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Summary
The nadal hormones on astrocytes and neurons of the hypothalamus directly invoived in

sexual s the release of gonadotrophins in the estrous cycle are well known. This study was
undert few publications exist dealing with the reaction of these hormones on the §tructures
of extrahypothalamic areas. The changes in immunoreactivity of glial fibrillary acidic protein (GFAP), an
astrocyte marker, as well as changes of astrocyte processes of arcuate nuc|eus and periaqueductal gray matter
in the es_trous cycle of l00-day-old rats were examined. As the effect of sex hormones on the structures of
arcuatel nucleus is well studied, this area has been taken as the pattern. It has been demonstrated that in
proestrus and estrus immunoreactivity to GFAP of astrocytes increase significantly and astrocyte processes
which tran_sitionally separate axonal inputs to neuron bodies become elongated in both studied areas. In the
metestrus and diestrus of mature rats, astrocyte bodies and processes revealed lower immunoreactivity to
GIAR which lvas accompanied by an increase of the number of axosomatic synapses. The study revealed that
astrocytes of not only hypothalamus arcuate nucleus but also those of periaqueductal gray matter undergo
natur,al and reversible changes in the estrous cycle of rats, leading to transitional separation of synap§es.
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Astrocyty, jako jeden zrodzĄow komórek glejowych
ośrodkowego układu nerwowego (OLIN) ssaków, sąnie-
zbędne dla prawidłowego funkcjonowania neuronów,
zapewniając im odpowiednie mikrośrodowjsko (29).
Poznano ich funkcje podporową i troficzna., włączenie
w metabolizm niektórych neurotransmiterow (9, 18, 26),
regulację pozakomórkowego stęzenia jonów (37), wy-
twarzanię i uwalnianie czynnikow neurotroficznych (6,
32, 45) oraz zdolność fagocytamą (7), a takze funkcję
immunoregulatorową (3 3 ) i funkcj ę naprawcz ą (22).

Autoradiografi cznie wykazano, że znakow any estra-
diol jest gromadzony w duzej ilości szczególnie w ja.d-
rach podwzgórza i istocie szarej środkowej, zaś w in-
nycb obszarach OIIN, np. w prązkowiu i korze mózgu,
przestawiono niski stopień jego wychwytu (35). W ob-
szarach odpowiedzialnych za kontrolę mechanizmów
neuroendokrynowych, tj. w jądrach podwzgórza, a tak-
ze w hipokampie rł,ykazano immunocytochemicznie
obecność receptorów estrogenowych w astrocytach. Ste-
roidowe hotmony gonadalne oddziaływują być może,
bezpośrednio na te komorki glejowe przez aktywację
receptorów estrogenowych lub androgenowy cbbądż też
pośredni o aktywuj ąc pierwotnie neurony ( 19 -2l, ż4, 40).
Estradiol wywiera istotny wpływ na przyspieszenie roz-
nicowania i zwiększenie ekspresji włokienkowego kwaś-
nego glejowego białka GFAP (glial fibrillary acidic pro-

,in) markera astrocytów, bez równoczesnej prolifera-

cji tych komórek (12,16). Astrocyty u dojrzałych płcio-
wo samic w jądrach podwzgórza: jądrze łukowatym
i nadwzrokowym oraz w zakręcie zębatyn hipokampu
ulegają naturalnym i odwracalnym zmianorrr podczas
cyklu rujowego, prowadzap, do plastyczności synaps (13,
1 4, 28, 30, 44). Wpływ h orrrronów gonadalnych w cyk-
lu Ąowym na obszary p ozapodwzgórzowe nie jest dob-
ruepoznany. W istocie szarej środkowej środmózgowia
wykazano wysoki stopień wychwytu estradiolu (35) olaz
obecność receptorów estrogenowych w neuronach tego
obszaru. Sądzi się, ze wysoki poziom wychwytu estro-
genów odgrywa waznąrolę w uwalnianiu gonadotropin
i zachowaniu płciowym zwl,erząt(14,23). Nie poznano
wpĘrvu ]rormonów gonadalnych na astrocyty istoty sza-
rej środkowej, dlatego celenr niniejszych badań było
prześledzenie zachowania się tych komórek glejowych
w cyklu rujołvym szczura.

