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Aktywnoæ fosfatazy kwanej, fosfatazy zasadowej
i dehydrogenazy kwasu mlekowego w pop³uczynach
oskrzelowo-pêcherzykowych (POP) szczurów
z dowiadczalnym zapaleniem oskrzeli wywo³anym
dwutlenkiem siarki
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Celem pracy by³o zbadanie wp³ywu wywo³anego SO 2 zapalenia oskrzeli u szczurów na aktywnoæ enzymów: fosfatazy
kwanej, fosfatazy zasadowej i dehydrogenazy kwasu mlekowego w pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych.
Badania przeprowadzono u 60 zwierz¹t, które nara¿one by³y na wdychanie dwutlenku siarki w ci¹gu 12 tygodni.
U 30 szczurów po tym okresie wykonano badanie pop³uczyn oskrzelikowych oraz preparowano oskrzela i tkankê p³ucn¹.
W pop³uczynach badano aktywnoæ enzymów - fosfatazy zasadowej, fosfatazy kwanej i dehydrogenazy mleczanowej. W osadzie
obliczano liczbê komórek i oceniono ich sk³ad celem histologicznej oceny zmian zapalnych. U pozosta³ych 30 szczurów
badania przeprowadzono po okresie 3 tygodni od ustania nara¿enia na SO2. Grupê kontroln¹ stanowi³o 5 zwierz¹t.
Stwierdzono, ¿e SO2 spowodowa³ objawy uszkodzenia i zapalenia dróg oddechowych, które utrzymywa³y siê mimo
zaprzestania dra¿nienia. Wykazano wzrost aktywnoci badanych enzymów w pop³uczynach.Aktywnoæ ta zmienia³a siê w czasie
i nie by³a równoleg³a.

Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP) jest
jedn¹ z g³ównych przyczyn zachorowañ i zgonów na wiecie.
Jest te¿ powodem rosn¹cej liczby hospitalizacji i absencji
chorobowej [12]. Wynika z tego, ¿e POChP stanowi
powa¿ny problem medyczny i spo³eczny. Aczkolwiek istnieje
du¿a lista prawdopodobnych czynników ryzyka wyst¹pienia
choroby, to pewnymi wydaj¹ siê trzy: palenie papierosów,
zanieczyszczenie py³owe i gazowe atmosfery oraz wrodzony
niedobór alfa1-antytrypsyny.
Mimo du¿ej liczby badañ klinicznych i dowiadczalnych i licznego pimiennictwa z tym zwi¹zanego, nasza
wiedza o etiologii i patomechanizmie choroby jest wci¹¿
niepe³na. Zwi¹zek miêdzy paleniem papierosów a POChP
zosta³ udowodniony, natomiast ci¹gle dyskutuje siê nad
zale¿noci¹ przyczynow¹ miêdzy ekspozycj¹, g³ównie
zawodow¹, choæ nie tylko, na dzia³anie dymów, gazów
i par a wyst¹pieniem POChP [17].
Dowiadczalne zapalenie oskrzeli u zwierz¹t jest
wykorzystywane do prowadzenia badañ nad patomechanizmem choroby. Mimo zrozumia³ych ograniczeñ
we wnioskowaniu i przenoszeniu wyników badañ na
zwierzêtach na ludzi, to nadal postêpowanie takie ma
istotne znaczenie w poznawaniu mechanizmów choroby.
W niniejszej pracy wywo³ywalimy zapalenie
oskrzeli u szczurów poprzez przewlek³e nara¿enie zwierz¹t

