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Streszczenie w języku polskim 

 

Śmierć komórki może przebiegać w sposób programowany – poprzez apoptozę, lub w drodze 

martwiczej degeneracji. Do niedawna oba te procesy były postrzegane jako skrajnie 

przeciwstawne scenariusze terminalnego uszkodzenia komórkowego, jednak ostanie badania 

dowiodły, że w warunkach in vivo istnieje pewne kontinuum pomiędzy apoptozą a nekrozą, 

a ostateczna decyzja dotycząca wyboru szlaku śmierci zależy od subtelnej gry przekaźników 

wewnątrzkomórkowych oraz stanu metabolicznego komórki. Istotnym jest również fakt, 

że udowodniono kluczową rolę kaspaz, enzymów uznawanych dotąd wyłącznie za mediatory 

śmierci programowanej, w regulacji niektórych rodzajów przemian nekrotycznych. 

Będący wolnym rodnikiem tlenek azotu (NO), pełni w organizmach ssaków rolę istotnego 

przekaźnika parakrynnego. Podobnie jak w wielu innych narządach, tak i w wątrobie, NO jest 

produkowany i reguluje funkcję wielu typów komórek. Dowody naukowe wskazują na 

złożoność, a niekiedy wręcz przeciwstawność mechanizmów działania NO, zarówno 

w warunkach fizjologicznych, jak i w warunkach rozwijającej się patologii. Wydaje się zatem, 

że tlenek azotu może pełnić zarówno funkcję mediatora uszkodzenia hepatocytów, bądź 

skutecznie przeciwdziałać szkodliwym bodźcom oddziałującym na komórki wątroby. 

Wzrost wewnątrzkomórkowego poziomu tlenku azotu, w wyniku nadmiernej podaży jego 

egzogennego donora, to jest L-Argininy lub wzmożonej syntezy endogennej, prowadzi do 

krytycznych uszkodzeń skutkujących śmiercią komórki. Procesy te obejmują zahamowanie 

syntezy białek, glukoneogenezy czy oddychania komórkowego oraz uszkodzenie DNA. 

W zależności od rozległości uszkodzenia i kontekstu klinicznego, śmierć komórki przebiega 

szlakiem programowanej apoptozy lub nekrozy. Wykazano, że komórka wkracza na tor 

śmierci programowanej dopiero wtedy, gdy do wzrostu zawartości tlenku azotu dochodzi 

w środowisku komórkowym bogatym w wolne rodniki tlenowe, np. w obrębie 

mitochondrium. 

Tlenek azotu uszkadza mitochondria wykorzystując jeden z trzech podstawowych 

mechanizmów: odwracalnego zatrzymania łańcucha oddechowego, nieodwracalnej inhibicji 

enzymów mitochondrialnych, bądź poprzez wbudowanie megakanałów o wysokiej 

przepuszczalności w błonę mitochondrialną. Co więcej, pod wpływem NO dochodzi do 

nitrozylacji grup tiolowych kinazy kreatyninowej, a w konsekwencji niedoboru ATP. Poziom 

niedoboru energetycznego jest kluczowy dla decyzji dotyczącej wyboru szlaku apoptozy lub 

nekrotycznej śmierci komórki. 
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Białka szoku cieplnego (HSP) to podstawowe modulatory poznanych dotąd szlaków 

apoptozy. Poziom ekspresji HSP decyduje o losie komórek, gdyż te biomolekuły mogą 

kierować je na drogę apoptozy bądź szlak przeżycia. Białko p 53 jest bardzo czułym 

markerem uszkodzenia komórki, a poziom jego ekspresji ulega wahaniom w odpowiedzi na 

liczne bodźce stresowe, takie jak: uszkodzenie DNA, stres oksydacyjny czy niedotlenienie. 

Jednocześnie białko p 53 sprawuje kluczową rolę w regulacji odpowiedzi komórki na stres 

i    może zawiadywać jej naprawą lub kierować na drogę autofagii, apoptozy lub 

nekrozy/nekroptozy. 

