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H noab111JeHnoif Ma>KHOCTbJO B0·3,n.yxa · IJIOJJywepcTHHOe o6MyHJJ.H,poBa!llie 

n,pe,n.nO'-ITHTeJJhHee XJJOn'-!aio6yMa)KHO·rO,. Pe3yJJhTaTbl HCCJJe.,n.oaaHHlf npo

J1JIJJ!OCTp11poaaHbt pH,,ll.OM np11oMepHb!X •nJJ,eTH•3MO•rpaMM, KpHBb!X ,11 u.mppo-. 

'BblMH ;ZI;a'HHhl'MH; CBe,ll.eHHb!M:Ji 'B 'Fa6JJHU.y •. 

BOGUSZEWSKf M., LOTACH H. 
.. 

ETUDES SUR L'IN'FLUENCE ·nu MILIEU A LA TEMPERATURE ET 

- L'HUilVITIJ)ITE ELEVEES SUR I'ORGAINIJSME DU SOLDAT. 

Le travail a le ca:ractere experimental et comprend les experianoes fai 

tes dans les saisons d'annee differentes. Les observations•concernaient les 

reactions de l'organisme du solda't sur l'augmentation d'humidite €it de 

. temperature du milieu, en relation avec les proprietes protectrioes du• 

vetement en treillis, en milaine ,et de blouse en traillis avec de la toHe en 

feuille d'aluminium cousue, par devant. 
On employait la methode de plethysmographie et on mesurait la 

t.ermperature de la peau et de 1a couche d'air sosus le vetement .. La de

termination des conditions climatiques du mili,eu se faisait avec les appa

reils standard decrits dans les travaux ,precedants. On notait l'intensite de 

!'effort et de la transpintion. Les cour,bes plethysmographiques obtenues 

pendant l'exposition a la temperature eleves du du milieu au moment de 

!'apparition des sueurs jntenses indiquent ·la surcharge considerable de 

l'appareil vasculaire, surtout ,en presence de l'effort physique plus impor-

. tant. L'espase sous le vetememt, la diminution d'amplitude des oscillations 

dans l'espace sous le vetement, la diminution d'amplitude des oscillations 

dans le remplissage des vaisseaux avec du sang·, ainsi que a diminution 

de frequenoe du pouls. En meme temps les examines s,e portaient mieux. 

On a egalement constate que dans le mili,e,u a l'humitide et la tempe

rature augmentee;, le veternent en milaine a plus de valeur que oelci en 

treillis. Le travail contient queltjues plethysmogrammes et diagrammes, 

ainsi qu'u~ tableau.- .. 

til••---••m•••••e••••••••a•••••aa••••••••••••••••c•oo••••••••Q••••••••••••••••••••••• • 

Przy 'malycb napada.ch padaczkowych· izw. pettt-mal, nwadach 

psychomotorycznych, ,pll\9awlcy zastosowanJe 

,.KWASU GLUTAMHN<tWEGO'' 
r6wnlet w poste.cl - CHLOROWODORKU - daje cofnl1;cle sic: cz-:sto- · 

Ulwoiicl napad6w l zmnleJszenle lch nasllenla. Podawany w plf\sawlc)· 

maleJ, skraca czas trwanl.a choroby l przysplesza cofanle ruchow pl14-

aawf.czych. 

·,' ··nawkowanle: petit-mal '3_·razy dziennie po 4 g. 

. \ 

w pll\5Bwlcy 3-4 :razy dziennie ;po 2 g. przez ok:res kllku 

tygodni. 

•. 

Sp61dzlelnla Pracy Chemlk6w 

. ,,X E-N O N" 
. L6dz·.;. Killnsklego 12i Tel 256-68 

. I 

~---···~•-·o~-n-o,_, ~~ .a{'""'V 
. . . j_ ~ , . /' . -'· £ · 'LEKARZ WOJSKOWY nr 6; 1962 · 

,~-~:~? ./;~ 7:.~Wf - / 
·. · · :Jf!((J s-1-r-!>-1 o. •( 1 ?r:, 2-J 

. _ Ze ~zgli:du na stalq aktualnosc dla wojskowej sluzby zdrowia zagad

nien· zwtqzanych, z dzialaniem mikrqfal na ustr6j cz!owieka, zamiesz

c_zamy ponizszq praci: doswiadczalnq, omawiajqcq wplyw mikrofal na 

narzqdy zwierzqt. · 

Redakcja · 

Mjr d~ med_. LESZEK ~IECIURA t kand. n. med. LEOPOLD MINECKJ · 

ZMIANY HISTOPATOLOGICZNE W J;\DRACH SZCZUROW 

POBDAWANYCH JEDNORAZOWEMU I WIELOKROTNEMU 

DZIALANIU MIKROFAL (~ASMO ,,S") 

(Z Instytutu Medycyny Pracy w Lodzi. Dyrektor: Doc. dr T. Dutkiewicz 

i z Zakladu Histologi:i i -~mbrio_logii Wojskowej Akademii Medycznej w Lodz!. 
K.ierownik: Prof. dr S. Baginski) . 

