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Status względem estrogenu oraz stres 
psychofizyczny modyfikują informację 
płynącą ze stawu skroniowo-żuchwowego 
do neuronów rogów tylnych rdzenia 
kręgowego w sposób swoisty dla blaszki 
u samic szczurów
Estrogen status and psychophysical stress modify 
temporomandibular joint input to medullary dorsal horn 
neurons in a lamina-specific manner in female rats
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ABSTRACT: Estrogen status and psychological stress contribute to the expression of several chronic pain 
conditions including temporomandibular muscle and joint disorders (TMJD). Sensory neurons that supply the 
temporomandibular joint (TMJ) region terminate in laminae I and V of the spinal trigeminal nucleus (Vc/C1-2 region); 
however, little is known about lamina-specificity and environmental influences on the encoding properties of TMJ 
brainstem neurons. To test the hypothesis that Vc/C1-2 neurons integrate both interoceptive and exteroceptive 
signals relevant for TMJ nociception, we recorded TMJ-evoked activity in superficial and deep laminae of 
ovariectomized rats under high and low estradiol (E2) and stress conditions. Rats received daily injections of low 
(LE) or high (HE) dose E2 and were subjected to forced swim (FS) or sham swim conditioning for 3 days. The results 
revealed marked lamina-specificity in that HE rats displayed enhanced TMJ-evoked activity in superficial, but not 
deep, laminae independent of stress conditioning. By contrast, FS conditioned rats displayed increased background 
firing and TMJ-evoked activity of neurons in deep, but not superficial, laminae independent of E2 status. FS also 
enhanced TMJ-evoked masseter muscle activity and suggested the importance of deep dorsal horn neurons in 
mediating evoked jaw muscle activity. In conclusion, E2 status and psychophysical stress play a significant role in 
modifying the encoding properties of TMJ-responsive medullary dorsal horn neurons with a marked laminaspecificity.

KEY WORDS: Estradiol • Forced swim conditioning • Nociception • Temporomandibular joint • Trigeminal 
subnucleus caudalis

STRESZCZENIE: Status względem estrogenu oraz stres psychologiczny wpływają na ekspresję kilku schorzeń 
przebiegających z bólem przewlekłym, w tym schorzeń mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych. Neurony 
czuciowe, które zaopatrują okolicę stawu skroniowo-żuchwowego (temporomandibular joint, TMJ ) kończą 
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Zaburzenia mięśni i  stawów skroniowo-żuchwowych 
(temporomandibular muscle and joint disorders, TMJD ) 
stanowią grupę schorzeń związanych z  bólem w  stawie 
skroniowo-żuchwowym (temporomandibular joint , TMJ ) 
i w mięśniach związanych z żuciem. TMJD często współ-
istnieją z  innymi uporczywymi czynnościowymi zespoła-
mi bólowymi, takimi jak fibromialgia, zespół jelita draż-
liwego i  przewlekły ból miednicy [45, 74]. Czynnościowe 
zespoły bólowe, takie jak TMJD i fibromialgia, mają kilka 
cech wspólnych - w największym stopniu jest to związek 
z obciążeniem psychologicznym i płcią żeńską jako czyn-
nikami środowiskowymi uważanymi za wzmacniające 
ekspresję bólu [45, 46, 74]. Ryzyko rozwoju TMJD jest rze-
czywiście prawie trzykrotnie większe u kobiet niż u męż-
czyzn [64], podczas gdy ryzyko wystąpienia dużej depre-
sji lub zaburzeń lękowych u kobiet jest prawie dwukrotnie 
większe niż u mężczyzn [62], co wskazuje, że stres i status 
względem żeńskich hormonów płciowych wchodzą w  in-
terakcję, modyfikując ekspresję bólu. Podobnie jak w  in-
nych uporczywych czynnościowych zespołach bólowych, 
TMJD często powstaje przy niewielkim związku z uszko-
dzeniem tkanek lub ich zapaleniem albo bez takiego związ-
ku; ból nie postępuje, pojawia się natomiast zwiększona 
wrażliwość na bodźce somatyczne poza obszarem TMJ 
[51, 58, 71]. Cechy te wskazują, że mechanizmy leżące 
u  podłoża uporczywych czynnościowych zespołów bólo-
wych obejmują uwrażliwienie ośrodkowe [74]. Nie są zna-
ne ani podłoże neuronalne, ani możliwe miejsca, w których 
stres psychologiczny i status względem estrogenu wcho-
dzą w interakcję i modyfikują ekspresję bólu. W bieżącym 

badaniu sprawdzono trzy hipotezy dotyczące statusu 
względem estrogenu, stresu behawioralnego i nocycepcji 
TMJ za pomocą metod rejestracji neurofizjologicznej. Czy 
status względem estrogenu oraz stres psychofizyczny 
wchodzą w interakcję na poziomie obszaru Vc/C1-2, mody-
fikując aktywność poszczególnych neuronów związanych 
z TMJ, czy, alternatywnie, czynniki te działają na odrębne 
subpopulacje neuronów? Po drugie, czy neurony odpowia-
dające na bodźce z  TMJ w  blaszkach powierzchownych 
i głębokich reagują podobnie na zmiany statusu względem 
estrogenu i  na stres behawioralny? Po trzecie, czy zmia-
ny w rejestrowanej w EMG aktywności mięśni żwaczy są 
spójne ze zmianami obserwowanymi w neuronach TMJ? 
Włókna czuciowe, które zaopatrują TMJ i mięśnie żwacze 
kończą się w  podjądrze ogonowym jądra rdzeniowego 
nerwu trójdzielnego (Vc) oraz w górnej części pogranicza 
szyjnego odcinka rdzenia (Vc/C1-2) [21, 63] i prowadzą in-
formację głównie do blaszek powierzchownej i  głębokiej 
(I i V) w sposób zbliżony do obserwowanego w rogach tyl-
nych rdzenia kręgowego odnośnie do włókien dośrodko-
wych, które unerwiają stawy i mięśnie szkieletowe dolnych 
części ciała [19, 49, 54]. Anatomiczne i czynnościowe róż-
nice pomiędzy neuronami nocyceptywnymi w  blaszkach 
powierzchownych i  głębokich zostały dokładnie opisane; 
znaczenie tych różnic pozostaje jednak kontrowersyjne 
[9, 19, 24, 56]. Ponadto w  blaszkach powierzchownych 
i  głębokich Vc stwierdza się odmienną ekspresję wybra-
nych rodzajów receptorów estrogenów (ER) [2, 7]. Mimo 
znaczących danych przemawiających za tym, że status 
względem estrogenu [8, 27] oraz stres behawioralny [32, 
47] są istotnymi determinantami ekspresji bólu, niewiele 
wiadomo o ich możliwej interakcji [22, 23, 30]. Wykorzysta-

się w blaszkach I i V jądra rdzeniowego nerwu trójdzielnego (obszar Vc/C1-2); niewiele jednak wiadomo na 
temat swoistości tych blaszek lub oddziaływań środowiskowych na własności kodowania neuronów pnia 
mózgu związanych z TMJ. W celu sprawdzenia hipotezy, zgodnie z którą neurony Vc/C1-2 integrują zarówno 
interoceptywne jak i eksteroceptywne sygnały istotne dla nocycepcji z TMJ, rejestrowaliśmy aktywność neuronów 
w blaszkach powierzchownych i głębokich wywołaną przez drażnienie TMJ u szczurów po owariektomii, 
w warunkach dużego i małego stężenia estradiolu (E2) i podczas stresu. Szczurom wstrzykiwano codziennie małe 
(LE) lub duże (HE) dawki E2 i przez 3 dni poddawano warunkowaniu w postaci wymuszonego pływania (forced 
swimming, FS ) lub pływania pozorowanego. Wyniki wykazały znaczącą swoistość blaszek w tym znaczeniu, 
że szczury otrzymujące HE wykazywały zwiększoną, wywołaną drażnieniem TMJ aktywność w blaszkach 
powierzchownych (ale nie głębokich) niezależnie od warunkowania stresem. W przeciwieństwie do tego szczury 
warunkowane FS wykazywały zwiększone wyładowania wyjściowo i zwiększoną, wywołaną drażnieniem 
TMJ aktywność neuronów w blaszkach głębokich (ale nie powierzchownych) w sposób niezależny od statusu 
względem E2. Wymuszone pływanie zwiększało również wywołaną drażnieniem TMJ aktywność mięśnia żwacza, 
co wskazuje na znaczenie neuronów blaszek głębokich rogów tylnych w pośredniczeniu w wywołanej aktywności 
mięśni związanych z żuciem. Wyciągamy stąd wniosek, że status względem E2 oraz stres psychofizyczny 
odgrywają istotną rolę w modyfikowaniu własności kodowania w neuronach rogów tylnych rdzenia kręgowego 
reagujących na drażnienie TMJ ze znaczącą swoistością blaszek.

SŁOWA KLUCZE: Estradiol • Warunkowanie za pomocą wymuszonego pływania • Nocycepcja • Staw 
skroniowo-żuchwowy • Podjądro ogonowe nerwu trójdzielnego
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liśmy warunkowanie za pomocą wymuszonego pływania 
(forced swimming - FS) [57] w celu zbadania wpływu stresu 
behawioralnego na neurony Vc/C1-2 reagujące na bodźce 
z TMJ w blaszkach powierzchownych i głębokich, a także 
na wywołaną czynność elektromiograficzną (EMG) mięśni 
żwaczy u  samic szczurów poddanych działaniu dużych 
lub małych dawek estrogenu.

Materiał i metody

Protokoły badania zostały zaakceptowane przez Institutio-
nal Animal Care and Use Committee of University of Minnesota 
i dostosowane do ustalonych wytycznych przedstawionych 
przez National Institutes of Health, a dotyczących utrzymy-
wania i wykorzystywania zwierząt laboratoryjnych (Ustawa 
PHS 99-158, poprawiona w roku 2002). Dołożono wszelkich 
starań aby zminimalizować liczbę zwierząt wykorzystanych 
w eksperymentach i ich cierpienie.

