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Roauói hipokampa w życiu płodowym bydła
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Hippocampus deuelopment in the fetal life of cattle

Summary

The study was conducted on cattle embryos aged from the 8th week up to delivery time. The material was
taken from embryo brains and histological preparations were stained according to Nissel' Klver-Barrera<<s
method, Landau<<s method and Landau<<s method as modified by Morando. Material for microscopic evalua-
tion rvas also col|ected. Ultra-thin scrapes were contrasted according to Reynold's method. The examination
using an image analyzer was performed on preparations from the hippocampus of the examined embryos
aged 14 weeks on until the animals' birth.

The study revealed that the most intense development of hippocampus is observed in the brains of the
embryos from the first half of cow's pregnancy. The stage of the full morphological picture was achieved in
the |ast period of pregnancy. In the consecutive periods of hippocampus development, the decrease of the
number of pyramidal cells per surface unit is noted as well as the increase of these cells with the advancement
of embryos' age.
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Według wielu autorów (1,3,4) główne struktury
występując e u zwierząt pod nazwą tworu lub formacji
hipokampa to: hipokamp często nazywany rogiem
Ammona (hippocampus s. comu Ammonis), zakręt
zębaĘ (gyru s d en tafus), p o dpor a ( s u b i c u l um) or az kor a
śródwęchow a (coftex enterh inali s). Hipokamp fi loge-
netycznie należy do kory starej (archicortex) i j est częś-
cią kresomozgowia zajmującą miejsce na dobrzusz-
no-przyśrodkowej powierzchni półkuli mózgowej.
Komórki piramidowe tworzą główną warstwę w hi-
pokampie. Podział hipokampa na pola CAl-CA4 we-
dług Lorento de No (1), związany jest z morfologią
ltczbąi ułożeniem tych komórek.

Pielwsze wzmianki na temat funkcji hipokampa da-
tująsię na rok 1880. W tym roku Sommer jako pierw-
szy łączyŁ hipokamp z systemem motorycznym, uszko-
dzen ie hipokampa uw ażał za pT zy czynę występowania
padaczkj skroniowej. Badania przeprowadzone na mał-
pach (8) potwierdzają wcześniejsze teorie na temat
wpływu hipokampa na pamięć, Dowiedziono, ze uszko-
dzenie hipokampa powoduj e zabur zenia pami ęci.

Z kljnicznego punktu widzenia wiadomo obecnie,
że wiele schorzeń wywołuje lub towarzyszyuszkodze-
niom hipokampa, np.w ischemii większość neuronów
w polu CA1 hipokampa jest uszkodzona (9). W in-
nychprzypadkach neuropatologii np. w chorobie Alz-
cheimera również występują uszkodzenia neuronalne
w hipokampie. Z wielu schorzeń znanych w neuropa-
tologii choroba Alzcheimerajest prawdopodobnie jed-
nąz najbatdziej uszkadzalących całą formację hipo-
kampa (11, 14). Bardzo wyraźne zmiany w hipokam-
pie stwierdzono również w przypadku schizofrenii.

Uważa się, ze w przypadku tej choroby hipokamp ma
zmniejszoną objętość, stwierdzono też spadek ilości
komórek piramidowych w polach hipokampa (I2,17).
Patologiczne zmiany w opisyłvanej strukturze wystę-
pują również w przypadku innych schorzeń neurolo-
gtcznych zwierzą| np. w BSE. Jak podaje Figiel (17)
bardzo ważnę z punktu widzenia klinicystów jest po-
znanie rozwoju hipokarnpa w okresie prenatalnym,
poniewaz dzisiejsza medycyna wykorzystuje tego ro-
dzaju dane do badań nadrozpoznaniem etiologii cho-
rob, którym towarzyszązmiany w hipokampie.

Celem badań było prześ|edzenie procesu powsta-
wania hipokampa u płodów bydła, określenie jego
kształtu w poszczególnych okresach rozwojowych oraz
pr ześIedzeni e pro c e s u doj rzew ani a n eurob l astów.