W niniejszej pracy postanowiono zbadać, czy L-arginina sama z siebie nie powoduje zmian 

w wątrobie i jakie ma to konsekwencje kliniczne. 

Celem pracy jest ocena immunohistochemiczna hepatocytów wątroby ciężarnych samic 

szczura pod wpływem tlenku azotu, pod kątem ekspresji białek – markerów stresu 

komórkowego. 

 

MATERIAŁ I METODA 

Samice ciężarne w fizjologicznej ciąży zostały poddane działaniu L-argininy, substratu tlenku 

azotu. Dawki podanego leku są zbliżone do tych, które stosuje się w praktyce położniczej 

w stanie przedrzucawkowym. 

 

W komórkach hepatocytów oceniano: 

a) apoptozę, oceniając indeks apoptozy, ekspresję kaspazy 3 

b) ekspresję białka HSP 70 -markera środowiskowego stresu komórkowego 

c) ekspresję białka p 53 -markera uszkodzenia jądra komórkowego („strażnika genomu”). 

 

Doświadczenie przeprowadzono na szczurach. W badaniach wykorzystano immuno-

histochemiczną metodę wykrywania białek i ich lokalizację w komórkach używając 

przeciwciał. 

Samice zostały podzielone na 7 grup, po 10 osobników w każdej. Wyodrębniono grupę 

podstawową oraz po 3 grupy kontrolne i doświadczalne. Grupę podstawową stanowiły 

samice, których nie zapłodniono i nie podawano im L-argininy (grupa 0). Samice z grup 

kontrolnych i doświadczalnych zostały zapłodnione. 

Preparaty komórek hepatocytów pochodzących od ciężarnych samic oceniono histologicznie 

i immunohistochemicznie w połowie ciąży (10 dzień), pod koniec ciąży (20 dzień) i w okresie 
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połogu (10 dzień po okoceniu). Odczyn immunohistochemiczny poddano również analizie 

ilościowej przy użyciu programu komputerowego. Badany materiał został porównany z grupą 

podstawową i opracowany statystycznie. 

Samice ciężarne zostały podzielone na 6 grup po 10 osobników w każdej. Samicom z trzech 

grup doświadczalnych podano per os. 40 mg/kg m.c. L-argininy co 2-gi dzień począwszy od 7 

dnia ciąży (7x). Samicom z trzech grup kontrolnych podano per os 2 ml wody destylowanej 

co 2-gi dzień począwszy od 7 dnia ciąży (7x). Siódmą grupę stanowiło 10 samic, których nie 

zapłodniono (bez ciąży) oraz nie podawano L-argininy i nazwano ją grupą podstawową 

(grupa 0). 

Samice dekapitowano kolejno: 

Grupa 0 (podstawowa) – samice , których nie zapłodniono i nie podawano L-argininy, 

podawano wodę destylowaną i dekapitowano 10 dnia doświadczenia. 

I grupa doświadczalna - samice, które zapłodniono, podano L-argininę i dekapitowano 

10 dnia trwania ciąży 

II grupa kontrolna - samice, które zapłodniono, podano wodę destylowaną 

i dekapitowano 10 dnia trwania ciąży 

III grupa doświadczalna - samice, które zapłodniono, podano L-argininę 

i dekapitowano 20 dnia trwania ciąży 

IV grupa kontrolna - samice, które zapłodniono, podano wodę destylowaną 

i dekapitowano 20 dnia trwania ciąży 

V grupa doświadczalna - samice, które zapłodniono, podano L-argininę 

i dekapitowano 10 dni po okoceniu 

VI grupa kontrolna - samice, które zapłodniono, podano wodę destylowaną 

i dekapitowano 10 dnia po okoceniu 

 

U wszystkich zwierząt po dekapitacji oglądano makroskopowo i opisano wątrobę. 

Zabarwione preparaty oceniano pod mikroskopem świetlnym. Szczególną uwagę zwrócono 

na obecność cech apoptozy. Dokumentacji fotograficznej dokonano przy użyciu systemu 

fotograficznego do zdjęć mikroskopowych - Jenaval Contrast Carl Zeiss. 