Manipulacje estradiolem i warunkowanie za pomocą 
wymuszonego pływania

Poddanym owariektomii (OVX) samicom szczurów (250-
300 g, Sprague Dawley, Harlan, Indianapolis, IN) przez 3 
dni wstrzykiwano małe (low estrogen, LE , 3 μg/kg m.c.) lub 
duże (high estrogen, HE , 30 μg/kg m.c.) dawki 3-benzoesanu 
17β-estradiolu (E2, rozpuszczonego w oleju z ziaren sezamu, 
Sigma, St. Louis, MO). Status względem estrogenu potwier-
dzono w dniu eksperymentu poprzez badanie cytologiczne 
wymazu z  pochwy; szczury LE cechowały się obecnością 
głównie (>80%) małych jądrzastych leukocytów, podczas 
gdy u szczurów HE stwierdzano głównie duże jądrzaste ko-
mórki nabłonkowe. Po godzinie od wstrzyknięcia E2 szczury 
poddawano powtarzanemu warunkowaniu za pomocą FS 
poprzez umieszczanie ich w plastikowym cylindrze (o śred-
nicy 30 cm i wysokości 50 cm), zawierającym 20 cm wody 
(24-26 °C) przez 10 minut w godzinach między 9 a 11 rano 
przez trzy dni [53]. Szczury warunkowane w sposób pozoro-
wany służyły za grupę kontrolną - umieszczano je w pustej 
komorze do pływania według tej samej procedury. W czasie 
sesji pływania rejestrowano czas „znieruchomienia” i  „zma-
gania się” [55]. Znieruchomienie definiowano jako minimalne 
ruchy ciała służące utrzymaniu głowy ponad powierzchnią 
wody, podczas gdy zmaganie się definiowano jako nurkowa-
nie, skoki lub żywiołowe ruchy kończynami przełamujące po-
wierzchnię wody, a także próby ucieczki z pojemnika. Szczury 
suszono w ciepłym powietrzu (30-33°C) po każdej z sesji pły-
wania; dla każdego szczura przygotowywano świeżą wodę. 
W dobie 4. szczury znieczulono ogólnie i przygotowano do 
rejestracji czynności neuronów lub mięśni. Na zakończenie 
większości eksperymentów pobierano krew tętniczą i ozna-
czano stężenie E2 w osoczu metodą radioimmunologiczną 
(Coat-A-Count, DPC, Los Angeles, CA).

Pomiar siły uchwytu

Siłę uchwytu przedniej łapy mierzono każdego dnia przed 
sesją pływania oraz w dniu rejestracji elektrofizjologicznej. 

W skrócie, szczura trzymano za ogon i pociągano łagodnie 
(~10 cm/s) trzykrotnie wzdłuż drucianej siatki przyczepio-
nej do miernika siły uchwytu [38]. W każdym z czterech dni 
określano maksymalną siłę uchwytu przedniej łapy obser-
wowaną podczas trzech prób; uśredniano codzienne po-
miary dla każdego szczura.

Zewnątrzkomórkowe rejestracje neuronalne

Szczury znieczulano ogólnie, początkowo pentobarbita-
lem sodu (70 mg/kg dootrzewnowo, i.p.), a po tracheoto-
mii wentylowano mechanicznie izofluranem (1,5~2,0%) 
i powietrzem wzbogaconym w tlen. Cewniki umieszcza-
no w prawej tętnicy udowej (do monitorowania ciśnienia 
tętniczego) i  w  prawej żyle szyjnej (do wlewu trietoksy-
jodku galaminy). Po zabiegu utrzymywano znieczulenie 
ogólne za pomocą izofluranu (1,2~2,0%), a środek zwiot-
czający, trietoksyjodek galaminy (20 mg/kg m.c./godz.) 
podawano dopiero po zakończeniu wszystkich działań 
chirurgicznych w  czasie rejestracji neuronalnej. Właści-
wą głębokość znieczulenia ogólnego potwierdzano za 
pomocą braku odruchu rogówkowego i odruchu cofania 
tylnej łapy przed podaniem galaminy, w pełni zwężonych 
źrenic oraz stałej wartości ciśnienia tętniczego i często-
tliwości czynności serca. Podczas eksperymentu moni-
torowano końcowo-wydechowe stężenie CO2 (3,5-4,5%) 
oraz średnie ciśnienie tętnicze (mean arterial pressure, 
MAP, 90-120 mm Hg), a  temperaturę ciała 38°C utrzy-
mywano za pomocą koca rozgrzewającego i  próbnika 
temperatury. Zwierzęta umieszczano w  ramie stereo-
taktycznej i  usuwano fragmenty kręgów C1 i  C2 w  celu 
odsłonięcia obszaru Vc/C1-2; ogonową powierzchnię pnia 
mózgu omywano ciepłym olejem mineralnym. Obszar 
Vc/C1-2, umiejscowiony około 5-7 mm doogonowo wobec 
zasuwki i  tożstronnie do odsłoniętego kłykcia żuchwo-
wego eksplorowano w poszukiwaniu jednostek reagują-
cych na bodźce z TMJ, wykorzystując miejsce wnikania 
korzenia C2 jako orientacyjny punkt topograficzny. Ze-
wnątrzkomórkową czynność poszczególnych jednostek 
rejestrowano mikroelektrodami wolframowymi (5~9 MΩ, 
Frederick Haer Inc., Bowdoinham, ME), które przenikały 
pień mózgu stycznie do powierzchni (~43° w  stosunku 
do pionu i 60° w stosunku do linii środkowej dla blaszek 
I-II oraz ~36° w stosunku do pionu i 45° w stosunku do li-
nii środkowej dla blaszki V). Czynność jednostek wzmac-
niano, separowano, magazynowano i analizowano offline 
na komputerze (Apple G4) za pomocą platformy Power-
Lab i oprogramowania LabChart (AD Instruments, Colo-
rado Springs, CO). Amplitudy i  kształty wyładowań igli-
cowych monitorowano w sposób ciągły i zapisywano na 
taśmie cyfrowej, aby potwierdzić wyizolowanie poszcze-
gólnych jednostek w analizach offline. Wszystkie jednost-
ki uwzględnione w badaniu identyfikowano na podstawie 
żywiołowej reakcji na mechaniczne sondowanie obnażo-
nej grzbietowej powierzchni tylnego kłykcia żuchwowe-
go [52]. Następnie jednostki klasyfikowano na podstawie 
własności skórnego pola odbiorczego (receptive field, RF) 
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na jednostki o  szerokim dynamicznym zakresie reakcji 
(WDR) aktywowane pocieraniem, uciskiem lub szczypa-
niem skóry pyszczka lub jako jednostki reagujące swo-
iście na bodźce nocyceptywne (NS), aktywowane wyłącz-
nie przez ucisk lub szczypanie skóry.

Rejestracja neuronalna - układ eksperymentu

W większości preparatów zwierzęcych rejestrowano czyn-
ność pojedynczego neuronu reagującego na bodźce z TMJ. 
Jednostki rejestrowano w blaszkach powierzchownych (I-II, 
Ryc. 1A po lewej) lub blaszce głębszej (V, Ryc 1A po pra-
wej) w  zakresie 1,5 mm dogłowowo od miejsca wnikania 
korzeni C2. Po potwierdzeniu reakcji na stymulację kłykcia 
tylnego, badano pyszczek i szyję w poszukiwaniu skórnych 
źródeł pobudzenia. Skórne RF badano odnośnie do reakcji 
na pocieranie (włosem wielbłąda), ucisk (zaciskiem do tęt-
nic, ~20 mm2) oraz szczypanie (sztywny zacisk do tętnic, 
~15 mm2) - bodźce stosowano przez 10 sekund. Obszar 
RF o wysokim progu mapowano za pomocą małych tępych 
kleszczyków (~3 mm2) na standaryzowanych seriach ry-
sunków szczurzych pyszczków. Po badaniu skórnych RF 
w przestrzeni stawu TMJ (na głębokości ~ 3 mm) umiesz-
czano kaniulę (rozmiar 26G) z dostępu grzbietowego ukie-
runkowanego na tylną powierzchnię kłykcia żuchwowego 
w celu dostarczania bodźców chemicznych. Jednostki TMJ 
aktywowano poprzez wstrzyknięcie do przestrzeni stawu 
trifosforanu adenozyny (ATP) [68, 69]. Roztwory do testów 
podawano za pomocą mikrostrzykawki połączonej poliety-
lenową rurką z kaniulą wewnętrzną (rozmiar 33G), która wy-
stawała ~0,5 mm z  końca kaniuli prowadzącej. Roztwory 
służące do badania podawano powoli w ciągu 30 sekund 
(całkowita objętość - 20 μl) z  20-minutowymi przerwami 
w  celu zmniejszenia prawdopodobieństwa tachyfilaksji. 
Stwierdziliśmy wcześniej, że pięć kolejnych wstrzyknięć 1 
mM ATP w 20-minutowych odstępach wywołało spójne od-
powiedzi [69]. Protokół wstrzyknięć środków chemicznych 
do TMJ obejmował: fizjologiczny roztwór chlorku sodu bu-
forowany fosforanem (PBS, pH 7,4), po którym podawano 
cztery kolejne dawki ATP (0,001; 0,01; 0,1 oraz 1,0 mM, pH 
7,4, sól dwusodowa, Sigma).

Rejestracja neuronalna - analiza danych

Dane pochodzące z neuronów zbierano i przedstawiano jako 
histogramy wyładowań iglicowych w jednosekundowych od-
cinkach czasu w  okresie działania bodźca, eksportowano 
do arkusza kalkulacyjnego i  analizowano offline. Aktywność 
samoistną (iglice na sekundę) obliczano jako średnią liczbę 
iglic w  jednominutowej epoce bezpośrednio poprzedzającej 
każdy bodziec. Potencjały wywołane oceniano poprzez obli-
czenie wielkości odpowiedzi (Rmag), określanej przez odjęcie 
średniej plus dwóch odchyleń standardowych (SD) czynności 
wyjściowej od całkowitej liczby iglic w każdym przedziale. Cał-
kowitą Rmag dla każdego bodźca definiowano jako skumu-
lowaną sumę iglic w przylegających przedziałach, w których 
liczba iglic po odjęciu czynności wyjściowej była wartością 

dodatnią. Całkowita Rmag jest równoważnikiem „obszaru pod 
krzywą” dla okresu działania każdego bodźca. Czas trwania 
odpowiedzi definiowano jako przedział czasu od wystąpienia 
bodźca do wystąpienia trzech kolejnych przedziałów z dodat-
nią liczbą iglic ponad aktywność wyjściową (latencja począt-
kowa) i aż do momentu, w którym wartość trzech kolejnych 
przedziałów nie przekraczała już średniej + 2 SD ponad aktyw-
ność wyjściową, zgodnie z wcześniejszym opisem [67]. Jed-
nostki, w których nie udało się wykazać trzech kolejnych prze-
działów z dodatnimi wartościami Rmag w ciągu 100 sekund 
od początku działania bodźca, traktowano jako niereaktywne 
w stosunku do danych warunków. Jednostki definiowano jako 
reagujące na ATP, jeżeli całkowita Rmag przekraczała reakcję 
na PBS o  >50% niezależnie od dawki ATP. Dawkę progową 
ATP definiowano jako najmniejsze stężenie, które wywoływało 
całkowitą Rmag przekraczającą reakcję na PBS o >50%. Cał-
kowitą Rmag na mechaniczną stymulację skóry nad TMJ (tj. 
pocieranie, ucisk i szczypanie) określano w ciągu 10-sekundo-
wych okresów działania bodźca. Całkowitą Rmag, czas trwa-
nia odpowiedzi i latencję na bodźce chemiczne i mechaniczne 
oceniano statystycznie za pomocą analizy wariancji (ANOVA), 
skorygowanej względem pomiarów powtarzanych, a  indywi-
dualne porównania prowadzono testem Newmana-Keulsa 
po ANOVA. Za pomocą dokładnego testu prawdopodobień-
stwa Fishera określono, czy liczba jednostek reagujących na 
najmniejsze stężenie ATP (>50% w porównaniu z Rmag w od-
powiedzi na wstrzyknięcie PBS do TMJ) była podobna w po-
szczególnych grupach. Skórne obszary RF o wysokim progu 
dla jednostek neuronalnych przekształcono cyfrowo i ocenio-
no ilościowo metodą planimetryczną za pomocą programu 
NIH ImageJ i porównano za pomocą ANOVA. Wartości w tek-

