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Sta³a wymiana substancji od¿ywczych, gazów od-
dechowych, produktów przemiany materii oraz sub-
stancji biologicznie czynnych pomiêdzy p³odem a or-
ganizmem matczynym mo¿liwa jest dziêki obecno�ci
sznura pêpowinowego. Ten specyficzny organ p³odo-
wy, ³¹cz¹cy uk³ad krwiono�ny p³odu z naczyniami ³o-
¿yska rozwija siê u ssaków w pocz¹tkowym okresie
ci¹¿y z naczyñ krwiono�nych szypu³y omoczni (9). Na
przekroju poprzecznym rozwiniêtego sznura pêpowi-
nowego cz³owieka widoczne s¹ dwie têtnice, jedna
¿y³a, przewód omoczni (zwykle zro�niêty w pêpowi-
nie z terminowego porodu), tworz¹ca zr¹b galareto-
wata tkanka ³¹czna (Wharton�s1  jelly) powsta³a ze zro�-
niêtej mezodermy, oraz po³o¿ona najbardziej obwo-
dowo warstwa endodermalnych komórek owodni (2).
Podobnie jak u cz³owieka, w sznurze pêpowinowym
�wini równie¿ wystêpuj¹ dwie têtnice, jedna ¿y³a oraz
przewód omoczni otoczone galaret¹ Whartona (17).
Natomiast u byd³a wymiana krwi pomiêdzy p³odem
a ³o¿yskiem odbywa siê jedn¹ têtnic¹ i jedn¹ ¿y³¹. Ana-
liza morfometryczna sznurów pêpowinowych �wini
uzyskanych po terminowym porodzie wykaza³a kore-
lacje pomiêdzy d³ugo�ci¹ sznura pêpowinowego (�red-
nia 34,6 cm) a wzrostem i wag¹ urodzeniow¹ prosi¹t.
Stwierdzono ponadto, ¿e wielko�æ pêpowiny nie jest
uzale¿niona od p³ci p³odu, pozycji w macicy i skrêce-
nia sznura pêpowinowego (17). Natomiast wszelkie

zmiany w liczbie naczyñ krwiono�nych, wyra�ne od-
stêpstwa od �redniej d³ugo�ci czy brak galarety Whar-
tona wokó³ naczyñ wp³ywaj¹ negatywnie na kondycjê
pourodzeniow¹ noworodków, a czêsto równie¿ warun-
kuj¹ �miertelno�æ wewn¹trzmaciczn¹ (11, 12, 21).

Ze wzglêdu na specyfikê kr¹¿enia p³odowo-matczy-
nego têtnicami pêpowinowymi p³ynie krew odtleno-
wana z p³odu do ³o¿yska, natomiast ¿y³¹ utlenowana
z ³o¿yska do p³odu. Ponadto brak unerwienia naczyñ
krwiono�nych (3, 18) powoduje, ¿e przep³yw krwi
przez naczynia krwiono�nie kontrolowany jest przez
produkowane lokalnie substancje o dzia³aniu parakryn-
nym (8).

Brak szczegó³owych informacji dotycz¹cych budo-
wy pêpowiny prosi¹t w czasie rozwoju wewn¹trzma-
cicznego sk³ania do podjêcia badañ nad okre�leniem
zmian w budowie naczyñ krwiono�nych, reorganiza-
cji przewodu omoczni, przekszta³ceñ nab³onka owod-
ni oraz zmian w koncentracji w³ókien sprê¿ystych
w sznurze pêpowinowym �wini w 40., 60., 75. i 90.
dniu ci¹¿y oraz w okresie poporodowym.

