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Summary
The aim of the study was to identify nerve fibers immunoreactiye to substance P in the bulbourethral glands of

male sheep. The occurrence and distribution pattern of substance P-immunoreactive nerve fibers were studied
using single immunohistochemical stainings. Co-existence of substance P with calcitonin gene-related peptide in
the same nerve fibers was also studied using double immunohistochemical stainings.

Immunohistochemistry revea|s that the bulbourethral glands of male sheep are rather poorly supplied with
§ubstance P-immunoreaćtive nerve fibers. Sparse substance P-immunoreactive nerve terminals were evenly
distributed throughout the mucosal and muscular layers as well as around the blood vessels of the bulbourethral
glands. A co-|ocalization study indicates that immunoreactivity to calcitonin gene-related pePtide can also be
found in the vast ńajority of the substance P-immunoreactive nerve fiber§. The presence of substance P cannot
be detectód in some of the calcitonin gene-related peptide-immunoreactive nerve terminals.It is possible that in
the bulbourethral glands of male sheep substance P can be involved in several physiological processes including
vasoconstriction and transmission of noxious stimuli into the spinal cord but such a hypothesis requires experi-
mental verification.
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Już w latach trzydziestych ubiegłego wieku von
Euler (20), a także Gadd um (22) opi sywali sub stancj ę
obecną w mózgu i jelitach koni, powodującą silny
skurcz mięśniowki gładkiej wielu narządow i w swo-
lm działantuniezależną od atropiny. W kolejnych la-
tach związek ten, od angielskiego słowa ,,powder",
określono jako substancję P (SP). Dopiero w latach
siedemdziesiąĘch ubiegłego wi eku po wykonaniu sze-
regllanaltz chemicznych udało się zidentyfikować SP
jako undekapeptyd (16) a w dalszej kolejności takze
laboratoryjnie ją zsyntetyzować (42). Dzisiaj wiemy,
ze SP razęm z neurokininąA (substancjąK), neuroki-
ninąB oraz neuropeptydem Knależy do grupy związ-
ków biologiczntę aktywnych, określanych mianem ta-
chykinin.

Llczne badania wykorzystuj ące techniki immuno-
hi s to ch emi c znę or az hybry dy zacj i i n s i t u wykazaĘ, że
SP dość powszechnie występuj e zarówno w central-
nym(25,34,38),jak i obwodowym ukJadzie nerwo-
wym (14, 28,32). Co więcej, pewne populacje affe-
rentnych neuronów ze zwojów rdzeniowych oprócz
obecności SP wykazuj ątakże immunoreaktywność na
inne neuropeptydy, takie jak: peptyd kodowany genem
kalcytoniny (CGRP; 14,2I,23, 32), galantna (32),
bombezyna (14), cholecystokinina (23) czy tez soma-
to s t atyn a (I 4), Lic zne zakońc zen i a nerw o w e zaw ier a -
jące SP stwierdzano, między innymi, w połączeniach

stawowych (43), kościach (10), skórze (45), gałce
ocznej (4I), gruczołach ślinowych (31), tarczycy (24),
sercu (39), wątrobie (3), trzustce (1), jelitach (48),
a także w l icznych nar ządach mo czowych i płci owych
(4,7 , 8, 17 , 26, 27 , 40). Pomimo tak intensyłvnych
badań dostępne są tylko nieliczne doniesienia doty-
czące peptydergi cznęgo unerwienia prostaty oraz grur-

czołów p ęch erzykowych s amc a owcy (6, 4 6), p o dczas
gdy całkowicie brak badań dotyczących wewnętrzne-
go unerwie nta gruczoŁów opuszkowo-cewkowych.

Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pyta-
nie, czy w gruczołach opuszkowo-cewkowych tryka
obecne sązakonczenia nerwowe zawierające SP oraz
czy włoknate wykazuj ąj ednoczesną immunoreakĘw-
nośó na CGRP? Uzyskane wyniki, optocz wartości
poznawczej stanowić będą podstawę do dalszych ba-
dań nad ftąologicznym i farrnakologicznym wpĘwem
układu nerwowego na czynność gruczołów płciowych
dodatkowych.

