
STRESZCZENIE 

Apoptoza (zaprogramowana śmierć komórek) jest jednym z procesów, w którym tlenek azotu 

odpowiedzialny jest za przebieg rozwoju embrionalnego oraz za prawidłowe utrzymanie homeostazy 

organizmów wielokomórkowych.  

Precyzyjne sterowanie procesem apoptozy ma zasadnicze znacznie dla przebiegu wielu chorób. Stąd 

leczenie wielu chorób zwanych cywilizacyjnymi za pomocą Adriamycyny oraz egzogennego tlenku 

azotu wpływających na proces apoptozy jest przedmiotem badań wielu naukowców.  

Adriamycyna (doksorubicyna) wbudowując się  w strukturę DNA rozrywa i fragmentuje helisę 

hamując replikację DNA i uniemożliwiając transkrypcję DNA na RNA. Choć mechanizm działania 

przeciwnowotworowego Adriamycyny nie jest do końca poznany, lek ten dzięki swoim wysoko 

selektywnym właściwościom znalazł szerokie zastosowanie w onkologii i hematologii. Stosowanie 

Adriamycyny ograniczone jest w znacznym stopniu przez jej działania niepożądane, w szczególności 

przez wywołaną wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym kardiotoksyczność oraz 

hepatotoksyczność.  

Endogenny aminokwas L-arginina jest prekursorem tlenku azotu. Zaburzenia przemiany L-argininy w 

NO w komórkach wiążą się m. in. z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami 

nowotworowymi, udarami mózgu, zaburzeniami czynności wątroby czy ze zmianami miażdżycowymi 

i cukrzycą. Badania nad argininą ukierunkowane są na nowe terapie przeciwnowotworowe. 

Wykazano, że tlenek azotu w zależności od typu nowotworu, wpływa w sposób złożony na proces 

apoptozy, np. hamuje apoptozę komórek czerniaka ludzkiego. 

Apoptoza komórek wątrobowych jest podstawową składową ostrych i przewlekłych chorób wątroby. 

Zapalenie, włóknienie i regeneracja czy odbudowa tkanki wątrobowej związane są z procesami 

apoptotycznymi. Apoptoza umożliwia usunięcie zdegenerowanych i uszkodzonych komórek, a z 

drugiej strony pobudza proces włóknienia wątroby. Proces apoptozy może przebiegać w różny 

sposób, przy zaangażowaniu odmiennych oragelli komórkowych, jednak cechą wspólną różnych 

szlaków jest udział kaspaz (proteaz cysteinowych) w procesie. 

Oprócz programowanego procesu apoptozy, śmierć komórki może zachodzić za pośrednictwem kilku 

innych mechanizmów, z których najbardziej powszechne są: bierny proces nekrozy oraz 

programowany proces autofagii. Poszczególne szlaki śmierci występują często jednocześnie i są 

trudne do rozróżnienia. Uruchamiają się w różnych przedziałach czasowych i mogą przebiegać 

niezależnie lub wzajemnie się uzupełniać.  

Nekroza jest procesem biernym i patologicznym, a zachodzi pod wpływem czynników fizycznych, 

chemicznych lub biologicznych.  

Programowana śmierć białek, dzięki której z organizmu usuwane są białka uszkodzone, niepoprawnie 

sfałdowane czy z innych względów zbędne,  kontrolowana jest poprzez proces degradacji 

proteasomalnej. Proteasomy to złożone kompleksy białkowe o stałej sedymentacji. Proteasom ludzki 

26S ma zdolność hydrolizy przeznaczonych do degeneracji białek oznaczonych przez przyłączenie 

ubikwityny.  

Innym procesem związanym ze śmiercią komórki jest autofagia. Stanowi ona w wielu przypadkach 

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

stosowanie chemioterapeutyków. Bierze także udział w degradacji niepotrzebnych lub uszkodzonych 

białek o długim okresie półtrwania oraz różnych części organelli komórki, zapobiegając akumulacji 



tych struktur oraz utrzymując homeostazę organizmu. Markerem autofagii jest lekki łańcuch LC3 z 

izoformami LC3A, LC3B i LC3C 

Wyniki tej rozprawy mogą pomóc w badaniach nad możliwością sterowania obumierania 

hepatocytów pod wpływem Adriamycyny, przy użyciu egzogennego tlenku azotu. 