Materia³ i metody
Sznury pêpowinowe pobrano od 15 ciê¿arnych loch (rasy

mieszanej) zaklasyfikowanych ze wzglêdu na dzieñ ci¹¿y
do 5 grup: A � 40. dzieñ ci¹¿y (n = 3), B � 60. dzieñ ci¹¿y,
C � 75. dzieñ ci¹¿y (n = 3), D � 90. dzieñ ci¹¿y (n = 3),
E � poporodowy (n = 3). Sznury pêpowinowe z 40., 60.,
75. i 90. dnia ci¹¿y uzyskano bezpo�rednio po uboju zwie-
rz¹t do�wiadczalnych w lokalnej rze�ni. Natomiast sznury
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1 Thomas Wharton (1614-1673) � siedemnastowieczny angielski fizyk i ana-
tom, który po raz pierwszy opisa³ tkankê galaretowat¹ wystêpuj¹c¹ w sznurze
pêpowinowym.
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pêpowinowe pochodz¹ce od zwierz¹t z grupy poporodo-
wej pobrano od p³odów w czasie naturalnego porodu. Lo-
chy tej grupy pozostawa³y po sta³¹ obserwacj¹ w ostatnich
dniach ci¹¿y. Ze wzglêdu na zró¿nicowan¹ liczbê prosi¹t
w miocie (³ 8), ka¿dorazowo pobierano 8 sznurów pêpo-
winowych od ka¿dej ciê¿arnej lochy. Ostatecznie w ka¿dej
grupie uzyskano 24 sznury pêpowinowe. Dodatkowo sznury
pêpowinowe z 60., 75., 90. dnia ci¹¿y i okresu poporodo-
wego podzielono na trzy czê�ci: przyp³odow¹, �rodkow¹
i przy³o¿yskow¹. Pobrane tkanki utrwalono w p³ynie
Bouina, a nastêpnie odwodniono w szeregu alkoholi, prze-
�wietlono w ksylenie i zatopiono w parafinie.

Wszystkie czynno�ci zwi¹zane z wykonaniem do�wiad-
czeñ na zwierzêtach by³y przeprowadzone za zgod¹ Lokal-
nej Komisji Etycznej, respektuj¹c normy prawne okre�la-
j¹ce warunki oraz sposób przeprowadzenia eksperymen-
tów na zwierzêtach.

Barwienie hematoksylina-eozyna (HE). W celu pozna-
nia ogólnej histologii sznura pêpowinowego �wini wyko-
nano rutynowe barwie HE obejmuj¹ce barwienie roztwo-
rem hematoksyliny i eozyny.

Barwienie w³ókien sprê¿ystych metod¹ Fräenkla.
W celu stwierdzenia obecno�ci w³ókien sprê¿ystych w sznu-
rze pêpowinowym �wini zastosowano barwienie metod¹
Fräenkla (1). Odparafinowane skrawki barwiono 24 godzi-
ny w roztworze orceiny rozpuszczonej w 95% alkoholu
i mieszaninie kwasu azotowego i solnego (POCH, Gliwi-
ce). Barwnikiem ró¿nicuj¹cym w³ókna klejodajne by³ in-
dygokarmin rozpuszczony w wodnym nasyconym roztwo-
rze kwasu pikrynowego (POCH, Gliwice). W celu wybar-
wienia j¹der komórkowych zastosowano karmin litowy.
Dziêki w³a�ciwo�ciom chemicznym barwników j¹dra ko-
mórkowe wybarwione zosta³y na kolor czerwony, w³ókna
sprê¿yste na kolor br¹zowy, w³ókna klejodajne na kolor
niebieskozielony, natomiast miê�nie wybarwiaj¹ siê na ko-
lor ¿ó³tozielony.

Wyniki i omówienie
Naczynia krwiono�ne. Od 40. dnia ci¹¿y, gdy struk-

tury wewnêtrzne sznura pêpowinowego wykszta³co-
ne s¹ ju¿ ca³kowicie, obserwowano dynamiczny roz-
wój naczyñ krwiono�nych skorelowany z d³ugo�ci¹
sznura i wielko�ci¹ p³odu. ¯y³a pêpowinowa w po-
równaniu z dwiema têtnicami pod wzglêdem �rednicy
�wiat³a by³a dominuj¹ca przez ca³y okres ci¹¿y. Za-
równo w przypadku ¿y³y, jak i têtnic obserwowano
wzrost grubo�ci �ciany naczyñ z charakterystycznymi
warstwami i u³o¿eniem w³ókien miê�niowych dla da-
nego typu naczynia (ryc. 1.a-f). Pod tym wzglêdem
têtnice posiada³y grubsz¹ warstwê b³ony miê�niowej
g³adkiej, z wyra�n¹ od 60. dnia ci¹¿y warstw¹ we-
wnêtrzn¹, �rodkow¹ i zewnêtrzn¹. Miejsce w³a�ciwej
przydanki naczyñ têtniczych zajmowa³a galareta Whar-
tona. Stwierdzono równie¿ brak blaszki sprê¿ystej we-
wnêtrznej i zewnêtrznej. W przeciwieñstwie do têtnic
w ¿yle pêpowinowej �wini wykazano obecno�æ bar-
dzo cienkiej blaszki sprê¿ystej wewnêtrznej o niere-
gularnym, przerywanym u³o¿eniu, widocznej jedynie
w niektórych preparatach histologicznych barwionych
metod¹ Fräenkla (ryc. 5b). W obydwu typach naczyñ
krwiono�nych sznura pêpowinowego obserwowano
pojedyncz¹ warstwê komórek �ródb³onka.

