
STRESZCZENIE 

Wstęp: Cyklosporyna A jest silnym lekiem immunosupresyjnym wykorzystywanym  

u pacjentów po transplantacji narządów i w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Ograniczenie jej 

zastosowania wynika z toksyczności narządowej, w tym z hepatotoksyczności. W badaniach 

doświadczalnych wykazano uszkodzenie morfologii i funkcji wątroby zwierząt poddanych działaniu 

CsA. Jednym z mechanizmów uszkodzenia wątroby przez CsA jest stres oksydacyjny. Zastosowanie 

agonistów receptora PPARγ w modelach doświadczalnych polekowego uszkodzenia wątroby 

wykazało ich udział w utrzymaniu równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej komórek oraz działanie 

przeciwzapalne, antyapoptotyczne i ochronne wobec mitochondriów. 

Cel: Celem pracy była ocena wpływu wybranych agonistów PPARγ, egzogennego  

roziglitazonu i endogennej 15-deoxy-Δ12,14 – prostaglandyny J2, na procesy uszkodzenia wątroby u 

zwierząt poddanych toksycznemu działaniu CsA.  

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na 48 dorosłych samcach białych szczurów rasy 

Wistar. Zwierzęta podzielono na 6 grup doświadczalnych: grupa A (grupa kontrolna) - otrzymywała 

0,9% NaCl, Grupa B (CsA) - Cyklosporynę A, Grupa C (Rozi) -  Roziglitazon, Grupa D (CsA+Rozi) - CsA + 

Roziglitazon, Grupa E (PGDJ2) - prostaglandynę J2, Grupa F (CsA+PGDJ2) - Cyklosporynę A + 

prostaglandynę J2. Cyklosporyna A w dawce 15mg/kg m.c./dobę była podawana podskórnie, 

Roziglitazon w dawce 8mg/kg m.c./dobę -  dożołądkowo, PGDJ2 w dawce 30 µg/kg m.c./dobę - 

dootrzewnowo. Zwierzęta usypiano  

w ostatnim dniu doświadczenia. Ocenę funkcji wątroby przeprowadzono w oparciu o analizę 

parametrów biochemicznych: stężeń ALT, AST i bilirubiny w surowicy krwi. Ocenie poddano wybrane 

parametry stresu oksydacyjnego oraz równowagi red-oks komórki: stężenia GSH, GSSG, produktów 

peroksydacji lipidów (MDA+4HAE), stosunki stężeń ADP/ATP, NAD+/NADH, NADP+/NADPH oraz 

aktywność kaspazy 3 w homogenatach wątroby. Wyniki badań biochemicznych poddano analizie 

statystycznej. Do badań mikroskopowych pobrano wycinki  

z prawego i lewego płata wątroby, następnie skrawki wybarwiono hematoksyliną i eozyną (H+E) oraz 

PAS. Ocenę zmian morfologicznych dokonano w mikroskopie świetlnym. 

Wyniki: Badania biochemicznie wykazały wzrost stężeń ALT, AST, bilirubiny  

i parametrów stresu oksydacyjnego w surowicy krwi zwierząt poddanych działaniu CsA.  

W grupie szczurów otrzymujących CsA i agonistę PPARγ obserwowano istotne statystycznie obniżenie 

stężeń wykładników funkcji wątroby w stosunku do grupy CsA. Badania przeprowadzone w 

homogenatach wątroby wykazały, że zastosowanie agonisty PPARγ -  roziglitazonu lub PGDJ2 



normalizowało parametry stresu oksydacyjnego wywołanego działaniem CsA. W grupie zwierząt 

otrzymujących agonistę PPARγ i CsA zaobserwowano istotny statystycznie wzrost stężenia GSH oraz 

spadek stężenia GSSG w stosunku do grupy otrzymującej CsA. Stężenie MDA w grupach 

otrzymujących CsA i agonistę PPARγ było istotnie niższe w stosunku do grupy CsA. W badaniu 

wykazano, istotne statystycznie zmniejszenie stosunku ADP/ATP w obu grupach zwierząt 

otrzymujących agonistę PPARγ razem z CsA  

w porównaniu do grupy otrzymującej CsA. Obserwowano także wzrost stosunku NAD+/NADH oraz 

zmniejszenie stosunku NADP+/NADPH w grupie CsA + Rozi oraz w grupie CsA + PGDJ2  

w porównaniu do grupy CsA. Badania biochemiczne wykazały spadek aktywności kaspazy 3  

w homogenatach wątroby zwierząt otrzymujących CsA + agonistę PPARγ w stosunku do grupy 

zwierząt poddanej działaniu CsA. W mikroskopie świetlnym u zwierząt poddanych działaniu CsA 

obserwowano cechy przekrwienia biernego, poszerzenie naczyń zatokowych, naciek  

z limfocytów i plazmocytów, ogniska martwicy hepatocytów, w pojedynczych komórkach cechy 

zwyrodnienia wodniczkowego i stłuszczenia. W preparatach wątroby zwierząt grup leczonych: CsA + 

Rozi i CsA + PGDJ2 rozległość występowania i natężenie tych zmian były znacznie ograniczone w 

porównaniu do grupy CsA. W tych grupach wykazano zachowany układ beleczkowy i prawidłową 

zawartość glikogenu w cytoplazmie hepatocytów. 

Wnioski: Uzyskane wyniki badań biochemicznych i mikroskopowych pozwalają wnioskować, 

że wybrani agoniści PPARγ (roziglitazon i PGDJ2) wykazują działanie protekcyjne na wywołane CsA 

uszkodzenie struktury i funkcji wątroby. Stwierdzono, że agoniści PPARγ obniżają stężenie 

wykładników uszkodzenia wątroby w surowicy krwi zwierząt doświadczalnych oraz normalizują  

parametry świadczące o stresie oksydacyjnym i zaburzeniu równowagi red-oks komórek wątroby, a 

także stabilizują funkcję mitochondriów i wykazują działanie antyapoptotyczne. Uzyskana poprawa 

wyników badań biochemicznych koresponduje z obserwowaną w obrazie mikroskopowym poprawą 

zmian morfologicznych. Należy przypuszczać, że wybrani agoniści PPARγ mogą pełnić funkcję 

ochronną w modelu doświadczalnym hepatotoksyczności CsA. Zastosowanie agonistów receptora 

PPARγ w terapii immunosupresyjnej CsA wymaga dalszych badań doświadczalnych i klinicznych. 

 

 


