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Praca oryginalna

Konsekwencją pobudzenia podwzgorza rł, czasie
stresu jest zwiększone wydzielanie pTzez przysadkę
hormonu adrenokońykotropowego (ACTH). Antoni
(2) przypuszcza, że ilość uwalnianego ACTH kontro-
l owana j e st odrębnymi mechanizm ami przez koĄko -
liberynę (CRH) i arginino-wazopresynę (AVP). Kla-
syczna aktywacja nadnerczy warunkowana jest uwal-
nianiem CRH i ACTH. Równocześnie podwzgórzo-
wa wazopresyna uwalniana do gruczołowej części
przysadki mózgowej lub lokalnie wytworzona w ko-
rze nadnerczy (1ż) może pobudzić nadnqcza do v.ry-
dzielanla hormonów. Gtazzini i wsp. (I3) przypusz-
c zaj ą że sy nte za w az op re syn y zacho dzi takżę w r dze -
niu nadnerczy imoże oddziaĘwać na korę nadnerczy,
gdzie obecne są jej receptory. Podsumowuj ąc, wazo-
plesyna może mieć po cho dzen i e p o dw zgórzowo -przy-
sadkowe lub nadnerczowe. Najważniejszą rolą wazo-
presyny jest regulacja wydzielania wody z organlzmu.
F izj ol o gicznym b o dźc em uwalni aj ący m w azopre synę
jest wzrost stężenia jonów sodu i w konsekwencji ciś-
nienia osmoĘcznego krwi (38). Wazopresyna, działa-
jąc na nerki zatrzymuje wodę w organizmie i w ten
sposób obniża osmolalność osocza (4). Wzrost ciśnie-
nia osmotycznego zaledwie o 20ń pobudza podwzgo-
rzę do wydzielania AVP (18). Ból, uraz operacyjny,
ale takżę nudności, wymioty (34) czy ciężki krwotok
(27) powodująwyraźny wzrost poziomu AVP.

Kora nadnerczy obok glikokoĘkoidów produkuje
także aldosteron, zaliczany do mineralokoĘkoidów.
Wykazano, że uwalnianie aldesteronu może byc także
warunkowane uwolnieniem tych samych hormonów
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podwzgorza i przysadki, które powodują uwalnianie
glikokorlykoidów (3 1 ). Jednak naj ważniej szym regu-
latorem wydzielania aldosteronu jest układ renina-an-
giotensyna-aldosteron (R-A-A). Angiotensyna II jest
uważana za najsilniejszry czynnlk podnoszący ciśnie-
nie krwi, pobudza syntezę i wydalanie aldosteronu z
nadner c zy, zw ięks za także wy dzi e lani e waz opre syny,
ACTH ikorĘzolu(22).

Rolą aldosteronu jest także wchłanianie wody w
nerkach, co w konsekwencji rłpływa na podniesienie
ciśnienia krwi, częściowo przez zwiększenie objętości
osocza, aIę także przez zwiększenie wrazliwości tęt-
niczek na czynnlki obkurczającę naczynia (39).

Celem badań było określenie zmian poziomu głów-
nych regulatorów gospodarki wodnej i elektrolitowej

wazopresyny, aldosteronu, a także akĘwności reni-
nowej w osoczu krwi obwodowej owiec poddanych
dziaŁaniu czynntka stre sotwór czę go o charakterze
emo cj onal nym ( 1 h indywi du alna izol acj a zw ier ząt do
stada). Jako wskaznik stanu stresowego przyjęto zmia-
ny poziomu koĘzolu w osoczu krwi owiec doświad-
czalnych (24).

Materiał imetody
Do eksperymentu r"rżyto l2 maciorek rasy polskiej owcy

dłLrgowełniastej, w wieku 4-6lat, w sczonie nieaktywności
rozrodczej,

Zwierzęta podzielono na dwie grupy: 6 owiec stanowiło
grupę kontrolna., 6 kolejnych doświadczalną. Grupa kon-
trolna pozostawała w stadzie, natomiast każdąowcę z gl-tl-
py doświadczalnej poddano indywidualnej, 1h izolacji od
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Summary
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stada. Każdą owcę umieszczono w oddzielnym pomiesz-
czeniu, co uniemozliwiało zwierzętom kontakt wzrokowy,
w mnicjszym stopniu słuchowy. Aby uniknąć dodatkowe-
go stresu zwięancgo z czynnościąpobierania ktwi, zwie-
rzętom doświadczalnym na tydzień pzed rozpoczęciem eks-
perymentu założono do żyły szyjnej zewnętrznej kaniule
(0,06x30 cm).