Mateilał i metody

Do badań użyto cztercch dojrzałych płciowo samców owcy
rasy polska owca nizinna (masa ciała od 35 do 50 kg). Spo-
sób postępowania ze zwierzętalli, od ktorych pobicrano do
badań gruczoły pozostawał w zgodzic z wytyczlyllri wyda-
nymt przez Lokalną Kotnisję Etycznąw Lublinię i pokrywał
się z rł.ytycznyrni zarł,artytrri w Principles of Laboratory



Animal Care §IH publication No. 86-23, revised in l985).
Wszystkic zw terzęta poddawano premedykacj i przy zastoso-
waniu ksylazyny (Rometar, Spofa Praha, Republika Czeska,
0,4 mg/kg m.c., i.m.), po której wykonlłvano znieczulenie
ogólne za pomocą ketamainy (Narkamon, Spofa Praha, Re-
publika Czeska 10 mg/kg m.c., i.m.), W następstwie u zwie-
rząt będących w głębokim znieczuleniu ogólnym wykonywa-
no perfuzję przezscrcową zbuforowanym 40ń roztworem pa-
rafonnaldehydu (pH : 1,3).Ze zwłok kazdego z salnców do
dalszych badań pobierano gruczoły opuszkowo-cewkowe.
Materiał ten dotrwalono przez 1 godzinę (1 h) w identycz-
nym roztworze, jak uzyty do perfuzji, następnie umieszczano
na noc (około 12 godzin) w buforze fosforanowym (pH :
7,3) po czyrn ostatecznie przenoszono do 18olo roztworu sa-
charozy (pH : 7,3) z dodatkiern 0,01Yo azydku sodu. Po wy-
syceniu sacharozą materiał otaczano medium mrozeniowym
(JLNG Tissue Freezing Medium@, Leica Instruments GmbH,
Niemcy) i krojono na kriostacie na seryjne skrawki o gru-
bości l2 pm. Co piąty skrawek umieszczano na szkiełkach
podstawowych pokrytych chrom-alumem. Tak przygotowa-
ne preparaty posłużyły do pojedynczych oraz podwójnych bar-
wień immunohi stoch ernic zny ch.

Skrawki suszono przezI h w temperaturze pokojowej (TP),
po czym wypłukano (3 x 15 min.) w zbuforowanym roztwo-
rze soli fizjologicznej (PBS; pH :7,3).Skrawki wstępnie in-
kubowano przez 1 h w mieszaninie blokuja.cej zawierającej
l0% surowicę kozią, 0,1% albuminę bydlęcą, 17o Triton
X-100, 0,05% trimerosal oraz0,01nń azydek sodu. Następnie
na skrawki nakraplano rozcieńczonc 1 .250 mysie przeciw-
ciała pierwotne skierowane przeciwko SP (Biogcnesis, Wiel-
ka Brytania). Do badań kolokalizacyjnych (określających
współwystępowanie SP z CGRP w tym samym włóknic ner-
wowym) uzywano mieszaniny dwoch gatunkowo odmiennych
przeciwciał pierwotnych, tj. mysie anty-SP łączono zrozcień-
czonylni l : l400 króliczymi przeciwciałami pier-wotnymi skie-
rowanymi przeciwko CGRP (Affinity, Wiclka Brytania).
Zarówno w barwieniach pojedynczych, jak i podwójnych pre-
paraty pozostawiano w komorze wilgotnej na całąnoc (śred-
nio około 12 godzin w TP),

