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Summary. The use of histochemical methods of modern research allows accomplishing the 
differentiated study of components which innervates the bodies and establishing functional membership of 
nerve fibers. In order to elucidate the origin of efferent nerve elements of joint capsules and the periosteum 
of bone of the autopodium in cattle, we applied methods, which allowed to highlight the catecholamine in 
mentioned fibrous structures. 
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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 ci şi un mare 
număr de fibre nervoase de origine vegetativă (Г.И. ЗАБУСОВ, А.П. МАСЛОВ, 1967; Е.М. 
КРОХИНА, 1969; М.Г. КОРОТКОВА, 1972; Н.А. РАКОВ, Е.Г. ЗЕЛЕНОВА, 1981; Б.З. 
ПЕРЛИН, 1983; А.И. ЗАЛИВАТСКИЙ, 1987; YUICHI UMEZU AND OTHER, 1990; 
S.DOLEŽEL AND OTHER, 1990; MIZUHO A. KIDO AND OTHER, 1991-2001; V. LUTAN, 
1993; В.Н. АНДРИЕШ, Н.М. ФРУТАШ, Г.В. ВИНЧЕНКО, Г.П. КРАЧУН, 1996; E. CIPOLLA, 
J. MARILYN, LI RUI, LISA VITULLO, 2004; D. BATÂR, A. BABUCI, 2012). 

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. Această metodă histochimică luminescentă a fost utilizată de unii cercetători 
pentru a stabili etapele de formare al inervaţiei adrenergice în procesul de ontogeneză (YUICHI 
UMEZU AND OTHER, 1990; MIZUHO A. KIDO AND OTHER, 2001). Însă o mare parte din 
aceste lucrări au fost îndeplinite pe fetuşi de om şi animale de laborator. Am luat cunoştinţă de 
câteva lucrări îndeplinite pe animale domestice ce fac referinţe la dezvoltarea inervaţiei adrenergice 
în miocardul şi vasele coronare la câine (S. DOLEŽEL, M. GEROVA, B. HARTMANNOVA, J. 
VASKU, 1990) şi originii nervilor adrenergici şi colinergici în uterul de oaie (R.H. RENEGAR, 
C.E. REXROAD, JR., 1990). Cercetări cu privire la studierea componentelor adrenergice ale 
structurilor fibroase ale aparatului de susţinere şi mişcare la bovine nu am depistat. 

După cum se ştie, în dependenţă de caracterul mediatorului eliminat la extremităţile terminale 
ale fibrelor nervoase, ele pot fi adrenergice şi colinergice (B. FALCK, 1962; T.MALMFORS, 1971; 
П.А. МОТАВКИН, В.С. КАРЕДИНА, 1976; R.H. RENEGAR AND OTHER, 1990). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Depistarea selectivă a conductorilor nervoşi cu componente adreniergice s-a realizat prin 

metoda histofluorescenţei (J.G. TORRE, J.W. SURGEON, 1976) ce ne-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 apoi au fost întinse pe lamele de sticlă. Preparatele pregătite au fost incubate cu vapori 
de formaldehidă cu scopul determinării catecolaminelor. Sub microscopul cu luminescenţă am 
reuşit să identificăm fibre nervoase adreniergice solitare şi fascicule nervoase postganglionare, care 
emană o lumină verzuie de smarald. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Studierea minuţioasă a preparatelor, ne-a demonstrat că nervii adreniergici 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 posibil 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). 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 la om 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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. Prin urmare, dacă fibrele nervoase cu conturul neted prin natura 
lor reprezintă 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 
ridicată de catecolamine, întră în componenţa sinapselor difuze şi a reţelelor terminale. 

După cum a fost deja menţionat, în distribuţia nervilor adrenergici în periost, dominanta îi 
aparţine complexului perivascular, dar de la dânsul pornesc o mulţime de ramificaţii, care formează 
în grosimea substratului tisular o reţea nervoasă adrenergică clar evidenţiată. Însă, 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 regiunea capilarelor fibrele nervoase adrenergice se 
întâlnesc foarte rar. 

