
5&4

Artykuł przeglądowy Review
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Myoelectlical activity of the myometlium duilng estrus cycle and plegnancy in sileep
Summary

Electrouterography is a method of investigating burst potential from the myometrium. In the case of sheep
the majoriĘ of the myoelectrical activity in the myometrurn is recorded during estrus. Other periods of the
estrus cycle are characterized by less myoelectrical activity or its complete absence. There are 3 different periods
of myoelectrical activiĘ during pregnancy. The first lasts fron the 3rdto 41st day of pregnancy when the pregnant
horn has a diminished myoelectrical activity. The second period (42-65th day of pregnancy) is characterized by,
coordinated spike bursts. The myoelectrical activity at this time is similar to during estrus, The third period is
from the 66th day until almost the beginning of partus and is characterized by diminished rnyoelectrical activit__v
of the pregnant horn and uterine cervix. During the final hours before partus, three characteristic phases of
myoelectrical activity of the pregnant horn may be observed: the inhibition phase which begins two days before
partus and lasts about 17 hours, the phase ofincreased myoelectrical activity beginning one day before partus
and having a mean duration of 31 hours, and the phase of continuous myoelectrical activity a few hours before
partus begins, lasting from 0.4 - 3.8 hrs and finishing with the expulsion of the fetus.
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Prace nad właściwościami elektry cznymi mięśniówki
macicy i odkrycie technik urnozliwiających ciągły zapis
pr zy ży ciowej aktywno ś c i e l ektryc znej mi om etrium przy-
czyniły się do lepszego zrozumienia mechanizmów regu-
lujących kurczliwość macicy. Elektrouterografia jest me-
todą badawcza, polegającąna odbiorze ładunków elek-
trycznychz komórek mięśniówki macicy stykających się
z implantowaną elektrodą i zapisywaniu ich. Powstający
zapis jest sumą zjawisk elektrycznych zachodzących
w miocytach (18, 19). Pra.dy czynnościowe mogąbyć od-
bierane z różnych części układu rozrodczego w zależno-
ści od miejsca implantacji elektrod. Jest to metoda mało
inwazyjna, dzięki czemLl informacje uzyskane podczas
b adań uwazane są za o dzw ierci e dleni e zacho dzących tam
procesów fi zjologicznych.

Aktywnośó mioelektlyczna maoicy
podczas cyklu rujowego

Większość ras owiec hodowanych w Polsce, z wyjąt-
kiem owiec merynosowych oraz wrzosówki, należy do
samic sezonowo poliestralnych. U samic tych ras okres
aktywnościjajnikow (sezon rozrodczy) trwa od sierpnia
do poczaJków stycznia. W stosunku do owiec merynoso-
wych panuje opinia, ze mogą one mieć krótką przerwę
w pojawianiu się cykli rujowych, ograniczoną do marca
i kwietnia (około 6 tygodni). Jeśli zaś chodzi o wrzosów-
kę, to uważanajest ona za całkowicie asezonalną (20)
Cykl płciowy (ajnikowy) u owiec trwa 17 dni i pojawia
się przez cały okres sezonu rozrodczego ( l 7, 1 8, 20'). Czas
trwania rui waha się od 1,6 do 47 godzin i najczęściej
wynosi około 23 godzin. Owulacja ma miejsce średnio

między 18. a 40. godziną licząc od początku pojawienia
się zewnętrznych objawów rui (20). Często pod koniec
sezonu rozrodczego pojawiają się tzrv. ciche ruje spowo-
dowane ni ską produkcj ą estrogen ów przez jajni ki ( 1 7, 1 B),

