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CZU 619:616.596
COMPONENTELE NERVOASE ADRENERGIC ŞI COLINERGIC DIN FORMAŢIUNILE 

FIBROASE ALE AUTOPODIILOR LA BOVINE

ENCIU VALERIU 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Rezumat: Fibrous formations of the autopodium in cattle have a neuro-vascular apparatus of high 
capacity for adjustment, wich included nerve fibers of vegetative origin. Using histochemical methods 
allows the differentiated study of components whish innervates the bodies and establish functional 
membership of nerve fibers, by highlighting the catecholamine and acetylcholinesterase activity.
Selective detection of nervous conductors in the fibrous formations of the autopodium in cattle, with 
adrenergic components, was done by histofluorescence method. To outlining the cholinergic component
of the vegetative innervations was applied Gomori histochemical method. 
Histochemical investigations and analysis of bibliographic sources have allowed more complete disclosure 
histoarchitectonics components adrenergic and cholinergic inervations of the articular capsule and 
periosteal bone of the autopodium in cattle. Adrenergic and the cholinergic plexus resemble each other, 
both are composed of nerve fibers that multiple and multidirectional intersecting, usually forming 
perivascular networks. 

Cuvinte cheie: Fibrous formations, nerve fibers, adrenergic components, cholinergic plexus.

INTRODUCERE 
Diversele funcţii ale ţesutului fibros, în special ale periostului, sunt asigurate de un aparat neuro-
vascular de o înaltă capacitate de reglare, care include nu numai nervi somatici, dar şi un mare 
număr de fibre nervoase de origine vegetativă [1, 2, 6, 7, 9, 10, 12].
Îmbinarea metodelor histologice clasice de cercetare cu cele histochimice permite studierea 
diferenţiată a componentelor ce inervează organele şi permite stabilirea apartenenţei funcţionale a 
fibrelor nervoase. Pentru elucidarea originii elementelor nervoase eferente ale capsulelor articulare 
şi periostului oaselor autopodiilor la bovine, am utilizat metode de cercetare histochimice moderne, 
care au permis evidenţierea catecolaminelor şi a activităţii acetilcolinesterazei.
După cum se ştie, în dependenţă de caracterul mediatorului eliminat la extremităţile terminale ale 
fibrelor nervoase, ele pot fi adrenergice şi colinergice [1, 3, 4, 6, 7, 11, 13].

MATERIAL ŞI METODĂ
Depistarea selectivă a conductorilor nervoşi cu componente adrenergice s-a realizat prin metoda 
histofluorescenţei (J.G. Torre, J.W. Surgeon, 1976), care a permis ca, prin evidenţierea directă a 
mediatorului, să scoatem la iveală elementele nervoase de origine simpatică. Pentru a obţine un 
tablou cât mai demonstrativ de pe preparatele totale, periostul a fost desfăcut în straturi care au fost 
întinse pe lamele de sticlă [8]. Preparatele pregătite au fost incubate cu vapori de formaldehidă, cu 
scopul determinării catecolaminelor. La microscopul cu luminescenţă am reuşit să identificăm fibre 
nervoase adreniergice solitare şi fascicule nervoase postganglionare, care emană o lumină verzuie 
de smarald.
Pentru evidenţierea componentei colinergice a inervaţiei vegetative din formaţiunile fibroase ale 
autopodiilor la bovine a fost aplicată metoda histochimică Gomori, la baza căreia se află principiul 
de depistare a nervilor colinergici, metodă axată pe capacitatea acetilcolinei iodate de a se hidroliza 
sub acţiunea fermentului acetilcolinesteraza (G. Gomori, 1952; А.Г. Пирс, 1962) [5, 14]. În 
cercetările noastre a fost depistată colinesteraza sumară, care se conţine nu numai în conductorii 
nervoşi parasimpatici şi simpatici preganglionari, dar şi în fibrele nervoase somatice eferente şi 
aferente.
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Studierea minuţioasă a preparatelor ne-a demonstrat că nervii adrenergici pătrund în periost, 
dirijându-se preponderent după traiectul vaselor sanguine (fig. 1), iar o parte din ei se dispersează în 
substratul periostal sub formă de îngroşări varicoase care sunt sectoare de sinteză, stocare şi de 
eliminare a mediatorului. Nervii adrenergici, pătrunzând în periost, se manifestă arhitectonic sub 
formă de reţele paravazale. Cea mai înaltă concentraţie a acestor nervi a fost observată la nivelul 
bifurcaţiilor vasculare. O mare parte din nervii simpatici periostali conturează longitudinal pereţii 
vaselor sanguine, iar alta este orientată spiralat (fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Îngroşări varicoase ale nervilor adrenergici paravazali în periostul oaselor metacarpiene. Tăuraş, 2 ani. Metoda 
Torre and Surgeon, x100. 
Fig. 2. Formaţiuni nervoase adrenergice fluorescente care conturează peretele vascular în periostul oaselor metatarsiene. 
Vacă, 5 ani. Metoda Torre and Surgeon, x100. 
 