Przeprowadzono szczegółowe badania immunohistochemiczne, które oceniano 

dwukierunkowo: 

 

 jakościowo, biorąc pod uwagę intensywność barwnego odczynu w miejscu reakcji 

antygen - przeciwciało w badanych narządach szczura, w poszczególnych grupach. 
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 ilościowo przy użyciu programu komputerowego Analysis-pro, wersja 3 (Soft Imaging 

System GmbH , Niemcy). Analizę obrazu mikroskopowego w powiększeniu 125x 

oceniającą ekspresję białka przeprowadzono oceniając z każdego preparatu 3 losowo 

wybrane miejsca, każde o powierzchni 781193,35 um2. Liczono pole powierzchni 

komórek wykazujących odczyn dodatni (+). 

W następnym etapie przeprowadzono opracowanie statystyczne wyników. 

 

WYNIKI 

Samice ciężarne w fizjologicznej ciąży zostały poddane działaniu L-argininy, substratu tlenku 

azotu. Dawki podanego leku były zbliżone do tych, które stosuje się w praktyce położniczej 

podczas zapobiegania i leczenia nadciśnienia tętniczego ciężarnych kobiet. 

W moich badaniach, w fizjologicznej ciąży samic szczura, obserwowałem nasilenie ekspresji 

apoptozy (AI), białka HSP 70, kaspazy 3 oraz białka p 53, markerów stresu komórkowego. 

W połogu zagrożenie stresem komórki wątroby zmniejszyło się istotnie i było porównywalne 

do okresu przed zapłodnieniem, z wyłączeniem białka p 53, które pozostawało na 

niezmienionym poziomie także w 10 dniu po okoceniu. 

W moim doświadczeniu zmiany hormonalne w fizjologicznej ciąży powodowały wzrost 

apoptozy w hepatocytach, jak również wzrost aktywności kaspazy 3 utrzymujący się na 

stałym poziomie niezależnie od dnia trwania ciąży. Co oznaczało, że fizjologiczna ciąża 

u samic szczura była czynnikiem, który wywoływał wzmożony stres w komórce wątroby. 10 

dni po okoceniu wskaźniki wymienione powyżej zmniejszyły się do wartości sprzed ciąży. 

Zagrożenie stresem komórki wątroby istotnie zmiejszyło się po okoceniu i było 

porównywalne do okresu przed zapłodnieniem. 

W przeprowadzonej przeze mnie pracy dodany egzogenny tlenek azotu zwiększył ekspresję 

apoptozy (IA) oraz HSP 70 i kaspazy 3 w hepatocytach ciężarnych samic szczura 10 dnia 

ciąży. Do tego dnia były podane 2 dawki z 7. Zmniejszył natomiast ekspresję wymienionych 

trzech parametrów 20 dnia ciąży (tj. po podaniu wszystkich siedmiu dawek). Co oznaczało, 

że zastosowana w pełnej dawce L-arginina zmniejszyła właściwości apoptotyczne 

hepatocytów w II połowie ciąży i zagrożenie stresem komórki wątroby istotnie zmalało. 

W mojej pracy zmiany hormonalne w fizjologicznej ciąży powodowały wzrost ekspresji 

białka HSP 70 utrzymujący się na stałym poziomie niezależnie od dnia trwania ciąży. 10 dni 

po okoceniu wymieniony wskaźnik zmniejszył się do wartości sprzed ciąży. 
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W moim doświadczeniu u samic szczurów w ciąży ekspresja białka p 53 była wyższa niż 

w grupie bez ciąży, niezmienna przez cały okres ciąży i połogu. Podanie egzogennego tlenku 

azotu nie zmieniło ekspresji biała p 53. 

 

WNIOSKI: 

1) Fizjologiczna ciąża: 

a. była czynnikiem nasilającym apoptozę hepatocytów ciężarnej samicy szczura (wzrost 

Indeksu Apotozy i aktywności białka kaspazy 3),  

b. wywołała stres hepatocytów ciężarnej samicy szczura (wzrost syntezy HSP 70).  

