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intracellular space (lCF) occur in favor of the latter.
xtracellular fluid begins already during the intrauter-
t is irregular. The most intensive changes occur in the

0gólna charakterystyka i mechanizmy tegulujące
objętośó i skład przestrzeni wodnych

Między czynnością nerek a stanem gospodarki wodno-
elcktrolitowej istnieje wzajemna zależnośc. Z jednej stro-
ny nerki odgrywają zasadnicząrolę w regulacji homeosta-
zy wodno-elektrolitowej, a z drugiej zaburzęnia tej home-
ostazy mogąw istotny sposób modulować czynność nerek.
Regulacja gospodarki wodnej, w której głównym narzą-
dem efektorowym są nerki sprowadza się do dwóch pod-
stawowych zadań,. utrzymania stałej, fizjologicznej obję-
tości poszczególnych przestrzeni wodnych organizmu i
utr zy mania rł, tych prze strzeni ach odpowiednie go stęzeni a
eIektrolitów.

Zawartośc wody całkowitej (TBW - total body water)
stanowi w organizmie dorosĘch ludzi i zwierząt średnio
ok. 600ń masy ciała (B, l0, 13, 18). Woda zawarta w orga-
nizmie podzielona jest na dwie zasadnicze przestrzenie pły-
nowe (ryc. I) (2,9,11, 13, l8, 25):

- płyn pozakomórkowy (ECF extracellular fluid), ota-
czający każdążywą komórkę, wymieniaj ący z niąwszyst-
kie pobierane i wydalane substancje; w jego skład wcho-
dzą następuj ące fazy: szybkowymienialna, składająca się z
osocza krwi (PV - plasma volume) i pĘnu śródmiąższo-
wego (lSF - interstitial fluid) oraz faza wolnowymienial-
na, w skład której wchodzipĘn włókien tkanki łącznej;

płyn wewnątrzkomórkowy (ICF intracellular fluid),
wypełniający wnętrze wszystkich zywych komórek orga-

nizmu, oddzielonych od siebi e połprzepuszczalną błoną
plazmaty czną s w o b o dn ie p r z epuszczalną dla c z ąs te c z ek
wody (wyjątek stanowią szczytowe błony plazmatyczne
niektórych transporlujących komórek nabłonkowych, np.
komórek nerkowych kanalików zbiorczych).

Płyn pozakomórkowy stanowi ok. żl5 wody organizmu
dorosłego osobnika (ryc 2).Jest to zbufororvany głównie
wodorowęglanami roztwor chlorku sodu, oddzielony od
płynu wewnątrzkomórkowego błoną cytoplazmatyczną
swobodnie przepuszczalną jedynie dla wody.

PĘn wewnątrzkomórkowy stanowi ok. 3/5 ogólnej ilo-
ści wody organizmu. Zawiera on duzo białczanow, orga-
nicznych fosforanów i siarczanów. Równowaga elektroche-

Woda pĘeslrzeni
śródmiąższOWei (lsFW)

='l5% m c.

WOda 0socza krwi

= 4.5-5.0% m c

Woda przeshzeni i

zewnątrzkomórkoWe j (EcFW)

= 20-25'k m c

Ryc. 1. Przestrzenie wodne i rozmieszczenie wody w organizmie
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Ryc. 2. Rozmieszczenie wody w poszczególnych przedziałach
wodnych wyrażone w procentach wody całkowitej organizmu;
BW woda tkanki kostnej, CTW woda tkanki łącznej zbitej
i chrzestnej, ICW woda przęstrzeni wewnątrzkomórkowej, ISW
woda przestrzeni śródmiąższowej, PW - woda osocza krwi, TCW
- woda przestrzeni transkomórkowej (pĘn przewodu pokarmo-
wego, pĄm mózgowo-rdzeniowy, pĘn maziowy torebek i jam sta-

wowych, pĘn osierdziowy, pĘn opfucnowy, pĘm otrzewno\\ry Ę )

miczna z pĘnem pozakomórkowym utr zymyw ana jest dzię-
ki wysokiemu stężeniu potasu imagnezu (I,ż,29). Zjawi-
ska aktywnego transpońu w błonie komórkowej powodują
wybiórczą kumulację potasu wewnątrz komórki, ciągłe
przemieszczanie sodu na zewnątrz oraz elektroujemność
wnętrza. Objętość i skład płynu wewnątrzkomórkowego
zależąod bilansu ,jonów komórkowych", od sprawności
procesów transportu błonowego oraz od toniczności pĘnu
pozakomórkowego, warunkującej przemieszczanie się
w ody przez połprzeplszczalną błonę komórkową (ż, 22).