na wdychanie dwutlenku siarki (SO 2). Gaz ten
wybralimy nieprzypadkowo - stanowi on wa¿ny sk³adnik
zanieczyszczeñ atmosferycznych i jest czêsto wymieniany
wród czynników wywo³uj¹cych przewlek³e zapalenie
oskrzeli. W pimiennictwie s¹ przedstawione badania
z dowiadczaln¹ indukcj¹ choroby u zwierz¹t, zw³aszcza
szczurów, z u¿yciem tego gazu [15,18]. W pracy
pos³u¿ylimy siê w³asnym modelem stosuj¹c
zaprojektowane przez nas komory ekspozycyjne [11].
Celem pracy by³o zbadanie czy wywo³ane przez SO2
zapalenie oskrzeli u szczurów, potwierdzone obrazem
cytologicznym i histologicznym, wp³ywa na aktywnoci
niektórych enzymów badanych w pop³uczynach
oskrzelowo-pêcherzykowych (POP). Badania mia³y
równie¿ okreliæ, czy istnieje zale¿noæ miêdzy zmianami
morfologicznymi a aktywnoci¹ enzymów oraz
stwierdzenie, jak¹ zmiany te maj¹ dynamikê.
MATERIA£ I METODY
Do badañ u¿yto 65 szczurów rasy Buffalo, p³ci
mêskiej. Piêæ szczurów stanowi³o grupê kontroln¹.
Pozosta³e 60 szczurów w ci¹gu 12 tygodni przez godzinê
dziennie, w czterech turach po 15 sztuk, trzymanych by³o
w specjalnie do tego celu zaprojektowanych szczelnych
komorach z mataplexy. Do komory wpuszczano SO2
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o rednim stê¿eniu 30-40 ppm. Szczegó³y techniczne
dotycz¹ce metody zosta³y przedstawione wczeniej [11].
Po 12 tygodniach grupê 30 szczurów usypiano
i skrwawiano. Wykonywano p³ukanie oskrzelowopêcherzykowe, a uzyskany p³yn w iloci 5-8 ml wirowano.
Z osadu robiono rozmazy, barwiono je, a nastêpnie
w mikroskopie optycznym liczono komórki. Obliczaj¹c
sk³ad procentowy brano pod uwagê tak¿e komórki
nab³onka. Zastosowano wskanik, który jest ilorazem
poszczególnych komórek i komórek macierzystych
nab³onka. Przyjêto, ¿e stosunek komórek nap³ywowych
(t.j. makrofagów, neutrofili, eozynofili i limfocytów) do
komórek nab³onka wiadczy o stopniu nasilenia procesu
zapalnego.
Barwione preparaty histologiczne oskrzeli i p³uc
oceniane by³y pod wzglêdem obecnoci zmian
destrukcyjnych i zapalnych. Klasyfikowano je wg
czterostopniowej skali: bez zmian /0/, zmiany
niewielkie /+/, umiarkowane /++/ i znaczne natê¿enie
zmian /+++/. Klasyfikacjê tak¹ wzorowano na pracy
Smitha i wsp. [18]. Ocena dotyczy³a nab³onka oskrzeli,
jego wysokoci, obecnoci r¹bka migawkowego, ubytków
nab³onka, metaplazji z podkreleniem ogniskowego lub
rozlanego charakteru zmian.
W preparatach histologicznych dotycz¹cych tkanki
oko³ooskrzelowej i p³uc zwracano uwagê na nacieki
zapalne, rozplem struktur gruczo³owo-limfatycznych,
zmiany w³ókniste.
W POP okrelano aktywnoæ fosfatazy kwanej
(ACP), fosfatazy zasadowej (AP) i dehydrogenazy kwasu
mlekowego (LDH). Badania przeprowadzano w dniu
pobrania materia³u na analizatorze biochemicznym
COBAS-MIRA f-my Hoffman la Roche z u¿yciem
standardowych odczynników. Wyniki przedstawiono w U/l.
Pozosta³e 30 szczurów (grupa II) ¿y³o jeszcze
3 tygodnie w normalnych warunkach, bez ekspozycji na
dra¿ni¹ce dzia³anie SO2. Po tym czasie zosta³y one poddane
takiej samej procedurze dowiadczalnej jak poprzednia grupa.
Analizê statystyczn¹ przeprowadzono pos³uguj¹c siê
komputerowym systemem MEDISTAT wykorzystuj¹c dla
niepowi¹zanych grup test t-Studenta lub C-Cochrana
i Coxa. Przyjêto poziom istotnoci α = 0,05.
WYNIKI
Obraz cytologiczny osadu POP
W grupie szczurów dra¿nionych SO 2 istotnie
zwiêkszy³a siê liczba komórek nap³ywowych makrofagów, neutrofili, eozynofili i limfocytów
w porównaniu ze szczurami kontrolnymi, u których
dominowa³y nab³onki (ponad 90%). Dotyczy³o to szczurów
I jak i II grupy. Zaistnia³e ró¿nice w liczbie komórek po
ekspozycji na gaz wyra¿a dobitniej wskanik komórkowy
(tab. I i II).