CEL PRACY 

Celem pracy jest immunohistochemiczna ocena typu śmierci hepatocytów szczura indukowanej 

jednorazową dawką Adriamycyny uwzględniającą czynnik czasu. 

W/w komórki przebadano pod kątem:  

1.      Obecności apoptozy ¬– oceniając indeks apoptozy oraz ekspresję kaspazy 3.  

2.      Obecności śmierci autofagalnej – oceniając ekspresję białka LC3B. 

3.      Obecności śmierci proteasomalnej – oceniając ekspresję ubikwityny. 

4.      Obecności nekrozy – oceniając ekspresję kaspazy 1. 

 

MATERIAŁ 

¬ 

Do doświadczenia użyto dobrane losowo szczury, samice szczepu Wistar, o początkowej masie ciała 

200-250 g, w wieku od 2,5 do 3 miesięcy. Zwierzęta odżywiano standardowa paszą – LSM i pojono ad 

libitum wodą. Zwierzęta podzielono na 6 równolicznych grup – po 8 samic w każdej. W trzech 

grupach doświadczalnych samicom podano jednorazowo dootrzewnowo odpowiednio: I grupa – 5 

mg/kg m.c. Adriamycyny i dekapitowano po 4 tygodniach; III grupa –5 mg/kg m.c. Adriamycyny i 

dekapitowano po 7 tygodniach; V grupa –5 mg/kg m.c. Adriamycyny, a po 4 tygodniach podawano 

per os 40 mg/kg m.c. L-argininy co drugi dzień przez 2 tygodnie i dekapitowano po 7 tygodniach 

trwania doświadczenia.  

W grupach kontrolnych podano analogicznie jednorazowo dootrzewnowo: II grupa – 0,5 ml 0,9% 

NaCl i dekapitowano po 4 tygodniach; IV grupa –  0,5 ml 0,9% NaCl i dekapitowano po 7 tygodniach; 

VI grupa – 0,5 ml 0,9% NaCl, następnie po 4 tygodniach trwania doświadczenia podawano per os ok. 

2 ml wody destylowanej, co drugi dzień przez 2 tygodnie i dekapitowano po 7 tygodniach trwania 

doświadczenia.  

METODY 

Po dekapitacji zwierząt wątroby zostały poddane oględzinom makroskopowym, a następnie 

zabarwione preparaty prawego płata wątroby o grubości 5 μm poddano badaniom histologicznym w 

mikroskopie świetlnym. Zwrócono szczególną uwagę na cechy śmierci komórek wątroby widoczne na 

preparatach. Dokumentacji fotograficznej dokonano przy użyciu aparatu fotograficznego do zdjęć 

mikroskopowych: Jenaval Contrast Carl Zeiss. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej.   

Do określenia ilościowego stopnia nasilenia apoptozy w preparatach pochodzących z wątroby 

posłużono się indeksem apoptozy (AI, Apoptotic Index). Na preparatach barwionych hematoksyliną i 

eozyną liczono w powiększeniu mikroskopowym ilość piknotycznych jąder w 100 obserwowanych 

hepatocytach w preparatach wątroby w badanej doświadczalnej grupie i porównywano z 

odpowiadającą jej grupą kontrolną. Wyniki przedstawiono w %. Podczas liczenia posługiwano się 



mikroskopem projekcyjnym (MP3 Nr 1185, PZO Poland). Wyniki badań poddano analizie 

statystycznej. 

        Wycinki prawego płata wątroby szczurów pobrane do badań immunohisto-chemicznych 

utrwalone były w 10% formalinie, odwodnione we wzrastających stężeniach alkoholi, prześwietlone 

w ksylenie i zatopione w bloczkach parafinowych. Bloczki pocięto na 5 μm preparaty, które 

umieszczono na szkiełkach silanizowanych. 

Odparafinowane preparaty poddano obróbce cieplnej w środowisku kwaśnym dla przeciwciał 

przeciwko białkom: kaspaza 3, ubikwityna, LC3B, kaspaza 1. Po wystudzeniu i spłukaniu wodą 

destylowaną preparaty umieszczono w buforze TBS. Po zablokowaniu endogennej peroksydazy 

preparaty były inkubowane  przez 60 min w temperaturze pokojowej z króliczym przeciwciałem 

pierwotnym: 

• Dla kaspazy 3, (Lab Vision Ab-4; RB-1197-P0) w rozcieńczeniu 1/100 w buforze TBS/BSA 1% .  

