
STRESZCZENIE 

 

WSTĘP  

 Człowiek często poddaje się działaniu środowiska hiperbarycznego. Poza nurkowaniem 

rekreacyjnym istnieje również liczna grupa osób zawodowo wyeksponowanych na takie 

warunki. Poszerza się też lista wskazań do zastosowania terapii hiperbarycznej odnoszącej 

dotychczas wysoką skuteczność w leczeniu chorób o etiologii niedokrwiennej, zapalnej i  

autoimmunologicznej.   

Wzrost ciśnienia otoczenia, nawet podczas wykorzystania powietrza jako mieszaniny 

oddechowej, proporcjonalnie podnosi prężność tlenu we krwi oraz prowadzi do zwiększenia 

rozpuszczalności tego pierwiastka w osoczu i dostarczenia go do głębiej położonych tkanek. 

Konsekwencją jest wzrost wytwarzania wolnych rodników tlenowych wywołujących stres 

komórkowy. Zachodzące zmiany mogą dokonać zniszczeń w komórkach a nawet doprowadzić do 

śmierci tych komórek. Innymi negatywnymi konsekwencjami zastosowania hiperbarii może być 

pojawienie się urazów ciśnieniowych zatok, ucha, płuc oraz wystąpienie zespołów 

neurologicznych lub objawów choroby dekompresyjnej. Nerki są narządem szczególnie 

narażonym na wysokie stężenie tlenu oraz zmiany ciśnienia środowiska. 

 Badania z zastosowaniem hiperbarii w połączeniu z suplementami diety pomagają 

określić profil bezpieczeństwa ich jednoczesnego stosowania. L-Arginina zastosowana w 

doświadczeniu jest prekursorem tlenku azotu, rozszerzającego naczynia i poprawiającego 

ukrwienie nerek. Jest to substancja często stosowana w suplementacji przez sportowców. W 

trakcie uprzednich badań prowadzonych przez promotora arginina podawana zwierzętom jako 

suplement diety w warunkach normobarycznych wywołała istotne zmiany histologiczne w 

kanalikach nerek.  

 

CEL BADANIA 

Celem pracy była immunohistochemiczna ocena zagrożenia komórek nerek samic 

szczura uszkodzeniem spowodowanym działaniem wysokiego ciśnienia i L-argininy. Komórki 

kory nerek przebadano pod kątem: 

 obecności oraz nasilenia makroautofagii- oceniając ekspresję białka Rab7; 

 obecności oraz nasilenia autofagii zależnej od chaperonów- oceniając ekspresję białka 

Hsp73; 

 nasilenie komórkowego stresu oksydacyjnego- oceniając ekspresję białek z rodziny szoku  

cieplnego Hsp70; 



 rozmieszczenia białek szoku cieplnego Hsp73 i Hsp70 oraz białka Rab7 w 

poszczególnych strukturach kory nerki. 

 

MATERIAŁ I METODY 

Doświadczenie przeprowadzono na samicach szczurów szczepu Winsar, w wieku 2 do 3 

miesięcy. których początkowa masa ciała wynosiła 250-300g. Samice dobrano według zasady 

jednoczasowości grup kontrolnych oraz badanych. Zwierzęta podzielono na 6 równolicznych 

grup szczurów po 6 osobników w każdej: 3 grupy doświadczalne i 3 grupy kontrolne.

 Samice z połowy grup doświadczalnych- grupy badawcze (3 grupy) dostały per os za 

pomocą sondy dożołądkowej  40 mg/kg m.c. L-argininy co 2-gi  przez 14 dni. Samice 

przynależne do grupy kontrolnej dostały  per os 2 ml wody destylowanej co 2-gi  przez 14 

dni. 15-tego dnia doświadczenia szczury z wszystkich grup doświadczalnych (6 grup) zostały 

umieszczone w komorze hiperbarycznej (2,6 ATA= symulacja zanurzenia nurka na  

16 metrów, ciśnienie panujące w komorze hiperbarycznej stosowanej w celach leczniczych) na 

120 minut. W trakcie sesji hiperbarycznej oddychały powietrzem atmosferycznym. Następnie 

samice dekapitowano kolejno: 

KHI grupa kontrolna -  tuż  po wyjęciu z komory, 

DHNOI grupa badawcza - tuż po wyjęciu z komory, 

KHII grupa kontrolna - po 5 dniach po wyjęciu z komory hiperbarycznej, 

DHNOII grupa badawcza - po 5 dniach po wyjęciu z komory hiperbarycznej, 

KHIII grupa kontrolna - po 10 dniach po wyjęciu z komory hiperbarycznej, 

DHNOIII grupa badawcza - po 10 dniach po wyjęciu z komory hiperbarycznej. 

