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Układ nerwowy autonomiczny zewzględu na swo-
je znaczenie czynnoś
specjalistów zróżnyc
przestrzeni ostatnich
we go we getatywne go or az
Łęziach niuk Żarówno u człowieka jak ,l u zwterząt,
coraz częściej wskazuj ąna zwlązki pomiędzy niekto-

rymi p ro c e s ami fi zj o 1o g ic znymt zacho dzącymi w neu-

rónach a naruądami wew rętrznymi. Postęp nauki w
tym zakresie
wych metod
nad autonom
wrjającym się metodom im
dania n-europeptydów) stwierdzono, że pełnionę ptzez
wegetatywny utłaa nerwowy funkcje są o wiele bar-
dziej zŁÓZorle, nIż wc z e śniej pr zyp|lszczano ( 1 0, 1 1,),

NileZy przy tympodkr;ślió, ze istotnąrolę w bada-

niu p owyŹ s zych w Śp ółzależno ś ci o dgrywa dokładna
znaPmóSć autonomic znych ośrodkow nerwowych
,urówno centralnych jak i obwodowych, ktore bezpo-
średnio lub pośrednio regulują działante poszczegó^I-

nych narządbw wewnętrznyń lub ich części (2, 18),

Szczego|ne zainteresowanie koncentruje się na prze-

wodnńtwie dróg dopro w adzający ch, biegnących od
nalniższych pięter czucia narządowego do trzewno-
-cŹuciowychoŚrodków w korze mozgowej ńącznie
(3,2O).Zaburzeniaw regulacji lub w modulacji czyn- nych, oni
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go zwłaszcza w odniesieniu do zaburzęń w prawidło-
wym funkcjonowaniu systemu włókien czuciowych po
uszkodzeniu lub porażeniu strukfur tej części wegeta-
tywnego układu nerwowe go. Długotrw ałę działante
c zynników chorob otwó r czy ch na p o szc zegó lne nar zą-
dy lub ich części prowadzi do uszkodzenia komórek
nerwowych w niektórych strukturach wegetatywnego
układu nelwowego (I3,22). Odnosi się to do systemu
rec ep cyj ne go or az włókien aferentnych bie gnących od
niższych pięter czucia narządowego do poszczegol-
nych ośrodków układu nerwowego autonomicznego.

Zastosowana w niniejszej pracy metodyka oparta jest
na badaniach eksperymentalnych. Przyjęto, że prze-
cięcie włókięn nerwowych dochodzących do jajnika i
j aj owodu powoduj e wystąpieni e zmian degeneracyj -
nych w komórkach nerwowych ośrodków stanowią-
cych miejsce wyjścia włókien nerwowych unerwiają-
cych te narządy (19). Na tej podstawie poszukiwano
w r ożny ch p i ętrach układu nerwowe go we getatywne -
go (centralnego i obwodowego) patologicznię zmie-
nionych komórek nerwowych. Porównan te lokaltza-
cji zmlan wstecznych występuj ących w neuronach suk
doświadczalnych z umiej scowieniem zmian degene-
racyjnych u suki kontrolnej ponvoliło narealizację celu
pracy i w konsekwencji na uzyskanie wysokiej wiary-
godności wyników.

Celem badań było ustalenie lokalizacji autonomicz-
nych oraz czuciowych ośrodków nerwowych dla jaj-
nikaijajowoduusuki.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono na czterech dojrzaĘch płcio-

wo sukach rasy mieszanej, u których wykonano następują-
ce zabiegi: suka nr 1 - ekstyrpacja lewego jajnika i jajowo-
du; suka nr 2 eksĘrpacja prawego jajnika i jajowodu;
suka nr 3 - obustronna ekstyrpacja jajników i jajowodów.

U suki nr 4 wykonano operację kontrolną polegającąna
przecięciu powłok brzusznych wraz z otrzewnąw linii bia-
łej, mającąna celu określenie wpĘwu zabiegow operacyj-
nych przeprowadzonych u suk nr 7-3 na dodatkowe zmia-
ny w układzie nerwowym.

