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lnfluence of duodenal distension on the sympatho-medullato-adtenal lesponse ol sheep
Summary

The study analysed different degrees of duodenal distension (provided with a balloon filled with warm
water - 40 DD40 and/or 80 cm3 (DD80) on the catecholamines (epinephrine - E, nor-epinephrine - NE and
dopamine - DA) and general behaviour, heartbeats and respiratory frequency of sheep. The effects wer€ a§

follows: increase of psychomotor activiĘ defecation, urination, tachycardia, hyperventilation and a statisti-
cally significant increase of the plasma catecholamines level.

The animals had a duodenal fistula inserted under general anaesthesia. Five minute duodenal distension
(DD40 and DD80) caused an immediate, highly significant increase of plasma E level from 0.32 + 0.04 (control
levet) to 2.42 + 0.30 nmol/l during DD and to 2.81 + 0.65 nmoli 1 120 min after DD termination (NS difference
betrveen RD40 and RD80). During DD the NE plasma level also indicated a statistically significant increase
from 1.153 + 0.13 to 2.81 + 0.30 during DD40 and 2.311 + 0.43 nmol/I 120 min after DD40. Mechanical disten-
sion of the small intestine provoked an immediate increase in the level of DA serum (a maximum of 2370ń)
from 7,26 + 0,16 to 2,81 + 0'50 nmol/l 120 min after DD40. An increase in DA was noted 115 min after DD, but
was not statisticall} significant.

Increases of the plasma catecholamines level, caused by pain due to DD confirm that is not a simple
visceroviscerat inhibitory reflex, but a general sympatho-medurlaro-adrenaI and hypothalarno-cortico-adre-
nal stress reaction.,This indicates that animals suffering from visceral pain need rational and ethical treat-
ment, including pharmaceutical treatment, to minimize suffering.

Duodenal distension is an imitation of intestinal colic and causes physical and emotional stress as well as an
increase in the activi§ of the sympatho-medullaro-adrenal axis respon§e. The increase in this reaction is an
important factor when considering pharmacological treatment of intestinal colic. In such cases it seems to be
necessary to use central and/or peripheral acting specific anti-catecholaminergic drugs.

Keywords: duodenal distension, plasma catecholamines, sheep

Fizyczny ból jelitowy powodowany rozclĘaniem
jelita (klintcznię zwany kolkąjelitową) nazywano do
niedawna w piśmiennictwie hamującym odruchem
trzewno-trzewnym (viscerovi sceral inhibitory refl ex),
gdyż powoduje on równoczesne hamowanie aktyw-
ności mioelekĘcznej żoŁądka (3, 6, I I, 12, I7 ). W opi-
sie zjawiska takbardzo waznego z punkfu widzenia
praktyki weterynaryjnej autorzy opracowań pomijali
fakt oczywistego,,nienormalnego" zachowania się
zwterzątwskazuj ącego na ich równoczesne cierpienie
(13). Takie objawy jak stękanie, pokładanie się, bo-
jaźliwość na widok zbliżającego się personelu, becze-
nie, oddawanie kału i/lub moczu świadcząo dojmują-
cym bólu uogólnionym (1l). Powoduje on pobudze-
nie osi podwzgorzowo-przysadkowo-korowo-nadner-
czowej, częgo dowodem jest nasilone uwalnianie gli-
kokorlykoidow - zwłaszcza kortyzolu i/lub koryko-

steronu jako głównych substancji będących indyka-
torami stresu ( 1 , 8, 12), Pobudzenie to j est faząreakcjl
alarmowe.j według klasycznej teorii stresu (cyt.22),
W czasie tej samej reakcji alarmowej, tyle że w jej
fazię wczesniejszej, powinno dochodzić też do pobu-
dzenia układu reaguj ącego wg zasady,,wszystko albo
nic ", a wi ęc wsp ół czlllno -r dzeni owo -nadnerc zowe go
(6) iako drugiej niezmiernie istotnej osi neuroendo-
krynnej w reakcji na czynnik stresowy (18), a która
nie jestjeszczew kolce jelitowej opisana (4).

