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Streszczenie rozprawy doktorskiej:  

 

„Ocena morfologiczna i immunohistochemiczna bariery krew-powietrze po aplikacji analogu 

puryn (kladrybina, 2-Cda) w dawkach stosowanych w terapii białaczki włochatokomórkowej 

na modelu zwierzęcym.” 

 

 Zapalenie, włóknienie i regeneracja tkanki płucnej związane są z procesami destrukcji 

i wymiany pojedynczych lub grup komórek. Trzy typy śmierci komórek leżą u podstaw ostrych 

i przewlekłych chorób płuc. Proces śmierci komórkowej z jednej strony umożliwia usunięcie 

uszkodzonych komórek, a z drugiej może stymulować proces włóknienia płuc. Proces apoptozy 

przebiega w sposób zaprogramowany i zależny od udziału kaspaz. Martwica jest procesem 

biernym i patologicznym zachodzącym w komórkach eksponowanych na zewnątrzpochodne 

czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne. Autofagia stanowi w wielu przypadkach 

strategię przeżycia komórki w warunkach stresowych, takich jak: głodzenie, hipoksja lub 

wpływ chemioterapeutyków. Bierze także udział w degradacji niepotrzebnych, źle 

sfałdowanych lub uszkodzonych białek, zapobiegając ich akumulacji. Poszczególne szlaki 

śmierci komórek występują często w tym samym czasie. Markerem apoptozy jest kaspaza 3, 

markerem autofagii jest lekki łańcuch LC3 z izoformą β, zaś martwicy – kaspaza 1. 

 Celem pracy była ocena morfologiczna bariery krew-powietrze w oparciu o badania 

histochemiczne i immunohistochemiczne płuc samic szczura laboratoryjnego rasy Wistar po 

aplikacji kladrybiny w dawkach stosowanych w terapii białaczki włochatokomórkowej. 

Komórki przebadano pod kątem obecności apoptozy, śmierci autofagalnej i martwicy. Poddano 

analizie proces fibrogenezy, oceniając ekspresję białka α-SMA i stosując barwienie dodatkowe 

wg metody Massona. Dokonano oceny procesu fibrynolizy dzięki analizie ekspresji białka 

MMP-1. Oceniono grubość przegród międzypęcherzykowych, stosując barwienie dodatkowe 

PAS. Oszacowano indeks proliferacyjny komórek w poszczególnych grupach. 

 W doświadczeniu wykorzystano zwierzęta o początkowej masie ciała 200–250 g, 

w wieku od 2,5 do 3 miesięcy. Szczury podzielono na 3 grupy po 5 samic w każdej. W grupach 

doświadczalnych A i B samicom podawano podskórnie 0,1 mg/kg m.c. kladrybiny 1x dziennie 

przez 7 kolejnych dni. Szczury uśmiercano po 24 godzinach w grupie A i po 4 tygodniach w 



grupie B, od podania ostatniej dawki kladrybiny. W grupie kontrolnej podawano podskórnie 

0,1 mg/kg m.c. 0,9% NaCl 1x dziennie przez 7 kolejnych dni, a zwierzęta poddano eutanazji 

24 h od podania ostatniej dawki NaCl. Wycinki płuc utrwalono w 10% zbuforowanej 

formalinie, poddano obróbce histologicznej i zatopiono w parafinie. Zabarwione skrawki 

tkankowe o grubości 5 μm poddano ocenie w mikroskopie świetlnym Olympus BX41. 

Dokumentacji fotograficznej dokonano przy użyciu kamery DP25 (Olympus, Tokyo, Japan). 

Wyniki reakcji immunohistochemicznej oceniano jakościowo, biorąc pod uwagę intensywność 

barwnego odczynu w poszczególnych grupach, oraz ilościowo przy użyciu programu 

komputerowego Cell^D (Olympus, Tokyo, Japan). W każdej grupie oceniano 3 losowo 

wybrane pola widzenia przy powiększeniu 400x. Analizie statystycznej poddano wyniki dla 

wybranych przeciwciał: kaspazy 3, LC3B, Ki-67 i kaspazy 1, a do analizy zmiennych użyto 

nieparametrycznego testu zgodności χ2 Pearsona. Oceny grubości przegród 

międzypęcherzykowych dokonano pod powiększeniem 400x w trzech losowo wybranych 

polach widzenia, w oparciu o 90 pomiarów w każdej grupie. Do analizy zmiennych użyto 

jednoczynnikowej analizy wariancji. Jako poziom istotności przyjęto α=0,05. 

 W grupie kontrolnej tkanka płucna wykazywała prawidłową architekturę zdrowego 

narządu. Zmiany morfologiczne o różnym nasileniu były widoczne w grupie eksperymentalnej 

A i B. Ciągłość ścian naczyń włosowatych przegród międzypęcherzykowcyh została 

przerwana, co spowodowało przekrwienie miąższu narządu w grupie A. W grupie A 

zaobserwowano nasilony odczyn immunohistochemiczny dla kaspazy 3. Odczyn 

immunohistochemiczny dla kaspazy 3 w grupie B był mniej nasilony. Odczyn 

immunohistochemiczny dla białka LC3B był obecny w badanych wycinkach płuc samic z 

grupy kontrolnej, a intensywność odczynu istotnie wzrosła w grupie B w stosunku do grupy 

kontrolnej. Oceniany jakościowo i ilościowo odczyn immunohistochemiczny dla kaspazy 1 we 

wszystkich badanych grupach był słabo wyrażony, jednak reakcja była bardziej intensywna w 

grupie B w porównaniu z grupą kontrolną. Grubość przegród międzypęcherzykowych była 

istotnie większa w grupach doświadczalnych w porównaniu z grupą kontrolną. 

 Kladrybina, w dawkach stosowanych w terapii białaczki włochatokomórkowej, wpływa 

na obraz morfologiczny płuc zwierząt doświadczalnych w postaci: zwiększenia grubości 

przegród międzypęcherzykowych, przekrwienia wtórnie do destrukcji komórek śródbłonka 

eksponowanych na działanie cytostatyku, transformacji mezenchymalnej komórek zrębu, 

uruchomienia szlaku apoptozy po 7-dniowym cyklu podawania 2-CdA i autofagii po 4-

tygodniowej przerwie w aplikacji cytostatyku, wzrostu ekspresji metaloproteinaz po cyklu 

podawania 2-CdA oraz aktywacji odczynu zapalnego głównie okołooskrzelikowego 



i okołonaczyniowego. Wyniki tej pracy rzucają nowe światło na morfologię tkanki płucnej po 

eksperymentalnej aplikacji kladrybiny i wzbogacają aktualną wiedzę na temat białaczki 

włochatokomórkowej z lokalizacją płucną. 