Po dekapitacji pobierano fragmenty kory nerki samic szczura, z których wykonano 

bloczki parafinowe. Bloczki parafinowe skrojone zostały w mikrotomie saneczkowym na 

skrawki o grubości 6 mikrometrów, z których sporządzono preparaty histologiczne po trzy od 

każdego osobnika. Następnie wykonane preparaty poddano badaniom 

immunohistochemicznym do tego celu posłużono się metodą dwuetapową: 

W pierwszym etapie nastąpiło oczyszczenie badanego materiału z endogennych 

peroksydaz przy użyciu nadtlenku wodoru oraz reakcja antygen przeciwciało pierwotne, 

wykorzystano przeciwciała pierwotne dla białka Rab7 uczestniczącego w makroautofagii, 

białek Hsp73 uczestniczącego w autofagii zależnej od chaperonów oraz Hsp73 świadczących o 

obecnej reakcji szoku oksydacyjnego. W drugim etapie nałożono znakowany peroksydazą 

chrzanową polimer w zestawie  EnVision+ System HRP firmy Dako. Dodanie barwnika reakcji z 

peroksydazą chrzanową (AEC Substrate chromogen), w miejscu antygen-przeciwciało 



powoduje powstanie w miejscu poszukiwanego antygenu-białka czerwonego zabarwienia( 

reakcja pozytywna). 

Do każdego

którego nie dodano przeciwciała pierwotnego. Wykonano dokumentację fotograficzną 

wybarwionych preparatów. Ilościową ocenę wyników użyciu programu 

komputerowego Analysis-pro, wersja 3 (Soft Imaging System GmbH, Niemcy). Wyniki 

przedstawiono statystycznie pod postacią średnich pól powierzchni zajętej (na badanym polu) 

przez dodatnie odczyny immunohistochemiczne dla poszczególnych białek. Zebrany materiał 

badawczy opracowano statystycznie za pomocą pakietu statystycznego SPSS Statistics. Do 

wykazania statystycznej istotności różnic pomiędzy badanymi dwoma grupami wykorzystano 

test t-student. Do porównania więcej niż dwóch grup niezależnych zastosowano test one way 

ANOVA.  

Otrzymane wyniki analizy przyjęto za statystycznie istotne przy poziomie istotności p<0,05 

 

WYNIKI BADAŃ 

 Podczas obserwacji nie odnotowano zmiany w zachowaniu zwierząt w żadnej grupie. Nie 

wystąpiły objawy choroby dekompresyjnej. Badanie pośmiertne również nie wykazało 

makroskopowych ani mikroskopowych wykładników morfologicznych typowych dla choroby 

kesonowej. Nerki zwierząt z grupy badawczej i kontrolnej nie różniły się od siebie: miały typowy 

kształt, kolor i konsystencję oraz właściwą budowę obserwowaną w mikroskopie świetlnym.  

Białko Hsp70 

 Różnice istotne statystycznie w średniej powierzchni dodatniego odczynu 

immunohistochemicznego dla białka Hsp70 zaobserwowano pomiędzy grupą KHI (5061,994 

um2) i grupą DHNOI (62512,55 um2) zaraz po opuszczeniu komory hiperbarycznej, między 

grupą KHII (144804,5 um2) i grupą DHNOII (59124,16 um2) w 5 dniu po sprężeniu zwierząt w 

komorze hiperbarycznej oraz pomiędzy grupą KHIII (64309,2) i grupą DHNOIII 

(6502,583,68um2) w 10 dniu po działaniu wysokiego ciśnienia.   

 Grupa kontrolna i grupa doświadczalna różniły się od siebie dynamiką ekspresji badanego 

białka. Tendencje zmian średniego dodatniego pola odczynu immunohistochemicznego w tych 

grupach są odwrotne. W grupie kontrolnej średnie pole dodatniego odczynu 

immunohistochemicznego istotnie wzrasta (p<0,001) między dniem w którym zwierzęta 

opuściły komorę hiperbaryczną a 5 dniem po wyjściu. Następnie ma miejsce istotny 

statystycznie spadek tej wartości (p=0,0003) pomiędzy 5 a 10 dniem po wyjściu z komory. 