N aj wi ększa aktywność mioel ektryczna macicy rej estro-
wana jest podczas rui. W tym okresie pojawiają się, w re-
gularnych odstępach czasu, serie potencjałów czynnościo-
wych o wysokiej amplitudzie, które tr-wają około 8-10
sekund (6, l8). W przerwach pomiędzy grupami poten-
cjałów o wysokiej amplitudzie zdarzają się potencjały
o nlższej amplitudzie, które równiez mogą pojawiac się
rytmicznie. Podczas rui grupy potencjałów czynnościo-
wych migrują od rogów macicy w kierunku jej trzonu.
Następnego dnia po zakohczentu rui pojawiają się row-
niez grupy potencjałów czynnościowych migrujące
w przeciwnym kierunku - od trzonu macicy w kierunku
rogóą co prawdopodobnie odgrywa waznąrolę w trans-
porcie nasieniapo kopulacji (17, 1B). Wysoka aktywnośc
mioelektrycmanacicy podczas rui spowodowana jest wy-
soką koncentracjąestrogenów we krwi 02, I7). Poziom
ich wzrasta gwałtownie, osiągając szczyt na dzieńprzed
pojawieniern się zewnętrznych objawów rui (17). Mamet
i wsp. (14) stwierdzili pojawianie się grup potencjałów
czynnościowych po 5-7 godzinach od podania estroge-
nów w dawce 2 slglkg. Podobne wyniki uzyskaliśmy pod-
czas badań nad wpływem estrogenów na aktywność mio-
elektrycznąmacicy (ryc. l i ryc, 2).Badaczę sugerująkil-
ka mozliwych mechanizrnow, poprzez które estrogeny
wpływają na wzrost aktywności mioelektryc znej macicy:
wzrost syntezy białek kurczliwych, indukowanie powsta-
wania receptorów dla oksytocyny, styrnulowanie syntezy



prostaglandyn (8, 13, 1 5, 30) oraz powstawanie połączeń
j onowo-metabolicznych pomiędzy komórkami mięśniów-
ki macicy, co umożliwia swobodny przepływ jonów mię-
dzy sąsiadujapymi miocytami oraz integruje narza!, two-
rząc jedną całość elektryczną (4, 5)

Następnego dnia po rui pojawiają się przerwy pomię-
dzy grupami potencjałów czynnościowych trwające do
5.5 nrin, (18). W kolejnych dniach stopniowo spada ak-
tywność mioelektryczna mięśniowki macicy. Zanlkają
potencjały o wysokiej amplitudzie, a sporadycznie poja-
wiają się rytmiczne wyładowania o amplitudzie niskiej.
Sp adek aktywno ści mi oelektryc znej macicy spowodowa-
ny jest spadkiem poziomu estrogenów we kr"wi orazwzro-
stetn poziomu progesteronu po owulacji (17). Progeste-
ron zlrrniejsza stymulujący wpłyrv estrogenów na mjo-
ntetritttn, obniza pobudliwość skurczową akłwność elek-
tryczną i wrażliwość macicy na oksytocynę ( 1 l ). Najwięk-
szy spadek aktywności mioelektrycznej przypada na śro-
dek cyklu płciowego. Jest to faza progesteronowa (luteal-
na) cyklu i czas implantacji zarodka.

Aktywnośó mioelektryGzna maciDy podczas Diął
CiĘau owiec trwa średnio od 140 do l52 dni. Dłu-

gość tego okresu zależy od wielu czynników, między in-
nymi od płci iliczby jagniąt. W przypadku noszenia trycz-
kow ciąza trwa od 1 do ż dni dłużej niż przy noszeniu
trraciorek, a ciĘe bliżniacze trwają zwykle krócej niż
pojedyncze (20). W czasie ttwania ciĘy można zaobser-
\\owac trzy rÓżne okresy aktywnoŚci mioelektrycznej
mięśniówki cięzanrego rogu i szyjki rnacicy (3,żl,ż9),
natomiast rog niectężarny przez cały okres ciaży wyka-
zuje niskąaktywność elektryczną(3,28). Pierwszy z okre-
sów rozpoczyna się od 3. (licząc od aktu kopulacji) i trwa
do 4l , dnia ciąży. Aktywność mioelektryczna ciężamego
rogu lnacicy w tym okresie jest bardzo słaba (3). G-py
potencj ałów c zynnośc i ol,vych poj awiaj ą s ię w nieregular-
nych odstępach czasu, rnają niską amplitudę i są niesko-
ordynowane ze sobą (3,27 ,29), natomiast w szyjce nla-
cicy notowane są grupy potencjałów czynnościowych
o wyższej amplitudzie. pojawiajape się regulamie (3). Sto-
sunkowo słaba aktywność mioelektry czna spowodowana
jest wysokim stęzenietn progesteronu we krwi obwodo-
wej i mięśniówce macicy. Koncentracja honnonu stop-
niowo rośnie i osiąga szczytpomiędzy l15. a l30. dniem
ctĘy (ż3,29). Profil hormonalny ciężarnej samicy jest
podobny do tego, jaki występuje w fazie lutealnej cyklu
jajnikowego. Od 28. dnia clq\ zaczyna się wzrost aktyw-
ności mioelektrycznej, który nie jest jednak znaczapy (29).