Tabela I. Odsetkowy sk³ad komórkowy w pop³uczynach

oskrzelowo-pêcherzykowych
Analizowane
komórki
Komórki
nab³onka
Makrofagi
Neutrofile
Eozynofile
Limfocyty

Badane grupy
K
I
K/I
II
K / II
x (%) x (%) analiza x(%) analiza
±SD
±SD
stat. (p) ±SD stat.(p)
91,4
26,8
<0,05
28,93 <0,05
±2,05 ±10,68
±12,37
4,0
23,8
< 0,05
24,82 <0,05
±1,41
±5,3
±4,44
2,4
31,67
<0,05
31,18 <0,05
±0,48 ±5,25
±4,59
0,4
5,9
< 0,05
5,8
<0,05
±0,49
±2,6
±2,86
1,6
11,5
<0,05
9,29
<0,05
±0,49
±5,1
±3,6

Kontrola - szczury nie dra¿nione
Grupa I - szczury dra¿nione SO2 przez 12 tygodni
Grupa II - szczury dra¿nione SO2 przez 12 tygodni, ale materia³
pobrany po 15 tyg. eksperymentu

Tabela II. Iloraz komórek nap³ywowych do komórek nab³onka
oskrzelowego w pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych
Badana
grupa
Kontrola
Grupa I
Grupa II

Makrofagi
do kom.
nab³onka
0,043
0,89
0,86

Neutrofile
do kom.
nab³onka
0,026
1,18
1,08

Eozynofile
do kom.
nab³onka
0,004
0,22
0,20

Limfocyty
do kom.
nab³onka
0,017
0,43
0,32

Kontrola - szczury nie dra¿nione
Grupa I - szczury dra¿nione SO2 przez 12 tygodni
Grupa II - szczury dra¿nione SO2 przez 12 tygodni, ale materia³
pobrany po 15 tyg. eksperymentu

Obraz histologiczny oskrzeli i p³uc
U szczurów badanych po 12 tygodniach dowiadczenia obserwowano destrukcjê nab³onka oskrzelowego,
zanik migawek w ró¿nym stopniu oraz nacieki limfocytarnogranulocytarne b³ony luzowej oskrzeli (ryc.1).

Ryc. 1. Szczur dra¿niony SO2, materia³ pobrany po 12 tyg.
ekspozycji.
Wycinek z p³uc. Widoczne nacieki limfocytarno-granulocytarne,
odcinkowo wnikaj¹ce w nab³onek i powoduj¹ce jego destrukcjê.
Barwienie HE; powiêkszenie 220 x.
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W pojedynczych preparatach notowano ropne nacieki 3. Dehydrogenaza kwasu mlekowego (LDH)
wokó³ oskrzeli i zapalenie mi¹¿szu p³uc (ryc. 2).
rednia aktywnoæ w grupie zdrowych szczurów
wynosi³a 39,67 U/l. Po 12 tyg. nast¹pi³ spadek do
27,27 U/l; nie by³ on jednak znamienny. W kolejnej grupie
szczurów stwierdzono redni¹ aktywnoæ enzymu - 56,00
U/L i w porównaniu do grupy I by³ to wzrost istotny.
Wyniki badañ enzymatycznych zestawiono w tabeli III.
Tabela III. Aktywnoæ enzymów w pop³uczynach oskrzelowopêcherzykowych
Enzymy

Ryc. 2. Szczur dra¿niony SO 2 - materia³ pobrany po
12 tygodniach ekspozycji.
Wycinek z p³uc. Widoczne oskrzele z czêciowym zanikiem
i destrukcj¹ nab³onka z naciekami oko³ooskrzelowymi.
Barwienie HE; powiêkszenie 180 x.