Rycina 1.  (A) przykłady lokalizacji, w których rejestrowano aktywność 
neuronalną w blaszkach I-II (po lewej) i V (po prawej) w okolicy 
Vc/C1-2. (B) samoistna aktywność w jednostkach TMJ 
w blaszkach I-II oraz V. Proszę zauważyć, że FS zwiększało 
samoistną aktywność wyłącznie jednostek w blaszce V 
i w sposób niezależny od statusu względem E2. a=P<0,05; 
b=P<0,01 w porównaniu ze szczurami poddanymi procedurze 
pozorowanej; n=7-18 jednostek na grupę. 
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Rejestracja neuronalna - układ eksperymentu
W większości preparatów zwierzęcych rejestrowano czyn-

ność pojedynczego neuronu reagującego na bodźce z TMJ. 
Jednostki rejestrowano w blaszkach powierzchownych (I-II, 
Ryc. 1A po lewej) lub blaszce głębszej (V, Ryc 1A po pra-
wej) w  zakresie 1,5 mm dogłowowo od miejsca wnikania 
korzeni C2. Po potwierdzeniu reakcji na stymulację kłykcia 
tylnego, badano pyszczek i szyję w poszukiwaniu skórnych 
źródeł pobudzenia. Skórne RF badano odnośnie do reakcji 
na pocieranie (włosem wielbłąda), ucisk (zaciskiem do tętnic, 
~20 mm2) oraz szczypanie (sztywny zacisk do tętnic, ~15 
mm2) - bodźce stosowano przez 10 sekund. Obszar RF o wy-
sokim progu mapowano za pomocą małych tępych klesz-
czyków (~3 mm2) na standaryzowanych seriach rysunków 
szczurzych pyszczków. Po badaniu skórnych RF w przestrze-
ni stawu TMJ (na głębokości ~ 3 mm) umieszczano kaniulę 
(rozmiar 26G) z  dostępu grzbietowego ukierunkowanego 
na tylną powierzchnię kłykcia żuchwowego w celu dostar-
czania bodźców chemicznych. Jednostki TMJ aktywowano 
poprzez wstrzyknięcie do przestrzeni stawu trifosforanu 
adenozyny (ATP) [68, 69]. Roztwory do testów podawano 
za pomocą mikrostrzykawki połączonej polietylenową rur-
ką z  kaniulą wewnętrzną (rozmiar 33G), która wystawała 
~0,5 mm z  końca kaniuli-prowadnicy. Roztwory służące 
do badania podawano powoli w  ciągu 30 sekund (całko-
wita objętość - 20 μl) z 20-minutowymi przerwami w celu 
zmniejszenia prawdopodobieństwa tachyfilaksji. Stwierdzi-
liśmy wcześniej, że pięć kolejnych wstrzyknięć 1 mM ATP 
w 20-minutowych odstępach wywołało spójne odpowiedzi 
[69]. Protokół wstrzyknięć środków chemicznych do TMJ 
obejmował: fizjologiczny roztwór chlorku sodu buforowany 
fosforanem (PBS, pH 7,4), po którym podawano cztery ko-
lejne dawki ATP (0,001; 0,01; 0,1 oraz 1,0 mM, pH 7,4, sól 
dwusodowa, Sigma).

Rejestracja neuronalna – analiza danych
Dane pochodzące z neuronów zbierano i przedstawiano 

jako histogramy wyładowań iglicowych w  jednosekundo-
wych odcinkach czasu w okresie działania bodźca, ekspor-
towano do arkusza kalkulacyjnego i  analizowano offline. 
Aktywność samoistną (iglice na sekundę) obliczano jako 
średnią liczbę iglic w  jednominutowej epoce bezpośrednio 
poprzedzającej każdy bodziec. Potencjały wywołane ocenia-
no poprzez obliczenie wielkości odpowiedzi (Rmag), okre-
ślanej przez odjęcie średniej plus dwóch odchyleń standar-
dowych (SD) czynności wyjściowej od całkowitej liczby iglic 
w każdym przedziale. Całkowitą Rmag dla każdego bodźca 
definiowano jako skumulowaną sumę iglic w przylegających 
przedziałach, w  których liczba iglic po odjęciu czynności 
wyjściowej była wartością dodatnią. Całkowita Rmag jest 
równoważnikiem „obszaru pod krzywą” dla okresu działa-
nia każdego bodźca. Czas trwania odpowiedzi definiowano 
jako przedział czasu od wystąpienia bodźca do wystąpienia 
trzech kolejnych przedziałów z dodatnią liczbą iglic ponad 
aktywność wyjściową (latencja początkowa) i aż do momen-
tu, w którym wartość trzech kolejnych przedziałów nie prze-
kraczała już średniej + 2 SD ponad aktywność wyjściową, 
zgodnie z wcześniejszym opisem [67]. Jednostki, w których 

nie udało się wykazać trzech kolejnych przedziałów z dodat-
nimi wartościami Rmag w  ciągu 100 sekund od początku 
działania bodźca, traktowano jako niereaktywne w stosunku 
do danych warunków. Jednostki definiowano jako reagujące 
na ATP, jeżeli całkowita Rmag przekraczała reakcję na PBS 
o >50% niezależnie od dawki ATP. Dawkę progową ATP
definiowano jako najmniejsze stężenie, które wywoływało 
całkowitą Rmag przekraczającą reakcję na PBS o  >50%. 
Całkowitą Rmag na mechaniczną stymulację skóry nad TMJ 
(tj. pocieranie, ucisk i szczypanie) określano w ciągu 10-se-
kundowych okresów działania bodźca. Całkowitą Rmag, 
czas trwania odpowiedzi i  latencję na bodźce chemiczne 
i  mechaniczne oceniano statystycznie za pomocą analizy 
wariancji (ANOVA), skorygowanej względem pomiarów 
powtarzanych, a  indywidualne porównania prowadzono 
testem Newmana-Keulsa po ANOVA. Za pomocą dokładne-
go testu prawdopodobieństwa Fishera określono, czy liczba 
jednostek reagujących na najmniejsze stężenie ATP (>50% 
w porównaniu z Rmag w odpowiedzi na wstrzyknięcie PBS 
do TMJ) była podobna w poszczególnych grupach. Skórne 
obszary RF o  wysokim progu dla jednostek neuronalnych 
przekształcono cyfrowo i  oceniono ilościowo metodą pla-
nimetryczną za pomocą programu NIH ImageJ i porównano 
za pomocą ANOVA. Wartości w tekście wyrażono jako śred-
nie ±SEM, a P<0,05 traktowano jako istotną statystycznie.

Rejestracja elektromiograficzna
Zwierzęta znieczulano ogólnie pentobarbitalem sodu 

(50 mg/kg i.p.), a do prawej tętnicy udowej wprowadzano 
cewnik do monitorowania MAP. Po tracheotomii zwierzęta 
wentylowano mechanicznie izofluranem (1,0-2,0%) i  po-
wietrzem wzbogaconym w tlen.

Rycina 1
(A) przykłady lokalizacji, w których rejestrowano aktywność 
neuronalną w blaszkach I-II (po lewej) i V (po prawej) 
w okolicy Vc/C1-2. (B) samoistna aktywność w jednostkach 
TMJ w blaszkach I-II oraz V. Proszę zauważyć, że FS zwiększało 
samoistną aktywność wyłącznie jednostek w blaszce V 
i w sposób niezależny od statusu względem E2. a=P<0,05; 
b=P<0,01 w porównaniu ze szczurami poddanymi procedurze 
pozorowanej; n=7-18 jednostek na grupę. 
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w  szybkim wstrzyknięciu pentobarbital (100 mg/kg m.c. 
i.p.) i  perfundowano przez serce 10% formaliną. Miejsce 
rejestracji zaznaczano elektrolitycznie (5 μA przez 20 se-
kund). Miejsca rejestracji i  wstrzyknięć potwierdzano na 
przekrojach poprzecznych (40 μm) i przerysowywano na 
standardowe serie schematów pnia mózgu szczura [67].

