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§odium, potassium, and chlotide ion concenttations in the blood plasma
and erythlocytes of plegnant goats

Summary

The studies were carried out on clinically healthy 2-4-year-old pregnant White Improved goats. Blood was
collected weekly over the entire peńod of gestation. Haematocrit index, plasma molaliĘ, and concentrations
of sodium, potassium, and chloride ions in blood plasma and erythrocytes were determined. Blood plasma
molality remained relatively steady throughout gestation, which demonstrated a high efficiency of extra-cel-
lular fluid osmotic pressure regulatory mechanisms and body water content. Regulatory cell volume changes
of goat erythrocytes were accomplished through an intake or loss of intracellular fluid potassium and chloride
ions. Sodium cations were of little importance in these processes. Relatively high plasma molality and K+ and
Cl- ion concentrations in erythrocytes (increasing from the 8th week of gestation) revealed a substantial
predominance of the processes of red cell regu|atory volume increase (RVI) over the proc€sses of regulatory
volume decrease (RVD).
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Ciązajest stanem ftzjologicznyffi, w którym zacho-
dząistotne zmiany w całym organizmie samicy. Wiele
z njch ma jlż miejsce we wczesnyn okresie ciąży
i znacznie w y prze dza p otr zeby ro zwij aj ąc e go s i ę pło -
du. W zakresie gospodarki wodno-elektrolitowej zmia-
ny te ob ej m ująpr zede ws zystkim zwiększen i e wydzie-
lania i zmiany aktywności wielu honnonów zarówno
anĘnatriur ety czny ch, jak i natriure ty cznych, wazoplę-
syny oraz wzrost nerkowego zatrzymywania wody i so-
du. Konsekwencjątych zmian sąm.in. wzrost objęto-
ści płynu zew.nątrzkomórkowego (w tym osocza krwi)
i zmniejszenie jego molalności (3, 12, I5).

Istotnym elementem homeostazy ustrojowej jest
utrzymanie stanu dynamicznejrównowagi (steady-sta-
te) wodno-elektrolitowej między wnętrzem komórek
a otaczającym je środowiskiem. Mimo odmiennego
składu, płyny zewnątrz- i wewnątrzkomórkowy pozo-
stają w równowadze osmotycznej. Zmiana molalno-
ś c i której kolw i ek z pr zestr zeni płynowych organ i zmu
pociąga za sobą wyrównawcze przemteszczenia się
wody oraz osmolitów i w konsekwencji prowadzi do
zmian objętości komoręk i zabvzeń ich czynności.
Wszystkie komorki posiadająmechanizmy umozliwia-
jące im zachowanie optymalnej objętości. Zmlany

objętości komórek w środowisku anizoosmotycznym
zachodzą w dwóch fazach. W pierwszej. nazwanej
,,fazą r e glllacj i o smorn etry cznej" c i śn i eni e o smo ty c z -
ne po obu stronach błony komórkowej zostaje wyrów-
nane na skutek przesunięć wody - dzieje się to kosz-
tem zmian objętości komórki. Nieco pożniej, w fazle
drugiej zwanej ,,fazą regulacji wolumetrycznej" (w
następstwie przesunięć jonow i organicznych osmoli-
tów) ma równiez miejsce wyrównanie obje.tości ko-
morki. W środowisku hipoosmoĘcznym jest to faza
regulacyjnego zmniejszenia objętości VRD (Volu-
me Regulatory Decrease), a w środowisku hiperosmo-
tycznym faza regulacyjnego zwiększenia objętości -
VRI (Volume Regulatory Increase) (],14,20). Molal-
nośó płynu komórkowego erytrocytów ażw 90oń za-
Ieży od koncentracji w nim jonów K , Cl , Na* oraz
tauryny (1). Za pozostałą część odpowiadają słabo
pr zeplszczalne lub zup ełni e nieprze p u s zczalne pr zęz
błonękomórkowązwiązki jak: ATŁ ADŁ PO., r i biał-
ka (głownie hemoglobina), Tak więc w środowisku
anizo osmo ty cznym re gulacyj n e zmniejszeni e lub
zwi ększeni e obj ęto śc i poszczegóInych krwin ęk czer -
wonych (VRD lub VRI) moze dokonać się jedynie
odpowiednto przez utratę lub gromadzenie w płynie
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wewnątrzkomórkowym osmolitów tej pierwszej gru-
py (7 , I0, 14,20,32).

