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and capillary blood in healthy dogs

Summary

Studies were carried out on 10 healthy dogs - 6 male and 4 female, 3 to 6-years-of,age, mixed breed. B|ood
samples were coilected simultaneously from the femoral artery, the saphenous vein and,from the cut cauda|
ear margin. The acid-base parameters: pH, partial pressure of car.bon dioxide, partial,,§ressure of oxygen,
concentration of tiicarbonate ions, base excess or deficit, saturation of hemoglobin with oxygen and total
content of carbon dioxide were determined in the three kinds of blood. Concentration of sodium, potassium
and chlorides were estimated in the venous and arterial blood serum. Arterial and capillary blood values of
pH, partial pressure of oxygen and saturation of hemoglobin were higher than in venous samples, but con-
centration values of bicarbonate ions and total content of carbon dioxide were lower. Although sodium and
chloride ions content remained on the same level, potassium ions content was higher in arterial blood.
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Zabur zęnia równowagi kwas owo - zas adowej towa-
Tzysząwielu chorobom i są często spotykane w prak-
tyce klinicznej. Wczesnerozpoznanie i dokładne usta-
lenie rodzajl zaburzeń ma duze znaczenie dla podję-
cia właściwego leczenia. Parametry rownowagi kwa-
sowo-zasadowej oznacza się we krwi ze środkami
pr zeciwl<r zep liwymi. P o lec anym śro dki em j e st hep a-

ryna, ponieważ nie wpływa na zafałszowanie wyni-
ków (6). Do badań wskaźników równowagi kwaso-
wo-zasadowej powinna być pobierana krew tętnicza
lub arterializowana z naczyh włosowatych (i, 4, I]).
Niezależnie od rodzaju probki krwi sposób oznacza-
nia jest jednakowy, jednak otrzymane wyniki różnią
się, co moze wpĘnąć na ich interpretację. Stan rów-
nowagi kwasowo-zasadowej najlepiej odzwierciedla-
ją parametry krwi tętniczej (3, 6, 12, 18). Dokładnie
określają one stopień utlenowania krwi orazwentyla-
cję pęcherzykową dwutlenku węgla. Ma to szczegól-
nę znaczenie w przypadkach schorzeń układu odde-
chowego i określeniu stopnia kompensacji płucnej
zabur zęń równowagi kwa sow o -zas adowej (2 - 4, 2 I) .

W praĘce lekarsko-weterynarylnej do oceny stanu
równowagi kwas ow o - z as adow ej or ganizmu zazw y c zaj
pobieranajest krew żylna. Jej badanie obciązonejest
ryzykiem błędu związanym z zastojem krwi podczas
uciskania żyły i aktywnością mięśni szkieletowych

w czasie unieruchamiania, co może dawać fałszy,wy
wynik kwasicy. Ponadto, dokładnie nie mozna okreś-
lić wartości ciśnienia cząstkowego dw,utlenku węgla
- komponentu oddechowego (3,4). Jednakze do oce-
ny zablr zeń me tab o l i c zny ch ni ep o w i kł a ny ch zazw y -

czaj wystarczal<rew żylna (11, 16).
W monitorowaniu pacjentow ze wspomaganym

oddechem stosuje się równoległe badanie krwi żylnej
i tętniczej, bowiem w tych warunkach moze dojść do
szybkiej eliminacji CO.z krwi tętniczej, podczas gdy
we krwi żylnej będzie utrzymywało się wysokie ciś-
nienie cząstkowe dwutlenku węgla (15, l7),

Pobieranie krwi tętniczej u psów jest technicznie
trudne i moze powodować powikłania w postaci za-
krzepów wewnątrznaczyniowych, nadmieme go krwa-
wienia i powstawania krwiaków. Dlatego też dopusz-
cza się pobieranie krwi włośniczkowej z tylnej Wa-
wędzi ucha (12, 15) lub z opuszki palca (l4). Wartoś-
ci parametrów gazome try czny ch krwi kapilamej p s oq
uzyskiwane przez różnychbadaczy, często są bardzo
zrożnicowane. Niektórzy stwierdzali, że krew włoś-
niczkowa nie odzwierciedla wskaźników krwi tętni-
czej (7).Inni znajdowali korelację w zakresie ciśnie-
nia cząstkowego dwutlenku węgla i stęzenia jonow
wodorowęglanowych, natomiast nie wykazyw ali za-
lezności w zakresie ciśnienia cząstkowego tlenu (14).
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Tab. 1. Średnie wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej we krwi tętniczej, żylnej
i włośniczkowej oraz stężenia elektrolitów w surowicy krwi tętniczej i żylnej (n : l0; i + s)

