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Summ V

The experiments were carried out on 20 rats aged between 4 to 6 months. Myometrial tissue (1.5=2 cm long)
was set up in 4 isolated organ baths (20 ml) at 37"C. After recording the pattern of myometrial tissue sponta-

nist, xylasine -alphar-adrenergic receptors
-alpha,-adrenergic receptors agonist, phen-
added into the organ baths. The dose lol the

metrial strips incubated in isolated organ baths had
spontaneous motiliĘ for about 8 to 12 hours. The spontaneous motiliĘ frequency amounted to about 1.15 + 0.38
contractions per minute. The contraction strength was on average 2.8 + 0.45 grams and was commensurate to
the strip size. The experiments exhibited the presence of both of the adrenergic receptor subtypes, adrenergic
(ct. and cl.), in the myometrial of rats. The adrenergic receptor activated by phenylephryn selective agonist
cairsed a decrease in myomeria| motiliĘ. On the other hand, the adrenergic receptor blocked by prazosin
eliminated the restraining influence of phenylephryn on myometrial motility. The adrenergic receptor acti-
vated by xylasine selectil,e agonist caused an increase in uterus contraction frequency and strength of 48%
and,82oń, respectively. The adrenergic receptor blocked by yohimbine selective agonist as well as phentola-
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Badania nad receptorami układu adrenergicznego za- (3). Natomiast receptor a,-adrenergiczny pobudza mięŚ-
czynaląsię od czasu, t<ieay to Dale stwierdził, ze wyciągi niówkę macicyu owiec (3. l5). bydla (13, 20) i świń (21).

sporyszu zawierające ergotaminę znosządziałanie adre- Celem przeprowadzonych badań było określenie wpły-
niliny. Następnie Ahlquist wysunął koncepcję dwóch ro- wu receptorów a-adrenergicznych na kurczliwość maci-
dzajów receptorów adrenergicznyclr: a iB. Obecnie re- cy szczurówwwarunkachillvitro orazporównanie otrzy-
ceptory adrenergiczne dzielimy na dwa typy a i B, ktore rnanych wyników z danymi uzyskanynl przez innych
dzieląsię na podtypy a p a ), § ,, § ,. autorów.

Wpływ układu adrenergicznego na motorykę (kurczli-
wość) ńacicy zależy od róazaju}obudzonego receptora, MateliałY i metOdY
jak też gatunku. zwierzęcia, Występują równiez roznice Badania przeprowadzono na 20 szczurzycach linii Bufflo
w rozmleszczentu receptorów molekularnych między trzo- w wieku 4-6 miesięcy. Zwierzęta poddawano narkozie halo-
nem a rogami macicy. Na rozmieszczentę i iloŚĆ recepto- tanowej i pośmiertnie pobicrano do badań skrawki macicy
rów adrenergicznych w mięŚniówce macicy ma wpływ o długości od 1,5 cm do 2 cm. Skrawki montowano w 4 ko-
profil hormonalny samicy. Szczególne znaczenie odgry- morach automaĘczn ejłażni wodnej o objętości komory 20 ml,
wajątu estrogeny, poniewaz stymulująpojawianie się re- Jako środowisko inkubacji słuzył bufor Krebsa-Henseleita
ceptorów adrenergicznych lub uwrazliwiają je na działa- o składzie chemicznym: NaCl l 18 mM; KCl 4,] ml'/
nie specyficznych agonistow (18). CaCl. 2,5 mM; MgSOo 1,6 mM; NaHCO. 24,3 mM;

U większości gatunków zwierząt domowych pobudze- KH,PO1 1,18 mM; glukoza 5,6 mM (2). Inkubację skraw-
nie receptorów P-adrenergicznych hamuje aktywnośc kóŃ prowadzono w temperaturze 37'C, podając gazowąmie-
skurczową mięśniówki macicy (I, 4, J, 10, l4, 20-22). szaninę tlenu i dwutlęnkr-r węgla w proporcji: 95% O. i 5%

W przypadku receptorow a-adrenergicznych rozwaza się CO,, lł, taki sposób, aby pH roztworu mieściło się w grani-
istnienie różnic gatunkowych, Receptor a,-adrenergicz- cach],3-J,5.Skurczemacicyrejestrowanoprzypomocyprzę-
ny odpowiedzlalny jcst za wzrost kurczliwości rnacicy twomików izotonicznych (Lctica Scientific Instrumcnts) po-

u l<rólików (9), szczurów (11), świnek morskich (B) i owiec łączonych ze wzmacniaczami mostkowymi (BridgeAmp,
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ADInstruments, Australia), 4-kanałowym systemem do akwi-
zycji danych (Powerlabi400, ADlnstrumcnts) podłączonym
do komputcra Macintosh, Po 30-minutowym zapisie sponta-
nicznej aktywności skurczowcj mięśniówki macicy podawa-
llo do komory: adrenalinę - agonistę a i P receptorów adrc-
nergicznych (Injec. Adrenalini 0,1%, Polfa) w dawce 0,0 l rng
na komorę, fenylefryny - agonistę a 

