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Autonomic§ystemańdhypothalamo:hypophyseal..corlico.suptarenalrcactions: 
in śhćep dulring duodenal]distension " :",:,,,

Under general ,anaesthesia,,Ni.chrome electrodes were implanted into the muscular layer of forestomachs,
abomasum, duodenumi, coeeum and colons of sheep. Duodenal permanent cannula were inserted into gas-
trointestina| tracts of sheep aś,well as balloons, which during experimental period (5 min) were filled with,,4.0
(RD40) or 80 cm3 (RD80) of warm water. Shortly after duodenal distensions of different intensities (RD40 and
RD80), a drop of spikebur5t frequlonry, (80% and 98slo respectively) within 20 to 40 min following termination
of intestine distenśion, haś been,noticed. Sińultaneously, a significant increase of the plasma cortisol lćvćl
occurred. The 90-1707o increase was noticed during the 60 min after RD40,, and 267-355oA following RD80. In
case of RD80, evóń two hours after duodenal disten-sion the leve| of this hormone was oyer 70% hi§her in th,e
plasma of experimental animals than in that of control ones.

The decrea5e of gastric motility, caused by pain connected with duodenal distension, is not a simple viscero-
visceral inhibitory reflex, but a genera,l h,ypothalamo-hypophyseal-corticoadrenal stress reaction. This means
that animalś ral pain need rational and hum'ane treatment, including pharmaceutic,al
treatment, to
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Powszechnieuważa się, ze przy rozciąganiu mecha-
nicznym ściany dwunastnicy czy to balonikiem wy-
pehriorrym powietrzem wprowadzanym przęz przeto -
kę, czy to w wyniku gromadzących się w jej świetle
gazow prowadzącym do wzdęcia lub kolki jelitowej
dochodzi do odruchowego osłabienia czynności mo-
torycznej żoŁądka lub zahamowania j ego motoryki ( 1,

2, 4). Udowodniono następnie, ze w mechanlzmach
te go zj awiska zaangażowane są ośrodkowe i obwodo-
we układy nerwowe, takie jak cholinergiczny i adre-
nergiczny (7), ośrodkowy i obwodowy układ seroto-
rrinergiczny (3) z pewnościąteż opioidergiczny (5,17)
i cholecystokininowy (8). Bodziec mechaniczny, jaki
stanowi niewątpliwie fakt rozszęrzania dwunastnicy
czy to w wyniku doświadczalnego wprowadzenia ba-

lonika, czy działania gazow na ściany jelita powoduje
znanę objawy behawioralne, będące wynikiem dzia-
łania bólu trzewnego (10, 11). Ból z kolei jest znanym
czynnikiem stresogennym wywołującym stres psy-
chiczny,l zwierząt utozsamiany ze stresem emocjo-
nalnym (12) pomimo tego, że Radostis i wsp. (14)
uważają że wszystko co się u zwterząt dzieje, dzieje
się na zasadzię odruchu. Nie ma mieć zwierzę psychi-
ki. By to sprawdzić, podjęto przeprowadzenie doświad-
czeń, ktorych celem było określenie reakcji układu
autonomicznego i osi podwzg orzow o -przysadkowo-
korowo-nadnerczowej na ból wywołany dwustopnio-
wym roz sze r zanięm dwunastni cy. Sprawdzano wpĘw
rozszeTzania dwunastnicy (RD) nazmiany stęzeń kor-
tyzolu w osoczu i aktywnośc mioelektrycznąprzęwo-
du pokarmowego owcy. Zmiany stężeń kortyzolu w
osoczu są najbardziej specyficznym z objawów dzia-
łania czynnika stresogennego (15). Ostatnio nawet*' Praca wvkonana u, ranrach grantu KBNNr 5 PO6K 0l5 L9



uważa się, ze ważntejszym wskaźnikiem stresu jest
stosunek stężeń kortyzolu do progesteronu (5).