Totodată, un număr impunător de fibre părăsesc reţelele paravazale şi se dispersează în substraturile 
ţesutului periostal (fig. 3). În ambele straturi ale periostului pot fi observate fascicule împletite şi 
fibre solitare de nervi adrenergici, care nu au legătură cu reţelele paravazale. Porţiunile îngroşate ale 
fibrelor simpatice pot fi de diferite mărimi, forme şi intensitate de luminescenţă. Deseori, dilataţiile 
varicoase contactează între ele prin intermediul unor filamente slab vizibile, uneori pot avea 
aspectul unor linii punctate (fig. 4). Astfel de tablouri arhitectonice au fost descrise în capsula 
articulaţiei cotului şi în capsula articulaţiei tarsiene la om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Traiect spiralat şi de contur vascular al fibrelor nervoase adrenergice în periostul primei falange. Vacă, 6 ani. 
Metoda Torre and Surgeon, x100. 
Fig. 4. Plex nervos adrenergic în stratul adventiceal al vaselor sanguine. Periostul primei falange, faţa axială. Tăuraş, 2 
ani. Metoda Torre and Surgeon, x100. 
 
Prin urmare, ne-am convins că porţiunile preterminale ale fibrelor postganglionare în grosimea 
capsulelor articulaţiilor carpiană şi tarsiană la bovine prezintă aspecte diferite în substratul ţesutului 
fibros, comparativ cu reţelele perivasculare. Printre fibrele nervoase, ce se distribuie în substratul 
tisular, spre deosebire de cele vasculare, se depistează mai multe fibre nervoase cu o configuraţie 
netedă. 
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Dacă fibrele nervoase cu conturul neted reprezintă prin natura lor porţiunile preterminale ale 
sistemului efector, atunci fibrele varicos-îngroşate constituie aparatul efector propriu-zis, care 
deserveşte atât substratul tisular, cât şi elementele musculare ale pereţilor vasculari. Astfel, 
totalitatea îngroşărilor luminescente ce conţin o cantitate sporită de catecolamine intră în 
componenţa sinapselor difuze şi a reţelelor terminale. Aceasta o confirmă şi rezultatele cercetărilor 
realizate de Е.М. Крохина (1973), П.А. Мотавкин (1976), V. Lutan (2012) [6, 12, 13]. 
S-a constatat că, în distribuţia nervilor adrenergici în periost dominanta aparţine complexului 
perivascular, iar de la el pornesc o mulţime de ramificaţii, care formează în grosimea substratului 
tisular, o reţea nervoasă adrenergică clar evidenţiată. În mute cazuri, în substratul tisular pot fi 
observaţi nervii adrenergici dispuşi în două etaje. Cea mai intensă luminescenţă se observă în jurul 
vaselor de calibru mare. Odată cu micşorarea diametrului vaselor, reţeaua perivasculară devine 
monostratificată, iar numărul de fibre nervoase cu o luminescenţă specifică catecolaminelor se reduce.  
În baza cercetărilor realizate, am stabilit prezenţa unei concentraţii ridicate a produselor schimbului 
colinergic în structurile nervoase ale periostului şi capsulelor articulare. Trunchiurile nervoase de 
origine colinergică pătrund în periost şi în capsulele articulare fie direct, fie prin intermediul 
nervilor vasculo-periostali, musculo-articulari, periosto-articulari (fig. 5). Ajungând în periost, 
nervii prezintă diferite traiecte raportate la axul longitudinal al oaselor. Astfel, în regiunea 
epifizelor, ei se direcţionează oblic şi perpendicular, iar la nivelul diafizelor se observă orientarea 
longitudinală a trunchiurilor nervoase. Distribuindu-se în substratul tisular al periostului, 
trunchiurile şi fasciculele nervoase colinergice, în rezultatul multor ramificări dihotomice şi 
conexiuni ale fibrelor, realizează o reţea nervoasă densă, ale cărei ochiuri se caracterizează prin 
polimorfizm şi orientare complicată în spaţiu (fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Trunchi de nervi colinergici ce pătrund în periostul epifizei proximale a metacarpienelor în componenţa unei 
ramuri periostale. Vacă, 5 ani. Metoda Gomori, x90. 
Fig. 6. Ramificarea trunchiului nervos colinergic în stratul adventiceal al metatarsienelor, faţa dorso-laterală. Tăuraş, 2 
ani. Metoda Gomori, x60. 
 