, 
-receptorów adrenergicz-

nych (Phenylephryn inj. B.P - Boots Company PLC) w daw-
ce 0,0l mg, ksylazynę agonistę a,-l,eceptora adrenergiczne-

_uo (Xylazine 20ń - Scar Vet Cotnpany) w dawce 0,1 mg, pra-
zosyllę - antagonistę a 

| 
-receptorów adrenergicznych (Prazo-

sin HCL, USP grade - RBI) w dawcc 0,5 mg, johirnbinę -
antagonistę a.-reccptora adrenergicznego (Yolrimbine HCL
- RBI) w dawcc 1 mg, fentolaminę - antagonistę a, i a.-re-
ceptora adrenergicznego (Regitine Ciba - phentolamin.me-
thanosulfonic.) w dawce 0,5 mg. Dawki preparatów rtstalano
doświadczalnie, sporządzając l 0-krotne rozcieńczcnia prepa-
ratów: l rng/ml, 0,1 mg/ml, 0,0l rng/ml, 0,00l mg/ml. 0,000l
ng/rnl. Ustalajap dawkę doświadczalną podawano preparat
do komory inkubacyjncj od najnizszego rozcięńczenia w ukła-
dzie kurnulacji dawek (tzn. nie płucząc kornory porniędzy ko-
lejnyrni dawkami preparatu podawanymi do komory) az do
uzyskania widocznego efekfu na wykresie. Za dawkę doświad-
czal ląprzyj ęto nalniższe s tęzcn i c prcp aratu wywołuj ące p o -

żądan1- efekt i potwierdzano ją w kilku kolejnych doświad-
czeniach,

Opracowując uzyskane wyniki brano pod uwagę liczbę
skurczów na minutę (częstotliwośc kurczliwości) oraz siłę
skurczów wyrażoną w gramach, Wyniki badań opracowano
rv arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel 2000 i poddano
analizie statystycznej przy użyciu testu t-Studenta oraz testu

j ednoczynnikowej analizy wariancj i (AN OVA) dla zmiennych
niepołączonych.

Wyniki iomówienie
Układ adrenergiczny pełni wraz z układem honnonal-

nym (hormony podwzgórza, gonadotropowe, płciowe)
kluczową rolę w mechanizmie regulacji czynności skur-
czowej macicy. Dlże znaczenie w mechanizmie dztała-
nia układu wspołczulnego pełnią aminy katecholowe,
uwalniane na zakoiczeniach zazwolowych włókien
współczulnych (noradrenalina), jak i wydzielana przez
rdzenną częśó nadnerczy adrenalina, Aminy katecholo-
we, pobudzając swoisty receptor białkowy, realizują swoj
fizjologiczny wpływ na rożne narządy w tym na kurczli-
wośc układu rozrodczego.

Wyizolowany skrawek macicy szczurow zawieszony
w automatycznej łażni wodnej wykazywał cykliczną ak-
tywność skurczową ze średnią częstotliwością 1 , 1 5 + 0,3 8
skurczu na minutę, Siła pojedynczego skurczu wynosiła
średnio 2,8 + 0,45 grama i była wprost proporcjonalna do
wielkości skrawka (ryc. 1). Wielkość zawteszanych skraw-
ków miała równiez wpływ na skuteczną dawkę używane-
go preparatu (im większy skrawek tym potrzebna więk-
sza dawka doświadczalna). Dlatego podczas doświadczeń
bar dzo w ażnę było uj ednolic enie wielko ści skrawków ( 1, 5

do 2 cm). Równiez wyizolowane skrawki macicy innych
gatunków zwieruąt domowych wykazują spontaniczną
kurczliwość (19). Czas przeżycia skrawków w automa-
tycznej łaźni wodnej wynosił średnio 8-12 godzin, co
zgodne jest z wynikami innych badaczy (2). Zdaniem
Cotttzzi i wsp. (ż), przetrzymywanie skrawków macicy
w temperaturze 4"C przez lż godzin nie powoduje ich
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Ryc. 1. Zapis spontanicznej aktywności skurczowej izolowa-
nego skralvka macic}, szczurów w warunkach in vitro

Rl,c. 2. Zapis kurczliwości mięśniówki macicy po podaniu fe-
n;-lefry,ny. Czas podania zaznaczollo pionową przerywaną li-
nią. Widoczna atonia mięśniówki macicy

; 4rntn I

Rl,c. 3. Zapis kurczliwości mięśniólvki macicy po podaniu fe-
nylefryny (wcześniej do komory podano 1 mg prazosyny).
Czas podania zaznaczono pionową przerywaną linią. Widocz-
ny brak hamującego wpływu fenylefryny na kurczliwość
macicy spo,tvodowany zablokowaniem receptora a, -adrener-
gicznego

zatnierania, a zapis otrzymywany ze skrawków przetrzy-
mywanych w warunkach chłodniczych jest identyczny
z otrzymanym bezpośrednio po izolacji.