Zupełnie odwrotne tendencje mają wyniki otrzymane w grupie doświadczalnej.  Pomiędzy dniem 



opuszczenia komory a 5 dniem po sprężeniu w komorze, wartość średniego pola dodatniego 

odczynu immunohistochemicznego nieistotnie maleje (p=0,71), a następnie wartość istotnie 

rośnie pomiędzy 5 a 10 dniem po stężeniu w komorze (p<0,001).  Różnica wartości pomiędzy 

dniem wyjścia z komory i 10 dniem po wyjściu z komory jest również istotna statystycznie w obu 

grupach doświadczalnej i kontrolnej (p<0,001 i p<0,001) tyle, że  w grupie doświadczalnej 

wartość maleje a w grupie kontrolnej rośnie. 

 

Białko Hsp73 

 Różnica pomiędzy średnim polem powierzchni zajętym dodatnim odczynem 

immunohistochemicznym dla białka Hsp73 w grupie kontrolnej  KHI i w grupie doświadczalnej 

DHNOI okazała się istotna statystycznie (p< 0,01). W grupie doświadczalnej, średnia 

powierzchnia zajmowana przez dodatni odczyn (101752,70) była większa w stosunku do grupy 

kontrolnej (1463,83). Pomiędzy grupami KHII (37847,89 um2) i DHNOII (129378,2 um2) oraz 

grupą KHIII (55365,87 um2) i DHNOIII (135403,7 um2) również wykazano istotne statystycznie 

różnice (p=0,04, p=0,009). Zaraz po wyjściu z komory hiperbarycznej w grupie kontrolnej 

odczyn barwny białka Hsp73 był niewidoczny. W 5 dniu po wyjściu zwierząt z komory 

hiperbarycznej badanie pod mikroskopem kory nerek wykazało obecny wyraźny dodatni odczyn 

immunohistochemiczny w grupie KHII a jego zmierzone pole powierzchni było mniejsze niż w 

analogicznej grupie doświadczalnej (grupie DHNOII).  Pomiędzy grupą DHNOI i DHNOII doszło do 

nieistotnego statystycznie wzrostu ilości białek (p=0,51). Doszło do wzrostu średniego pola 

powierzchni dodatniego odczynu immunohistochemicznego między dniem wyjściowym 

(101752,7um2) a 5 dniem po sprężeniu w komorze hiperbarycznej (129378,2,25 um2) w grupie 

doświadczalnej. 10 dnia ekspresja białek Hsp73 nieznacznie (p=0,89, p=0,15) wzrosła w grupie 

doświadczalnej i w grupie kontrolnej. Średnie pole powierzchni zajmowanego odczynu było 

istotnie (p=0,009) większe w grupie badawczej niż grupie kontrolnej (Grupa KHIII- 55365,87, 

Grupa DHNOIII- 135403,7).  

 

Białko Rab7 

Dynamika ekspresji białek pomiędzy grupą kontrolną a badawczą przebiegała inaczej do 

5 dnia po sprężeniu w komorze hiperbarycznej. W dniu opuszczenia komory pole powierzchni 

zajętej odczynem immunohistochemicznym w grupie  KHI wynosiło  354813,1um2 natomiast w 

grupie DHNOI znacznie mniej (938,73 um2). Różnica była statystycznie istotna (p<0,001). 

Wyniki pomiędzy grupą kontrolną a grupą doświadczalną w dniu 5 po wyjściu z komory 

hiperbarycznej również znacznie się różniły, jednak odczyn był istotnie większy (p=0,0005) w 



grupie doświadczalnej (KHII 5828,22um2, DHNOII 358396,61 um2). W 10 dniu doświadczenia w 

grupie kontrolnej doszło do dalszego istotnego (p=0,001) zmniejszenia pola zajętego przez 

marker Rab7 (KHIII 787,5 um2), natomiast w grupie doświadczalnej pole odczynu również uległo 

istotnemu zmniejszeniu (p=0,0005). 10 dnia w grupie kontrolnej i w grupie doświadczalnej 

poziom białka Rab7 był bardzo do siebie zbliżony (KHIII 787,5 um2  DHNOIII 701,12 um2). 

