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KVANTIFIKÁCIA PERICENTRÁLNYCH NADPH-DIAFORÁZOVÝCH
NEURÓNOV V MIECHE KRÁLIKA

KLUCHOVÁ D., 1MAR�ALA J., KOÈI�OVÁ M., GREGOR A.

DIFFERENT NUMBER OF PERICENTRAL NADPH-DIAPHORASE POSITIVE
NEURONS IN THE RABBIT SPINAL CORD

Background: The freely diffusible radical nitric oxide is gene-
rated by nitric oxide synthase, and is bioregulatory molecule
that functions as a major neurotransmitter. Constitutive nit-
ric oxide synthase exhibits NADPH-diaphorase activity that
can be demonstrated histochemically.
Objective: The purpose of the present investigation was to
characterize and determine number of NADPH-diaphorase
positive neurons around the central canal in all segments of
the rabbit spinal cord.
Methods: Rabbits Chinchilla were used in this experiment.
After intracardiac perfusion the spinal cords were removed,
cut into slices and histochemical analysis of NADPH-diapho-
rase activity was performed. Sections were evaluated by
using light microscope.
Results: NADPH-diaphorase positive pericentral neurons
were present in cervical, thoracic, lumbar, sacral and coccy-
geal segments. They differed in the shape of their bodies and
in length and branching of their processes. The main diffe-
rentiation was observed in their number depending on the
place of localisation. The highest number of these NADPH-
diaphorase positive neurons was in sacral part (6 in avera-
ge), the lowest one was noticable in thoracic spinal cord (1�
2 in average).
Conclusion: Thus, our study suggests that pericentral neu-
rons of the rabbit spinal cord which are capable of synthesi-
zing nitric oxide, differs in number amount depending on
the place of their localization in each spinal cord segments.
(Tab. 2, Fig. 9, Ref. 21.)
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Pozadie problému: Vo¾ný radikál oxid dusíka vzniká pomocou
enzýmu syntázy oxidu dusíka a je to bioregulaèná molekula,
ktorá má funkciu neurotransmitera. Kon�titutívna syntáza
oxidu dusíka prejavuje NADPH-diaforázovú aktivitu, ktorú
mo�no znázorni� histochemicky.
Cie¾ práce: Cie¾om predkladanej práce bolo charakterizova�
a urèi� mno�stvo NADPH-diaforázovo pozitívnych neurónov
z okolia centrálneho kanála vo v�etkých segmentoch miechy
králika.
Metódy: V pokuse sme pou�ili králiky typu Èinèila. Po vnút-
rosrdcovej perfúzii sme miechy vyoperovali, narezali na mik-
rotóme a rezy sme histochemicky spracúvali na NADPH-dia-
forázovú aktivitu. Hodnotenie rezov sme urobili pomocou
svetelného mikroskopu.
Výsledky: Pericentrálne NADPH-diaforázovo pozitívne neu-
róny sa nachádzali v krèných, hrudných, driekových, krí�o-
vých aj kostrèových segmentoch. Odli�ovali sa tvarom svo-
jich tiel a då�kou i rozvetvením svojich výbe�kov. Najväè�ie
rozdiely sme zaznamenali v ich poète, ktorý sa menil v závis-
losti od miesta ich lokalizácie. Najviac týchto NADPH-diafo-
rázovo pozitívnych neurónov sme zistili v krí�ovej oblasti
(priemerne 6 buniek), najmenej v hrudníkovej mieche (prie-
merne 1�2 bunky).
Závery: Z uvedeného vyplýva, �e pericentrálne neuróny mie-
chy králika, ktoré produkujú oxid dusíka, sa kvantitatívne
odli�ujú v závislosti od ich lokalizácie v jednotlivých mie-
chových segmentoch. (Tab. 2, obr. 9, lit. 21.)
K¾úèové slová: NADPH-d, pericentrálny, králik, miecha.
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Úloha oxidu dusíka (NO � nitric oxide) ako nového mo�né-
ho neurotransmitera bola cie¾om skúmania mnohých experimen-
tov (Garthwaite, 1991; Vincent a Hope, 1992; Snyder, 1992). Prí-

