
STRESZCZENIE  
 

Apoptoza, oznaczająca  "śmierć komórki", jest naturalnym mechanizmem, który zapewnia 

homeostazę komórek i zabezpiecza przed niekontrolowanym wzrostem komórek. W jajnikach  

większość pęcherzyków ulega atrezji w ściśle  kontrolowanym hormonalnie procesie 

apoptotycznym. Proces ten może ulec przyspieszeniu przez stosowanie leków cytostatycznych, 

jak kladrybina (2-Cda). Lek ten, analog nukleozydowy purynowy,  który chemicznie naśladuje 

nukleozydową adenozynę, jest szeroko stosowany w leczeniu różnych chorób, takich jak 

przewlekła białaczka limfocytowa, białaczka włochatokomórkowa, stwardnienie rozsiane i 

choroby autoimmunologiczne. 2-Cda odporna jest na rozpad pod wpływem enzymu deaminazy 

adenozyny, co prowadzi do wewnątrzkomórkowej akumulacji i zakłóceń syntezy DNA. Dzięki 

temu dochodzi do indukcji apoptozy,  w której bierze udział wiele genów, enzymów i 

receptorów. Ze względu na ten proces może dochodzić  do szybkiego wyczerpania komórek 

rozrodczych i zwyrodnienia atretycznego pęcherzyków jajnika. Przeprowadzono wiele badań 

na temat wpływu kladrybiny na komórki limfatyczne, jednak niewiele jest danych na temat 

wpływu kladrybiny na żeński układ rozrodczy. 

Celem tego badania była ocena wpływu  2-Cda  na apoptozę komórek ziarnistych pęcherzyków 

jajnika, co może prowadzić do przedwczesnej niewydolności jajników. Cel ten został 

osiągnięty poprzez ocenę zmian histomorfologicznych  pęcherzyków jajnika będących pod 

wpływem kladrybiny i poprzez ocenę immunohistochemiczną procesu proliferacji i apoptozy  

poprzez ocenę  ekspresji  określonych markerów takich jak:  białko supresorowe P53 - 

odgrywające rolę w regulacji lub progresji cyklu komórkowego i apoptozy;  Antygen Ki-67 – 

komórkowy marker proliferacji,  Kaspazę 3 – enzymatyczny wykonawca apoptozy; BAX 

(enzym proapoptotyczny) i BCL-2 (enzym przeciwapoptotyczny) - regulatory  apoptozy. 

Wszystkie eksperymenty przeprowadzono na dorosłych samicach białych szczurów rasy 

Wistar, pozostających w standardowych warunkach laboratoryjnych. Zwierzęta zostały losowo 

podzielone na 5 grup (każda licząca 5 szczurów): 

Grupa kontrolna i cztery grupy eksperymentalne, które zostały dalej podzielone w następujący 

sposób:  

Grupa I i II : zwierzętom podawano kladrybinę s.c. jak w schemacie leczenia chorób 

limfoproliferacyjnych (0,10mg/kg/24h) przez 7 kolejnych dni. Grupa I – samice uśmiercano 



drogą dekapitacji 24 godziny po podaniu ostatniej dawki i pobierano jajniki do badań. 

Natomiast zwierzęta grupy II uśmiercano 4 tygodnie od podania ostatniej dawki 2-Cda, po 

czym pobierano materiał do analiz. 

Grupa III i IV: zwierzętom tych grup podawano kladrybinę s.c. jak w schemacie leczenia 

stwardnienia rozsianego (0,07mg/kg/24h) przez 6 kolejnych dni w trzech cyklach, z przerwą 

między tymi cyklami 5 tygodni. Grupa III – zwierzęta uśmiercano 24 godziny od podania 

ostatniej dawki leku , po czym pobierano jajniki do badań. Natomiast grupa IV stanowiły jajniki 

pobrane po 4 tygodniach po podaniu ostatniej dawki 2-Cda. 

Skrawki uzyskane z pobranych jajników zostały wybarwione H+E i przeanalizowane przy 

użyciu mikroskopu świetlnego. Ponadto przeprowadzono reakcje immunohistochemiczne z 

wykorzystaniem swoistych przeciwciał monoklonalnych: 

v Anti - p53 antibody produced in mouse, SIGMA P5813 

v Anti – Casp 3 antibody produced in mouse, SIGMA WH0000836M2 

v Anti – Bax antibody produced in mouse, SIGMA WH0000581M1 

v Anti – Bcl-2 antibody produced in mouse, SIGMA B3170 

v Anti-Ki67 – antibody AbD Serotec HCA006 

Materiał został oceniony przy użyciu mikroskopu świetlnego. Ocenie poddano również 

intensywność ekspresji poszczególnych białek. Otrzymane wyniki poddano analizie 

statystycznej. 

Archiwizację wyników wykonano na nośnikach elektronicznych. 