Objaśnienia : a. b statystycznie istotnę róznice przy p < 0,05; A, B - statystycznie istotne różnice przy
p < 0,01

Różnice dotyczyły
równiez wartości pH.
Raz uzyskiwano war-
tości wyzsze niż wę
krwi tętniczej (19),
w innych z kolei bada-
niach wartości pH
krwi kapilarnej były
niższe (5, 15). Pod-
kreślano równiez fakt,
żew przypadkach nie-
wydolności naczynio-
wej, np. we wstrząsie
hipowolem icznym, krew wło śniczkowa ni e powinna
byc stosowana zamtast krwi tętniczej do określenia
stanu pręzności gazow (20).

Równowaga kwasowo-zasadowa jest ściśle zwią-
zana ze stęzeniem elektrolitów we krwi. U zdrowych
psów stwierdzono rożnice w składzie jonowlrrr pomię-
dzy krwią żylnąatętniczą polegające naniższej za-
wartości jonów sodowych i potasowych, i wyższej
koncentracji jonow chlorkowych we krwi tętniczej
(9,22).

Biorąc pod uwagę niekiedy odmienne wyniki prac
badaw czy ch doty czących parametrów równowagi
kwasowo-zasadowej we krwi włośniczkowej, tętniczej
i żylnej psów, podjęto badania w celu ustalenia tych
warto ści oraz określ ono zaw arto ść e lektrolitow.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono u 10 zdrowych psów 6 sanr-

cow i 4 samic, w wieku 3-6 |at, mieszańców. Rano, przed
nakarmieniem, pobierano kolejrro krew: zylną. tętniczą
i włośniczkową. Klew zylnąuzyskiwano zżyły odpiszcze-
lowej. Krew tętnicząpobierano z lewej tętrricy udowej (6).
Do nakłucia tętnicy zwierzęukładano w pozycji bocznej,
z odwiedzioną kończyną tylnąprawą. Wkłucia dokonywa-
no po przvś1,odkowej stronie lewej tylnej koliczytly, w po-
łowie wysokości uda, igłą o średnicy 0,8 mrn. Krew włoś-
niczkową pobierano z nacięcia skalpelem tylnej krawędzi
ucha na głębokośó ok. 2 mrn. U psów nie ma potrzeby tzw.
arterial izacj i (przekr-wienie za pomocą czynników ftzy cz-
nych lub chemicznyclr) sieci naczyń włosowatych małzo-
win usznych, ze względu na silne ukrwienie tego miejsca
(4, 6, 12). Miejsca pobrania krwi byĘ pozbawiane włosa
i dezynfekowane. Krew pobierano bezpośrednio do hepa-

rynowanych rurek szklanych o objętości 100 pl. Krew spły-
wała do kapilar swobodnie w czasie do l0 sekund, Po cał-
kowitym wypełnieniu kapilary krwią i zachowaniu warun-
ków beztlenowych do środka wkładano cienki drucik sta-
lowy o długości ok. 1 cm. Oba końce zatykano plastyko-
wymi kapturkami i mieszano przy użyciu niewielkiego
magnesu przesuwając ok. 20 razy magnes wzdŁużkapilary.
W celu unikn ięciarozdziahr osocza od krwinek rurki z kr-wią
transportowano w pozycji poziomej i oznaczano w ciągu
15 minut.

W trzech rodzajachkrwi oznaczano parametry równo-
wagi kwasowo-zasadowej: pH, ciśnienie cząstkowe dwu-
tlenku węgla (pCO,), ciśnienie cząstkowe tlenu (pO,), stę-

zenie jonów wodorowęglanowych (HCOr ), nadmiar lub
niedobór zasad (BE), stopień wysycenia hemoglobiny tle-
nem (O.SAT) i całkowitą zawartośc dwutlenku węgla
(ctCO.). Wskaźniki te oznaczano przy uzyciu analizatora
Corning 24B.W surowicy krwiżylnej i tętniczej określano
stęzenia sodu (Na'), potasu (K ), oraz chlorkow (Cl )

rnetodąjonoselektyrvną w aparacie Easy Lyte PLUS. Wyni-
ki badań poddano analizie statystycznej testel-t-t t-Studenta.

Wyniki i omówienie

W trakcie badań porównywano parametry równo-
wagi kwasowo-zasadowej oraz stęzenia elektrolitow
we krwi tętniczej, żylnej i włośniczkowej, pobieranej
w tym samym czasie od zdrowych psow (tab. 1 ). Zwte-
rzęta byĘ na czQzo, poniewaz w badaniach innych
autorow wykazano, że w okresię do 2 godz. po nakar-
mieniu dochodzi do efektu alkalizacji krwi, związa-
nego zwydzielaniem kwasu solnego w zołądku (8, 13).

