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The influence of nitric oxide on the motot activiĘ of the rumen, abomasum and duodenum in sheep

Summary

The aim of tn'e it fluence of NO on the regulation of the motór activiĘ of the
rumen, pyloric part imal duodónum in sheep in vivo.Intravćnous ilfusiol Of |{G-

-nitro-L-arginin1 m locker of NO synthase, in a dose 7-1O ryg]]kg-', Produced a
premature phase III of the rnigrating motor r by 26 motor
activiĘ was 333'% stronger than the contro of the MMC
phase lil on the day oflnfusion, so their duration eir mo 136Vó
stronger. L-NAME als
caused the MMC cycle
L-NAME infusion (by
abolished these effects
ne alone delayed the appearance of MMC lII phase and inhibited its activity.

The motor activity oithe ńomasum increased s|igth|y but significanĘ (by 70ń) onthe 2nd day after L-NAME
infusion. On the day of L-NAME infusion th
inhibitory ente-rogastric-reflex induced by the
cant increase of the rumen motor activĘ on t
3rd day (by 4% and,,6oń respectively'- L-arginine in con
*ctivity ortne abońasum oń the lst day and abolished the effect of rumen mobility induced by L-NAME.
L-argihine alone decreased thC motor aótivity of the rumen and aboma§um on the day of infusion.

WÓ conclud a significant role in regulating MMC cycling in the duodenum of sheep by
elongating,the f this cycte. |{O also decreased the motor actM§ of the MMC III phase, Its
inhibition, ińfluenee on the rumen and abomasum motor activity §eems to be less significant,

Keyr4r6.6r, nitriC oxide, gastrointestinal motiliĘ, sheep.

Wpływ tlenku azotuna mięśniówkę różnych odcin-
ków przewodu pokarmowego został dość dobrze po-
znany w badaniach in vitro,Iecz jego funkcja w fegu-
lacj i motoryki przewodu pokarmowe go in v iv o nie j est
jeszcze dokładnie ustalona. Z badafi in vivo wynika,
że tlenek azotu jako transmiter hamujący neuronów
układu nieadrenergicznego niecholinergicznego
(NANC) blerze ldział w tak ważnych odruchach jak
r o zlgźni ęnie c z ę ś c i pro k symaln ej żoł ądka p o dc z a s j e -

dzenia, czyliw tzw. ,,rozluźnieniu przyjęcta", czy też
w zstępującym odruchu hamującym w odpowtedzina
rozciągnięcie (8-10, I7, 19). Stwierdzono, ze tlenek
azotu pełni istotną rolę w regulacj i perystaltykl prze-
łyku u oposa (2) oraz w zmniejszaniu tonusu dolnego
zwtqacza przełyku u człowieka (1) i odźwiernika u
psa (1). W badaniach, w których stosowano inhibitory
syntazy NO wykazano, że tlenek azotu hamuje moto-
rykę dwunastnicy (4, 15) i wywiera toniczny rozluź-
niający wpływ na jelito czcze Ll szczura (12). Tlenek
azotLt, zmni ej s zaj ąc aktywn o ś ć m ot oryc zn ą żołądka,
opożntajego opróznianie u ludzi (6, 19) i u psa (11).

Wyniki badań in v iv o wskazuj ą ró wntęż na to, że tlenek
azotu odgrywa główną rolę w regulacji czasu tr-wania
migrującego kompleksu motorycznego (MMC) u psa
(18) i u szczura (3, 14). Ptzypuszcza się nawet, że za-
burzenia w syntezie tlenku azotu prowadządo rożnę-
go typu zaburzeń w motoryce przewodu pokatmowe-
go (9, 16).

Opublikowane dotychczas wyniki badań dotycząroli
tlenku azotu w regulacji motoryki przewodu pokar-
mowe go u zwierząt o innym wzorcu motorycznym niż
przeżuw acze i p o cho d zą głow nie z do świ adc zeń prze -
prowadzanych in vitrobądź w narkozie ogolnej . Z tych
przyczyn podjęto próbę wyjaśnienia funkcji tlenku
azotuw regulacji motoryki żwacza, części odźwierni-
kowej trawieńca i początkowego odcinka dwunastni-
cy u owiec in vivo.