Uzyskane wyniki wykazały, że  najwyższą ekspresję proapoptotycznych białek (p53, BAX) i  

wykonawcy apoptozy,  kaspazy 3, uzyskano w grupie I. Ekspresja  kaspazy 3 w komórkach 

ziarnistych wykazała większą aktywność apoptotyczną, która koreluje z zaburzeniem 

dojrzewania oocytów. W  grupie II zaobserwowano tylko niewielki spadek ekspresji kaspazy 

3, co sugeruje zbyt krótki okres czasu na odwrócenie proapoptotycznego działania kladrybiny. 

W grupach eksperymentalnych, biorąc pod uwagę  dawkowanie 2-Cda tak jak w SM, 

zaobserwowano tylko słabą aktywność kaspazy 3, uzyskano wyniki podobne jak  w grupie 

kontrolnej. Ponadto we wszystkich czterech grupach eksperymentalnych zaobserwowano, że 

ekspresja enzymu antyapoptotycznego Bcl-2 jest  niższa w porównaniu z  grupą kontrolną. 



Kolejnym ważnym  zjawiskiem była ekspresja Ki-67, której największe nasilenie 

zaobserwowano w grupie III i IV  (2-Cda dawkowana:  0,07mg/kg/24h w schemacie 

cyklicznym).  

Ki-67 jest markerem aktywnego cyklu komórkowego,  wskazuje w tym przypadku na 

regenerację komórek ziarnistych po  zastosowaniu  2-Cda. 

Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują, że kladrybina blokuje funkcję enzymów 

antypoptotycznych, podczas gdy enzymy proapoptotyczne zostają aktywowane. 

W zależności od dawki i czasu trwania terapii kladrybiną apoptoza nasila się w komórkach 

ziarnistych, które są w aktywnej fazie cyklu komórkowego. Ponadto wyniki pokazują, że 

kladrybina spowalnia szybkość proliferacji komórek pęcherzyków jajnikowych Badanie to 

wykazało, że  kladrybina podawana w mniejszych dawkach w schemacie cyklicznym  

powoduje apoptozę w mniejszym stopniu niż raz podawana w dużej dawce. 

Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na przedstawienie następujących wniosków: 

1. Aplikacja Kladrybiny według modelu stosowanego w leczeniu białaczki 

włochatokomórkowej oraz w schemacie leczenia stwardnienia rozsianego, 

nie wywołuje, widocznych na poziomie mikroskopii świetlnej, zmian 

morfologicznych w jajnikach zwierząt doświadczalnych. 

2. Kladrybina – 2 - CdA wywiera wpływ na aktywność kluczowych białek 

procesu apoptozy i proliferacji komórek ziarnistych pęcherzyków 

jajnikowych zwierząt doświadczalnych. 

3. Proces regulacji apoptozy i proliferacji komórek ziarnistych pęcherzyków 

jajnikowych uzależniony jest od wielkości aplikowanej dawki i czasu 

stosowania 2-CdA 

4. Analiza aktywności białek odgrywających kluczową rolę w procesach: 

apoptozy i proliferacji, może być narzędziem do oceny rezerwy jajnikowej 

zwierząt objętych eksperymentem.  

 

Otrzymane wnioski z przeprowadzonych badań mogą sugerować potrzebę dalszych, bardziej 

szczegółowych analiz w celu ich wykorzystania w medycynie rozrodu, zwłaszcza w leczeniu 



onkologicznym młodych kobiet. Jednakże otrzymane przeze mnie wyniki badań 

prowadzonych na zwierzętach eksperymentalnych, nie mogą być w pełni przenoszone na 

reakcje organizmu ludzkiego na zastosowanie 2-CdA. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Apoptosis, in other words “cell death”, is a natural mechanism leading to a homeostasis of 

cells and secures against uncontrolled cell growth. In the ovaries most follicles will undergo 

atresia, a tightly hormonally controlled apoptotic process. This process may be accelerated by 

the usage of cytostatic drugs, such as Cladribine (2-Cda). This drug, a purine nucleoside 

analogue which chemically mimics the nucleoside adenosine, is widely used for the treatment 

in various diseases such as chronic lymphocytic leukemia, hairy cell leukemia, Multiple 

Sclerosis and autoimmune diseases. 2-Cda is rather resistant to the breakdown by the enzyme 

adenosine deaminase, leading to an intracellular accumulation and interference of the DNA-

synthesis. By this apoptosis is induced, in which many genes, enzymes and receptors are 

involved. Due to this process it may lead to a fast depletion of the ovarian germ cells and 

atretic degeneration of ovarian follicles. A vast amount of research has been conducted on the 

impact of cladribine on lymphatic cells, however there is little data on the effects of cladribine 

on the female reproductive system. 