Materiał imetody

Przygotowanie zwierząt Do doświadczeń uzyto 6 doro-

słych owiec, samic, w okresie anoestttts, o masie ciała 42-

45 kg. Zwierzęta przygotowywane do rejestracji elektro-

nąkońcówką) w śc
cza (dogrzbietowy
trawieńca (4 cm od

nica zewnętrzna-2l mm) umieszczano w tym samym znte-

czuleniu ogólnym w dwunastnicy (12 cm od odźwiemika).

wyjątkiem 2 godz. przed i czasu trwania eksperymenttt.

Elektrorniografia. Mioelektryczną aktywność czynllo-
ściową badanych części przewodu pokatmowego rejestro-
wano 4 godz. dziennie (9-13 h) na EEG (Rega VII, Alvar)
przy stałymczasie 0,3 s i szybkości przesuwu papieru wy-
noszącej 2,35 cmmin,l. Częstość skurczów ,żwacza, czep-

ca, trawieńc a oraz je\ita cienkiego i grubego okr"eślano licz-

sarne zwierzęta uzyto do doświadczeitrzykrotnie, w od-

głej reje mioelektryczn po-

karmow -30,0, 5, l0, 15 I20
min. W o 90 min. kont acji
ak§,vności żołądka i j elita, zwierzętonr wprowadz ano przez

przetokę dwunastnicząbalonik gumowy o długości l0 cm,
pobierano krew, pozostawiano go na 30 min., na nowo po-

bieruno krew, po czym balonik napełniano wodąw objęto-
ści 40 ml (RD40) i to tozszerzenie dwunastnicy utrzymy-
wano pTzez 5 min. pobierając próbki kr-wi do analiz wg
schematu podanego w I etapie, przy ciągłej rejestracji mio-
elektrycznej aktywrrości czynnośc pokar-

mowego. W III etapie p9wtórzono wania,

rejestracji oraz pobierania krwi z wyląt-
kiem, ze balonik napełniano B0 nrl wody (RDB0), altrzy,
mywano go w dwunastrricy też tylko przez 5 min.

Doświadczenia prowadzono w oparciu o ,,Principles of
laboratory animal care" (NIH publication No B6-23, revi-
sed 1985) jak rownież przepisy krajowe dotyczące ochro-

ny zwterząt (Ustawa o ochronie zwierząt z 199'7 r.; zgoda

ItI Lokalnej Korrrisji EtycznelNr 9/2001 z dnia 11 ,01.2001),

Po zakończeniu doświadczeń zwięrzęta usypiano dożylną
iniekcją Morbita]u (Biowet), a tusze utylizowano.

Okt eślanie stęzenia koĘzolu w osoczu ktwi. Na 24 godz"

przed plallowanym elispcrymentem. zwierzęlotn w znieczu,
ieniu miejseowym, w zyle dogłowowej powierzchowne.j

umieszczano wenflon. Dla określania stęzenia kortyzolu,

pobierano wg tego sanrego sehematu: kontrola 1 (-30 nrin.),

kontrola 2 (0 min.) - Ęi. 30 min. po umieszczeniu balonilta
rv dwunastnicy, 5 nin. (RD40 lub RD80), l0, 15, 20, 30, 60

i l20 min. po RD40 lub RD80. Jak już wspomniano uprzed-

nio, te same czasy pobierania próbek dotyczyŁy zwierząt gra-

py I (kontrolnej) z umieszczonym na 35 min. pustym baloni-
ki.- * dwunastnicy. Oznaczante stęzenia kortyzolLr w oso-

czu wykony,wano me giczną(6, 13),

Analizę statystycz ano pTzez porów-

nanie warttrści korrtloinych z tl,mi, które osiągnięto po za-

wykonanyc|l na każdej z 6 samic.

Wyniki i omówienie

p < ontrolrrych
P RD40, jakteżpo jego zakońaze-

niu, przejściowo, ale istotnie, często-
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nosiły odpowiednlo: 12,046 (grupa I

- RD40) oruz 9,963 ng ml l (grupa II

- RD80) i nie były istotnie różne od
wyników uzyskanych przed wprowa-
dzeniem balonika do dwunastnicy
(ryc.2).

