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Przep³yw krwi przez narz¹d rodny �wini ulega
znacznym zmianom w przebiegu cyklu jajnikowego
i jest wypadkow¹ oddzia³ywania m.in. takich substan-
cji aktywnych biologicznie, jak hormony steroidowe
(13), klasyczne neuromediatory uk³adu autonomicz-
nego (8, 11), tlenek azotu (1, 3) i neuropeptydy (19,
20). O ile rola hormonów, neuromediatorów i tlenku
azotu w regulacji przep³ywu krwi przez macicê i jaj-
nik by³a i jest intensywnie badana, to wp³yw neuro-
peptydów, w tym peptydu zwi¹zanego z genem kalcy-
toniny (CGRP), jest znacznie s³abiej udokumento-
wany.

W latach osiemdziesi¹tych wykazano, ¿e CGRP
powoduje rozkurcz naczyñ krwiono�nych (17), a obec-
no�æ w³ókien CGRP-immunoreaktywnych, zlokalizo-
wanych g³ównie wokó³ naczyñ krwiono�nych, stwier-
dzono w narz¹dzie rodnym wielu ssaków (15). Na-
stêpnie dzia³anie CGRP prowadz¹ce do rozkurczu
naczyñ opisano w têtnicy macicznej �winki morskiej
(12), cz³owieka (22), �wini (9, 10, 19) i szczura (4)
w warunkach in vitro oraz u owcy (24) in vivo. Wy-
kazano równie¿, ¿e dzia³anie CGRP w naczyniach jest
zale¿ne od jego struktury pierwszorzêdowej. Frag-
menty N-koñcowe CGRP, takie jak CGRP(1-12)
i CGRP(1-15), wywieraj¹ dzia³anie naczyniorozsze-
rzaj¹ce, ale 100-1000-krotnie s³absze ni¿ substancja
macierzysta (18). Z kolei C-koñcowy fragment �
CGRP(8-37) wywiera dzia³anie antagonistyczne w sto-
sunku do CGRP (5, 7, 14). Ponadto w badaniach im-

munohistochemicznych wykazano, ¿e liczba w³ókien
immunoreaktywnych zawieraj¹cych neuropeptydy
zmienia siê wraz z wiekiem (16) oraz stanem fizjolo-
gicznym (ci¹¿a lub jej brak) (21).

Celem badañ by³o okre�lenie, w warunkach in vivo,
wp³ywu CGRP na kurczliwo�æ miê�niówki g³adkiej
têtnicy macicznej �wiñ niedojrza³ych i dojrza³ych
p³ciowo oraz interakcji pomiêdzy [Tyr0]CGRP(28-37)
i CGRP w têtnicy macicznej �wiñ dojrza³ych p³ciowo.

Materia³y i metody
Badania wykonano na �winiach (rasy wielka bia³a pol-

ska) niedojrza³ych p³ciowo (o masie cia³a 95-105 kg) oraz
zwierzêtach w fazie lutealnej cyklu jajnikowego (o masie
cia³a 115-120). Przed wykonaniem do�wiadczenia zwierzêta
premedykowano azaperonem (Stresnil; Janssen Animal
Health BVBA; 2 mg/kg i.m.), ksylazyn¹ (Rometar; Biowet
Pu³awy; 1,6 mg/kg i.m.), ketamin¹ (Bioketan; Biowet Go-
rzów; 8 mg/kg i.m.) i wprowadzano w stan znieczulenia
ogólnego z u¿yciem tiopentalu (Thiopental; Biochemie
GmbH; 20-30 mg/kg i.v.). Po otwarciu jamy brzusznej pre-
parowano odga³êzienie têtnicy macicznej (poni¿ej pierw-
szego rozga³êzienia) i wprowadzano wenflon (Adsyte 20ga
1¼ in; Becton Dickinson), który nastêpnie ³¹czono za po-
moc¹ kaniuli poliwinylowej z transducerem ci�nieniowym
(P23XL, Hugo Sachs Elektronik) i pomp¹ strzykawkow¹
(Syringe pump Sep 21s; Ascor). W celu rejestracji zmian
ci�nienia krwi poprzez transducer infundowano p³yn fizjo-
logiczny (Natrium Cloratum 0,9%-inj., Polfa Kutno) z tak¹
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Summary