Materiał imetody
Doświadczenia przeprowadzono na 7 owcach, mieszań-

cach międzyrasowych obu płci, o masie ciała od 41-50 kg.
Zwierzęta była karmione dwa razy dziennie sianem i mie-
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szanką CJ i miały wolny dostęp do wody. Zwierzętom w
narkozie ogólnej przyszyto 3 transducery firmy RB Pro-
ducts : j eden do ściany worka do grzbietowe go żw acza, drugi
do części odźwiernikowej trawieńca w odległości około
5 cm od odźwiernika oraz trzeci do ściany dw,unastnicy,
około l 0 cmzaodźwiernikiem. Wszystkie transducery były
takprzyszyte, aby rejestrowaĘ skurcze mięśniówki okręz-
nej. Motorykę rej estrowano elektroencefalografem Reega
Duplex TR XVI, przystosowanym do rejestracji sygnałów
elektrycznych z transducerów. Do doświadczeń przystępo-
wano po upływie 7 dni od operacji, rozpoczynając je o jed-
nakowej porze po porannym karmieniu. Przed każdym do-
świadczeniem umieszczano w żyle szyjnej zewnętrznej
kateter, przezktóry po 60-minutowym zapisie wstępnym
motoryki, który obejmował III fazę MMC w dwunastnicy,
podawano następujące środki: ester metylowy N(l-nitro-L-
-argininy (L-NAME, Sigma), inhibitor syntazy tlenku azo-
tu, w dawce jednorazowej wynoszącej od 7-10 mg,kg 1 lub
L-argininę (Sigma), substrat syntazy tlenku azotlJ, w daw-
ce 500 mg,kg ' 

,h '. Srodki te rozptlszczano bezpośrednio
przedinfuzjąw płynie izotontcznym. Zapts motoryki kon-
tynuowano po podaniu przez3 godziny orazprzęz kolejne
dwa dni o tej samej porzeprzęz4 godziny. W serii doświad-
częń z podawaniem wyłącznie L-argininy zapis motoryki
kontynuowano tylko następnego dnia po infuzji.

Przeprowadzono 4 serie doświadczeń: z podaniem wy-
łącznie L -NAME, z infuz1 ąL - argininy p oprzedzoną p o da-
niem L-NAME, z infuzją wyłącznie L-argininy oraz kon-
trolne z infuzją pĘnu izotonicznego. Na kazdej z owiec
wykonano od 2 do B doświadczep z każdej serii.

Wyniki opracowywano mierząc czas trwania wszystkich
trzęch faz tworzących jeden cykl MMC w dwunastnicy:
fazy I charakteryzującej się brakiem skurczów, fazy II, w
czasie której występują nieregulatne skurcze fazy III, tzw.
fazy wzmożonej akĘwności motorycznej oraz obliczając
aktyr;vność motoryczną żwacza, trawieńca iIIIfazy MMC,
Za aktywność tą przyjęto łącznądługość krzyłvej na zapt-
sach uzyskanych w okresach 2-minutowych. Aby umoz-
liwić porównywanie wyników wprowadzono wartość
,,względnej aktywności motorycznej" (WAM). Wartość
WAM uzyskano przez ob7iczenie stosunku średniej aktyw-
ności motorycznej dla każdych kolejnych 2-minut zapisu
danej serii doświadczeń do średniej z zapisu wstępnego,
który przyjęto za kontrolę. Stwierdzono, że warlości kolej-
nych 2-minutowych pomiarów w kolejnych dniach do-
świadczeń miały rozkład nonnalny, co upowazniło do ana-
lizy wyników testem Sfudenta. Zaistotne uznano te zmia-
ny, dla których p < 0,001.