Celem badań było określenie wpĘrłu różnego stop-
niarozciągania ścian dwunastnicy (wg uprzednio opi-
sanej metody (t2)) na aktywność układu współczul-
no-rdzeniowo-nadnerczowego. Sprawdzano wpływ
rozct4ganta ścian dwunastnicy (RD) na zmiany w stę-
żęntach katecholamin (KA): epineĘny (E), norepi-
neĘny (NE) oraz dopaminy (DA) w osoczukrwi, jak
też na zachowanie ogólne zwietząt, czynność serca
oraz oddychanie. Zmiany stęzeń KA w osoczu sąjed-+'Badania tł,l,konalle rł, ramaclr projekttt badawczcgcl KBN No 5PO6K 0l5 19
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nymi z najb ardziej przekonyłvuj ących
oraz specyftczny ch obj awow działa-
nia czynnika stresowego (22).

Mateńał imetody
Przygotowanie zw ierząt Do świ adcze-

nia przeprowadzono na 6 dorosłych
owcach, samicach (o masie ciała 41-46
kg), w okresi e an oestrus. Zwierzęta przy -

gotowywane do zabiegu implantacji ka-
niul były pozbawione dostępu do pokar-
mu przez 24 godz,, pojone ad ]ibitum.
W 30 min. po premedykacji atropiną
(Atropinum sulfuricum - POLFA, 0,02
rng/kg m.c., s.c.) wprowadzano je w stan
pentobarbitalowej anestezji (Vetbutal
POLFA, 20 mg/kg m.c,, i.v.), w czasie
której umieszczano w dwunastnicy sili-
konowąkaniulę o kształcie litery T (śred-
nica zewnętrzna2I mm) w odległości 12

cm od odźwiernika (11). Po powrocie
zwrcrząt do stanu sprzed znieczulenia
ogólnego, umieszczano je w pojedyn-
czych boksach o stałej temperaturze ( 1 8-
20'C) na 10 dni przed planowanym eks-
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Tab. 1. Objawy towarzyszące bólowi trzewnemu związanemu zróżnym stopniem
rozciągnięcia dwunastnicy owcy (n :6)

czas 0d rozciągnięcia dWunastnicy (w min.)

o l s L l0 ls i zo l zs I so

hamowanie m0loryki czepcO-żWacza

0qlądanie się dOOkoła

oddawanie kału i/lub moczu

ruchy głową (polnąsanie)

plzecląganle slę

zgrżytanie zębami

pokładanie się

beczenie

hamowanie m0loryki czepcO-żwacza

0glądanie się dOOkOła

oddawanie kału i/lub mOczu

tuchy głową (potrząsanie)

pEecląganle slę

zgnytanie zębami

pOkładanie się

beGzenie

+

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

Objaśnienia: brak.

perymentem. Zwierzęta miały stały dostęp do wody oraz
paszy treściwej (1 x dz.ż00 g) z wyjątkiem2 godz. przed i
w czasie trwania eksperymentu.

Sposób prowadzenia doświadczeń. Doświadczenia rł,y-
konywano de tbctow 2 etapach na nienakarmionych zwie-
rzętach. Te same zwierzęta uzyto do doświadczeń cztero-
krotnie, w odstępach tygodniowych. Na 72 godz. przed
eksperymentem wprowadzano w znieczuleniu nriej scowyrn
( 1,5 ml 0.5% polokainy - Polocainum hydrochloricum -
POLFA) dożylnie kaniule do żyły dogłowowej powierzch-
niowej. W I etapie eksperymentów, po umieszczeniu zwie-
rzęc ia w kl atce pobierano krew, wprow adzano pr zez umtesz-
czonąprzetokę do dwunastnicy na 35 min. balonik gumo-
wy o długości 10 cm i pobierano krew według schematu:
-30, 0, 5, l0, l5, 30, 60 i 120 min. W II etapie badań, zwie-
rzętom wprowadzano przez tą przetokę dwunastniczą ba-
lonik gumowy o długości 10 cm, pobierano krew, pozosta-
wiano go na 30 min., ponownie pobierano krew, po czym
balonik napełniano wodą o objętości 40 ml (RD 40) po-
stępowanie optymalne powodujące istotną reakcję korty-
zolową(12) i to RD 40 utrzymy.wanoprzez 5 min. Próbki
krwi do ana|iz pobierano wg schematu podanego w I eta-
pie doświadczeń. W III etapie planowano wykonać do-
świadczenia etapu II z zastosowaniem RD 80, jednak wstęp-
ne próby wskazujące na nadmierne reakcje bólowe u zwie-
rząt spowodowały zaprzestanie kontynuacji tego etapu
czynności (tab, 1). Eksperymenty prowadzono w oparciu o
przepisy międzynarodowe (2) oraz krajowe dotyczące
ochrony zwierząt (2I) na podstawie zgody III Lokalnej
Komisji Etycznej (Nr 9/200l z dnia 11.01.2001). Po za-
kończeniu doświadczeń zwierzęta wykorzystywano do te-
stowania przeciwstresowego dztałanla leków.