Dotychczaso"'."e badania nad ibiologicznym dzialaniem mikrofal w bar~ 

dzo malym stopam uwzgl~niajq wplyw tego czynnika na j&,dra. Na okolo 

200 zn~n):Ch prac badawczych i poglqdowych, jedynie kilka omawia to 

zag~d~1eme? mii::no ~e istniejq ~stotne przeslanki pozwalajqce przypusz-' 

czac, ~e d~ialame _m~~f~l na J&dra moze -bye niebezpieczne w swoich 

bezposredmch, a rowroez 1 oddalonych skutkach. · 

. . Uwzgl~ajqC .bardzo s~kie r~:>zpowszechnianie si~ ur2qdren gene

rUJ&cych mikfof~e o:az s:zyibkie zwi~kszenie si~ liczby ludzi narazonych 

zawodowo na dzialarue rmkrofal, rozpocz~to seri~ prac badawczych kt6-

rych c~lem jest _jakosciowe i ilosciowe okreslenie zmian patologic~nych 

powstagcych w Jqdrach pod wplywem mikrofal. 

Praca niniejsza jest pierwsza z tej serii. 
. / 

Material i metoda· 

Dos~adczenie pr~prowadzano na plciowo dojrzalych bialych szczu

rach (c1~zar 200---000 g). Wszystkie zwierz~ta pozostawaly w takich 

samych warunkach hodvwli i otrzymywaly identyczn&, ~- Jako zrodlo 

~romieniowania ~~rofolowego wykorzystano generator doswiadczalny 

GI\:F-500, produkcJ1 Przemyslowego Instytutu Telekomunikacji o nast~

PUJqcych danych technicznych: cz~stotliwosc ia48-2860 MHz; moc 

0:-;-500 W; fala ciqgla.. . . . . 

Wykonano dwie serie doswiadczen: A - jednorazowe napromienio

wanie (tab_. I) i B -:- _wielokrotne napromieniowywanie (tab. II); - og6-

lem 25 zwierzqt doswiadczalnych i 9 kontrolnych. - · . 

- Przed i po. napromieniowaniu oznaczano u szczur6w przy pomocy 

odpowiednich czujnik6w temp,eratur~ (termometr elektryczny typ TE 3 

finny Ellab-Instruments) w oobytnicy i w jednym z jqder oraz temperatur~ 

sk6ry nad jqdrami (sk6ry worka mosznowego) i sk6ry ibrzucha. Jedno

czesne oznaczanie temperatury wewn&,trz jqder i temper3:tury sk6ry worka· ,. 
',r 
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mosz~owego, pozwolilo nast~pnie na dose przy:blizone okre~lanie .tempe

ratury wewna,trz ja,der na podstawie temperatury sk6ry moszny. Okazalo· 

si~ mianowicie, ze przed napromieniowaniem temperatura sk6ry worka 

mosznowego i temperatura wewmitrz ja,d~r Sq prak'tycznie jednakowe, · 

natorruast po napromieniowaniu temperatura wewm1trz ja,dra byla wyzsza 

od temperatury sk6ry worka mosznowego o 2-3°C. · 

Rye. 1 

Material histologicz:1y utrwalano w zimnej, zoboj~tnionej formalinie, 

a nast~pnie po zatopienm w parafinie krajano na skrawki grubosci 5-7 

rnikron6w. Stosowano nast~puja,ce barwienia: -hematoksylina i eozyna, 

. metod~ tr6jbarwn.:t Massona, met9<l~ Mallory'ego oraz PAS w,g Mc Ma

nusa w modyfikacji Hotchkissa. Badania na tluszcz,e wykonano o\l,dzielnie, 

po utrwaleniu w formalinie wapniowej i po skrojeniu na mikrotomie· 

zamrazaj,wym. Do barwienia posluzyl Sudan III B. 

A) Zwierz~ta w narkozie eterowej rozpina;no na cienkiej plytce

z tworzywa sztue:znego (r-yc. 1) tak, aby ja,dra znajdowaly si~ bezposred

nio na drodz;e wia,zki promieniowania mikrofalowego i umi,e-szczano 

w odleglosci 24 cm od apentury falowodu. G~stosc strumienia m0<:y sto

sowana w doswiddczeniu wynosila 64 mW/cm i 94 mW/cm2, a czas napro-

mieniowywania 1 i 2 min. . · · 

Zwierz~a usmiercane 'byly (dekapitacja) w r6znym czasie po napro

mieniowaniu, a mianowicie: natychin:iast (grupa M-0), po uplywie 24 godz. 

(grupy M-1, M-2, M-3 i M-4) oraz po 7 dniach (grupa .M-5). PoniewaZ 

stan. zwier2qt w grupaoh od M-1 do· M-3 byl ci~zki (ni,e1kt6re- zwierz~ta 

padly prZJed. uplywem 24 godz.), w grupach M-4, M-5 zmniejszono nie· 

tylko nat~zenie promieniowania, ale i czas ·napromieniowywania. 

B) Szczury napromieniowywane wielokrotnie umieszczane byly (po 2·) 

w k1atoe z win~duru w odleglosci 24 cm od apertury falowod'u (rye. 2). 

W tej odleglosci uzyskiwano 'bowiem praktycznie jednakowq g~tosc stru

mienia mocy na calej pov.r:ierzchni zajmowanej ·priez klatk~. Zwierz~ta 

napromieniowywano w ciqgu 6 tygodni: codziennie (z wyjiitkiem nie-dziel) 

prziez 2 min. przy nat~reiniu promieniowania 64 mW/cm2• Szczury mogly 

si~ w swoich przedzia:lach w klatce poruszac, jednak nie na tyle, aby 

.... ~,":~t'."~1;;~'.'5·";\it@r.1B'cti$.'¥'t~~'.~J.j~§t,~Ad\\4': _H,~¢"",,;;;;"T#.~~,t-
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. . . . 