Krew do oznaczeń pobierano 6-krotnie: 60 min przed
izolaclą w momencie jej rozpoczęcia, w 5, 15 i 60 min. jej
trwania, atakże 60 min. po jej zakończeniu.

W uzyskanym osoczu oznaczano poziom hormonów
metodą radioimmunologiczną (RIA): koĘzol przy użyciu
zestawu Orion Diagnostica (Finlandia), wazopresyny przy
uzyciu zestawu IBL Hamburg-Germany, aldosteronu
MAIA-BioChem ImmunoSystem - Italy, natomiast aktyw-
n o ść ren in ową o s ocza oznaczano korzystaj ąc z zestaw u ftr -
my REN-CT2 Cis (Francja).

Czułość metody on,nczaniakoĘzolu wlmosiła 4-7 rmloVl,
średni błąd wewnątrzseryjny 6,70ń, średni błąd międzyse-

ryjny 3,5oń. Dla wazopresyny wartości te wynosiĘ odpo-
wiednio: 0,8 pmoVl, 4,9-6,5Yo, 6,0-6,9oń, aldosteronu 0,02
nmol/l, 4,6- 5,4o/o i 3,9 -4,9Yo. Dla aktywności reninowej oso-
cza czllośc metody wynosiła 0,15 ng/ml, średni błąd we-
wnątrzseryjny 3,0-7,8oń, a międzyseryj ny 6,5 -8,2oń. Otrzy -
mane w}miki opracowano statystycznie stosując dwuczyn-
nikową analizę wariancji w blokach kompletnie zrandomi-
zowanych oraz test wielokrotnego rozstępu Duncana (28).

Wyniki iomówienie
Owce doświadczalne reagowały na stres izolacji

wzrostem poziomu koĄzolu z wartości 28,2 + 1,7 do
64,6 + 2,6 nmolfl w chwili rozpoczęcia eksperymen-
tu, aż do I37,7 + 11,5 nmol/l (P < 0,01) w 5 min, od-
osobnienia (ryc. 1). W kolejnych pobraniach krwi stwier-
dzono spadek poziomu tego hormonu; w chwili zakoń-
częniaizolacji wynosił on76,2 Ł 4,4 nmoUl (P < 0,01).

W czasie eksperymentu następował stopniowy
wzrost poziomu wazopresyny z wartoŚci 1,18 + 0,1
pmol/l w chwili rozpoczęcia tzolacji od stada, aż do
maksymalnej wartości w 60
min. odosobnienia (2,67 + |60

0,6 pmoVl; P < 0,01). 140

, 59 (1)

hania poziomu aktywności reninowej osocza (ryc. 4),
ale różnice te okazały się statystyczfiie nieistotne
(0,9 + 0,09 do 1,1 + 0,18 nglml; P > 0,05),

Przeprowadzone doświadczente po raz kolejny wy-
kazało charaktery s Ę czne zmlany p o zi omu koĘz o lu,
które pojawiająsię w stresie (24,26). Jużw 5 minucie
eksperymentu (ryc. 1 ) zaobserwowano 2-krotny wzrost
poziomu kortyzolu u izolowanych od stada owiec, co
świadczy o emocjonalnym charakterze tego czyrnika
i stanowi niespecyficzną reakcję na czynniki streso-
Bvótcze (35). O tym jak czuĘm wskaźnikiem stanu
stresowego jest kortyzol świadczy fakt wzrosfu koĄ-
zolu u owiec grupy doświadczalnej tuż przed rozpo-
częciem eksperymenfu, co było spowodowane praw-
dopodobnie czynnościamt zw iązanymi z przepędza-
niem owiec i umieszczanięm ich w indywidualnych
kojcach.

Stwierdzono istotny statysĘcznie wzrost poziomu
wazopresyny w osoczu krwi owiec w czasie izolacji
od stada, aż do końca jej trwania (ryc. 2). Wcześniej
uzyskane wyniki nie sąjednoznaczne. W czasie stresu
wykazano wzrost poziomu tego hormonu (3), brak
zmiln (:0) jaĘ i spadek (29).

Wzrost poziomu wazopresyny w czasie stresu su-
geruje zwiększone jej uwalnianie do krążenia ogólne-
go, częgo nie potwierdziĘ jednak najnowsze badania
Engelmannaiwsp. (9). Wydaje się, zewiększość uwol-
nionej w podwzgórzu wazopresyny po przejściu do
WĘenta wrotnego przysadki tam pozostaje, nie prze-
dostając się do l<rĘenia ogólnego, gdzie najłatwiej jest
określić jej poziom, Reakcja wazopresyny na działanie
rożnych czynników może wynikac z proporcji uwal-
nianej do krwiobiegl|zmagairynowanej w części ner-
wowej przysadki (19).