Preparaty uzyskane od szczurów po 3 tygodniach od
zaprzestania dra¿nienia, wykazywa³y intensywniejsze
i rozleg³e cechy zapalenia luzówki z zanikiem nab³onka.
W po³owie preparatów obserwowano ropne zapalenie
oskrzeli z tzw. adenoz¹ w p³ucach oraz now¹ cechê ogniska metaplazji p³askonab³onkowej (ryc. 3).

Ryc. 3. Szczur z grupy II - materia³ pobrany 3 tygodnie po
zaprzestaniu dra¿nienia SO2.
Wycinek z p³uc. Zdjêcie przewlek³ego, ropnego zapalenia
oskrzeli, czêciowo z metaplazj¹ p³askonab³onkow¹ i ca³kowit¹
destrukcj¹ nab³onka, w³ókniej¹ca adenoza. Barwienie HE;
powiêkszenie ok 90 x.

Aktywnoæ enzymów w POP
1. Fosfataza kwana (ACP)
W pop³uczynach zdrowych szczurów aktywnoæ
enzymu wynosi³a rednio 0,5 U/l. Po 12 tyg. dra¿nienia SO2
stwierdzono znamienny wzrost aktywnoci do rednio
1,21 U/l. W badaniu przeprowadzonym w 15 tygodniu, tj.
3 tyg. po zaprzestaniu dra¿nienia oskrzeli, aktywnoæ enzymu
wróci³a do normy.
2. Fosfataza zasadowa (AP)
Po 12 tyg. dowiadczenia rednia aktywnoæ
enzymu 31,81 U/l nie ró¿ni³a siê od wyników grupy
kontrolnej - 38,67 U/l. Po nastêpnych 3 tygodniach nast¹pi³
istotny wzrost aktywnoci i by³ on znamienny - 46,18 U/l.

Fosfataza
kwana (ACP)
fosfataza
zasadowa (AP)
Dehydrogenaza
kwasu
mlekowego (LDH)

Kontrola
r.U/l ±SD
0,5±0,24

Grupa I
r.U/l ±SD
1,21±0,38*

Grupa II
r.U/l ±SD
0,42±0,25#

38,67±2,63 31,81±8,33 46,18±33,6*
39,67±15,37 27,27±16,86 56,00±25,8#

Kontrola - szczury nie dra¿nione
Grupa I - szczury dra¿nione SO 2 przez 12 tygodni
Grupa II - szczury dra¿nione SO 2 przez 12 tygodni, ale materia³
pobrany po 15 tyg. eksperymentu
*
ró¿nica istotna (p<0,05) w porównaniu z grup¹ kontroln¹
#
ró¿nica istotna (p<0,05) w porównaniu z grup¹ I

