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Etfect of sodium glutamate 0n neulons and glia! satellite cells of the dorsal loot ganglia of neonatal lats

Summary

The effect of intraperitoneal administration of sodium glutamate at the dose of 1glkg of body weight on the
structures of the dorsal root ganglia in the lumbar region (L1- L4) of neonatal Wistar rats was investigated.
After single doses and five consecutive doses of sodium glutamate, identical changes in the form of cytoplasma
vacuolizations in both ganglionic neurons and the accompanying glial satellite cells were observed. Through
electron microscopic examination, vacuoles were identified as swollen mitochondria and without mitochon-
drial cristae. These results indicate that intraperitoneally administered sodium glutamate may have caused
the fenestrated vascu|ar endothelium of vessels and brought about a cytotoxic influence on the ganglionic
neurons and glial satellite cel|s.
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W zwojach kręgowych zwierząt neurony i otacza-
jące je glejowe komórki satelitowe, zwane także gle-
j em płaszc zowy m, wykazuj ą charaktery s ty czny w za-
jemny układ. Każdy neuron okryty jest otoczką ko-
mórek satelitowych, która od podobnej otoczki okala-
jącej sąsiedni neuron oddzielona jest niewielkąilością
tkanki Łącznej, Każdy neuron zwoj owy stanowi zatem
oddzielną jednostkę (21-24). Pewna częśc naczyń
klwionośnych włosowatych zwojów nerwowych ob-
wodowych, w tym także zwojów rdzeniowych, wy-
kazuje cechy naczyń okienkowatych, których komór-
ki śródbłonka zawierają pory w cytoplazmie. Po do-
żylny m p o daniu doro sĘm zw ierzętom do świ adczal -
nym egzogennych znacznlkow białkowych o różnej
wielkości cząstek, znaczniki te przechodząw obrębie
zwojów nerwowych poza obręb naczyń, wskazując na
pewną ich przepuszczalnośc (9, 13-15).

Glejowe komórki satelitowe zwojów nerwowych
obwodowych mają zdolność wychwyfu glutaminianu
(27) i wyposazone są w syntetazę glutaminianową
enzy m ni ezb ę dny do metab o l izmu te go neur opr zekaź-
nika (10). W neuronach zwojów rdzeniowych i innych
zwojów obwodowych wykazano obecność glutaminia-
nu (29) oraz receptorów glutaminianoergicznych (25,
26). Sugeruj e to, że glutaminian może być włączony
w neurotransmisję w obwodowym układzie nerwo-

wym. W ośrodkowym układzie nerwowym (OUN)
glutaminian jest znanym od dawna pobudzającym neu-
roptzekaźnikiem. Według niektórych autorów około
90oZ neuronów oraz glejowe komórki astrocyty są
wrazl i we na dztałante te go p obudz aj ąc e go aminokwa-
su dzięki występowaniu na tych strukturach odpowied-
nich receptorów (7, 8). W latach 1969-71 Olney i wsp.
(11-20) wykazall, że glutaminian bądź glutaminian
sodu podane nęonatalnym szczurom lub myszom po-
woduj ą s elektyłvne uszkodzenia neurodegeneracyj ne
w obszarach mozgu, rożntących się od pozostaĘch ob-
szarów OUN obecnością naczyń krwionośnych wło-
sowatych typu okienkowego, Są to obszary okołoko-
morowe, które nie posiadająbariery krew-mózg (16).
Badania te dały podstawę dla powstania teorii łączą-
cej zmiany neurodegeneracyjne z przedfużonym po-
budzeniem receptorów aminokwasów pobudzających,
do których należy również glutaminian (32).

Zwoje rdzeniowe i obszary mozguwrażliwe na neu-
rodegeneracyj ny wpływ glutaminianu cechuj e pewne
podobieństwo w postaci mikronaczyń o budowie
okienkowej i obecności na neuronach receptorów glu-
tamater gicznych m o gąc y ch w iązac glutamin i an. Wy-
daje się zatęm interesująceprześ7edzenie wpĘwu po-
danego pozajelitowo glutaminianu sodu na struktury
zwojów rdzeniowych. Nie wykonano dotychczas ba-
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dań określających czy poclany pozajelitowo glutami-
nian mozc wywierać cytotoksyczny wpływ na struk-
tury zwojów obwodowego układu nerwowego.

