwiększyło się jeszcze w grupie samic badanych po 10 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej DHIII, 

czyli 30-tego dnia doświadczenia, zaś dla grupy zwierząt, których wątroba badana była od razu po 

wyjęciu z komory hiperbarycznej DHI spadło do poziomu porównywalnego z kontrolą. 

Beklina 1, LC3B, RAB7 - hiperbaria + tlenek azotu (NO):  

Tlenek azotu (NO) podany samicom poddanym hiperbarii zwiększył średnie pole powierzchni 

zajmowanej przez dodatni odczyn immunohistochemiczny dla Bekliny 1, LC3B, RAB7 w wątrobie samic 

w grupie badanej od razu po wyjęciu z komory hiperbarycznej DHNOI w porównaniu do średniego 

odczynu dla powyższego białka w wątrobie samic poddanych tylko hiperbarii i badanych w tym samym 

czasie. Odczyn ten w grupach poddanych hiperbarii i suplementacji tlenkiem azotu (NO) utrzymywał 

się na tym samym poziomie dla grupy badanej po 5 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej DHNOII,                          

a w grupie badanej po 10 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej zmniejszył się do poziomu 

odnotowanego w wątrobach samic poddanych  tylko hiperbarii i badanych od razu po wyjęciu z komory 

hiperbarycznej DHI i po 5 dniach od wyjęcia zwierząt z komory hiperbarycznej DHII. 

HSC73 – hiperbaria + tlenek azotu (NO):  

Tlenek azotu (NO) podany samicom poddanym hiperbarii zwiększył średnie pole powierzchni 

zajmowanej przez dodatni odczyn immunohistochemiczny dla HSC73 w wątrobie samic w grupie 

badanej po 5 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej DHNOII, czyli 20-tego dnia doświadczenia 

oraz badanej po 10 dniach po wyjęciu z komory hiperbarycznej DHNOIII, czyli 30-tego dnia 

doświadczenia w  porównaniu do odczynu dla powyższego białka w wątrobie samic poddanych tylko 

hiperbarii i badanych po 10 dniach od wyjęcia zwierząt z komory hiperbarycznej DHIII, czyli 30-stego 

dnia doświadczenia. 

Natomiast tlenek azotu (NO) podany samicom poddanym hiperbarii i dekapitowanym od razu po 

wyjęciu z komory hiperbarycznej DHNOI nie zwiększył średniego pola powierzchni zajmowanej przez 

dodatni odczyn immunohistochemiczny dla HSC73 w porównaniu do odczynu dla powyższego białka 

w wątrobie samic poddanych tylko hiperbarii i badanych po 10 dniach od wyjęcia zwierząt z komory 

hiperbarycznej DHIII, czyli 30-stego dnia doświadczenia.  

Podsumowanie: 

1A Hiperbaria stymulowała proces zamknięcia substratu w autofagosomie, czyli opłaszczenia go 

fagoforem, nasilała proces tworzenia autofagosomów w przebiegu autofagii (czego obecnie jedynym 

wiarygodnym markerem jest białko LC3B), stymulowała także proces późnego transportu 

endosomowego oraz proces dojrzewania autofagosomów w komórkach wątroby szczura, co 

zaobserwowano 15-tego dnia doświadczenia u zwierząt dekapitowanych od razu po wyjęciu z komory 

hiperbarycznej. 

Zjawiska te utrzymywały się do 20-tego dnia doświadczenia, czyli po 5 dniach od zaprzestania działania 

wysokiego ciśnienia.   
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30-tego dnia od początku doświadczenia, czyli po 10 dniach od wyjęcia zwierząt z komory 

hiperbarycznej nie obserwowano już procesu opłaszczania fagoforem substratu i tworzenia 

autofagosomów ani procesu dojrzewania autofagosomów i późnego transportu endosomowego w 

przebiegu autofagii w komórkach wątroby samic szczura (brak odczynu dla Bekliny 1, LC3B, RAB7). 