Wyniki
Ogólne i behawioralne wpływy stresu

W  sumie do eksperymentów wykorzystano 128 szczu-
rów, w  tym 95 do rejestracji czynności neuronalnej i  33 
do EMG. Przed warunkowaniem stresem, masa ciała była 
zbliżona u szczurów poddanych FS (HE, n=36, 294±3 g; 
LE, n=30, 297±3 g) oraz poddanych procedurze pozoro-
wanej (HE, n=35, 294±3 g; LE, n=27, 298±5 g). Trzy dni FS 
spowodowały istotne zmniejszenie masy ciała u  szczu-
rów HE (-4,4±0,4%, F3, 105=77, P<0,01) i LE (-4,1±0,4%, F3, 

90=51,1; P<0,01); procedura pozorowana spowodowała 
również niewielkie, ale istotne zmniejszenie masy cia-
ła (HE, -2,6±0,4%, F3, 105=21,6, P<0,01; LE, -2,3±0,4%, F3, 

78=22,5; P<0,01). Zmniejszenie masy ciała było podobne, 
jeżeli porównano je we wszystkich grupach (F3, 124=0,8; 
P >0,1). W 4 dobie na zakończenie eksperymentu pobra-
no próbki osocza i oznaczono w nich stężenie estradio-
lu (E2). Stężenie E2 u  szczurów HE poddanych FS wy-
niosło średnio 85,3±12,8 pg/ml (n=20), a  u  szczurów 
HE poddanych procedurze pozorowanej wyniosło śred-
nio 78,3±10,3 pg/ml (n=21). Stężenie E2 u  szczurów LE 
poddanych FS wyniosło średnio 11,2±3,2 pg/ml (n=22), 
a u szczurów LE poddanych procedurze pozorowanej wy-
niosło średnio 10,7±3,9 pg/ml (n=20). Stężenia E2 w gru-
pach HE były istotnie większe w  porównaniu ze szczu-
rami LE (F3, 79=23,4; P<0,01); FS nie wpłynęło jednak na 
stężenia E2, ani u  szczurów HE (F1, 39=0,2; P>0,05), ani 
u  szczurów LE (F1, 40=0,1; P>0,05) w  porównaniu z  gru-
pami kontrolnymi poddanymi procedurze pozorowanej. 
Czas znieruchomienia (IT), wyrażony jako odsetek 10-mi-
nutowej sesji pływania, zwiększył się istotnie i w sposób 
podobny po 3 dniach FS w porównaniu z początkową se-
sją u szczurów HE (96,3±1,4% w porównaniu z 84,8±1,2%) 
i  u  szczurów LE (95,6±0,6% w  porównaniu z  85,7±1,2%) 
(F2, 128=17,4, P<0,01), co wskazuje, że zachowanie przy-
pominające depresję i wywołane przez FS nie było zakłó-
cane przez status względem E2 (F1, 64=0,32; P>0,1). Nie 
stwierdzono różnic pomiędzy grupami w  zakresie mak-
symalnej siły uścisku (GF) przed sesjami warunkowania 
(HE-FS, 1042±17 g; HE pozorowana, 1063±14 g; LE-FS, 
1058±18 g; LE pozorowana, 1044±21 g). Po 3 dniach FS, 
GF zmniejszyła się w  sposób podobny wśród szczurów 
HE-FS (-12,1±2,5%, F3, 105=7,9; P<0,01) i LE-FS (-12,3±2,3%, 
F3, 87=12,8; P<0,001), podczas gdy warunkowanie pozoro-
wane nie miało na nią wpływu (HE i  procedura pozoro-
wana, -4,2±1,7%; LE i  procedura pozorowana, -1,3±4,0%, 
P>0,1). Wyniki te wskazywały, że protokół FS w  sposób 
wiarygodny zmniejszał masę ciała, zwiększał zachowa-
nie przypominające depresję i zwiększał osłabienie mię-

ście wyrażono jako średnie ±SEM, a P<0,05 traktowano jako 
istotną statystycznie.

Rejestracja elektromiograficzna

Zwierzęta znieczulano ogólnie pentobarbitalem sodu (50 
mg/kg i.p.), a do prawej tętnicy udowej wprowadzano cew-
nik do monitorowania MAP. Po tracheotomii zwierzęta 
wentylowano mechanicznie izofluranem (1,0-2,0%) i powie-
trzem wzbogaconym w tlen.

Przez cały czas trwania eksperymentu monitorowano 
i  utrzymywano w  zakresie wartości prawidłowych koń-
cowowydechowe stężenie CO2, MAP i  temperaturę cia-
ła. Zwierzęta umieszczano w  ramie stereotaktycznej, 
a  obszar TMJ odsłaniano w  celu wszczepienia kaniuli-
-prowadnicy do przestrzeni stawowej w sposób opisany 
powyżej. Wykonywano małe nacięcie skóry, aby odsłonić 
powierzchnię lewego mięśnia żwacza; do centralnej czę-
ści mięśnia na głębokość ~1 mm wszczepiano parę elek-
trod (o średnicy 0,12 mm i odległości między biegunami 
5 mm). Czynność elektromiograficzną (EMG) próbkowa-
no z częstotliwością 1000 Hz, wzmacniano (×10 k), filtro-
wano (zakres pasma: 300-3000 Hz), wyświetlano i prze-
chowywano dla potrzeb analiz offline.

Czynność elektromiograficzna - analiza danych

Czynność EMG próbkowano w  sposób ciągły przez 6 
minut, rozpoczynając na 3 minuty przed każdym bodź-
cem w  TMJ i  kończąc po 3 minutach od zastosowania 
bodźca. Aktywność elektryczną oczyszczano z  zakłó-
ceń i  przechowywano jako jednosekundowe odcinki dla 
potrzeb analiz offline. Wyjściową aktywność oceniano 
ilościowo jako obszar pod krzywą (AUC) dla 3-minuto-
wej epoki (μV na 3 minuty) próbkowanej bezpośrednio 
przed stymulacją. Czynność EMG wywoływaną przez 
bodziec w  obrębie TMJ obliczano, odejmując AUC wyj-
ściowy od AUC po wstrzyknięciu ATP. Latencja odpowie-
dzi (początek) była definiowana jako czas, w którym AUC 
przekroczyła przeciętną wartość wyjściową (aktywność 
na sekundę). Wyniki oceniano statystycznie za pomocą 
ANOVA, skorygowanej w  celu uwzględnienia powtarza-
nych pomiarów, a porównania indywidualne prowadzono 
testem Newmana-Keulsa po przeprowadzeniu ANOVA. 
Dawkę progową ATP definiowano jako najmniejsze stęże-
nie, które wywoływało AUC przekraczającą AUC po PBS 
o >50%. Za pomocą dokładnego testu prawdopodobień-
stwa Fishera określono, czy liczba szczurów reagujących 
na najmniejsze stężenie ATP (>50% w porównaniu z AUC 
w odpowiedzi na wstrzyknięcie PBS do TMJ) różniła się 
pomiędzy grupami.

Histologia

Na zakończenie każdego eksperymentu polegającego na 
rejestracji aktywności neuronalnej szczurom podawano 
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śni kończyn przednich i/lub ich przeczulicę w sposób nie-
zależny od statusu względem E2, co potwierdza wyniki 
uzyskane przez nas wcześniej [23].

Neurony reagujące na bodźce ze stawu 
skroniowo-żuchwowego: własności ogólne

W  sumie zarejestrowano 104 jednostki reagujące na 
bodźce z  TMJ w  blaszkach powierzchownych (n=63) 
i  głębokich (n=41); wszystkie były zlokalizowane w  za-
kresie 1,5 mm dogłowowo od miejsca wnikania korzeni 

C2 (Ryc 1A). Głębokość rejestracji była zbliżona pomię-
dzy grupami w odniesieniu do neuronów w blaszkach po-
wierzchownych (zakres: 10-287 μm) i głębokich (zakres: 
675-1710 μm). Ponieważ jednak wykorzystano penetra-
cję pod kątem ostrym, nie określono dokładnej pionowej 
odległości od grzbietowej powierzchni pnia mózgu. We 
wszystkich jednostkach zarejestrowano czynność sa-
moistną przed stymulacją. Średnia częstość wyładowań 
neuronów w blaszkach powierzchownych była podobna 
we wszystkich grupach (Ryc. 1B, panel lewy; F3, 59=1,3; P 
>0,1). Samoistna czynność neuronów w  blaszkach głę-
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jestrowano czynność samoistną przed stymulacją. Średnia 
częstość wyładowań neuronów w blaszkach powierzchow-
nych była podobna we wszystkich grupach (Ryc. 1B, panel 
lewy; F3, 59=1,3; P >0,1). Samoistna czynność neuronów 
w blaszkach głębokich szczurów HE-FS i LE-FS była istotnie 
zwiększona w porównaniu ze szczurami kontrolnymi pod-
danymi procedurze pozorowanej (Ryc. 1B, panel prawy; F3, 

49=6,8; P<0,01). Wyniki te wskazywały, że samoistna ak-
tywność neuronów reagujących na bodźce z TMJ, położo-
nych w  blaszkach głębokich (ale nie w  powierzchownych) 
zwiększała się znacząco wskutek warunkowania FS. Wszyst-
kie jednostki TMJ otrzymywały zbieżne bodźce ze skóry 
pyszczka. Na podstawie reakcji na mechaniczną stymulację 
skóry sklasyfikowano jednostki w  blaszkach powierzchow-

nych jako neurony NS, podczas gdy jednostki z blaszek głę-
bokich sklasyfikowano jako jednostki WDR. We wszystkich 
przypadkach skórne RF lokalizowano nad TMJ; rozciągało się 
ono do przodu i brzusznie w obrębie obszarów zaopatrywa-
nych przez gałąź szczękową i żuchwową nerwu trójdzielne-
go. We wszystkich grupach obszar przeciętnego skórnego 
RF dla neuronów w blaszkach głębokich był istotnie więk-
szy niż dla jednostek w  blaszkach powierzchownych (Ryc. 
2A, F7, 96=19,4; P<0,001). Jednostki w blaszkach głębokich 
szczurów HE-FS miały również większe powierzchnie RF niż 
jednostki szczurów HE poddanych procedurze pozorowanej 
(P<0,05; test NK) i w porównaniu z jednostkami szczurów 
LE-FS (P<0,05; test NK). Jednostki TMJ w blaszkach powierz-
chownych (jednostki NS) nie reagowały na pocieranie, ale 

Rycina 2
(A) zbieżne obszary skórnych pól odbiorczych (RF) o wysokim progu odnoszące się do jednostek TMJ w blaszkach I-II oraz V. 
Liczebności prób: jednostki w blaszkach I-II: HE-FS, n=17; HE i procedura pozorowana, n=18; LE-FS, n=14; LE i procedura 
pozorowana, n=14; jednostki w blaszce V: HE-FS, n=11; HE i procedura pozorowana, n=13; LE-FS, n=10; LE i procedura 
pozorowana, n=7; a=P<0,05 w porównaniu z poddanymi procedurze pozorowanej; +=P<0,05 dla różnicy między HE i LE. 
(B) wielkość odpowiedzi jednostek TMJ w blaszkach I-II oraz V na stymulację mechaniczną skóry pyszczka nad TMJ. Liczebności prób: 
jednostki w blaszkach I-II: HE-FS, n=5; HE i procedura pozorowana, n=4; LE-FS, n=4; LE i procedura pozorowana, n=4; jednostki 
w blaszce V: HE-FS, n=5; HE i procedura pozorowana, n=11; LE-FS, n=6; LE i procedura pozorowana, n=4; *P<0,05; **P<0,01 dla 
różnicy w porównaniu z pocieraniem.

