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FlZoLoGIA zw|ERZĄT
ZYGMUNT EWY
Krakóu

Dziołolnośćbodowczo z zokresu fiziologii z-wierzql w okresie
międzywoiennym i powoiennym w Polsce*)
Pracując na uczelni weterynaryjnej, medycznej i rolsię neurosekrecją u owadórv, a który zostaŁ rozniczej oraz mając liczne kontakty naukowe z InstytustrzeIany przez Niemców,
tami i Komitetami Po]skiej Akademii Nauk pragnę
Kazimierza Białaszewicza (lBB2-1943), profesora fiprzedstawić działalnośćbadawczą jednej z dyscyplin - zjologii zwierząt na Wydziale Biologicznym Uniwernauk biologicznych, jaką jest fizjologia zwterząt.
sytetu Warszawskiego, prowadzącego badania nad
Nauki fizjologiczne w Polsce zostały zapoczątkowane
metabolizmem u owadów,
w XIX wieku, a za prekursora polskiej fizjologii uwaFranciszka Czubalskiego (1BB5-1965), profesora Uniża się Jędrzeja Śniadeckiego (1 76B-lB3B), prof e,sora - wcrsytetu Warszawskiego, badacza fizjologii układu
chemii i medycyny Uniwersytetu Wileńskiego. Wśród
nerv/owego, mięŚniowego oraz krąŻenia,
wybitnych fizjologów polskich wymienia się:
* Jerzego Konorskicgo (1909-1973) , ucznl,a Pawłowa,
Marcelego Nenckiego (184?-1901), profesora chemii
prof esora Inrstytutu Biologii Doświadczalnej im.
- fizjologicznej w Bernie i Petersburgu,
który praM. Nenckicgo w Warszawie, zajmującego się fizjolocował m in. nad chemią hemu i hematoporfiryn,
gią mózgu
Leona Marchlewskiego (1869-1946), profesora Uniprzedstawionych wybitnych nazwisk są przedWśród
- wersytetu Jagiellońskiego, pracującego nad chemizstawicielc nauk medycznych, chemicznych oraz biolomem chlorofilu,
gicznych.
Leona PopieIskiego (1B66-1920), profesora farmaFizjologia zwierząt gospodarskich w okresie między- kologii Uniwersytetu im. Jana Kaztmierza we Lwowojennym była wykładana w Uniwersytecie Warszawwie, zajmującego się rolą histaminy w sckrecji wy- skim i Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwodzielania,soków żołądkowych.
w].e.
W okresie międzywojennym działali:
Na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu WarNapoleon Cybulski (1B54-1919), profesor fizjologii szawskiego profesorcm fizjologii
zwierząt był dr med.
- Uniwersytetu Jagie1Iońskiego, który
za jmował się
Bolclsław Gutowski, wychowanek prof . Czubalskiego"
elektrofizjologią oraz przewodzenicm bodźców w i(arierę naukową rozpocząŁ na Wydziale Lekarskim
w
układzie nerwowym,
1923 r., a kierownikiem Katedry Fizjologli Zwierząt
Adolf Beck (1863-1942), profesor fizjologii Uniwer- Uniwersytctu Warszawskiego został w 1930
r. W czasie
- sytetu Lwowskiego, zajmujący
się podobnie jak prof.
wojny, z nicwoli rosyjskiej, przedostał się do Armii
CybuJ,ski sygnałami clektrycznymi w mózgu; prof. Andersa. Był
wykładowcą Królewskiej Akademii WeBeck zmarł w gettcie lwowskim,
terynaryjnej w Edynburgu. W lg47 r. wrócił do Polski
Jakub Parnas (1884-1949), profesor chemii lekar- i ponownie objął kierownictwo
Katedry Fizjologii Zwie- skiej Uniwcrsytetu Lwowskiego, a następnie