OMÓWIENIE
Aktywnoæ niektórych enzymów w pop³uczynach
oskrzelowo-pêcherzykowych, podobnie jak nap³yw
komórek, s¹ doæ czêsto traktowane jako wskanik stanu
zapalnego oskrzeli i p³uc [1,4,8]. Dra¿ni¹ce, chorobotwórcze
dzia³anie zwi¹zków krzemowych, azbestu, ozonu, miedzi
i innych [ 2,3,9,10,14] odbija siê na wzrocie aktywnoci
enzymów w pop³uczynach, powoduje te¿ zwiêkszenie
bezwzglêdnej iloci komórek osadu, jak i zmianê ich sk³adu
procentowego. Nap³yw makrofagów, neutrofili i limfocytów
jest wyrazem uszkodzenia i procesu zapalnego, który mo¿e
byæ wywo³any ró¿nymi czynnikami. Najczêciej ocenia siê
aktywnoæ jednego enzymu. Prezentowane przez nas
badania dotycz¹ zachowania siê 3 enzymów, jak te¿, co
doæ istotne, ich dynamiki wynikajacej ze stadium zmian
oskrzelowych. Trwaj¹ca 3 miesi¹ce ekspozycja na SO2
spowodowa³a proces zapalny manifestuj¹cy siê zmianami
sk³adu komórek w osadzie POP oraz obrazu morfologicznego b³ony luzowej oskrzeli. Stwierdzono przede
wszystkim znaczny wzrost liczby neutrofili oraz makrofagów,
choæ obserwowano równie¿ istotny nap³yw eozynofili
i limfocytów. Szczególnie wyranie obrazuje to zastosowany
przez nas wskanik komórkowy przedstawiaj¹cy stosunek
komórek nap³ywowych, tj. zapalnych do tubylczych komórek
nab³onkowych. Po dalszych 3 tygodniach, gdy zwierzêta
nie by³y ju¿ nara¿one na dra¿ni¹cy gaz, liczba komórek nie
tylko nie mala³a, ale wrêcz ros³a, choæ ró¿nice te nie by³y
statystycznie istotne.
Jeli chodzi o morfologiê oskrzeli, to dominujac¹
zmian¹ by³a destrukcja nab³onka oskrzelowego z ró¿nego
stopnia zanikiem migawek. Obserwowano te¿ neutrofilowe
nacieki wokó³ oskrzeli. Trzy tygodnie póniej zmiany
degeneracyjne nab³onka z jego zanikiem by³y nasilone.
W po³owie preparatów stwierdzono ropne nacieki
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z ogniskami w³óknienia tkanki oko³ooskrzelowej i tzw.
adenozê p³uc. Now¹ zmian¹ by³y ogniska metaplazji
p³askonab³onkowej b³ony ³uzowej.
W stosunku do kontrolnej grupy zdrowych zwierz¹t,
u szczurów dra¿nionych SO2 stwierdzano wzrost aktywnoci
wszystkich trzech badanych enzymów. Wzrost ten jednak
nie by³ równoleg³y. Aktywnoæ ACP zwiêkszy³a siê
znamiennie po 12 tyg. eksperymentu, by po dalszych
3 tygodniach ulec normalizacji; inaczej zachowywa³y siê
pozosta³e enzymy. Zarówno aktywnoæ AP jak i LDH
wzros³a po 3 tygodniach od zaprzestania ekspozycji na gaz.
Trudno oceniæ obserwowan¹ dynamikê zmian enzymatycznych. Nie t³umaczy ich obraz histologiczny oskrzeli.