Z a gadnienia doty cząc ę zmian g o sp o darki w o dno -
elektrolitow ej oraz głównych mechanizmów odpowie-
dzialnych za regulacyjne zmlany objętości komórek
w przebiegu ciĘy nie są poznane w wystarczającym
stopniu nawet u ludzi i zwierząt laboratoryjnych, cho-
ciaz poświęcono im licznę publikacje naukowe. Opra-
cowania tych zagadnień u zwierząt gospodarskich są
nieliczne i omawiają jedynie wybrane okresy ciązy
( główni e okre s okołoporodowy) . Za uzasadnione wi ęc
uznano podjęcie badań mających na celu prześIedze-
nie zachodzącychukózprzez cały okres ciĘy zmtan
koncentracji podstawowych osmolitów w osoczu krwi
i w płynie wewnątrzkomorkowym erytrocytów. Po-
zwoląone przynajmniej na częściowe poznanie u tego
gatunku zw ierząt mechanizmów regulacyjnych bilan-
su wodno-elektrolitowego i objętości krwinek czerwo-
nych w czasie trwania ciązy.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na klinicznie zdrowych, kot-

nych kozach (ciąże pojedyncze) rasy biała szlachetna w wie-
ku2-4lat. Paszę podawano zwierzętom trzy razy dziennie,
a podstawę dawki żywieniowej stanowiły siano łąkowe,
otręby pszenne i wysłodki blraczane.ZwierzętamiaĘ swo-
bodny dostęp do wody i słomy.

Kozy pokryto w drugiej rui - w połowie pażdziemlka,
a wykoty nastąpiły w drugiej połowie mafca. Począwszy
od tetminu pokrycia, az do porodu od kazdej zkóz co ty-
dzień (zawsze w Ęm samym dniu tygodnia) pobierano krew.
W pobranej krwi oznaczano wartość wskaźnika hemato-
krytowego Hct (l/l), a w celu oznaczenia koncentracji

jonów Na , K i Cl- w pełnej krwi przygotowywano trzy
hemolizaty - rozcieńczenia krwi w proporcji: 0,5 ml peł-
nej krwi na 1,5, 3,0 i4,5 ml wody dejonizowanej. Hemoli-
zaty oraz uzyskane po odwirowaniu osocze krwl zamraża-
no i przechowywano w temperaturze -żO"C aż do czasll
wykonan i a analiz laboratoryjnych.

W osoczu krwi oraz w hemolizatach pełnej krwi ozna-
czano: koncentrację sodu i potasu - metodą fotometrii pło-
mieniowej, koncentracj ę j onów chlorkowych m etodą po-
tencjometrycznąoraz ciśnienie osmotyczne osocza - me-
todą krioskopową.

Stęzenie jonów Na', K= i Cl w erytrocytach wyliczono
wedfug wzoru:

_ B -(1 - Hct)xP
'' Hrr

gdzie:
E - koncentracja danego jonu w erytrocytach (mmol/l);
Hct - wskaźnik hematokrytowy (1/1);

B - koncentracja danego jonu w pełnej krwi (mmol/l);
P koncentracja danego jonu w osoczu kwi (mmol/l).

Otrzymane wyniki szczegółowe pogrupowano w dwu-
tygodniowe okresy, dla których wyliczono wartości śred-
nie (x) i odchylenie standardowe (s) W celu oceny istot-
ności róznic badanych wskaźników zastosowano ana7izę
wariancji jednoczynnikowej i wielokrotny test rozstępu
D-Duncana (program Statgraphic 5.0).