dyrek- Tząt na Uniwersytecie Warszawskim, Początkowe zaintor Instytut Chemii Biologicznej w Moskwie, który teresowania prof . Gutow,skicgo dotyczyły
zagadnień mezajmował się blochemią mięśni;prof. Parnas zmarł dycznych związanych
z
fizjologią krążenia oraz układu
tragicznie w Moskwie po aresztowaniu i osadzeniu
u ludzi, zaśw okresie późniejszym badania
w więzieniu za poglądy niezgodne z teorią Łysen* nerwowego
swoje skoncentrował nacl procesami trawienia u zwiekowską.
rząt gospodarskich.
Jako twórców fizjologii porównawczej na\eży przyW Akadernii Medycyny Weterynaryjnej wc Lwowie
pomnieć:
profesorem
fizjologii zwietząt był prof. Andrzej KIiStefana Kopcia (1BBB-1941), profesora Instytutu
- Golspodarki Wiejskiej w Puławach,
siecki, wychowanek prof. Ado]fa Becka, który w Ig29r.
który zajmował objął kierownictwo
Katedry Fizjologii Zwierząt. Zaintcrcsowania prof. Klisieckiego dotyczyły przede wszystkim fizjologii układu krążenia ze szczegóInym uwzględnieniem roli histaminy otaz fizjologii nerek. W tym
IJJ, w oklesie 1950-53 na wydziale Rolniczym UJ, zaśod ].953 _1983
w Katedl,ze Fizjolo8ii Akademii Rolniczei w Krakowie.
okrc|sic w Katedrze Fizjologii Zwterząt pracowali: dr
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Zbigni,ew Augustyn, który zginął w czasie bombardowania Lwowa w 1941 t, oraz lck. wct. Stefan Sowiński,
który w czasie wojny przebywaŁ za granicą, ukończył
studia medyczne specjalizując się w położnictwie i obecnie jest profesorem ginekologiem na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie.
Chemię fizjologiczną w omar,vianym okresie prowadził prof. Wacław Moraczewski, członek PAU, chernik
r lekarz z wykształcenia, absolwcnt Uniwcrsvtetu w
Zurichu, wielki humanista, interersujący się nie tylko
zagadnieniarni z dziedziny fizjologii ncrek. lecz rórł,nież literaturą i sztuką. Był on wybitnym pedagogiem,
człowiekicm o niebywałcj pracowitości oraz patriotyzmie, o czym świadczy m.in. fakt, że po odzyskaniu nicpodJ.egłościpowrócił ze Szwajcarii do kraju
Bezpośrednimnastępcą prof , Moracze-wskiego był
prof. Włodziemierz Mozołowski, również 1ekarz, członek
I)AU, wychowanek szkoły wybitncgo biochemika prof.
Parnasa, który później został kierownikicm Zakładu
Biochemii w LTniwersytecie im. Stef ana Batorego w
Wilnie, a w okresie powojennym w Akadcmii Medycznej w Gdańsku. Prof. Mozołowski był adiutantem marszałka Jozcfa Piłsudskiego, do któr5lch to cza,sów związanych z walkami legionistów często narviązywał, przybliżając rv ten sposób historię dzicjółv narodu
W Katedrze Chemii Fizjologicznej pracowali" między
innymi:
doc. Stefan Grzycki, lelrarz wcterynarii, któr5l zaj- mował się przedc wszystkim biochemią mctabolizmu
mięśni u koni. Po wojnie pozostał we Lwowie i prowadził Katcdrę. ZostaŁ wyróżniony członkostwem
Ukraińskiej Akademii Nauk,
dr Tadcusz Sadowski i dr Witold Gucwa, zamordo- wani w Katyniu,
Henryk Kraczkowski, późniejszy profesor AR w Lu- blinie,
Zdzisław Larski, późniejszy profesor wirusologii ART