Rozszęrzanie dwunastnicy 40 ml
wody (RD40) spowodowało istotne
statystycznie zwiększenie stęzenia
kortyzolu w osoczu krwi owiec z
12,046 +2,II w kontroli do 32,543
+2,55 w trakcie ttwania RD40 do
32,615 ng ml ' (F : 15,95, p < 0,01)
w 5 min po zakończeniu RD40, tj. o
I70% (ryc, 2).Istotnie silne działa-
nia RD40 nasilające uwalnianie kor-
tyzolu do krwi obwodowej z kory
nadnerczy utrzymywały się do 60

min. (+ 90,6Yo, p < 0,05).
Rozszerzanie dwunastnicy 80 mlwody (RD80) spo-

wodowało bar dzo wysoce znamienne zwiększenie stę-
żenia osoczowego kor§zolu: z 9,963 +2,56 w kon-
troli do 43,345 +2,58 w czasie trwania RD80 do
46,153 + 5,01 ng ml 1 (p < 0,001), w 5 min. po zakoń-
czenluRD8O, tj. kolejno o 355 i 365% w porównaniu
do kontroli (ryc. 2),Wysoce znamienne zwiększenie
stężenia utrzymywało się równiez do 60 min. po za-
kończeniu epizodu RD80 (+ 267oń,p < 0,001). W 120
min. stwierdzano jeszcze 71,oń zwiększenie stężenia
hormonu w osoczu krwi (tab. 1).

Jest charakterystyczne, że r ozszerzenie dwunastni-
cy owcy 20 czy 30 ml wody o temp, ciała powodowa-
ło już zwiększone uwalnianie kortyzolu nadnerczowe-
go do krwi, przy nleznacznym tylko hamowaniu ak-
tywno ści motorycznej przewodu pokarmowego owcy
( 1 0). Stosunkowo nleznaczne zwiększanie intensyw-
ności rozszerzania dwunastnicy do 40 ml wyzwoliło
już gwałtowne hamowanie motoryki przewodu pokar-
mowego (nawet o 80%) rraczas+ 20 min. oraz równie

e

l, . . ,'.+_*

RD 40 min

Ryc. l. Elektromiogram czepca (a), dogrzbietowego worka żwacza (b), trawieńca
(c), dwunastnicy (d, e), jetita czczego (f), jelita ślepego (g) i okrężnicy (h) wskazu-
jący na natychmiastowe hamowanie rozszerzania dwunastnicy balonikiem na-
pełnionym 40 ml wody na częstość wyładowań w ścianie żołądka oraz pobudzają-
cy łł,pływ na elektryczną aktywność czynnościową jelita grubego (owca Nr 2).
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Ryc.2. Wpływ rozszerzania dwunastnicy balonikiem wypeł-
nionym 40 ml (RD40) i 80 m| (RD80) wody na stężenie korty-
zolu w o§oczu krwi owcy w porównaniu do kontroli (...); a - p
< 0,05-0,001 w stosunku do wartości początkowej, b - p ś
0,05-0,001 w stosunku do wartości kontrolnej

tliwość wyładowań czynnościo\\ych
dwunastnicy (do 6,0 + 3,0) i jelita
czczego (do 12,5 + 5,5 min. l) (ryc. 1).

Znacznie silniej sze wpływy hamuj ą-
ce na mioelektryczną aktyr,vność żo-
łądka oraz pobudzające na czynność
jelita stwierdzano po dwukrotnie
większym rozszerzaniu dwunastnicy
(RD80). UtrzymywŃy się też one oko-
ło dwukrotnie dłuzej niżpo RD40.

