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Summary

The study has been conducted on cerebra ofcattle.embryos, aged 8, lż,l4r 16, 18,20 and 23 weeks offeta|
life as we|l as on an infant. The histo|ogical preparations were taken and stained according to Nissl's and
K|iiver-Barrera'§ method. The paper describes the process of hippocampus slit formation, defines its shaPe in
the different developmental peiiods, checks on the process of obtaining the form characteristic for mature
specimens, as well as deter
revealed that the most in
pregnancy. The stage of t
infant. The paper also con
cattle and other animal species as well as human§.
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Szczelina hipokampa ffissura hippocampi) obok sto-
py hipokamp a Qles hippocampi) oraz strzępka hipokam-
pa ffimbria hippocampi) jest częścią struktury hipokam-
pa. Rozwój formacji hipokampa interesuje wspołczesnych
badaczy zewzględunato,że wszelkie zmlany tej struk-
tury w okresie prenatalnym mają wpĘw na póżniejsze
funkcj e p oznaw cze móz gowia or az na r ozw ój niektórych
chorób neurodegeneracyjnych. Bydło domowe jestprzed-
stawicielem podrzędu przeżuwaczy. Młode tego gatun-
ku rodzą się aktlłvne, mogąpodejmować wiele czynnoś-
ci potrzebnych do przeżycta, między innymi poruszają
sięsamodzielnie, potrafią odnalężćmatkęw stadzie. U du-
ży ch pt zeżtlw aczy oT az |l n ac z e lny ch, do których zalicza
się małpy człekokształtne, takie jak szympans, goryl,
orangutan i człowieka, czastrwania okresu ciązy wynosi
od 8 do 9 miesięcy. Porównując aktywność noworod-
ków bydła z noworodkami małp oraz człowieka stwier-
dza się, ze pierwsze znichwykazująwiększą aktyłvność
i samodzielnośc niz noworodki człowieka oraz małp.
Różnice te skłaniają do zbadaniarozwoju ontogenetycz-
nego, w tym w okresie prenatalnym struktur mózgowta,
takich jak twor hipokampa l zwietząt oraz porównania
zrozwojem takiej samej struktury u człowieka. Należy
spodziewać się, ze szczelinahipokampa wykazuje szyb-
szy rozwój u człowieka w stosunku do innych gatunków
zwierząt.

Celem badań było prześledzenie powstawania szcze-
liny hipokampa u płodów bydła, okr
w p oszczęgólnych okresach rozwoju,
cesu uzyskiwania formy charakterysty
osobników i dokładne ustalenie wieku płodów, w kto-

rym to nastąpiło. Celem tym było równiez porównanie
kształtowania się szczeliny hipokampa u płodów bydła

z tempem jej rozwoju u innych gatunków zwl,erząt oraz
u człowieka.

Materiał imetody
Badania przeprowadzone zostały na mózgowiach 8 pło-

dów, z różnych okresów ciąży krów i na 1 mózgowiu nowo-
rodka. Płody uzyskiwano z zakładów mięsnych i ubojni od
krów rasy czamo-białej, w wieku około od 3 do 6 lat, Wiek
płodów określano na podstawie tabeli Baraldiego, w której
jest on wyz\aczany metodą pomiarów długości czaszkowo-
-ogonowej płodów. W celu przeprowadzenia zaplanowanych
badań zgromadzono płody o następujapych okresach ptzeży,
cia: 8 tyg., 12 tyg.,14 tyg.,16 tyg., 18 tyg., 20 tyg.,23 tyg.,29
tyg, i mózgowie noworodka. Obserwacje dotyczące rozwoju
szczeliny hipokampa u płodów przeprowadzone zostĄ w mi-
kroskopie świetlnym. Mózgowiapo wydobyciu zlamy czaszki
przygotowano według ogólnie stosowanych metod histolo-
gicznych.

Skrawki barwiono błękitem metylenowym lub fioletem
krezylowym według zmodyfikowanej metodyNissla oraz fio-
letem krezylowym i luksolęm wg metody Klrivera i Barery.

Wyniki i omówienie

Na przekrojach tworu hipokampa u dorosłego bydła
warstwy stopy hipokampa o
krętu zębatego szczaJkową
hippocampi), pozostałą po s

ra hippocampi). Szczelina
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Ryc. l. Obraz szczeliny
żr,cia (pow. 60 x)
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Wykaz skrótów uzytych do oztaczęń fotografii: flr - szczelina hipokampa; h hipokamp zz - zakręt zębaty; VI komora boczna
mózgu; wz - warstwa zwojowa; wĘ - warstwa komórek pirarnidowych hipokampa; wkz - warstwa komórek ziarnistych zakr'ętu

zębatego; zzw wnęka zakrętu zębatego; wkr - warstwa komórek róznokształtnych; wkw warstwa komórek wielokształtnl'ch
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hipokampa u płodu w 12. tygodniu
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Ryc. 3. Przekrój tworu hipokampa w płaszczyźnie poziomej
u płodu w wieku 20 tygodni życia (pow. 60 x)

