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lntluence of morphine and extreme tempelatules on the lipid leuels ol mouse o]gans
Summary

The study was carried out on 40 male and 40 female unselected,8-week o|d Swiss-|ine mice, 22.5 g b.w. The
anima|s were bred in the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in
Jastrzębiec. The mice were divided into groups accordingly: I. control - 100 ml 0.9% NaCl; II. morphine - 20
mg/kg h.w.; III. morphine and sojourn of animals in ł4oC; IV. scopolamine and sojourn of animals in +40oC.

The level of triglycerides, total lipids and cholesterol in |iver, kidney and muscle supernatants was
determined according to the Bio-La-Test (Poland). An analysis of the obtained results indicates that morphine
injections resulted in a statistically confirmed increase of triglyceride levels in the livers of male mice. The study
noted a significant decrease in the level of triglycerides in the liver of male mice after administrating morphine
plus a low temperature of +4oC, as well as in the kidneys after applying morphine and a high temperature of
+40oC. An increase in the total level of |ipids was observed in the kidneys and muscles of male mice and in the
liver of female mice after administrating morphine. The results suggest that administrating morphine together
rvith a sojourn i1+4oC significant|y increased the concentration of total lipids in the muscles of female mice. An
increase in the total lipid concentration was observed in the liver of male mice subjected to high temperatures
and morphine injections, however there were no significant changes in cho|esterol levels both in the case of
direct morphine administration and its administration together with both types of thermal stress.
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Czynniki stręsotwórcze mogąmodyfikować nie tyl-
ko gospodarkę węglowodanową ale i tŁuszczową a co
zatym idzie, doprowadzac do zmianpoziomu we krwi
i tkankach niektorych rodzajow lipidow jako podsta-
wowych, obok glukozy, substratów energetyczny ch,
zab ezpie czaj ących adekwatny p o zi om energi i po dcz as
reakcji stresowej (7 ,8,22,23).

Podanie zwierzętom morfiny - alkaloidu o szeTo-
kim spektrum oddziaływania (|6,20,21) - w wantn-
kach stresu termicznego moze zmteniać ich fizjolo-
giczne możliwości przystoso w aw cze. Postanowiono
zatem określic wpĘrv morfiny nie tylko na koncentra-
cję triacylogliceroli, lipidow całkowitych i choleste-
rolu w wątrobie, nerce i mięśniu myszy, a|e także jej
o ddziaŁyw ani e w warunkach j e dno cze sne go zasto so -
wania na doświadcza|ne zwlerzęta ekstremalnych tem-
peratur otoczenia.

Mateilał imetody
Badania przeprowadzono na 40 samcach i 40 samicach

myszy nieselekcjonowanych, wybranych 1osowo z popula-
cji pocbodzącej z Instytutu Genetyki i Hodowlt Zwterząt
PAN w Jastrzębcu. Zwierzęta w wieku B tygodni o masie

ciała 22,5 + 2,1 g przebywały rł, standardowych warulr-
kach mysiej felt-1,1y, umieszczone rv plastikowych klatkach,
w potllicszczeniu o l2-godzinnym cyklu świetlnym i o kon-
trol orvanej telrr peraturz e 2 1 -22" C z wynianą powi etrza oraz
rvilgotnością względną 60-15%. Przez cały okres badari
zwierzęta miały zapewnioną dobrą pielęgnację i opiekę we-
terynaryjną. Wszystkie osobniki zywione były granulowa-
ną tnieszanką przernysłową wyprodukowaną przez Zakład
Produkcji Pasz w Łomnej k/Warszawy, o 160ń zawafiości
białka ogólnego,

Samce podzielono na grupę kontrolną oraz 3 grupy eks-
perymentalne,,uvedhlg schematu:

I grupa (10 osobników) - kontrolna iniekcja l00 pl/
lmysz 0,9% NaCl,

II grupa ( l0 osobników) - iniekcja morfiny l00 pllmysz
w dawce 20 mg/kg masy ciała,

III grupa (10 osobnikow) iniekcja morfiny w połącze-
niu ze stresem zimna (zwierzęta przebywały w pomiesz-
czeniu o temperaturze 4"C w okresie 24 godzin),

lV grupa (l0 osobników) - iniekcja morfiny w połapze-
niu ze stresem ciepła (zwlerzeJa przebywały w pomiesz-
czeniu o temperaturze 40"C w okresie 24 godzln).