-

,,v Olsztynie,

Zbigniew Jara, późniejszy profesor fizjologii Uni-

- wcrsytetu Wrocławskiego,
Zygmunt Ewy, pożniejszy profesor fizjologii AR lv
- Krakowie.
Wrazenia zvłiązane z profesorami okrcsu międzywojcnncgo, jaki.e pozostały mi w pamięci, to przcdc
.,vszystkim rzadko spotykana pracowitość, duza wiedza,
szlachetność oraz wielki patriotyzm, który zosta1 nam
zaszczepiony i który pozwolił przctrr,vać trlrdne czasy
okupacji sowieckiej i niemieckiej.

vr okresie międzywojennym fizjologię zwierząt plolvadzili lv większości przypadków lekarze mcdycyny,
stąd też prace badawcze dotyczyły głównic zagadnień
fiz jologii ogólne j oraz fiz jologii człowieka, a jedynie
z niclicznyrni wyjątka_mi zwierząt gospodarskich.
W-okrersie powojennym w Polsce podobnie jak i w świecie zajęto się bliżej fizjologią zwterząŁ gospodarskich,
Vy' kraju po,ńIstały uczelnie rolnicze wraz z wydziałami
zootechnicznymi, w których powoływano Katedry Fizjologii Zwierząt zakładając, ze jest to podstawowa dyscyplina wiedzy, na której opiera się 1ecznictwo i hodowla zwierząt.
Obecnie w kraju istnieje B uczclni rolniczych z B wydziałami zootechnicznymi oraz 4 wydziałami weteryna-

ryjnymi. Oprocz uczelni istnie ją instytuty badawczc,
lv których znajdują się zaklaCy fizjologii, a miano.ń/icie:
Instytut Fizjologii i Zywicnia Zwierząt PAN w Jabłonnie, Instytut Gcnctyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Centrum Agrotechniki i Wciervnarii PAN w

Olsztynie oraz Inrstytut Zootechniki w Ba]icach We
wszystkich tych jednostkach prowadzone są badania,
których obiektem dośr,ł,iadczalnymsą przede wszystkim
zwietzęta gospodarskie. Mozna więc powicdzicć, iż rozrvój fizjologii z,,vierząt tozpoczął się zasadniczo dopiero
r.v

okrcsie powojennym.

\I/ Warszarvic na Wydziale Weterynar5ljnym przez
sze|eg lat kierownikien Katedry Fizjologti Zwierząt
był prof, Bclesław Gutowski. Wychował on wie].u ucz-

niów, którzy pracują \ł, róznych ośrodkach badawczych.

Do nich należą:

prof, Tadeusz Krzymowski, kierownik l{atedry
- Fizjologii Zwierząt rł. ART Olsztyn oraz dyrektor
Centi:um Ag-rotechniki i Wcterynarii PAN w OlsztynlC,

prof, Wiesław Barej, kierownik Katedry Fizjologii
- ZłłierzątWydziału Wcterynaryjnego SGGW-AR w
Warszawic,

prof. Janusz Gil1. kieicwnik Kaiedry F'izjologii
- Zwierząt Uniwersytetu \Ą/arszawskiego,
prof Lcon Fe]iński, który przez pervien okres czasu
- był kielownikiem Katedry Fizjologii Z:;,,ierząt AR
rł, Szczecinic,

oraz nicżyjący już doc. Stanisław Koźrniński.
-Do szkoły warszawskicj należą też: prof. Gustaw Ku1asek, prof, Stanisław Garwacki, doc. Tadeusz Motyl,
doc. Barbara Krasicka oTaz doc. X,laria Wiechctek.
Głó-wnym kierunkiem badań prowadzonych w Katedrze

jcst fizjologia przewodu pokarmorł.cgo o!az rcgulacja
hormonalna i przemiany związków oiganicznych w
tk_ankach zwierząŁ.

W ośrodku lvrocławskim bczpośrednio po wojnie kierownikiem Katedry Fizjologii Zwictząt został prof . Andrzej Klisiecki. Był on nie tylko organizatorem Wydziału Weterynaryjnego, ale także z jcgo inicjatywy
porł.stało Studium Wychowania Fizycznego. Pod kierunkiem prof Klisieckiego uzyskali stopnie samodzielnych pracownikór,v nauki: prof Tadeusz Garbuliński,
który rspecja]izował się w naukach farmakologicznych;
prof , Marian Pytasz, który ob jął Katedrę Fiz jologii
Sląskim lv Katowicach; prof. Grzcgorz Załucki, który
po przejścir-r prof. Klisieckiego do Akademii Medyczncj został kierorvi.ikiem Katedry Fizjologii Zwierząi.

Obccnie współpracownikami prof. Załuckicgo są: prof.
Józef De.yneka i prof Dionizy Zięba. Tematyka badawcza Katedry związana jest z fizjologią przewodu
pokarmorvego, a w szczególności z jego motoryką, sekrecją soków trawiennych oraz wymianą gazową u zwierząt przcżulvających.