 

WNIOSKI 

I. Działanie hiperbarii:  

1. Tuż po zakończonym działaniu wysokiego ciśnienia w komórkach nefronów (w 

kłębkach, i kanalikach krętych I i II rzedu) obserwuje się:  

a) nasiloną makroautofagię (wzmożony późny transport endosomowy i przyspieszony 

proces dojrzewania autofagosomów (wzrost aktywności markera Rab7); 

b) brak autofagii zależnej od chaperonów (brak aktywności markera Hsp73). 

2. 5 tego dnia po zakończonym działaniu wysokiego ciśnienia w komórkach nefronów 

(tylko w kanalikach krętych II rzędu)  obserwuje się: 

a) nasiloną makroautofagię (wzrost aktywności markera Rab7 w komórkach kanalików II 

rzędowych); 

b) pojawienie się nasilonej autofagii zależnej od chaperonów (wzrost aktywności markera 

Hsp73 w komórkach kanalików II rzędowych). 

3. 10 tego dnia po zakończonym działaniu wysokiego ciśnienia w komórkach nefronów 

(tylko w kanalikach krętych II rzędu)  obserwuje się: 

a) brak makroautofagii (brak aktywności markera Rab7 w komórkach kanalików II 

rzędowych); 

b) nasiloną  autofagię zależną od chaperonów (wzrost aktywności markera Hsp73 w 

komórkach kanalików II rzędowych). 

4. Produkcja białka opiekuńczego Hsp70 jako znacznika zagrożenia komórki stresem 

wzmożyła się tuż po zaprzesatniu działania wysokiego ciśbienia towarzysząc wzmożonej 

makroautofagii lecz jedynie w komórkach kanalików II rzędowych.  

W czasie gdy makroautofagia oddawała miejsce autofagii indukowanej chaperonem w 

kanalikach krętych II rzędu (5 dnia po działaniu wysokiego ciśnienia) produkcja białek 

opiekuńczego Hsp70 znacznie wzrosła i było to obserwowane we wszystkich częściach 

nefronu. Gdy procesy autofagii zostały przejęte przez mechanizm, w który zaangażowane są 

chaperony w kanalikach krętych II rzędu (10 dnia po działaniu wysokiego ciśnienia) 



zmniejszyła się ilość białka opiekuńczego Hsp70 i obserwowano je jedynie słabo w kanalikach 

krętych I rzędu i dość silnie w kanalikach krętych II rzędu.    

Krótkotrwałe (90 minut) przebywanie w atmosferze wysokiego ciśnienia (2,6 ATA – zanurzenie 

w wodzie na 1,6 m) nasila procesy makroautofagii we wszystkich komórkach nefronów.  

Autofagia w tym mechanizmie osłabia się ograniczając do komórek kanalików krętych II 

rzędowych z czasem jaki upłynął od zaprzestania działania wysokiego ciśnienia az do jej zaniku 

po 10 dniach.  

Równocześnie pojawia się autofagia indukowana chaperonem, której nasilenie 

obserwowane jest komórkach kanalików krętych II rzędu już po 5 dniach od zaprzestania 

działania wysokiego ciśnienia, a po 10 dniach nasila się jeszcze będąc wciąż ograniczoną do 

komórek kanalików krętych II rzędowych.  

90 minutowe przebywanie w atmosferze wysokiego ciśnienia (2,6 ATA) może być uznane za 

czynnik stymulujący: 

 pierwotnie makroautofagię, utrzymująca się dość krótko, a następnie autofagie 

mediowaną chaperonem, której intensywność wzrasta w czasie (samooczyszczanie się 

komórek);  

 produkcję białek opiekuńczych, która zmniejsza się w czasie (ochrona komórki przed 

czynnikami mogącymi uszkodzić jej białka) w komórkach nefronów. 

 

II. Działanie hiperbarii i tlenku azotu (NO) 

1. Tuż po zakończonym dzialaniu wysokiego ciśnienia w komórkach nefronów (w 

kłębkach, i kanalikach krętych I i II rzędu) obserwuje się  

a) brak makroautofagii (Brak aktywności markera RAB7); 

b) wzmożoną autofagię zależną od chaperonów (wzrost aktywności markera Hsp73). 