Srednie wartości pH krwi tętniczej w badaniach
własnych byĘ zbliżone do wańości uzyskanychprzez
innych autorów (5, 6).Wyniki te byĘ istotnie wyższe
od średnich wartości pH krwi żylnej, Wartości pH krwi
włośniczkowej byĘ zbltżonę do wynikow uzyskanych
we krwi tętniczej, co potwierdzająteżbadania innych
autorów prowadzone na psach (l4, 15). Badania po-
równawcze krwi włośniczkowej arterializowanej
z krwią tętni czą lr kotów vvrykazaĘ istotni e wy ższe w ar -

tości pH krwi kapilarnej (19). PomiarpH krwi w 1abo-
ratoryjnej diagnostyce weterynaryjnej j est istotnym
wskaźnikiem oceny homeostazy organizmu. Najwięk-
sząprzydatność ma pomiar pH krwi tętniczej lub krwi
włośniczkowej.Ze względu na wpłyłv stopnia utleno-
wania krwi na kształtowanie się poszczególnych
w skaźników charakte ry zujący ch rownowag ę kwas o -
wo-zasadową nie poleca się oznaczania pI{ we krwi
żylnej ().

Pomiar ciśnienia cząstkowego dwutlenku węla we
krwi tętniczej jest najlepszym wskaźnikiem oddecho-
wo uwarunkowanych zmian w równowadze kwaso-
wo-zasadowej. Srednię wartości ciśnienia cząstkowe-
go dwutlenku węgla we krwi tętniczej i włośniczko-
wej byĘ niższę niz we krwi żylnej i wykazywały sta-
tystycznie wysoko istotne rożnice. Podobne wyniki
uzyskali inni autorzy, porównując warlość pCO. krwi
z żyW jarzmowej z krwią z tętnicy szyjnej u 5-zdro-

Klew lętnicza

Ktew żylna

klew włośniczkowa

96,03A
1,22

75,14B
9,18

95,27A
2,53

2 0,89A
1,94

24,01B
1,82

20,62A
1,97



!\ych psow (5). Natomiast ciśnienie cząstkowe dwu-
tlenku węgla we krwi włośniczkowej w badaniach
własnych odzwierciedlało wartość tego wskaźnika we
krwi tętniczej. Podobne wyniki uzyskano w przebiegu
doświadczalnej kwasicy hipoksemicznej i zasadowi-
cv hiperwentylacyjnej u psów (I5). Związane jest to
z tym, że dwutlenek węgla wytw arzany w toku komór-
kowej przęmtany materii transportowany jest przez
krew zylnądo płuc i wydalany zv,rydychanympowiet-
rzem. Ciśnienie cząstkowe CO" krwi tętntczej zależy
prawie wyłącznie od wentylacji pęcherzykowej, tzn.
zwiększa się wraz ze zmntejszeniem wentylacji i ma-
Ieje zjej zwiększeniem. Stwierdzenie powyzsze od-
nosi się Ęlko do warunków z prawidłowymprzepĘ-
wem krwi ptzezpłuca (perfuzją).

Ciśnienie cząstkowe tlenu we krwi (pOr) jest bar-
dzo ważnym parametrem wykorzystyłvanym do oce-
ny dostępności tego gazll dla tkanek. W badaniach
własnych stwierdzono statystycznie wysoko istotne
wyższe wartości ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi
włośniczkowej i tętniczej w porównaniu zbwiążyl-
ną. Podobne wyniki uzyskali inni autorzy,prowadząc
badania na psach (5, 14,15) i kotach (19). Gradięnt
ciśnienia cząstkowego tlenu stanowi siłę napędową do
pobierania, transportu i oddawania tego gazu do tka-
nek. Jednakze ciśnienie cząstkowe nie determinuje
odpowiedniej ilości tlenu dostarazanęgo do tkanek.
Objętość tlenu dostająca się do tkanek zależy od za-
wartości tlenu we krwi i od powinowactwa hemoglo-
biny do tlenu. We krwi znajdlje się zarówno hemo-
globina zredukowana, jak i oksyhemoglobina. Procen-
towa zawartość oksyhemoglobiny w odniesieniu do
ogólnej hemoglobiny stanowi tzw. wysycenie hemo-
globiny, określane jako saturacja - O,SAT.