W Akademii Rolniczcj lv Krakowie istniały dwie
Katedry zajmującc się fizjologią zwierząt, a mianowicie: FizjoJ,ogii Zwierząt i Fizjologii Rozrodu.
Kierorł-nikiem Katedr1l Fizjologii Zwiarząt od momentu povrstania Uczelni był prof. Zygrnunt Ewy, Pod
jego kierunkiem pracowali m.in.: prof. Stanisław Bobek
ol-.ecny kierownik Katedry, prof. Janusz Rząsa
i doc,- Józef Niezgoda. Ponadto przcz per,vien okres czasu ściślczwiązani z tą jednostką byli: doc. Halina
Pigoń
mieszkająca cbccnic w Sztokholmic, pcłniąca
przez -dłuższy okres czasu rolę wykładowcy fizjologii
zv,ierząt rłl krajach aflykańskich, prof Ewa Brzeziriobecni
ska-Slebodzińska i prof. Andrzej Slcboduiński
pracownicy oddziału PAIti w Poznaniu, dr Stanisław
pracujący w USA i doc Andrzcj Bielański
I{ahl
praco,nlnik naukoprof, Krzysztof Cen€|,
w Kanadzie,
wy Uniwersytetu w Australii, prof. Abdel-Raheil Taha
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pracownik Liniwcrrsytetu w Kairze, Flzjoiogii Zwierząt Akadernii Rolniczej rv Lublinie jest
prof. Andrzej Łysak zajmujący się obecnie fizjotogią pIof . Tadcusz Studziński. Pracownikami naukowymi
ryb w Instytucie Zootechniki w Krakowie, prof. Jutian Zakładu są: doc. Marian Wiśliński, prof, Balbara NaKamiński
kierownik Katedry Zywienia Zwierząt AR górna-Stasiak, doc. Krystyna Radymska-Wawrzyniak;
- doc. Tadeusz Kołczak
w Krakowie,
kierownik Za- na emeryturę odszedł doc. Stanisław Patyra. Głównym
kładu Przetwórstwa Produktów Zwierzęcycłl,
AR \Ą, kierunkiem działalnościnaukowej ośrodkaiubelskiego
Krakovuie oraz nieżyjący już doc. Kazimierz Wójcik.
jest fizjologia przewodu pokarmowego zwierząt użytKierunki badań Katedry dotyczą endokrynologii zwie- kowych oraz fizjologiczne mechanizmy adaptacji postL"ząt z uwzględnienicm procesów rozrodu i mechaniznatalne j.
mórv adaptacyjnych u ssaków i ptaków
W Poznaniu znajdują się dwie jednostki naukowe,
Twórcą kierunku badań nad rozrodem zwierząt rł, w których prowadzone są prace z zakresu fizjologii
krakowskiej Akademii Rolniczej był wybitny specja- zwierzą1, a tnianorł,icie:
iista z tego zakresu prof. Władysław Bielańs}<i (1911Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt AR, któczłcnek PAN, uczeń prof. Romana Prawocheń- rej- kierownikiern był początkowo prof . med. Lech
-1982),
skiego
znawcy hodowli zwierząt, na którego rozwój Działoszyński, a naslępnj,e prof. Mirosława A,{aciejew- znaczny wpływ wywarł prof.
naukowy
Zygrnunt Gro- ska i, doc. Urszula Prusiewicz-Witaszek. Tematyka
dziński, kieror,vnik Katedry Anatomii Porównawczej badawcza Katedry doŁyczy stymulatorów sekrecji horUniwerrsytetu Jagie1lońskiego. Do współpracowników. mcnów biorących udział lv metabolizmie tkankowym
czy wychowanków prof. Bielańskiego za),l,cza się: prof. oraz keratynizacja w aspekcie genetycznym;