Przy obu rodzajach barwień do wtzualizacji przeciwciał
pierwotnych anty-SP uzywano rozcieńczonych 1 : 400, FITC-
-skoniugownych anty-mysich IgG (Cappel, Polska). W bar-
wieniach podwojnych w lzuallzację pi er-wotnego przeciwcia-
ła anty-CGRP uzyskiwano za pomocą rozcl,eńczonej l : 5000,
CY3-skoniugowanej streptawidyny (Jackson Immuno, USA)
po uprzcdniej inkubacji skrawków (l h, TP) rozcieńczonymi
1 : 400 anty-króliczymi, biotynylowanymi IgG (Dako,
Dania). Każdy z etapów barwienia poprzedzony był trzykrot-
nym płukaniem skrawków w PBS (po 15 minut każde).
Ostatecznie wybarwione skrawki przykrywano zbuforowanym
glicerol em, do które go dodawano 0,7oń par afenylendodiami-
ny. Tak przygotowane preparaty oglądano pod sprzęzonym
z kamerą cyfrową ( Olymp us DP-5 0, Japonia) mikroskopem
fl uorescencyj nym (O| ympus BX-5 l, Japoni a) wyposażonym
w zestaw filtrów właściwych dla FITC (MNB2) i CY3
(MWG2). W kontroli przeciwciała pierwotne pominięto bądź
też zastępowano nięimmunoreaktywnymi surowicami.
Skrawki kontrolne nie wykazywały żadnej immunoreaktyw-
nośc i. Ocenę ilośc i ową włóki en nerwowych immunoreaktyw-
nych na SP (SP-IR) oraz CGRP (CGRP-rR) oceniano wzro-
kowo według następującej skali: - brak włókicn, + pojedyn-
cze włókna nerwowe, łł umiarkowanie liczne włókna ner-
wowe, +++ y|§ftną nerwowe licznę oraz ++łł włókna ner-
wowc bardzo liczne.

Wyniki i omówienie

Pojedyncze barwienia immunohistochemiczne wy-
kazały, że zatówno warstwa śluzówkowa, jak i war-
stwa mięśniowa gruczołów opuszkowo-cewkowych try-
ka są w róznym stopniu zaopatrywanę przęz włókna
nerwowe zawierające SP. Ęlko pojedyncze (+) włók-
na nerwowe lokalizowaĘ się W Warstwie mięŚniowej
gruczołow opuszkowo-cewkowych (ryc. 2a), podczas
gdy nieco więcej (+/++) włókien SP-IR obecnych było
w warstwie Śluzówkowej gruczofu (ryc. la). W war-
stwie śIuzówkowej gruczołow opuszkowo-cewkowych
włókna nerwowe SP-IR tworzyły .vqyraźnle zarysowa-
ną sieć, z charakterystycznymi żylakowatościami
(ryc. 1a), biegnącą głównie w pasmach łącznotkanko-
!\rych, wnikających w głąb narządu, zaś tyko pojedyn-
cze zakończenia nerwoweleżały w bliskim sąsiedztwie
pęcherzyków gruczołowych (ryc. 2a), Ponadto pewna
ilość (++) włókien nerwowych SP-IR lokalizowała się
wokół naczy ń krwi o no śnych warstwy ś luzówkowej .

Podwój ne barwien ia immunohistochemiczne wyka-
zały, że gruczoły opuszkowo-cewkowe samca owcy są
obficiej zaopatrywane we włókna CGRP-IR niż we
włókna SP-IR. Zasadniczo w większości badanych włó-
kien SP-IR obecny byłtakże CGRP (ryc.2b). Z drugiej
j ednak strony, illża częśc włókien C GRP -pozytywnych
nie zawierała SP (ryc. lb), zaś zdecydowanie najwię-
cej zakończeń nerwowych tego typu obserwowano
w warstwie mięśniowej gruczołów opuszkowo-cewko-
wych. Licznę włókna CGRP-pozytywne wystą)owały
także w warstwie śluzówkowej (+++) oraz wokół na-
czyń krwionośnych (+++). Wszelkie dane ilościowe do-
tyczące rozkładu włókien nerwowych SP- i CGRP-IR
w gruczołach opuszko-cewkowych samca owcy zosta-
ły zamieszczone w tabeli 1.