Hiperbaria stymulowała proces tworzenia białek ochronnych typu HSC73 w komórkach wątroby samic 

szczura, przy czym proces ten nasilał się wraz z upływem czasu od wyjęcia zwierząt z komory 

hiperbarycznej, po 5 dniach od wyjęcia, wzmagając się jeszcze po 10 dniach od wyjęcia zwierząt z 

komory hiperbarycznej, co zaobserwowano odpowiednio 20-tego dnia doświadczenia i 30-tego dnia 

doświadczenia.  Natomiast zaraz po wyjęciu zwierząt z komory hiperbarycznej nie zaobserwowano 

procesu tworzenia się białek ochronnych typu HSC73. 

1B  Suplementacja tlenkiem azotu (NO) równolegle do hiperbarii zintensyfikowała proces 

zamknięcia substratu w autofagosomie, czyli  opłaszczenia  go fagoforem i finalnego utworzenia 

autofagosomu, także nasiliła proces tworzenia autofagosomów, również zintensyfikowała proces 

późnego transportu endosomowego oraz proces dojrzewania autofagosomów  w przebiegu autofagii 

w komórkach wątroby samic szczura, co obserwowane było 15-tego dnia doświadczenia, czyli 

bezpośrednio po wyjęciu zwierząt z komory hiperbarycznej. 

Efekty te utrzymywały się do 20-stego dnia doświadczenia, czyli po 5 dniach od zaprzestania działania 

podwyższonego ciśnienia i tlenku azotu (NO).  

30-tego dnia od początku doświadczenia, czyli po 10 dniach od wyjęcia zwierząt z komory 

hiperbarycznej zjawiska powyższe zmniejszyły się do poziomu obserwowanego w grupach poddanych 

jedynie hiperbarii, a ocenianych 15-tego i 20-tego dnia trwania doświadczenia, czyli od razu po wyjęciu 

zwierząt z komory hiperbarycznej i po 5 dniach od ich wyjęcia z komory hiperbarycznej, ale nadal były 

to wartości wyższe w porównaniu do kontroli. 

Suplementacja tlenkiem azotu (NO) równolegle do hiperbarii również zintensyfikowała proces 

tworzenia białek ochronnych typu HSC73 w komórkach wątroby samic szczura, przy czym największe 

nasilenie ich produkcji zaobserwowano 20-tego dnia doświadczenia i utrzymywało się ono do 30-tego 

dnia doświadczenia. Natomiast nie zaobserwowano efektu suplementacji tlenkiem azotu (NO) u 

zwierząt poddanych hiperbarii i dekapitowanych od razu po wyjęciu z komory hiperbarycznej. Średnie 

pole powierzchni zajmowanej przez dodatni odczyn immunohistochemiczny w wątrobie samic szczura 

dekapitowanych od razu po wyjęciu z komory hiperbarycznej utrzymywało się na takim samym 

wysokim poziomie, jak po 10 dniach od wyjęcia z komory hiperbarycznej bez suplementacji tlenkiem 

azotu (NO). 

Wnioski 

I. Ciśnienie wyższe od atmosferycznego (hiperbaria) w komórkach wątroby: 

1. wzmaga makroautofagię, co jest obserwowane od razu po zaprzestaniu działania hiperbarii, wzmaga 

się także po 5 dniach, a po 10 dniach spada do poziomu obserwowanego w grupie kontrolnej.   

W tym czasie zaobserwowano:  

- wzmożone zamykanie substratów w autofagosomie (opłaszczanie ich fagoforem) – (wzrost 

aktywności markera Beklina 1); 

- wzmożony późny transport endosomowy i przyspieszony proces dojrzewania autofagosomów 

(wzrost aktywności markera RAB7); 
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-  wzrost ilości autofagosomów (wzrost aktywności markera LC3B) od razu po powrocie                         

do ciśnienia atmosferycznego, a po 5 dniach nieistotne statystycznie zmniejszenie. 

Makroautofagia osłabia się wraz z czasem, jaki upłynął od zaprzestania działania wysokiego ciśnienia. 