Wskażniki te utrzymywały się na podobnym poziomie przez cały czas trwania ciąży. Po 

okresie połogu zmniejszyły się do wartości sprzed ciąży. 

c. Zwiększyła również syntezę białka p 53 w hepatocytach ciężarnej samicy szczura – 

markera uszkodzeń materiału genetycznego komórek. 

Wskażnik ten utrzymywał się na podobnym poziomie prez cały czas trwania ciąży oraz po 

okresie połogu. 

 

2) L- arginina (egzogenny NO) podana samicom szczura w fizjologicznej ciąży: 

a. Nasiliła apoptozę hepatocytów obserwowaną w ciąży bez suplementacji (wzrost 

indeksu Apoptozy i ekspresji kaspazy 3) 

b. Zwiększyła stres hepatocytów obserwowany w ciaży bez suplementacji (wzrost 

syntezy HSP 70). 

c. nie wpływała na zmianę ekspresji białka p 53, którego poziom był podobny  do tego 

odnotowanego w ciąży fizjologicznej bez suplementacji.  

Wskażnik ten był jednak przez cały okres obserwacji istotnie wyższy niż u samic 

nieciężarnych.  

3) Ciąża fizjologiczna wywołała stres hepatocytów, uszkodziła ich jądra i nasiliła ich 

programowaną śmierć. Po połogu hepatocyty wróciły do stanu sprzed ciaży, jedynie ilość 

białka p 53 (markera uszkodzenia jądra) utrzymywała się na wysokim poziomie. 

Suplementacja L-Argininy w połowie ciąży nasiliła stres hepatocytów i ich śmierć jednakże 

jeszcze przed końcem ciąży stres i śmierć hepatocytów zmniejszyły się, jednak nie do 

poziomu sprzed ciąży. Egzogenny NO nie wpłynął na stan jąder komórkowych hepatocytów. 

  

 



 6 

DYSKUSJA 

Podczas ciąży znacznie wzrasta metabolizm wątroby, głównie pod wpływem progesteronu 

i estradiolu. Natomias nie obserwuje się żadnych specyficznych zmian strukturalnych. 

Ponadto przepływ krwi przez wątrobę pozostaje na stałym, niezmiennym poziomie. 

Choroby wątroby w czasie ciąży występują z częstością 1/1000 kobiet ciężarnych [10], 

stanowią jednak istotny problem kliniczny, z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia dla 

życia matki i płodu. Nieprawidłowe wyniki badań funkcji wątroby występują u około 3-5% 

ciężarnych [11,12]. Ciąża, w czasie której ujawniają się choroby wątroby określana jest jako 

ciążą zwiększonego ryzyka i wymaga intensywnego nadzoru specjalistycznego. Nierzadko 

musi być zakończona przedwcześnie cięciem cesarskim, w celu ratowania życia kobiety 

i dziecka. 

Do chorób wątroby, występujących tylko w ciąży i mających z nią ścisły związek 

patogenetyczny zaliczamy: wewnątrzwątrobową samoistną cholestazę ciężarnych, ostre 

stłuszczenie wątroby ciężarnych, zespół HELLP, stan przedrzucawkowy i rzucawkę. 

 Stan przedrzucawkowy (preeklampsja, PE) i rzucawka (eklampsja) występuje u 5-10% 

ciężarnych, w II i III trymestrze ciąży, zwykle po 20 tygodniu. Może być przyczyną ok. 1% 

zgonów ciężarnych. Stan przedrzucawkowy charakteryzuje się wzrostem ciśnienia tętniczego, 

odpowiednio powyżej 140 i 90 mm Hg, białkomoczem oraz bólem brzucha w prawym 

podżebrzu lub nadbrzuszu, bólem głowy, obrzękami obwodowymi, zaburzeniami widzenia. 