moglo to zmienic ~ spos6b 'znaezqcy nat~zenie promieniowania w prze

strzeni zajmowanei przez nie. W odr6znieniu oo· doswiadczen oorii A, 

gdzie na dzialanit mikrofal narazone byly prze<le wszystkim nar2qdy jamy 

brzusznej i jqdra, ,zwierz~ta .z ,s,erii B poddawane byly og6lnemu napro

mieniowaniu, a jqdra nie byly bezposrednio narazone na dzialanie mikro

fal (boczne polozenie zwierz~ia w stosunku do kierunku wiqzki). Szczury 

na og6l dobrze znosily wielokrotne naprornieniowywanie i ci~ar ich 

praktycznie nie zmienial si~ (odchylertia dodaitnie i ujemne w granicach 

kilkunastu gram6w).. Zwierz~ta, usmiercano ,(<:rekapitowano) po uplywie 

'7 dni, 4 tygodni i 6 tygodni od ostatniego riapromieniowania.. · 

Rye.. 2 

Wyniki do_swiadc·zen·•. ·• 1 

. Badania morfologiczne wykaZaly istnie.cie zasadnic~ych r6znic. w cha

-rakterz;e zrnian histopatologicznych po jednorazowym i wielokrotnym 

r.aproinieniowaniu. Natomiast. r6znice mi~dzy grupami tej · samej serii 

mialy charakter raczej jedynie ilosciowy. · 

Natychmiast po jednorazow·ym napromieniowaniu (M-0) obserwowano 

cechy przekrwienia; Rozszierzone naczynia krwionosne wypelnione byly 

s'zczelnie krwinkami, a sciany naczyn pogrubiale, mankietowate. W tkance 

sr6dmiqiszowej jqder spotykalo si~ wylewy krwawe (krwiotoki), ktore 

wype1nialy szczeliny tkanki lqcznej. Duze zmiany wykrywano w natblonku 

nas1enriym. Najbardziej charakterystycZ114 cecha, dla tego okresu lbyl bez

ladny uklad wa,rstw nabl<:>nka pletnnikotworczego. . . 

Nr ·5 

2 - Lekar:z WoJskowy. 

.ZMIANY HISTOPATOLOGICZNE, 
------'---_:____:__~5~23 

Zm!any histopatologlcme - --
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1. Gonada SZCZUll'a (M-1) w 24 ·godz. po napromieniowaniu.;. w swietle kanalik6w widac 2lbite masy kom6rkowe zlozone ze spermatocyt6w, spermatyd i niedojrzalyc_h .plemnik6w, ·barwione· H.E. Pow. obj. 8 X . 2. Gonada szczura (M-:4) w 24 godz.' po napromieniowaniu, obraz ·histoJogiczny podobny do rye. 1. Barwione. met. Massona .. Pow. obj. 8 X · 3. ·Kanalik nasienny (M-5) w 7 dni po napromieniowaniu, w swietle kanalika i rriii:<Jzy kom6;rkami st\vierdzic mozna obecnosc ·bezpostaciowego plynu. Met .. PAS Pow. obj .. 24 X 
-4. Tkanka graniczna kanalika nasfennego (M~5) pofaldow;ina w nablo.nku · na-· siennym, spermatocyty ulozone luzno, wsr6d nich jednolity p!yn Met. PAs · · Pow. obj. 24 X · 5. Kanaliik prosty z sieci jc1dra (M-1) w swietle ka·naUka liczne spe;rmatocyty i spermatydy. Barwienie H. E. Pow. obj. 24 X. 6. Kanalik prosty ic1dra (M-3) w swietle spermatocyty, spermatydy -i .plemniki. Met. Massona. Pow. obj. 24 X 7. Swiatlo _kanalika nasiennego (M-5). Wsr6d spermatocyt6w nablonka nasiennego duze ,,puste" przestrzenie. Barwione H. E. Pow .. obf 45 X 8. Gonada szczura (M-9) w 7 dni po ukonczeniu wielokrotnego napromieniowywania mikrofalami. Uszkodzony, nisk•i nablonek nasienny z !Jcznymi kom6rkami o cechach zwyrodnienia wodniczkowego. Barwione met. PAS Pow. obj. 8 x;-9. Naczynie krWionosne (M-5) otoczone pog:rubialym plaszczem kolagenowym. Swiatlo naczynia ,zczelnie wypelnione krwinkami, sr6dblonek obrzmialy. Met. Massona. Pow. obj. 45 X 
10. Tkanka sr6dmic1zszowa jc1dra (M-2), wylew JcrwaWY, w osocz.u stwierdza si~ · krwinki. Barwione H.E. Pow. 45X 11 i 12. W nablonku nas.iennym (M-8 i M-9) stwierdza sie Jiczne kom6rki zwy-· • rodniale wodniczkowo, cytoplazma z ic1drem kom6rkowym . zepchniete na obw6d. Met. PAS podb. H.E. Pow. obj. 45 X 