W drugim okresie (od 40. do 65. dnia licząc od mo-
men t u kryc i a) w zr asta aktywno ś ć mio e l ektryc zna ciężar -
nego rogu, osiągając poziom zbliżony do rejestrowanego
podczas rui (3, 7 , lB, 21). Pojawiają się skoordynowane
grupy potencjałów czynnościowych o wysokiej amplitu-
dzie (3 , 2] , 29). Aktywność mioelektryc zna szyjki maci-
cy w tym okresiejest podobna do aktywności cięzarnego
rogu (28). Wzrost aktywności mioelektrycznej spowodo-
wany jest zmianą stosunku stężeń pomiędzy estrogenem
a progesteronem w mięśniówce macicy (23,24). W mio-
metriun zaczyna rosnąć koncentracja estrogenów i po-
rniędzy 45. a 60. dniem ciązy wynosi około 552 pglgram
tkanki (23), następnie spada i w 70. dniu wynosi około

Ryc. 1. Zapis aktywności mioelektrycznej macicy owcy w anestrus
Objaśnienia: Widoczny brak grup potencjałów czynnościowych na
uzyskanym elektrouterogramie. Zapis wykonano przy użyctu aparatu
Powerlab/S00 firmy ADlnstruments. Skala lmV. (Badania własne
niepublikowane)

Ryc. 2. Zapis aktyrł,ności mioelektrycznej macicy owcy w anestrus
sĘmulowanej benzoesanem estradiolu w dalvce 1,25 mg na zwie-
rzę.48. godzina po podaniu hormonu
Objaśnienia: Widoczne liczne grupy potencjałów czynnościowych na
uzyskanym elektrouterogramie. Zapis wykonano przy lżyciu apalatu
Powerlab/S00 finny ADlnstruments. Skala 1mV (Badania własne nie-
publikowane)

103 pglgram tkanki, potem ponownie rośnie, osiągając
szczytkoncentracji pomiędzy 100.-115. dniem ciąży (23).
Poziom estrogenów rośnie równiez w płynie omocznio-
wym w 31. dniu wykrywany jest tam siarczan estronu
synteĘzowany przezpłód(I23 pglml pĘnu), którego kon-
centracja wzrasta bardzo gwałtownie w przeciągu kilku-
nastu dni (w 46. dniu osiąga wartość 14,ż nglml płynu)
(2). Hormon przechodzi przezbłony płodowe do ściany
macicy, gdzie jest metabolizowany do czynnego biolo-
gicznie estradiolu (26). Taki lokalny transfer tfumaczy wy-
s oką aktywno ś ć mio e l ektr y czną rej e strowan ą w ctężar -
nym rogu przy niemal całkowitym braku aktywności mio-
elektrycznej w rogu niecięzarnym (3). Wzrost poziomu
estrogenów w mięśniówce macicy możliwy jest rowniez
dzięki wzrostowi masy łozyska (z około 100 g w 40. dniu
do 200 g w 55. dniu) (1, 9). Zwiększa się powierzchnla
kontaktu łożyska z endometrium, a co zatym idzie - po-
prawia się równiez transport substancji odżywczych dla
płodu. Łożysko w tym czasie staje się głownym miejscem
produkcji progesteronu i przejmuje funkcję wydzielniczą
ciałka żołtego (3, 24, 28).