Rycina 2.  (A) zbieżne obszary skórnych pól odbiorczych (RF) o wysokim progu odnoszące się do jednostek TMJ w blaszkach I-II oraz V. Liczebności prób: 
jednostki w blaszkach I-II: HE-FS, n=17; HE i procedura pozorowana, n=18; LE-FS, n=14; LE i procedura pozorowana, n=14; jednostki w blaszce 
V: HE-FS, n=11; HE i procedura pozorowana, n=13; LE-FS, n=10; LE i procedura pozorowana, n=7; a=P<0,05 w porównaniu z poddanymi 
procedurze pozorowanej; +=P<0,05 dla różnicy między HE i LE. (B) wielkość odpowiedzi jednostek TMJ w blaszkach I-II oraz V na stymulację 
mechaniczną skóry pyszczka nad TMJ. Liczebności prób: jednostki w blaszkach I-II: HE-FS, n=5; HE i procedura pozorowana, n=4; LE-FS, n=4; 
LE i procedura pozorowana, n=4; jednostki w blaszce V: HE-FS, n=5; HE i procedura pozorowana, n=11; LE-FS, n=6; LE i procedura pozorowana, 
n=4; *P<0,05; **P<0,01 dla różnicy w porównaniu z pocieraniem.
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bokich szczurów HE-FS i  LE-FS była istotnie zwiększo-
na w  porównaniu ze szczurami kontrolnymi poddanymi 
procedurze pozorowanej (Ryc. 1B, panel prawy; F3, 49=6,8; 
P<0,01). Wyniki te wskazywały, że samoistna aktywność 
neuronów reagujących na bodźce z  TMJ, położonych 
w  blaszkach głębokich (ale nie w  powierzchownych) 
zwiększała się znacząco wskutek warunkowania FS. 
Wszystkie jednostki TMJ otrzymywały zbieżne bodźce 
ze skóry pyszczka. Na podstawie reakcji na mechaniczną 
stymulację skóry sklasyfikowano jednostki w blaszkach 
powierzchownych jako neurony NS, podczas gdy jed-
nostki z blaszek głębokich sklasyfikowano jako jednostki 
WDR. We wszystkich przypadkach skórne RF lokalizo-
wano nad TMJ; rozciągało się ono do przodu i brzusznie 
w obrębie obszarów zaopatrywanych przez gałąź szczę-
kową i  żuchwową nerwu trójdzielnego. We wszystkich 
grupach obszar przeciętnego skórnego RF dla neuronów 
w blaszkach głębokich był istotnie większy niż dla jedno-
stek w blaszkach powierzchownych (Ryc. 2A, F7, 96=19,4; 
P<0,001). Jednostki w  blaszkach głębokich szczurów 
HE-FS miały również większe powierzchnie RF niż jed-
nostki szczurów HE poddanych procedurze pozorowanej 
(P<0,05; test NK) i  w  porównaniu z  jednostkami szczu-
rów LE-FS (P<0,05; test NK). Jednostki TMJ w blaszkach 
powierzchownych (jednostki NS) nie reagowały na pocie-
ranie, ale wykazywały żywą reakcję na ucisk i  szczypa-
nie (Ryc. 2B, panel lewy; F2, 26=595; P<0,001). Jednostki 
TMJ w blaszkach głębokich (jednostki WDR) wykazywały 
żywą reakcję na pocieranie, ucisk i szczypanie (Ryc. 2B, 
panel prawy; F2, 44=51; P<0,001). Rejestrowane z blaszek 
powierzchownych i  głębokich potencjały wywołane me-
chaniczną stymulacją skóry pyszczka nie zmieniały się 
w zależności od FS lub statusu względem E2 (jednostki 
w blaszkach powierzchownych: F3, 13=1,0; P>0,1; jednostki 
w blaszkach głębokich: F3, 22=0,2; P>0,1). Wyniki te wska-
zują, że jednostki w blaszkach głębokich u szczurów HE-
-FS miały większe obszary RF niż jednostki w blaszkach 
głębokich z  innych badanych grup; wielkość odpowiedzi 
na mechaniczną stymulację skóry nie zmieniała się jed-
nak w zależności od statusu względem E2 lub w związku 
z warunkowaniem stresem.

Neurony reagujące na bodźce ze stawu 
skroniowo-żuchwowego i potencjały wywołane 
trifosforanem adenozyny

Na rycinie 3 przedstawiono przykłady aktywności neuro-
nalnej z jednostek w blaszkach głębokich, wywołanej przez 
wstrzyknięcia ATP do TMJ u szczurów HE-FS i HE podda-
nych procedurze pozorowanej. Wzorzec aktywności wy-
wołanej przez ATP był podobny w  jednostkach z  blaszek 
powierzchownych i  głębokich; status względem E2 oraz 
FS wpływały na odpowiedzi w sposób swoisty dla blaszki. 
W blaszkach powierzchownych stan po podaniu dużej daw-
ki E2 znacząco zwiększał wielkość odpowiedzi neuronalnej 
wywołanej przez ATP u  szczurów poddanych procedurze 
pozorowanej (F3, 59=7,8; P<0,001), podczas gdy FS nie wy-

wierało żadnego efektu (Ryc. 4, panel górny). Czas trwania 
odpowiedzi również wydłużał się istotnie wraz z większymi 
dawkami ATP (F4, 370=112; P<0,001); wydłużenie tego czasu 
było jednak zbliżone we wszystkich grupach (czas trwania 
odpowiedzi po 1 mM ATP: HE-FS=53±6 s; HE i procedura 
pozorowana=52±5 s; LE-FS=37±5 s; LE i  procedura pozo-
rowana=47±3 s). Latencja odpowiedzi była skrócona przy 
większych dawkach ATP we wszystkich badanych grupach 
(F4, 239=38; P<0,001). Najmniejsza dawka ATP (0,001 mM) 
wywołała istotną odpowiedź neuronalną (>50% powyżej 
PBS) w  29 z  35 jednostek u  szczurów otrzymujących HE 
(poddanych FS lub procedurze pozorowanej) w  porówna-
niu z 13 spośród 28 jednostek u szczurów otrzymujących 
LE ( poddanych FS lub procedurze pozorowanej) (P=0,002, 
dokładne prawdopodobieństwo Fishera). Wyniki te wska-
zują, że status względem E2 (ale nie FS) istotnie wpływał 
zarówno na wielkość odpowiedzi, jak i na progową dawkę 
ATP niezbędną do pobudzenia jednostek związanych z TMJ 
w blaszkach powierzchownych. W blaszkach głębokich FS 
znacząco zwiększało wielkość odpowiedzi neuronalnej wy-
wołanej przez ATP (F3, 37=4,3; P<0,01), podczas gdy status 
względem E2 wywierał jedynie nieznaczny efekt (Ryc. 4, pa-
nel dolny). Czas trwania odpowiedzi wydłużał się istotnie 
i we wszystkich badanych grupach wraz ze zwiększonymi 
dawkami ATP (F4, 147=58; P<0,001; czas trwania odpowie-
dzi po 1 mM ATP: HE-FS=82±6 s; HE i  procedura pozoro-
wana=54±8 s; LE-FS=72±6 s; LE i  procedura pozorowa-
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wykazywały żywą reakcję na ucisk i szczypanie (Ryc. 2B, pa-
nel lewy; F2, 26=595; P<0,001). Jednostki TMJ w blaszkach 
głębokich (jednostki WDR) wykazywały żywą reakcję na po-
cieranie, ucisk i szczypanie (Ryc. 2B, panel prawy; F2, 44=51; 
P<0,001). Rejestrowane z blaszek powierzchownych i głę-
bokich potencjały wywołane mechaniczną stymulacją skóry 
pyszczka nie zmieniały się w  zależności od FS lub statusu 
względem E2 (jednostki w blaszkach powierzchownych: F3, 

13=1,0; P>0,1; jednostki w blaszkach głębokich: F3, 22=0,2; 
P>0,1). Wyniki te wskazują, że jednostki w blaszkach głębo-
kich u szczurów HE-FS miały większe obszary RF niż jednostki 
w blaszkach głębokich z innych badanych grup; wielkość od-
powiedzi na mechaniczną stymulację skóry nie zmieniała się 
jednak w zależności od statusu względem E2 lub w związku 
z warunkowaniem stresem.

Neurony reagujące na bodźce ze stawu 
skroniowo-żuchwowego i potencjały wywołane 
trifosforanem adenozyny

Na rycinie 3 przedstawiono przykłady aktywności neuro-
nalnej z jednostek w blaszkach głębokich, wywołanej przez 
wstrzyknięcia ATP do TMJ u  szczurów HE-FS i  HE podda-
nych procedurze pozorowanej. Wzorzec aktywności wy-
wołanej przez ATP był podobny w  jednostkach z  blaszek 
powierzchownych i  głębokich; status względem E2 oraz 
FS wpływały na odpowiedzi w  sposób swoisty dla blaszki. 
W blaszkach powierzchownych stan po podaniu dużej daw-
ki E2 znacząco zwiększał wielkość odpowiedzi neuronalnej 
wywołanej przez ATP u  szczurów poddanych procedurze 
pozorowanej (F3, 59=7,8; P<0,001), podczas gdy FS nie wy-
wierało żadnego efektu (Ryc. 4, panel górny). Czas trwania 
odpowiedzi również wydłużał się istotnie wraz z większymi 
dawkami ATP (F4, 370=112; P<0,001); wydłużenie tego czasu 
było jednak zbliżone we wszystkich grupach (czas trwania 
odpowiedzi po 1 mM ATP: HE-FS=53±6 s; HE i procedura 
pozorowana=52±5 s; LE-FS=37±5 s; LE i procedura pozo-
rowana=47±3 s). Latencja odpowiedzi była skrócona przy 
większych dawkach ATP we wszystkich badanych grupach 
(F4, 239=38; P<0,001). Najmniejsza dawka ATP (0,001 mM) 
wywołała istotną odpowiedź neuronalną (>50% powyżej 
PBS) w  29 z  35 jednostek u  szczurów otrzymujących HE 
(poddanych FS lub procedurze pozorowanej) w  porówna-
niu z  13 spośród 28 jednostek u  szczurów otrzymujących 
LE ( poddanych FS lub procedurze pozorowanej) (P=0,002, 
dokładne prawdopodobieństwo Fishera). Wyniki te wska-
zują, że status względem E2 (ale nie FS) istotnie wpływał 
zarówno na wielkość odpowiedzi, jak i na progową dawkę 
ATP niezbędną do pobudzenia jednostek związanych z TMJ 
w  blaszkach powierzchownych. W blaszkach głębokich FS 
znacząco zwiększało wielkość odpowiedzi neuronalnej wy-
wołanej przez ATP (F3, 37=4,3; P<0,01), podczas gdy sta-
tus względem E2 wywierał jedynie nieznaczny efekt (Ryc. 4, 
panel dolny). Czas trwania odpowiedzi wydłużał się istotnie 
i  we wszystkich badanych grupach wraz ze zwiększonymi 
dawkami ATP (F4, 147=58; P<0,001; czas trwania odpowie-
dzi po 1 mM ATP: HE-FS=82±6 s; HE i procedura pozoro-
wana=54±8 s; LE-FS=72±6 s; LE i procedura pozorowa-
na=59±7 s). Zwiększone dawki ATP spowodowały istotne 

i podobne skrócenie latencji odpowiedzi we wszystkich ba-
danych grupach (F4, 147=22; P<0,001). Najmniejsza dawka 
ATP (0,001 mM) wywołała istotną odpowiedź neuronalną 
(>50% powyżej PBS) w 18 z 21 jednostek u szczurów pod-
danych FS (HE+LE) w porównaniu z 11 spośród 20 jednostek 
u  szczurów poddanych procedurze pozorowanej (HE+LE) 
(P=0,05; dokładne prawdopodobieństwo Fishera). Wyniki 
te wskazują, że warunkowanie FS, ale nie status względem 
E2, istotnie wpływało zarówno na wielkość odpowiedzi, jak 
i na progową dawkę ATP niezbędną do pobudzenia jedno-
stek związanych z TMJ w blaszkach głębokich.