Określenie stęzenia katecholamin w osoczu kr-wi, Na 72
godz. przed planowanym eksperymentem, zwierzętom
w znieczuleniu miejscowym (1,5 ml0,5% polokainy, s.c.),
w żyle dogłowowej powierzchniowej umieszczano wenflon,

+ sporadyczne. ++ dość częste. +++ częste, **++ §6ld26 c2ę5lę

Dla określenia stęzenia KA (epinefiyny, norepineĘny oraz
dopaminy) w tej samej próbce pobierano 4 ml pełnej krwi
do l0 ml probówek z kilkoma kroplami wysuszonego (w
temp. 3B'C) 0,05 M zredukowanego glutatiorru (glutathion
reduced - SIGMA - RBl). Krew tę utrzymywano na 1o-

dzie, osocze po jej odwirowaniu (20 min. przy 4000 obr./
min.) przechowywano w stanie głębokiego zalntożenia
(-80"C) aż do czasu wykonywania alaliz. W grupie zwie-
rząt badanych, krew do analiz pobierano kazdorazowo wg
tego samego schematu: kontrola 1 (-30 min.), kontrola 2

(0 min.) tj. w 30 min, po umieszczeniu balonika w dwu-
nastnicy, 5 min. (RD40), l0, l5, 30, 60 i l20min. poRD 40,
Jak już zaznaczono uprzednio, te same czasy pobierania
próbek dotyczyły zwierząt gnrpy I (kontrolnej) z umiesz-
czonym na 35 rnin. pustyln balonikiem w dwunastnicy.
Oznaczanie stęzenia KA w osoczu wykonywano metodą
radioimmunoenzymatyc znąprzy uĘciu REA-kit, Catechola
(Czechy). Czułość metody wynosiła dla E - 0,37-400, dla
NE - 0,53-400, a dla DA - 0,85-400 nmol/l, Błąd wewnątrz-
seryjny dla E wynosił 3,1 dla NE - 4,2 a dlaDA 4,Ioń,
natomiast błąd międzyseryjny odpowiednio 6,6 ;7,4 oraz
13,3% (18).

Analiza statystyczna. Analizę statystyczną wyników
wykonano przezporownanie waftości kontrolnych z tymi,
które osiągnięto po zadziałaniu czynnika mechanicznego
(rozszerzenie dwunastnicy - RD), przy zastosowaniu ana-
lizy wariancji (ANOVA) w układzie b|oków zrandomlza-
wanych, a istotnośc statystycznąwyników oceniano testem
post hoc Tukeya Cramera. Wyniki podano jako średnie
+SEM (średni błąd standardowy) na podstawie danych z
dwu eksperymentów wykonanych na każdej z samic.

Wyniki iomówienie
Zmtany w stężeniu E, NE i DA osocza krwi sąwy-

padkową napięcia układu wspołczulno-rdzeniowo-
nadnerczowego. Dotyczy to zarowno jego struktur
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obwodowych, jak też ośrodkowych (adrenergicznych).
Aktywność tego układu u owiec nasila się w czasie
ttwania stresu o rożnej etiologii (20) podobnie do in-
nych gatunkow zlłvierząt Potwierdzająto wyniki uzy-
skane w plzeprowadzonych doświadczeniach ( 1, 5, 1 6).

Po wprowadzeniu pustego balonika gumowego do
światła dwunastnicy naczas 35 min. średnie stężenie E
w porównaniu do kontroli nie ulegało zmianie i wy-
nosiło odpowiednio 0,50 t0,05 i 0,44 +0,11 nmol/l
(p > 0,05) (.yc. 1). Stosunkowo duże rożnice średnie-
go błędu standardowego w stężeniach E u zwierząt
kontro lnyc h wynikaĘ ze znany ch r o żnic o s obn iczych
oraz ind},r,vidualnych reakcji na warunki, w jakich przy-
szło pr zebyw ac zw ięr zętom pr ze d ek sp erym entem.
Podczas epizodu 5 min. rozciaganiadwunastnicy 40 ml
wody (RD 40) wypełniającej balonik o długości 10 cm
stężenie E zwiększało się wielokrotnie: z 0,32 + 0,04
do 2,42 + 0,35 nmol/l tj. o około 645% (p < 0,0001)
(ryc. l), Tak podwyższone stężenie lftzymywało się
na poziomie wysokiej istotności staĘstycznej przez
okres 120 min., a więc 115 min. po zaprzestaniu RD 40
(ryc.l).