• Dla kaspazy 1, (Lab Vision Ab-4; RB-1200-P0) w rozcieńczeniu 1/100 w buforze TBS/BSA 1% . 

• Dla ubikwityny, (ABCAM AB8134) w rozcieńczeniu 1/100 w buforze TBS/BSA 1% . 

• Dla LC3B (ABCAM AB64781) w rozcieńczeniu 1/100 w buforze TBS/BSA 1% . 

Dla uzyskania reakcji immunohistochemicznej używano zestawu odczynników, w skład którego 

wchodziły: biotynylowane przeciwciało wtórne przeciwko przeciwciałom mysim, króliczym, 

streptawidyna sprzęgnięta z peroksydazą chrzanową oraz  AEC – substrat-barwnik reakcji z 

peroksydazą chrzanową. Po użyciu każdego z odczynników preparaty płukano w buforze TBS. 

Zabarwione chromatogenem preparaty umieszczano w  roztworze hematoksyliny, a następnie obficie 

płukano wodą destylowaną. Preparaty nakrywano szkiełkami nakrywkowymi przy pomocy płynu 

Aquatex. Dokumentacji fotograficznej dokonano przy użyciu Colour Video Camera CCD-IRIS (Sony) 

połączonej z komputerem. 

Do każdego badanego preparatu robiono kontrolę negatywną – preparat, do którego nie dodano 

przeciwciała pierwotnego. 

Wyniki badań immunohistochemicznych oceniano jakościowo biorąc pod uwagę intensywność 

barwnego odczynu w miejscu reakcji antygen-przeciwciało w badanych narządach szczura, w 

poszczególnych grupach oraz ilościowo przy użyciu programu komputerowego Analysis-pro, wersja 3 

(Soft Imaging System GmbH, Niemcy) z każdego preparatu 3 losowo wybrane miejsca. Liczono pole 

powierzchni komórek wykazujących odczyn dodatni. Dokonano opracowania statystycznego 

wyników. 

Uzyskane wyniki badań zestawiono w postaci średnich oraz odchylenia standardowego średniej i 

opracowano statystycznie posługując się testem ONE WAY ANOVA.  

Analizie statystycznej poddano różnice w indeksie apoptozy i w średnim polu powierzchni 

zajmowanym przez dodatni odczyn immunohistochemiczny w poszczególnych grupach dla wszystkich 

badanych przeciwciał. 

 

WYNIKI 

Ocena makro- i mikroskopowa 

Nie zaobserwowano różnic w zachowaniu pomiędzy zwierzętami grup kontrolnych i doświadczalnych. 



Wątroba szczurów z grup kontrolnych II, IV, VI nie odbiegała wielkością i kształtem od normy 

podręcznikowej. Wątroba szczurów z grup doświadczalnych była znacznie większa. Miała wyraźnie 

zaokrąglony dolny brzeg a jej powierzchnia była gładka, guzowata, o bardzo napiętej  błonie 

włóknistej.  

W ocenie mikroskopowej w grupach kontrolnych tkanki wykazywała prawidłową architektonikę 

zdrowego narządu. We wszystkich grupach doświadczalnych dało się zauważyć podobne zmiany w 

różnym nasileniu ilościowym. Granice płacików anatomicznych były zatarte. Hepatocyty w wielu 

miejscach nie układały się w charakterystyczne dla wątroby beleczki. W obrębie płacików beleczki 

były ułożone chaotycznie. Dość liczne hepatocyty posiadały zniszczoną błonę komórkową. W 

cytoplazmie niektórych komórek widoczne były liczne wakuole. W niektórych komórkach o 

przerwanej błonie jądrowej brakowało jadra, w innych jądro było niekształtne, znacznie 

pomniejszone, ciemne, pyknotyczne. W niektórych jądrach obserwowano zwiększoną w stosunku do 

kontroli liczbę jąderek w jądrach. W śródmiąższu wątroby obserwowano „nagie jadra”, leżące 

niezależnie pomiędzy komórkami 

Światło włosowatych zatokowych naczyń wątroby było ogniskowo zmniejszone lub znacznie 

powiększone. Obecne w nich makrofagi wątrobowe były liczniejsze niż odnotowane w 

odpowiadających im grupach kontrolnych. Ciągłość ściany naczyń włosowatych została przerwana, co 

spowodowało liczne wynaczynienia i przekrwienie miąższu narządu. 

