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Summary

The aim of the study was to investigate the influence of sodium glutamate applied five times peritoneallly in
lglkg body weight doses on the morphological structures of the lumbar region 1I',-Ln) dorsal root ganglia and
frontal cortex of adult (3-months old) Wistar rats. Semi thin slides taken from dorsal root ganglia and frontal
cortex samples were assessed under a tight microscope and ultra thin s|ides were examined under an electron
microscope. No changes were observed in the frontal cortex but were evident in the dorsal root ganglia. These
changes took the form of mitochon<irial swelling and loss of mitochondrial cristae in ganglia neurons and the
surrounding satellite cells. The results suggest the cytotoxic influence of peritoneally applied sodium glutamate.
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Glutaminian jest głównym pobudzającym neuro-
przekażntkiem ośrodkowego układu nerwowego
(OIIN) ssaków. Podczas rozwoju mózgu jako czynnik
neurotrofi czny wpĘrv a na mtgrację neuronów, ł\ydłu-
żanię ichwypustek oraz synaptogenezę (2,I9), a post-
natalnie włączony j e st w uczenie i zap amtęĘwanie (6).
Uwolniony z neuronów glutamater giczny chwychwy-
tywany jest do neuronów i bardziej intensywnie do
astrocfiów. Wychwycony do neuronów służy ponow-
nie jako neuroprzekażnlk, Wychwycony do astrocy-
tów metabolizowany jest do glutaminy przy udziale
sy ntetazy g lutamini ano w ej zlokalizowanej w wypu s t-
kach tych komórek otaczających synapsy glutamater-
giczne. Glutamina uwolniona z astrocltów powraca
do neuronów i służy jako substrat do ponownej synte-
zy neuT opt zękńnika ( 8, 1 3 ) . W warunka ch fizj olo gicz-
nych ograntcza to dztaŁanie glutaminianu, chroniąc
neurony przed nadmiemym pobudzeniem postsynap-
tycznych receptorów glutamatergicznych i jego neu-
rotoksycznym działaniem (3 1). Nadmieme stęzenie
glutamini anu w pt zestr zeni pozakomorkowej pro wa -
dzi do zmianneurodegeneracyjnych i moze odgrywać
rolę w wielu stanach patologicznych OUN (l8,26).
W wychwyt i regulację pozakomórkowego stęzenia
glutaminianu włączone są białkowe glejowe i neuro-
nalne transportery rożniące się rozmieszczeniem
w OUN (16). Głownymi glejowymi transporterami
glutaminianu zlokalizowanymi w astrocytach są

GLAST (L- glutarnat e lL- aspartate transporter) i GLT
(L-glutamate transport er) (II, 27).

Zwoje rdzeniowe stanowią pomost pomiędzy ob-
wodowo unerwionymi tkankamt a rdzeniem kręgo-
wym. Każdy neuron zwoju rdzeniowego oddzielony
jest od sąsiedniego otoczką utworzoną z glejowych
komórek satelitowych(24). Sądzi się, ze podclbnie jak
neurony glutamatergiczne OUN, neurony zwojów
rdzeniowych włączone są w transmisj ę glutamat er gicz-
ną. Przemawiają za tym imunohistochemi czne bada-
nia, w ktorych ujawniono, ze neurony te itowarzyszą-
ce im komorki satelitowę wykazują immunoreaktyw-
nośc dla glutaminianu (17). Neurony zwojowe uwal-
niają glutaminian (15, 28), który wychwycony ptzęz
glejowe komorki satelitowe przekształcanyjest do glu-
taminy. Glutamina powraca do neuronów zwojowych
i metabolizowana jest w ich perikarionach do gluta-
minianu (10). Glejowe komórki satelitowe wyrażają
ekspresję transpońera GLAST (5), co sugeruje istnie-
nie neuronalno-glejowego cyklu rnetabolizmu gluta-
minianu. Zwoje rdzeniowe zaltczanę są do obszarów
nie posiadających bariery krew-netw. Obserwacje te
zostały uzyskane ptzez podanie do krązenia zwierzę-
to m do ś wi a dczalny m ń żny ch znac znlków, któ re na -
stępnie znajdowano w parenchymie zwojów lub na-
wet w obrębie wąskiej szczeliny oddzielającej neuro-
ny od ich otoczki utworzonej z glejowych komórek
satelitowych. Jednoczęśnie wykazano, że znacznikj tę



Ryc. 1. Fragment zwoju rdzeniowego 3-miesięcznego §zczura
z gr. kontrolnej; N - neuron zwojowy; s - komórki satelitowe
(pow. l200 x)

nie przechodząpoza naczynia włosowate w obszarach
mozgowia zaopatrzonych w barierę krew mózg (l, 3, 9,
14). Badania wielu autorów dowiodły, ze glutaminian
bądź glutaminian sodu podane pozajelitowo zwierzętom
doświadczalnym wywierają cytotoksyczny wpływ na
neurony obszarów okołokomorowych mózgowi a pozba-
wionych bariery krew-mózg (20-23, 30).