2. 5 tego dnia po zakończonym działaniu wysokiego ciśnienia w komórkach nefronów 

obserwuje się: 

a) nasiloną makroautofagię (wzrost aktywności markera RAB7 tylko w kanalikach 

krętych II rzędu);  

b) nasiloną  autofagię zależną od chaperonów (wzrost aktywności markera Hsp73 w 

komórkach nefronów w kłębkach, i kanalikach krętych I i II rzędu). 

3. 10 tego dnia po zakończonym działaniu wysokiego ciśnienia w komórkach nefronów (w 

kłębkach, i kanalikach krętych I i II rzędu) obserwuje się: 

a) brak makroautofagii (brak aktywności markera RAB7 w komórkach kanalików II 

rzędowych); 



b) nasiloną  autofagię zależną od chaperonów (wzrost aktywności markera Hsp73). 

4. Produkcja białka opiekuńczego Hsp70 jako znacznika zagrożenia komórki stresem 

wymorzyła się w komórkach kanalików I i II rzędowych tuż po zaprzestaniu działania 

wysokiego ciśnienia towarzysząc wzmożonej autofagii zależnej od chaperonów i na 

podobnym poziomie utrzymała się również 5 tego dnia po zaprzestaniu działania 

wysokiego ciśnienia, 10 dnia po działaniu wysokiego ciśnienia obecność Hsp70 

notowano jedynie w komórkach kanalików krętych  II rzędu.  

Krótkotrwałe (90 minut) przebywanie w atmosferze wysokiego ciśnienia (2,6 ATA – 

zanurzenie w wodzie na głębokość 1,6 m) z wcześniejszą suplementacja L- argininy 

(prekursor NO) nasila procesy autofagii mediowanej chaperonem we wszystkich 

komórkach nefronów. Autofagia w tym mechanizmie  nie osłabia się  nawet po 10 dniach od 

zaprzestania działania wysokiego ciśnienia. 

Równocześnie 5 dnia po zaprzestaniu działania wysokiego ciśnienia pojawia się makroautofagia, 

której nasilenie obserwowane jest we wszystkich komórkach nefronów, po 10 dniach zanikając 

zupełnie.  

90 minutowe przebywanie w atmosferze wysokiego ciśnienia (2,6 ATA) po wcześniejszej 

suplementacji L- arginina może być uznane za czynnik stymulujący: 

 krótkotrwale makroautofagię, oraz autofagię mediowaną chaperonem (samooczyszczanie 

się komórek), której intensywność utrzymuje się jeszcze długo po zaprzestaniu działania 

w/w czynników; 

 krótkotrwałą produkcję białek opiekuńczych Hsp70 (ochrona komórki przed czynnikami 

mogącymi uszkodzić jej białka) w komórkach nefronów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY IN ENGLISH 

 

INTRODUCTION 

Hyperbaric environment is frequently present in human life. Apart from recreational 

diving, there is also a significant number of people exposed to such conditions occupationally. 

The list of indications for hyperbaric therapy, which has been highly effective in the treatment of 

diseases of ischemic, inflammatory and autoimmune etiologies, is being expanded. Hyperbaria is 

as well used by sportspersons for physical stamina and recovery after intense workouts. 

An increase in ambient pressure, even when using air as a breathing mixture, 

proportionately raises the blood oxygen pressure and leads to an increase in its solubility in 

plasma and delivery to deeper tissues. The consequence is an increase in the production of 

oxygen free radicals that cause cellular stress. The changes occurring can damage cells and even 

lead to the death of those cells. The other negative consequences of hyperbaric therapy can be 

the occurrence of pressure injuries to the sinuses, ear, lungs, and the appearance of neurological 

syndromes or symptoms of decompression sickness. The kidneys are an organ that is 

particularly vulnerable to high oxygen concentrations and changes in environmental pressure. 

 Studies with the use of hyperbaria in combination with dietary supplements help to 

determine the safety profile of their simultaneous use. The L-Arginine used in the experiment is a 

precursor to nitric oxide, which dilates vessels and improves renal blood supply. This is a 

substance often used in supplementation by sportspersons. In previous studies conducted by the 

Promoter, arginine administered to animals as a dietary supplement under normobaric 

conditions caused significant histological changes in renal tubules. 