Matetiał imetody
Do badań uzyto 40 sztuk 1OO-dniowych samic szczurów

Wistar. Przed pobraniem materiału do badań od samic, którc
wykazywały co najmniej trzy kolejne 4-dniowe cykle rujor,ve,
wykonano rozmazy z pochwy, w celu ustalenia faz cyklu: pro-
estrus, e,\trLls, metestl,Lls, diestrus. Materiał do badań w mi-
kroskopie świetlnym pobrano od 20 samic (po 5 zwierza.t
w kazdej fazie) i podobnie od 20 samic do badań w mikro-
skopic elektronowym. Dodatkowo w fazie esł,ł.s pobrano jajo-



wody w celu wykazania w nich obecności komórek jajowych.
Zwierzęta znieczulano 5% ketaminą i dekapitowano. Do ba-
dań pobrano istotę szarą środkową śródmózgowia i jądro łu-
kowate podwzgorza. Materiał utrwalono w świezej buforo-
wanej 10% formalinie pH: 7,0 przez 72 godzin, w tempera-
trxzę 28I K. Wykonano z niego parafinowe skrawki o gru-
bości 6 pm, odparafinowano je w ksylenie (3 x 15 min.) i na-
wodniono, po czym inkubowano w 0,4oń HrO, w buforze fos-
foranowym, w temperaturze pokojowej przez 30 min. w celu
zahamowania aktylvności endogennej peroksydazy. Następ-
nie skrawki płukano w świezym buforze trisowym (TBS
Tris Buffered Saline) pH:7,6 (2 x 15 min.). Skrawki trakto-
wano normalną surowicą końską (Biowet Puławy 1 : 20)
w temperaturze pokojowej przez 20 min. w celu usunięcia
podbarwienia tła.

Immunocytochemiczna reakcja na GFAP astrocytów.
Immunocytocherniczne wykrywani e markera astrocytów, gle-
jowego włókienkowego kwaśnego białka (GFAP), przepro-
wadzono metodą Stembergera (38). Do immunobarwienia
użyto przeciwciał i odczynnikow rozcieńczonych w buforze
- 0,5 M TBS pH - 7,6. Skrawki inkubowano z pier-wszym
specyfi cznym monoklonalnyrn przeciwciałem króliczym anty-
-GFAP (Sigma 1 : 400) przez 16 godzinw temperaturzę 4"C.
Drugim przeciwciałem było monoklonalne mysie przeciw kró-
liczym IgG (Sigma l : 50) - przęz godzinę w temperaturze
pokojolvej. Następnie dokonano inkubacji z kompleksem
peroksydaza-antyperoksydaza (PAP) rozwiniętym na króliku
(Sigma l ; 200) przez godzinę w temperaturze pokojowej. Po
pfukaniu w buforzę (3 x 15 min,) jako chromogenu uzyto DAB
(3,3' -diaminobenzidine tetrahydrochloride, Aldrich) w tem-
perafurze pokojowej przez30 min. Otrzymano końcowy, nie-

jak do analiz w mikroskopie świetlnlłn, które utnvalono w roz-
tworzę o takim samym składzie, jak rożwórperfuzyjny.Blocz-
ki tkankowe płukano w 0,1 M buforze fosforanowym i do-
trwalano w 2oń OsOo. Następnie odwadniano i dobarwiano
w octanie uranylu i cytrynianie ołowiu. Bloczki zatopione
w zyl,vicy skrawano na ultracienkie skrawki, ktore oglądano
i fotografowano w mikroskopie elektronowym Tesla BS 500.