Tab. l. Rozkład włókien nerwowych SP- oraz CGRP-immu-
noreakĘwnych w gruczołach opuszkowo-cewkowych tryka

Warslwa śluzówkowa (mucosal layer)

Warclwa mięśniowa (musculat layer)

Naczynia krwionośne (blood vessels)

+l++

+

++

+++

++/+++

+++

J ak wykazaĘ b adan i a imunohi sto chemiczne, gruczo -
ły opuszkowo-cewkowe tryka są stosunkowo nielicz-
nie zaop attyw ane pr ze z włó kn a n erwowe S P - I R. P r ze d-
stawiony powyżej schemat rozmieszczenia tych włó-
kien istotnie przypomina schematy uprzednio opis}nvane
u ogiera (7), buhaja (8) czy tez chomika(17). Rezulta-
ty b adań ko l okal i z acyj nyc h w y r ażnię w skazuj a, że oby -
dwie warstwy (mięśniowa i śluzówkowa) gruczołów
opuszkowo-cewkowych tryka są obfi ciej zaopatrry a-
ne we włókna CGRP-IR niz SP-IR, co uprzednio opi-
sywano chociażby u samca chomika (17).

Badania doświadczalne wyrażnie wykazlją, że
w układzie nerwowym SP pełni funkcję neurotransmi-
syjną (35), a\etakżę neuromodulującą (15). Neuropep-
Ęd ten jest syntetyzowany głównie w małych neuro-
nach zwojów rdzeniowych (21), skąd dalej podlega
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Ryc. 1a, b. Włókna nerwo\\/e SP-immunoreaktywne (ry,c. la) \\,gruczołach opuszkowo-cewko-
wych tryka w porównaniu z rozkładem włókien nerwowych CGR.P-pozy§,wnl.ch (ryc. 1b). Po
analizie obydwu rycin strzałka zazn^czono włókna nerwowe zawicrające wlłącznie CGRP.
Polr,. około x 400

Ryc. 2a, b. Podwójne barwienia immunohistochemiczne, przedstawia jące zakończcnia nerwo-
we w gruczołach opuszkowo-cewkou,ych samca owcy, u,ykazujące obecnoŚĆ SP (r."-c. 2a) oraz
CGRP (ryc. 2b). We włóknach SP-poą,tywnl,ch rvidoczna jest kolokalizacja z CGRŁ jcdnak
część włókien CGRP-poz"vt;-rvnych nie lvykazu,je immunoreak§,rvności na SP. Pow. około x 400

transportowi w dwu kierunkach: do rdzenia kręgowe-
go oraz do zakoiczeń nerwowych w narza.dach (l1).
O ile wiadomo, ze SP w rdzeniu kręgowym odpowie-
dzialna jest za transmisję bodźców nocyceptywnych ze
zwojow rdzeniowych (30), o tyle jej działanie w tkan-
kach narządów jest tylko częściowo poznane. Dotych-
czas udało się ustalić, ze SP posiada silne właściwości
naczyniorozkurczalące (33), zaś w układzie immuno-
logicznym indul<uje produkcję interelukin (37') oraz
prawdopodobnie stymuluje proliferację limfocytów
(36). W neuronach zwojów rdzeniowych po doświad-
czalnym wywołaniu stanu zapalanego następuje kilku-
krotny wzrost poziomu SP ( l 8). Podobne nasilenie eks-
presji SP rł,ystępuj ę także w neuronach zwojów współ-
czulnych po doświadczalnym uszkodzen iu (przecięciu)
zaopatĄących je nerwów (9). Dodatkowo wiadomo,
ze SP wykazuje silne działanie obkurczające na mięś-
niówl<ę gładkąniektórych narządow, takich jak: pęcherz
moczowy (47), gruczoły pęcherzykowe (40), nasienio-
wód (40) czy też gruczoł krokowy (44).