Nab³onek owodni. W analizowanych okresach ci¹-
¿y zachodzi³y równie¿ widoczne zmiany w budowie
nab³onka owodni. W pocz¹tkowym okresie funkcjo-
nowania sznura (40. dzieñ ci¹¿y) by³ on pokryty na-
b³onkiem jednowarstwowym sze�ciennym (ryc. 2a).
W kolejnych dniach ci¹¿y (60.-90. dzieñ ci¹¿y) nab³o-
nek owodni przekszta³ci³ siê z jednowarstwowego
w nab³onek wielowarstwowy z ró¿nym u³o¿eniem
i kszta³tem komórek, przypominaj¹c nab³onek przej-

Ryc. 1. Obrazy z mikroskopu �wietlnego prezentuj¹ce wzrost grubo�ci �ciany ¿y³y (a-c) i têtnicy (d-f) sznura pêpowinowego
w 40. (a, d), 75. (b, e) dniu ci¹¿y i okresie poporodowym (c, f). Barwienie HE. Bar � 200 µm
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�ciowy (ryc. 2b), bêd¹cy form¹ wyj�ciow¹ dla osta-
tecznie ukszta³towanego po 90. dniu ci¹¿y wielowar-
stwowego nab³onka p³askiego (ryc. 2c). W nab³onku
tym wyra�nie mo¿na dostrzec warstwê rozrodcz¹ u³o-
¿on¹ bezpo�rednio nad b³on¹ podstawn¹ w bliskim s¹-
siedztwie z galaret¹ Whartona, oraz po³o¿on¹ termi-
nalnie cienk¹ warstwê zbitych komórek nab³onkowych.

Przewód omoczni. Kolejn¹ struktur¹ sznura pêpo-
winowego podlegaj¹c¹ zmianom strukturalnym w cza-
sie rozwoju wewn¹trzmacicznego jest przewód omocz-
ni. Pocz¹wszy od 40. dnia ci¹¿y, kiedy �rednica prze-
wodu omoczni by³a najwiêksza spo�ród analizowanych
dni ci¹¿y, obserwowano stopniow¹ redukcjê �rednicy
przewodu (ryc. 3a-c). Nie dochodzi jednak do ca³-
kowitego zaniku �wiat³a przewodu, pozostaje dro¿ny
i jest obserwowany w czê�ci przy³o¿yskowej, �rodko-
wej i przyp³odowej sznurów pêpowinowych pobranych
od zwierz¹t po terminowym porodzie. Zmianom �red-
nicy �wiat³a przewodu omoczni towarzyszy reorgani-
zacja strukturalna nab³onka wy�cielaj¹cego. W pocz¹t-
kowym okresie, podobnie jak w przypadku owodni,
jest to nab³onek jednowarstwowy sze�cienny (ryc. 3a),
który w �rodkowym okresie ci¹¿y ulega przekszta³ce-
niu w nab³onek wielowarstwowy przej�ciowy (ryc. 3b)
o ró¿nym kszta³cie i u³o¿eniu komórek. Po 90. dniu
ci¹¿y w nab³onku wielowarstwowym przej�ciowym
wystêpuj¹ g³ównie komórki cylindryczne pokryte miej-
scami komórkami baldaszkowymi (ryc. 3c).

Pozosta³e elementy. Dodatkowym elementem sta-
bilizuj¹cym struktury sznura pêpowinowego s¹ praw-
dopodobnie pojedyncze komórki galarety Whartona,
których wzrost koncentracji obserwowano wokó³

naczyñ krwiono�nych, przewodu omoczni i pod na-
b³onkiem owodni oraz macierz zewn¹trzkomórkowa
bogata zwykle w bia³ka kurczliwe. Ze wzglêdu na
embrionalne pochodzenie tych komórek nie s¹ one
jeszcze ostatecznie zró¿nicowane i w rutynowym bar-
wieniu HE widoczne s¹ jedynie j¹dra komórkowe
i cytoplazma bez wyra�nej granicy wyznaczonej przez
b³ony komórkowe.