Czynność elektromiograficzna mięśnia żwacza
Spoczynkowa czynność EMG mięśnia żwacza była prób-

kowana przez 3 minuty przed początkowym wstrzyknięciem 
PBS do TMJ i była podobna we wszystkich badanych gru-
pach (F3, 29=0,7; P>0,1). Zwiększenie aktywności EMG po 
wstrzyknięciu ATP do TMJ było zależne od dawki we wszyst-
kich badanych grupach (F3, 87=63; P<0,001; Ryc. 5A). FS 
znacząco nasilało aktywność EMG wywołaną podaniem ATP 
w porównaniu z procedurą pozorowaną, zarówno u szczu-
rów HE, jak i LE. Status względem estrogenu miał mały, ale 
istotny wpływ na wywołaną aktywność EMG, na co wska-
zywała zwiększona reakcja na 0,1 mM ATP u szczurów HE 
w  porównaniu ze szczurami LE, zarówno poddanymi FS 

Rycina 3
Przykłady histogramów odpowiedzi na wstrzyknięcia ATP 
do TMJ: w czasie działania bodźca, przed nim i po nim, 
rejestrowane w jednostkach w blaszce V w regionie Vc/C1-2 

u szczurów poddanych HE-FS (panel górny) oraz HE i procedurze 
pozorowanej (panel dolny). Znaczniki kalibracji (30 sekund) 
wskazują na czas wstrzyknięć do TMJ: PBS lub ATP w stężeniu 
0,001; 0,01; 0,1 oraz 1,0 mM (20 μl). Pomiędzy poszczególnymi 
wstrzyknięciami upływało 20 minut.

Rycina 3.  Przykłady histogramów odpowiedzi na wstrzyknięcia ATP 
do TMJ: w czasie działania bodźca, przed nim i po nim, 
rejestrowane w jednostkach w blaszce V w regionie Vc/
C1-2 u szczurów p oddanych HE-FS (panel górny) oraz HE 
i procedurze pozorowanej (panel dolny). Znaczniki kalibracji 
(30 sekund) wskazują na czas wstrzyknięć do TMJ: PBS lub 
ATP w stężeniu 0,001; 0,01; 0,1 oraz 1,0 mM (20 μl). Pomiędzy 
poszczególnymi wstrzyknięciami upływało 20 minut.
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na=59±7 s). Zwiększone dawki ATP spowodowały istotne 
i podobne skrócenie latencji odpowiedzi we wszystkich ba-
danych grupach (F4, 147=22; P<0,001). Najmniejsza dawka 
ATP (0,001 mM) wywołała istotną odpowiedź neuronalną 
(>50% powyżej PBS) w 18 z 21 jednostek u szczurów podda-
nych FS (HE+LE) w porównaniu z 11 spośród 20 jednostek 
u  szczurów poddanych procedurze pozorowanej (HE+LE) 
(P=0,05; dokładne prawdopodobieństwo Fishera). Wyniki te 
wskazują, że warunkowanie FS, ale nie status względem E2, 
istotnie wpływało zarówno na wielkość odpowiedzi, jak i na 
progową dawkę ATP niezbędną do pobudzenia jednostek 
związanych z TMJ w blaszkach głębokich.

Czynność elektromiograficzna mięśnia żwacza

Spoczynkowa czynność EMG mięśnia żwacza była prób-
kowana przez 3 minuty przed początkowym wstrzyknię-

ciem PBS do TMJ i była podobna we wszystkich badanych 
grupach (F3, 29=0,7; P>0,1). Zwiększenie aktywności EMG 
po wstrzyknięciu ATP do TMJ było zależne od dawki we 
wszystkich badanych grupach (F3, 87=63; P<0,001; Ryc. 
5A). FS znacząco nasilało aktywność EMG wywołaną po-
daniem ATP w  porównaniu z  procedurą pozorowaną, za-
równo u szczurów HE, jak i LE. Status względem estroge-
nu miał mały, ale istotny wpływ na wywołaną aktywność 
EMG, na co wskazywała zwiększona reakcja na 0,1 mM 
ATP u  szczurów HE w  porównaniu ze szczurami LE, za-
równo poddanymi FS jak i  tymi, u  których zastosowano 
procedurę pozorowaną (F3, 107=8,9; P<0,01). Liczba szczu-
rów wykazujących istotne (>50% ponad PBS) zwiększenie 
aktywności EMG po wstrzyknięciu ATP w  najmniejszej 
dawce (0,01 mM) do TMJ nie różniła się pomiędzy bada-
nymi grupami (HE-FS: 8 na 9; LE-FS: 8 na 8, HE+procedu-
ra pozorowana: 5 na 8; LE+procedura pozorowana: 6 na 8 
szczurów) i wskazywała, że ani status względem E2, ani 
FS nie wpływały na progową dawkę ATP konieczną do wy-
wołania aktywności EMG. Nie możemy jednak wykluczyć, 
że mniejsze dawki ATP mogłyby ujawnić różnice między 
grupami w  zakresie stężenia progowego. Wstrzyknięcia 
ATP do TMJ powodowały również zależne od dawki skró-
cenie latencji odpowiedzi EMG we wszystkich grupach (F3, 

87=67,3; P<0,01, Ryc. 5B). Porównania grupowe ujawniły, 
że FS istotnie skracało latencję w porównaniu ze szczura-
mi poddanymi procedurze pozorowanej (F3, 29=7; P<0,005) 
niezależnie od statusu względem E2. Wyniki te wskazują, 
że warunkowanie stresem było istotnym modulatorem 
czynności EMG mięśnia żwacza wywołanej stymulacją 
TMJ; status względem E2 również przyczyniał się do wy-
wołanej czynności mięśni żwaczy u samic.

Omówienie

Anatomiczne i fizjologiczne różnice między blaszkami po-
wierzchownymi i głębokimi rogów tylnych rdzenia zostały 
dobrze udokumentowane; Chociaż ich rola pozostaje kon-
trowersyjna, większość badań skupiała się na efektach 
wynikających z obrażeń, a nie z wpływu czynników środo-
wiskowych [19, 24, 55]. Wyniki uzyskane przez nas w bie-
żącym badaniu wskazują, że chociaż neurony w  blasz-
kach powierzchownych i  głębokich kodują nasilenie 
bodźca z TMJ, to istnieją wyraźne różnicujące wpływy es-
trogenu i stresu behawioralnego na neurony każdej z bla-
szek. Duże stężenia E2 istotnie zwiększały wywołane 
bodźcami z  TMJ odpowiedzi neuronów w  blaszce po-
wierzchownej niezależnie od warunkowania stresem; stę-
żenia E2 nie miały natomiast wpływu na neurony w blasz-
ce głębokiej. W  przeciwieństwie do tego, warunkowanie 
za pomocą FS zwiększało wywołane bodźcami z TMJ od-
powiedzi z neuronów w blaszkach głębokich niezależnie 
od statusu względem estrogenu, natomiast warunkowa-
nie FS nie wpływało na czynność neuronów w blaszkach 
powierzchownych. Aktywność EMG wywołana bodźcami 
z  TMJ była znacząco nasilona po FS; duże stężenia E2 
również powodowały istotne, choć mniejsze, zwiększenie 
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jak i  tymi, u  których zastosowano procedurę pozorowaną 
(F3, 107=8,9; P<0,01). Liczba szczurów wykazujących istot-
ne (>50% ponad PBS) zwiększenie aktywności EMG po 
wstrzyknięciu ATP w najmniejszej dawce (0,01 mM) do TMJ 
nie różniła się pomiędzy badanymi grupami (HE-FS: 8 na 9; 
LE-FS: 8 na 8, HE+procedura pozorowana: 5 na 8; LE+pro-
cedura pozorowana: 6 na 8 szczurów) i wskazywała, że ani 
status względem E2, ani FS nie wpływały na progową dawkę 
ATP konieczną do wywołania aktywności EMG. Nie możemy 
jednak wykluczyć, że mniejsze dawki ATP mogłyby ujawnić 
różnice między grupami w  zakresie stężenia progowego. 
Wstrzyknięcia ATP do TMJ powodowały również zależne 
od dawki skrócenie latencji odpowiedzi EMG we wszystkich 
grupach (F3, 87=67,3; P<0,01, Ryc. 5B). Porównania grupo-
we ujawniły, że FS istotnie skracało latencję w porównaniu 
ze szczurami poddanymi procedurze pozorowanej (F3, 29=7; 
P<0,005) niezależnie od statusu względem E2. Wyniki te 
wskazują, że warunkowanie stresem było istotnym modula-

torem czynności EMG mięśnia żwacza wywołanej stymulacją 
TMJ; status względem E2 również przyczyniał się do wywo-
łanej czynności mięśni żwaczy u samic.

