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Wpływ hipertgnigznygh płynów nawadniaiących
na wskaźniki biochemiczne i hematologiozne u owiec
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Effects of hypeilonic solutiońs on blood parameters in śheep
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and 210 mins, 60 and 90 mins, and 210 and 240 mins respectiveĘv. Long-term increase in Na content and Osm

had a favourable elTect on the redistribution of extravaicular fluids ińto the vascular compartment. sigrrifi-

cant decreases in Ę TŁ pcy Hb and RBC parameters were observed at 5 mins after administration of HSS

and HSD and cleariy indieated the occurrenóe of hemodi|ution. In conclusion, theso results indicate that raPid
infusion of a sma|l volume of hypertonic saline solution or hypertonic saline-dextran solution maY be benefi-

cial for initial resuscitafion of hypovolemic ruminants.
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Podstawowym celem leczęnta zwierząt w stanach
odwodnienia i wstrząsie hipowolemicznym jest zaftzy-
manie dalszej utraty płynow i wyrównanie objętości
krwi krązącej, Przeprowadzenie dożylnej terapii na-

wadniającej za pomocą obecnie dostępnych roztwo-
rów izotonicznych jest w warunkach praktyki tereno-

wprowadzenie do lecznictwa weterynaryjnego roztwo-
rów hipeńonicznych, podawanych w małej objętości
(4-5 ml/kg m.c.) i szybkim wlewie dożylnym, możę
stanowic istotny postęp w leczeniu stanów hipowole-
micznych uzwierząt.

Badania nad możliwością zastosowania płynow hi-
perloniczn y ch, zar ówno krystaloidowych (7,2 -7,,5o^

ŃaCl) jak i koloidowych (7,2-],5o/o NaCl w 6% dęk-
stranie 70), w terapii nawadniającej zostały zapocząt-
kowane w drugiej połowie lat 60-tych (1).Intensywne

nego ania korzyst-
nego układ serco-
wo-n ćzwterzątwe

tu, hemoglobiny i |iczbęerytrocytów we krwi klinicz-
nie zdrowych owiec.

Materiał imetody
ciaŁa

4 odyi
6 4:00,

u ,5kg
buraków i 0,5 kg mieszanki treściwej.



Tab. 1. Stężenie sodu, chlorków i potasu oraz ciśnienie osmoĘczne surowicy owiec po dożylnym podaniu izotonicznego (A)
i hipertonicznego (B) roztworu NaCl w dawce 4 mUkg m.c. (n :6, i + s)

Objaśnienia: * różnice statystycznie istotne przy p < 0,05 w porównaniu do warlości wyjściowych (czas ,,zero"); { rożnrce
statystycznie istotne przy p < 0,05 pomiędzy dwiema grupami owiec w poszczególnychprzedziałach czasowych.

Uzyskane wyniki przedstawiono jako średnie t SD, a

istotność zmian badanych parametrów określano zapomoeą
testu t-Studentaprzy poziomie istotności P < 0,05.

Wyniki iomówienie
Dożylny wlew izotoni cznego roztworu NaCl w daw-

ce 4 ml/kg m.c. nie spowodował u klinicznie zdro-
wych owiec istotnych zmian w zawaftości sodu i chlor-
ków oraz osmolalności surowicy, podczas gdy stęze-
nie potasu uległo istotnemu obnizeniu pomiędzy 15 a
60 min. obserwacji (tab. 1). Podobne wyniki uzyska-
no po dożylnym podaniu takiej samej dawki izotonicz-
nego roztworu dekstranu, pTzy czym istotny spadek
stężenia potasu w surowicy tej grupy owiec wystąpił
w 45 i 60 min. obserwacji (ab. 3), Brak istotrrych zmian
stęzenia sodu i chlorków oraz osmolalności surowicy
po dozylnym podanirr małej objętości (4-5 ml/kg m.c.)
tzotonicznęgo roztworu NaCl stwierdzono równiez u
klinicznie zdrowych koników pony (4) i jałówek (8).
Natomiast spadek stęzenia potasu w surowicy, obser-
wowany takżepo podaniu 0,9% NaCl u koników pony
(4), nie występował u notmowolemicznych jałówek (8).