Indeks apoptyczny 

Adriamycyna wywołała apoptozę hepatocytów. L-arginina zmniejszyła natomiast apoptozę wywołaną 

uprzednio Adriamycyną. Indeks apoptozy utrzymywał się na poziomie odnotowanym w grupie samic 

badanych 4 tygodnie po podaniu Adriamycyny. 

Kaspaza 3 

W grupie kontrolnej zaobserwowano brak odczynu immunohistochemicznego dla kaspazy 3. Nasilony 

odczyn immunohistochemiczny dla kaspazy 3 obserwowano w grupie doświadczalnej I, w której 

samicom szczura podano Adriamycynę i dekapitowano po 4 tygodniach. Największy wzrost odczynu 

dla kaspazy 3 odnotowano w wątrobie samic badanych 7 tygodni po dawce Adriamycyny. W grupie 

samic po Adriamycynie i L-argininie był porównywalny z obserwowanym w grupie samic badanych 4 

tygodnie po dawce Adriamycyny. 

Kaspaza 1 

Oceniany jakościowo i ilościowo odczyn immunohistochemiczny w wątrobie samic szczura dla 

kaspazy 1 we wszystkich badanych grupach był bardzo słabo nasilony i porównywalny z kontrolą. 

Ubikwityna 

Najbardziej intensywny odczyn immunohistochemiczny dla ubikwityny obserwowany ogniskowo w 

hepatocytach wątroby samic szczura z grup doświadczalnych zauważono w grupie badanej 7 tygodni 

od podanej dawki Adriamycyny. Nieco mniej nasilony odczyn zaobserwowano w grupie samic 

badanych 4 tygodnie po podaniu Adriamycyny i w grupie samic, którym podano Adriamycynę, a po 4 

tygodniach L-argininę. Podobnie wielkość pola powierzchni zajmowanego przez dodatni odczyn 

immunohistochemiczny dla ubikwityny w wątrobie samic szczura statystycznie istotnie wzrosła w 

stosunku do grupy kontrolnej w grupie samic po Adriamycynie badanych 4 tygodnie po dawce leku. 

W grupie samic po Adriamycynie i L-argininie odczyn immunohistochemiczny był porównywalny z 

obserwowanym w grupie samic badanych 4 tygodnie po dawce Adriamycyny. 



LC3B 

Odczyn immunohistochemiczny dla białka LC3B był nasilony już w wycinkach wątroby samic z grup 

kontrolnych. Najbardziej intensywny odczyn dla LC3B obserwowany był w hepatocytach wątroby 

samic dekapitowanych po 7 tygodniach od podanej dawki Adriamycyny. Intensywność odczynu 

istotnie statystycznie wzrosła w grupie samic po Adriamycynie i L-argininie w stosunku do grupy 

samic dekapitowanych po 4 tygodniach i po 7 tygodniach.  Oceniona ilościowo wielkość pola 

powierzchni zajmowanego przez dodatni odczyn immunohistochemiczny dla białka LC3B w wątrobie 

samic szczura statystycznie istotnie wzrosła w stosunku do grupy kontrolnej w grupie samic po 

Adriamycynie, badanych 4 tygodnie po dawce leku. Po 7 tygodniach wzrosła jeszcze bardziej. 

Największy wzrost odczynu dla białka LC3B odnotowano w wątrobie samic badanych 7 tygodni po 

dawce Adriamycyny, którym podano L-argininę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ABSTRACT 

Apoptosis (programmed cell death) is one of the processes, in which nitric oxide is responsible for 

the course of embryonic development and for proper maintenance of homeostasis of multicellular 

organisms. 



Precise control of apoptosis is of crucial importance for the course of many diseases. Hence, the 

treatment of many so called lifestyle diseases with Adriamycin  and the exogenous nitric oxide 

influencing the process of apoptosis is the subject of extensive research. 