tomnos� NO mo�no potvrdi� dôkazom syntázy oxidu dusíka (NOS
� nitric oxide synthase). Je známe, �e existuje nieko¾ko odli�-
ných �pecifických foriem tohto enzýmu (Bredt a Snyder, 1992).
Neuronálna NOS je enzým, ktorý závisí od Ca2+, kalmodulínu
a NADPH (nikotínamidadeníndinukleotidfosfát) a katalyzuje pre-
menu arginínu na citrulín za vzniku NO (Hope a spol., 1991; Gar-
thwaite, 1991). Okrem toho sa dokázalo, �e NOS je identická s ne-
uronálnou NADPH-diaforázou (Dawson a spol., 1991; Hope
a spol., 1991), èo umo�òuje lokalizova� NOS pomocou �pecific-
kej histochemickej metódy, v ktorej sa pou�íva β-NADPH ako
substrát a tetrazóliové farbivo ako chromogén (Thomas a Pearse,
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Tab. 1. Priemerný poèet NADPH-d pozitívnych neurónov v jednotli-
vých segmentoch Rexedovej zóny X.
Tab. 1. Number of NADPH-d positive neurons of Rexed�s zone X in
each spinal cord segments (in average).

C1-6,75 Th1-2,34 L1-2,00 S1-4,94 Co-2,50
C2-5,82 Th2-1,56 L2-2,34 S2-5,89
C3-5,55 Th3-1,42 L3-3,03 S3-4,59
C4-4,62 Th4-2,00 L4-3,84 S4-3,77
C5-3,92 Th5-2,33 L5-4,16
C6-3,08 Th6-2,00 L6-3,80
C7-3,00 Th7-1,80 L7-3,80
C8-2,13 Th8-1,67

Th9-2,00
Th10-1,87
Th11-2,14
Th12-1,69

Segmenty: C � krèné, Th � hrudné, L � driekové, S � krí�ové, C
� kostrèové.

Obr. 1. Poh¾ad na NADPH-d pozitívne neuróny v lamina X krènej
èasti miechy. Zväè�. 50-krát.
Fig. 1. View of NADPH-d positive neurons in cervical lamina X. x50.

Obr. 2. Smerovanie NADPH-d pozitívnych nervových výbe�kov z okolia centrálneho kanála v hrudníkovej mieche naznaèuje spojenie
s NADPH-d pozitívnymi neurónmi pravostranného IML jadra. Zväè�. 16-krát.

Fig. 2. The direction of NADPH-d positive nerve fibres around the thoracic central canal indicates the connection with the NADPH-d
positive IML neurons on the right side. x16.

1964). Reakèným produktom je nerozpustný tmavomodrý forma-
zánový precipitát znázoròujúci neuróny s obsahom NOS, ktoré
s ve¾kou pravdepodobnos�ou vyu�ívajú NO ako neuronálnu mes-
sengerovú molekulu (Dawson a spol., 1991). Touto technikou sa
selektívne farbia charakteristické skupiny neurónov v periférnom
(Grozdanovic a spol., 1992), aj v centrálnom nervovom systéme
(Vincent a Kimura, 1992).

Prítomnos� NOS nie v�dy korelovala s NADPH-diaforázovou
(NADPH-d) histochemickou reakciou (Vizzard a spol., 1994), aj
keï mnoho prác dokazovalo rovnocenný vz�ah medzi NADPH-d
histochémiou a NOS imunoreaktivitou v tkanivách, ktoré boli fi-
xované formaldehydom (Vincent a Kimura, 1992; Spessert a La-
yes, 1994). Rozdiel medzi NADPH-d aktivitou a NOS imunore-
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Obr. 3. Diagram transverzálneho rezu hrudnou miechou. NADPH-d
pozitívne neuróny laminy X a IML jadra. Zväè�. 120-krát.
Fig. 3. Diagram of transverse section through thoracic spinal cord.
NADPH-d positive neurons of lamina X and IML. x120.