Jedynie w 40. dniu ci¹¿y w sznurze pêpowinowym
obserwowano wtórny pêcherzyk ¿ó³tkowy z obecny-
mi naczyniami krwiono�nymi (ryc. 4). Obserwacje
w mikroskopie �wietlnym nie wykaza³y obecno�ci
pêcherzyka ¿ó³tkowego w 60. i pó�niejszych dniach
ci¹¿y.

Ryc. 2. Zmiany strukturalne w budowie nab³onka powierzchniowego sznura pêpowinowego �wini w 40. (a), 75. (b) dniu ci¹¿y
i okresie poporodowym (c). Barwienie HE. Bar � 50 µm

Ryc. 3. Nab³onek wy�cielaj¹cy przewód omoczni w 40. (a), 75. (b) dniu ci¹¿y i okresie poporodowym (c). Barwienie HE. Bar
� 200 µm (a, c, e); Bar � 50 µm (b, d, f)

Ryc. 4. Naczynia krwiono�ne pêcherzyka ¿ó³tkowego sznura
pêpowinowego �wini obserwowane w 40. dniu ci¹¿y. Barwie-
nie HE. Bar � 500 µm
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W³ókna sprê¿yste. Barwienie metod¹ Fräenkla
wykaza³o obecno�æ w³ókien sprê¿ystych miêdzy w³ók-
nami miê�niówki g³adkiej, wokó³ naczyñ krwio-
no�nych, a tak¿e wokó³ przewodu omoczni, pod na-
b³onkiem owodni oraz w galarecie Whartona. Nie ob-
serwowano w³ókien klejodajnych, natomiast b³ona
miê�niowa g³adka barwi¹ca siê na kolor ¿ó³ty w tkan-
kach osobników doros³ych, w sznurze pêpowinowym
barwi³a siê na kolor ceglasty.

W ¿yle pêpowinowej w³ókna sprê¿yste obserwowa-
no dopiero od 60. dnia ci¹¿y. Wystêpowa³y one za-

równo pomiêdzy w³óknami b³ony miê�niowej g³adkiej,
jak równie¿ wokó³ naczynia krwiono�nego (ryc. 5a-c).
W têtnicach pêpowinowych w³ókna sprê¿yste stwier-
dzono ju¿ 40. dniu ci¹¿y z wyra�nym wzrostem kon-
centracji w kolejnych analizowanych dniach ci¹¿y. Do-
datkowo od 90. dnia ci¹¿y na pograniczu warstwy
zewnêtrznej miê�niówki g³adkiej i galarety Whartona
obserwowano wyra�ne pasma w³ókien sprê¿ystych
(ryc. 5d-f). Prawdopodobnie ze wzglêdu na brak typo-
wej przydanki, dziêki zwiêkszonej koncentracji w³ó-
kien sprê¿ystych w tym obszarze, mo¿liwe jest efek-

Ryc. 5. W³ókna sprê¿yste (groty) uzyskane w wyniku barwienia metod¹ Fräenkla w ¿yle (a-c) i têtnicy (d-f) sznura pêpowino-
wego �wini w 40. (a, d), 75. (b, e), dniu ci¹¿y i okresie poporodowym (c, f). Blaszka sprê¿ysta wewnêtrzna ¿y³y pêpowinowej
(b), (strza³ki). Bar � 50 µm

Ryc. 6. W³ókna sprê¿yste (groty) uzyskane w wyniku barwienia metod¹ Fräenkla wokó³ przewodu omoczni (a, b, c) i pod na-
b³onkiem owodni (d, e, f) sznura pêpowinowego �wini w 40. (a, d), 75. (b, e) dniu ci¹¿y i okresie poporodowym (c-f). Bar � 50 µm
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tywniejsze umocowanie naczyñ krwiono�nych w ga-
larecie Warthona.

W³ókna sprê¿yste stabilizowa³y równie¿ przewód
omoczni, tworz¹c w 40. dniu ci¹¿y �cis³e pasmo bez-
po�rednio wokó³ nab³onka omoczni. Po 60. dniu ci¹-
¿y, wraz ze wzrostem sznura pêpowinowego przy jed-
noczesnym zmniejszaniu �wiat³a przewodu omoczni,
gêsto u³o¿one pasma w³ókien przeobra¿aj¹ siê w wy-
ra�n¹ sieæ (ryc. 6a-c). W dalszej odleg³o�ci wystêpo-
wa³y wolne w³ókna, tworz¹c p³ynne przej�cie w gala-
retê Whartona, w której obserwowano pojedyncze,
dodatnio wybarwione elementy elastyczne.