 

AIM OF THE STUDY 

The aim of the study was the immunohistochemical evaluation of the risk of damage to the 

renal cells of female rats caused by high pressure and L-arginine. Renal cortex cells were 

examined in terms of: 

- the presence and intensity of macroautophagy - by evaluating the expression of Rab7 

protein 

- the presence and intensity of chaperone-mediated autophagy - by evaluating the 

expression of Hsp73 protein 

- intensification of cellular oxidative stress - by evaluating the expression of proteins from 

the Hsp70 heat shock family 



- placement of heat shock proteins Hsp73 and Hsp70 and Rab7 protein in different 

structures of the renal cortex 

 

MATERIAL AND METHODS 

The experiment was conducted on female rats of the Wistar strain, aged 2 to 3 months, 

with an initial body weight of 250-300g. Females were selected according to the simultaneity of 

control and experimental groups. The animals were divided into 6 equal groups of rats with 6 

individuals in each: 3 experimental groups and 3 control groups. 

Females from half of the experimental groups -test groups (3 groups) were given per os 

via intragastric probe 40 mg/kg b.w. L-arginine every 2nd day for 14 days. 

Females from the control group were given per os 2 ml of distilled water every 2nd day 

for 14 days. On the 15th day of the experiment, rats from all experimental groups (6 groups) 

wer

meters, the pressure prevalent in a hyperbaric chamber used for therapeutic purposes) for 120 

minutes. During the hyperbaric session, they were breathing atmospheric air.  

Thereafter, females were decapitated in sequence: 

KHI control group- shortly after being taken out of the hyperbaric chamber, 

DHNOI test group - shortly after being taken out of the hyperbaric chamber  

KHII control group - 5 days after being taken out of the hyperbaric chamber, 

DHNOII test group - 5 days after being taken out of the hyperbaric chamber, 

KHIII control group - 10 days after being taken out of the hyperbaric chamber, 

DHNOIII test group - 10 days after being taken out of the hyperbaric chamber, 

After decapitation, fragments of renal cortex of female rats were collected and paraffin 

blocks were made. The paraffin blocks were sliced in a sledge microtome into 6-micrometer 

thick scraps, from which histological preparations were made, three from each individual.  

After that the preparations were subjected to immunohistochemical examination using a two-

step method: 

The first stage was the clearance of the test material from endogenous peroxidases by 

using hydrogen peroxide and the primary antibody antigen reaction, primary antibodies for 

Rab7 protein involved in macroautophagy, Hsp73 proteins involved in chaperone-mediated 

autophagy and Hsp73 proteins indicative of the present oxidative shock reaction were used. 

In the second stage, polymer marked with horseradish peroxidase was applied in Dako's 

EnVision+ System HRP set. The addition of horseradish peroxidase reaction dye (AEC Substrate 



chromogen), at the antigen-antibody site causes the formation of a red staining at the site of the 

sought antigen-protein (positive reaction). 

A negative control was made for each preparation tested. There was a preparation to which the 

primary antibody was not added. 

Photographic documentation of the stained preparations was performed. Quantitative 

evaluation of the findings was performed using the computer program Analysis-pro, version 3 

(Soft Imaging System GmbH, Germany). The results were presented statistically in terms of the 

mean areas covered (in the studied field) by positive immunohistochemical reactions for each 

protein. The collected research material was statistically processed using SPSS Statistics package.  

The t-student test was used to prove the statistical significance of the differences between the 

two groups studied. One way ANOVA test was used to compare more than two independent 

groups. The obtained results of the analysis were considered statistically significant at the 

significance level of p<0.05. 

 

RESULTS 

There were no changes in the behavior of the animals in any group during the 

observation. There were no symptoms of decompression sickness. The post-mortem 

examination also showed no macroscopic or microscopic morphological markers typical of 

caisson disease. The kidneys of the animals in the test and control groups did not differ from 

each other: they had typical shape, color, and consistency and proper structure as observed by 

the light microscope. 

 

Hsp70 protein 

Statistically significant differences in the mean area of positive immunohistochemical 

reaction for Hsp70 protein were observed between group KHI (5061.994 um2) and group 

DHNOI (62512.55 um2) shortly after animals had left the hyperbaric chamber, between the KHII 

group (144804.5 um2) and the DHNOII group (59124.16 um2) on the 5th day after the animals 

were compressed in the hyperbaric chamber, and between the KHIII group (64309.2) and the 

DHNOIII group (6502.583.68um2) on the 10th day after the high pressure exposure.   