Wcześniejszębadania własne (7) wykazały, że poda-
ny pozajelitowo glutaminian sodu neonatalnym (5-dnio-
wym) szczulom powodował wakuolizację neuronów
zwojow rdzeniowych i towarzyszących im glejowych
komorek satelitowych. Sugerowały one, ze glutaminian
sodu mógł przechodzlc poza obręb naczyńwłosowatych
i wyr,vierał destrukcyjny wpływ na te dwa typy komórek.
Astrocyty OL|N i komórki glejowe satelitowe są w po-
dobny sposób włagzone w metabolizm glutaminianu. In-
teresujące wydaje się prześledzenie wpĘwu: glutaminia-
nu sodu u dorosłych (3-miesięcznych) szczurów na neu-
rony i komórki glejowe zwojów rdzeniowych oraz na
neulony i astrocyty kory czołowej orazporównanie wpły-
wu glutaminianu sodu na struktury tych dwu obszarów -
zwojów rdzeniowych nie posiadających bariery krew
-nerw i kory czołowej obszaru mózgowia, w którym ist-
nieje bariera krew mózg (Iż).

Materiał imetody
Doświadczenie przeprowadzono na 3-miesięcznych

szczurach białych Wistar obydwu płci. Grupę kontrolną
stanowiło 7 zwierza!, którym dootrzewnowo podawano
przez 5 kolejnych dni roztwór 1 ml PBS. Grupa doświad-
czalna (7 szczurów) otrzymywała przez 5 kolejnych dni
dootrzewnowo glutaminian sodu czysty (Ubichem Ltd
Hempshire) w dawce 1 g/kg m.c. Po 3 dniach od ostatniej
iniekcji w narkozie przy użyclu ketaminy (30 mg/kg m.c)
dokonano perfuzji dosercowej lzwierzątobydwu grup loz-
tworem 2oń paraformaldehydu i ż,5oń glutaraldehydu
w 0,1 M buforze kakodylowym o pH 7 ,4. Zwlerzęta deka-
pitowano i pobierano próbki kory czołowej, które utrwala-
no pTzez 2 godziny w temperaturze pokojowej w płynie
o tym samym składzie, jak roztwór perfuzyjny. W tym sa-
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Ryc. 2. Fragment zwoju rdzeniowego 3-miesięcznego szczara
z gr. doświadczalnej; N - neuron o większej średnicy nie wy-
kazujący zmian; neurony o mniejszej średnicy ( t ) z nagro-
madzonymi ziarnistościami i wakuolami; s - zwakuolizowa-
ne komórki satelitowe (pow. 1200 x)

mym czasie w celu pobrania zwojów- rdzeniowych z frag-
mentów kręgosłupa odcinka lędźwiowego szybko usuwa-
no wyrostki kolczyste, odsłaniano rdzeń kręgowy po stro-
nie dogrzbietowej, po czym utrwalano je przez 2 godziny
w temperaturze pokojowej, tak samo jak próbki kory czo-
łowej. Następnie preparowano zwoje rdzeniowe odcinka
lędźwiowego L,-Lo, które dotrwalano w płyrrie o powyz-
szym składzie. Z pobranego materiału wykonano prepara-
ty półcienkie do obserwacji w mikroskopie świetlnym bar-
wione l% błękitem metylenowym z loń azurem II w roz-
tworze czteroboranu sodu oraz ultracienkie do obserwacji
w mikroskopie elektronowym (ME)

Wyniki iomówienie
W zwojach kręgowych pochodzących od zwierząt gru-

py kontrolnej na skrawkach półcienkich obserwowano
charakterystyczny wzajemny układ neuronów i towarzy-
szących im komórek satelitowych (ryc. 1). Niektóre neu-
rony zwojowe i glejowe komórki satelitowe zwierzal gru-
py doświad cza7nej posiadały zwakuolizowaną cytopiaz-
mę, inne wakuole i nagromadzenie intensywnie wybar-
wionych ziarnistości. Najczęściej zmlany dotyczyły neu-
ronów o mniejszej średnicy, natomiast większe posiada-
ły zachow aną prawidłową strukturę (ryc. 2 ). Ob s erwacj e

te zostały potwierdzone badaniem skrawków ultracien-
kich w ME,. Neurony zwojów rdzeniowych zwierząt grl:-
py kontrolnej i otaczające je komórki satelitowe charak-
tery zow ała prawi dłowa wewnątrzkomórkowa struktura
(ryc. 3). W zwojach zwierząt grupy doświadczalnej za-
równo w neuronach, jak i komórkach satelitowych ob-
serwowano obrzęk mitochondriow i utratę ich grzebieni
orazliczne lizosomy w cytoplazmie obydwu typow ko-
mórek (ryc. 4). Obrzmiałe mitochondria odpowiadały
licznym wakuolom, a lizosomy ziarnistością obserwo-
wanym na poziomie mikroskopu świetlnego na skraw-
kach półcienkich. Na preparatach uzyskanych zkory czo-
łowej zwierząt gt:tlp kontrolnej i doświadczalnej neuro-
ny i astrocyty wykazyr,vały podobnąprawidłową struktu-
rę. Mitochondria posiadały owalny kształt i dobrze za-
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sięcznego szczura z gr. kontrolnej; m - mitochondria (porv.