Po wprowadzeniu pustego balonika gumowego do
światła dwunastnicy na okres 35 min. nie stwierdzano
zmlan w stęzeniu NE w porównaniu do kontroli Wy-
nosiło ono kolejno i,63 + 0,23 oraz l,59 + 0,16 nmol/l.
Już w trakcie trwania epizodu RD 40 stęzenie to zwięk-
szało się z 1,153 + 0,13 do 2,65 + 0,28 nmol/l, tj. o
około ż30% (p < 0,01) (ryc.2). Najeszcze wyższym
poziomie zwiększone stężenie NE utrzymywało się do
20 min. (2,186 nmol/l), po czym się zmniejszało
do około 2 nmolfl, a następnie utrzymywało się do
120 min. obserwacji (ryc,2).

Osoczowe stężenie DA przed wprowadzeniem pu-
stego balonika gumowego do dwunastnicy wynosiło
1,5 1 + 0,19 nmol/l, a w 35 min. po jego umieszczeniu
w jelicie wynosiło I,42 + 0,15 nmol/I; różnlce te nie
były istotne. W trakcie epizodu RD 40 i po jego za-
kończeniu stęzenie DA zwiększało się kolejno do2,04
+0,22 oraz2,88 +0,47 nmol/l, tj. o około 237oń.Pod-
wyzszone stężenie utrzymywało się do l20 min. ob-
serwacji, ale nie miało ono znamion istotności staty-
stycznej (ryc, 3).

Dwukrotne zwiększenie stopnia rozciągania dwu-
nastnicy (RD 80) powodowało gwałtownie objawy
zachowania zwierząt wskazujące na istnienie silnego
bólu jelitowego, Ponieważnie zwiększało jednak istot-
nie stężeń badanych KA w osoczu w porównaniu do
RD 40, stąd też eksperyment przerwano żeby nię za-
dawac niep otrzebne go c i erp i e nia zw ierzętom. Dowo -
dzito też faktu, że RD  }byŁwystarczającym streso-
rem jelitowym w zakresie przyjętego celubadań oraz
tego, że układ współczulno-nadnerczowy reaguje na
czynnik stresogenny (noxa) wg zasady,,wszystko albo
nic" i to niezalężnie od charakteru tego bodźca lub
czynnlka (5,9, 10).

Większość bodzców stresowych zwiększających
wydzielanie przysadkowego ACTH oraz glikokorty-
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koidów zkory nadnerczy nasila wcześniejsze uwal-
nianie opioidów i KA endogennych, azlvłaszczaE oraz
NE z rdzenianadnerczy do krązenia ogólnego (18, 20).
Za stres przyjmuje się obecnie zmodyfikowaną jego
definicję. Mówi ona o tym, że stresem są bodźce po-
chodzenia endo - lub e gzo genne go, chem iczne, ftzy cz-
ne bądź emocjonalne, psychiczne lub o charakterze
mi e s zanym, które p obudzaj ą neurony p o dw zgór za do
wy dzielania czy nnika uwalni aj ąc e go korykotrop inę
przysadkową argininowazopre synę, KA, B-endorfi nę
i enkefaliny otaz kortyzol i/lub korykosteron (z kory
nadnerczy) w stężeniach większychniżtę, które mo-
głby byc uwolnione w czasie, gdyby tych bodzców
nie było. Mając w domyśle teorię, że stres jest stereo-
typ ową nie sp e cyfi c zną r e akcj ą organizmu na każde
jego obciążenie (napór działającego czynnlka ze-
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wnętrznego) należy przyjąć, ze RD 40 stanowiący ból
jelitowy ostry jest bardzo silnym czynnikiem streso-
gennym ( stresorem) o charakter ze flzy czno-emocj o-
nalnym, a więc mieszanym. O ile typowy stres emo-
cjonalny prowokowany u owcy przez wielokrotnąjej
izolację od stada powoduje również pobudzenie osi
p o dw zgór ze -przys adka-kora nadner c zy oraz układu
współczulno-rdzeniowo-nadnerczowego, to RD czy-
ni to znacznie silniej w odniesieniu do uwalnianej E
o 3000ń przęz czas dłuższy o około 90 min. i kortyzo-
lu jużw 5 min. obserwacji (a nie w 30-60 min.) o oko-
ło ż760ń (12). Reakcja na uwalnianąNE byłaznaczą-
co wyższa w przypadku stresu emocjonalnego (18).