Omówienie
Anatomiczne i fizjologiczne różnice między blaszkami po-

wierzchownymi i głębokimi rogów tylnych rdzenia zostały 
dobrze udokumentowane; Chociaż ich rola pozostaje kon-
trowersyjna, większość badań skupiała się na efektach wyni-
kających z obrażeń, a nie z wpływu czynników środowisko-
wych [19, 24, 55]. Wyniki uzyskane przez nas w bieżącym 
badaniu wskazują, że chociaż neurony w  blaszkach po-
wierzchownych i głębokich kodują nasilenie bodźca z TMJ, 
to istnieją wyraźne różnicujące wpływy estrogenu i  stresu 
behawioralnego na neurony każdej z blaszek. Duże stężenia 
E2 istotnie zwiększały wywołane bodźcami z TMJ odpowie-
dzi neuronów w  blaszce powierzchownej niezależnie od 
warunkowania stresem; stężenia E2 nie miały natomiast 
wpływu na neurony w blaszce głębokiej. W przeciwieństwie 
do tego, warunkowanie za pomocą FS zwiększało wywoła-
ne bodźcami z  TMJ odpowiedzi z neuronów w blaszkach 
głębokich niezależnie od statusu względem estrogenu, na-
tomiast warunkowanie FS nie wpływało na czynność neuro-
nów w blaszkach powierzchownych. Aktywność EMG wy-
wołana bodźcami z TMJ była znacząco nasilona po FS; duże 
stężenia E2 również powodowały istotne, choć mniejsze, 
zwiększenie aktywności; wskazuje to, że neurony w części 
powierzchownej i głębokiej rogu tylnego wpływają na czyn-
ność EMG mięśnia żwacza wywołanej przez stymulację TMJ. 
Wyniki te sugerują, że wpływy wewnętrzne (status wzglę-
dem estrogenu) i zewnętrzne (stres) uczestniczą w nocycep-
cji z TMJ poprzez zmiany we własnościach reagowania na 
bodźce w  obszarze Vc/C1-2 w  sposób swoisty dla blaszki. 
Podłoże stwierdzanej w bieżącym badaniu swoistości wo-
bec blaszki jest niepewne; można jednak rozważyć trzy 
miejsca oddziaływania. Status względem estrogenu oraz 
stres behawioralny mogą działać obwodowo, wpływając 
wybiórczo na określone subpopulacje pierwszorzędowych 
neuronów dośrodkowych. Po drugie, czynniki te mogą dzia-
łać miejscowo, angażując wybrane subpopulacje neuronów 
rogów tylnych lub, po trzecie, mogą wybiórczo modyfiko-
wać rekrutację i/lub sygnał wyjściowy nadrdzeniowych en-
dogennych dróg kontroli bólu. Włókna czuciowe, które 
unerwiają staw kolanowy [20] i mięśnie przedniej łapy [49, 
54] kończą się w blaszkach powierzchownych i głębokich 
rogów tylnych rdzenia. Podobny warstwowy wzorzec ob-
serwuje się w  odniesieniu do włókien odśrodkowych bie-
gnących z  TMJ i mięśni żwaczy do obszaru Vc/C1-2 [5, 21, 
63]. TMJ i mięśnie żwacze są zaopatrywane głównie przez 
włókna czuciowe o małej średnicy [40, 68], które wykazują 
ekspresję TRPV1 [19, 35] lub izolektyny B4 (IB4) [3], podczas 
gdy ekspresja TRPV1 [6] i IB4 [41, 65] w obszarze Vc/C1-2 jest 
ograniczona do blaszek powierzchownych. Obwodowe 
podłoże swoistości blaszek wobec estrogenu i stresu w ro-
gach tylnych rdzenia mogłoby zatem wynikać z  oddziały-
wań dotyczących głównie niezmielinizowanych włókien C. 
Większość neuronów zwoju trójdzielnego (TG) wykazują-
cych ekspresję receptorów dla estrogenu (ER) to komórki 
małe lub średniej wielkości [7, 44]; nie wiadomo jednak, jaki 

Rycina 4
Wielkość całkowitej odpowiedzi (Rmag) na wstrzyknięcia 
ATP do TMJ, rejestrowana z jednostek TMJ w blaszkach 
powierzchownych (panel górny) i dolnych (panel dolny), 
definiowana jako reakcja na ATP u szczurów poddanych FS lub 
procedurze pozorowanej w warunkach HE lub LE. Liczebności 
prób: blaszki I-II, HE-FS=17, HE i procedura pozorowana=18, 
LE-FS=14, LE i procedura pozorowana=14; blaszka V, HE-
FS=11, HE i procedura pozorowana=13, LE-FS=10, LE 
i procedura pozorowana=7 jednostek. *P<0,05, **P<0,01 
w porównaniu z reakcją na PBS; b=P<0,01 w porównaniu 
z grupą poddaną procedurze pozorowanej; +=P<0,05; 
++=P<0,01 dla różnicy pomiędzy HE a odpowiednią grupą LE.

Rycina 4.  Wielkość całkowitej odpowiedzi (Rmag) na wstrzyknięcia 
ATP do TMJ, rejestrowana z jednostek TMJ w blaszkach 
powierzchownych (panel górny) i dolnych (panel dolny), 
definiowana jako reakcja na ATP u szczurów poddanych FS lub 
procedurze pozorowanej w warunkach HE lub LE. Liczebności 
prób: blaszki I-II, HE-FS=17, HE i procedura pozorowana=18, LE-
FS=14, LE i procedura pozorowana=14; blaszka V, HE-FS=11, 
HE i procedura pozorowana=13, LE-FS=10, LE i procedura 
pozorowana=7 jednostek. *P<0,05, **P<0,01 w porównaniu 
z reakcją na PBS; b=P<0,01 w porównaniu z grupą poddaną 
procedurze pozorowanej; +=P<0,05; ++=P<0,01 dla różnicy 
pomiędzy HE a odpowiednią grupą LE.
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aktywności; wskazuje to, że neurony w  części powierz-
chownej i  głębokiej rogu tylnego wpływają na czynność 
EMG mięśnia żwacza wywołanej przez stymulację TMJ. 
Wyniki te sugerują, że wpływy wewnętrzne (status wzglę-
dem estrogenu) i zewnętrzne (stres) uczestniczą w nocy-
cepcji z TMJ poprzez zmiany we własnościach reagowa-
nia na bodźce w  obszarze Vc/C1-2 w  sposób swoisty dla 
blaszki. Podłoże stwierdzanej w  bieżącym badaniu swo-
istości wobec blaszki jest niepewne; można jednak rozwa-
żyć trzy miejsca oddziaływania. Status względem estro-
genu oraz stres behawioralny mogą działać obwodowo, 
wpływając wybiórczo na określone subpopulacje pierw-
szorzędowych neuronów dośrodkowych. Po drugie, czyn-
niki te mogą działać miejscowo, angażując wybrane sub-

populacje neuronów rogów tylnych lub, po trzecie, mogą 
wybiórczo modyfikować rekrutację i/lub sygnał wyjścio-
wy nadrdzeniowych endogennych dróg kontroli bólu. 
Włókna czuciowe, które unerwiają staw kolanowy [20] 
i mięśnie przedniej łapy [49, 54] kończą się w blaszkach 
powierzchownych i głębokich rogów tylnych rdzenia. Po-
dobny warstwowy wzorzec obserwuje się w  odniesieniu 
do włókien odśrodkowych biegnących z  TMJ i  mięśni 
żwaczy do obszaru Vc/C1-2 [5, 21, 63]. TMJ i mięśnie żwa-
cze są zaopatrywane głównie przez włókna czuciowe 
o małej średnicy [40, 68], które wykazują ekspresję TRPV1 
[19, 35] lub izolektyny B4 (IB4) [3], podczas gdy ekspresja 
TRPV1 [6] i IB4 [41, 65] w obszarze Vc/C1-2 jest ograniczo-
na do blaszek powierzchownych. Obwodowe podłoże 
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ich odsetek zaopatruje również TMJ lub mięśnie żucia, ani 
jaki odsetek jest związany z włóknami niezmielinizowanymi. 
W izolowanych neuronach TG znakowanych w odniesieniu 
do TMJ, podawanie E2 zwiększało ogólną pobudliwość 
neuronalną; E2 nie wpływał jednak na neurony pobudzone 
przez kapsaicynę lub znakowane IB4, co wskazuje brak 
uprzywilejowanego wpływu na włókna C [28]. Aktywność 
dośrodkowa wywołana glutaminianem w TMJ była najwięk-
sza we włóknach przewodzących najwolniej; status wzglę-
dem estrogenu nie wpływał jednak na tę aktywność [12]. 
Stres behawioralny zwiększał wywoływaną bodźcami me-
chanicznymi pobudliwość włókien dośrodkowych biegną-
cych z mięśni tylnych łap u samców szczurów; nie odnoto-
wano jednak uprzywilejowanego wpływu na włókna nie-
zmielinizowane lub zmielinizowane [15]. Nie można rów-

nież wykluczyć obwodowego wpływu stresu na tkanki inne 
niż nerwowa [16]. W bieżącym badaniu FS zwiększało sa-
moistną aktywność i zmniejszało dawkę progową ATP nie-
zbędną do aktywowania jednostek TMJ w blaszkach głębo-
kich, ale nie w powierzchownych, co jest spójne z efektem 
obwodowym; nie stwierdzono jednak zmian w zakresie re-
akcji na mechaniczną stymulację skóry pyszczka. Zatem, 
mimo że nasze dane wskazują, że status względem estroge-
nu oraz stres behawioralny wpływają na niektóre aspekty 
aktywności neuronów związanych z TMJ poprzez mechani-
zmy obwodowe, same te działania nie wystarczą dla wyja-
śnienia swoistości względem blaszek. Swoistość blaszek 
w nocycepcji TMJ mogła wynikać z miejscowego oddziały-
wania statusu względem estrogenu oraz stresu behawioral-
nego na subpopulacje neuronów rogów tylnych. Blaszki 

Rycina 5
Wpływ statusu względem E2 oraz stresu psychofizycznego na rejestrowaną w EMG aktywność mięśnia żwacza wywołaną 
wstrzyknięciami ATP do TMJ. (A) aktywność EMG mięśnia żwacza wywołana przez stymulację TMJ zwiększała się istotnie w sposób 
zależny od dawki po FS i procedurze pozorowanej, a także w warunkach HE i LE. (B) latencja odpowiedzi zmniejszała się istotnie we 
wszystkich badanych grupach. Liczebności prób: HE-FS=9, HE i procedura pozorowana=8, LE-FS=8, LE i procedura pozorowana=8 
szczurów. **P<0,01 w porównaniu z reakcją na PBS; a=P<0,05; b=P<0,01 w porównaniu z grupą poddaną procedurze 
pozorowanej; +=P<0,05; ++=P<0,01 dla różnicy pomiędzy HE a odpowiednią grupą LE.

