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Metody neuroanatomiczne

Wiedza o drogach mózgowia i rdzenia kręgowego nie może samodzielnie tłumaczyć, 
jak pracuje układ nerwowy, lecz anatomiczne i chemiczne mapowanie pętli neuro-
nalnych i związków synaptycznych jest warunkiem wstępnym do ich zrozumienia. 
Szczęśliwie badacze układu nerwowego poszukujący tych informacji mogą obecnie 
korzystać z ogromnej liczby wyszukanych metod umożliwiających bardzo wyraźne 
oznaczanie struktur neuroanatomicznych na przekrojach mózgowia, które można ob-
serwować na poziomie rozdzielczości mikroskopów świetlnych i elektronowych.

Chociaż pojedyncze aksony można znakować sławną metodą Golgiego (Golgi, 
1873) oraz za pomocą technik podań dokomórkowych, przy śledzeniu projekcji ak-
sonalnych na duże odległości bardziej wydajne są inne techniki. Nowoczesna era zna-
kowania dróg neuronalnych rozpoczęła się w latach pięćdziesiątych XX wieku, kiedy 
holenderski neuroanatom Walle Nauta oraz szwedzki chemik Paul Gygax stworzy-
li tzw. ograniczoną metodę wysycania srebrem, znaną jako metoda Nauty i Gygaxa  
(Nauta i Gygax, 1954), pozwalającą na prześledzenie wyrodniejących aksonów u zwie-
rząt doświadczalnych po wcześniejszym przecięciu drogi lub zniszczeniu okolicy da-
jącej początek danej drodze. Odniesienie do słowa „ograniczona” oznacza możliwość 
wstrzymywania barwienia prawidłowych włókien, co ułatwia śledzenie przebiegu wy-
rodniejących włókien w mózgowiu i rdzeniu kręgowym. Ważną przyczyną sukcesu 
metody wysycania srebrem jest to, że jej najbardziej wrażliwe modyfikacje, które stały 
się dostępne pod koniec lat sześćdziesiątych (Fink i Heimer, 1967; de Olmos, 1969), 
umożliwiły śledzenie dróg w całym ośrodkowym układzie nerwowym w celu uwidocz-
nienia kompletnych projekcji aksonalnych, łącznie z ich strukturami końcowymi (za-
kończeniami) na poziomie mikroskopu świetlnego. Okolice końcowe mogły być na-
stępnie potwierdzane i badane za pomocą mikroskopu elektronowego, który był wte-
dy standardowym elementem wyposażenia laboratoriów anatomicznych. W rozdziale 
3 zostanie wyjaśnione, w jaki sposób metody wysycania srebrem pomogły w odkryciu 
układu prążkowia brzusznego i gałki bladej brzusznej oraz rozszerzonego ciała mig-
dałowatego, które są głównymi częściami nowej struktury anatomicznej naświetlanej 
w tej książce.

W latach sześćdziesiątych XX wieku nastąpił przełom w technikach barwień tka-
nek, związany z rozwinięciem histochemicznej fluorescencyjnej metody śledzenia 
neuronów monoaminergicznych w ośrodkowym układzie nerwowym (Falck i wsp., 
1962). Możliwość określania neuronów na podstawie ich neuroprzekaźników stała 
się kamieniem milowym na drodze do stworzenia poddyscypliny neuroanatomii che-
micznej, która rozrosła się w samodzielną, rozległą i skomplikowaną dziedzinę, szcze-
gólnie w następstwie wprowadzenia metod immunohistochemicznych (Sternberger, 
1979). Obszarem neuroanatomii chemicznej zajmują się jednoimienne czasopismo 
naukowe (Journal of Chemical Neuroanatomy) oraz seria Handbook of Chemical Neu-
roanatomy, w której dotychczas wydano 20 tomów. Jak przedstawiono w wielu czę-
ściach tej książki, trudno przecenić ważność neuroanatomii chemicznej w dziedzinie 