Wyniki iomówienie
Immunoreaktywność na GFAP astrocytów w cyk-

lu rujowym szczura. W obu badanych obszarach ob-
serwowano astrocyty immunoreaktywne na GFAP,
w y r ażaj ąc e typ ową gw iaździstą morfo l o gi ę z ltczny mi
wypu s tkam i cy toplazmaĘ czny mi o dcho dzącymi o d c ia-
ła komórkowego. W proestrus w istocie szarej środko-
wej astrocyty były intensyrvnie immunoreaktywne na
GFAĘ zlicznymi długimi wypustkami, podobne do Ęch
w jądrze łukowatym.W estrus zarówno w istocię szarej
środkowej, jak i w ja.drze łukowatym astrocfy charak-
teryzowały się podobna, najintensywniejszą na GFAP
immunoreaktyłvnością ciał i wypustek w porównaniu
z innymi fazami cyklu (ryc. 1, 2). W metestrus astrocy-
ty istoty szarej środkowej i jądra łukowatego były sła-
biej immunoreaktywne na GFAP z mniejsząIlością wy-
pustek niżw fazie estrus.W diestrus w obu badanych
obszarach ciała i wypustki astrocytow były podobnie
słabo immunoreaktywne na GFAP w porównanll z in-
nymi fazami cyklu (ryc. 3, 4).

Obserwacje ultrastrukturalne. Uzyskane wyniki
badań w cyklu rujowym lO0-dniowej samicy szczrJta
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Ryc. 2. Estrus - immunoreaktywność na GFAP
astrocytówjądra łukowatego (pow. ok.450 x)
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astroc_v-tów jądra łukowatego (pow. ok. 450 x)



w istocie szarej środ-
kowej i jądrze luko-
watymbyĘpodobne.
W fazach proestrus
i estrus cyklu rujowe-
go znacznie wzraja-
ło otoczenie cial neu-
ronów przez wypust-
ki astrocytów w obu
badanych obszarach.
Delikatne wypustki
ulozone nawet w kil-
ka warstw rozłag,zaĘ
synapsy aksosoma-
tyczne, oddzielając
biegun preSynaptycZ-
ny - akson od biegu-
na postsynaptyczne-
go ciała neuronu
(ryc. 5. 6). W ttlete-
strus tdiestrus w obu
badanych obszarach
mózgu obserwowano
zwiększenie kontak-
tów synaptycznych
aksosomatycznych
z błoną cial neuro-
now (ryc. 7, 8).

Gonadalne hormo-
ny nie tylko zmienia-
ją czynność neuro-
nów podwzgórza, ale
także oddziaływują
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Ryc. 5, Estrus - fragment neuronu (N) z obszaru
istoty szarej środkowej. Wypustki astrocytów ( J )
rozłączająsynap§y (s) (pow. ok. 14 000x)

Ryc. 6. Estrus - fragment neuronu (N) z obszaru
jądra łukowatego otoczonego wypustkami astro-
cytów ( J ) rozłączającymi synapsy (s) (pow, ok.
14 000X)

Ryc. 7. Diestrus - fragment neuronu (N) z obsza- Ryc. 8. Diestrus - fragment neuronu (N) z ohsza-
ru istoty szarej środkowej i przylegające do nie- ru jądra łukowatego z przylegającymi do niego
go §ynapsy (s) (pow. ok. 14 000x) synapsami (pow. ok. 14 000x)

na morfologię i funkcje komórek glejowych. U ssakow
najlepiej udokumentowano ich wpĘrv w obszarach pod-
w zgórza, odpowiedzialnych za uwaln ianie hormonow
gonadalnych (10, 27,39). W nielicznych pracach wy-
kazano ich oddziaływanie na astroglej w obszarach
mózgu poza podwzgótzem (25, 40). W jądrze łukowa-
tym podwzgórza opisane w wielu pracach astrocyty
podlegają naturalnym i odwracalnym zmianom. Doty-
czą one immunoreaktywności na GFAP, gęstości ich
wypustek oraz związanej z nimi plastyczności synaps
w cyklu ruj owym. Z ty ch też w zg\ędow ob szar ten celo-
wo wybrano w niniejszej pracy jako wzorcowy. Wyka-
zano (30), że zmlanom tym w proestl,lts i estrus w jąd-
rze h;kowatym towarzyszył równoczesny spadek ilości
synaps aksosomaty czny ch. Delikatne, lamelarrre wy-
pustki glejowe ułozone w wiele warstq wsuwane po-
między bieguny pre- i postsynaptyczne, rozłagzały ok.
T!ń synaps. Według Garcia-Segura i wsp. (14) 11P-
-estradiol przyczynia się do wydłuzania końcowych wy-
pustek astrocytów i w konsekwencji do rozłączania sy-
naps. U owariektomizowanych samic 17B-estradiol po
24 godzinach od podania powodował podobne zmlany,
jakie pojawiały się w fazach proestrus testrus. W fa-
zach metestrus t diestrus oraz po 48 godzinach od jed-
norazowego podania podskórnie I7 B-estradtolu owa-
riektomizowanym szczlrom wpĘrv hormonu był od-
wracalny. Manifestował się on spadkiem immunoreak-

tyrvności na GFAP astrocytów, zinniejszeniem gęstości
ich wypustęk oraz wzrostem ilości synaps aksosoma-