The control group and the experimental group differed from each other in the dynamics of expression 

of the tested protein. The tendency of the changes of the mean positive field of the 

immunohistochemical reaction in these groups is opposite. In the control group, the mean field of 

positive immunohistochemical reaction significantly increases (p<0.001) between the day the 

animals have left the hyperbaric chamber and the 5th day after leaving. Thereafter, there is a 



statistically significant decrease in this value (p=0.0003) between 5 and 10 days after leaving the 

chamber.  The results obtained in the experimental group have completely opposite tendencies. 

Between the day of leaving the chamber and 5 days after compression in the chamber, the value 

of the mean field positive immunohistochemical reaction decreases non-significantly (p=0.71), 

and then the value increases significantly between 5 and 10 days after compression in the 

chamber (p<0.001).  The difference in values between the day of leaving the chamber and 10 

days after leaving the chamber is also statistically significant in both experimental and control 

groups (p<0.001 and p<0.001) except that the value decreases in the experimental group and 

increases in the control group. 

 

Hsp73 protein 

 The difference between the mean area occupied by a positive immunohistochemical 

reaction for Hsp73 protein in the KHI control group and in the DHNOI experimental group 

proved to be statistically significant (p< 0.01). In the experimental group, the mean area 

occupied by the positive reaction (101752.70) was higher compared to the control group 

(1463.83).  Statistically significant differences (p=0.04, p=0.009) were also observed between 

KHII (37847.89 um2) and DHNOII (129378.2 um2) and KHIII (55365.87 um2) and DHNOIII 

(135403.7 um2) groups.  Shortly after leaving the hyperbaric chamber, the color reaction of 

Hsp73 protein was not visible in the control group. On the 5th day after leaving the animals from 

the hyperbaric chamber, microscopic examination of the renal cortex showed that a clear 

positive immunohistochemical reaction was present in the KHII group and its measured area 

was smaller than that of the analogous experimental group (DHNOII group). There was a 

statistically insignificant increase in the amount of protein between the DHNOI and DHNOII 

groups (p=0.51). There was an increase in the mean area of positive immunohistochemical 

reaction between initial day (101752.7um2) and the 5th day after hyperbaric chamber 

compression (129378.2.25 um2) in the experimental group. The 10th day Hsp73 protein 

expression slightly (p=0.89, p=0.15) increased for both the experimental group and the control 

group. The mean area of occupied reaction was significantly (p=0.009) higher in the 

experimental group than the control group (Group KHIII- 55365.87, Group DHNOIII- 135403.7). 

 

Rab7 protein 

The dynamics of protein expression between the control and test groups followed differently 

until the 5th day after compression in the hyperbaric chamber. On the day of leaving the 

chamber, the area occupied by the immunohistochemical reaction in the KHI group was 



354813.1um2 while in the DHNOI group it was significantly less (938.73 um2). difference was 

statistically significant (P<0.001). The results between the control group and the experimental 

group on the 5th day after leaving the hyperbaric chamber were also significantly different, but 

the reaction was significantly higher (p=0.0005) in the experimental group (KHII 5828.22um2, 

DHNOII 358396.61 um2). On the 10th day of the experiment, there was a subsequent significant 

(p=0.001) decrease in the area occupied by the Rab7 marker (KHIII 787.5 um2) in the control 

group, while the reaction area also decreased significantly (p=0.0005) in the experimental group. 

On the 10th day, Rab7 protein levels in the control and experimental groups were very similar to 

each other (KHIII 787.5 um2 DHNOIII 701.12 um2). 