The aim of this study was to examine the influence of 2-Cda on the apoptosis of granulosa 

cells of ovarian follicles leading possibly to an premature ovarian insufficiency. This aim was 

achieved by evaluating the histomorphological changes of ovarian follicles due to Cladribine-

therapy and by assessing immunohistochemically the rate of proliferation and apoptosis by 

evaluating the expression of specific markers as: Tumor suppressor protein P53-  playing a 

role in regulation or progression through the cell cycle and apoptosis; Antigen Ki-67 – a 

cellular marker of proliferation, Caspase 3 – an enzymatic executor of apoptosis; BAX (a 

proapoptotic enzyme)  and BCL-2 (an antiapoptotic enzyme) -  both regulators of apoptosis. 

All experiments were performed on adult female white Wistar rats, staying in standard 

laboratory conditions. The animals were randomly split into 5 groups (each counting 5 rats): 

A control group and four experimental groups, which were further divided as follows:   

Group I and II : were given Cladribine s.c. as in the scheme of treating lymphoproliferative 

diseases (0,10mg/kg/24h) through 7 days in a row. Group I was put to death 24hrs after the 

last dose, whereas Group II was decapitated 4 weeks after the last dose of 2-Cda. 



Group III and IV: were given Cladribine s.c. as in the scheme of treating multiple sclerosis 

(0,07mg/kg/24h) through 6 days in a row in three cycles, with a break between those cycles of 

5 weeks. Group III was decapitated after 24hrs and Group IV after 4 weeks after the last 

dosage of 2-Cda. 

The sections collected from those specimen got analyzed under the light microscope, after the 

H&E and the Massons staining was performed. Furthermore the analysis of 

immunohistochemical reactions was performed by using specific monoclonal antibodies: 

v Anti - p53 antibody produced in mouse, SIGMA P5813 

v Anti – Casp 3 antibody produced in mouse, SIGMA WH0000836M2 

v Anti – Bax antibody produced in mouse, SIGMA WH0000581M1 

v Anti – Bcl-2 antibody produced in mouse, SIGMA B3170 

v Anti-Ki67 – antibody AbD Serotec HCA006 

The material was assessed using a light microscope. The intensity of the expression of 

individual proteins was also assessed. The obtained results were analyzed statistically. 

The results were archived on electronic media 

The results obtained showed that the highest expression of the proapoptotic enzymes (p53, 

BAX) and the apoptosis executor, caspase 3, was observed in Group I . The caspase 3 

expression in the granulosa cells indicates an increased apoptotic activity, which correlates 

with a disturbance in the maturation of oocytes. In Group II there was just a little decline in 

the caspase 3 expression observed, what suggests a too short of a period of time for reversing 

the proapoptotic effect of cladribine. In the experimental groups given the 2-Cda dosage 

regime as in MS there was just a weak caspase 3 expression observed, similar results were 

obtained in the control group. Furthermore in all four experimental groups the expression of 

the anti-apoptotic enzyme Bcl-2 was observed to be lower in comparison to the control group.  

Another important finding was the expression of Ki-67, which was observed to be the highest 

in group III and IV (2-Cda Dosage : 0,07mg/kg/24h in a cyclic scheme).  

Ki-67 being a marker of the active cell-cycle indicates in this case a regeneration of the 

granulosa cells after the 2-Cda application. 



Summarizing, the results obtained indicate that cladribine blocks the function of antiapoptotic 

enzymes whereas the proapoptotic enzymes get activated.  

Depending on the dose and duration of cladribine-therapy apoptosis is intensified in granulosa 

cells being in the active phase of the cell-cycle. Furthermore the results show that cladribine 

slows down the proliferation rate of follicular cells. This study showed that Cladribine given 

in smaller doses in a cyclical scheme causes apoptosis in a lesser extent than given once in a 

high dose.  

The analysis of the obtained research results allows to present the following conclusions: 

1. The application of Cladribine according to the scheme used in the treatment of hairy 

cell leukemia and in the treatment regimen of multiple sclerosis does not cause, visible 

at the level of light microscopy. morphological changes in the ovaries of the 

experimental animals,  

2. Cladribine - 2 - CdA exerts an influence on the activity of key proteins in the apoptotic 

process and the proliferation of granulosa cells in ovarian follicles. 

3. The process of regulating apoptosis and proliferation of granulosa cells of the ovarian 

follicles depends on the size of the applied dose and the duration of 2-CdA 

application. 

4. The analysis of the activity of proteins that play a key role in the processes of 

apoptosis and proliferation, can be a tool to assess the ovarian reserve of animals 

included in the experiment. 

 

The obtained conclusions from the conducted research may suggest the need for further and 

more detailed analyzes in order to use them in reproductive medicine, especially in the 

oncological treatment of young women. However, the results of experimental animals 

obtained by me cannot be fully transferred to the reactions of the human body to the use of 2-

CdA. 

 