Tak po 12 jak i 15 tyg. stwierdzono objawy zapalne, choæ
zmieni³a siê ich jakoæ - wyst¹pi³a metaplazja p³askonab³onkowa, bêd¹ca wyrazem zmian naprawczych
nab³onków, ale te¿ naros³y nacieki zapalne wokó³ oskrzeli
i w mi¹¿szu p³uca. Henderson i wsp. [7] jak i Sendelbach
i wsp. [16] neguj¹ patologiczny wp³yw SO2 na mi¹¿sz p³uca.
Nasze obserwacje nie potwierdzaj¹ tego. W interpretowaniu
wyników naszego eksperymentu nie mo¿na pos³u¿yæ siê
analogiami do innych badañ. Przede wszystkim stosowane
eksperymentalnie czynniki dra¿ni¹ce wywo³uj¹ ró¿ny
ilociowo i jakociowo proces chorobowy. Wa¿ne s¹ dawki
i czas dra¿nienia dróg oddechowych. Ponadto badania
nastêpstw dra¿nienia przeprowadzano w bardzo ró¿nych
odstêpach czasowych oraz w innych warunkach (w naszym
przypadku dra¿ni¹cemu dzia³aniu SO2 towarzyszy³ wzrost
stê¿eñ takich gazów jak: CO, CO2, NO i NO2 oraz spadek
O2 jako wyraz przebywania w niewentylowanej komorze).
I tak w dowiadczeniu Sendelbach i wsp. [16] zmiany
wywo³ywano jednorazow¹ inhalacj¹ siarczanem berylu;
utrzymywa³y siê one przez rok. Wiadomo te¿, ¿e niektóre
substancje, jak py³ krzemu, powoduj¹ d³ugotrwa³e zmiany,
co manifestuje siê miêdzy innymi wzrostem aktywnoci
enzymów w pop³uczynach [19], gdy inne daj¹ reakcje
przemijaj¹ce wraz z odstawieniem czynnika szkodliwego [20].
Powy¿sze eksperymenty rodz¹ nastêpuj¹ce pytania:
jakie struktury oskrzeli i p³uc reaguj¹ zapalnie na okrelony
czynnik chorobotwórczy oraz jakie jest ród³o stwierdzanych
w pop³uczynach enzymów, cytokin, bia³ek. Badania na
zwierzêtach [21], a nastêpnie u ludzi [5,10] wykaza³y, ¿e
krótkotrwa³a ekspozycja, nawet na graniczne stê¿enia ozonu,
inicjowa³a biochemiczne zmiany w p³ucach, których
rezultatem by³o ostre uszkodzenie p³uc, zapalenie, jak te¿
d³ugofalowe nastêpstwa takie, jak w³óknienie. Aris i wsp.
[2] postulowali, ¿e ozon powoduje równie¿ zmiany zapalne
w drogach oddechowych (oskrzelach), nie tylko w mi¹¿szu
p³uc. Poniewa¿ POP reprezentuj¹ g³ównie dolne drogi
oddechowe, wspomniani autorzy u zdrowych ochotników
wystawionych na dzia³anie ozonu wykonywali biopsjê oskrzeli
oraz p³ukanie izolowanego g³ównego oskrzela (proximal airway lavage - PAL) i na podstawie uzyskanych wyników
stwierdzili, ¿e ozon powoduje uszkodzenie i zapalenie nie
tylko p³uc ale i dróg oddechowych. Miêdzy innymi wykazali,
¿e aktywnoæ LDH by³a znamiennie wy¿sza zarówno
w pop³uczynach z du¿ych jak i drobnych dróg oddechowych.
Wydaje siê, ¿e podobne spektrum szkodliwego dzia³ania