P ob udzeni e receptoró w a, -adrenerg iczny ch selektyw-
nym agonistą feriylefryną w dawce 0,0l mg powodowało
zanik spontanicznej kurczliwości (atonię) mięśniówki
macicy (ryc. 2). Natomiast dawka 10-krotnie mniejsza
(0,001 mg na kornorę) nie powodowałażadnych widocz-
nych zmian w rejestrowanym zapisie. Zablokowanie re-
ceptorów a, -adrenergtcznych selektywnym antagoni stą
prazosyną lub phentolaminą antagonista obu podtypow
receptorów adrenergicznych (a, i ar) - powodowało znie-
sienie hamującego wpĘwu phenylephryny na kurczliwość
mięśniówki macicy (ryc 3).

Otrzymane wyniki badań dowodzą obecności recepto-
ra a,-adrenergicznego w mięśniówce macicy szczurów.
Pobudzenie tego receptora powoduje spadek kurczliwoś-
ci macicy - hipotonię lub atonię. Receptor al-adrener-
giczny obecny jest równiez w mięśniówce macicy innych
gatunków zw ierząt domowych. Pobudzenie tego recepto-
ra u owiec, królików, świnek morskich powoduje wzrost
kurczliwości macicy (3, 8, 9, 1l). Zdaniem Kaulenas i wsp.
( 1 1 ), pobudzenie fenyleĘną receptora a ,-adrenergiczne-
go rowniez u szczurów we wczesnym okresie ciĘy po-
woduje wzrost kurczliwości macicy (11). Być moze, opi-
sany wzrost kurczliwości mięśniówki macicy spowodo-
wany podaniem fenylefryny związany był z innym sta-
nem hotmonalnym samicy (wczesna ciĘa).

Pobudzenie receptora al-adrenergicznego selektywnym
agonistą ksylazynąw dawce l mg nakomorępowoduje

Jg
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4 tnin ksyla zyna

Ryc. 4. Zapis kurczliwości mięśniówki macicy po podaniu
ksylazyny. Widoczny wzrost częstoś ci (o 48oń) i siły sku rczów
(o 82o/.) w porównaniu z zapisem wyjściowym, p < 0,05

4 min-

Ryc. 5. Zapis kurczliwości mięśniówki macicy po podaniu
ksylazyny (wcześniej do komory podano johimbinę w dawce
1 mg). Widoczny brak stymu|ującego wpływu ksylazyny spo-
wodowan}, zablokowan iem receptora a,-adrenergiczn ego

czy o dużyah różnicach gatunkowych w rozmieszczenia,
ilości i wpływie receptorów adrenergicznych na kurczli-
wość mięśniówki rnacicy.

Wnioski
1. Wyizolowany skrawek macicy szczurow inkubowa-

ny w łażni wodnej wykazuje spontaniczną cykliczną
kurczliwość przez około 8-12 godzin.

2. W mięśniówce macicy szczurów obecne sąoba pod-
typy receptorów rr-adrenergicznych: al i cl2.

3. Pobudzenie receptora G, -adrenergicznego selektyw-
nym agonistą fenylefryną powoduje spadek kurczliwości
mięśniowki macicy.

4. Pobudzen i e receptora a.- adr ener giczne go sel ektyw-
nym agonistąksylazynąpowbduje wzrost częstości i siły
skurczów macicy.
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Ryc. 6. Zapis kurczliwości mięśniówki macicy po podaniu
adrenaliny w dawce 0,01 mg na komorę. Czas podania za-
znaczono pionową przerywaną linią. Widoczna atonia mięś-
niówki macicy

wzrost częstoŚci skurczów średnio o 48oń oraz wzrost siły
skurczu średnio o82Yo (ryc. 4).Uzyskane wyniki doświad-
czeń sązgodnezpracami innych autoróW którzy poprzez
pobudzenie receptolaar-adrenergicznego u owiec (3, 15),
bydła (13, ),6,20) i świń |l2,2I) otrzymali wzrost kurcz-
1iwości mięśniówki macicy. Zablokowanie receptora

ki macicy (ryc. 5).