F izjolo giczną rolą wazopre syny j est zatrzymanie
wody w organizmie. Jej uwalnianie stymuluje przede
wszystkim wzrost ciśnienia osmoĘcznego, ale także
spadek objętości pĘnów ustrojowych (5), spadek ciś-
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Reakcją owiec na stres
emocjonalny był wzrost po-
ziomu aldosteronu z warto-
ści początkowej (60 min,
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cj1) 19,9 +3,7 do 42,6 + 6,6
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Ryc. 1. Zmiany stężenia kortyzolu w osoczu
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nienia parcjalnego tlenu, wzrost ciśnienia parcjalnego
dwutlenku węgla (8), a także angiotensyna II (33),
Hormony płciowe żeńskie także wpływająna zmiany
ilości uwalnianej wazopresyny, co uwarunkowane jest
fazącyklupłciowego u samic (15). Badania Liu i wsp.
(21) wskazuj ątakże na ldział adrenaliny w uwalnia-
niu tego hormonu, natomiast Itoi i wsp. (I4)wykazali
stymulującywpĘwnoradrenalinynawydzielanieA\{P.
Wazopre sy na działa głównie poprzęz odpowiednie
receptory V,u V,o, orazY rwystępujące w szeregu na-
rządow np. nerkach, naczyniach krwionośnych, móz-
gu (w tym w przysadce mózgowej), wątrobie (37).
Wydaje się, ze wazopresyna działając bezpośrednio,
ale chwilowo na dowolne piętra układu podwzgórze-
przysadka-kora nadne r czy j est czynnikiem, który może
wpĘwac na uwalnianie glikokorĘkoidów, hormonów
wywieraj ących długofalowe skutki metabolic znę, co
jest wazne w czasie ekspozycji na stres. O krótkotrwa-
Ęm dztńaniu wazopresyny może także świadczyć jej
krótki okres póhrwania (T, , 

: 5 min.), jak również to,
żę działa w formie wolnej nie wiążąc się z białkami
osocza (20). Wazopresyna, aIę takżę oksytocyna, ze
względu na miejsce wydzielania, konieczność przejś-
cla przęz obydwa ykłady wrotne przysadki oraz miej-
sc e magazynowania mo gą być uznane takżę za neuro -
transmitery (7).

Wydzielanie aldosteronu, tak jak koĄzolu może byc
warunkowane aktywnościąosi HPA (31), chociaż ilość
uwalnianego koĄzolu j est ok, I00 razy większa ( 1 1 ).
Wiadomo jednak, że zwiększone uwalnianie aldoste-
ronu w warunkach zagrożenta dla organtzmu nie jest
spowodowane nadmiernym uwalnianiem ACTH (23).
Działanię obydwu hormonów kory nadnerczy uwarun-
kowane jest obecnościąw komórkach docelowych re-
ceptorów - mineralokoĘkoidowego (MR) i glikokor-
tykoidowego (GR; 16). Receptor MR ma zdolność
wiązanta zarówno aldosteronu jak i koĄzolu, wyka-
zując jednakowe powinowactwo do obydwu hormo-
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nów (31). Obydwa receptory pośrednicząw działanil
glikokorĘkoidów w czasie stresu wpływając na wiel-
kośc reakcji stresowej i behawioralnąadaptację (16).
MR kierują stopniem czułości odpowiedzi na stres,
podczas gdy GR ułatwiają powrót do homeostazy
ustrojowej w stresie (17), Obecnośó MR wykazano w
układzie limbicznym (hipokamp; 16), a takżę w nęr-
ce, sercu i okrężnicy (11).

Uniwersalność i miejsca występowania receptorów
MR mogą świadczyć o udziale aldosteronu w reakcji
stresowej. Przeprowadzone w niniejszej pracy do-
świadczeni e vnrykazało vnry r aźny wzro st p o zi omu al do -
steronu w osoczu krwi poddanych stresowi owtec, aż
do końca doświadczenia (ryc, 3);wyniki przedstawio-
nych badań potwierdzają wcześniejsze wyniki Zim-
merTnana i wsp. (39).