Wyniki iomówienie
Wyniki badań przedstawi ające zmlany wskaźnika

hematokrytu, molalności osocza krwi oraz koncentra-
cji jonów sodowych, potasowych i chlorowych w oso-
czu i erytrocytach umieszczono w tab. 1.

Tab. 1. Wskaźnik hematokrytu (Hct), molalność osocza krwi (P.,,.) oraz koncentracja jonów sodowych (Na), potasowych (K)
i chlorkowych (Cl) w osoczu (P) i erytrocytach (E) ciężarnych kóz (n : 8; i + s)
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Objaśnienie: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J -różnice statystycznie istotnę (p < 0,0l)



W warunkach fizjologicznych wartość wskaźnika
h e mato kry fi zależy ni emal w yłąc znie o d liczby krwi -
nek czerwonych w jedqostce objętości krwi i od ich
wielkości (objętości). Wzrost tego wskaźnika hema-
tologicznego moze być wynikiem: zwiększenia ilości
erytrocytów we krwi przy zachowanej lub zmniejszo-
nej objętości osocza; odwodnienia i zmniejszenia ob-
jętości osocza przy zachowanej ilości erytrocytów.
Moze wynikać rownięż ze zwiększenia objętości po-
szczególnych krwinek czerwonych, a nie ze wzrostu
ich ilości, są to jednak sytuacje sporadyczne i towa-
rzyszącę powaznym stanom patologicznym, erytrocy-
Ę dysponują bowiem licznymi t bardzo sprawnymi
me chanizm ami zap ewniaj ącymi zachowanie prawidło -
wej objętości komorki, a dzięki temu spełnianie swo-
ich fizjologicznych zadai (] , I0,20,32).

Analiza zmian wskaźnika hematokrytu i molalno-
ś c i o s o c za p o zw ala s +d z ic, tż u ciężartty ch kó z, w pr ze -
ciwieństwie do kobiet t szczutzyc, nie dochodzi do
wzrostu objętości osocza i ,,rozrzedzenia" krwi. Wy-
niki badań przeprowadzonych u kobiet t szczurów
wykazaŁy, że podczas ciązy istotnemu wzrostowi ule-
ga zarówno obj ętość osocza, j ak i produkcj a erytrocy-
tów. Nieproporcjonalnie większy przyrost objętości
osocza, w porównaniu do wzrostu ilości krwinek czer-
wonych sprawia, ze krew ulega rozrzedzęniu, a od-
zwierciedleniem tego jest zmniejszenie się wartości

te pojawiają się juz
h ciĘy tutrzymują
. Otrzymane wyniki

wskazuj ą że w zr o st warto ści wskaźnika hematokrytu
u ciężarnychkóz nie był następstwem zmniejszenia
się objętości osocza, a spowodowany został raczej
znacznymnasileniemefi opoezy(szczegolniewokre-
sie od 6 do 14 tygodnia ciąży).Istotnych zmian obję-
tości osocza krwi i zmniejszenia się wańości wskaź-
nika hematokrytu nie obserwuje się rownteż w przę-
biegu ciĘy ftzjologicznej u krów. Tużpo wycieleniu
wskaźnik ten ulega zmniejszeniu o 0,05 lll (o 5%).
Jest to spowodowane wzlostem objętości osocza
i znacznej poporodowej hemolizy krwinek (9,28).

U badanych kóz mo kłwiprzez cały
okres ciąży (zawyjątk a)byławzględ-
nie stabilna. Wskazuje iprecyzyjnąre-
gulację molalności osocza i stopnia nawodnienia or-
ganizmu, atakże potwierdza niewystępowanie u cię-
żarrrych kóz hydremii - ,,tozrzedzenia" krwi. U ko-
bięt zmiany molalności osocza stwierdza się juz w 5
tygodniu ciązy, a w 1 0 tygodniu ciśnienie osmotyczne
płynu pozakomórkowego jest o ok. 10 mmol/kg H,O
niższe w porownaniu do stwierdzanego przed ciĘa-
różnica taltrzymlĄe się aż do porodu (3, 13, 15).
Zmniejszenie molalno ści płynu pozakomórkowego
u cięzarnej kobieĘ j est następstwem zwiększenia bio-
syntezy i wydzielania wazopresyny oraz znacznym
obniżeniem się (o ok. 5 mmol/kg H,O) progów pra-
gnienia i wydzielania hormonu antydiuretycznego (13).
Ma ono istotne znaczęnię fizjologiczne, stymuluje