kładania się ich na śródmózgowie zostaje zakryta od ze-
wnalrz i widoczna jest dopiero po odchyleniu tylnej po-
łowy półkuli (u płodów o długości 68-90 mm), Szczeli-
na ta ma kształt łuku otwartego od strony donosowej
mózgowia. Obejmuje ona od tyłu tworzący się w tym
okresie zawój zębaty i oddziela go od hipokampa. Dal-
sze róznicowante szczeliny obserwuje się u płodów star-
szych (o długości 220-260 mm), kiedy intensywnie roz-
wija się płat skroniowy półkuli, obejmując śródmozgo-
wie. Razem z rozw ojem tego płata szczelina hipokampa
ulega wydłuzeniu w kierunku przednio-dobrzusznym,
układając się na wewnętrznej powierzchni płata grusz-
kowatego. Szczelina w takiej postaci widoczna jest
l zwierzaldorosĘch, na przyśrodkowej powierzchni pół-
kuli, po oddzieleniu od półkul i śródmózgowia.

W 8. tygodniu, życia płodu bydła zaobserwowano po-
czątkiprzyszłego tworu hipokampa w ścianie kresomoz-
gowia. W zagięciu kory które stanowi zaczątek tworu
hipokampa rozpoczynaJą się wyraźne zmlany morfolo-
giczne. U płodow w 12. tygodnilżycia, rozpatrując cyto-
architektonikę rogu Ammona pod względem jego przy-
szłej trójwarstwowej budowy, najwcześniej obserwuje się
wyrażne skupisko neuroblastów w fotmie wąskiego, za-

Ryc. 2. Przekrój poprzeczny tworu hipokampa i komory bocz-
nej mózgu u płodu w 14. tygodniu życia (pow.60 x;
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Ryc.4. Przekrój poprzeczny tworu hipokampa u płodu w wie-
ku 23 tygodni życia (pow. 80 x)

gęszczonego pasma, z którego u dorosłego zwierzęcla
powstanie warstwa komórek piramidalnych, Następnie
ni eliczne neurob l asty, r ozT zuc o ne niere gul a rnle w zdłlż
szczeliny, utworzą warstwę zwojową a skupiska neulo-
blastów \eżące najbliżej komory bocznej przekształcą się
w przyszłąwarstwę komórek wielokształtnych. W tym
okresie życia płodowego mozn a zalważyć wyrażny za-
rys szczeliny hipokampa. Róg Ammona zaczyna budo-
wącoraz bardziej odróżniać się od zakrętu zębatego i wy-
rażnie od niego oddzielać na skutek pogłębiania szczeli-
ny hipokampa (ryc. 1). Szczelina hipokampa u płodow
14-tygodniowych pogłębia się w kierunku komory bocz-
nej i staje siębardziej wyrażna. Stanowi jednolitą wąską
pr ze str zeń p o mi ędzy ro g i em Amm ona a zakł eJem zęb a-
tym. Przeb i e ga w zdłuż warstwy komórek ztami sty ch za-
krętu zębatego a warstwą komórek piramidowych rogu
Ammona (ryc. ż). Jej odległość od warstwy komórek ziar-
nistych stanowi 1/3 odległości od warstwy komórek pi-
ramidowych.

U płodów w wieku 16 tygodni szczelina hipokampa
leży nadal wzdłlż zakrętu zębatego, jednak w swoim
przebiegu ma rożną §zerokośc i głębokośc oraz zatraca
regularnośó. Mozna w niej wyróżnió dwie części: po-



czątkową w formie rozszęrzenla, czyli tzw. strefę roz-
proszoną oraz zwartątzw. strefę zwartą. Częśc począt-
kowa układa się bliżej śródmózgowia. W 16, tygodniu
zmienta się znacznie struktura cytoarchitektoniczna ca-
łego tworu hipokampa. Oprócz tego zakręt zębaĘ prze-
mięszcza się w stosunku do warstwy komórek piramido-
wych rogu Ammona. Szczelina hipokampa jest coraz
węższa, gdyż otaczające ją struktury zbltżająsię do sie-
bie. U płodów o długości 27 cm,tzn.w wieku 18 tygod-
ni, szczelina hipokampa w dalszym ciągu zmienia swój
kształt i wielkość, zanlka jej część rozproszona, pozosta-
je strefa zwarta, natomiast początek szczeliny wypełnia-
jąjądra komorkowe otoczone rąbkiem cytop|azmy oraz
naczynia krwionośne. U płodów o długości 3 1 cm, w wie-
ku 20 tygodni, nad szczeliną hipokampa widoczna jest
warstwa zwojowa rogu Ammona, pomiędzy licznymi
neuroblastami znajdują się tutaj komórki nerwowe, bar-
dzo nieliczne i r ozr zttc one niere gulamie, o kształtach trój,
kątnych i owalnych, zdużyml jasnymi jajrami. Wielkośó
ich waha się w granicach 8-10 pm (ryc. 3), Szczelina
hipokampa w tym okresie rozwoju płodów staje się wąs-
ka i coraz mniej widoczna.U płodów o długości 40 cm,
w wieku 23 tygodni obserwuje się zmiany dotyczące
głównie jej kształtu (ryc. 4). Zanika część rozproszona.
awyrażna pozostaje jedynie część zwarta.