W badaniach własnych wykazano statystycznie
wys oko istotne r ó żntc ę między krwi ą tętni czą a żylną
w odniesieniu do stopnia wysycenia hemoglobiny tle-
nem. We krwi tętniczej parametrten osiągał dużowyż-
sze wartości. Krew włośniczkowa vnrykazywńa przy
tym wartości podobne do krwi tętniczej. Wskaźnik ten
ma duże znac zenlę w okre ś 1 eniu sprawno ś c i o ddyc ha-
nia tkankowego (3,2I).

Zgodnte z równaniem Hendersona-Hasselbalcha,
ciśnienie pCO, jest miernikiem komponentu oddecho-
wego, wpĘwającego na zmianępH osocza, Natomiast
za w skażntk komp onentu ni e o ddechowe go (metabo -
licznego) Llznano aktualne stęzenie jonów wodorowę-
glanowych , alternatywnie, stęzenie
całkowitego sumę stężeniajonow wo-
dorowęglan czonego w osoczu dwu-

ażników HCO, ictCO, u ba-
stycznie wysoko istotnie niz-

sze we krwi tętniczej i włośniczkowej niż we krwi
żylnej. Róznice te byĘ skorelowane zpCO,. Było to
związane z tym, że stężenie rozpuszczonegó CO, jest
w równowadze z jego ciśnieniem cząstkowym . Ozna-
czato, żę wzrost pCO, powoduje wzrost stęzenia roz-

puszczone go dwutlenku węgla, zaś spadek pCO, - j e go
zmniej szeni e. Rozpu s z c zony dwutl enek w ęg la iw or zy
zwodąkwas węglowy, który z kolei dysocjuje na H*
i HCO3 . Stąd wniosek, że zmiany komponentu od-
dechowego wpływaj ą na aktualne stęzenie j onów wo-
dorowęglanowych, Dodatkowo, wpływ na aktualne
stęzenie anionów H
cenia hemoglobiny
globiny w tkankach
jonow wodorowęglanowych w erytrocytach i zgodnie
z gradientem stęzeń dyfundują one poprzez błonę ko-
mórkową krwinki do o s oc za (2, 22) . TŁumacryl to więk-
sze stężenie wodorowęglanow we krwi Ęlnej. Krwinki
czerwone dostają się do pŁuc z krwią tam zaś nastę-
pują zjawiska odwrotne. Zredukowana hemoglobina
ulega utlenowaniu, zwiększając swą kwasowość.
W następstwie tych procesów uwalniane jony wodo-

HCO, , tworząc osta-
skutek gradienfu ciś-
do powietrza pęche-

rzykowego. Ubytek jonów HCO, wytwarza gradient
pomiędzy osoczem i krwinką czerwoną, co powodu-
je, żejony wodorowęglanowe dyfundują z osocza do
erytro cytów, podtrzymuj ąc buforowanie j onów wodo-
rowych. Wynikiem tego jest obnizenie stęzenia HCO3
we krwi tętniczej.

Wartości wskaźnika BE (base excess) nie wykazy-
waĘ u badanych psów róznic statystycznie istotnych
we ws zystk ich r o dzaj ach krwi. Zaob s erwowano j e dy-
nie tendencję malejącą wartości tego wskaźnika we
krwi tętniczej i włośniczkowej, zwlązanąz ntższym
stęzeniem anionów wodorowęglanowych. W przebie-
gu kwasicy i zasadowicy metabolicznej u psów rów-
niez nie ob s erwowan o r ó żntc tętntczo - żylnych w war-
tościach tego parametru (5).

Zasady buforujące, na które składają się głownie
stęzenia wodorowęglanow i białczanów, są paramet-
rem wiĘącym równowagę kwasowo-zasadową z gos-
podarĘ wodno-elekholitową. Jony sodowe, potasowe
i chlorkowe są określane jako ,jorry stałe", poniewaz
ich stęzenie nie może ulec szybkiej zmiania W odroż-
nieniu od nich anion HCO3 jest ,jonem niestaĘm",
jego stężenie może ulec bardzo szybkiej zmiatię.

