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Morphometric analysis of nucleus latetalis cerebelli and nucleus intetpositus medialis celebelli
in the fetal !ife of cattle

Summary
The study was conducted on fetal cerebella of cattle at the age of 8, 14, 16,18, 20 and 23rd weeks of life.

At'ter fixing the material it was stained according to Nissl's and Kluver-Barrera's methods as well as addition-
ally with cresyl violet. Morphometric analysis of nerve cells and their nuclei was conducted.

On the basis of the conducted experiments it was possible to confirm the presence of fivo nuclei, nucleus
interpositus medialis and nucleus interpositus lateralis, in the gray matter of the cerebellum. It was also
observed that the cells of nucleus interpositus lateralis appear earlier and are characterized by a quicker
growth while the cells of nucleus interpositus medialis, despite the fact that they mature later, are Iarger by
about 70oń in their differentiation stage.
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Móżdżek, ze względunaważnąrolę, jaką odgrywa
w ośrodkowym układzie nerwowym, jest od dawna
przedmiotem badań. Topografię i budowę j ąd er móżdż-
ku opisywano u wielu gatunków zwierząt, jak: świnia
(3, 4), przeżlwacze domowe (8, 10), kot (6), szczuT
(9), koń (2), dzlk (1), nutria (11), piesak (5), nomik
bury Q), darniówka (7), sama (I2), atakżęunaczęl-
nych i człowieka. Brak informacji dotyczących jąder
wsuniętych bocznego i przyśrodkowego skłania do
wykonlłvania badań nad rozwojem tych jąder przy
pomocy analizy morfomeĘ cznej w życiu płodowym
bydła; dawniej uwazano nawet, że nię ma podstaw,
aby pośrodkową część istoty szarej móżdżku dzielić
na dwa jądra, We współczesnych opracowaniach uwa-
ga skierowana j est na rozwój komórek nerwowych oraz
ich rozmieszczenię w dwóch występujących obok
siebie jądrach móżdżku. Celem badafi było ustalenie
budowy i topografii jąder wsuniętego bocznego i wsu-
nięte go przyśro dkowe go ot az pr zęprowadzenie anali-
zy morfometrycznej w poszczęgólnych okresach roz-
wojowych u bydła.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono na móżdżkach płodów bydła

w wieku 8,14,16,1B,20 i 23Ęgodniżycia. Materiałutrwa-
lono w formalinie, odwodniono w alkoholu i zatopiono

w parafinie, a następnie l<rojono na skrawki o grubości
1 4 pm. Preparaty barwiono metodą Nissla, Kltivera-Bane-
ry oraz fioletem krezylu. Pomiarów komórek netwowych
oraz ich jąder dokonano przy uzyciu programu Screen
Measurernent G. Version 3.52 LUCIA.

Wyniki iomówienie
Jądro wsunięte boczne. Położone jest przyśrodko-

wo od jądra zębatego (nucleus dentatus), bocznie od
jądra wterzchu (nucleus fastigii),jest najbardziej ku
przodowi wysuniętym jądrem móżdżku. W przednim
odcinku jądra wsuniętego bocznego widoczna jest nie-
liczna grupa hlżno ułozonych komórek, która ku tyło-
wLzaczyna się szybko powiększać, a jądro przyjmuje
zaryspoziomego owalu. Jądro wsunięte bocznę wpo-
łowie swej długościłączy się z jądrem zębatym.

Od 16. tygodnia życiapłodowego widoczne sąneu-
roblasty ułozone nakształt owalu, równomiemie roz-
mteszczone. Mają one wyraźnie wybarwione jądra,
ktore są duze, owalne, a wokół nich znajduje się nie-
wielka ilość cytoplazmy. Srednie pole powierzchni
neuroblastów w 16. tygodniu życiapłodowego wyno-
si 30,1 pm2. W 18. tygodniużyciapŁodowego pojawia
się grupa małych komórek nerwowych ułożonychIuż-
no, kształtu okrągłego lub owalnego,rzadziej trójkąl
nego. Różnicowanie się komórek w tak wczesnym



Ryc. 1. Jądra wsunięte boczne i przyśrodkowe w 18. tygod-
niu życia płodowego (pow. 40 x)

Ryc.3. Jądra wsunięte boczne i przyśrodkowe w 23. tygod-
niu życia płodowego (pow. 40 x)

okresie rozwojowym jest charakterystyczne dla jądra
wsuniętego bocznego. Jądro komórkowe jest niezbyt
duże, okrągłe, zwyraźnym jąderkiem, wokół widocz-
na niewielka ilośó cytoplaŻmy (ryc. 1). Srednie pole
powierzchni jądra komórkowego w tym okresie wy-
nosi 45,42 pffi2, & średnie pole powierzchni komórki
109,56 pm'. W wieku 20 tygodni życiapłodowego ko-
morki jądra wsuniętego bocznego są większe ,kształ-
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Ryc. 2. Jądra wsunięte boczne i przyśrodkowe lv 20, tygod-
niu życia płodowego (pow. 40 x;

tu owalnego i trojkątnego. Jądro komórkowe jest duze,
z wyrażnym jąderkiem (ryc, 2). Srednie pole po-
wierzchni j ądra komórkowego wynosi 49,4 pm2, śted-
nie pole powierzchni komorki 138,9 pnt'. W 23. tygod-
ntużyciapłodowego jądro wsunięte boczne ma kształt
poziomego owalu, Przew ażająkomórki kształtu troj -

Ęatnego i wrzecionowatego, średniej wielkości (ryc. 3).
Srednie pole powie rzckni j ądra komorkowego wynosi
5 3 pm2, średnie pole powie ruchnikomorki 1 68,5 pm2.