W prawidlowym nablonku nasieniotw6rczym warstwy sperrnatogonii .leeq zawsz,e wraz ze spermatocytami spoczynkowymi w najbli.zszym Sq- .· siedztwie blony podstawowej. Na nich znajduje si~ warstwa zlo:i:ona · z kilku poklad6w sperrnatocyt6w w r6:i:nych srtadiach dojrzewania. Kolejnq warstwq Je:i:qCq bli:i:ej swiatla kanalik6w Sq spermatydy. Zale:i:nie od stadium cyklu kanalika, moze bye jedna lub dwi,e warstwy spermatyd w r6znych stadiach s,permiog,enezy. · To regularne ulo:i:,enie warstw ulega, .z,burzeniu po napromieniowanili mikrofalami. Warstwy mieszaj;:i si~ i mo:i:na w tym okresie o'bserwowac spermatydy l,e(ZqCe tuz przy blonie podstawowej-kanalika, a spe<rmatocyty przemieszczone w kieri.mku swiatla kanalika kr~tego. W swietle kanalika obserwuje si~ spermwtocyty, spermatydy i plemniki tworzqce zbitq mas~ kom6rkowq. ·To oderwanie spermatyd, spermatocyt6w i p]emnik6w i utkania nablonka plemnikotw6rczego powodowalo znaczne zmniejszenie si~ ilosd kom6rek te,go nablonka. Udalo si~ te:i: usuilic, ze w nas~pnych okresach zluszczone kom6rki stopniowo opr6znia-ly kanaliki, przechod2qc do dalszych cz~sci dr6g wyprowadzajqcych nasienie . 
. W grupach zwierzqt od M-1 do M-4 (24 godziny po napromieniowa-'niu) zwracalo uwag~ zmniejszenie si~ srednicy ,kanalik6w kr~tych w por6wnaniu z kanalikami zwierzqt kontrolnych. Blizsze obserwacje wykazaly, ze tkanka graniczna ule,gla znacznemu pofa.ldowaniu. Blona bialawa jqdra byla znacznie. pogrubiala, a prze:bi,egaj;:ice w niej naczynia krwionosne wykazywa.ly cechy przekrwienia. W utkaniu sr6dmiq:i:szowyrn naczynia k-rwionosne. szczelnie .wype,lnione ,byly krwinkam:i, sciany naczyn. 
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byly pogrubiale, a nablonek wykazywal oechy obrzmienia._ W tkance 
lqcznej srodm.iqi.szowej stwierdzalo si~ wylewy krwawe. Zmiany w na
blonku nasiennym byly. r6zne w poszczeg6lnych ka.nalikach. Obok kana: 
lik6w z 1bardzo zatartym ukladem warstwowym mozna bylo napotkac 
kanaliki z na1blonkiem, kt6ry zachowal sw6j char_akte~styczny u~ad 
warstwowy. Pomi~zy kom6rkami nablonka plemnikotworczego ~tw1er
dzono obecnosc licznych. szcz,elin mi~zykom6rkowych, wypelruonych 
j,ednolitym plynem. W nast~pnym okresi,e po napro~e~owan~u, ~ miej
scach tych poj:;twiala si~ siatka, wygl&dem przyporrunaJ&ca w!okmk.: . 

Mozna przypuszczac, ze na skutek · uszkodzenia tkanki g~amczneJ 
osocze z wylew6w krwawych w tkance srodmiqzsz_owej ~rzenikalo _do 
wn~trza kanalik6w i zatrzymywalo si~ w l)rrestrz,eruach m1~zy komor
kami nablonka nasiennego. 

· · We wszystkich kanalikach stwierdzano w itym okresie duze ~miany 
w procesie dojrzewania sperma-tocyt6w. W wyniku spaczoneg~ doJr~ewa
nia pojawialy si~ kom6rki nieprawidlowe, kt6re trudno sklasyfikowac V:e~ 
dlug norm przyj~tych dla prawidlowej spermatogenezy. Obok takich 
kom6rek spotyka•lo si~ tez spermatocyty z,blli:one _s~ y;y.glqd~ do 
prawidlowych, jednak bez charakterystycznych z1arrustosc1 w J&drz: 
kom6rkowym. Wyglqd ich _nie prz,ema-wial ? tym, alb:y- mogl_y one br~c 
udzial w procesie prawidlowego dojrzewarua. _Wszy~tki~ ~naJdowaly ~1~ 
jakiby w stanie ~poczynkowym. Obserwowan? Jedyrue 1?-lehczne pl:mruk1 
w warstwach najbardziej zblizonych do swia/tla ikanalika, ~ub .~;z przy 
kom6rkach Sertoliego, gdzie tworzyly charakteryst;,rc_zne. ,,~1&zki . . · 

Nacieczona krwiq (wylewy krwawe) tkanka sr6dmiqzszowa zaJmo-
wala wi~ksz,e obszary w por6wnaniu z grupq kontrolnq. · 

W kanalikach wyprowadzajqeych naj&drza, qbserwowano obok plem
nik6w i inne ,kom6rki pochodz&ce z nablonka nasiennego (speirmatocyty, 
s~matydy w mlodszych stadia_ch, spermio~enezy oraz niedojrza:i:e_ plem-
mki). · . . 

iPo uplywie jednego tygodnia od napromi,eniowania (grupa M-5) obser
wowano znaczne mniejsz,enie si~ lic~by kom6rek nieprawidlowych w na
blonku nasieniotw6rczym. Wydaje · si~, ze w tym przypad~u. niE: mozr:a 
juz m6wic o spaczonym dojrzewaniu, a wykrywane komorki mepra~
dlowe Sq .raczej pozostalosciq zmian, jakie zach~zily ~. s-?e;IDa:t•~enez1E: 
w okresach · poprzednich. Zmiany w ikanoe gramczneJ 1 sr6dmi&_zs_zoweJ 
nie. r6zniq si~ zasadniczo od zmian spostrzeganych we wczesmeJszych 
okresach. 