Mateliał imetody
Dośli.iaclczenie przeprort adzotlo na neollataInvch szcziL-

l,ach białvch Wistar ob,vdliLr płci. l _urLrpę kontrolną (_5

Szt.) stallcltviły szczury,5-c]niowe, któryIl tlootrzetł,nolvtl
podano roztwór soli f,lzjoltlgiczncj, I| _qrLrpę 5-dniorvc
szczury dośu,iadczalnc (5 szt.). którym clotltrzewno\Ą/o po-
dano jcdnol,azo\\,o glutatlinian sodu czysty (Ubichcnl Ltcl
Helnpshire) u,dau,ce 1 g k_u lll.c, Od obycllrtt trup zrrie-
t,zal pobralltl z,uvojc rclzetlicl.,l,c odcinka 1ędzr.r,ioivego (L
Lt). po 5 goclzinach od inicl<c.jl dootrzewllowc,1. III gru}rę
stanowiły szrzury 5-dniolvc kontrolnc (5 szt.). otrzymu.ją-
ce dootrzewt-ttltłlo roztwór soli fizjolo,eiczllc_j przez _5 ko-
lejnvch dni. tV grupę ,5-d|lio\\,c szczLLrv tlośri,iadczalrlc
(,5 szt.). kt(lr1,,Il przez 5 kolcjnych dni podantl clootrzerr lro-
w,o glutatlin iall sodu rórł,nicz w, dawce 1 g, kg Il c. Od szcztl-
rów grup tll i lV zwoje rclzcniowe odcinl<a lędzwiowego
(L L.,) pobrano po 3 dniach od ostatnie_j ilrickc_ji. Zwic-
rzęta ,grup Ill i lV w tnotne llcic pobrania zw,tljóu, ositgnęły
uick l3 drli. Szczury dekallitori,ano \\,narkozje i pobleta-
rlo odcinki lc;dzwiorł,e krę_uosłupa. W cclr.l pobrania zrłcl-
jów rdzcllitl,,vych z fragnlcntów kręgosłLrlla odcinka lę-
dźwiowego szybko usuwano wyrostki kolczyste i oclsła-
Iliano rdzcń krę_towy po stronie dogrzbietclrrl._j. po czvIll
Lttrrł,alano jc przez 1 _eodziny \\, telxperatLrrzc ;lokojorł,ej rł
]9ó tbrmaldchydzic i 2.,S'1,,; glutaraldehvclzic ti 0.1 \'I bLlfo-
rzc kakodvlorł,ym pH 7 ,1. Po \\iypreparo\\ atlitr z.,ł,oje rclzc-
lliolve dotrwalono w płyrric o takirn salnynl sl<ładzic. Wy-
konalro pleparaty półcienkic clo obserw,acj i w lllikroskopic
śrvietlnyll barrł,ione l'% błęl<itcllr trrctylenou yrl z l oĄ azu-
rellr II \\ l%) l,ozt\\rorze cztcroboralltl sodtt. oraz Llltracielr-
kic clo obsclrł,acji rv njkroskopie elektrono\\y]-l-} (ME),

Wyniki iomówienie
Na skrawkach półcienkich zezwojów rdzeniowych

5-dniowych szczurów I gr. kontrolnej ne urony zwojo-
\ł,e i towarzyszące im satelitowe komórki glejowe
wykazaĘ charakterystyczny wzajemny układ (ryc. 1).
W większości neuronów w obrębie zwojLr i w glejo-
wych komorkach satelitowych zwierząt II gr. doświad-
czalnej pojawiła się wakuolizacja cytoplazmy (ryc.2).
W obrazach ME neurony zrł,ojor,r,e i komórki glejowe
satelitow,e 5-dniowych szczurów I gr. kontrolnej zmian
nie wykazały iposiadały dobrze zachowane organella
komórkowe (ryc. 3). Widoczne na skrawkach półcien-
kich wakuole w neuroplazlnie i cytoplazmie komórek
satelitowych szczurów II gr. doświadczalnej okazały
się obrzniałymi i pozbar,vionymi grzebieni mitochon-
driami (ryc. 4). W zwojach rdzeniowych l3-dniowych
zwierząt doświadczalnych IV gr., po 5-krotnym poda-
niu glutaminianu sodu, w porównaniu ze strukturą
zwojów 13-dniowych zwlerząt kontrolnych III gr.
(ryc. 5), obscrwowano na skrawkach półcienkich liczne
zwakuolizowane neurony zawierające w neuroplazmie
pojedyncze, ciemniej wybarwione ziarnistości oraz
wakuolizację glejowych komórek satelitowych (ryc. 6).
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Na elektronogramach ze zwojórł, rdzeniowych szczu-
rów 13-dniowych III gr. kontrolnej neurony i okalają-
ce j e komórk i glej owe wykazyłvały prawi dłową struk-
turę (ryc. 7). Po 5-krotnym podaniu glutaminianu sodu
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Rl,c. l. Fragmcnt zwoju rdzcniou,ego S-dnirlwcgo szczuril
z I gr. kontr<llncj. N - ncuron zrvojoł,\,, s - glc.jrlue komórki
satelitorre (l200x)

R1c. 2. Fragnlcnt zrvoju rdzcnirlrrego 5-dniorrcgo szcżura l
l gr. dośtviadczalncj. ,\ zrr akuolizotr ane ncuron}l s - z}\ a-
kuolizolr anc glc,itlrrc komórki satclito.re (polr, l200x)
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w nvojach 13-dniowych szczurów IV gr. doświadczal-
nej obserwowano zmiany o podobnym charakterze jak
u szczurów II gr. doświadczalnej po jednorazowym
dootrzewnowym podaniu glutaminianu sodu, Przeja-

lllc, -l. Elektronogram ncurOnu ztl<l.iorrcgo - N i konlrirki
glejorrc.j satclitorrc.j s 5-dniowcgo §zczurżl z I gr. dośrriad-
czalnc.i; n - tlbrznliałe rnitochrlndrił poz|rart ionc grzcllieni
(pow. l2 000x)
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l{1 c.5. Fragnlent zrroju rdzeniorrego l3-dnitlrreg() szczura z
lll gr. kontrrllnc.j; N ncuron, s - gle,jorvc krlrnórki satelittlue
(ptllt. l200x;