U płodow o długości 58 cm w wieku 29 tygodni, czyli
w trzecim trymestrze cia3y, twor hipokampa jest już dob-
rze wykształcony. Na skrawka ch poprzecznych stanowi
silne, łukowate wpuklenie kory dobrzuszno-przyśrodko-
wej ściany półkuli do komory bocznej. W komorze two-
rzą s ię wtóme j ej p ofałdowani a. Choci aż na przeh oj ach
wpuklenie to charakteryzuje się ostrymi załamaniami,to
jednak szczeltna hipokampa oddzielająca hipokamp od
zakręfu zębategojest dość wyrażna, głęboka, alebardzo
wąska, zawietaliczne naczynia krwionośne. U noworod-
kabardzo dobrze widoczna jest warstwowabudowa za-
równo rogu Ammona, jak i zakrętu zębatego. W porów-
nanil z okresem poprzednim, czylt z płodem o dfugości
58 cm (ż9 tyg.), największe różnicę dotycząwielkości
neuronów, natomiast szczęItna hipokampa nie ulega wy-
rażnym zmianom. Najszybszy rozwój tworu hipokampa
u płodów bydła obserwuje się w pierwszej połowie cia.-
ży, dotyczy to zarówno rozwoju jego cytoarchitektoniki,
jak i mieloarchitektoniki. Pod koniec ciĘy oraz u nowo-
rodka tego gatunku obraz morfologiczny tworu hipokam-
pa wskazuje na zakoirczenie jego rozwoju. Szczelina hi-
pokampa pojawia się u płodów bydła jń w pierwszych
3-4 tygodniach ich życia. W 12. tygodniu ciązy obser-
wuje się na przekrojachpoptzecznych mózgowia głębo-
ką i szeroką szczelinę bez przew ężeń, o j ednakowej sze-
rokości na całymjej przebiegu. PoczaJki rozwoju szcze-
liny hipokampa zostały opisane równiez u płodow czło-
wieka (4). Określono momęnt jej powstania u płodów
o długości 46,5 mm. W 1966 roku opisano szczelinę hi-
pokampa u płodu ludzkiego o długości 56 mm (7). Wielu
badaczy (2, 3, 5) zwt aca uwagę, że szczęlina hipokampa
jest częściowo obliterowana, często w opisach ta częś-
ciowa obliteracj a j est wy znacznikiem linii o ddziel aj ąc ej

warstwę molekulamą rogu Ammona od zakrętu zębate-
go. Stwierdzono również,że oponamiękka zawlja się do
szczeliny oraz żę w szczelinie zauważa się bardzo małe

ilości tkanktłącznej (6), Między 16. tygodniem a 18. ty-
godniem życia płodów człowieka następuje wyrażna
zmianaw budowie całego twotu hipokampa, atowarzy-
szaąa m|L szczęIina w miarę powiększania się zakrętu
zębatego zatraca część zwaną strefą zwartą(7). U czło-
wieka cała szczęltna znaczrrle się pogłębia w miarę po-
większania za|<tętttzębatego i staje się jednocześnie co-
r az w ęższa (8, 9), W budowie szczeltny hipokamp a z te go
samego okresu u płodów bydła stwierdza się najpierw
(w 16. tyg. życia) podział na dwie strefy: zwartąoraz
rozproszoną. W tym okresie życia staje się ona coraz
wejsza, poniewaz otaczajageją struktury zbltżająsię do
siebie. W 18. tygodniu życia płodu bydła, podobnie jak
to ma miejsce u płodów ludzkich, zanika częśc rozpro-
szoru szczęliny, natomiast jej częśó zwartą wypełniają
jalra komórkowe otoczone skapą cytoplazmąoraz r'a-
czynia krwionośne. U płodów bydła w drugiej połowie
ciąży, podobnie jak u płodów ludzkich w tym okresie,
zachodzązmiany kształtu i głębokościszczeliny, w mia-
rę dojrzewania płodów staje się ona coraz węższai coraz
mniej wido czna,llega znacznej redukcji podczas ostat-
nich miesięcy życia prenatalnego. W wieku 29 tygodni
życiapłodowego u płodów bydła szczeltna staje się led-
wie widoczną linią lezącą pomiędzy warstwą molekular-
ną zakrętu zębatego a warstwą molekularną rogu Am-
mona. Podobny rozwój szczeliny hipokamp a zaob s erwo-
wano u płodów szczura (II). Z obserwacji rozwoju pre-
natalnego tworu hipokampa u owcy wynika, żę szczeli-
na hipokamp a jest znacznie głębsza niż u płodów w tym
samym okresie rozwojowym u człowieka (10, 12). Do-
piero po zakoiczęniu rozwoju tworu hipokampa u owcy
zaTys szczęliny staje się podobny do zarysu u człowieka,
poniewaz szczeltnata staje się równiez częściowo zob|i-
teroWana.
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