Najmniejsza koncentracja w³ókien sprê¿ystych w po-
równaniu z omówionymi wcze�niej strukturami wy-
stêpowa³a pod nab³onkiem owodniowym (ryc. 6d-f).
Tworzy³y one delikatn¹ warstwê w bliskim s¹siedz-
twie nab³onka powierzchniowego, bez wyra�nego
wzrostu ich koncentracji w miarê rozwoju sznura pê-
powinowego. Ponadto nie wszystkie odcinki owodni
okrywaj¹cej sznur pêpowinowy zaopatrzone by³y
w podnab³onkowe w³ókna sprê¿yste.

Zwiêkszony przep³yw krwi zwi¹zany z coraz wiêk-
szym zapotrzebowaniem rozwijaj¹cego siê organizmu
na tlen, substancje od¿ywcze, a tak¿e na usuwanie pro-
duktów przemiany materii warunkuje proces arterio-
genezy naczyñ pêpkowych. Od momentu zró¿nicowa-
nia naczyñ na têtnice i ¿y³ê w sznurze pêpowinowym
�wini obserwuje siê dynamiczne zwiêkszenie �redni-
cy �wiat³a naczynia, a tak¿e wzrost grubo�ci miê�niów-
ki g³adkiej, zapewniaj¹c tym samym wiêksz¹ wytrzy-
ma³o�æ i elastyczno�æ naczyñ. Identyczn¹ zale¿no�æ
dla naczyñ krwiono�nych wykazano w ludzkiej pêpo-
winie, w której ¿y³a pêpowinowa, podobnie jak u �wi-
ni, pozostawa³a do koñca ci¹¿y naczyniem dominuj¹-
cy, o mniejszej grubo�ci b³ony miê�niowej, z okrê¿-
nym i sko�nym u³o¿eniem w³ókien miê�niowych oraz
widoczn¹ delikatn¹ blaszk¹ sprê¿yst¹ wewnêtrzn¹ (19,
21). Brak blaszki wewnêtrznej i zewnêtrznej w têtni-
cach sznura pêpowinowego cz³owieka i �wini, praw-
dopodobnie spowodowany jest ni¿szym ci�nieniem
krwi odp³ywaj¹cej z p³odu poprzez pêpowinê oraz
niskim oporem naczyñ ³o¿yskowych w porównaniu
z ci�nieniem w naczyniach macicznych. Wnioskowaæ
mo¿na, ¿e zabezpieczenie dla komórek �ródb³onka
przy braku tej struktury w naczyniach têtniczych pe³ni
dobrze rozwiniêta warstwa miê�niówki g³adkiej, kon-
trolowana przy braku unerwienia przez czynniki o dzia-
³aniu parakrynnym (6, 8). W naczyniu ¿ylnym, w któ-
rym krew kr¹¿y z coraz wiêkszym ci�nieniem uzale¿-
nionym od zaawansowania ci¹¿y przy jednoczesnym
braku grubej warstwy miê�niówki g³adkiej, obecno�æ
blaszki wewnêtrznej jest uzasadniona dla ochrony ko-
mórek �ródb³onka w momencie zbyt silnego rozci¹g-
niêcia �ciany naczynia (23). Z drugiej jednak strony,
obecno�æ blaszki wewnêtrznej stanowi dodatkow¹
barierê dla substancji przenikaj¹cych ze �wiat³a ¿y³y
do p³ynu owodniowego i odwrotnie. Wed³ug Gebrane-
-Younesa i wsp. (7), strukturalne przystosowanie w po-

staci braku blaszek sprê¿ystych w têtnicach pêpkowych
do przenikania przez ich �cianê ró¿nych substancji
wp³ywa na regulacjê sk³adu p³ynu owodniowego.