U zwierZ<tt serii B (wielokrotne og6lne napromieniowywanie) ~miany 
opserwowane- w jqdrach mialy charakte!f ci~zkich uszkodzen. ~ ~l\drach 

·' · wszystkich zwier2qt stwierdzano zmniejszenie si~ srednicy ~a~ow kr~.
tych. Tkanka graniczna byla wyraznie pofaldowana na cal~J powierz,ch1:1, 

· naczynia krwionosne . w t~ance s~6dmiqi.srowei_ ~1i?-1~ne . szczelrue 
krwinkami, a sci.any naczyn pogrub1ale. W utkaru~ ~r6dm1qZSzowym spo
tykalo si~ plyn PAS - dodatni {najprawdopodobmeJ, osocze). W _nablonku 
riasiennym zwraca,J: uwag~ zupelny brak spermatocytow. Na 1;>lome pods~
wowej mozna bylo zaobserwowac pojedyncze sperma~gome, a na ruch 
kilka warstw spermatyd we wczesnych okresac~ s.perrmogez:iezy. ~perma
tydy rue wykazywaly zadnych cech dojrzewama 1 wszystkie znaJdowaly 
si~ w jednalkowym sitadiwn spermiogen~y. J&dro s~~tyd ~yl~ ~J:ie
rzykowate i jaikby ,,puste". Poza tym stwierdzano r6wmez kom?rki, Jakich 
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w przebieigu prawidlowej spermatogenezy i spermiogenezy nie spotyka sii=;.· 
W licznych kanalikach stwierdzono obecnosc jednolitego iP AS 'c- dodat
niego plynu. Wi~kszosc kom6rek w kanalikach· nasiennych oraz w tkance ' 
.sr6dmi&zszowej wykazywala wyrazne cechy zwyrodnienia. wodniczkowego .. 
Liczne wodniczki wykrywano nie tylko w kom6rkach pochodZqcych ze 
spaczonego dojrrewania speirmatocyt6w, lecz takze i w. kom6rkach, kt6re 
przypomi1:alr wygl&dem spermatocyty czy spermatydy. Wodniczki byly 
bardzo duze 1 spychaly cytoplazm~ z j&drem na, obw6d, twor2qc ,,szkielety" 

. , komorek .. Liczba kom6rek · zmienionych wodniczkowo zwi~kszala · si~ 
z uplywem czasu po ostaitnim napromie•niowaniu. Po 24 godz. od ostat
niiego napromie-hiowania mozna juz spotkac wodniczki, ale sq one jeszcze 
nieliczne i male. Natomiast po 7 dniach od ostatniego napromieniowania 
(grupa M-8) zwyrodnienie wodnicz}wwe obejmuje juz prawie wszystkie 
kom6rki. Mi~zy korri6rkami nablonka nasiennego stwierdza si~ wl6knist& 
siaitk~; jest to prawdopodobnie wl6knik, kt6ry pozostal po osoczu znajdo
wanym we wczesniejszych obrazach w swietle kanalika. · 

Stepien uszkodzenia j&der zwier2qt tej seril po 6 tygodniach od ostat.:. · 
niego napromieniowania niewiele si~ zrnienia, a nawet raczej jeszcze 
po~l~bia. Charakter uszkodzenia w tym okresie przemawia za tym, ze 
zrruany te Sq nieodwracalne. Zasadnicze r6znice mi~dzy uszkodzeniami 
gonad szczur6w, powstalymi na skutek jednokrotnego napromieniowania, 
a uszkodreniami wywolanymi wieilokrotnym dzialaniem mikrofal, mozna 
przedstawic nas~puj&co: . · 

W przypadkach jednokrotnego napromieniowania. we wczesnych okre
sach (24 g.) obserwowano przekrwienie nar2qdu i wylewy krwawe w tkan
ce sr6dmiqi.szowej. Drug-1 charakterystycznq oechq tego okresu bylo prze,
miesz,czanie. kom6rek w poszczeg6lnych warstwach nablonka nasiennego. 
W swietle kanalik6w stwierdzalo si~ obecnosc spermatocyt6w, sperrn.atyd 
i niedojrzalych plemnik6w. . . . 

W gonadach sz,czur6w poddawanych wielokrotnemu dziafaniu mikro
fal, ~twierdzano charakterystyczny brak spermatocyt6w. w nablonku plem
nikotw6rczym. W licznych kom6rkach i;twierdzano cechy zWyrodnienia 
wodniczkowego, kt6re nasilaly :;.i~ w miar~ uplywu czasu od napromie.:. • 
niowania. W obu seriach badan. zmiany te doprowadzaly do spaczonego 
dojr~ewania, kt6re obserwowano zar6wno w procesie spermatogenezy, 
jak 1_ spermiogenezy. 

Omo wienie wynikow. 

Badania prz,edstawione w pracy potraktowane zostaly jako badania 
wst~pne o charakterze rozpoznawczym, na co wplyn&l m. in. tbrak w pi
smiennictwie danych dotyc2qcych zachowania si~ nablonka . plemniko..: 
tw6rczego pod dzialaniem mikrofal. 

Zasadniczym oelem pracy bylo uzyskanie· pewnych danych pozwala
j&cych stwierdzic, czy i w jakim stopniu ulega zmianom nablonek plemni
kotworczy przy bezposrednim napromieniowaniu jqder oraz czy wys~
pujl\ podobne zmiany przy og6lnym napromieniowaniu, kiedy j&dra nie 
Sq poclcbwane ,bezposredniemu dzialaniu mikrofal. Nalezy tu specjalnie 
podkreslic .r6znic~ w sposobie napromieniowywania jednorarowego i wie-

. lokrotnego. · · · ' 

.. -; ' 
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Przy jednorazowym napronrieniowariiu :ilaj:bardziej narazone na dzia-
· 1anie mikrofal byly jqdra i na,rzqdy jamy brzusznej, a glowa i c~sciowo 
klatka piersiowa znajdowaly si~ poza · wi[!Zkq, t.zn. narazone byly na pro
mieriiowanie o znaczrrie mni,ejszym nat~eniu, co objawialo si~ in. in. 
w ro:znym zachowaniu si~ temperatury w odbytrricy, w jqdrach oraz tem-
peratury sk6ry. - · . 