2.   wzmaga autofagię indukowną chaperonem, co jest obserwowane dopiero po 5 dniach od 

zaprzestania działania hiperbarii i na jeszcze wyższym poziomie utrzymuje się do końca badania   

(wzrost ilości białek opiekuńczych HSC73 w komórkach). 

Autofagia w tym mechanizmie nasila się wraz z czasem, jaki upłynął od zaprzestania działania 

wysokiego ciśnienia. 

II. Połączenie wysokiego ciśnienia z suplementacją L-argininą - egzogennym tlenkiem azotu (NO) 

w komórkach wątroby:   

1. Intensyfikuje proces makroautofagii i autofagii mediowanej chaperonem w porównaniu do 

działania jedynie hiperbarii, co jest obserowowane od razu po zaprzestaniu działania wysokiego 

ciśnienia i utrzymuje się na tym samym poziomie do końca obserwacji.  

W tym czasie zaobserwowano: 

- wzmożone zamykanie substratów w autofagosomie (opłaszczanie ich fagoforem) - (wzrost 

aktywności markera Beklina 1); 

- wzrost ilości autofagosomów (wzrost aktywności markera LC3B);  

- wzmożony późny transport endosomowy i przyspieszony proces dojrzewania autofagosomów 

(wzrost aktywności markera RAB7); 

- wzrost ilości białek ochronnych typu HSC73 w komórkach wątroby. 

III. Hiperbaria nasila czasowo makroautofagię i długoterminowo produkcję białek ochronnych 

typu HSC73 w komórkach wątroby. 

IV. Hiperbaria i jednoczesna suplementacja tlenku azotu (NO) wzmaga stymulowaną wysokim 

ciśnieniem makroautofagię i proces produkcji białek ochronnych w komórkach wątroby. Autofagia 

utrzymuje się na wysokim poziomie na długo po zaprzestaniu działania wyżej wymienionych 

czynników. 

V.  Hiperbaria i tlenek azotu mogą być używane do stymulacji autofagii w komórkach wątroby 

zarówno krótkotrwałej (hiperbaria) jak i długoterminowej (hiperbaria + NO). 
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Abstract 

Introduction 

Autophagy is a very important scientific subject which is significant also from the clinical point 

of view. The term autophagy derives from Greek (“auto” meaning “I” and “phagy” meaning “eat”) and 

denotes a range of molecular reactions that ultimately lead to degradation of intracellular components 

in lysosomes.  

The role of autophagy goes far beyond elimination of damaged cellular components and protein 

quality control. All intracellular proteins and organelles, even when not damaged, undergo a 

continuous process of synthesis and degradation. Autophagy is a specific intracellular process of self-

cleansing, allowing regeneration of organelles and prevention of their dysfunction due to wearing and 

ageing.  

Liver cell detoxification via autophagy has become a significant clinical problem. Natural detoxification 

mechanisms can be promoted by supplementation of various amino acids, such as: L-arginine.                     

L-arginine has hepatoprotective effects. It also acts as a Nitric Oxide (NO) donor.  

Divers, particularly professional ones, but also recreational ones, frequently use L-arginine 

supplementation to be able to stay and work underwater for long periods of time without feeling tired 

as L-arginine is the amino acid that enhances muscle resistance to tiredness during long exertion. 

Divers stay underwater in pressure that is higher than atmospheric pressure, i.e. in hyperbaric 

conditions.  

The effect of increased pressure on autophagy in liver cells has not been studied so far.  

Aim 

The aim of this study was to conduct an immunohistochemical assessment of the expression 

of proteins activated at various stages of autophagy and in different autophagy types: 

 - macro-autophagy induction: Beclin 1 protein;  

 - completed macro-autophagy: LC3B protein;  

 - transport from early to late endosomes and to lysosomes: RAB7 protein; 

- chaperone-mediated autophagy: HSC73 protein; 

in rat liver cells, induced by pressure that is higher than atmospheric pressure and/or L-arginine,                     

a Nitric Oxide (NO) donor. 