The aim of the study was to determine the effect of calcitonin gene-related peptide (CGRP) on blood flow in
the uterine artery of immature and mature pigs, as well as the interaction between CGRP and its C-terminal
fragment [Tyr0]CGRP(28-37) in the uterine artery of mature animals in vivo. It was indicated that CGRP
relaxes the uterine artery to a similar degree in both immature and mature pigs. [Tyr0]CGRP(28-37) adminis-
tered as an intra-arterial bolus injection neither affected blood pressure nor antagonized the actions of CGRP.
It was concluded that CGRP-induced relaxation of the porcine uterine artery occurs independently of steroid
hormone concentrations and that [Tyr0]CGRP(28-37) does not affect CGRP activity.
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szybko�ci¹ (130 ml/h), która uniemo¿liwia³a cofanie krwi
do kaniuli. Po ok. 10 min. pomiaru ci�nienia w trakcie
infuzji p³ynu fizjologicznego rozpoczynano podawanie,
w odstêpach ok. 5 min., wzrastaj¹cych dawek badanych
substancji, które wprowadzano poprzez wenflon bezpo�red-
nio do têtnicy macicznej w postaci bolusa. Do rejestracji
graficznej, obrazuj¹cej zmiany ci�nienia krwi w naczyniach,
stosowano rejestrator typu R-50 model 83 (Rikadenki).
Przeprowadzono dwa do�wiadczenia.

W do�wiadczeniu I zwierzêtom niedojrza³ym p³ciowo
(n = 5) i dojrza³ym p³ciowo (n = 5) podawano (w postaci
bolusa) wzrastaj¹ce dawki (0,04, 0,4, 4,0 i 40 µg) CGRP
(a-CGRP rat; Peninsula Laboratories GmbH) rozpuszczo-
nego w 200 ml p³ynu fizjologicznego.

W do�wiadczeniu II zwierzêtom dojrza³ym p³ciowo
(n = 5) podawano [Tyr0]CGRP(28-37) ([Tyr0]CGRP(28-37)
rat; Peninsula Laboratories GmbH) we wzrastaj¹cych daw-
kach (0,07, 0,7, 7,0 i 70 µg), a nastêpnie CGRP w dawce
40 µg; wszystkie dawki badanych substancji by³y rozpusz-
czone w 200 ml p³ynu fizjologicznego. Badania na zwie-
rzêtach zosta³y zatwierdzone przez Lokaln¹ Komisjê Etycz-
n¹ w Olsztynie � opinia nr 15/N z dnia 10.05.2001.

Ró¿nice statystyczne pomiêdzy ci�nieniem krwi (war-
to�ci �rednie ± SEM dla n = 5) w têtnicy macicznej przed
podaniem oraz po podaniu badanych substancji okre�lono
jednoczynnikow¹ analiz¹ wariancji ANOVA (GraphPad
PRISM; Graphpad Software) stosuj¹c test wielokrotnych
porównañ Newmana-Keulsa.

Wyniki i omówienie
Podanie do têtnicy macicznej CGRP w dawkach

0,04 µg, 0,4 µg i 4,0 µg nie powodowa³o istotnych
zmian (p > 0,05; ryc. 1a i 2ab) w ci�nieniu krwi za-
równo �wiñ niedojrza³ych, jak i dojrza³ych p³ciowo.
Istotny spadek ci�nienia krwi (p < 0,05), w porówna-
niu do ci�nienia przed podaniem neuropeptydu, stwier-
dzono w obu badanych grupach po podaniu CGRP
w dawce 40 µg, przy czym obserwowane zmiany u �wiñ
niedojrza³ych
p³ciowo nie
ró¿ni³y siê od
tych, które
obserwowa-
no u �wiñ doj-
rza³ych p³cio-
wo (ryc. 2ab).
U z y s k a n e
wyniki po-
t w i e r d z a j ¹
wcze�niejsze
badania in
vitro, w któ-
rych naczy-
niorozszerza-
j¹ce dzia³a-
nie CGRP
obserwowa-
no w modelu
do�wiadczal-
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Ryc. 1. Reprezentatywny diagram obrazuj¹cy ci�nienie krwi
w têtnicy macicznej �wini dojrza³ej p³ciowo po podaniu:
(a) CGRP w dawce 0,04 µg, 0,4 µg, 4,0 µg i 40 µg,
(b) [Tyr0]CGRP(28-37) w dawce 0,07 µg, 0,7 µg, 7,0 µg i 70 µg
oraz c) wzrastaj¹cych dawek [Tyr0]CGRP(28-37) i CGRP
w dawce 40 µg