U zwierzqt z serii .A t,emperatura w odbytnicy wzrastala znacznie 
szybciej. rriz przy napromieniowaniu og6lnym (seria B), przy kt6rym • 
wzrost temperatury nas¼powal zgodni,e z ustalon.1 poprzedrrio zaleznosciq 
mi~z'y przyrostem temperatury w jednostce czasu a nat~zie.niem promie
niowania (Mineck_i L. - danie nie -publikowanie). Temperatura sk¢ry worka 
mosznowego ( a .tym bardziej temperatura WEIWn[ltrz jqdra) u zwier,,4t serii 
A albo znacznie prz.ewyiszala temperatur~ w odbytnicy - mimo szybszego 
wzrostu tei ostatniej - albo •(przy mnie3szych · nat~zeniach i kr6tszym 
czasie napromieniowywania) nie-wiel,e, od rriej odbiegafa w odr6zni,e•niu 
od doswiadczen seril B, gdzie temperatura sk6ry worka mosznowego byla 
nizsza o okolo 2•:c od temperatury w odbytnicy. Oznacza to, ze warunki, 
w jakich znajdowaly si~ w czasie doswiadc21enia poszczeg6lne Uf{.lady i na-'
r2qdy organizmu zwi,e,r-zq•t z seril A i B r6znily si~, przy czym doswiad
czenia z wielokrotnym napromieniowywaniem odpowiadaly w zasadzie 
modelowi dzialania og6lnego mikrofal, a doswiadczenia z jednorarowym 
napromieniowaniem - modelowi dzialania miejscowego. Taki,e, zr6znico
wanie ma dose istotne znacz;eni~, poniewaz niekit6rzy autorzy proponujq 
inne wartosci maksymalni,e dopuszczalnego nat~zenia mikrofal przy jed
norazowym kr6tkotrwalym narazeniu, a .inne przy narazeniu ciqglym, 
uwzgl~niajqc przy tym dzialanie miejscowe i og61ne. Ely i Goldman P<r 
dajq np_. dla jqdra 1,3 W/sek/cm2 przy narazeniu kr6tkotrwalym i 5 
mW/cm2 przy stalym oraz 100 mW/cm2 dla calego ciala przy stalym na
;razeniu jako wartosci bezpieczne, co wydaje si~ bye przynajm~iej wqtpli-
we w swietle przedstawionych danych. . 

Na podstawie przeprowadronych badan nie rriozna oczywiscie stwier
. dzie, czy zmiany obserwowane w jqdrach spowodowane Sll dziaolaniem 

termicznym mikrofal, czy tez dzialaniem specyficznym (pozate1rmicznym). 
Niewqtpliwie czynnik termiczny odgrywa tu istotnq rol~ (temperatura 

. wewnqtrz jqder w czasie napromiieniowywania podwyzszala· si~ u wszyst
kich zwier2qt nie mniej niz o 7°C, w niekt6rych przypadkach nawoet 

. o 14°C), rrie mozna jedmc1k wykluczye i dzialania·pozatermicznego, szcze
g6lnie jeti:eli uwzgl~ni si~ dane Imiga i wsp., kt6rzy stwi,eirdzili wyraznq 

- r6znic~ w dzi:alaniu na jqdra mikrofal i promieniowania podcz.e:rwonego -
zmiany wsteczne w przypadku mikrofal .powstawaly przy znacznie nizszej 
teinperaturze wewn[ltrz jqdra niz w przypadku promieniowania podczer
wonego. 

Zmiany obserwow.ane w naczyniach krwionosnych i_ tkanoe lqcznej 
jl:\der nie r6zrrily si~ zasa<lniczo w swoim charakterze od podobnych zmiar. 
obserwowanych w innych nar2qdach(Minecki L. •i Bilski R. 1961). Podobne 
do opisanych zmiany dbserwowali w jqdrach Tolgskaja i wsp., z tq jednak 
zasadniczq r6znieq, ze rrie stwierdzili orri zaburzen spermaitogen,eey, co 
wg naszych bad.an jest cechq charakterystycznq i dominujqeq. 

Rozstrzygnif;Cie, czy zmiany wywolane jednorarowym napromierrio
waniem Sq odwr~calne, rrie jest mozliwe z cal!\ pewnosci!\, nie mrriej 

· .. 
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obraz hlstologiczny jqdra po 7 dniach od napromieniowania pozwa1a na 
takje przypuszczenie. Natomiast · zmiany spowodowane wiel~krotnym · 
og6lnym .napromi€!niowaniem wydajq si~ bye nleodwracalne, a raczej na
wiert pos~pujc1ce. Obserwacja ta pozwala na 'bard:zo istotny wniosek doty-. 
czqcy zagadnie.nia kumulacji dzialania uszkadzajqcego mikrofal. Po~er
dzenie tego wniosku na wi~kszej liczbie zwierzqt wplyn~loby zasadrucro 
na caloksztalt zagadnien zwiqzanych z ochronq zdrowia ludzi riarazonych 
na dzialanie promieniowapia rnikrofalow,e,go, ·tym bardziej . z,e, badania 
zachowania si~ aktywnosci cholinie-sterazy we krwi myszy poddawanych 
dzialaniu mikrofal wskazujq r6wniez na mozliwose kumulowania si~ dzia
:l'ania uszkadzajqcego (Minecki L. - <lane ni,e publikowane). ' · · 