Rzucawka to pojawienie się dodatkowo drgawek toniczno-klonicznych często z utratą 

przytomności. Rozwija się u ok. 1 % pacjentek ze stanem przedrzucawkowym. Jest jedną 

z najważniejszych przyczyn zgonów matek (śmiertelność wynosi od 0,5 do 17%) oraz 

umieralności okołoporodowej płodów i noworodków (ok 37%). Do najważniejszych 

czynników ryzyka wystąpienia tych schorzeń należą wiek powyżej 40 lat, pierwsza ciąża, 

ciąża mnoga, stan przedrzucawkowy w poprzedniej ciąży oraz w rodzinie (u matki lub 

siostry). 

Ciąża powikłana nadciśnieniem tętniczym stanowi istotny problem kliniczny ze względu na 

duże ryzyko wystąpienia gwałtownych i trudnych do przewidzenia powikłań. 

Zalecenia Europejskich Towarzystw, Nadciśnienia Tętniczego i Kardiologicznego, 

zaktualizowane i opublikowane w 2018 roku (wcześniej w 2007 i 2012 roku) wskazują, 

że nadciśnienie w ciąży nie jest schorzeniem jednorodnym ale obejmuje kilka jednostek 

chorobowych. 
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Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego w ciąży opiera się na pomiarach w gabinecie. Oznacza 

ciśnienie skurczowe (Systolic Blood Preasure – SBP) co najmniej 140 mm Hg i / lub ciśnienie 

rozkurczowe (Diastolic Blood Preasure – DBP) co najmniej 90 mmHg i jest klasyfikowane 

jako łagodne (140-159 / 90-109 mmHg) lub ciężkie (≥ 160) / 110 mmHg). 

 

Stan przedrzucawkowy uznaje się za potencjalne zagrożenie dla życia matki i płodu. 

Przyczyny takiego stanu nie są w pełni wyjaśnione. Profilaktyka poprzez rutynowe 

stosowanie wapnia, magnezu, kwasów omega 3, witamin o właściwościach 

przeciwutleniających, C i E, okazała się nieskuteczna. Potwierdzono natomiast, że ciąża jest 

stanem względnego niedoboru Argininy. L-arginina jako prekursor tlenku azotu, substancji 

o właściwościach rozszerzających naczynia krwionośne, może odgrywać istotną rolę 

w regulacji ciśnienia krwi. 

 

Przeprowadzone i opisane powyżej doświadczenia potwierdziły korzystny wpływ 

zastosowania L-argininy na ekspresję wybranych markerów stresu komórkowego 

w hepatocytach wątroby szczura w przebiegu ciąży. Wydaje się, że takie postępowanie może 

być skuteczne i bezpieczne u kobiet w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym. 
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Streszczenie w języku angielskim 

Cell death can occur in a programmable way - through apoptosis, or through necrotic 

degeneration. Until recently, these two processes were seen as extremely opposing scenarios 

of terminal cell damage, but recent studies have shown that, in vivo conditions there is a 

continuum between apoptosis and necrosis, and the final decision regarding the pathway of 

death depends on the subtle play of intracellular transmitters and the metabolic state of the 

cell. It is also important that, the key role of caspases, enzymes previously considered only as 

a programmed death mediators, in the regulation of some types of necrotic transformations, 

has been proved. 

A free radical, nitric oxide (NO) plays in the organism of mammals a significant role of the 

important paracrine transmitter. As in many other organs, as also in the liver, NO is produced 

and regulates the function of many cell types. Scientific evidence shows the complexity and in 

many cases, even contradiction of the mechanisms of NO action, both in physiological and in 

the developing pathology conditions. It seems, therefore, that nitric oxide may function as a 

mediator of hepatocyte damage or to effectively prevent the harmful stimuli affecting the 

hepatic cells. 

An increase of intracellular level of the nitric oxide, due to excessive supply of its exogenous 

donor, i.e. L-Arginine, or increased endogenous synthesis, leads to a critical damage resulting 

in the death of the cell. These processes include the inhibition of protein synthesis, 

gluconeogenesis, cellular respiration and DNA damage. Depending on the extent of the 

damage and the clinical context, the cell death occurs along the pathway of programmed 

apoptosis or necrosis. It was shown that a cell enters into the path of a programmed death only 

when the nitrogen oxide content increases in a cellular environment rich in free oxygen 

radicals, e.g. within the mitochondrion. 