Ryc. 4. Elektronogram neuronu zwojowego - N i komórki
satelitowej - s 3-miesięcznego szczura z gr. doświadczalnej;
m - zmienione mitochondria; l - lizosomy (pow. 12 000 x)

Ryc. 6. Elektronogram astrocytu - A z kory czołowej 3-mie-
sięcznego szczura z gr. doświadczalnej; m - mitochondria
(pow. 12 000 x)
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Ryc. 7. Elektronogram neuronu z kory czołowej 3-miesięcz-
nego szczura z gr. kontrolnej; er - ergastoplazma1, m - mito-
chondria (pow. 12 000 x)

chowane grzebienie i podobnie prawidłową strukturę wy-
kazywały inne organe]le komórkowe w obydwu typach
komórek (ryc. 5-8).

Ryc. 8. Elektronogram neuronu z kory czołowcj 3-miesięcz-
nego §zczura z gr. doświadczalnej; er - ergastoplazma., G -
aparat Golgiego; m - mitochondrium (pow. 12 000 x)

Wyniki badań m i l<roskopowych wyraźni e wskazuj ą na
zmlany w neuronach zwojowych oraz l<omórkach glejo-
wych satelitowych i brak zmtan \M neulonach i astrocy-

Ryc. 5. Elektronogram astrocytu - A z kory czołowej 3-mie-
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tach kory czołowej zwterząt doświadczalnych po do-
otrzewnowym podaniu glutaminianu sodu. Zmiany mia-
ły podobny charakter do występujących w neuronach
zwojowych i komórkach satelitowych neonatalnych
(S-dniowych) szczurów po dootrzewnowym podaniu glu-
taminianu sodu we wcześniejszych badaniach własnych
(7), Są one najprawdopodobniej morfologicznym wyfa-
zem cytotoksycznego działania glutaminianu sodu i po-
średnio przemawiaj ąza jego przechodzeniem poza ob-
ręb naczyhkrwionośnych w badanych zwojach rdzenio-
!\rych. Dzięki obecności bariery krew-mozg nie ujawni-
ły się one w badanych strukturach kory czołowej (3). Jest
to zgodne z wynikami innych autorów (3Z),którzy wy-
kazali, ze podanie glutaminianu dorosłym szczLlrom
dozylne powoduje wakuolizację neuronów mózgu po
uprzednim uszkodzeniu bariery krew-mózg. In vitro
autoradi o gr aftcznie i chromato g r aftczni ę wykazano, że
glejowe komórki satelitowe zwojów rdzeniowych szcz\lra
posiadaj ą zdolność wychwytu [3H] glutaminianu i prze-
kształcantago do [3H] glutaminy, która w perikarionach
neuronów zwojowych była metabolizowanado [3H] glu-
taminianu. Wykazano tŃże, że neurony zwoj owe o mniej -
szej średnicy akumulowały sześciokrotnie więcej znako-
wanęj glutaminy aniżęIineurony o większej średnicy (10).

Astrocyty OUN wyrażają ekspre sję transporterów glu-
taminianu GLT i GLAS| które regulują fizjologiczne
pozakomórkowe stęzenie glutaminianu na drodze zalęż-
nego od Na* jego transportu do astrocytów (25). Doda-
nie glutaminianu do hodowli komórkowej znacznie
zw iększa ekspre sj ę astro cytam.e go transpońera GLA S T
(27, ż9). Glejowe komórki satelitowe zwojów rdzenio-
wych wykazują ekspresję jedynie transporlera GLAST
(5). W niniejszych badaniach zmiany obserwowano
w neuTonach zwojowych o mniejszej średnicy, które mają
większązdolność do akumulacji glutaminy, atym samym
metabolizowania glutaminianu. Obecność tych zmian, być
może, pozostaje w zwia3kl ze zwiększonym transpor-
tem glutaminianu za pośrednictwem transpoftera GLAST
do komórek satelitowych, których zdolność metabolizo-
wania tego aminokwasu wskutek jego nadmiaru mogła
być niewyst atczajapai pewna częśó niemetabolizowane-
go glutaminianu mogła wywle11ć cytotoksyczny wpĘrv
na neurony zwojowe i komórki satelitowe. Zablrzęnie
struktury mitochondriów obserwowane w strukturach
zwoj ów rdzeniowych możę zablr zać metab olizm tleno-
wy. Sugestię tę potwierdzająbadania Bawari i wsp. (4),

w których opisano istotny wzrost aktywności dehydro-
genazy mleczanowej (LDH) w obszarach okołokomoro-
wych mózgowia w wyniku pozajelitowego podania glu-
taminianu szczuTom doświadczalnym. Na podstawie prze-
prowadzonego doświadczęnia nie mozna określić, jak
długo utrzymują się obserwowane zmiany i czy są one
uszkodzeniami trwałym| gdyż wymaga to dalszych ba-
dań w odpowiednichprzedziałach czasowych od zaprze-
stania podawania glutaminianu sodu,
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