Podobnie jak w przypadku naczyñ krwiono�nych,
w nab³onku owodni �wini zachodzi³y takie same prze-
obra¿enia strukturalne, jak w owodni u cz³owieka (2).
U obydwu gatunków w pocz¹tkowym okresie sznur
pêpowinowy pokryty jest jednowarstwowym nab³on-
kiem sze�ciennym, który w pó�niejszym okresie prze-
kszta³ca siê w nab³onek wielowarstwowy p³aski nie-
rogowaciej¹cy. Szczegó³owa analiza immunohistoche-
miczna bia³ek cytoszkieletu ludzkiego nab³onka owod-
niowego, potwierdzi³a obecno�æ aktyny, á-aktyniny,
spektryny i ezryny w apikalnej i lateralnej czê�ci ko-
mórek nab³onka owodni. W cytoplazmie dominowa³a
kreatynina, natomiast vimentynê zlokalizowano w po-
bli¿u j¹dra komórkowego (25). Specyficzna lokaliza-
cja bia³ek cytoszkieletu prawdopodobnie warunkuje
kszta³t komórki, strukturaln¹ integralno�æ pomiêdzy
komórkami, a tak¿e mo¿e wp³ywaæ na przepuszczal-
no�æ nab³onka dla substancji pochodz¹cych z naczyñ
krwiono�nych, galarety Whartona oraz p³ynu owodnio-
wego. Zastosowanie lantanu i peroksydazy chrzano-
wej jako znaczników w badaniach nad przepuszczal-
no�ci¹ nab³onka owodni wykaza³o, ¿e transfer substan-
cji jest wybiórczy i odbywa siê g³ównie drog¹ miê-
dzykomórkow¹ (14). Ponadto substancj¹ moduluj¹c¹
przepuszczalno�æ nab³onka owodni sznura pêpowino-
wego mo¿e byæ proteoglikan siarczanu heparyny po-
wi¹zany z b³on¹ podstawn¹ nab³onka (10).

Obecno�æ lub brak przewodu omoczni w sznurze
pêpowinowym w koñcowym okresie ci¹¿y uznaæ mo¿-
na za zale¿ny gatunkowo. W pêpowinie �wini prze-
wód pozostaje dro¿ny i jest on obserwowany zarówno
w czê�ci przyp³odowej, jak i przy³o¿yskowej sznura
pêpowinowego uzyskanego po terminowym porodzie.
U cz³owieka w rozwoju p³odowym dochodzi zazwy-
czaj do zro�niêcia �cian i zaniku przewodu omoczni
w trzecim trymestrze ci¹¿y pocz¹wszy od czê�ci przy-
³o¿yskowej (2). Zmniejszenie �wiat³a przewodu
omoczni oraz prawdopodobnie zmiany sk³adu p³ynu
omoczniowego w czasie ci¹¿y warunkuj¹ reorganiza-
cjê nab³onka wy�cielaj¹cego. Zarówno u �wini, jak i u
cz³owieka w pocz¹tkowym okresie rozwoju wystêpu-
je nab³onek jednowarstwowy sze�cienny, ulegaj¹cy
przekszta³ceniu w nab³onek wielowarstwowy przej-
�ciowy zaopatrzony miejscowo w komórki baldaszko-
we, które prawdopodobnie ograniczaj¹ resorpcjê zwrot-
n¹ p³ynu omoczniowego. Podobny typ nab³onka ze
specyficznym u³o¿eniem komórek charakterystyczny
jest dla nab³onków wy�cielaj¹cych pêcherz moczowy
i moczowody, gdzie nazywany jest urotelium (24). Ze
wzglêdu na obecno�æ przewodu omoczni w sznurze
pêpowinowym �wini wnioskowaæ mo¿na, ¿e czynno�æ
wydalnicza p³odu odbywa siê o wiele d³u¿ej za pomoc¹
pranercza w porównaniu z p³odem ludzkim, u którego
g³ówn¹ funkcjê wydalnicz¹ pe³ni szybko rozwijaj¹ca
siê nerka ostateczna zwana równie¿ zanerczem (9).
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Rozmieszczenie pojedynczych komórek galarety
Whartona bêd¹cych pierwotnymi fibroblastami pocho-
dzenia mezenchymatycznego (miofibroblasty), naj-
czê�ciej o gwie�dzistym kszta³cie (22), sugerowaæ
mo¿e ich rolê w tworzeniu swoistego szkieletu dla lu�-
nej galarety Whartona bogatej w kwas hialuronowy,
siarkowane proteoglikany oraz liczne w³ókna kolage-
nowe (4, 20). Potwierdzeniem tej hipotezy s¹ badania
Nanaeva i wsp. (15), w których wykazano zmiany
w sk³adzie bia³ek cytoszkieletu komórek galarety
Whartona sznura pêpowinowego u cz³owieka oraz ma-
cierzy zewn¹trzkomórkowej zale¿ne od miejsca ich
wystêpowania oraz wieku p³odu.