Adriamycin (doxorubicin) by incorporating into the structure of the DNA causes disruption and 

fragmentation of the helix, thus inhibiting replication of DNA and preventing transcription of DNA to 

RNA. Although the mechanism of antitumor effect of Adriamycin is not fully understood, the drug, 

due to its highly selective properties, is widely used in oncology and hematology. The use of 

Adriamycin is limited largely because of its adverse effects, and in particular by its cardiotoxicity and 

hepatotoxicity induced by free radicals and oxidative stress. 

Essential amino acid L-arginine is a precursor of nitric oxide. Dysregulation of transformation of L-

arginine to NO in the cells is related among others to the diseases of the cardiovascular system, 

cancer, stroke, liver dysfunction or atherosclerosis and diabetes. Studies on arginine are directed to 

new anticancer therapies. It was shown that nitric oxide, depending on the type of cancer, can 

influence in a complex way the process of apoptosis, e.g. inhibiting apoptosis of human melanoma 

cells. 

Apoptosis of liver cells is essential in acute and chronic liver diseases. Inflammation, fibrosis and 

regeneration or restoration of liver tissue are associated with apoptotic processes. Apoptosis allows 

the removal of degenerated and damaged cells, and on the other hand it stimulates the process of 

liver fibrosis. The apoptotic process can be carried out in various ways, involving different cell 

organelles, but a common feature of the different pathways is the involvement of caspases (cysteine 

proteases) in the process. 

In addition to the programmed process of apoptosis, cell death can occur through several other 

mechanisms, of which the most common are: passive process of necrosis and programmed process 

of autophagy. Individual death pathways can often occur simultaneously and are difficult to 

distinguish. They start at different time intervals, and can run either independently or they can 

complement each other. 

Necrosis is a passive and pathological process, and occurs under the influence of numerous physical, 

chemical or biological factors. 

Programmed cell death, responsible for elimination of damaged, misfolded or otherwise unneeded 

proteins, is controlled by proteasomal degradation. Proteasomes are multisubunit protein complexes 

characterized by the sedimentation constant. The human proteasome 26S is capable of hydrolysis of 

proteins attached to the ubiquitin chains.  

Another process associated with cell death is autophagy. In many cases it is a survival strategy for 

cells under stress conditions, such as starvation, anoxia or the use of chemotherapeutic agents. It is 

also involved in the degradation of unneeded or damaged proteins with long half-life and the various 

parts of the cell organelles, preventing the accumulation of these structures, and maintaining the 

homeostasis of the organism. Autophagy marker is a light chain  LC3 with isoforms LC3A, LC3B and 

LC3C. 

The results of the study can help in the research on the possibility of controlling the necrosis of 

hepatocytes under the influence of Adriamycin with exogenous nitric oxide. 

 

THE AIM OF THE STUDY 



The aim of the study is immunohistochemical evaluation of the type of death of rat hepatocytes 

induced by a single dose of Adriamycin taking into account the time factor. The above mentioned 

cells were tested for: 

• presence of apoptosis – assessing the apoptosis index and the caspase 3 expression; 

• presence of autofagic death – assessing the LC3B protein expression; 

• presence of proteasomal death – assessing the ubiquitin expression; 

• presence of necrosis – assessing the caspase 1 expression. 

 

 

MATERIAL 

 

In the experiment randomly selected female Wistar rats were used, with the initial body weight of 

200-250 g, aged 2.5 to 3 months. The animals were fed with standard feed LSM and watered ad 

libitum. The animals were assigned to six equinumerous groups –  eight females in each group. The 

animals in the three experimental groups were given intraperitoneally a single dose of, respectively: 

Group I – 5 mg/kg b.w. Adriamycin and were sacrificed after four weeks; Group III – 5 mg/kg b.w. 

Adriamycin and were sacrificed after seven weeks; Group V – 5 mg/kg b.w. Adriamycin, after four 

weeks were administered per os every other day for two weeks 40 mg/kg b.w. L-arginine and were 

sacrificed after seven weeks of the experiment. 

 

In the control group, by analogy, the rats were administered intraperitoneally a single dose of, 

respectively: Group II –  0.5 ml of 0.9%  NaCl and were sacrificed after four weeks; Group IV –  0.5 ml 

of 0.9% NaCl and were sacrificed after seven weeks; Group VI –  0.5 ml of 0.9%  NaCl, and after four 

weeks of the experiment were administered per os every other day for two weeks ca 2 ml of distilled 

water and were sacrificed after seven weeks of the experiment. 