Material and methods 

The study involved 9 equal groups of rats, each consisting of 6 animals; 54 healthy rats in total. 

The animals were divided into 3 control groups (KI, KII, KIII) and 6 study groups (DHI, DHII, DHIII, DHNOI, 

DHNOII, DHNOIII). Animals from groups DHI, DHII and DHIII were subjected to hyperbaric treatment 

and received orally 2 mL of distilled water every other day for 14 days, and were decapitated at the 

following time points: directly after being taken out of a hyperbaric chamber (on day 15 of the study) 

for rats from group DHI, 5 days after being taken out of the hyperbaric chamber (on day 20 of the 

study) for rats from group DHII, and 10 days after being taken out of the hyperbaric chamber (on day 

30 of the study) for rats from group DHIII. Animals from groups DHNOI, DHNOII and DHNOIII received 

oral supplementation with L-arginine as a Nitric Oxide (NO) donor at a dose of 40 mg/kg body weight 
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every other day for 14 days and were decapitated at analogous time points as the groups subjected to 

hyperbaric treatment and receiving distilled water, in accordance with the number of the group. 

These were adult female white Wistar rats with a baseline body weight of 250–300 grams.  

On day 15 of the study, rats from all study groups (6 groups) were placed in a hyperbaric chamber (1.6 

atm, which is consistent with a simulation of diver’s immersion at a depth of 16 m; it is an equivalent 

of pressure in a hyperbaric chamber used for therapeutic purposes) for 120 minutes. Female rats 

breathed atmospheric air. 

Liver sections of each of the rats were used for the preparation of histological samples which were 

evaluated under light microscopy after appropriate staining. The samples were also tested 

immunohistochemically with antibodies against proteins activated in the course of all the investigated 

autophagy types and macro - autophagy stages. 

The liver sections collected for evaluation under light microscopy were fixed in 10% formalin and 

subsequently dehydrated in a range of alcohols of increasing concentrations. The samples were 

processed in paraffin. Paraffin blocks were cut in a rotational microtome into 6-micrometer thick 

sections.  

These sections were stained with haematoxylin and tested immunohistochemically with Beclin 1, LC3B, 

RAB7 and HSC73 proteins. A three-step LSAB method with paraffin blocks was used for 

immunohistochemical tests. 

Photographs were taken using a Colour Video Camera CCD-IRIS (Sony), a camera connected to                            

a computer. 

The results of immunohistochemical tests were evaluated: 

1. qualitatively, taking into account the intensity of the stained reaction at a site of the antigen–

antibody reaction in tested rat liver sections in individual groups; 

2. quantitatively by summing up mean surface areas occupied by a positive 

immunohistochemical reaction in individual groups for all the tested antibodies. 

One-way ANOVA and Student’s t-test were used for a statistical analysis. 

The study duration, i.e. 30 days, was dictated by the need to analyze long-term consequences of using 

L-arginine and the effects of hyperbaric conditions on autophagy types and macro - autophagy stages.  

The dose and time of the initiation of L-arginine supplementation were similar to those used in the 

clinic. 

Results 

-- Macroscopic morphological evaluation  

This was the presentation of a normal organ without any pathological lesions. 

-- Immunohistochemical tests 

Beclin 1, LC3B, RAB7 – hyperbaric conditions: 

The mean surface area of a positive immunohistochemical reaction for Beclin 1, LC3B and RAB7 in the 

liver of female rats subjected to hyperbaric treatment increased compared to controls in animals 

evaluated directly after being taken out of the hyperbaric chamber (DHI), was the same in female rats 

tested 5 days after being taken out of the hyperbaric chamber (DHII) and decreased to the level 
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comparable with controls in the group of animals whose liver was tested 10 days after being taken out 

of the hyperbaric chamber (DHIII). 