Matedał imetody
Badania nad rozwojcm osobniczym hipokalnpa u bydła

przcprowadzono na nlózgowiach płodów, z róznych okre-
sów ciąży kr-ów. Płody uzysl<iwano z zakładow mięsnych i

ubojni od ków rasy czarno-białej, w wicku około 3-6 lat.
Wiek płodów okreś]ano na podstawie tabeli Baraldiego, W
cclu pzeprowadzenia badań zg-orrradzono płody o następu-
jących okrcsach przeż.ycia,. 8 Vg, 12tyg.,14 tyg., l6 tyg.,
18 łg., 20 tyg., 23 q1,e., 29 tyg. i rlózgowie noworodka.

Obserwacje dotyczące rozwoju hipokampa u płodów
przeprowadzono w rnikloskopie świetlnym, w mikrosko-
pie elektronowym orazprzy rrżyciu komputerowego ana-
lizatora obrant,

Mikroskop świetlny. Do badań wykorzystano mózgo-
wia płodów w wyżej wyrnienionych okresaclr przeżycia.
Wykonane skrawki histologiczne banł,iono : błękiter-n me-
tylenowym lub fioletenr krezylowyn wg zmodyfikowanej



Medycyna'!Uet. 2003, 59 (1)

metody Nissla, fioletem krezylowym i luxolem wg metody
Klr,ivera i Banery, azotanem srebra wg metody Landau w
rnodyfikacji Morando.

Mikroskop elektronowy. Materiał do badań pobierano
z nozgowia płodów w wieku: 16 tyg., 1B tyg., 20 tyg,,23
tyg. i 29 tyg. Natychmiast po pobraniu utrwalono, łiryko-
nano nal<roskrawki. l<tóre zabarwiono w Ioń roztworze
błękitu tne§lenowe go z 1oń azureln II w l % boraksie l prze-
glądarlo w mikroskopie świetlnym. Ultracienki skrawki
l<olrtrastowano w 87o octanie uranylu w 0,5%o kwasie octa-
nowyln y:rzcz 15 rninut oraz w cytlynianie ołowiu wg mc-
tody Reynoldsaprzez 15 minut. Ultracienkic skrawki prze-
glądarlo i fotografowano w mikroskopie elcktronowym fir-
rny Tesla BS-500.

Analizator obrazu. Do badań wykorzystarlo preparaty
wykotlzrne z hipokanrpa płodów l<rowy w wicl<u l4 tyg,, 18
tyg., 20 tyg. i 23 tyg. oraz noworodka krowy. Wyl<onano
po tniary ncuroblastów i d oj rzaĘc lr konrórel< p i rarrridorł,yc lr
lripokanpa. W testowanych polach okleślono liczbę netr-
ronórv na mlT], surnę pól powierzclrni neuronów w pm] i

średnie pole powierzchni neuronlt w pm]. Na podstawie
obliczeri ,"vg wyżej wymienionych danych y,ykonano wy-
kresy przcdstawiającc zależność ponlędzy rł,ielkością śred-
niego pola powierzchni ncuronów od danego oklesu roz-
WoJoWego.

Wyniki iomówienie
Badania w mikroskopie świetlnym wykazaĘ, że w

8 łg. życia płodu bydła pojawiają slę zaczątki tworu
hipokampa w ścianie kresomózgowia. W l2 tygodniu
w wyniku rozwoju półkul mózgowych i komór móz-
gu hipokamp staje się widoczny w postaci zagięcia kory
do komór bocznych mozgul. U płodów o długości 55
mm, tzn. w wieku 8 tyg, życia płodowego komórki
nelwowe występują w postaci młodocianej jako neu-
roblasty. Warstwy komórkowe hipokampa 1eszcze nie
zaznaczająsię. W wieku 12 tyg.życia płodowego hi-
pokamp utworzony jestprzez cienką warstwę maĘch
neuroblastów, których jądra komórkowe mają średni-
cę ok. 3 pm, oraz poprzez większe neuroblasty, któ-
rych jądra przypominąą jądra neurocytów (ryc. 1),
Płody w wieku 14 tye.posiadają hipokamp utworzo-
ny z neuroblastów owyraźnym jądrze z jąderktemoraz
intensywnie wybarwioną błoną jądro-
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hipokampa zbudowana jest z neuronów o średnicy do
20 pm.