aktivitou sa zistil v niektorých oblastiach nervového systému (Viz-
zard a spol., 1994). NADPH-d aktivita mô�e tie� vyjadrova� prí-
tomnos� iných enzýmov ne� NOS, a teda ukáza�, �e nie v�dy je
�pecifickým histochemickým markerom pre neurálne �truktúry,
ktoré vlastnia NO. Vo v�eobecnosti bol prijatý názor, �e NADPH-

d aktivita je �iroko distribuovaná v centrálnom nervovom systé-
me a jej zhoda s NOS imunoreaktivitou je zrejmá len vo fixova-
ných tkanivách, kde je ve¾ká èas� NADPH-d aktivity znièená fi-
xaèným procesom. Potom sa u� zachováva len tá aktivita NAD-
PH-d, ktorá sa zhoduje s NOS (Matsumoto a spol., 1993). NAD-
PH-d reakcia teda poskytuje u�itoènú metódu na identifikovanie
a opis distribúcie NOS v neurónoch.

Pri sledovaní NADPH-d pozitívnych �truktúr v mieche králi-
ka sa zistila ich lokalizácia v troch hlavných oblastiach: v dorzál-
nych rohoch, v zona intermedia a v okolí centrálneho kanála (Mar-
�ala a spol., 1997; Kluchová a spol., 1997). Prítomnosti NAD-
PH-d aktivity v dorzálnych rohoch a v zona intermedia sa v po-
sledných rokoch venovala znaèná pozornos� (Valtschanoff a spol.,
1992; Anderson a spol., 1992), nena�li sme v�ak v literatúre po-
drobnej�ie údale o lokalizácii takýchto �truktúr v oblasti okolo
centrálneho kanála. V tejto práci sme sa teda zamerali na �túdium
NADPH-d pozitívnych neurónov v pericentrálnej oblasti pozdå�
celej miechy králika.

Materiál a metódy

V práci sme pou�ili 9 králikov (rod Èinèila) oboch pohlaví
s hmotnos�ou 2,5�3,0 kg. Experimentálne zvieratá sme anesteti-
zovali pentobarbitalom (50 mg/kg, i.v.). Potom boli zvieratá usmr-
tené intrakardiálnou perfúziou fyziologickým roztokom a násled-
ne perfúzne fixované 4 % paraformaldehydom s 0,1 % glutaral-
dehydom v 0,1 M fosfátovom tlmivom roztoku, pH 7,4. Roztoky
boli pripravované tesne pred perfúziou.

Po perfúzii boli miechy vyextrahované z vertebrálneho kaná-
la a ulo�ené vo fixatíve paraformaldehydu a glutaraldehydu po-
èas 3�4 h. Nasledovalo ich ulo�enie v 30 % sacharóze v tom
istom fosfátovom tlmivom roztoku cez noc pri 4 °C. Potom sme

Obr. 4. Transverzálny rez NADPH-d pozitívnymi neurónmi pericentrálnej zóny v driekovej oblasti. Zväè�. 25-krát.
Fig. 4. Transverse section through NADPH-d positive neurons of lumbar pericentral zone. x25.
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miechy narezali na zmrazovacom mikrotome prieène i pozdå�ne
na rezy s hrúbkou 45 µm.

Pou�itú histochemickú reakciu na znázornenie NADPH-d ak-
tivity sme modifikovali pod¾a Scherera-Singlera a spol. (1993).
Pod¾a nej sme rezy miechy inkubovali 1 h pri 37 °C v roztoku 1,5
mM nitroblue tetrazólia (NBT, Sigma Chemicals, N-6876), 1,0
mM β-nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu (NADPH, Sigma
Chemicals, N-1630), 10,0 mM monosodium malátu (Malic acid,
Sigma Chemicals, M-1125), 0,5 % Tritonu X-100 rozpusteného
v 0,1 M fosfátovom tlmivom roztoku, pH 8,0. Kontrolné rezy sme
inkubovali takým istým spôsobom, ale bez NADPH v reakènom
roztoku. Takto sme testovali endogénnu redukènú aktivitu pod¾a
Hopeho a Vincenta (1989).