bowiem transfer wody przęzłozysko (5, 11). Większa
koncentracja ADH u cięzarnych i w efekcie m.in.
zwiększenie zwrotnego wchłaniania wody w dystal-
nych i zbior czy ch kanalikach nerkowych, przy czynia
się do wzrostu objętości osocza krwi i ,,ustabilizowa-
nia" jego molalności na niższych, w porównaniu do
okresu przedciązowego wartościach ( 1 3), Zmtany ab-
jętości osocza krwi i jego molalności u zdrowych, do-
rosĘch przeżtlwaczy należądo rzadkości. Wynika to
z posiadania przez te zwierzęta dużych ręzęrw wody
i elektrolitów w treści przewodu pokarmowego, duzej
dynamiki ich przemieszczeitw zależności od aktual-
nych potrzęb oruz bardzo sprawnych mechanizmów
regulujących zarówno objętość śliny, jak i koncentra-
cję w niej jonow Na i K (29, 30,3I).

Koncentracja sodu w osoczu krwi badanych kóz
uległa istotnemu zwiększeniu w 8 tygodniuciĘy i już
prakĘcznte do końca okresu badawczego stężenie Na
było zdecydowanie większe niż w pierwszych 6-ciu
tygodniach ciązy. Wydaje się, ze mogło to byc następ-
stwem obserwowanęgo przęz Grzelaka (6) u tych sa-
mych kóz, zmnielszenia się od 2 miesiąca ciązy wiel-
kości filtracji kłębkowej (GFR). Zmniejszenie GFR
jest jednym z głównych czynników powodujących
o gr aniczenie wydalan ta wr az z mo częm wo dy i sodu,
D-gą potencj alną pr zy czyną wzro sfu l kóz konc en-
tracji Na w osoczu krwi mogło być zwiększenie re-
sorpcji kanalikowej tego elektrolitu. W okresie ciąży
dochodzi do zwiększenia koncentracji i aktywności
hormonów zar ówno natriuretyc zny ch, np. pro ge stero -
nu, dopaminy, prostaglandyn, ANĘ jak i antynatriure-
Ę czny ch, np. angiotensyny II, aldo steronu, deoksykor-
tyko steronu, glikokoĘkoidów, estro genów (2, 2 I -23) .
Wobec miejscowego lub uogólnionego osłabienia od-
powiedzi kanalików nerkowych ciężamej samicy na
działanie czynników natriuretyc zny ch, przew agę zy -
skuj e stymulacj a anĘ natriure§c zn a, pr zej aw iając a s i ę
nasileniem resorpcji zwrotnej sodu (16, 17). U ciężar-
nych owiec do nasilenia procesów retencji sodu przy-
czynia się dodatkowo wzmożona aktywnośc nerwów
nerkowych (1). Przy braku wzrostu objętości osocza,
zwiększenie kanalikowej resorpcji sodu i jego dystry-
bucja głównie do przestrzeni zewnątrzkomórkowej
mus iĄ u ciężamy ch kóz spowodować wzro st o s o c zo -
wej konc entracj i te go e lektro litu. Analiza otr zymany ch
wyników pozwala też stwierdzic, że obserwowane
ukózzmtany ciśnienia osmotycznego osocza nie byĘ
w znaczącym stopniu spowodowane zmianami kon-
centracji jonów sodowych i chlorkowych. Dowodzą
tego znacznie różniące się przebiegi krzywych osmo-
lalności osocza i stęzenia w nim Na- i Cl (.yc. 1) -
często więks zej mo l alno ś c i o s o cz a tow ar zy szyła mniej -
sza koncentracjaNa i odwrotnie.