Wlew roztworów tzotonicznych, zarówno 0,9oń
NaCl jak i 6% dekstranu 70, nie spowodował istot-
nych zmian w stężeniu białka całk, w surowicy oraz
warlości hematokrytu, hemoglobiny i Iiczby erytrocy-
tów we kr-wi obu tych grup owiec (tab.2 t 4).

Zmiany stęzenia elektrolitów w surowicy owiec po
dozylnym wlewie 7 ,2oń roztworu NaCl w dawce 4 ml/
/kg m.c. wystąpiły jużw 5 min. obsetwacji i charakte-
tyzowaŁy się wzrostem stężenia sodu i chlorków oraz
spadkiem stężenia potasu (tab. 1). Stężenie sodu i
chlorków utrzymywało się na istotnie wyższym po-

Do badań lżyto izotonicznych roztworów chlorku sodu
i dekstranu 70 (6% Dekstran 70 000 o składzie: Dextra-
num hydrolisatum - 30 g, Solutio Natrii chlorati physiolo-
gica ad 500 ml; Polfa, Kutno) oraz hipertonicznychroz-
tworów ],żońNaCIi7,2oń NaCl w 60ń dekstranie 70. Pły-
ny hip eńoni czne pr zy gotowywano w warunkach j ałowych
we własnym zakresie. Hipertoniczny roztwór dekstranu 70
uzyskiwano rozpuszczając 3I,7 g NaCl w końcowej obję-
tości 500 ml6%o Dekstranu 70 000. Przed wykonaniem wle-
wu wszystkie płyny podgrzewano do temperatury 38"C,

W dniu doświadczenia owce nie otrzymywaĘ paszy w
czasie porannego katmienia, a 30 min. przedrozpoczęciem
wlewów implantowano im do prawej żyły 1arzmowej kate-
ter. Jednorazowy wlew 7,2oń roztworu NaCl wykonano u
6 owiec, a pozostałym 6 owcom podano 7,żońNaCIw 6oń

dekstaranie 70. Te same owce zostały uzyte ponownie do
doświadczeń po upły,wie co najmniej 4 tygodni, otrzymu-
jąc w jednorazowymwlewie 0,9ońroztwór NaCl (n:6) lub
6% dekstran 70 (n:6). Zatówno płyny hipertoniczne jak i
izolonicznę podawano w dawce 4 mllkgm.c. pTzęz kateter
do prawej żyły jarzmowej w czasie 2-3 mtn.

Próbki krwi do oznaczeń laboratoryjnych pobierano z
lewej żyły jarzrnowej bezpośrednio przed oTazw 5, 15, 30,
45 , 60,90, I20, 1 50, 1 B0 i 240 min. po rozpoczęciu wlewu.
Stęzenie sodu i potasu w surowicy oznaczano za pomocą
ana7izatora Na /K Ęp 614 firmy Ciba Corning, a chlor-
ków za pomocątitratora CMT firmy Radiometer. Osmo-
lalność surowicy mierzono za pomocąsemi-mikro osmo-
metru typ ML firmy Knauer. Zawaftośc białka całkowite-
go w surowicy oznaczano metodą biuretową przy użyctu
zestawu diagnostycznego (Biochemtest, POCH, Gliwice),
War1o ś ci h ematokrytu i hemo gl obi ny oT az Liczb ę erytro cy-
tów we Wwi oznaczano za pomo cąanalizatora Auto Coun-
ter AC 9ż0 fmny Swelab Instrument.



Tab.2. Stężenie białka całkowitego w surowicy oraz wartość hematokrytu, hemoglobiny i liczba erytrocytów we krwi owiec
po dożylnym podaniu izotonicznego (A) i hipeńonicznego (B) roztworu NaCl w dawce 4 ml/kg m.c. (n : Ó, i + s)

Objaśnienia:jak w tab. 1.