Nitric oxide damages the mitochondria using one of three basic mechanisms: reversible 

respiratory chain retention, irreversible inhibition of mitochondrial enzymes, or by building 

megacanes with high permeability into the mitochondrial membrane. Moreover, under the 

influence of NO, the creatine phosphine groups are nitrosylated and, as a consequence, ATP 

deficiency. The level of energy deficiency is crucial for the decision concerning the choice of 

apoptosis pathway or necrotic death of the cell. 
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Heat shock proteins (HSP) are the basic modulators of the previously known apoptosis 

pathways. The level of HSP expression determines the future of cells, as these biomolecules 

can direct them to the path of apoptosis or the survival pathway. The p 53 protein is a very 

sensitive marker of cell damage and the level of its expression fluctuates in response to 

numerous stress stimuli, such as DNA damage, oxidative stress or hypoxia. At the same time, 

the p 53 protein plays a crucial role in regulating the response of the cell to stress and can lead 

its repair or guide to the pathway of autophagy, apoptosis or necrosis/necroptosis. In this 

study it was decided to determine whether L-arginine itself does not cause hepatic changes 

and what clinical consequences it has. 

The aim of this study is the immunohistochemical evaluation of the liver hepatocytes of 

pregnant female rats under the influence of nitric oxide in terms of expression of proteins - 

cellular stress markers. 

MATERIAL AND METHODS 

Pregnant females in physiological pregnancy have been treated with L-arginine, a nitric oxide 

substrate. The doses of the given medicine are similar to those used in obstetric practice in 

pre-eclampsia. 

In hepatocyte cells were evaluated: 

a) apoptosis, evaluating apoptosis index, expression of caspase 3 

b) expression of HSP 70 – enviromental marker of a cellular stress 

c) expression of p5 3 – marker of cellular nucleus damage (‘the guardian of the genome’) 

The study was carried out on rats. The study used an immunohistochemical method for the 

detection of proteins and their localisation in cells by using antibodies. 

Pregnant females were divided into two equal groups: experimental and control. In the 

experimental group L-arginine was administered and in the control group distilled water was 

administered. In addition, the basic group of female rats without pregnancy was added to the 

experiment and called the group "0". 
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Preparations of hepatocyte cells from pregnant females were histologically and 

immunohistochemically evaluated in the middle of pregnancy (10 days), at the end of 

pregnancy (20 days) and in the postpartum period (10 days after the delivery). The 

immunohistochemical reaction was also quantitatively analyzed by using a computer 

program. The examined material was compared with the basic group and statistically 

elaborated. 

Pregnant females were divided into 6 equal groups of 10 individuals each. Females from 

experimental groups were administered per person 40 mg/kg of L-arginine every 2nd day 

starting from the 7th day of pregnancy (7x). Females from the control groups were administered 

per person 2 ml of distilled water every 2nd day starting from the 7th day of pregnancy (7x). 

The seventh group consisted of 10 females, which were not inseminated (without pregnancy) 

and not administered L-arginine, and it was called the basic group (group 0). 

The females were decapitated sequentially: 

Group 0 (basic) – females that were not insemineted, not administered L-arginine, 

administered distilled water and decapitated on the 10th day of the study. 

Study group I - females that were inseminated, administered L-arginine and decapitated on 

the 10th day of pregnancy 

Control group II - females that were inseminated, administered distilled water and decapitated 

on the 10th day of pregnancy 

Study group III - females that were inseminated, administered L-arginine and decapitated on 

the 20th day of pregnancy 

Control group IV - females that were inseminated, administered distilled water and 

decapitated on the 20th day of pregnancy 

Study group V- females that were inseminated, administered L-arginine and decapitated on 

the 10th day after the delivery. 

Control group VI - females that were inseminated, administered distilled water and 

decapitated on the 10th day after the delivery. 
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The livers of all animals, after decapitation, were examined macroscopically and described. 