Wyniki iomówienie
Dozylna infuzja inhibitora syntazy tlenku azotu

L-NAME w dawce 7-10 mg,kgIpowodowałaprawie
natychmiastowe (średnio po 1,6 min od podania) po-
jawienie się III fazy migrującego kompleksu motorycz-
nego (MMC) w dwunastnicy. Aktywność motoryczna
tej przedwczesnej III fazy sięgała średnio ok, 4300ń
warlości kontrolnej, a czas jej trwania wydłużał się
średnio do ok. 360% czasu kontrolnego. Przez cały
czas po infuzji L-NAME, częstość występowaniafaz
wzmozonej aktywności była czterokrotnie wyższa w
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Ryc. l. Wpłlłv infuzji L-NAME, L-NAME i L-argininy oraz
wl,łącznie L-argininy na czas trwania faz MMC w dwunast-
nicy u owiec. a fazalll,b fazall, c fazal, symbol * ozflaQza
statystycznąistotność różnicy wyniku eksperymentu w porówna-
niu z kontrolą z poziomem ufności p < 0,00 1.

porównaniu z kontrolną. Ich średni czas trwanla był
wówczas wydłużony do ok. żż0% (ryc. 1a), a średnia
aktyłvność motoryczna była ponad dwukrotnie wyższa
(ryc.2). Aktywność ta2-go i 3-go dnia po infuzji nie
odbiegała już od nofTny, ale częstość pojawiania się
III fazy była w ciĘ prawi e dwukrotnie wy ższa. P on ad
dziesięciokrotnemu skróceniu pod wpĘwem L-NAME
ulegał czas trwaniaIIfazy MMC (ryc. 1b). Zmianata
pozostawała statystycznie istotna przez następne dwa
dni. L-NAME nie zmieniał natomiast w istotny spo-
sób czasu trwania I fazy (ryc. 1c).

W wyniku zmian wywołanych infuzją L-NAME,
czas trwania cykli MMC w dwunastnicy ulegał skró-
ceniu o 88oń, a drugiego dnia pozostawał jeszcze skló-
cony o 620ńw porównaniuz czasemtr-wania cykli re-
j e strowanych w 4- god zinny ch do świadczeniach kon-
trolnych. Czas trwania cykli MMC był krótszy od

kontrola L-NAME
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Ryc.2. Wpł.vw infuzji L-NAME, L-NAME i L-argininy oraz
wyłącznie L-argininy na akĘrvność motoryczną (WAM) II fa-
zy MMC w dwunastnicy u owiec. Pozostałe oznaczenia, jak w
ryc. 1
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Ryc. 3. Wpływ infuzji L-NAME, L-NAME+L-argininy i wy-
łącznie L-argininy na czas trrvania MMC w dwunastnicy u
owiec. Pozostałe oznaczenia,jak w ryc. 1.

kontrolnego jeszcze 3-go dnia (ryc. 3), choctaż w spo-
sób statystycznie nieistotny.

L-Argin ,wdawce5O0
mg,kgr,h (7-10mg,kg-I)
przęciwdz notoryczneJ 1

zmlanle czasu trwania III faz,y MMC wywoływanym
przez sam inhibitor (ryc. 2 l ryc. 1a) oraz ogranrczała
wpływ inhibitora na czas trwania II fazy w dniu infu-
Ąt (ryc. 1b). Zmniejszała równiez wpływ L-NAME
na długość trwania cykli w dniu infuzji, a drugiego
dnia całkowicie go znosiła (ryc. 3). Dozylna tnflzja
wyłącznie L - argininy op oźmała wy stępowani e III fazy
MMC i hamowała jej aktywność motorycznąw dniu
infuzji o 41oń (ryc.2), nie zmieniając czasu jej trwa-
nlaoTazwydŁuZaŁalfazęMM9 o750ń (ryc. lc) i skra-
cała II fazę o 45% Qllc. 1b). Srednia długość trwania
cykli MMC nie ulegała pod wpływem L-argininy sta-
tystycznie istotnej zmianie (ryc. 3).