Tab. 3. Stężenie sodu, chlorków i potasu oraz ciśnienie osmoĘczne surowicy owiec po dożylnym podaniu izotonicznego (A)

i hipertonicznego (B) roztworu dekstranu w dawce 4 ml/kg m.c. (n : 6, i + s)

Objaśnienia:jak w tab. 1.

ziomie odpowiednio do 240 i 60 min., a istotne obni-
żenie potasu do końca obser-wacji. Osmolalność suro-
wicy ulegała podwyższeniu również w 5 min. iuttzy-
mywała się na istotnie wyższympoziomie do 180 min.
obserwacji (tab. 1). Podobne zmiany stęzenia elektro-
litów i osmolalności surowicy wystąpiły po dożylnym
wlewie takiej samej dawki 7QońNaClw 60ń dekstra-
nie 70, W tej grupie owiec zawartośc sodu i chlorków
oraz osmolalnoŚc surowicy utrzymywała się na istot-
ntewyższym poziomie odpowiednio do 180,90 i240

min., a istotne obniżenie potasu do końca obserwacji
(tab. 3). Stwierdzone u badanych owiec zmlany w za-
wartości elektrolitów i osmolalności surowicy były
zgodne z wynikami uzyskanymi po podaniu 7 ,2ońNaCI
lub ],2%o NaCl w 6% dekstranie 70 zarówno u zwie-
rząt normowolemicznych (4, 8), jak i w przebiegu
wstrząsu krwotocznego (5, 7) i endotoksemicznego (2),
Dozylny wlew małej objętości płynu hiperlonicznego,
zarówno krystaloidowego jak i koloidowego, nie sta-
nowił ry zyka zatructa chl orkiem s o du. Ob s erwowany



Tab. 4. Stężenie białka całkowitego w surowicy oraz wartość hematokrytu, hemoglobiny i liczba erytrocytów we krwi owiec

po dożylnym podaniu izotonicznJgo (A) i hipeitonicznego (B) roztworu dekstranu w dawce 4 ml/kg m.c. (n: 6, i + s)
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*

5,32
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x1 ,72*

0,256
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0,223
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t0 ,84

l 6,20
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ł4,22
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t0 ,43 

*

6,95
t0 ,92

66 ,33
t4,60
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ł1 ,82*

0,262
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0,240
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t0,76
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:, oo,ął
i,t,g8
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7 ,04
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Objaśnienia:jak w tab. l.

u zwlętząt wzrost stężenia sodu i osmolalnoŚci suro-

równo krystaloidowego jak i koloidowego roztworu
hipertonicznego, wyklucza możliwość ponownego
uŹycla tych roztworów w przypadku kontynuowania

po podaniu tych ro ych owiec,był spa-
dek stężenia pota w surowrcy oTaz
wartości hematokrytu, hemoglobiny i Itczby erytrocy-
tów we krwi już w
pach owiec stężen
istotnie niższymp
niżenie wartości hematokrytu, hemoglobiny i liczby

o 8-12 ml/kg m.c, (7).

Zmlany badanych parametrów we krwi klinicznie
zdrowych owiec po dozylnym wlewie hipertonicznych
płynów nawadniających nie rożfiIły się statystycznie
istotnie pomiędzy grupą otrzymującą],2oń roztwór
NaCl a grupą otrzymującą1 ,2oń NaCl w 6% dekstra-
nie 70 i charakteryzowaŁy się istotnym wzrostem stę-

żenia sodu, chlorków i osmolalności surowicy z jed-

noczesnym obniżeniern stężenia potasu i białka całk.

w surowicy oTaz wartoŚci hematokrytu, hemoglobiny

zowego podania krystaloidowego lub koloidowego
płynu hipertonicznego w początkowym stadium leczę-
nia stanów hipowolem iczny ch u przeżuw aczy.
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