Coloured preparations were examined under a light microscope. Special emphasis has been 

paid to the apoptosis features visible in the preparations. The photographic documentation 

was carried out with a camera for microscopic images - Jenaval Contrast Carl Zeiss. 

Detailed immunohistochemical studies were carried out, and evaluated in two directions; 

 qualitatively, taking into consideration the intensity of the colour antigen - antibody 

reaction area in the tested organs of the rat, in particular groups. 

 quantitatively, by using the computer program Analysis-pro, version 3 (Soft Imaging 

System GmbH, Germany). The analysis of the microscopic image at 125x zoom to 

assess protein expression was performed by evaluating 3 randomly selected areas, 

each with an area of 781193.35 um2. The surface area of cells that shows positive (+) 

reaction was counted.  

In the following stage a statistical analysis of the results was carried out. 

RESULTS 

Pregnant females in physiological pregnancy were exposed to L-arginine, a nitric oxide 

substrate. The doses of the administered drug were similar to those used in obstetric practice 

during the prevention and treatment of hypertension in pregnant women. 

In my research, in the physiological pregnancy of rat females, I observed increased expression 

of apoptosis (AI), HSP 70, caspase 3 and p 53, cell stress markers. 

In puerperium, the risk of hepatic cell stress decreased significantly and was comparable to 

the period before insemination, except for p 53 protein, which remained unchanged even 10 

days after the delivery. 

In my experiment, hormonal changes in physiological pregnancy caused an increase of 

apoptosis in hepatocytes, as well as an increase of the activity of caspase 3 at a constant level 

regardless of the day of pregnancy. This means that the physiological pregnancy in the female 

rat was a factor causing increased stress in the hepatic cell. 10 days after the delivery, the 

indicators listed above decreased to pre-pregnancy values. The risk of hepatic cell stress was 

significantly decreased after the delivery and was comparable to the period before 

insemination. 
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In my study, the added exogenous nitric oxide increased the expression of apoptosis (AI), 

HSP 70 and caspase 3 in hepatocytes of the pregnant rat females on the 10th day of 

pregnancy. Until that day, they were given 2 of the 7 doses. However, it reduced the 

expression of the three mentioned parameters on the 20th day of pregnancy (i.e. after all seven 

doses have been administered). This meant that the full dose of L-arginine reduced the 

apoptotic properties of hepatocytes in the second half of pregnancy and the risk of liver cell 

stress was significantly reduced. 

In my study, hormonal changes in physiological pregnancy caused an increase in HSP 70 

protein, which was stable regardless of the day of pregnancy. 10 days after the delivery, the 

indicator decreased to pre-pregnancy value. 

In my experiment, during pregnancy of female rats the expression of p 53 protein was higher 

than in the group without pregnancy, unchanged during pregnancy and puerperium. The 

administration of exogenous nitric oxide did not change the expression of p 53 protein. 

CONCLUSIONS 

1. Physiological pregnancy 

a. Was a factor enhancing the apoptosis of the pregnant rat hepatocytes (increased Apotosis 

Index and caspase 3 activity). 

b. Induced stress on pregnant rat hepatocytes (increased in HSP 70 synthesis). 

These indices remained at a similar level throughout the duration of pregnancy. After the 

postpartum period, they decreased to the pre-pregnancy values. 

c. It also increased the synthesis of p 53 protein in hepatocytes of a pregnant rat female - a 

marker of damage to the genetic material of cells. 

This indicator remained at a similar level throughout pregnancy and after the puerperium 

period. 

 

2. L-arginine (exogenous NO) administered to female rats during physiological pregnancy: 

a. It intensified the apoptosis of hepatocytes observed in pregnancy without supplementation 

(increase in the Apoptosis Index and caspase 3 expression). 

b. It increased hepatocyte stress observed in pregnancy without supplementation (increase in 

HSP 70 synthesis). 