HSC73 – hyperbaric conditions: 

The mean surface area of a positive immunohistochemical reaction for HSC73 increased in                                     

a statistically significant way compared to controls in the liver of female rats subjected to hyperbaric 

treatment and evaluated 5 days after being taken out of the hyperbaric chamber (DHII), i.e. on day 20 

of the study. It also increased in the group of animals tested 10 days after being taken out of the 

hyperbaric chamber (DHIII), i.e. on day 30 of the study, but decreased to the level comparable to 

controls for the group of animals whose liver was assessed directly after being taken out of the 

hyperbaric chamber (DHI). 

Beclin 1, LC3B, RAB7 – hyperbaric conditions + Nitric Oxide (NO):  

Nitric Oxide administered to female rats subjected to hyperbaric treatment increased the mean 

surface area of a positive immunohistochemical reaction for Beclin 1, LC3B and RAB7 in the liver of rats 

tested directly after being taken out of the hyperbaric chamber (DHNOI) compared to the mean 

reaction for this protein observed in female rats subjected to hyperbaric treatment only and tested at 

the same time point. In groups subjected to hyperbaric treatment and Nitric Oxide supplementation, 

this reaction remained the same for the group tested 5 days after being taken out of the hyperbaric 

chamber (DHNOII), and, in the group tested 10 days after being taken out of the hyperbaric chamber, 

it decreased to the level observed in rats subjected to hyperbaric treatment only and tested directly 

after being taken out of the hyperbaric chamber (DHI) and 5 days after being taken out of the 

hyperbaric chamber (DHII). 

HSC73 – hyperbaric conditions + Nitric Oxide (NO):  

Nitric Oxide administered to female rats subjected to hyperbaric treatment increased the mean 

surface area of a positive immunohistochemical reaction for HSC73 in the liver of female rats tested 5 

days after being taken out of the hyperbaric chamber (DHNOII), i.e. on day 20 of the study, and in the 

group tested 10 days after being taken out of the hyperbaric chamber (DHNOIII), i.e. on day 30 of the 

study, compared to the reaction for this protein observed in female rats subjected to hyperbaric 

treatment only and tested 10 days after being taken out of the hyperbaric chamber (DHIII), i.e. on day 

30 of the study. 

Nitric Oxide administered to female rats subjected to hyperbaric treatment and decapitated directly 

after being taken out of the hyperbaric chamber (DHNOI) did not increase the mean surface area of a 

positive immunohistochemical reaction for HSC73 compared to the reaction for this protein observed 

in female rats subjected to hyperbaric treatment only and tested 10 days after being taken out of the 

hyperbaric chamber (DHIII), i.e. on day 30 of the study.  

 

Summary: 

1A Hyperbaric treatment promoted the process of substrate enclosure in an autophagosome, i.e. 

the process of covering it with phagophore, enhanced the process of autophagosome formation in the 

course of autophagy (of which the only reliable marker is currently the LC3B protein) and stimulated 

the process of late endosomal transport and autophagosome maturation in rat liver cells, which was 

observed on day 15 of the study in animals decapitated directly after being taken out of the hyperbaric 

chamber. 
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These phenomena persisted up to day 20 of the study, i.e. 5 days after the cessation of high pressure 

treatment.   

On day 30 of the study, i.e. 10 days after taking the animals out of the hyperbaric chamber, the 

processes of covering the substrate with phagophore and autophagosome formation as well as the 

processes of autophagosome maturation and late endosomal transport in the course of autophagy in 

female rat liver cells were not observed (no reactions for Beclin 1, LC3B or RAB7). 

Hyperbaric conditions promoted the process of protective HSC73-type protein formation in female rat 

liver cells. This process became more intensive with time, i.e. 5 days after taking the animals out of the 

hyperbaric chamber and was even more enhanced 10 days after taking the animals out of the 

hyperbaric chamber, which was observed on days 20 and 30 of the study, respectively.  The process of 

protective HSC73-type protein formation was not observed in the animals tested directly after being 

taken out of the hyperbaric chamber. 