Stef ana Wierzbowskiego (Instytut Zootechniki), prof
Oddział Centrum Agrotechniki i Weterynarii
l{azimierza Rosłanowskiego (Instytut Wetervnarii, Od- PAN
- w Poznaniu, którego kierownikiem
jest prof.
dział w Swarzędzu) i prof. Mariana Tischnera
obecAndrzej
Slebodziński
i
współpracownikiem
prof,
Ewa
- jego Brzezińska-Ślebodzińska.
ncgo kierownika Katedry Rozrodu Zwlcrząt oraz
Profil badawczy tej placówwspółpracorvników: plof. Kazimierza Kosiniaka i doc. ki dotyczy fizjologii i patofizjologii wzrostu i rozrvoju
Adama Okólskiego. Ponadto przez pewien okres czasur rv okresie prenatalnym i neonatalnym.
pod kicrunkiem prof. Bielańskiego pracowali: prof.
W Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy .wAndrzej Laszczka (Instytut Zootechniki), prof. Zdzisław Instytucie
Zootechnicznym Katedrą Fizjologii ZwieBoryczko (SGGW-AR), prof. Tomarsz Janowski
obccTząŁ kieruje prof . Henryk Bieguszewski. Tematyka
ny kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Srodowiska badań Katedry dotyczy fizjologii
krwi i metabolizmu
Wiejskicgo AR w Krakowie oraz prof. dr Stanisłarł, u zwierząt futerkowych,
.Iarosz, obecny kicrownik Katedry Zwierząt FuterkoW Akadernii Rolniczej \,v Szczecinie, na Wydziale
wych AR w Krakowie. Tematyka badawcza Katedr1,Zootechnicznym
pierwszym kierownikiem Katedry
dotyczy biologii rozrodu zwierząt, w szczególności rozrodu koni, unasienniania zwierząt i przeszczcpiania za- Fizjologii Zwtcrząt był prof . Samuel Rotenberg, po nim
prof. Leon Feliński, a obecnie prof. Stanisław Bararodków.
now-Baranowski. Tematyka badawcza tej jednostki
W Instytucie Zootechniki w Balicach k Krakowa kic- związana jest
problematyką
przemianv
rownikiem Zakładu Fizjologii Rozrodu Zwierząt jest rvodno-mineralnejz oraz procesów dotyczącą
adaptacji do środoprof . Stefan Wierzbowski, z którym wspólpracują: prof.
,uviska rv okresie neonatalnym zwierząi gospodarskich,
Andrzej Laszczka oraz plof . Zdzisłau, Smorąg, W zespoOrganizatorem Pracowni Fizjologicznej w Instytucie
Ie tym był rownież doc, Edward Wierzchoś, który od
Fizjologii
i Zywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie jest
jest
19BB r.
samodzielnym pracownikicm nauki w Kaprof. Eugeniusz Domański, zasłużony badacz zagadnień
tedrze Rozrodu Zwterząt AR w Krakowie.
z zakresu układr_r wewnętlznego wydzielania, ośrodkoW Olsztynie istnieją dwie placólvki fizjologicznc: Ka- r,vego układu nelwowego araz rozrodu zwierząt, W
tedra Fizjologii Zwierząt przy Wydziate Zootechnicz1nstytucie problemami f izjologii za jmują się: proi.
nym Akademii Rolniczo-Technicznej oIaz Centrum Bernard Barcikowski, prof . Józef Kochman,
prof
Agrotechniki i Weterynarii PAN Obie jednostki pow- Franciszek Przekop oraz doc. Jolanta Polkowska.
.