Między pĘnem poza- i wewnątrzkomórkowym istnieje
stan równowagi dynamicznej - mimo odmiennego składu
oba pĘny pozostają w równowadze osmotycznej (tab. 1)

(2, 6, I3). Każdy z Ęchprzedziałow pĘnowych ma jedną
substancj ę rozp:uszczoną będącą główną determinantąj ego
ciśnienia osmoĘcznego. Sole Na* są głównymi osmomo-
lami pozakomórkowymi, dlatego jony sodowe sąodpowie-
dzialne za Lltrzymanie odpowiedniej ilości wody w prze-
strzeni pozakomórkowej, natomiast sole K* stanowią dla
prawie wszystkich komórek podstawowe osmomole we-
wnątrzkomórkowe (większość komórkowego magnezu jest
związana zbińkami i dlatego jest osmoĘcznie nieaktyw-
na) decydujące o utrzymaniu wody wewnątrz komórek.

W warunkach fizjologicznych ogólna objętość wody w
organizmie jak i jej objętość w poszczególnych przestrze-
niach pĘnowych pozostają stałe, co przy względnie swo-
bodnej przeplszczalności błon komórkowych dla wody
wymaga dla ltrry,rnania stanu dynamicznej równowagi (ste-

ady state) komórkowej zawartości wody i przez to objęto-
ści komórek, aby ilośó wody napĘwającej do komórki z
ISF była precyzyjnie równoważonapTzęz ilość wody opusz-
czającej komórkę (l4). Ruch wody przezbłonęp7azmaĘcz-
ną odbyrva się w kierunku przestrzeni pĘnowej o v,ryższĄ
molalności, czyli hipermolalności pĘnu pozakomórkowego
jest ptzy czyną odwodnienia komórek, a hipomolalno ść ECF

(1 1}

Tab. 1. Udział jonów i substancji organicznych w aktywności
osmotycznej płynów ustrojowych

Aktywność rzeczyłvista jestntższa od wyliczonej z powodu inte-
rakcji między poszczególnymi cząsteczkami w roztworze. Aby
otrzymac rzeczywistąwartośc osmolalności, należy osmolalność
wyliczoną po mnoży ć przez współczynnik 0,93,

- przyczynąobrzęku komórek (2, I4). W środowisku ani-
zoosmo§cznym objętość komórki może zostać zachowa-
na, jeże7i całkowita ilość substancji rozpuszczonych w
wodzie wewnątrzkomórkowej zostanie dostosowana w
odpowiednim czasie do zmian ciśnienia osmotycznego ota-
czającego środowiska. Wyjątkową właściwość pod tym
względem wykazują komórki nerwowe mozgll i eryłrocy-
ty, które przy wolno narastającej toniczności pŁyrulpoza-
komórkowego - ,,chtonią' swoją objętośc przez syntezę l

gromadzenie w swoimwnętrzu osmo§cznie czynnych sub-
stancji ,,idiogennych" (idiomoli). Substancje te są stopnio-
wo usuwane z komórek przy obniżaniu się ciśnienia osmo-
tycznęgo otaczającego środowiska (6, 8).