W badaniach własnych stęzenia jonów sodowych
i chlorkowych nie wykazywaĘ różntc statystycznie
istotnych. Natomiast stęzenie jonów potasowych we
krwi tętniczejbyło istotnie niższe niż we krwi żylnej,
Podobną prawidłowo ś c zauw ażyli Zweens i wsp. (22)
wbadaniachróżntctętniczo-ĘĘchdoĘczącychskła-
du jonowego krwi psów zdrowych. Mozna to tfuma-
czyć ścisłą zależnościąpomiędzy stęzeniem jonów K*
i pH (9, 10). Wzrost pH osocza powoduje zmntelsze-
nie stęzenia jonów potasowych, spadek pH krwi pro-
wadzi do zwiększenia koncentracji jonow K*. Mecha-
nizm Ęch wspóŁzależności polega na wymianie jonów
wodorowych i potasolvych między przestrzentami -
pozakomórkową i komórkową, Wymian a ta może by ć
spowodow ana pTzęz pierwotne zwiększenie stężenia
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jonów wodorowych (spadek pH) w pĘnie pozakomór-
kowym, powoduje to przesunięcie ich do komórek.
Z go dnte z zasadą elektro ob oj ętno ś c i pĘnów ustroj o -
wych, w przeciwnym kierunku (z komorki do płynu
p ozakomórkowe go) przecho dząj ony potasowe, p owo-
dując wzrost ich stęzenia w osoczu. Zjawisko to ob-
serwowano w badaniach własnych, we krwi żylnej
oniższym pH. Natomiast w pierwotnym zmniejsze-
niu stężenia jonow H- (zwiększenie pH), w pĘnie po-
zakomórkowym następuje przesunięcie ich z komó-
rek do tej przestrzeni. W przeciwnym kierunku prze-
chodzą j ony potasowe, z wymianą na j ony wodorowe.
W rezultacie powoduje to obnizenie stęzenia kationów
potasowych. Zaobserwowano to w surowicy krwi tęt-
niczej badanych psów.

W badaniach własnych nlę oznaczano stężenia elek-
trolitów we krwi włośniczkowej z powodu uzyskiwa-
niazbyt małej ilość krwi (nacięcie ucha) od psów doś-
wiadczalnych.

Reasumuj ąc, można stwierdzić, że p orównuj ąc krew
tętniczą żylnąi włośniczkową psów zdrowych wyka-
zano znaczne różnice wartości parametrów równowa-
gi kwasowo-zasadowej. We krwi tętniczej i włośnicz-
kowej stwierdzono wyższe pH niż we krwi żylnej,
wyższe ciśnienie cząstkowe tlenu i wyższy stopień
utlenowania hemoglobtny oraz niższą koncentracj ę
anionów wodorowęglanowych i mniejszą całkowitą
zawartośc dwutlenku węgla. Zawartośc jonów sodo-
!\rych i chlorkowych pozostawaŁa na tym samym po-
ziomie, natomiast zaw atl.o śc j on ów p otasu była wy ż-
sza we krwi tętniczej.

Wnioski

Uzyskane wyniki upowazniają do postawienia na-
stępujących wniosków:

1 . Parametry równowagi kwasowo-zasadowej krwi
żylnej nie odzwierciedlają w pełni stanu równowagi
kwasowo-zasadowej krwi tętniczej.

2. ParameĘ równowagi kwasowo-zasadowej krwi
włośniczkowej psow klinicznie zdrowych są bardzo
zbliżonę do wartości oznaczanych we krwi tętniczej,
i dlatego krew z naczyn włosowatych moze być ńy
w ana zamiennie do oceny równowagi kwasowo-zas a-
dowej.
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Oznaczollo u,rażlir.vość na 10 anlybiotykórv 40 izoIatóu, ,\4l,coplasnta lxlis
poclrodzącycb z rrkłac]Ll oddeclrolvego bydła na tcrcnie Belgli rv okresie Jistopad

l997 grudzień 2000 lzotację Ltzyskano rra poclłożu Hayflicka. a identyfikacje
oparro o tesL sandwiclr-tLlSA, irrrrrrr-rnobloting i PCR M. bovis była najbardzlcj
li,rażlirva lra tiattrulinę, dla której rłar,lość IIC_,, (początkowe stężenie hamujące)
rrytlosiła 0,06 prg,nll. FlC (końcorrc stężenie hanrujilce) 4,0 pgłn Stosolvallie
tialrrulinyrrbydłarvBelgiijestzabrolrione.,1y' borlsbyłau,rażliwatla,"r,szystkie
trzy badane 11uorochinolony, a tnianorł,icie danofloksacynę, etrrotloksacynę i nllr-
bol'loksacynę.tllaktórychminimalnestężenie MMC.,,rłynosiłoponiżej J,OpLg/lllI

lLlb J.0 pgłll Wartośc lIC.,, dla gentamycyny rvynoslła 8.0 pg"nlI Badanc iztl-
laty byĘ opon]e na lllakro[id1,. antybiotyki arrrirroglltkozydolve i tetracyklill,v
DLa połowy izolatórv T'I(l clla speJ<tynonycyny i linkornycyny lvyrlosiło <2 pLglnlI

dla 1,1 izolatóu, >8 pginll, natomiast wartość IIC dla gentanlycyIry lvahała się od

2 pgłll do >64 pg/6l 
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