Według klasycznej teońi stresu flzjologiczną reakcj ą
na dziaŁanie stresora jest reakcja alarmowa, w czasie
której dochodzi do kilkuminutowej sympatykotonii. Jej
następstwem jest uwalnianie KA nadnerczowych jako
wynik pobudzenia układu współczulno-rdzeniowego-
nadnerczowego. Jeśli stresor osiągnął odpowiednie na-
tęzenie, a trwa dłużej, wówczas dochodzi do pobudze-
ni a o si podwzgorzowo-przysadkowo-korowo nadner-
czowej. W tej fazie pobudzenia stresowego nasila się
uwalnianie kortykoliberyny (CRH) podwzgórzowej, ta
uwalnia z pr zy sadki nviększone stężenie AC TH, który
z kolei nasila uwalnianie glikokoĘkoidów zkory nad-
nęrczy (koĄzol, koĄkosteron), osiągaj ąc maximum
po 30-60 min. od momentu zadziałanla stresora ( 10, l8).
W przypadku RD było to już po upĘrvie pierwszych
5 min. działania stresora (12). Uwalniane równocześnie
w stresię opioidy hamująwydzielanie kortyzolu, a tak-
że CRH, co wpĘwa łagodząco na rozr,vój objawów stre-
su i ułatwianie adaptacji owiec do zmieniających się
waruŃów zewnętt zny ch (clrt . 22) .

Ewoluowanie definicji stresu doprowadziło do tego,
że obecnie za ten stan uwaza się zespół reakcji swo-
istych, za|eżnych wprawdzie od róznych czynników,
lecz charakteryzujący się ściśle zdefiniowanymi me-
chanizmami i funkcjonalną lokalizacją w organizmie
(13), Tak ptzyjęta definicja upoważnia do stwierdze-
nia, że rozciaganie dwunastnicy to nie tylko dojmują-
cy ból jelitowy, ale też caĘ zespół objawów ogólnych
i reakcji stresowych obwodowych. Cechuje się on
zwiększeniem uwalniania E, NE, DA, glikokortyko-
idów w osoczu jako mediatorów i modulatorów ob-
wodowej reakcji na ból trzewny (ako stresor) oraz
transmiterów i modulatorów ośrodkowej reakcji na
stres. Następuje to w wyniku pobudzenia kręgu moty-
wacyjnego i uwalniania takich substancji jak endogen-
ne peptydy opioidowe, 5-HT, histamina, KA, GABA,
CCK oraz j ęszcze inne aktyrlvne biologicznie substan-
cje (14-16). Należy podkreślić fakt, żę stres emocjo-
nalny, a zwłaszcza mi eszany emocj onaln o -ftczy czny
fiakim jest RD), zwiększa istotnie uwalnianie DA i NE
tak w strukturalnych limbicznych,jak i motywacyj-
nych mózgowia, powodując objawy behawioralne ty-
powe dla pobudzenia tych struktur (7I). Zwierzęta
bardziej podatne na stres to te, u których stężenia DA
w jądrze ogoniastym i substancji czamej sąniższeniż
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u zwierząt mniej wrażliwych , a poza tym wydalają w
moczu niższe stężenia DAprzy braku rcżnic w stęże-
niach wydalanej E i NE (13),

Wnioski
1. Rozciąganie ścian dwunastnicy imitujące kolkę

jelitową stanowi stres ftzyczno-emocjonalny, który
powoduje istotne nasilenie reakcji układu wspołczul-
no-rdzeniowo-nadnerczowe go.

2. Nasilenie reakcji wymienionego układu stanowi
przesłankę dla farmakologicznej osłony kolki jelito-
wej lekami o działantu specyfi cznym tak o środkowym.
jak i obwodowym hamującym aktywność układów
adr ener gic zny ch zaangaz o w any ch w me c hani zmach
zjawiska bólu i slresu u zwierząt.
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