Biorąc pod uwagę rozmlęszczenie włokjen nerwo-
wych o charakterze czuciowyll (zawierających SP)
w gruczołach opuszkowo-cewkowych tryka należy
przypuszczac, że mogą być one zaangażowane w co

najmniej kilka czynności
fi zj o lo gic zn y ch. Znaczna
ilość włókien SP-IR obec-
na wokół naczyn krwio-
nośnych warstwy śluzór,v-
kowej sugeruje udział tego
neuropeptydu w czynnoś-
cl naczyruorozszeTzaJas,el.
z kolei zakończenia ner-
wowe obecne w tkance
łącznejiwbJiskimsą-
siedztwie pęcherzykow
gruczołu mogą przewo-
dzic b odżce nocyc eptyw-
ne (w dużej mierze bólo-
we) do neuronów zwojów
rdzeniowych. Za hip otezą
tą przemawiałyby badani a
doświadczalne u owiec,
w l<tórych po ekstyrpacji
gruczołów opuszkowo-
-cewkowych znacznąpo-
pulacj ę zde generowanych
neuronów wykazywano
w krzyżowych zwojach
rdzeniowych S1 i 32 (5).
Z kolei w innych bada-
niach u świń (wykoźystu-
jących do znakowania
neuronów techn ikę tracin-
gu retlogladowego) po
iniekcji znaczników neu-
ronalnych do gruczołow
opuszkowo-cewkowych,
wyznakowane neurony

czuciowe obecne były także w zwojach rdzeniowych
odcinka krzyzowego rdzenia kręgowego (29).

Za obydwiema sugerowanymi funkcjami SP dodat-
kowo przemawia fakt, że w dominującej większości
gruczołów opuszkowo-cewkowych tryka we włóknach
SP-IR wspołwystępuje CGRP. Obydwa neuropeptydy
wzajemnie na siebie oddziałują co potwierdzono mię-
dzy innyrni doświadczalnie, wykazując regulacyjny
wpływ SP na naczynioro zszerzĄag,ąaktywność CGRP
(głównie na drodze aktywacji komórek tucznych) (13)
olaz potęgujący wpływ CGRP na lokalne działanie SP
i innych czynnikow prozapalnych (l2).

Z kolei biorąc poduwagę stosunkowo niewielkąilość
włokien netwowych SP-pozytywnych w warstwie mięś-
niowej gruczołów opuszko-cewkowych należy przy-
pttszczać, ze neuropeptyd ten tylko w znikomym stop-
niu (jeśli w ogóle) uczestniczy w czynności skurczo-
wej narządu. Z drugiej jednak strony wiadomo, ze
CGRP posiada silny, kurczący wpływ na mięśniowkę
gładką. Warstwa mięśniowa gruczołów opuszkowo-
-cewkowych owcy jest dość obficie zaopattzona we
włokna CGRP-pozytywne. Wydaje się więc, że ta sub-
stancja moze być zaangażowana w czynnośc skurczo-
wą badanego gruczołu. Czynność ta moze podlegać



dodatkowej regulacj i blizej nieokreślonych czynnikow,
bowiem, jakwykazano doświadczalnie, sam CGRP nie
wpĘwa bezpośrednio na kurczliwość gruczołów opusz-
kowo-cewkowych chomika (2).

Reasumujap, w niniejszych badaniach po raz pierw-
szy wykazano obecność oraz przedstawiono schemat
r ozmieszczeni a w obrębie gruczołów opu szkowo - c ew-
kowych samca owcy, włókien netwowych immunore-
aktywnych na SP. Neuropeptyd ten moze byó zaanga-
żowany w pewne ftĄologlczne czynności gruczołow
płciowych, dodatkowych j ednakze hipotezę tę należa-
łoby zweryfikować na drodze doświadczalnej, chociaz-
by z wykorzystaniem antagonistów SP.
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