Zabiegi operacyjne wykonyr;vano w znieczuleniu ogól-
nym. Do premedykacj i użyto ksylazyny w dawce 2 mglkg
m.c. w iniekcji domięśniowej oraz atropiny w ilości 0,05
mg/kg m.c. Narkozę właściwą wykonano poprzęz domię-
śniowe podanie ketaminy w ilości 10 mg/kg m.c. Po odpo-
wiednim przygotowaniu pola operacyjnego cięcie przępro-
wadzono w linii białej. Z jamy brzlsznej wydobyrvano, a
następnie usuwano jajniki wTaz zjajowodami.

Operowane zwlerzęta utrzymywano przy życiu przez
okres 21 dni. Po dekapitacji do badań pobrano: pień mó-
zgl,rdzeń kręgowy ze zwojami rdzeniowymi z odcinka
Thl-S3, piersiowo-brzuszno-miedniczny odcinek pnia
współczulnego wraz ze zwojami oraz zwoje i sploĘ jamy
brzusznej i miednicznej: trzewny, krezkowy przedni, mię-
dzykre zkowy, krezkowy tylny, podbr zuszny, mi edniczny.

Materiał utrwalono w fonnalinie, odwodniono w alko-
holu etylowym, zatopiono w parafinie i krojono na skraw-
ki grubości 15 pm. Skrawki barwiono błękitem metyleno-

wym wg metody Nissla, a co piąty preparat fioletem Wezy-
lu wg metody Kliivera-Barcrry.

Wyniki iomówienie
Wykonane doświadczenia spowodowały wystąpie-

nie rozlegŁych zmtan wstecznych w komórkach cen-
tralnego i obwodowego układu nerwowego. Degene-
racja komórek nerwowych przejawiała się obrzmie-
niem ciała komórki, peryferyjnym (ekscentry cznym)
położeniem jądra komórkowego oraz częściową lub
całkowitą chromatolizą tigroidu w cytoplazmie neu-
ronu. Określenie położenia zdegenerowanych komó-
rek nerwowych umożliwiło w dokładny sposób roz-
wtązanie założonego celu pracy (.yc. 1).

Z dokonanych obserwacji wynika, że źrodłemwyj-
ścia przedzwojowych, trzewno-ruchowych włókien
współczulnych dla jajnika i jajowodu suki jest jądro
p o średnio -b o cznę (nu c l eu s in t erm e d i o l a t e r a l i s) r dze -
nia kręgowego na odcinku Thl3-L3. Zmianami wstecz-
nymi objęte były komórki małe, kształtu owalnego
bądż wrzecionowate, Porównując uzyskane wyniki z
badaniami przeprowadzanymi u innych gatunków
zw ierząt (3, 6, 7, 20, 2 I) należy stwi erdzić, że o dcinek
lędźwiowy rdzęnia kręgowego (z niewielkimi mody-
fikacjami w kierunku doczaszkowym) stanowi głów-
ne źrodło wyjścia dla powyższych włókien. Wyjątek
stanowią eksperymentalne badania Fliegera (6). Au-
tor ten stwierdził, ze u owcy przedzwojowe włókna
sympatyczne dla jajnika i jajowodu pochodzą z nuc-
l eus intermediolateralls odcinka Th 

l | 
-Thl,r rdzenia krę-

gowego. Ze względu na występowanie w jądrze po-
średnio-boc znym tylko niewielkiej ilości zdegenero-
wanych komórek nerwowych altor zy niniej szej pracy
skłaniają się do przyjęcia za słusznąhipotezy przed-
stawionej m.in.przez Koppena (I4,15), który stwier-
dził, żę wymienione j ądro j est miej scem wyj ścia tylko
niewielkiej części włókien współczulnych dochodzą-
cych bezpośrednio do badanych narządów. Potwier-
dzeniem tej hipotezy są badania Fliegera (6, 7), Gru-
bera (9) i Welento i wsp. (2I),którzy udowodnili, że
włókna przedzwojowe odchodzące bezpośrednio od
jądra pośrednio-bocznego kierują się do zwojów pnia
współczulnego, a następnie częściowo wchodzą w
połączeniasynaptycznezkomórkamtzazwo jowymi.