Objętość pĘnu pozakomórkowego (i obu jego składo-
wych pĘnu śródmiąższowego i wewnątrznaczyniowego)
jest nłykle proporcjonalna do ogólnoustrojowych zasobów
sodu. Jon sodowy stanowi bowiem w 50oń (.awraz ztowa-
rzyszącymt anionami chlorkowymi i węglanowymi w
94%) o molalności płpu pozakomórkowego. Koncentra-
cja Na* w osoczu krwi oddaje jedynie wzajemną proporcję
w nim sodu i wody, nie pozwala natomiast ocenić objęto-
ści płynu pozakomórkowego, a zwłaszcza składowej we-
wnątrznaczyniowej, tj. objętości osocza (PV). Ona właśnie
jest najbardziĄ kt5Ąycznym przedziałem pĘnowym orga-
nizmu, którego wielkość jest regulowana codziennym bi-
lansem sodu i wody (2, 9, 1B). Dodatni bilans sodu zmierza
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do zwiększenia objętości płynu pozakomórkowego. ujem-
ny bilans sodu inicjuje zmniejszenie ECF czyli zmniejsze-
nie objętości krwi krążącej. Jony sodowy i potasowy. zwią-
zane zjawiskiem akĘwnego transporh-r w błonie komórko-
wej, odpowiadająbezpośrednio za objętość i molalność pĘ-
nów ustrojowych. W przeciwieństwie do jonów dwuwarto-
ściowych (Ca2*, Mg2*, HPO4') organtzmnie dysponuje pra-
wte żadnąpulą zapasową sodu i potasu (kilkaset milimoli
wymiennego sodu kości równa się dobowemu obrotowi
sodu w sokach trawiennych), dlatego też w ciągu kilku dni
moze się znaleźć w sytuacji znacznego ich niedoboru (2,

22). Codzienny bilans sodu i potasu (z wyjątkiemznacznej
utraty pozanerkowej) regulowany jest przede wszystkim
czynnościąnerek. Nerkowe wydalanie sodu moduluj ąc7ryn-
niki hemodynamiczne (filtracja kłębkowa, korowo-przy-
rdzeniowa dystrybucj a przepłyłrr), flzy czne (ci śnienie hy-
drostaĘcme i osmotyczne, lepkość kIwD, neurowegetatyw-
Ile oraz humoralne (aldosteron, angiotensyna II, katechola-
miny, prostaglandyny, czynniki natriuretyczne) (2, 13, l8).
Wydolna nerka, stojąc na straży objętości pĘnu pozako-
mórkowego i krążącego osocza, moze wydatnie zmniejszyć
lub zwiększyć wydalanie jonu sodowego (ak również chlor-
kowego) w zalezności od potrzeb organizmu - koncentracja
sodu w wydalanym moczu może przel<roczyć l00 mmoVl,
ale może być mniejsza od 1 mmolll (2). Wydalanie potasu
regulowane jest koncentraclą i aktywnością aldosteronu,
stęzeniem jonu potasowego i wodorowego w pĘnie poza-
komórkowym i w komórkach dystalnych segmentów nefro-
nu, objętością pĘnu pozakomórkowego czyli dostępnością
sodu i szybkością przepĄrłu pĘnu w kanaliku dystalnym
(2, ż1). W stosunku do jonu potasowego nerka zachowała
atawistyczną cechę ,,trwonienia" i ,rp. pomimo postępują-

cego niedoboru potasu w ustroju kaliuriazmniejsza się dość
wolno (2).

Nerkom przypada więc główne zadanie w utrzymaniu
stałego składu i niezmiennej objętości pĘnu pozakomórko-
wego w warunkach zmieniających się obciążeń organizmu.
W sposób pośredni nerki wpływają jednak również na
molalność i objętość pĘnu wewnątrzkomórkowego, gdyż
między przedziałami poza- i wewnątrzkomórkowym od-
bywa się ustawiczna wymiana wody i cząsteczek (ryc. 3)