W 23 Ęg. Ęcia płodowego stwierdzono wyraźne
zrożnicow anie komórek piramidowych w poszc zegol-
nych polach hipokampa. W polu CAl komórki mają
średnicę ok. 8 pm, ułozone sągęsto obok siebie i two-
rząregl|amą warstwę. Komórki pola CA2 mają naj-
większą średnicę 15-20 pm, wyraźne dhrgie wypust-
ki. W polu CA3 komórki piramidowe mają średnicę
10 pm i zaokrąglony ksztah. Komórki piramidowe pola
CA4 mająwielkośc 10-12 pm, sąułożone luźno obok
siebie tworząc owalne pole. U płodow w trzecim try-
mestrze ciąży hipokamp jest już dobrze wykształco-
ny. W warstwie komórek piramidowych zauważa się
bardzo wyrażnąrożnicę w gęstości neuronalnej w po-
równaniu z poprzednim trymestrem.

Na podstawie badań przeprowadzonych w mikro-
skopie elektronowym stwierdzono, że w 16 Ęg. Ęcia
płodowego nie występują jeszcze połączenia synap-
tyczne, nie obserwuje się również osłonek mielino-
v\rych.W l8 Ęg. Ęciapłodowego obserwuje się pierw-
sze komórki nerwowe z tigroidem, w cytoplazmie
występują liczne wolne rybosomy. Występują licznę
mitochondria co wskazuje na duzą aktywność proce-
sów metabolicznych. W tym okresie wykształcają się
stozki aksonalne. Pojawiają się figury mielinopodob-
ne (ryc. 2), sąto pierwsze blaszki mielinowe, które
nie przylegają do siebie. W tym okresie występują
pi erwsze, wyr aźne połączenla synaptyczne.

W 23 tygodniu życia płodowego w neuropilu ob-
serwuje się obecność wielu synaps zwyraźnąszczeli-
ną synapty czną t szeroką czę ścią po stsynapty czną.
Wy s tępuj ą włó kn a ak s o n alne z dobr ze zaznaczonąk1l-
kuwarstwową osłonką mielinową. U płodów w wieku
29 Ęe.zycia struktura tkanki nerwowej przypomina
obtaz u osobników dorosłych. Większość włókien
osiowych posiada blaszkowate osłonki mielinowe.
Wyrażnajest struktura synaps, komórek glejowych i
ich wypustek oraz naczyń krwionośnych.

Za pomocą analizy morfometrycznej określono w
kolejnych okresach rozwojowych liczbę komórek z
pola testowego na mmr, pole powierzchni komórek,

wą. Srednica jąder wynosi 4-6 pm. W
wieku 16 tyg. życia płodowego w ob-
rębie hipokampa obserwuje się już for-
mujące się komórki piramidowe. W na-
stępnym okresie tzn. w wieku 18 tyg.,
można wy r aźnie r ozr ożnic pole CA2 hi-
pokampa. Komórki piramidowe w tym
polu sąnajwiększe i najlepiej wykształ-
cone, ich średnica wynosi 9 pm. U pło-
dów w wieku 20 Eg,nad szczęliną hi-
pokampa pojawia się warsrwa zwojo-
wa hipokampa. Warstwa komórek wie-
lokształtny ch zawiera komórki nerwo-
we o kształcie trójkątnym i wielokąt-
nym, Warstwa komórek piramidowych

Ry,c. l. Przekrój poprzecznv mózgowia
płodu bydła o dł. 14 cm (12 tyg.) Ac
zaczaJek starej kory, ft szczelirla hipo-
kanlpa, vl konrora boczna

Ryc. 2. Przekrój wypustki komórki
nerwowej z hipokampa. Mt - rnielino-
podobny twór



średnie pole powierzchni komórek, wykonano wykres
zależności średniego pola neuronów od kolejnych okre-
sów rozwojowych. Wykres wykonany na podstawie
wyników uzyskanych w poszczególnych okresach roz-
woju wskazuje nav,ryraźny wzrost średniego pola po-
wierzchni komórek piramidowych w za|eżności od
wieku płodów Otrzymane wyniki udowadniaj ą duzry
spadek Iiczby neuronów, ktora przypada na jednostkę
powierzchni (w tym przypadku na mm2) w następują-
cych po sobie okresach rozwojowych (ryc, 3).