În baza studiului anatomo-histochimic realizat pe preparate totale, noi am ajuns la concluzia, 
că în periostul oaselor autopodiilor la bovine este prezent un aparat nervos adrenergic bine 
dezvoltat, componentele căruia sunt localizate perivascular, sau sunt liber dispersate în grosimea 
substratului tisular. Astfel, întregul complex de nervi adrenergici periostali ai oaselor autorodiilor la 
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bovine, luând în consideraţie principiul topografic pot fi apreciaţi ca nervi vasculo-periostali. 
Fibrele nervoase adrenergice, dispuse în diferite nivele, în corelaţia lor cu suprafaţa vaselor şi cu 
substratul tisular fibroelastic al periostului, au aspectul unui aparat nervos neîntrerupt şi integru. De 
aici reese, că în realizarea tuturor funcţiilor îndeplinite în periost, în afară de nervii senzitivi, mai 
participă nervii eferenţi, care pe de o parte au funcţia de declanşare a impulsurilor, iar pe de altă 
parte realizează o influienţă trofico-adaptaţională ce asigură derularea proceselor metabolice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

În acest context, cu un interes deosebit, am realizat studiul cu privire la etapele de formare a 
inervaţiei perivasculare a vaselor periostului autopodiilor  la bovine. Dezvoltarea reţelei paravazale, 
de nervi adrenergici în periostul oaselor autopodiilor la bovine, am urmărit-o pe o porţiune a vasului 
arterial dispus în periostul jgheabului dorsal al oaselor metatarsiene din porţiunea apropiată 
orificiului interosos proximal. Localizarea vasului arterial menţionat este stabilă pentru acest sector 
al periostului. 

Apariţia catecolaminelor în componenţa fibrelor adrenergice a fost depistată de noi începând 
de la vârsta de patru luni ai fetuşilor de bovine. În această perioadă mediatorul se evidenţiază în 
pereţii vasului sub formă de puncte separate slab luminescente. La cea de-a şasea lună a dezvoltării 
intrauterine, arterele sunt însoţite deja de câteva filete fine longitudinale de nervi cu o luminescenţă 
medie. La fetuşii în luna a opte de dezvoltare intrauterină are loc stabilirea unei reţele perivasculare 
evidente. Către această perioadă numărul de fibre adrenergice se măreşte considerabil, între 
traiectele longitudinale apar legături transversale şi îngroşări varicoase cu o luminescenţă intensă. În 
această perioadă se observă plecarea unei părţi din fibrele paravazale către ţesuturile învecinate, 
care pot fi dispuse paralel cu vasul arterial, iar unele din ele intersectează vasul. Către luna a noua 
reţelele parivasculare adrenergice ating o dezvoltare şi stabilitate apropiată de cea definitivă. 
Intensitatea luminescenţei componentelor reţelei nervoase devine mai evidentă. Se măreşte 
considerabil numărul de îngroşări varicoase. 

La viţeii nou-născuţi, în jurul respectivei artere, se remarcă o reţea nervoasă largă, bine 
determinată, care se caracterizează printr-o dispunere etajată a structurilor adrenergice, cu un număr 
considerabil de îngroşări varicoase luminescente. În substratul tisular adiacent arterei creşte 
numărul de fibre adrenergice solitare. În perioada primelor şase luni de viaţă postnatală, numărul de 
fibre simpatice se măreşte, iar reţelele devin mai compacte. 

La animalele mature (4-5 ani) concentraţia mediatorului atinge un nivel foarte înalt. Aceasta 
se remarcă prin prezenţa în periostul oaselor autopodiului a unui număr mare de fibre şi îngroşări 
varicoase adrenergice, care au o luminescenţă puternică şi formează o reţea perivasculară densă. 
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CONCLUZII 
1. În procesul de creştere şi dezvoltare a organismului animal, în structurile fibroase ale 

autopodiilor la bovine are loc nu numai mărirea volumului componentului adrenergic al sistemului 
nervos, ci şi creşterea concentraţiei de catecolamine în această reţea. 

2. Reeşind din caracterele diferenţiare ale fibroarhitectonicii ţesuturilor fibroase ale oaselor 
autopodiilor la bovine (capsule articulare şi periost ce conţin o reţea vasculară sanguină bine 
dezvoltată), reţeaua adrenergică terminală, care conţine un mare număr de dilataţii varicoase poate 
fi apreciată ca o formaţiune sinaptică efectorie neuro-vasculo-fibroaseă, ce transmite impulsuri 
efectorii către structuri miogene şi amiogene, care deţin funcţii contractile.  
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