Pnestlzenie wodne olganizmu
w oklesie neonatalnym

W okresie neonatalnym procentowa zawartośc wody
całkowitej jest, w porównaniu z osobnikami dorosĘmi,
zdecydowanie większa i stopniowo zmniejsza się podczas
wzrostu i rozwoju organizmu (8, 10, 75,19,20,24,25,30).
Względna zawartość TBW u noworodków ujemnie kore-
luje z wiekiem ciążowym i urodzeniowąmasąciała, uwcze-
śniaków jest istotnie większa niz u noworodków urodzo-
nych w terminie ('7, 15, 24, 30). Podczas 3-4 pierwszych
dni życia postnatalnego dzieci i cieląt, w prawidłowych
warunkach żywienia i utrzymanta, zmiany względne1 za-
wartości wody w organizmie sąnieznaczne, ale następują
i s totne prze sun i ęc i a wo dy mtędzy pr zestrzeniami zew nątr z-
i wewnątr_l,.i]l,-]i<.:n ą. Zmniejszasię objętość ECF, awzra-
sta ICF (20,ż5,26,30). W łm też czasie ma miejsce tzw.
fizjologiczna pourodzeniowa utrata masy ciała (5 - 10%). Jak
wykazująbadania, jest ona w głównej mierze spowodowa-
nawzmożonym katabolizmem, a nie dehydratacją (2l, 30).

Organizm nowo narodzonego cielęcia zawiera około 72-
750ń wody, czteromiesięcznego 68-]IYo, krołvy dorosłej

- 48-75o/o, abydła opasowego o masie ciała 500 kg - 48-
56% (8). W okresie od 1 do 7 dnia życia cteląt następuje
zmniejszenie się procentowej zawartości wody całkowitej
z84,3 do'7'7,8o^ masy ciała (z25,9I do ż4,16llm2) (ż5), a
w okresie od 5 do 31 dnia życiaz 78,9 do 70,20ń (10). U
cieląt noworodków woda stanowi 80-8] ,5Yo masy ciała (23),

a u cieląt od 1 do 4 tygodnia życia16,50ń (4). Zdecydowa-
nie niższąprocentową zawartość wody w organizmie nowo
narodzonych cieląt - 630ń wykazali Thornton i English (2 8).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ok. Il4 wody całko-
witej organizmu noworodka podlega wymianie w ciągu
doby. Jest to konsekwencją m.in. ograniczonej zdolności
nerek do zagęszczania moczll, duzej względnej powierzchni
ci ała, zwi ęks zonej pr zepls zczalno ś ci skóry i znacznej ltr aĘ
wody przez drogi oddechowe (5, 9, 26). Wszystko to spra-
wia,iż jlż nawet niewielkie odstępstwa od warunków fizjo-
logicznych (polegające na zmniejszonej podaży lub zwięk-
szonej utracie wody) prowadzą zwykle do powaznych za-
blrzeń (18). Nadmierne pobieranie lub wydalanie wody
powoduje 3,5 razy większe zńurzenie homeostazy u cie-
lątniż u dorosłego bydła. Cielęta w okresie neonatalnym, a

nawet nieco starsze posiadają wysoki procentowy ldział
wody w masie ciała natomiast niewielką jej rezerwę; sto-
sunek wody przyjętej do pozakomórkowej i do wydalanej
kształtuje się u nich jak 1 : 2 : I, podczas gdy u krów jak
1:7:l (8). Wymiana wody u cieląt jest, w porównaniu z
dorosĘmi osobnikami zdecydowanie szybsza. Wynosi ona
u zasuszonej krołvy w opĘmalnych warunkach 8-10% na
dobę, a u cieląt ok. ż5oń (8), U cieląt pierwotnę zaburzenia

żoĘdek

Ryc. 3. Ogólny schemat wymiany wody między głównymi
pr zedziałami płynowymi or ganizmu



go spodarki wo dno - elektro litowej należą do naj czę stszych
problemów, podczas gdy u dorosłego bydła należądo rzad-
kości, przede wszystkim dzięki posiadaniu dużych ręzęrw
wody zawarlej w treści przewodu pokannowego. Rezerwy
te gwarantują sprawne uzupełnianie niedoboru wody en-
dogennej, nawet w granicach I5-30oń, bez żadnych na-
stępstw chorobowych.