Jądro wsunięte przyśrodkowe. Znajduje się mię-
dzy nu c l eu s d e nt atu s t nu c l eu s fa s ti gi i, a przednia częśc
jądra układa się brzusznie od jądra wsuniętego bocz-
nego. Granica między jądrem wsuniętym bocznym
a j ądrem w suni ętym przyśrodkowym j e st niezbyt wy -
rażna. Jądro wsunięte przyśrodkowe jest pasmem ko-
mórek, w przedniej części jednolitym, w tylnej ilość
komórek siępowiększa, jądro dzieli sięna dwie mniej-
sze grupy, przyjmuje kształt nieregulamy.

W wieku 16 tygodni życiapłodowego pojawia się
wyrażna grupa neuroblastow. Mają kształt owalny,
duże jądra z widocznym jąderkiem, otoczone skąpą
ilością cytoplazmy. Srednie pole powierzchnt neuro-
blastów w tym okresie wynosi 35,7 pml. W 18. tygod-
niu życta płodowego komórki są owalne, mająduże
j ądr a z wy r ażnie zaznaczonymi j ąderkami, wokoło ni e -

wielka ilość cytoplazmy (ryc. 1). Srednie pole po-
wierzchni komorki wynosi I40 pm2, a średnie pole
powierzchni jądra komórkowego 48,34 pm2. W 20.
tygodniu życia płodowego jądro wsunięte przyśrod-
kowe jest wyraźnie wykształcone, następuje róznico-
wanie się komórek - są kształtu owalnego, niekiedy
trojkątnego i wielokątnego. Jądra są duze z widocz-
nym jąderkiem (ryc. 2). Srednie pole powierzchnl,
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komórki wynosi I47,9 pm2, średnie pole
powierzchni jądra 59,24 pm'. W wieku
23 Ęgodni zyciapłodowego jądro wsu-
nięte przyśrodkowe ma ksztah nieregu-
larny. Komórki tego jądra sąwiększe niż
komórki jądra wsuniętego bocznego; są
okrągłe, trój kątne, nieliczne wrzeciono-
wate. Maj ą dobrzę widoczne j ądr o z W -
rażnym jąderkiem oraz dość dlżeziama
tigroidu (ryc. 3). Srednie pole powierzch-
ni jądra komórkowego w tym okresie
wynosi 78,6 pmz, a średnie pole po-
wierzchni komórki 262 pm2.

Przeprowad zonę b adani a ilustruj ą ro z-
wój jąder wsuniętego bocznego i wsu-
niętego przyśrodkowego, j ak równięż ich
budowę i topograf,rę. Na ich podstawie
można stwierdzić, że przez caĘ okres
ciązy widoczne jest równomieme tem-
po wzrostu zarównojednego, jak i dru-
giego jądra, mimo iż jądro wsunięte
boczne pojawia się nieco wcześniej niż
jądro wsunięte przyśrodkowe. Ponadto
oba j ądra łączą się,,mostami komórko-
wymi" z jądrem zębatym, podobne po-
łączenta występują u świni (3, 4) i ma-
Ę ch przehlwaczy (8, 1 0), natomiast nie
obserwuje się tego zjawiska u dzika (1).
Charakterystyczne jest ułożenie jąder
wsunięĘch u konia (2),uktórego prze-
sunięte są one ku tyłowi w porównaniu
zpoŁożeniem tych jąder u innych gatun-
ków zwterząt.

Na podstawie wykonanych pomiarów
i wykresow stwierdzono, ze komórki jąd-
ra wsuniętego przyśrodkowego w po-
równaniu z komórkami jądra wsunięte-
go bocznego od najwcześniejszych eta-
pów rozwoju wykazują szybszy wzrost
(ryc. 4, 5). W 23 . tygodniu Ęcia płodo-
wego, tzn. w okresie zakohczonego róż-
nic owania s ię komórek w jądr ze wsuniętym przyśro d-
kowym neurony wykarująo 70%o większe wymiary
w porównaniu z neuronami jądra wsuniętego boczne-
go, Jądro wsunięte przyśrodkowe ma kształtnieregu-
larny, jego komórki sąwiększe niz komórki jądra wsu-
niętego bocznego, co równiez możemy zaobserwowaó
u owcy, kozy (8, 1 0) i świni (3, 4). Oba j ądra p ołożonę
są między jądrem zębatym a jądrem wierzchu; jądro
w suni ęte b o c zne pr zy jmuj e kształt p o zi ome go owalu,
a jego tylny odcinek jest niezbyt wyrażnie odgrani-
czofiy od przedniego końca j ądra wsuniętego przyśrod-
kowego, dlatego też dawniej uważano, ze jest tylko
jedno, a nie dwa jądra wsunięte.
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Ryc. 4. Srednie pole powierzchni jądra komórkowego i średnie pole powierzch-
ni komórki w różnych okresach życia płodowego (iądro wsunięte boczne)
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