Ryc. 2. Wp³yw wzrastaj¹cych dawek CGRP (0,04 µg, 0,4 µg, 4,0 µg i 40 µg) na ci�nienie krwi
w têtnicy macicznej �wiñ: (a) niedojrza³ych p³ciowo i (b) dojrza³ych p³ciowo oraz (c) wp³yw wzrastaj¹cych
(0,07 µg, 0,7 µg, 7,0 µg i 70 µg) dawek [Tyr0]CGRP(28-37) i CGRP (40 µg) na ci�nienie krwi w têtnicy
macicznej �wiñ dojrza³ych p³ciowo. Wp³yw badanych substancji wyra¿ono jako % �redniego ci�nienia krwi
przed rozpoczêciem ich podawania i przyjêtego za 100%. Warto�ci przedstawiaj¹ �rednie ± SEM dla n = 5
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nym z u¿yciem skrawków têtnicy macicznej �wini (9,
10), jak równie¿ w przypadku perfuzji wyizolowane-
go naczynia (19). W prezentowanych badaniach nie
stwierdzono ró¿nicy w dzia³aniu CGRP na têtnicê
maciczn¹ �wiñ niedojrza³ych i dojrza³ych p³ciowo, co
sugeruje, ¿e hormony jajnikowe nie wp³ywaj¹ istotnie
na dzia³anie tego neuropeptydu. Jakkolwiek dostêpne
badania immunohistochemiczne wykazuj¹, ¿e w jaj-
niku byd³a liczba w³ókien immunoreaktywnych zawie-
raj¹cych neuropeptydy mo¿e siê zmieniaæ wraz z wie-
kiem (16). Równie¿ w têtnicy macicznej �winki mor-
skiej stwierdzono ró¿nicê w liczbie w³ókien immuno-
reaktywnych w ci¹¿y w porównaniu ze zwierzêtami
cyklicznymi, co mog³oby wskazywaæ, i¿ steroidowe
hormony jajnikowe, jako czynniki zmieniaj¹ce prze-
p³yw krwi w narz¹dzie rodnym, mog¹ modulowaæ dzia-
³anie neuropeptydów. W badaniach przeprowadzonych
na szczurach we wczesnej ci¹¿y wykazano, ¿e zmiana
odpowiedzi na naczyniorozszerzaj¹ce dzia³anie CGRP
mo¿e byæ zale¿na od zmiany wra¿liwo�ci receptorów,
a nie nasilonej syntezy i uwalniania CGRP (23).

Mechanizm naczyniorozszerzaj¹cego dzia³ania
CGRP nie zosta³ w pe³ni wyja�niony, ale mo¿e byæ on
zwi¹zany, miêdzy innymi, z uwalnianiem tlenku azo-
tu (6), który jest kluczowym czynnikiem reguluj¹cym
napiêcie naczyñ krwiono�nych (2). Ponadto wp³yw
CGRP na naczynia krwiono�ne jest zale¿ny od jego
struktury pierwszorzêdowej (d³ugo�ci ³añcucha). Frag-
menty N-koñcowe CGRP (CGRP(1-12) i CGRP(1-15)
powoduj¹ rozkurcz naczyñ (18), a fragment C-koñco-
wy (CGRP(8-37) wywiera dzia³anie antagonistyczne
w stosunku do CGRP (5, 14). W niniejszych bada-
niach wykazano, ¿e wszystkie stosowane dawki
[Tyr0]CGRP(28-37) nie wywo³ywa³y istotnych zmian
(p > 0,05) w ci�nieniu krwi w têtnicy macicznej �wiñ
dojrza³ych p³ciowo (ryc. 1b i 2c). We wcze�niejszych
badaniach w³asnych (9, 10) obserwowano skurcz izo-
lowanej têtnicy macicznej po podaniu C-koñcowego
fragmentu CGRP. Ró¿nica w uzyskanych wynikach
mo¿e byæ konsekwencj¹ ró¿nic metodycznych. W wa-
runkach in vivo koñcowy efekt dzia³ania badanej sub-
stancji jest wypadkow¹ jej bezpo�redniego wp³ywu,
jak równie¿ dzia³ania moduluj¹cego jednocze�nie
uwalnianych endogennych neuroprzeka�ników i czyn-
ników endokrynnych, co nie ma miejsca w badaniach
in vitro. W prezentowanej pracy wykazano równie¿,
¿e wcze�niejsze podanie [Tyr0]CGRP(28-37) nie zmie-
nia³o istotnie (P > 0,05) naczyniorozkurczowego dzia-
³ania CGRP (ryc. 1c i 2c), co mog³o byæ konsekwen-
cj¹ braku istotnego wp³ywu C-koñcowego fragmentu
na przep³yw krwi w têtnicy macicznej.

Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e CGRP powo-
duje rozkurcz têtnicy macicznej �wiñ dojrza³ych i nie-
dojrza³ych p³ciowo. Z kolei C-koñcowy fragment,
[Tyr0]CGRP(28-37) pozostaje bez wp³ywu na ci�nie-
nie krwi, jak równie¿ nie zmienia naczyniorozszerza-
j¹cego dzia³ania CGRP.
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