Wnioski · 

1) Tak jednorazowe rniejscowe, jak. i wielokrot~e og6l~e ~apromieniowa- -
nie mikrofalami powoduje u szczur6w wyrazne zmiany histopafulo
giczne w jqdrach, przy czym na pierwszy plan wysuwajq si~ uszko
dzenia naczyn, wylewy krwawe, zwyrodnienla wodniczkow,e oraz za"". 
hurzenia speirmatogenezy (spaczone dojrzewanie). - _ . · .· 

2) Zmiany spowodowan,e jednorazowym miejscowym_ napromieniowaniem 
nie wykazujq po 7 dniach sklonnosci do pogl~bienia si~, ale raczej co-· 
fajq si~. · · · 

3) Wielokrotne napromieniowywanie og6lne doprowadza do gl~bokich 
zmian histopatologicznych nablonka nasiennego, przy · czym zmiany te 
majq charakter post~pujqcy i nie wykazujq sklonnosci do cofania si~ 
nawet po 6 tygodniach od ostatpiego napromieniowania. 

4) Wydaje si~, ze dziabnie uszkadzajqce. mikrofal na gonady kumuluje 
si~. . • · • .· .. 

5) Jednorazowe miejscowe dzialanie mikrofal. powoduje prz.emieszczenie ·. 
kom6rek warstw nablonka nasiennego, w wyniku czego mozna obser
wowae spe,rmotocyty, spermatydy, ni,edojrzale plemniki w drogach 
wyprowadzajqcych nasienie. Wydaje si~, w zwiqzku z tym, ze badarrie 
~permy mogloby bye przydatne do oceny stopnia•uszkodzenia nablonka 
nasiennego. · 

Pisniiennictwo u _autora 

W~lyn~lo: 7.03.1962 r. 
Adres: L6dz, Zaklad Histologii WAM 

JjEJJ.IOPA JI. u JlfHllEIT.KHit JI. 

fHCTOTTATOJ10fl-14ECKvlE H3MEHEHH5I B 5Il-14KAX KPbIC, 
-TTO.UBEPfHYTblX O.UHOKPATHOMY vi MHOfOKPATHOMY 

B03,UEvKTBvlJO MHKPOBOJ1H (CTTEKTP ,,S") 

. Ha OCHOBaHHH ['J1CTOn8TOJIOl"H'leCKOro HCCJie)l.OBaHHSI 25 nO)l.OnbITHhlX 
H 9 KOHTPOJibHblX ,KHB0'11HblX ycTaHO•BJleHo, 'ITO 1<a,K 0,1].HOKpaTHOe MeCTHOe, 
Ta•K H MHOf·OIJ<,Pa'l'HOe o6mee o6Jiy'!eirne Bbl3blBaeT 3aMe'l'Hble rHCTOnaTOJIO-: 
f'H'leQKHe H3MeHeHIH•SI B SIH'IKax (IIlOBpe:lK,Zl,e1rne cocy,ll.OB, Kp0B0•H3JIHHHHH, . 
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aaKyOJihHafl .nereuepaUHH, 11apywe11HH c-nepMaiorette3a). 1-13MeHeHHH, o6y-. 

CJIOBJieHHhie 0)1.HOKpa'fHbJM B03,llei'iCTBHeM MH-Kp·OBOJIH, c·nycrn ceMh ,llHeH 

npOHBJifllOT TeH,lleHUHIO x o6paTHO-MY pa3BHTHIO. · lfro )Ke KacaeTCfl H3Me

HeHHJ1, Bbl3BaHHJ>IX MHOf.O·KpaTHblM o6Jiy4eHHeM ( e)l{e,UHeBHbIM, Ha npOTfl

)l{eJmH wecn-1_ ~ie.neJih), 1'0 .na)l{e n-o· HCTe4emm wecn-1 He,11.eJih OT ,ll3TbI 

nocJie.D.nero o6JI.Y'lflHHH. OHH ycHJIHBaJ01'Cfl, a ·ue no.n.nepraJOTCH o6paTHOMY 

pa3BHTHIO. nocKOJlb'KY. 06J1y4eHHe o6ycJIOBJIHBaeT TpaHCTI03HUHIO CJIOeB 

CeMeHHOl'O 3TIHTeJIHfl, npHB0,11.Hl.UYIO :K TOMY, 4TO B ceMeHHblX KaHa,1bUaX 

. H ·B ceMf!Bb!BO;ll,fll.ll!HX nyTmc TIOflBJlfllOTCfl C•nepMaTOUHTbl, cnepMaTH\!lbI 

H Be3()t::Jlble . criepMaT030H,llbl, pe3yJibTaTbl HCCJie,llOBaHHfl c,nepMbl MOrJIH 

6bl, BepOHTHO, HOTIO•Jlb30·BaTbCfl ,llJlfl oueHKH CTeneHH nospe)l{,11.e'HHH CeMeH

. HOf_O 9m1TeJIHH, B0·3HH,KaJOmero ·B pe3yJibTaTe B03,lleHCTBHH MHJ<pOBOJIH. 

CIECIURA L., MINECKI D. 