1B Nitric Oxide supplementation combined with hyperbaric treatment intensified the process of 

substrate enclosure in an autophagosome, i.e. the process of covering it with phagophore and ultimate 

autophagosome formation, thereby promoting the process of autophagosome formation, and 

enhanced the processes of late endosomal transport and autophagosome maturation in the course of 

autophagy in female rat liver cells, which was observed on day 15 of the study, i.e. directly after taking 

the animals out of the hyperbaric chamber. 

These effects persisted up to day 20 of the study, i.e. 5 days after the cessation of high pressure 

treatment and Nitric Oxide (NO) supplementation.  

On day 30 of the study, i.e. 10 days after taking the animals out of the hyperbaric chamber, the 

aforementioned phenomena decreased to the level observed in groups subjected to hyperbaric 

treatment only and assessed on days 15 and 20 of the study, i.e. directly after being taken out of the 

hyperbaric chamber and 5 days later, but these values were still higher than in controls. 

Nitric Oxide supplementation combined with hyperbaric treatment also intensified the process of 

protective HSC73-type protein formation in female rat liver cells; their production was the most 

intense on day 20 of the study and persisted to day 30 of the study. Nevertheless, there were no effects 

of Nitric Oxide (NO) supplementation in animals subjected to hyperbaric treatment and decapitated 

directly after being taken out of the hyperbaric chamber. The mean surface area of a positive 

immunohistochemical reaction in the liver of female rats decapitated directly after being taken out of 

the hyperbaric chamber remained at the same high level as in the group without Nitric Oxide 

supplementation tested 10 days after being taken out of the hyperbaric chamber. 

Conclusions 

I. Pressure that is higher than atmospheric pressure (hyperbaric conditions) in liver cells: 

1. Enhances macro - autophagy, which is observed directly after the cessation of hyperbaric treatment; 

it is also enhanced after 5 days but declines to the level observed in controls after 10 days.   

At this time, the following phenomena were observed:  

-  enhanced enclosure of substrates in an autophagosome (their covering with phagophore) – 

(an increase in the activity of Beclin 1); 

- enhanced late endosomal transport and accelerated autophagosome maturation (an increase 

in the activity of RAB7); 
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-  increased amount of autophagosomes (an increase in the activity of LC3B) directly after a 

return to atmospheric pressure and a statistically insignificant decrease after 5 days. 

Macro - autophagy becomes weaker with time that lapsed from the cessation of hyperbaric treatment. 

2. Enhances chaperone-mediated autophagy, which is observed only 5 days after the cessation of 

hyperbaric treatment and persists at an even higher level until the end of the study (an increase in the 

count of chaperone HSC73 proteins in cells). 

Autophagy in this mechanism becomes more enhanced with time that lapsed from the cessation of 

hyperbaric treatment. 

II. A combination of high pressure with supplementation of L-arginine, which is an exogenous 

Nitric Oxide (NO) in liver cells:   

1. Enhances the process of chaperone-mediated autophagy and macro-autophagy compared to 

hyperbaric treatment only, which is observed directly after the cessation of hyperbaric treatment and 

persists at the same level until the end of the observation.  

At this time, the following phenomena were observed: 

- enhanced enclosure of substrates in an autophagosome (their covering with phagophore) – 

(an increase in the activity of Beclin 1); 

- increased amount of autophagosomes (an increase in the activity of LC3B);  

- enhanced late endosomal transport and accelerated autophagosome maturation (an increase 

in the activity of RAB7); 

- increased amount of protective HSC73-type proteins in liver cells.  

III. High pressure temporarily intensifies macro-autophagy and, in the long run, enhances 

protective HSC73-type protein formation in liver cells. 

IV. High pressure combined with simultaneous Nitric Oxide supplementation enhances high 

pressure-stimulated macro-autophagy and protective protein formation in liver cells. Autophagy 

persists at a high level long after the cessation of the aforementioned factors. 

V.  High pressure and Nitric Oxide may be used for both short-term (hyperbaric treatment) and 

long-term (hyperbaric treatment + NO) stimulation of autophagy in liver cells. 

 

 

 