Autorzy badań doĘczących wielkości przestrzeni wod-
nych organizmll,, zgodni są co do faktu występowania u
noworodków oraz w okresie rozwoju pourodzeniowego
ludzi i zwierząt znacznie większej procentowej zawartości
pĘnu pozakomórkowego w porównaniuz osobnikami do-
rosĘmi, Proces zmniejszanl,a się procentowej zawartości
pĘnu pozakomórkowego rozpoczyna się już w zyciu pło-
dowym (11, 1B), a w okresie postnatalnego rozwoju osob-
niczego nie przebiega równomiernie. Objętość ECF naj-
szybciej zmienia się w pierwszych dniach i tygodniach ży-
cia (7, 1 1, 15, 79, 27, 24, 25, 2B).

U cieląt w okresie od 1 do ] dnia życia procentowaza-
wartość wody pozakomórkowej zmniejsza się z 3B,0 do
32,8o/o masy ciała, a w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni
ciała z 11,68 do 10,13 1 (25). U cieląt w wieku 5-31 dnj
procentowa zawartośc wody pozakomórkowej moze się
zmniejszyć z 41,2 do 27,9oń, aw przellszeniu na jednostkę
powierzchni cl,ńa z 13,3] do 10,40 l (11). Wykazano rów-
nież, że woda pozakomórkowa stanowi u cieląt w pierw-
s4,rrr okrcsie życl,a 40-50% masy ciała (4, 23); zdecydo-
wanie niższąwaftośc - 3I,|Yo podają Thornton i English
(28). Obniżanie się procentowej zawarlości ECF u cieląt
we wczesnym okresie postnatalnym jest związane z wy-
rażnym zmniejszeniem się zarówno objętości przestrzeni
śródmiąższowej (ISF), jak i objętości osocza krwi (PV). W
pierwszym tygodniu ży cla cieląt następuj e zmniej szeni e się
procentowej zawaftości ISF z 2],] do 23,40ń (z 8,51 do
7,28llm2), aPY z - 10,3 do 9,2oń (z 3,I8 do 2,B5 l/m')
(25). W okresie od 5 do 31 dnia życla cieląt procentowy
ldział ISF w masie ciała obniża się z 32,4 do 20,90ń (z
10,50 do 7,791lm2), a osocza krwi - 8,86 do 7,02oń (z2,87
do 2,6I l/m') (1I,I2). W badaniach cieląt obserwowano
zmniejszenie się procentowej zawartości pĘnu śródmiąż-
szowego z25oń masy ciała w 3 miesiącllżycia do 18% w
12 miesiącu (19). Inni natomiast wykazali, ze u noworod-
ków i do 15 dnia życia cieląt względna objętość osocza
krwi stanowi średnio 6,9-7,9oń masy ciała (5, 28). Mollen-
berg i wsp. ( l6), na podstawie analizy objętości osocza klwi
u cieląt w okresie od l do 90 dnia życia stwierdztli, że w
1 dniu stanowi ona 6,50ń masy ciała, w B - 5,8%o, w 60 -
5"ń iw 90 4,8oń.

Duzy procentowy udział ECF u noworodków nie ozna-
cza jednak, że posiadająone większe zapasy wody i sąbar-
dziej odporne na jej niedobór niz osobniki dorosłe. Ten
pozomy paradoks wynika z faktu, że prawie cały pĘn po-
zakomórkowy noworodków należy do fazy szybkowymie-
nialnej i dlatego następstwem biegunek w okresie neona-
talnym jest dominuj ące i bardzo szybkie zmniejszenie się
objętości tej właśnie przestrzeni (5, 28), Zmniejszenie ob-
jętości osocza i krwi kłązącej zwtązanejest zawsze z nie-
b ezpieczeństwem wystąp ienia znaczny ch zablrzeń p erfu -
zji i przepĘwl tkankowego, metabolizmu komórkowego i
mechanizmów regulacyjnych homeo stazy (2, I3). IJ trzy -
manie prawidłowej objętości krwi krążącej (izowolemii)

58 (11l

jest więc sprawą nadrzędną i odbyrva się nawet kosztem
izojonii (3). Należy stąd pamiętać, że prawidłowa objętość
osocza krwi i utrzymanie się w nim prawidłowych stęzeń
elektrolitów nie jest jednoznacznym potwierdzeniem po-
krycia zapotrzebowania cielęcia na wodę i składniki mine-
ralnę oraz niewystępowania ich niedoboru (9).
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