Ęcznych. Podobne wyniki obserwowano w innych ob-
szarach podwzgórza: jądrze nadwzrokowym i wynio-
słości pośrodkowej u szczlra imałpy. Wpływ I7|3-es-
tradiolu był specyficzny, poniewaz doświadczenla z lży-
ciem innych hormonów 17a-estradiolu, progesteronu
i 17B-estradiolu wspólnie z progesteronem, podanych
j ednorazowo w róznych dawkach owariektomizowanym
szczurom nie powodowaĘ opisanych efektów (31, 34).
Podobne jak ,w jądrze łukowatym, zmiany immunore-
aktywności na GFAP astrocytów pod wpływem estro-
genu wykazano w obrębie zakrętu zębatego hipokampu
oTazw gałce bladej w cyklu rujowym szczlTa. Sugeruje
to, ze astrocyty obszarów niebezpośrednio włączonych
w behawior płciowy mogą takze ulegać zmianom. Jed-
nakżę me chanizm działania horm onów stero i dowych
pozostaje w dalszym ciagu niewyjaśniony (8, 13, 40).

Obszar istoty szarej środkowej zasługuje na uwagę
dzięki poła.czeniom z wieloma innymi obszarami. Połą-
czona jest ona z podwzgórzemzarówno szlakami wstę-
pujapymi, jak i zstępującymi. Włączony jest on m.in.
w takie funkcje jak: zmiany bólowe, reakcje emocjo-
nalne i obronne, zapamiętywanię oraz oddawanie mo-
czu (I , 3 , 17 , 42, 43) . Na szczególną uwagę zasługuj e
udział istoty szarej środkowej w uwalnianiu i hamowa-
niu wydzielania gonadotropin, wykazany na podstawie



badań elektrofizjologicznych (4, 5, ll ). Nadto niedaw-
no immunocytochemicznie wykazano u samic szczuta,
kota i chomika obecność receptorów dla estrogenów
w istocie szarej środkowej śródmózgowia(2,42). Moze
to świadczyć o tym, że obszar ten włączony jest w za-
chowanie matczyne i lordozę (4l).Także immunocyto-
chemicznie, stosując specyficzne przeciwciŃa, wyka-
zano rożnorodność neurotransmiterów, co wskazuje, ze
jest on nienłfrkle skomplikowany czynnościowo (1, 1l,
16, I7).

Wyniki badań własnych, dotyczące istoty szarej środ-
kowej są podobne do opisanych przez innych autorów
w jądrze h,rkowatym podwzgorza. Wzrost jmmunore-
aktywności na GFAP i wydłuzanie wypustek glejowych
oraz korespondujące z nimi rozłączenie synaps aksoso-
matycznych w proestrus i estrus są trudne do zinterpre-
towania, jednakze wskazują na włączenie astrocytów
w odpowiedż na hormony steroidowe. Wyniki sugeru-
ja że gonadalne hormony steroidowe w istocie szarej
środkowej wpĘwają na naturalne i odwracalne zmiany
zachowania się astrocytów w cyklu rujowym 1OO-dnio-
wych samic szczulra, Wskazująrównież, ze astrocyty są
o gniwem modyfi kacj i transmisj i neuronalnej. Niemoz-
liwe jest określenie na podstawie niniejszych badań cha-
rakteru chemiczneg o rozłączanych połączeń synaptycz-
nych. Rozległe projekcje zarówno wewnątrz badanego
obszaru, jak i do wielu innych oraz bogactwo neuro-
transmiterów świadczą o niezwykłej złozoności jego
budowy i funkcji, ktore ciągle sąodkrywane i wymaga-
ją dalszych badań.
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