Po inkubaènej reakcii sme rezy prepierali v 0,1 M fosfáto-
vom tlmivom roztoku (pH 7,4), montovali na sklíèka a nechali
vysu�i� na vzduchu cez noc. Nakoniec sme tieto rezy pokrývali
entellanom.

Výsledky

�túdium NADPH-d pozitívnych neurónov v lamine X Rexe-
dovej zóny ukázalo urèité odli�nosti v tvare a poète týchto bu-
niek, v závislosti od ich lokalizácie v jednotlivých miechových
segmentoch. Kvôli vyjadreniu týchto rozdielov sme zis�ovali prie-
merný poèet neurónov laminy X v horizontálnych rezoch, prièom
sme pou�ili 40�47 rezov miechy z ka�dého segmentu.

Krèná miecha

Kraniálna èas� krènej miechy ukázala ve¾ké mno�stvo NADPH-d
pozitívnych neurónov v okolí centrálneho kanála. V prieènych
rezoch to bolo a� takmer 7 buniek v priemere. Kaudálnym sme-
rom tento poèet klesal a� na dva neuróny v jednom reze segmentu
v priemere (tab. 1). Tvar týchto buniek bol trojuholníkový, s vý-

Obr. 5. Longitudinálny rez NADPH-d pozitívnymi neurónmi peri-
centrálnej zóny v driekovej oblasti. Zväè�. 32-krát.
Fig. 5. Longitudinal section through NADPH-d positive neurons of
lumbar pericentral zone. x32.

Obr. 6. Dlhé, nerozvetvené výbe�ky pericentrálnych NADPH-d pozitívnych neurónov v krí�ovej mieche. Zväè�. 25-krát.
Fig. 6. Long, unbranched fibres of pericentral NADPH-d positive neurons in sacral spinal cord. x25.
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be�kami zasahujúcimi ventrálne, dorzálne i laterálne (obr. 1). Ich
telá preukazovali silnú NADPH-d pozitivitu.

Hrudná miecha

Poèet pericentrálnych NADPH-d pozitívnych neurónov v hrud-
nej mieche výrazne klesol a� na 1,5�2 bunky v priemere rovna-
ko vo v�etkých jej segmentoch (tab. 1). Pozorovali sme väè�iu
vzdialenos� týchto neurónov od ependymálnej vrstvy centrálneho
kanála (obr. 2). Smerovanie výbe�kov bolo preva�ne laterálne, pri
detailnej�om svetelnomikroskopickom sledovaní tieto výbe�ky
zjavne prichádzali do kontaktu s NADPH-d pozitívnymi pregan-
gliovými neurónmi intermediolaterálneho (IML) jadra (obr. 2, 3).

Drieková miecha

NADPH-d pozitívne neuróny v lamine X driekovej miechy
preukazovali nepravidelný tvar s bohato vetvenými výbe�kami,
najviac zrete¾nými v oblasti intumescentia lumbalis (obr. 4). Tieto
výbe�ky boli orientované menej laterálne, ale zasahovali hlboko
do ventrálnych rohov. Na rozdiel od iných úrovní miechy bolo
mo�né pozorova� v pericentrálnej driekovej oblasti okrem stredne

Obr. 7. Longitudinálny rez okolia centrálneho kanála v krí�ovej èasti
miechy. Zväè�. 16-krát.
Fig. 7. Longitudinal section through the sacral central canal zone.
x16.