 

 

METHODS 

After decapitation of the animals, their livers were given macroscopic examination and stained 

preparations of the right lobe of the liver with a thickness of 5 μm were examined histologically by 

light microscopy. Special attention was paid to the characteristics of death of liver cells visible on the 

preparations. Photographic documentation was made using a camera for microscopic images: 

Jenaval Contrast Carl Zeiss. The results of the study were presented in narrative form. 

The severity of apoptosis in the liver-derived preparations was quantified with the use of Apoptotic 

Index (AI). In the preparations stained with hematoxylin and eosin the amount of pyknotic nuclei was 

counted in liver preparations in microscopic enlargement in 100 hepatocytes and the result was 

compared with the corresponding controls. The results were shown in %. When counting, projection 

microscope (MP3 No. 1185, PZO Poland) was used. The results were statistically analyzed.  



Fragments of the right lobe of the rat liver obtained for immunohistochemical examination were 

fixed in 10% formalin, dehydrated in increasing concentrations of alcohol, overexposed to xylene and 

embedded in paraffin blocks. Blocks were cut into 5 μm preparations which are mounted on silanized 

slides. 

Deparafinated  preparations were heat-treated in an acidic environment for antibodies against 

proteins: caspase 3, ubiquitin, LC3B, caspase 1. After cooling and rinsing with distilled water, the 

preparations were placed in TBS buffer. After blocking of endogenous peroxidase, the preparations 

were incubated for 60 min at room temperature with a rabbit primary antibody: 

• for the caspase 3 –  (Lab Vision Ab-4, RB-1197-P0) in TBS buffer with 1% BSA, dilution 1/100; 

• for caspase 1 –  (Lab Vision Ab-4, RB-1200-P0) in TBS buffer with 1% BSA, dilution 1/100; 

• for ubiquitin – (AB8134 Abcam) in TBS buffer with 1% BSA, dilution 1/100; 

• for LC3B – (AB64781 Abcam) in TBS buffer with 1% BSA, dilution 1/100. 

 

For immunohistochemical reaction a reagent kit was used, which included: biotinylated secondary 

antibody against mouse and rabbit antibodies, streptavidin conjugated to horseradish peroxidase 

and AEC – a chromogenic substrate reacting with horseradish peroxidase. After each reagent was 

used, the preparations were washed in TBS buffer. Chromogenically stained preparations were 

placed in hematoxylin solution and then washed extensively with distilled water. Preparations were 

covered with coverslips with the Aquatex fluid. Photographic documentation was made using the 

Color Video Camera CCD-IRIS (Sony) plugged to the computer. 

For each preparation negative control preparation was made – a preparation, with no primary 

antibody added.  

The results of immunohistochemical tests were assessed qualitatively taking into account the 

intensity of the coloured antigen-antibody site reactions in the examined organs of the rats in each 

group and quantitatively – with the use of a computer program Analysis-Pro, Version 3 (Soft Imaging 

System GmbH, Germany) of 3 randomly selected areas for each preparation. The surface area of cells 

showing positive staining was calculated. The results were statistically analyzed.  

The results were presented as means and standard deviations and were statistically analyzed with 

the One-way ANOVA test. 

The differences in the Apoptotic Index and in the average surface area occupied by positive 

immunohistochemical staining in each group for all tested antibodies were statistically analyzed.  

 

RESULTS 

Macro- and microscopic evaluation 

No differences in behaviour between animals of experimental and control groups were observed. 

The liver of rats from the control groups II, IV, VI did not differ in size and shape from the standard. 

The liver of rats from experimental groups was significantly larger. It had distinctly rounded bottom 

edge and its surface was smooth, lumpy with very tense fibrous membrane. 



Microscopic evaluation of tissue in the control group revealed normal, healthy organ structure. In all 

experimental groups similar changes in varying quantity have been observed. Lobules did not have 

distinct boundaries. Hepatocytes in many places did not form characteristic plates. Within lobules 

plates were arranged haphazardly. Significant number of hepatocytes had damaged cell membrane. 

In the cytoplasm of some cells numerous vacuoles were visible. Some cells with perforated cell 

membrane lacked nuclei, in others the nucleus was of abnormal shape, significantly smaller, dark, 

pyknotic. In some nuclei, a larger number of nucleoli compared to the control groups were observed. 