Z powodu wysokiej koncentracji aldosteronu i in-
nych potencj alnych mineralokortykoidów, ciężarne
samice powinny tracić wraz z wydalanym moczem
zwiększone ilości potasu, co w konsekwencji powin-
no prowadzic do hipokalemii. Jak jednak wykazano



dystalne i zbiorcze kanaliki nerkowe cięzarnych sa-
mic charakt ery nĄąsię,,oporno ścią' na kaliurezę, po-
wo dowaną u niecięzarn y ch pr zez e gzo genne minera-
lokortykoidy, a ciążowemu,,hiperaldosteronizmowi"
nie towarzyszy zmniejszenie koncentracji potasu
w osoczu krwi (16, 17). PotwierdziĘ to w pełni wyni-
ki niniejszego doświadczenia. U kotnych kóz ntę
stwierdzono rozwoj u hipokalemi i wr az z pr zebie giem
ciązy, awręcz przeciwnie, od 8 tygodnia ciązy kon-
centracja potasu w osoczu krwi wykarywała tenden-
cję do wzrosfu, Było to prawdopodobnie następstwem
zwiększonej koncentracji progesteronu. Na terenie
kanalików nerkowych hormon ten wykazuj ę działante
antymineralokorĘko idowe, a więc o s zcz ędzaj ące p o -

tas (24,25).
Błona komórkowa nie stanowi szczelnej bariery

oddzielającej dwa środowiska rożniące się ciśnieniem
osmotycznym. Zmiana molalności środowiska zew-
nątrzkomórkowe go pr ow adzi więc do zmian obj ęto ś -

ci komórki i w konsekwencji do zmian wewnątrzko-
mórkowego stęzenia jonów, białek, enzymów, meta-
bolitów i wielu innych parametrów ftzyko-chemicz-
nych środowiska wewnątrzkomórkowego. Procesy te
mogą prowadztć do powaznych zaburzeń w funkcjo-
nowaniu komorki (I4,18, 20). Tak więc dfugotrwałej
zarówno hipertonii, jak i hipotonii środowiska zew-
nątrzkomórkowego muszą tow arzyszy c odpowiednio
wzrost lub zmniejszenie stęzenia wewnątrzkomórko-
we go o smolitow, umożl iwi aj ące pr zywróc eni e właś ci-
wej ilości wody i powrót do fizjologtcznej objętości
komórki (14,20).

Objętość komórek erytrocytów jest regulowana
przez netto utratę lub nagromadzenie wewnątrz ko-
morki osmotycznie aktywnych substancj t rozpuszczo -
nych, Re gulpyjny wzrost obj ętosci ryRD lub regula-
cyjne zmniejszenie objętości (VRD) krwinek czerwo-
nych mogą zachodzić jedynie przęz odpowiedniąaku-
mulacj ę lub utratę z pĘnu wewnątrzkomórkowego K*,
Cl i tauryny (7 , I0, 14,20,32), Znalazło to potwier-
dzęnię w wynikach prezentowanego doświadczenia.
Obserwowanym u koz zmianom ciśnienia o smotycz-
nego osocza krwi towarzyszyĘ zmiany koncentracji
w erytrocytach jonowpotasowych i chlorkowych, pod-
czas gdy stęzenie jonow sodowych ulegało jedynie
nieznacznymi nieistotnym wahaniom. Nie zawsze jed-
nak zmiany stęzeń K- i Cl- byĘ równoległe i propor-
cjonalne do zmian molalności osocza, nalezy więc
pr zypuszczaó, że b ar dzo i stotną ro 1ę w re gulacyj nych
zmianach obj ętości komórek krwinek czerwonych
odgrywały u ciężarnych kóz procesy syntezy i usuwa-
nia z pĘnu wewnątrzkomórkowe go tauryny. Wido c z-
na od 8 tygodnia tendencja do wzrostu koncentracji
w ery.trocytach jonów potasowych i chlorkowychoraz
fakt, że ciśnienie osmoĘczne osocza krwi kóz niemal
przez cały okres ciĘy utrzymywało się podobnie jak
ma to miejsce u owiec (I9,26,27) w granicach gór-
nych norm fizjologicznych pozwa|ająsądztó o zdecy-
dowanej przewadze w krwinkach czerwonych kotnych
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Ryc. 1. Koncentracja jonów sodowych
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300 E,