Obr. 8. Diagram transverzálneho rezu NADPH-d pozitívnymi neu-
rónmi v lamine X krí�ovej miechy. Zväè�. 120-krát.
Fig. 8. Diagram of transverse section through NADPH-d positive neu-
rons in lamina X of sacral spinal cord. x120.

silne sfarbených neurónov, aj NADPH-d pozitívne zvy�ky nervo-
vých vlákien, a to v prieènych aj v pozdå�nych rezoch (obr. 4, 5).
Poèet NADPH-d pozitívnych buniek v lamine X tu narastal kra-
niokaudálnym smerom (tab. 1).

Krí�ová a kostrèová miecha

Tvar pericentrálnych NADPH-d pozitívnych neurónov v kau-
dálnej èasti miechy mal iný vzh¾ad, ne� to bolo kraniálnej�ie. In-
tenzívne sfarbené okrúhle, alebo oválne bunky boli zrete¾ne vidi-
te¾né na prieènych i na pozdå�nych rezoch (obr. 6, 7). Nerozvetve-
né výbe�ky, ktoré väè�inou smerovali laterálne, spôsobovali tak-
mer hru�kový tvar neurónov. V druhom krí�ovom segmente bolo
priemerne 6 týchto buniek v prieènom reze. Potom u� ich poèet
kaudálnym smerom prudko klesal (tab. 1). Vzdialenos� NADPH-
d pozitívnych neurónov od ependymálnej vrstvy bola zjavne väè-
�ia. V kaudálnej krí�ovej a v kostrèovej mieche klesol poèet peri-
centrálnych buniek aj intenzita ich sfarbenia (obr. 8).

V okolí centrálneho kanála sa obzvlá�� markantne prejavili
rozdiely v poète NADPH-d pozitívnych neurónov. Pri zis�ovaní
priemerného poètu týchto buniek sme pou�ili 40�47 rezov mie-
chy pre ka�dý segment zvlá��. Získané údaje sú v tabu¾ke 1.

Pri vyjadrení uvedených údajov graficky sme zistili, �e
v segmentoch krènej miechy kraniokaudálne prudko klesá po-
èet pericentrálnych NADPH-d pozitívnych neurónov (zo 7 na 2
bunky priemerne). Tento priemer (2 bunky) sa udr�iaval na pri-
bli�ne rovnakej úrovni v celej hrudnej mieche. V driekovej
oblasti kontinuálne stúpal poèet neurónov na 4 a vrchol dosia-
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Obr. 9. Klesajúci poèet pericentrálnych NADPH-d pozitívnych neu-
rónov smerom od krí�ovej (hore) ku kostrèovej (dole) mieche. Zväè�.
6-krát.
Fig. 9. Decreasing number of pericentral NADPH-d positive neurons
in direction from sacral (up) to coccygeal (down) spinal cord. x6.

Tab. 2. Vyhodnotenie bielej a sivej hmoty miechy a ich vzájomný
pomer.
Tab. 2. The evaluation of spinal cord white and gray matter and
the relation between each other.

Segmenty C6 Th7 L6 S2

Biela hmota 74 % 83 % 65 % 54 %
Sivá hmota 26 % 17 % 35 % 46 %
Pomer bielej 2,94 4,78 1,87 1,17
a sivej hmoty

hol v krí�ovej mieche (pribli�ne 6 buniek) v druhom segmen-
te. Potom u� poèet pericentrálnych NADPH-d pozitívnych ne-
urónov kaudálnym smerom prudko klesal (obr. 9). Na vysvet-
lenie mo�nej závislosti poètu uvedených neurónov od pomeru
bielej a sivej hmoty miechy sme planimetricky zhodnotili vy-
brané segmenty miechy (tab. 2).

Pod¾a údajov z tabu¾ky 2 mo�no odvodi� závislos� poètu NAD-
PH-d pozitívnych neurónov v lamine X od pomeru bielej a sivej
hmoty miechy v uvedenom segmente.