În stratul superficial-adventiceal al periostului, reţeaua nervoasă colinergică este reprezentată de 
ochiuri largi, formate din trunchiuri groase şi ramificaţiile lor, cu densitate mai înaltă la nivelul 
epifizelor. Aici vasele sanguine sunt înconjurate de o reţea compactă de nervi colinergici ataşaţi 
pereţilor vaselor, sau însoţesc traiectul vaselor sanguine spre stratul profund al periostului (fig. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Fragmente ale reţelei nervoase colinergice în stratul adventiceal al periostului: A – epifiza proximală a 
metatarsului; B – diafiza metatarsului. Vacă, 6 ani. Metoda Gomori, x90. 
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Elementele nervoase colinergice ale stratului fibroelastic sunt în mare măsură orientate paralel cu fibrele 
de colagen şi elastice ale periostului. În jurul vaselor sanguine de calibru mic putem urmări reţele 
rarefiate de nervi colinergici, iar o parte din vase sunt însoţite de fibre colinergice solitare. Concentraţia 
maximă a nervilor colinergici se observă în periostul feţelor palmară şi plantară ale autopodiilor de la 
nivelul epifizelor şi în jurul orificiilor de nutriţie a oaselor. 
La nivelul capsulelor articulare se evidenţiază fascicule nervoase ale căror ramificaţii participă atât 
la formarea reţelelor colinergice paravazale, cât şi la inervaţia substratului fibroelastic. Chiar dacă 
topografic se creează impresia unei delimitări între straturi, legăturile între ele sunt multiple. 
Extinzându-se în substratul tisular, unii nervi se duc în profunzime, alţii – participă la formarea 
structurilor terminale, care au diferite configuraţii. Se poate de presupus că o parte din terminale au 
funcţia de recepţie, iar alta – funcţia efectoare. Dacă neuronul aferent şi elementele lui de percepţie 
înregistrează starea şi nivelul proceselor metabolice în ţesuturi, atunci conductorilor efectori 
colinesterazopozitivi le aparţine funcţia de reglare a acestor procese. 
 