These indices increased in the middle of pregnancy (day 10), shortly before the end of 
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pregnancy (day 20), they decreased to a value lower than that observed at that time in a 

physiological pregnancy and remained at a similarly low level until the end of the puerperium 

period. However, they were all the time higher than in non-pregnant females. 

c. It did not change the expression of p 53 protein, the level of which was similar to that 

recorded in physiological pregnancy without supplementation.  

However, this indicator was significantly higher throughout the observation period than in 

non-pregnant females. 

3. Physiological pregnancy stressed the hepatocytes, damaged their cell nuclei and intensified 

their programmed cel death. 

 After puerperium, the hepatocytes returned to their pre-pregnancy state, only the amount of p 

53 protein (a marker of cel nuclei damage) remained high. 

Supplementation with L-Arginine in the middle of pregnancy increased hepatocyte stress and 

their death, however, even before the end of pregnancy, stress and death of hepatocytes 

decreased not to the pre-pregnancy level. Exogenous NO did not affect the state of the 

hepatocyte nuclei. 

DISSCUSSION 

During pregnancy, hepatic metabolism increases significantly, mainly due to progesterone 

and estradiol. However, there are no specific structural changes. In addition, the hepatic blood 

remains constant. 

Liver diseases during pregnancy occur with a frequency of 1/1000 pregnant women [10], 

however, they are a significant clinical problem, due to the possibility of the occurrence of a 

life-threat of the mother and foetus. Abnormal results of liver function occur in about 3-5% of 

pregnant women [11,12]. Pregnancy, during which liver diseases appear, is described as an 

increased risk pregnancy and requires intensive specialist monitoring. Not infrequently it has 

to be terminated prematurely by caesarean section in order to save the life of a woman and a 

child. 

Liver diseases occurring only during pregnancy and having a close pathogenetic link with it, 

include: Intrahepatic cholestasis of pregnancy, acute fatty liver of pregnancy, HELLP 

syndrome, pre-eclampsia and eclampsia. 
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Pre-eclampsia (PE) and eclampsia occur in 5-10% of pregnant women, in the second and third 

trimesters of pregnancy, usually after 20th week. It can be responsible for about 1% of pregnant 

women's deaths. Pre-eclampsia is characterized by increased blood pressure above 140 and 90 

mm Hg, proteinuria and abdominal pain in the right hypochondrium or upper abdomen, 

headache, peripheral oedema and visual impairment. Eclampsia is the appearance of additional 

tonic-clonic seizures often with unconsciousness.  It grows in about 1% of patients with pre-

eclampsia. It is one of the most important factors in maternal deaths (mortality ranging from 0.5 

to 17%) and perinatal mortality of foetuses and neonates (about 37%). The most important risk 

factors for these diseases are age over 40, first pregnancy, multiple pregnancy, pre-eclampsia in 

the previous pregnancy and in the family (mother or sister). 

Pregnancy with hypertension is a significant clinical problem due to the high risk of sudden 

and unpredictable complications.   

The recommendations of the European Societies of Hypertension and Cardiology, updated 

and published in 2018 (earlier in 2007 and 2012), indicate that pregnancy hypertension is not 

a homogeneous disease, but includes several diseases. 

The diagnosis of hypertension in pregnancy is based on measurements in the clinic. Systolic 

blood preasure (SBP) of at least 140 mm Hg and/or Diastolic blood preasure (DBP) of at least 

90 mmHg and is classified as mild (140-159 / 90-109 mmHg) or severe (≥ 160 / 110 mmHg). 

Pre-eclampsia is considered to be a potential life-threating to the mother and foetus. 

The reasons for this are not fully explained. Prevention through routine use of calcium, 

magnesium, omega 3 acids, vitamins with antioxidant properties, C and E, proved to be 

ineffective. It was confirmed that pregnancy is a state of relative Arginine deficiency. L-

arginine as a precursor of nitric oxide, a substance with vasodilating properties, may play an 

important role in blood pressure regulation. 

The experiments conducted and described above confirmed the beneficial effect of L-arginine 

on the expression of selected cellular stress markers in hepatocytes of rat liver during 

pregnancy. It seems that such treatment could be effective and safe in women pregnancy 

complicated by hypertension. 

 