.

stały dzięki inicjatywie prof. Tadeusza Krzymowskiego,
Kierownikiem Pracowni Fizjologicznej Instytutu Gespecjalisty z zakresu fi,zjologii i endokrynologii rozrodu. netyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu jest
Pod jego kierunkiem zdobyti samodzielnc stopnie nau- prof. Bogdan Sadowski, z. którym współpracuje prof.
kowe i pracują: w ART
prof. Halina Krzymowska,
Adam Kołłątaj.Tematyka badawcza Pracor,vni dotyprof. Jadwiga Przała - obeclly kierownik Katedry, czy sianów stre:owych u zwierząt, zaśkierownikiem
- Kotwica, doc. Adam Zięcik,
doc. Luiza Dusza, dcc. Jan
terenorvego ZakłaCu Doświa,dczalnego w Popietnie jest
prof. Stefania Iwańska
obccnie w Instytucie Zywie- prof. Zbigniew Jaczewski, który zajmuje się fizjologią
- AR-T O1sztyn, prof. Fran- poroza u jeleni,
rria i Gospodarki Paszowej
ciszck Przała
kierownik Katedry Zoohigieny AR-T
Uwzględnia jąc główne kierunki
pcszczegó1- poza Akademią
Olsztyn, czy też
prof. Henryk Bie- nych placowek zauważyć rnożna, żebadań
dotyczą
one przeguszewski
kierownik Katedry Fizjologii
Zwierząt AR de wszystkim zagadnień związanych z endokrynologią,
w Bydgoszczy. Głównym kierunkiem badań Katedr;r
jest hormonalna i nerwowa regulacja procesów rozrod- fizjologią procesów rozrodu i procesów trawienia craz
mechanizmów adapiacyjnych u zwierząt.
czy ch zwierząt gospodarskich.
Z przedstawionych danych wynika, że w katedrach
W Lublinie kierownikiem Katedry F'izjologii Zwie- fizjologicznych uczelni rolniczych, instytutach badawTząt ówczesnej Wyzsze j Szkoły Rolniczej był przez czych PAN, jak i resortowych jest zatruCnionych popewien okres czasu prof. Wiesław l]ołobut wywodzący nad 30 pracowników nauki ze stopniem profesora lub
się z Katedry Fizjologii Człowieka Wydziału Lekarskicdccenta. Wielu z nich oCbyło staże zagraniczne w znago Uniwcrsytetu im. J. Kazimierza we Lwowie. Następnych placówkach badawczyc|t t posiada duze kwalifinie funkcję tę aprawował prof , Marian Pytasz
11ę7ęy1
kacjs naukowe, Pracują oni w 13 placowkach zajmuprof . Klisieckiego. Kierownikiem obecncgo -Zakładu jących się fizjologią zwierząt,

jąc

jenny okres rczwoju nauk fl,zjologicznych stwierdzić rnożna, że wztasta ranga prac badawczych w tej dziedzinie, a naukowcy polscy publikują prace w poważnych czasopismach zagranicznych
i biorą udział w krajowych i międzynarodowych konOcenia

powo

gresa-clr. W 1990 r. w Krakc,wie odbył się Kongres
Folskiego Towarzystwa Fizjo!o3icznegoJ na ktorym
2 sympoz ja zosta,ły poświ.ęcone fizjologii zwierząt

gospcdarskicil.
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Próbo oceny biotrocrsforrnocyinei oktywnościwqiroby u cielqł
przy po!"tlocy uproszczonego łesiu onlypirynowego
Katedla Fizjologii zwielząt wydziału zootechnicznego AR,
ul. Doktola Judyma 6,

Sumrnary
Trials to evaluate biotransforrnatic activity of the liver
in caives using a siłnplified antypyrir.e test

In the experinrent done on 50 calves red and white,
a3ed 1t3-12 days, were determineo] plrarmacokinetic parametcrs of antyp_r,lilte basing on chan§es of tire copecątratirln cf t)rc rlrug in blood after 30 min, 1, 2, Ą, 6, 8, 12 znĄ
24 h (a full variant), and in simplified variants, i.e. aftęr
ł,8 and 12h, (variant B), ł,8 and Zrt (veriant C),4 and 2ł,.)r
(variant D) and 8 and 24 h (variłnt E) after intłavenous
injection cf antypyrine at a dose cf 15 mg/kg of body
weiglrt. It was found that it is possilrie to evaluate precisely a lrictrlnsfornretive activity of the livcr (activity of
tile sysi*:n: of micr:csomel moncorygenases (nl}IO) conjugated with cytochrome P-450 in calves when a simpilified
vałiirnt ol tire antypyrine test is used in whieir only 2 or
3 sampies of blood lre eraminecl and the concełi,trcti,rn of
fenazonr: is rIcterrriined. The pharmocokinetic parameters
foł :r,n§;,pyrine (in sirrplified varionts) ivc:,e crlrrelated
significantly (r: 0.950) with data obtained in a full test.
The highest correlation (r : 0.990) was noted when blood
sałng.ics were examined after 4, 8 and 24 h since entypyrine
injcction.

Antypiryna (fenazon) jest modelową substancją farmakologiczną, służącądo oceny metabolicznej wydolnościsystemu monooksygenaz mikrosomalnych (MMO)
hepatocytów, sprzężonych z cytochromem P-450 (4, 15,

?1-466

Szczecin

Mater ał i metody
Doświadczenie przeprowadzono n 50 cielętach rasy cb.
w wieku ,10-1ż dni, o średniej asie ciała 38 + 2 kg.
W czasie trwania badań zwierzęta utrzymywane były w
kojcach pojedynczych i
tymi normami. Przed

poddano zabiegowi kate
nej. Założenie kateteru

piryny oraz pobieranie
CzaS u.