Uzyskane wyniki badań pozwoliły takżę na okre-
ślenie żródęł wyjścia zazwojowych włókien sympa-
tycznych unerwiających jajnik i jajowód. Stwierdzo-
no, że wychodzą one z komórek zwojów pnia współ-
czulnego odcinka L I-L 4, splotu międzyl<rezkowego,
zwoj u krezkowego doogonow ęgo or az zwoj ów splotu
podbrzusznego (ryc, 2). Powyższe strukfury nerwowe
stanowią - jak się wydaje - główne żrodło włókien
współczulnych unerwiających jajnik i jajowód u suki.
Przedstawione wyniki badań są zblizone do wyników
uzyskanych u innych, przebadanych w tym kierunku
zwterząt (3,6,7,20,27, 23). Należy zauważyć, żew
badaniach innych autorów prowadzonych równiez na
psach przy zastosowaniu histochemicznej metody ba-
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omrc - q craniale

]FU st, gmca - gangllon mesentericum caudale

pim - plex icus

ph - plexu

pp - plexu

X - nucleu us nervi vagi

Ryc. 1. Schemat unerwienia autonomicznego i czuciowego jaj-

nikai jajowoduu suki

Ryc. 2. Komórki zdegenerowane w zwoju Lo pnia współczul-
nego u suki nr 3. Pow. 500x
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iami fizjologów (5, 8,I2),
któ psa i królikazauwa-
żryl zieimacicy,.Ohmoń
iw ikukury jestrowniezuner-
wiany przezwŁókna nerwu błędnego. Gruber (9) i Mit-
chell'(i7) stwierdzają istnienie dwu źródeł pochodze-
nia włókien przyłvspółczulnych u
dy ronodcze -jedno stano,iąneur
czulnego nerwu błędnego, drugie zaś k
średnióprzyśrodkowegó (nucleus inte )

z odcinka kr zyżowego-rdzenia kręgowego. Powyższych
wynikow nie potwierdzają
przezChi-Hsien i wsp, (3),

u psów metodą wst eczrrcgo
roksydaza chrŻanowa) wymienieni altorzy nie stwier-

dzllińzińlw jego unerwieniu ani komorek nenvu błęd-

ne go, ani Ł,r zy Źow e go odcinka rdzenia krę gow9go, Wv-
niń te Q)naleĘ interpretowac ostroznie, bowiem moz-

na prz}pus r"rać, że właśnie zastosowana przez Ęc.h
autóro# metoda badaw cza była przy czyną otrzymania
takich, a nie innych efektów (co do włókien współczul-
nych i aferentn}ch rezdtaty badań sąbardzo zbllżone),

Badania własne vnrykazały, ze w unerwieniu jajnika
i jajowodu u suki biorą udztaŁ także trzewne włókna
aieientne. Stwierdzon o, że źródŁem włókien trzewno-
-czuciowych unerwiających te narządy są komórki
zwojów rdzeniowych od
wioną lokalizacj ę potwie
niki te jednak w dośc zna
rezultatów badan u owc
miej sce wyj ś cia trzewno-czuciowych włókien znaj duj e

się w zwojich rdzeniowych odcinka piersiowe g.o, zaś

u Świni (iI) rozctrya się ono częściowo na zwoje zlo-
kalizowane w odcinku iędzwiowym. Według najnow-
szych badań (10) włókna aferentne pochodzące ze
zwojow rdzeniowych mogąniekiedy ulegać depolary-
zacjt l spełniaó funkcje pobudzające w stosunku do

innych neuronów zwojowych.
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Ryc. 3. Komórki zwoju rdzeniowego Th,. u suki nr 1. Ko-
mórka po lewej stronie ryciny jest normalna, zaś komórka
widoczna po prawej stronie ryciny - zdegen€rowana. Pow.
500x
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