Uzyskane wyniki wskazują ze hamowanie NOS
powoduje istotne zmtany aktywności motorycznej
początkowego odcinka dwunastnicy u owiec in vivo.
Natychmi astowe p oj awi ani e s ię przedwcze snej III fazy
MMC wywołane dozylnym podaniem L-NAME su-
geruje, że NO w istotny sposób harnuje wyzwalanie
wędruj ącego kompl eksu motorycznego, Na taką funk-
cję tlenku azotu wskazuje również występowanie
przedwczesnej III fazy MMC po infuzji L-NAME u
głodnych psów (18) oraz ponowne pojawianie się III
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Ryc. 4. Wpływ infuzji L-NAME, L-NANIE+L-argininy i wy-
łącznie L-argininy na akĘwność motoryczną (WAM) części
odźwiernikowej trawieńca u owiec. Pozostałe oznaczenia, jak

w ryc. 1.
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Ryc.5. Wpływ infuzji L-NAME, L-NAME+L-argininy iwy-
łącznie L-argininy na aktywność motoryczną (WAM) żwa-
cza u owiec. Pozostałę oznaczenialak w ryc. 1.

fazy MMC w jelicie cienkim u szczurów po nakar-
mieniu, wywołane podaniem innego inhibitora NOS
- L-NNA (3, 14). W naszych doświadczeniach dożyl-
ne podanie L-NAME powodowało nie tylko pojawie-
nie się szczególnie aktywnej i wydłużonejprzedwcze-
snej III fazy, ale podwyższało takżę częstość występo-
wania następnych III faz MMC, których aktywnośc i
czas trwaniabyły zmienione już w mniejszym stop-
niu. U głodnych psów aktywność i czas ttwaniaprzed-
wcze snej III fazy, wywołanej p odaniem L-NAME nie
ulegały zmianom (18). Nasze wyniki natomiast
świadczą o hamującym wpłyr,vie tlenku azotlrownleż
na aktyłvność motorycznąpoczątkowego odcinka dwu-
nastnicy podczas III fazy MMC. Następstwem stwier-
dzonego pTzęznas wzrostu częstości występowania III
fazy po podaniu L-NAME było znaczne skrócenie cza-
su tlwania II fazy MMC i całych cykli, utrzymujące
się jeszcze następnego dnia. Skrócenie czasu trwania
cykli MMC, nawet kilka dni po podaniu L-NAME
stwierdzono równięz u psów (18) oraz u szczurów po
L-NNA (3). Substrat NOS - L-arginina, podana łącznie
z L -NAM E pr.ze ciw działała wi ęks zo ś c i stwi erdzonych
ptzęz nas zmian w dwunastnicy wywołanych samym
L-NAME lub je ograniczała. Sama L-arginina opoź-
niała występowanie III fazy MMC i hamowała jej ak-
tywnośc oraz doprowadzała nawet w dniu infuzji do
atonii dwunastnicy. U psów (18) i szczurów (14) nie
stwierdzono i stotne go hamuj ąc e g o dział ania L- argini-

kontro l a



ny na MMC, natomiast nitroprusydek sodu jako donor
NO blokował indukcję IIIfazy u szczurów (1a). Wy-
niki doświadczeń, w których stosowaliśmy L-NAME
łączniezL-argtntnąlubwyłącznieL-argininępotwier-
dzająnasząsugestię, że NO wpływa hamująco na ak-
tywno ś ć III fazy mi gruj ąc e go kompleksu motoryczne-
go oraz na JeJ występowanle, a tym samym na czę-
stość występowania cykli MMC w początkowym od-
cinku dwunastnicy u owiec.

L-NAME wlłvoĘłvał niewie lki, cho ciaż statystycz-
nie istotny spadek aktywności motorycznej trawieńca
Gy c. Ą. Spadek ten był j ednak i stotny tylko przez pierw -
sze dwie godziny, natomiast w trzeciej godzinie po
podaniu zniana tabyłajuż nieistotna. Drugiego dnia
po podaniu L-NAME wyslępował statystycznie istot-
ny wzro st aktywno śc i motoryc znej trawieńc a. L- argt-
nina podanałącznie z L-NAME nie wpływała na jego
aktywność w dniu infuzji i nie przeciwdziałała zmia-
nom wywołanym przęz inhibitor NOS drugiego dnia.
L-arginina hamowała motorykę trawieńca w sposób sta-