CONCLUZII 
1. În distribuţia nervilor adrenergici în formaţiunile fibroase, dominanta îi aparţine 
complexului perivascular, iar de la dânsul pornesc o mulţime de ramificaţii, care formează în 
grosimea substratului tisular o reţea nervoasă adrenergică clar evidenţiată. 
2. Sistemul nervos intraorganic al capsulelor articulare şi periostului oaselor autopodiilor la 
bovine se caracterizează printr-o răspândire largă a conductorilor adrenergici, în special pe traiectul 
vaselor sanguine intraorganice, prin prezenţa luminescenţei catecolaminice şi acumularea 
veziculelor, care conţin catecolamine în prelungirile protoplasmatice şi în sinapse. Astfel, în 
formaţiunile fibroase ale autopodiilor la bovine, distribuirea fibrelor simpatice care conţin 
catecolamine e similară cu cea a fibrelor parasimpatice, conţinând colinesterază sumară activă.  
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ABSTRACT: Parasitic arachnoses, through their serious evolution, have anthroponotic characters 
with economic, sanitary and social implications. Infestation with arachnids diminishes considerably 
the quality of life of domestic animals, causing them metabolic diseases, scratching, stress, allergies 
and leads to the development of bacterial dermatoses. Fipronil is an acaricidal and stable remedy 
that lasts longer. The purpose of this study was the control of the efficacy of acaricide of the 
Demoged-Forte pharmaceutical product in order to combat the ectoparasites in cats and dogs, 
conditioned by the company Euro Prime Farmaceuticals LLC. The product is very effective in 
combating sarcoptoses and notoendrosis (98-100%) in dogs and cats. In the treatment of 
otodectoses, the product demonstrated an efficacy of 99%, and in demodicoses was found a result 
of about 90-92%. Thus, Demoged-Forte independently, without complexs therap, demonstrated a 
high efficacy in the treatment of sarcoptoses, notoendrosis, otodectoses and demodicoses, ranging 
between 92-99%, which confirms that we can treat animals without putting their lives in danger. 
Key words: arachnoses, fipronil, diflubenzuron, testing, treatment, efficacy. 
 
INTRODUCERE 
Ectoparaziții sunt larg răspândiţi în mediul ambiant, provocând o serie de parazitoze frecvente la om 
și animale. Afecțiunile pe care le produc sau le transmit ectoparaziții se grupează în: vezicante, 
urticante, veninoase, iritante, invadante, tisulare, vectoare, iar rolul patogen direct fiind ințepătura [9, 
14].  
Arahnozele parazitare prin evoluţia lor gravă, prezintă caractere antropozoonotice, având implicații 
economice, sanitare și sociale (sarcoptozele, psoroptozele, demodecozele, paralizia de căpușe). 
Infestarea cu arahnide diminuează considerabil calitatea vieții animalelor domestice, atacându-le, 
provoacă boli metabolice, scărpinat, stres și alergii. Deschizând porțile pentru infecții, ectoparaziții 
dereglează funcția de barieră a integumentului comun conducând la dezvoltarea dermatodozelor 
bacteriene. Cu atât mai mult, prin rolul lor de vector, mulți ectoparaziți pot transmite mecanic sau 
pot fi gazde intermediare ale altor agenți patogeni (bacterii, viruși, protozoare, paraziți) [5, 6, 21].  
Pentru practica dermatologică veterinară o importanță deosebită o au arahnozele: sarcoptoza, 
notoedroza, otodectoza, demodicoza. Aceste maladii afectează atât câinii, cât și pisicile, dar cu o 
infestare diferită. Astfel, sarcoptoza și demodicoza sunt mai frecvente la câini, iar notoedroza și 
otodectoza la pisici [4, 10, 21]. 
Sarcoptoza sau râia sarcoptică este foarte contagioasă, cu potențial zoonotic, exematoasă și 
pruriginoasă, frecvent întâlnită la câini. Agentul cauzal este acarianul Sarcoptes canis. Sarcopții 
aparțin ectoparaziților permanenți, deoarece trăiesc la suprafața pielii și galeriile intraepidermice. În 
afara gazdei, paraziții nu pot supraviețui mai mult de 15-17 zile. Transmiterea bolii este directă, prin 
tritonimfe. Perioada de incubație variază de la 2-8 săptămâni. În funcție de vârsta câinelui atât 
aspectul 
clinic, cât și evoluția bolii pot avea manifestări diferite [4, 5]. 
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