Uwalnianie aldosteronu jest przede wszystkim wa-
runkowane aktywacj ą układu renina-angiotensyna-al-
dosteron (R-A-A); pobudzenie tego układu następuje
w momencie obniżenia stężenia jonów sodu w pĘ-
nach ustrojowych oraz gwahownego obniżenia ciśnie-
nia krwi (2]).W praktyce medycznej poprzęzpomiar
poziomu aktywności reninowej osocza pośrednio okreś-
la się zmiany w stężeniu angiotensyny II, która zę
względu nabardzo klótki okres póhrwania (T,,, : ok.
1 min.) jest trudna do zmięrzenia (32). Angiotensy-
na II jest czynnikiem najsilniej podnoszącym ciśnie-
nie krwi. Podanie 1 pg powoduje wzrost ciśnienia tęt-
niczego krwi o ok, 50 mm Hg (tO1.

Uzyskane wyniki nie wykazĘ istotnych zmianw
poziomie aktywności reninowej osocza (ryc. 4). Być
moze stres izolacji jest za słaby, aby spowodować wi-
doczne zmiany w porównaniu do działania tak silnych
czynników jak krwotok crry gwahowny uraz. Wyniki
niniejszych badań wykazńy, żę w czasię stresu nie do-
chodzi do równoczesnego pobudzenia wszystkich ele-
mentów układu R-A-A. Taki sam efekt zaobserwowa-
no u ludzi z dziedzicznym nadciśnieniem tętniczym
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Ryc. 3. Zmiany poziomu aldosteronu w oso-
czu krwi owiec w czasie stresu emocjonalne-
go (x+s)
Objaśnienia: 1akprzy ryc. 1.
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Ryc.4. Zmiany poziomu akĘwności renino-
wej osocza krwi owiec w czasie stresu emo-
cjonalnego G + s)
Objaśnienia: jakprzy ryc. 1.

(6). Inni altorzy (1) stwier-
dzili natomiast spadek ak-
tywności reninowej osocza i
wzrost poziomu aldosteronu
u poddanych chronicznemu
stresowi szczlnów. Aparat
przykłębuszkowy uwalnia-
jący reninę posiada silne
unerwienie współczulne, tak
więc główną rolę należało-
by przypisać aminom kate-
cholowym (36), których
uwalnianie j est koniec znę w
czasię działanta czynnlka
stresotwórczego i co wyka-
zały badania własne (26).

Niniejsze badania lvyka-
zńy,że w chwili zagrożenta
jedną z ntezbędnych ko-
nieczności organizmu jest
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dĘność do zatrzymania wody w organizmie, za co
odpowiedzialne są przede wszystkim dwa omawiane
hormony - wazopresyna i aldosteron, Wcześniej uzys-
kane wyniki własne wrykazaĘ, że w czasię stręsu izo-
lacji owiec od stada obserwuje się wzrost poziomu
sodu i potasu, atakże osmolalności osocza (25).Przy-
puszczac należy, że inicjująco na te procesy działa
pobudzona w stresie oś HPA, a uwolniony kortyzol
powoduje wzrost poziomu sodu i osmolalności oso-
cza (38). Z drugiej strony wazopresyna aktyłr,uje oś
HPA w stresie, a uwalnianie aldosteronu moze być
warunkowane uwalnianiem hormonow tej osi. Obec-
ny stan wtedzy uniemożliwia dokładne wyjaśnienie
wszystkich interakcji istniejących w układzie hotmo-
nalnym.
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bakteryjne zapalenie jelit wywołane przez Provi-
dentia alcalifaciens u trzech psów. (Primary bacte-
rial enteritis caused by Providentia alcalifaciens in
three dogs). Vet. Rec. I50,52-53,2002 (2)

Pienł,ottrc bakteryjne zapalenie jclit u,ystępuje rzadko. Jest najczęściej q,-
rł,ołane przez C]ostt,idja, Enterccocci, Can4lylobacter, Shige}}a. Sa]nlonclla en-

lerjca- Yetsinia entc1,ocolitica i et]terotoksynogel]ne szczcpy Escherichia c,o/i.

Po raz pierwszy opistrno u pstiw pielwotnc zapalcnie jelit wywołztrle przez Provi-
denlia alcalifhciens,. U szczcniaJ rasy rotrł,ciler rł,ystąpiła biegunka o kaIc zabar-

rvionym na ziclono zall,ierajapynl domieszkę krrvi. odwodrricnie, hypotermia
Szczcllięta przestały ssać Czter1 szczetlięta padły rv wieku 13 drli W prepara-

tach tnazanych kałLl rvystęporłała holnogenna populacja bakterii. zwyrodniałe
neutrofi]e, złuszcz.olly nablonekjelitowy Ostra rozlana powierzclrorvtra nlatrvi-
ca dotyczyła kosmkórł jelitorvych. Ze ściany jelit cienkich wyizolowano Prcvi-
dcnia alcalilhciens.
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