wykazuje SO2. Jest to wa¿ne stwierdzenie, gdy¿ wynika
z niego, ¿e podobnie jak ozon równie¿ SO2 czêsty sk³adnik
zanieczyszczonej atmosfery, ma istotny udzia³ w ostrych
epizodach astmy i przewlek³ego zapalenia oskrzeli, a byæ
mo¿e i w inicjowaniu procesu chorobowego. Aktywnoæ
enzymów w pop³uczynach pêcherzykowo-oskrzelowych
zachowuje siê rozmaicie - notowano wzrost w ró¿nym czasie
i utrzymuj¹cy siê ró¿nie d³ugo. W niektórych publikacjach
wykazywano spadek aktywnoci fosfatazy zasadowej
w trakcie wyst¹pienia ostrej odpowiedzi zapalnej [8]. Takie
zmiany w aktywnoci s¹ trudne do wyjanienia przede
wszystkim dlatego, ¿e nie zawsze znane jest pochodzenie
enzymu [6,9,13]. Poniewa¿ w czasie reakcji zapalnej dochodzi
do znacznego nap³ywu neutrofili, które zawieraj¹AP, mo¿na
mniemaæ, ¿e s¹ one ród³em enzymu stwierdzanego
w pop³uczynach. Mog¹ tak¿e pochodziæ z surowicy
nap³ywaj¹c wraz z przesi¹kaj¹cymi bia³kami wskutek
zwiêkszonej przepuszczalnoci bariery pêcherzykowokapilarnej. Tymczasem Henderson i wsp. [8] w 1995r.
w starannie przeprowadzonym eksperymencie na szczurach,
wykazali, ¿e nie neutrofile lecz pneumocyty typu II s¹
g³ównym ród³emAP. Stwierdzenie przez nas znamiennego
wzrostu aktywnoci AP po 15 tyg., gdy najwiêksze zmiany
z terenu nab³onków oskrzeli przenios³y siê na tkankê p³ucn¹,
mo¿e potwierdzaæ przypuszczenie, ¿e enzym pochodzi
g³ównie z nab³onków pêcherzyków. Oczywicie potrzebne
s¹ dalsze badania dotycz¹ce dynamiki zachowania siê enzymu
w relacji do zmian histologicznych.
Separacja metod¹ fluorescencyjn¹ komórek osadu
POP pozwoli³a na ich ocenê pod wzglêdem immunocytologicznych i czynnociowych w³aciwoci. Wykazano
miêdzy innym, ¿e makrofagi jak i komórki dendrytyczne
zawieraj¹ ACP, ale dendrycytów w pop³uczynach jest
wielokrotnie mniej [6]. U palaczy stwierdzono wzrost
aktywnoci ACP, podczas gdy w sarkoidozie wykazano
znamienny spadek ca³kowitego enzymu, jak i jego podtypu
TrACP [4]. Sugeruje siê by wraz z ocen¹ iloci limfocytów
i stosunku CD4/CD8, badanie ACP w POP by³o wskanikiem
klinicznego przebiegu sarkoidozy [4].
Ekspozycja na SO2 wywo³uje uszkodzenie i zapalenie
oskrzeli, najprawdopodobniej równie¿ p³uc i zmiany te
utrzymuj¹ siê d³u¿ej. Trzy tygodnie po zaprzestaniu dra¿nienia
oskrzeli objawy chorobowe nawet siê nasili³y. Znalaz³o to
odbicie zarówno w obrazie histologicznym, jak i w aktywnoci
enzymów. Widzimy tu podobieñstwo do wyników badañ
Sendelbacha i wsp. [16]. Autorzy ci po krótkotrwa³ej ekspozycji
na czynnik szkodliwy, obserwowali wielomiesiêczn¹ dynamikê
zmian histologicznych dróg oddechowych, jak te¿
enzymatycznych. Poniewa¿ stwierdzilimy, ¿e aktywnoæ
enzymów jest ró¿na w czasie, uwa¿amy za celowe dokonywanie
pomiarów aktywnoci równoczenie kilku enzymów.
Badania nasze wykaza³y, ¿e d³ugotrwa³e wdychanie
SO2 powoduje u szczurów przewlekaj¹ce siê zmiany
w drogach oddechowych i mi¹¿szu p³uc. Ze wzglêdu na wagê
problemu (zagro¿enie cz³owieka tym zanieczyszczeniem
rodowiska), potrzebne s¹ dalsze badania. Dysponowanie
zwierzêcym modelem dowiadczalnego zapalenia uk³adu
oddechowego umo¿liwia i u³atwia te badania.
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WNIOSKI
1. Nara¿enie szczurów w ci¹gu trzech miesiêcy na inhalacjê
SO2 wywo³a³o objawy uszkodzenia i zapalenia dróg
oddechowych. Zmiany te utrzymywa³y siê, mimo ¿e
czynnik dra¿ni¹cy przesta³ dzia³aæ.
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Activity of alkaline phosphatase, acid phosphatase and lactate dehydrogenase
in BALf of rats with sulphur dioxide - induced airway inflammation
MARYLA KRASNOWSKA, ARTUR KWANIEWSKI, JERZY RABCZYÑSKI, JAN JÓZEF KURYSZKO
Summary
Experiment was carried out in 60 rats exposed to SO2 for 12 weeks. In 30 rats, after this period,
bronchoalveolar lavage fluid (BALf), bronchial and pulmonary tissues were examined. In BALf activity of
alkaline phosphatase, acid phosphatase and lactate dehydrogenase were estimated and percentage of cells in
BALf sediment was counted. Other 30 rats lived three weeks longer and the same estimations were carried
out after this time. Five healthy rats (not exposed to SO2) stood for the control group.
We found out, that inhalation of SO2 caused lesions and inflammation in respiratory tract. This changes
were present also after cessation of exposure. We demonstrated a raise in enzymes activity in BALf. It was
changing in time and was not parallel for all enzymes.