Okres trzecirozpoczyna się od 66. dnia (licząc od aktu
kopulacji) i trwa niemal do samego porodu. Charaktery-
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zuje się on spadkiem aktyłvności mioelektrycznej zarów-
no cięzarnego rogu, jak i szyjki macicy. Grupy potencja-
łów czynnościowych pojawiają się średnio co 50 minut
(3, 7, 28). Spadek aktywności mioelektrycznej macicy
powodowany jest zmniejszeniem syntezy estrogenów
(notowane jest 5-krotnie mniejsze stęzenie estrogenów
w mięśniówce macicy w porównaniu z drugim okresem
aktywności tj. 40.-65. dzień) oraz intensywną produkcją
progesteronuprzez łozysko (ż,16,25). Zmienia się więc
stosunek pomiędzy estrogenem a progesteronem w mię-
śniówce macicy na korzyść progesteronu, który staje się
hormonem dominuj ącym. P o dc zas zbliżając e go si ę p oro -

du aktywność mioelektrycznaciężamego rogu i szyjki ma-
cicy ulega zmianie. Nieregularnie pojawiające się poten-
cjały czynnościowe zostają zastępowane przez grupy po-
tencjałów czynnościowych o wysokiej amplitudzie i krot-
kim czasie trwania (7, ll), które sąpoczątkiem fizjolo-
gicznego przygotowania macicy do porodu. W ostatnich
godzinach przed porodem wyróznic można trzy charaktery-
sĘczne fazy aktywno ści mioe l ektry czne1 maci cy (23, 28).

F aza zahamowani a aktyrvno ś c i mi oel ektry c znej ci ężar -
nego rogu i szyjki macicy rozpoczyna się dwa dni przed
spodziewanym porodem i trwa około 17 godzin. Prawdo-
podobnie jest ona spowodowana wyrzutem do kr-wi ob-
wodowej relaksyny (10, 2I, 2ż, 2B).

F aza w zr o stu aktyrvno ś c i mio e lektryc zn ej m ac ic y r oz-
poczynająca się na dzień przed spodziewanym porodem,
która trwa przeciętnie 31 godzin (28), spowodowana jest
spadkiem progesteronu i wzrostem koncentracji estroge-
now we krwi. Występuje tu swego rodzaju przestawienie
ze stanu dominacji progesteronu na dominację estroge-
nów. Estrogeny wpływają na pojawianie się przed poro-
dem połączeń jonowo-metabolicznych (gap junction) typu
nexus w mięśniówce macicy orazna powstawanie i akty-
wację receptorów komórkowych, między innymi równiez
oksl.tocynowych. Połączenia j onowo-metaboliczne umoz-
liwiająłatwiejsze przechodzenie jonów z komórki do ko-
mórki, a co za tym idzie - szybsze rozchodzenie się po-
tencjałów czynnościowych (4, 5).

Faza ciągłej aktywności mioelektrycznej lnacicy poja-
wiająca się na kilka godzin przed spodziewanym poro-
dem trwa około 0,4-3,8 godziny i kończy się z chwilą
wyparcia płodu (28). W tej fazie macica osiąga szczyt
swojej aktywności mioelektryczne1 (7,1l). Pojawiają się
w regularnych odstępach czasu liczne wyładowania o wy-
sokiej amplitudzie, które migrująw kierunku szyjki macicy.

Po porodzie cały układ rodny przez około 2-6hwyka-
zuje wysoki poziom aktywności mioelektrycznej. Grupy
potencjałów czynnościowych migrują od rogow i trzonu
w kierunku szyjki macicy, co ułatwia wydalenie łożyska
(2B). Po około 48 godzinach od porodu następuje nagły
spadek aktywności mioelektrycznej macicy (11, 28).

Przedstawione piśmiennictwo dowodzi istotnych róż-
nic w aktywności mioelektrycznej macicy podczas cyklu
rujowego u owiec. Wynikają one ze zmian profilu hor-
monalnego samicy w czasie tr-wania cyklu. Różnice w ak-
tyrvności mioelektrycznej mięśniówki macicy stwierdza-
ne sąrównieżpodczas ciąży. Spowodowane sąone lokal-
ną produkcją hormonów przez płód, zmianąich koncen-
tracji w mięśniówce macicy orazkształtowaniem się pro-
filu metabolicznego.
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