Ęstycznie istotny tylko w dniu infuzji (ryc.4).
Hamowanie syntazy NO spowodowało w naszych

doświadczeniach spodziewany wzrost aktywności
motorycznej części Ódźwiernikowej trawieńca dopie-
ro następnego dnia. Wyniki te mozemy porównać je-
dynie z otrzymanymiprzez innych autorow ( 1 1, 1 8) w
doświadczeniach na psach, które wskanljąna różny
stopień pobudzenia motoryki części odźwiernikowej
żołądka jednokomorowego po podaniu inhibitorow
NOS. I tak u głodnych psów, L-NAME wyłvoływał w
dniu infuzji niemal ctągłe serie skurczów tej części
żoŁądkautrzymującesięptzezkilkadni.UzvvterzątĘch
po karmieniu obsetwowano natomiast nieistotrry wzrost
częstości skurczów części odźwiernikowej żołądka.

Interpretacj a naszy chwyników mogłaby być nastę-
pująca: bardzo gwałtowny i silny wzrost aktywności
motorycznej dwunastnicy pod wpływem zahamowa-
nta syntazy NO p owo duj e prawdop o dobnie dro gą ha-
muj ącego o druchu j elitowo-żołądkowe go zni e s ieni e
pobudzenia motoryki trawieńca bezpośrednio po po-
daniu L-NAME. Za takim tŁumaczeniem przemawia
obserwowane u owiec w warunkach fizjologtcznych
hamowanie motoryki części odźwiemikowej trawień-
catowarzyszące III fazie MMC w dwunastnicy (13)
orazfakt, że drugiego dnia doświadczenia, gdy aktyw-
nośó motoryczna III fazy wraca do normy (ryc. 2),
uwidacznia się statystycznie istotny wzrost aktywno-
ści motorycznej trawieńca. Na hamujący wpływ NO
na motorykę trawieńca wskazuje jedynie zmniejsze-
nie jego akty^uvności pod wpływem L-argininy (ryc. 4).
Taki wpłyrv L-argininy na motorykę części odźwier-
nikowej żołądka obserwowano równiez u ludzi (6).
Fakt,że L-argininapodana łącznte z L-NAME następ-
nego dnia po infuzji nie przeciwdziaławzrostowi mo-
toryki, mogłby świadczyć o ewentualnym uwalnianiu
się neurotransmiterów pobudzających, na co wskazują
wyniki niektórych badań in vitro (5).

L-NAME powodował statystycznie nieistotny wzrost
aktywności motorycznej żwacza w dniu podania.

Wzrost ten był statystycznie istotny dopiero w następ-
nych dwóch dniach doświadczenia (ryc. 5). L-argini-
na podana łącznie z L-NAME, znosiła pobudzające
działanie L-NAME na motorykężwaczatylko w dniu
infuzji. Sama L-arginina zmniejszała aktywność mo-
torycznążwaczaw sposób statystycznie istotny w dniu
infuzji. Wyniki te wskazują na hamujący wpływ NO
na motoryk ę żw ac za c o p otwi erd zaj ą j e dy nie b adani a
przeprowadzonę na wycinkach z czepaa t żwaczaby-
dła (2 0) . Ob s erwo w any pr ze z n as b rak pr z e ctw działa-
nia L-argininy podanej łącznte z L-NAME wzrostowi
aktywno ś c i żw acza drugi e go i tr zecie go dni a do świad-
częniamożnaby podobnie, jak w przypadku trawień-
ca, tŁumaczyó ewentualnym uwalnianiem neurotran-
smiterów pobudzaj ących,

podsumowanie

Tlenek azotll,j ako neuromediator włókien NANC,
odgrywa istotną rolę w re gulacj i mi gruj ące go komp lek-
su motorycznego (MMC) w dwunastnicy u owiec.
Wpływa hamuj ąc o na czę sto ś ć występ owa nta III fazy
tego kompleksu i wydŁuża czas trwaniallfazy, a tym
samym wydŁuZa cały MMC . Zmntejsza również ak-
tywnośó motoryczną dwunastnlcy podczas III fazy,
głównie poprzez skracanie czasu jej trwania. Tlenek
azotlwpływa równiez hamująco na aktywnośó moto-
ry cznążwacza i częśct odzwiernikowej trawie f-.ca, ale
jego funkcja w regulacji motoryki tych odcinkow pTzę-
wodu pokarmowego wydaje się mniej istotna.
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