 

CONCLUSIONS 

I.  Effect of hyperbaria: 

1. Shortly after the end of the high pressure in the cells of nephrons (in glomeruli, and 

proximal and distal tubules) there are observed: 

a) enhanced macroautophagy (increased late endosomal transport and accelerated 

maturation of autophagosomes (increased Rab7 marker activity); 

b) lack of chaperone-mediated autophagy (lack of Hsp73 marker activity) 

2. On the 5th of the day after the end of high pressure action in the nephron cells (only in 

distal tubules) there are observed: 

a) enhanced macroautophagy (increased Rab7 marker activity in the distal tubules cells); 

b) the appearance of enhanced chaperone-mediated autophagy (increased Hsp73 

marker activity in the distal tubules cells) 

1. On the 10th of the day after the end of high pressure in the nephron cells (only in distal 

tubules) there are observed: 

a) lack of macroautophagy (lack of Rab7 marker activity in the distal tubules cells); 

b) enhanced chaperone-mediated autophagy (increased Hsp73 marker activity in the 

distal tubules cells) 

2. Production of the chaperone protein Hsp70 as a marker of cellular stress increased just 

after the cessation of high pressure accompanied by increased macroautophagy, but only 

in the in the distal tubules cells. At the time when macroautophagy surrendered the 

site of chaperone-mediated autophagy in the distal tubules (day 5 after high pressure), 

the production of the chaperone protein Hsp70 increased significantly and this was 

observed in all parts of the nephron.  When the autophagy processes were taken over 

by a mechanism involving chaperones in the distal tubules (day 10 after high pressure), 



the amount of the chaperone protein Hsp70 decreased and was observed weakly only 

in the proximal tubules and quite strongly in the distal tubules.   

Short-term (90 minutes) exposure to a high-pressure atmosphere (2.6 ATA - water immersion at 

1.6 m) enhances macroautophagy in all nephron cells.  Autophagy in this mechanism weakens 

by being limited to the distal tubules cells with the time elapsed between cessation of high 

pressure and its disappearance after 10 days. Simultaneously,, chaperone-mediated autophagy 

occurs, with an increase observed in the distal tubules cells as early as 5 days after cessation of 

high pressure, and intensifies after 10 days while still being restricted to the distal tubules cells. 

 

A 90 minute exposure to a high pressure atmosphere (2.6 ATA) can be considered as a stimulus 

factor: 

- initially macroautophagy, which persists for a fairly short time, followed by chaperone-

mediated autophagy which increases in intensity over time (cell self-cleansing) 

- production of chaperone proteins, which decreases over time (protection of the cell from 

factors that can damage its proteins) in nephron cells. 

 

II. Effect of hyperbaria and nitric oxide (NO) 

1. Shortly after the end of high pressure in the nephron cells (in glomeruli, and proximal 

and distal tubules) there are observed: 

c) lack of macroautophagy (lack of Hsp73 marker activity) 

d) enhanced chaperone-mediated autophagy (increased Hsp73 marker activity) 

2. On the 5th of the day after the end of high pressure action in the nephron cells there are 

observed: 

c) enhanced macroautophagy (increased Rab7 marker activity only in the distal tubules 

cells); 

d) enhanced chaperone-mediated autophagy (increased Hsp73 marker activity in the 

glomeruli, proximal and distal tubules cells) 

3. On the 10th of the day after the end of high pressure action in the nephron cells (in the 

glomeruli, proximal and distal tubules cells) there are observed: 

c) lack of macroautophagy (lack of RAB7 marker activity in the distal tubules cells); 

d) enhanced chaperone-mediated autophagy (increased Hsp73 marker activity) 

4. The production of the chaperone protein Hsp70 as a marker of cellular stress increased in the 

proximal and distal tubules cells just after the cessation of high pressure accompanied by 

enhanced chaperone-mediated autophagy and remained at a similar level also on the 5th day 



after the cessation of high pressure; on the 10th day after high pressure the presence of Hsp70 

was noted only in in the distal tubules cells. 

Short-term (90 minutes) exposure to high pressure atmosphere (2.6 ATA - immersion in water 

to a depth of 1.6 m) with early supplementation of L- arginine (NO precursor) enhances 

chaperone- mediated autophagy processes in all nephron cells. Autophagy by this mechanism is 

not attenuated even 10 days after cessation of high pressure. 

Simultaneously, on the 5th day after the cessation of high pressure, macroautophagy appears, 

the severity of which is observed in all nephron cells, disappearing completely after 10 days. 

 

A 90-minute exposure to a high-pressure atmosphere (2.6 ATA) after prior L- arginine 

supplementation may be considered a stimulant: 

- short-term macroautophagy and chaperone-mediated autophagy (self-cleansing of cells), 

the intensity of which persists long after the cessation of the above-mentioned factors, 

- short-term production of the chaperone protein Hsp70 (protecting the cell from factors 

that can damage its proteins) in nephron cells. 

 

 