In the liver parenchyma naked nuclei located independently between the cells were observed.  

The cross-section area of the sinusoid blood vessels of the liver was either focally decreased or 

significantly enlarged. The macrophages present in the liver were more numerous than those 

recorded in the corresponding control groups. The continuity of the capillary walls was disrupted, 

which caused numerous extravasation and parenchymal organ congestion. 

Apoptosis Index 

Adriamycin triggered hepatocyte apoptosis whereas L-arginine reduced apoptosis previously induced 

by Adriamycin. The apoptotic index remained at the level recorded in the group of females evaluated 

four weeks after administration of Adriamycin.  

Caspase 3 

In the control group lack of immunohistochemical staining for caspase 3 was observed. Excessive 

immunohistochemical staining for Caspase 3 was observed in the experimental group in which the 

female rats were given Adriamycin and were decapitated after four weeks. The largest increase in 

staining for Caspase 3 was observed in the liver of females examined seven weeks after 

administration of Adriamycin. In the group of females with Adriamycin and L-arginine the staining 

was comparable to that observed in the group of females examined four weeks after administration 

of Adriamycin. 

Caspase 1 

Qualitatively and quantitatively immunohistochemical staining in the liver of rats for caspase 1 in all 

groups was very poorly pronounced and comparable to the control. 

Ubiquitin 

The most intense immunohistochemical staining for ubiquitin observed focally in hepatocytes of the 

liver of rats from the experimental groups was reported in the group examined seven weeks after 

administration of Adriamycin. Slightly less pronounced staining was observed in the group of females 

examined four weeks after administration of Adriamycin and in the group of females who received 

Adriamycin, and after four weeks – L-arginine. Similarly, the size of the area occupied by positive 

immunohistochemical staining for ubiquitin in the liver of rats significantly increased in the group of 

females examined 4 weeks after administration of Adriamycin, as compared to the control group. In 

the group of females that were given Adriamycin and L-arginine, immunohistochemical staining was 

comparable to that observed in the group of female examined four weeks after a dose of Adriamycin. 

LC3B 

The immunohistochemical staining for LC3B protein was already pronounced in the liver samples of 

females from the control groups. The most intense reaction to LC3B was observed in hepatocytes of 

the liver of females sacrificed seven weeks after administration of Adriamycin. The intensity of 

staining statistically significantly increased in the group of females who received Adriamycin and L-



arginine compared to the group of females sacrificed after four weeks and after seven weeks. 

Quantitatively, the surface area occupied by positive immunohistochemical staining for the LC3B 

protein in the liver of female rats significantly increased, as compared to the control, in the group of 

females who were given Adriamycin and were examined four weeks post-dose. In the group 

examined seven weeks post-dose the area increased even more. The largest increase of staining to 

the LC3B protein was observed in the liver of females examined seven weeks after a dose of 

Adriamycin, who also received L-arginine. 

Conclusions 

 

1. Adriamycin, 5 mg/kg body wt, triggered hepatocyte apoptosis (increase of the apoptotic index and 

the immunohistochemical reaction for caspase 3), proteasomal degradation of hepatocytes (increase 

of  immunohistochemical reaction for ubiquitin) and hepatocyte autophagy (increase of 

immunohistochemical reaction for the Lc3B protein) whose intensity has increased in direct 

proportion to duration of action of the drug (4 weeks - 7 weeks). 

2. Adriamycin, 5 mg/kg body wt, did not cause hepatocyte necrosis (no increase of  

immunohistochemical reaction for caspase 1) at any of the studied time intervals. 

3. Exogenous NO (L-arginine, 40 mg/kg body wt) reduced the intensity of apoptosis and proteasomal 

degradation caused previously by Adriamycin. After 7 weeks, the level of specific forms of necrosis of 

hepatocytes was reduced to the level observed after 4 weeks of administration of Adriamycin. 

4. Exogenous NO (L-arginine, 40 mg/kg body wt) significantly intensified the process of autophagy 

induced previously by Adriamycin. 

5. The impact of Adriamycin on the intensity of cell death processes in rat liver (apoptosis, 

autophagy, proteasomal degradation) depends on the time of the drug administration. Exogenous 

nitric oxide changes the intensity of these processes. Thus, it is possible to control the form of death 

of hepatocytes with the use of L-arginine. 

 