Test antypirynowy wykonano u każdego cielęcia dwukrotnie w odstępach 48 godzin (Ęcznie dokonano 100 oznaczeń parametrów farmalkokine,tyki fenazorlu). Antypirynę
podawano w iniekcji dożylnej, w postaci 1Co/o, roztworu,
w dawce 15 mg/kg masy ciała. W czasie trwania badań
cielęta nie otrzymywały żadnych preparatów farmakologicznych mogących wchodzić w interakcję biochemiczną
i dystrybucyjną z antypiryną. Próby krwi do analiz, po
około 5 ml do probówek z heparyną (250 j.m. Heparinum0 oraz po 30 minutach i 1, 2, 4,
-Polfa) pobierano przed
- wstrzyknięcia roztworu testowe6, 8, 12 i ż4 godzinach od
go. Koncentrację fenazonu

w

osoczu określano metodą ko-

korymetryczną (11). Współczynnik eliminacji antypiryny
(k) i stężenie początkowe (Co) obliczono metodą najmniejszych kwadratów z ktzywej stężeń fenazonu w osoczu
krwi (C) w odniesieniu do czasu (t). Pozostałe parametly
farmakokinetyki antypiryny obliczono według wzorów:
1n,

tos: k

D
I7, 20). Znaczne wahania aktywności enzymów wchoVo :
d.dzących w skład systemu MMO-P-450 w zależnościod
płci (5), wieku (1, 5), diety (?, 9) i stanu fizjologiczneclĄ: Vd . k
go organizmu (4, 19) wskazują na duże znaczenie oce:
dawka antypiryny
ny wydolności metabo]icznej tego układu enzymatycz- gdzie: D
to s : okres półtrwania antypiryny
nego w klinice.
ClĄ : klirens metaboliczrry antypiryny
Test antypirynowy polega na dożylnym wprowadzeV6 : objętośćdystrybucji antypiryny
niu okreśIonej ilości fenazcnu i oznaczaniu stęźenia
Wielkośćparametrów farmakokinetyki fenazonu wylitej substancji we krwi w określonych przedziałach czono określającstężenie tej substancji:
czasowych (4, 6, 14,16). Z reguły stosuje się 24-godzin1
we wszystkich pobranych próŁlkach krwi (30', |, 2, 4,
- 6, 8, 1ż, 24 godziny po iniekcji roztworu testowego)
ne kolekcjonowanie materiału biologicznego (9, 10, 14,
wariant pełny (A),
I7, 20). Liczne próby modyfikacji tego testu (doświadczenia przeprowa,dzano na ludziach) miały na celu 2 - w próbkach krwi pobranych po upływie 4, 8 i 12 godzin od wstrzyknięcia antypiryny (wariant B),
ograniczenie ilościpobieranych prób krwi (w wersji
w próbkach krwi pobranych po upływie 4, 8 i 24 go3
pełnej 8-|2) oraz skrócenie okresu ich kolekcjonowa*
- dzin od iniekcji antypiryny (wariant C),
nia (6, 12, 13, 15, 16). Wykazano, ze mozliwe jest u lu.- 4 w próbkach krwi pobranych po upływie 4 i 24
Eodzin
dzi precyzyjne określenie wielkości parametrów far- od wstrzyknięcia antypiryny (wariant D),
makokinetyki antypiryny w oparciu o oznaczanie kon- 5
w próbkach krwi pobranych po upływie 8 i 24 godzin
- od wstrzyknięcia antypiryny (wariant E).
centracji tej substancji r,l, 2, a nawet 1 próbce materiału biologicznego (krwi lulc śliny)(6, B, 14, 1B).
Uzyskane wyniki poddano opracowaniu statystycznemu
Celem przeprowadzonych badań było opracowanie za pomocą testu t-Studenta (wyniki testu pełnego porów-,
uproszczonego wariantu testu antypirynowego u cieląt,
polega jącego na zmnie jszeniu ilości,a,nalizo'łanych wariantu pełnego (A) a wynikemi poszczególnych warianprób kr-wi. z B do 2-3.
tów testu uproszczonego (B, C, D, E),