Srednie stęzenia korlyzolu w oso-
czu krwi u zwierząt kontrolnych
przedwprowadzeniem balonika wy-
nosiĘ w grupie I (RD40) 13,56, aw
grupie II (RD80) 10,481 ng ml ' i nie
były znamiennie rożnę (tab. 1). Po
umieszczeniu balonika w dwunastni-
cy na czas 30 min., stęzenia te wy-

Tab. 1. Średnie zmiany w stężeniach kortyzolu osoczowego (ng mlr) po 5 min (5)

rozszerzania dwunastnicy (RD40 i RD80) u owiec w porównaniu do kontroli (i+
SENI; n:6)

Zm ia ny

iloś ciowe
i ptocentowe

f/"I
-30

Czas przed i po rozpoczęciu doświadczenia (w min)

, l , | 10 15 l ,o l uo 
l

R D40
o/lo

RD80
ol
/o

Kontrola
o/
/o

o/

1 3,560
ł 2,520
+ 12,5

1 0,481
t 2,563

+ 5,0

1 2,01 5

t 2,530
- ,l5,6

1 2,046
ł 2,218

100

9,963
t 2,510

100

1 0,1 50
t 2,061

100

B D40
+ RD80

32,543"
t 2,558
+ 170

43,345b
t 2,586

+ 335,064
,l1 

,050
t 1,578

+ 8,8

+ 165

32,061.
t 1 ,589
+ 170

46,153b
t 5,013

+ 363,24

9,167
t 1 ,511

- 9,7

+ 193

30,51 3,
t 2,865
+ 153

45,01 7

t 4,760
+ 353,7

11 ,620
t 2,513
+ 14,4

+ 200

29,905,
t 4,562
+ 148

46,230b
ł 2,587
+ 364,01

12,516
t 2,508
+ 23,3

+ 216

22,965,
t 1,598
+ 90,6

36,058b
t 4,510

+ 267,15

9,963
t 2,060
- 1,8

+ 177

1 7,060
t 1,560
+41 ,6

17,095
t 1,926
+ 71,6

11,138
t 1,586

+ 9,7

+30

Objaśnienia: a-p ś 0,01;b p < 0,001.



istotne zwiększenie stęzenia uwalnianego koĄzolu do
krwi. Dwukrotne zwiększenie siły rozszęrzania d:wl-

stres emocjonalny o znanych symptomach lęku, stra-
chu lub ucieczki, którego obecność potwierdzono w

ból, czasem trudno wyobrażalny. Przedstawiony mo-
del może byó
sowych u zw
czy też jego

śc1) zwłaszczawówczas, gdy proces ma charaktff przę-

p o dw zgorzowo-przysadkowo -korowo -nadnerczową
będącą podstawową reakcj ą na dziŃantę czynnika stre-

Sowego.
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Herpeswitus 1 bydła (BHV-1), należący do podrodziny alfa-herpesiviridae

jest głównym patogenem bydła w w ielu kraj ach Podobnie jak inne a-herpesvi-

rusy rvywołuje on zakażenia latentne neuronów zwojów czuciowych, które uner-

wiają wrota zakażenia Bydło seropozytywne dla BHV-1 jest Ltznawane zala-
tentnych nosicieli wirusa Dwieście trzydzieści siedem z 2052 krów nie szcze,

pionych przeciwko BHV-1 reagowało pozytyłvnie w teście ELISA z gB wirusa

BHV-1, negatywnie z gE tego wirusa Celem wykrycia zakażeń latentnych l0

zwierzętom podano deksametazon w dawce 0,1 mg,&g masy ciałaprzez 5 dn1 a

po 3 tygodniach podawano przez kolejne 5 dni prednisolon w dawce 0,5 mg/kg

masy ciała Po 6 tygodniach 6 zwierząt poddano ubojowi i badano w teście PCR

na obecność BHV-1 6 odcinków rdzenia kręgowego, jeden zwój trójdzielny, 6

zwojów szyjnych i 5 zwojów krzyżowych. Surowice kr-wi zbadano w teście ELI-

SA. Ponimo zastosowania leków immunosupresyjnych nie było siewstwa wiru-

sa, a także nie wzrosło miano przeciwciał d]a wirusa BHV-1 Jedno seropozy-

tywne zwierzę było siewcą wirusa, zaś miano przeciwciał po zastosowaniu kor-

tykosterydów wzrosło czterokrotnie, U seropozytywnych sztuk test PCR wypadł

ujemnje 
G.