zga 9o
N

296 -o
2g4 E

E
2s2 E

ą,
E

o
E
ts

l
]

l

ll lV

130

12n

110

100

90

80

64g

=az?
E

60

58

56

54

e ą,l

=o
E ł,o

4,5

4,4

Ą,3

4,2

290

|,*
+Na+Gl +Osm 282

280
xvl xvlll xx

tygodnie ciąży

i chlorkowych oraz

+P *E

lu,

luo

ll lV Vl Vlll X Xll XlV -L,iJl',',f

Ryc. 2. Koncentracja potasu w o§oczu krwi (P) i erytrocy-
tach (E) ciężarnych kóz

kóz procesów regulacyjnego zwiększenia objętości -
VRI. W ich przebiegu zachodzi napływ do komórek
jonow K*, a wraz z nimijonow Cl , jednocześnie ko-
mórki opuszczająjonyH" oraz HCO, . Ponieważ licz-
ba cząsteczek wody związanych z jonamt potasowy-
mi i chlorkowymi jest znaczniewiększa odliczby czą-
steczek wody związanych z jonami wodorowymi i wo-
dorowęlanowymi umozliwia to zwiększenie obj ęto-
ś ci komork i z jedno czesnym zachowaniem elektroobo-
jętności płynu wewnątrzkomórkowego (7, 10, 14,20).
Zmianom koncentracji potasu w osoczu krwi koz to-
warzyszyły w kazdym okresie, równoległe zmiany
stęzenia tego elektrolitu w krwinkach czerwonych
(ryc.2).Pozwalato wnioskować o sprawności i dużej
pr ecyzli mechanizmów odpowiedzialnych za utrzyma,
nie prawidłowej wartości gradientu stęzenia potasu
między płynem wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym
erytrocytów, atym samym zautrzymanie waznej dla
prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek
fizj olo gtcznych warto ś c i sp o czynkowe go potencj ału
błonowego (8).

o,, l
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Wnioski
1. Mechanizmy regulacyjne izotonii płynu pozako-

mórkowego i stopnia nawodnienia organizmu charak-
teryzują się u cięzarnych kóz dużą wydolnością
i sprawnością świadczy o tym względna stabilność
molalności osocza Wwiprzez cały okres ciązy.

2. Procesy regulacji wolumetrycznej erytrocytów
dokonują się u ciężarnychkoz poprzez gromadzenie
lub utratę zpłynu wewnątrzkomórkowego jonów po-
tasowych i chlorkowych, kationy sodowe nie odgry-
wają w tych procesach istotne go znaczenta.

3. Stosunkowo wysoka molalność osocza krwt oraz
wzrastającajuz od 8 tygodnia ctĘykoncentracja jo-
nów potasowych i chlorkowych w erytrocytach kóz
świadczą o zachodzęniu w nich zwyrażnąprzęwagą
procesu regulacyjnego zwiększania objętości komó-
rek (VRI).

4.Przez cĄ okres ciĘy lkóz z dużąprecyzjąutrzy-
mywany jest gradient stęzenia potasu między płynem
wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym erytrocytów.

5. Zachodzące u koz zmiany warlości wskaźnika
hematokrytu i molalności osocza dowodzą że u tego
gatunku zwlerząt objętość osocza krwi w okresie cią-
ży nie ulega istotnemu zwiększeniu, nie dochodzitęż
do hydremii.
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