Rycina 5.  Wpływ statusu względem E2 oraz stresu psychofizycznego na rejestrowaną w EMG aktywność mięśnia żwacza wywołaną wstrzyknięciami ATP do 
TMJ. (A) aktywność EMG mięśnia żwacza wywołana przez stymulację TMJ zwiększała się istotnie w sposób zależny od dawki po FS i procedurze 
pozorowanej, a także w warunkach HE i LE. (B) latencja odpowiedzi zmniejszała się istotnie we wszystkich badanych grupach. Liczebności prób: HE-
FS=9, HE i procedura pozorowana=8, LE-FS=8, LE i procedura pozorowana=8 szczurów. **P<0,01 w porównaniu z reakcją na PBS; a=P<0,05; b=P<0,01 
w porównaniu z grupą poddaną procedurze pozorowanej; +=P<0,05; ++=P<0,01 dla różnicy pomiędzy HE a odpowiednią grupą LE.
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swoistości blaszek wobec estrogenu i  stresu w  rogach 
tylnych rdzenia mogłoby zatem wynikać z  oddziaływań 
dotyczących głównie niezmielinizowanych włókien C. 
Większość neuronów zwoju trójdzielnego (TG) wykazują-
cych ekspresję receptorów dla estrogenu (ER) to komórki 
małe lub średniej wielkości [7, 44]; nie wiadomo jednak, 
jaki ich odsetek zaopatruje również TMJ lub mięśnie żu-
cia, ani jaki odsetek jest związany z włóknami niezmielini-
zowanymi. W  izolowanych neuronach TG znakowanych 
w odniesieniu do TMJ, podawanie E2 zwiększało ogólną 
pobudliwość neuronalną; E2 nie wpływał jednak na neuro-
ny pobudzone przez kapsaicynę lub znakowane IB4, co 
wskazuje brak uprzywilejowanego wpływu na włókna C 
[28]. Aktywność dośrodkowa wywołana glutaminianem 
w TMJ była największa we włóknach przewodzących naj-
wolniej; status względem estrogenu nie wpływał jednak 
na tę aktywność [12]. Stres behawioralny zwiększał wy-
woływaną bodźcami mechanicznymi pobudliwość włó-
kien dośrodkowych biegnących z  mięśni tylnych łap 
u samców szczurów; nie odnotowano jednak uprzywilejo-
wanego wpływu na włókna niezmielinizowane lub zmieli-
nizowane [15]. Nie można również wykluczyć obwodowe-
go wpływu stresu na tkanki inne niż nerwowa [16]. 
W  bieżącym badaniu FS zwiększało samoistną aktyw-
ność i zmniejszało dawkę progową ATP niezbędną do ak-
tywowania jednostek TMJ w blaszkach głębokich, ale nie 
w  powierzchownych, co jest spójne z  efektem obwodo-
wym; nie stwierdzono jednak zmian w zakresie reakcji na 
mechaniczną stymulację skóry pyszczka. Zatem, mimo 
że nasze dane wskazują, że status względem estrogenu 
oraz stres behawioralny wpływają na niektóre aspekty ak-
tywności neuronów związanych z TMJ poprzez mechani-
zmy obwodowe, same te działania nie wystarczą dla wy-
jaśnienia swoistości względem blaszek. Swoistość 
blaszek w nocycepcji TMJ mogła wynikać z miejscowego 
oddziaływania statusu względem estrogenu oraz stresu 
behawioralnego na subpopulacje neuronów rogów tyl-
nych. Blaszki powierzchowne w regionie Vc/C1-2 zawierają 
znacznie więcej neuronów z ER niż blaszki głębokie [3, 7], 
co jest spójne z  wybiórczym wpływem E2 na neurony 
TMJ obserwowanym w bieżącym badaniu oraz w naszej 
wcześniejszej pracy [70]. Duży odsetek neuronów zawie-
rających ER w blaszkach powierzchownych (ale nie w głę-
bokich) w  regionie Vc/C1-2 wykazuje również ekspresję 
mRNA preproenkefaliny lub receptora podobnego do re-
ceptora opioidowego [1, 29]. Neurony produkujące enke-
falinę oraz receptory opioidowe w rogu tylnym rdzenia są 
kluczowymi składowymi dróg modulujących ból i  podle-
gają regulacji przez estrogeny [1, 29], co wskazuje, że 
swoistość względem blaszek mogłaby wynikać z troficz-
nych wpływów podawania E2 na subpopulacje neuronów 
w  obwodach lokalnych. Opisywaliśmy uprzednio, że wy-
wołane morfiną zahamowanie jednostek TMJ w  blasz-
kach powierzchownych (ale nie w głębokich) zależało od 
statusu względem estrogenu u samic szczurów [69]. Ro-
dzaj bodźca również mógłby przyczyniać się do wybiór-
czego efektu wywieranego na neurony w  blaszkach po-

wierzchownych, ponieważ odpowiedzi wywołane 
podaniem ATP były nasilane przez duże stężenia E2, pod-
czas gdy nie stwierdzano takiego wpływu na odpowiedzi 
na bodźce skórne. Dane naukowe wskazujące, że swoiste 
względem blaszek oddziaływania stresu behawioralnego 
były następstwem oddziaływania na wybrane subpopula-
cje neuronów rogów tylnych nie są zgodne. Powtarzane 
FS zwiększało fosforylację kanałów potasowych głównie 
w  powierzchownych blaszkach rogów tylnych rdzenia 
[36]; ekspresja neuronów wykazujących obecność fosfo-
-CREB w rogach tylnych rdzenia była zwiększona zarówno 
w blaszkach powierzchownych jak i głębokich i nie zależa-
ła od statusu względem estrogenu [23]. Miejscowe od-
działywania E2 na poziomie rogu tylnego mogłyby zatem 
przyczyniać się do swoistego względem blaszki wpływu 
na jednostki TMJ, podczas gdy miejsce, w którym oddzia-
ływanie stresu behawioralnego wywiera wpływ na prze-
twarzanie informacji z TMJ jest mniej pewne. Drogi mo-
dulujące ból wychodzące z  istoty szarej 
okołowodociągowej i  głowowej brzuszno-przyśrodkowej 
części opuszki (PAG-RVM) od dawna są wiązane z prze-
czulicą indukowaną przez stres [31, 47]. Stres behawioral-
ny aktywował neurony w RVM [33], podczas gdy miejsco-
we hamowanie RVM zapobiegało przeczulicy 
wywoływanej przez powtarzane FS [34] lub inne modele 
przewlekłego stresu [60, 61]. Włókna odśrodkowe z RVM 
rzutują do blaszek powierzchownych i głębokich rogu tyl-
nego rdzenia [4, 26]; istnieją jednak dane anatomiczne [37, 
42] i  fizjologiczne [14, 48] wspierające przypuszczenie 
o  odrębnej kontroli neuronów nocyceptywnych w  neuro-
nach blaszek powierzchownych w porównaniu z głęboki-
mi. Szczególnie Heinricher i wsp. [31] podali, że stymula-
cja układu PAG-RVM preferencyjnie modyfikowała sygnał 
wchodzący włóknami C do neuronów rogów tylnych rdze-
nia kręgowego, chociaż w badaniu owym nie porównywa-
no wyników z blaszek powierzchownych i głębokich. Wy-
biórcza ablacja neuronów zawierających NK-1 
w blaszkach powierzchownych rogu tylnego rdzenia krę-
gowego zmniejszała zachowanie nocyceptywne [50] 
i uwrażliwienie neuronów położonych głęboko w rogu tyl-
nym [66]; jeśli jednak uwzględniono neurony z blaszek po-
wierzchownych i głębokich, nie stwierdzono uprzywilejo-
wanego wpływu na którekolwiek z  nich [39]. Liczba 
włókien C docierających do głębokich warstw rogów tyl-
nych jest niewielka [9], dlatego jedna z  możliwych dróg, 
które mogą wpływać na swoistość względem blaszek 
oraz na efekt FS wywierany na jednostki TMJ, obejmuje 
neurony wstawkowe rogu tylnego w  blaszkach powierz-
chownych, które otrzymują sygnały za pośrednictwem 
włókien C i rzutują również do blaszek położonych głębiej 
[25, 43, 59]. Rodzaj bodźca również mógł przyczynić się 
do uzyskanych wyników, ponieważ w  bieżącym badaniu 
FS nie wywierało wpływu na wielkość odpowiedzi wywo-
łanych ze skóry pyszczka w jednostkach TMJ. We wcze-
śniejszych badaniach donoszono również, że zstępujące 
drogi kontrolne wywierały większy wpływ na sygnał z tka-
nek głębokich w porównaniu z sygnałem ze skóry dociera-
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jącym do neuronów rogu tylnego [17, 72]. Badania te 
wskazywały zatem, że w  swoistym względem blaszki 
wpływie FS na jednostki TMJ w blaszkach głębokich rogu 
tylnego mogłyby pośredniczyć zróżnicowana rekrutacja i/
lub sygnał wychodzący ze zstępujących ośrodków kontro-
lnych w pniu mózgu. Aktywność EMG mięśnia żwacza wy-
wołana stymulacją TMJ była znacząco nasilona po FS; 
stan po podaniu dużej dawki E2 również powodował istot-
ne zwiększenie tej aktywności. Wskazuje to, że neurony 
w blaszkach powierzchownych i głębokich regionu Vc/C1-2 
odgrywają rolę w modyfikowaniu aktywności EMG w mię-
śniu żwaczu. Donieśliśmy uprzednio, że miejscowa bloka-
da obszaru Vc/C1-2 zapobiegała zwiększeniu aktywności 
EMG wywołanej pobudzeniem TMJ u samców szczurów 
[53]. We wcześniejszych badaniach na samicach szczu-
rów wykazano, że zwiększenie aktywności mięśni żwaczy 
wywołane przez pobudzenie TMJ nasilało się w  warun-
kach dużego stężenia E2 [13], co pozostaje w  zgodzie 
z  wynikami bieżącej pracy. Aktywność EMG mięśni żwa-
czy była szeroko wykorzystywana jako behawioralna mia-
ra nocycepcji TMJ [10-12, 73]. Status względem estrogenu 
oraz stres behawioralny, czyli czynniki ryzyka uważane za 

kluczowe w uporczywym bólu szczęki, wywierały znaczą-
cy i swoisty wobec blaszki wpływ na własności kodowania 
neuronów reagujących na bodźce z TMJ, znajdujących się 
w  regionie Vc/C1-2. Wyniki te wspierają hipotezę, zgodnie 
z którą neurony reagujące na pobudzenia z TMJ, znajdują-
ce się w blaszkach powierzchownych i głębokich regionu 
Vc/C1-2 uczestniczą w odmiennych aspektach nocycepcji 
TMJ u samic, co może przyczyniać się do zmienionej ak-
tywności mięśni żwaczy wywoływanej przez TMJ podczas 
uporczywego stresu psychofizycznego. 
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