Najszybszy rozvvoj hipokampa u płodów bydła ob-
serwuje się w pierwszej połowie ciĘy, doĘczy to za-
równo jego cytoarchitektoniki, jak i mieloarchitekto-
niki. Charakterystyczne jest, że rozvvoj samego hipo-
kampa u płodów bydła znacznie wyprzedza rozwoj
zakręfu zębatego.

u człowieka określono dokładnie czas formowania
się zaczątkow struktur hipokampa. Hipokamp pierwot-
ny zaczyna formowaó się w 32 dniu zycia zarodka, w
33 dniu następuje pogrubienie warstwy przyszłegohi-
pokampa, od3] do 41 dniaĘciazarodka następuje
róznicowanie się ściany kresomózgowia na trzy przy-
szłe pola korowe: archicortex, paleocońex i neocor-
tex (I1) . Badania nad neurogenezą hipok ampa u czło-
wieka (l5) wykazują że w Ęciu płodowym neurony
pola C A2 doj rzewaj ą najwcześniej. U człowieka w 1 3 -
14 tygodniu zycia płodowego mozna rozpoznać pola
CAl, CA2 oraz CA3 w warstwie piramidowej hipo-
kampa. Najwcześniej u człowieka w okresie zarodko-
wym powstająneurony piramidowe pola CA4, następ-
nie pola CA3 oraz CAZ, anajpóźniej pola CAl (7).

Badania przeprowadzone na z:lvierzętach doświad-
c zalny ch ( 1 8 ) p otwi e r dzaj ą że pr zy szłe ko mórki p ira-
midowe migrująz warstwy komorowej i gromadzą się
najpierw w głębszej warstwie piramidowej hipokam-
pa, a poźniej w warstwie powierzchniowej. Najbar-
dziej intensywny wzrost komórek, ich dojrzewanie, po-
wstawanie aksonów, dendrytów w hipokampie płodu
człowieka następuje od 18 Ęg. Ęcia (l3). Porównu-
jąc te wyniki do wyników obserwowanych na płodach
krowy stwierdza się w tym przypadku całkowite prze-
ciwieństwo , poniewń najbardziej intensywny ronvój
hipokampa następuje l mvierząt w pierwszej połowie

Wiek płodów w lygodniach

Ryc.3. Wykres wskazujący na wyraźny wzrost średniego pola
powierzchni komórek piramidowych hipokampa w zależno-
ści od wieku płodów
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ciązy. W hipgkampie u badanych płodów bydła obser-
wuje się wyraźne rożntce morfologiczne w budowie
komórek piramidowych w poszczęgolnych polach
dopiero w 23 Ęg. zycia płodów.

Pomiary pola CAl u różnych gatunków zwierzątiu
człowieka (16) wskazują na największy rozwój tego
pola u człowieka. U noworodków ludzkich określono
cytoarchitektonikę pól hipokampa oraz wykonane po-
miary morfomeĘczne ( 1 6). Przeprowadzone oblicze-
nia ilościowe dotyczące komórek piramidowych w hi-
pokampie człowieka (10) dowodzą że zmiany ilościo-
we w przypadku takich chorób jak np. epilepsja doĘ-
czą szczególnie komórek piramidowych hipokampa.

Porównując rozwój prenatalny kory mózgowej kro-
wy i człowieka, u zwterząt stwierdza się znacznie
wcześniej s zy r ozvv oj . Na przykład w 1 6 Ę g. ży cia pło -
dowego kresomózgowie człowteka przypomina w
swym rozwoju kresomózgowie płodu krowy w 12 Ęg.
życia. Do porównania rozwoju hipokampa krowy i
człowięka skłania fakt, że czas trwania ciĘy u obu
gatunków jest taki sam.
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