Widoczny w 40. dniu ci¹¿y w sznurze pêpowino-
wym �wini wtórny pêcherzyk ¿ó³tkowy z wyra�nymi
naczyniami krwiono�nymi pe³ni prawdopodobnie
funkcje hemopoetyczne do momentu wykszta³cenia
w¹troby p³odu. Porównuj¹c rozwój pêcherzyka ¿ó³t-
kowego i w¹troby p³odu �wini stwierdziæ mo¿na, ¿e
stopniowe przejmowanie aktywno�ci hemopoetyczej
przez w¹trobê odbywa siê oko³o 30. dnia ci¹¿y (13).
Ze wzglêdu na fakt, ¿e jest to narz¹d zanikaj¹cy, ak-
tywno�æ pêcherzyka ¿ó³tkowego ustaje ca³kowicie
miêdzy 50.-60. dniem ci¹¿y u �wini, co jednocze�nie
pokrywa siê w organogenezie �wini z pe³nym wykszta³-
ceniem strukturalnym i funkcjonalnym w¹troby. U nie-
licznych ssaków, u których wystêpuje ³o¿ysko ko-
smówkowo-¿ó³tkowe, np. torbaczy, naczynia krwio-
no�ne pêcherzyka ¿ó³tkowego wchodz¹ w sk³ad kr¹-
¿enia ³o¿yskowego i s¹ widoczne do koñca ci¹¿y (5).

Wzrost koncentracji w³ókien sprê¿ystych stabilizu-
j¹cych struktury sznura pêpowinowego obserwowano
wokó³ przewodu omoczni. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
przewód omoczni jest zbudowany tylko i wy³¹cznie
z komórek nab³onkowych, zwiêkszaj¹ca siê w czasie
ci¹¿y ilo�æ regularnie roz³o¿onych w³ókien sprê¿ystych
pe³ni funkcje pier�cienia zabezpieczaj¹cego i regulu-
j¹cego �wiat³o przewodu.

Elementy sprê¿yste wystêpuj¹ce licznie miêdzy
w³óknami miê�niówki g³adkiej têtnic i ¿y³y pêpowi-
nowej �wini stanowi¹ dodatkowy aktywny uk³ad wp³y-
waj¹cy na elastyczno�æ naczyñ krwiono�nych. Zapo-
biegaæ to mo¿e rozerwaniu lub zapadaniu naczyñ
w wyniku zmieniaj¹cych siê warunków w kr¹¿eniu
matczyno-p³odowym lub ruchów p³odu. Natomiast
obecno�æ i wzrost koncentracji w³ókien sprê¿ystych
w kolejnych analizowanych dniach ci¹¿y wokó³ na-
czyñ krwiono�nych przy braku typowej przydanki su-
geruje, ¿e pe³ni¹ one funkcje mocowañ naczyñ krwio-
no�nych w galarecie Whartona. Potwierdzeniem tej
hipotezy s¹ wyniki badañ okre�laj¹ce rozmieszczenie
w³ókien sprê¿ystych i kolagenowych w sznurze pêpo-
winowym u cz³owieka (16). Natomiast nieliczne w³ók-
na sprê¿yste pod nab³onkiem owodni pokrywaj¹cej
sznur pêpowinowy �wini przy zwiêkszonej koncen-
tracji miofibroblastów pe³ni¹ prawdopodobnie funk-
cje pomocnicz¹ dla bia³ek strukturalnych galarety
Whartona.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e rozwój we-
wn¹trzmaciczny p³odu poci¹ga za sob¹ dostosowanie
strukturalne i funkcjonalne sznura pêpowinowego.
Dynamika rozwoju p³odu wymusza wzrost naczyñ
krwiono�nych, reorganizacjê strukturaln¹ owodni
i przewodu omoczni. Natomiast jakiekolwiek zabu-
rzenia we wzro�cie sznura pêpowinowego niezale¿-
nie od gatunku mog¹ wp³ywaæ ujemnie na kondycjê
i prze¿ywalno�æ p³odów.
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