Diskusia

NADPH-d pozitívne neuróny pericentrálnej oblasti tvorili
významnú kon�tantnú skupinu buniek v celej mieche králika.
Ich telá boli intenzívne sfarbené, hádam len v kaudálnych krí�o-
vých a v kostrèových segmentoch bola ich intenzita o nieèo slab-
�ia. Na transverzálnych rezoch smerovali výbe�ky týchto buniek
laterálne (najviac v hrudnej èasti), ale aj ventrodorzálne obkru-
�ujúc centrálny kanál. Ich preva�né kraniokaudálne smerovanie
bolo zjavné na longitudinálnych rezoch. Tvar výbe�kov bol roz-

vetvený, varikózny hlavne v driekovej èasti. Najviac odli�ností
týchto výbe�kov sme zistili v krí�ovej mieche, kde bolo mo�né
ich pozorova� ako rovné, ve¾mi dlhé vlákna bez výraznej�ieho
vetvenia. Podobné výsledky zaznamenali Saito a spol. (1994)
v mieche potkana.

Zaujímavé bolo zistenie rôzneho poètu NADPH-d pozitív-
nych buniek tejto èasti miechy v kraniokaudálnom smere. Na
vysvetlenie tejto skutoènosti sme urèovali vzájomný pomer me-
dzi sivou a bielou hmotou v jednotlivých segmentoch miechy.
Z tabu¾ky 2 vyplýva, �e rozsah sivej hmoty je v jednotlivých
segmentoch rozdielny. O tom, èi je na prieènom reze v urèitom
miechovom segmente viacej alebo menej sivej hmoty, rozhoduje
rozsah príslu�nej senzitívnej a motorickej inervaènej oblasti, kto-
rú zmie�aný spinálny nerv inervuje. Èím je periférna inervácia
hojnej�ia, tým je rozsah sivej hmoty miechy na prieènom reze
väè�í a zmno�uje sa aj poèet spoèítate¾ných nervových buniek
(Mar�ala, 1985). Z tohto zdôvodnenia vyplýva, �e plo�ne i ob-
jemovo je sivá hmota najväè�ia v tých miechových segmentoch,
ktoré sa nachádzajú v rozsahu krènej a driekovej navreliny, èi�e
v rozsahu tých segmentov, z ktorých vychádza inervácia pre pred-
né a zadné konèatiny. Hrudné a kraniálne driekové segmenty
majú pomerne málo sivej hmoty preto, lebo ich periférna iner-
vaèná oblas� je malá.

Poèet NADPH-d pozitívnych neurónov v mieche králika zod-
povedal tomuto zdôvodneniu len v lamine X, teda v okolí centrál-
neho kanála. Takúto závislos� sme nepozorovali u NADPH-d po-
zitívnych buniek v ostatných Rexedových zónach. Najmen�ie
mno�stvo NADPH-d pozitívnych neurónov laminy X v hrudnej
a najväè�ie v krí�ovej mieche jasne ukazuje závislos� od mno�-
stva sivej hmoty v danej oblasti. Na druhej strane, deficit týchto
buniek v hrudnej mieche bol akoby kompenzovaný mno�stvom
NADPH-d pozitívnych neurónov v intermediolaterálnom jadre
(Kluchová a spol., 1998). Z funkèného h¾adiska sa neuróny peri-
centrálnej oblasti pova�ujú za interneuróny, ktoré prijímajú visce-
rálne aferentácie (Saito a spol., 1994) a sú zapojené do autonóm-
nych reflexných dráh (DeGroat a spol., 1996). Lee a spol. (1993)
ich identifikovali ako neuróny miechových dráh.

Prítomnos� NADPH-d sfarbenia v bunkách pericentrálnej zóny
miechy králika svedèí o ich utilizácii NO. Detailnú fyziologickú
úlohu NO v týchto NADPH-d pozitívnych neurónoch bude pot-
rebné upresni� v ïal�ích experimentoch.*

*Autori ïakujú R. Weiserovej za precíznu technickú asistenciu pri vzniku
tejto práce.
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