CHANGEMENTS tPATH0LOGIQUES DANS LES TESTIOULES DES 
RATS SOUMIS A L'ACTION UNIQUE OU REPETEE DES MICRO,-

. 0NDES (BANDE ,,S;') 

En se basant sur Jes examens histopathologiqu,es de 25 animaux 
experimentaux et 9 animaux de contr6le, les auteurs constatent qu'une 
seule irradiation locale, ainsi que les ir,radiations genera1€s -repetes, pro
voquent les changemenrt:s distinctes dans les testicules (lesions des vaisse>
aux, hemorragies, degenerescence vacuolaire, troubles de spermato
genese). Les changements causes par une s,eule i_rradiation demontraient, 
apres 7 jours, la tender.oe recessive, tandis que les charigements qui 
suivaient !'irradiation repetee (tous les jours pendant 6 semaines) ~m
blaient s'approfondir, meme apres 6 semaines depuis Ia dermere irradia-
tion. · 

Comme l'irradiation provoque 1~ translocation des couches cellulair~~ 
d'epithelium g,eorminatof. de fac;on que dans la lumiere de ·canalicule sem1-
nifere et d,e canal epididymaire se trouvaient les spermatocydes, les spe~
macid,es et Ies spermatozoi:des immatures, ]'examen de sperme pourrait 
propablement etroe utile pour l'evalution d,e,s lesion d'epitheliurn germina-
tif dans ces cas. · 
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PATOGENEZA I L:ECZENIE ODMROZEN U ZOLNrnRZY 

(Z II · Oddzialu Chirurgicznego Szpitala Wojskowego w Warszawie. Ordynator· mjr 
le'k. Z. SOLEK, Kier. naukowy: pplik dr med. F. SMOLAREK) ,.. 

Zesp6l odmrozenia powstaje w wyniku zadzialania na tkanki niskiej 
cieploty, powodujc1cej be-.lposrednie uszkodzeni>E,J kom6rek or!¼:Z czynnoscio
we i anatomiczne zaburzenia krqZJenia obwodowego. 

Poglqdy na patogenez~ odmrozeri sq podzielone. Z doswiadczen Sey- .. 
Zera wy.nika, ze gl6wnq przyczync1 obrazu odmrozen:ia . jest zamarzanie 
sok6w tkankowych (2) Roger badajqc zagadni,enia poikilotermii, stwier
dzil wstrzymanie mitozy w cieplocie tkanek +1-+2°c. Nas~puj,e ono 
wskutek zahainowania wymiany mitochondri6w (wg 8). Schede, 
Ebbecke i Lewi:; zwracajq uwag~ na zmian~ stanu koloida:Jnego bial- · 
ka kom6rkowego pod wplywem zimna z solu w n.ieodwracalny zel (2; 8). 
Wi~kszosc autor6w jest zdania, ze w patogenezie odmrozen najistotniej
si:i rol~ odgrywajq miejscowe zaburzenia czynnosci naczyn krwionosnych 
(2, 5, 6, 8, 9). W nast~pstwi,e dzialania niskiej cieploty dochodzi do kurczu 
t~tn.ic (zwlaszcza t~tniczf>k), .zyl i zylek oraz naczyn wlosowatych (1, 2, 
6, 8, 9). Staemmler i Fuhrman r6wniez dowiedli, ze w · kazdym od
mrozeniu po kr6tkotrwalym rozkurczu dochodzi do dlugotrwalego kurczu 
t~tnic i. zyl (2). Lang, Kurt i Boyd zastosowali do badari zjawis).<o fluo
rescencji. Fluorescencjq i arteriografi<i stwierdzili w kazdym doswiadczal
nym odmrozeniu kurcz naczyµ. obwodowych (8). W przebiegu odczynu 
tkanek na zimno, gdy deplota dochodzi do granic zagrazajqcych zyciu 
kom6riek, uwalnia si~ histamina i substancja H, powodujc1ca rozszerzenie 
naczyn wlosowatych, natomiast rozkurcz t~tnic i .zyl Sq znacznie slabsze. · 
Rozszerzenie naczyn krwionosnych jest kr6tkotrwale i w nast~pnym eta-. 
pi,e dochodzi do kurczu t~tnic i t~tnic2iek, trwajc1oogo miesiqce, a nawet 
lata (8). • . 

Kilian stwierdzil za,rastanie naczyn t~tniczych w przeibiegu odmro
zenia {6). Szereg autor6w lqczy powstawanie zw~.zajc1cego zapalenia t~t
nic z przebytym odmrozeniem (4, 8, 9). Na odwr6t Vagilano podkresla 
ci~szy przebieg odmrownia u .os6b cierpiqcych na I zarostowe zapalen~e 
t~tnic (8). Szereg badaczy zauwazylo zwic1zieik ci~.zkosci obrazu odmrozema 
z nadmiernym :i1api~iem wsp6kzulnego ukladu nerwowego. Zwlaszcza 
autoil'zy angielscy, amerykanscy i ni,emieccy podajq uderZajqCq cz~stosc 
odmro2le'll u os6b z chwiejnym ukladem wegetatywnym (6, 9). Zmiany 
okreslane poj~ciem- ,,trench foot" i ,,immersion foot" wyst~pujq przede 
wszystkim u osob re wzmozonq pobudliwosciq wsp6lczuln,e,go uldadu ner
wowego (6, 9). Zaburzenia naczynioruchowe mogq bye spowodowane 
uszkodzeniem zakonczen nerw6w naczynioruchowych. 

Reasumujqc, wedlug wsp6lczesnych poglqd6w dzialanie niskiej cie:-
ploty na tkanki powoduje: · 

- ...... 

~,,7~ , 

i' 