IV gr. doślviadczalnej; N - zwakuolizorvanv neuron z niclicz-
n1 mi intens1 rrnie rrr barr,rionl,mi ziarnistościani ( J ), (polr.
l 200X)

Rl,c. 8. Elcktronogram neuronu zwojowcgo - N i glejowej
komórki satclitow,ej - s l3-dniowego szczura zIY gr. doświad-
czalncj; m - zmienione mitochondria, przy nicktórych widocz-
ne lizosomt (,| ), (porv. l2 000x)

wiały się one obrzmieniem mitochondriów i utratąich
grzebieni (.yc. 8).

Uzyskane wyniki z przęprowadzonych obserwacj i
mikroskopowych wykazaŁy zmiany w strukturze neu-
ronów i glejowych komórek satelitowych w zwojach
rdzen i owych szczurów grup do świ adczalny ch. G luta-
mini an sodu podan y p ozajelitowo n ajprawdopodob-
niej przechodzlł z naczyń krwionośnych i wywierał
cytotoksyczny wpĘw na badane struktury zwojów.

N eurotoksyczno ść glutaminianu pozostaj e w zw iąz-
ku z drogą podania, wiekiem zwlerząt i dawką. Ob-
szary mozgu zawierającę naczynia włosowate okien-
kowate są wrażliwę na dziaŁanie glutaminianu sodu
najbardziej l zwieruąt neonatalnych. U zwierząt do-
rosłych niezbędne sąwysokie dawki podane pozajeli-
towo (5, 30, 3l). Karmienie zwierząt ad libitum, po
odsadzeniu od matki, dietą zawierającąnawet wysoki
procent glutaminianu sodu nie powoduje ztnian neu-
rode.generac!nych (1ż, 33). Podobnie, podanie diety
zawierającej znaczny dodatek glutaminianu sodu gry-
zoniom podczas ciĘy i laktacji nie powodowało zmian



w mózg.) u potomstwa (28). Wiąze się to zapewne z
tym, że u dorosĘch osobników w warunkach fizjolo-
gtcznych glutaminian jako aminokwas dostarczany z
pożywieniem jest metabolizowany w jelicie cienkim i
wątrobie (2,3,4).

Obserwacj e za pomocąmikroskopu elektronowego
ujawniły w niniejszych badaniach największe zmiany
w mitochondraich neuronów zwojowych i komórkach
satelitowych, przejawiających się obrzmieniem tych
organelli t ltr atą gr zeb ieni. Niniej sze ob s erwacj e mor-
fologiczne pozostają w zgodności z badaniami
biochemicznymi Bawari i wsp, (1), w których uryka-
zano istotny wzrost aktywności dehydrogenazy mle-
czanowej w obszarach mózgu wrażliwych na działa-
nie glutaminianu w wyniku jego pozajelitowego po-
dania szczulr om doświadczalnym. Zaburzenia struk-
tury mitochondriów można Łączyć z zaburzęniami
metabolizmu tlenowego, a wzrost aktywności dehy-
dr o genazy mlec zanowej wskazuj e na przew agę meta-
bolizmu glikolitycznego.

W OLIN w warunkach fizjologicznych glutaminian
j ako pobudzaj ący aminokwasowy neuroprzekaźnik j est
metabolizowany ptzez komórki glejowe astrocyty, po
jego uwolnieniu z zakonczęn glutamatergicznych. W
wlpustkach astrocytów otaczających spapsy glutama-
tergtczne zlokalizowany jest enzym syntetaza gluta-
minianowa,przy udzialę której glutaminian jest prze-
kształcany w glutaminę nie będącą neuroprzekaźnt-
kiem, co chroni neurony przednadmiernym pobudze-
niem(6,11),

W badanych zwojach rdzeniowych komórkom gle-
j owym satelitowym przypisuj e się zdolność wychwy-
tu(21) i metabolizowania glutaminianu dzięki zawar-
tości enzymu syntetazy glutaminianowej (10), co upo-
dabnia ich rolę do roli astrocytów OLIN. Obserwowa-
ne zmiany w badaniach własnych w neuronach zwo-
jowych t towarzyszących im komórkach glejowych
satelitowych wskazują na niewydolność Ęch komó-
rek glejowych w metabolizowaniu glutaminianu w
warunkach jego nadmiaru po dootrzewnowym poda-
niu. Glutaminian sodu wywierał cytotoksyczny wpĘrv
podobnie jak w obszarach mozgll zawierających na-
czynia o okienkowatej budowie.
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