Analogicznie przeprowadzono eksperyment na 40 sami-
cach myszy.



Iniekcji roztworu NaCl i morfiny dokonywano w lewy
mięsleń udowy, w godzinach 8,r0-10r0.

Po zakończeniu eksperymentu zwierzęta wszystkich grup
poddane zostały dekapitacji. Bezpośrednio preparowano
z nich wątrobę, nerkę i mięsień udowy. Wątrobę poddawa-
no perfuzji oziębionyrn fl6 +4'C roztworem soli fizjolo-
gicznej w celu usunięcia krwi. Następnie tkanki hornoge-
nizowano w homogenlzatorzę szklanym Pottera z teflono-
wym tłokiem w schłodzonym 0,1 M buforze fosforanowym
opH1,4,zawierajapym 10 mM EDTA. Uzyskane homoge-
naty wirowano pTzez 10 minut przy 13 000 obr./min. w wi-
rówce Janetzkiego K-24. W supematantach otrzymanych
u wyniku holnogenizacji i wirowania oznaczono poziom
triacylogliceroli, lipidów całkowitych i cholesterolu (pmo1/
/g tkanki) metodą spektrofbtokolorymetryczną na aparacie

Tab. 1. Koncentracja triacylogliceroli (pmol/g tkanki) lv wątrobie, nerce i mięś-
niu myszl,po iniekcji morfiny i zastosolvaniu skrajnych temperatur (n : l0; i+ s)

Samce

Wątroba Nerka Mięsień

Sam ice
llWątrobaINe*a IMięsień

K o nlro la

Mońina
o/
/o

Morlina + 4"C
o/

Morlina +40"C
/o

13,3 t 3,8*

16,4 t 4,6*
123,3

9,9 t 3,4-
75,1

11,6 ł 2,4
87,3

7,2 t2,5*

8,5 t 4,4
118,0

6,1 x 2,4-
84,7

5,4 t 2,5*
75,0

5,1 t 1,4

6,0 t 2,3
117,6

4,9 t 1,6
96,1

4,5 t 1,4
88,2

14,9 t 3,4

17 ,1 t 4,1

114,8

14,1 t 5,3
94,6

15,1 t 4,8
101 ,3

6,9 t 1,4

7,6ł2,7
110,3

5,6 t 2,3
81,3

5,9 t 2,8
85,5

4,3 t 1,4

4,9 t 0,6
115,6

4,8 t 1,9
111,6

3,9 t 0,5
g,|,2

Objaśnienia: + ztniany istotne statystycznie wobcc kontroli p < 0,05, + zmiany
poziomu triacylogliceroli w porównaniu z warlościami kontlolnymi przyjętymi za l00oń

Tab.2. Koncentracja lipidów całkowitych (pmol/g tkanki) r,t,rr,ątrobie, nerce i mięś-
niu mysz_v po iniekcji morfiny i zastosowaniu skrajnych temperatur (n: l0; i+ s)

Objaśnienia: + zlnlany istotne statystycznie wobec kontroli p < 0,05, * znliany
poziomu lipidów całkowitych w porórvnaniu z warlościami kontrolnymi przyjętymi za
100%

Tab. 3. Koncentracja cholesterolu (pmol/g tkanki) w ll,ątrobie, nerce i mięśniu
mysz.v po iniekcji morfin.v i zastosowaniu skrajnych te mperatur (n : l0; i + s)

Samce

Wątroba Nerka Mięsień

Sa m ice

Wątroba l rur*u Mięsień

l( o nło la

Morlina
/o

Morlina + 4'C
o/
/o

Mońina + 40"C
ol
/o

5,3 t 0,4

5,4 t 1,3
101,9

5,0 t 2,8
94,3

4,7 t 0,9
88,7

5,2 ł1,4

4,8 t 0,3
s2,3

5,8 t 1,7
11 5,5

5,3 ł2,1
101 ,9

4,3 t 1,3

5,1 t 1,7
118,6

4,7 t 0,9
,1 

09,3

3,9 t 0,7
90,7

5,8 t 2,4

6,7 t2,2
115,5

5,5 t 1,6
94,8

5,0 t 0,7
86,2

4,9 t 1,6

4,6 t 'l ,3
93,9

5,0 t 1,9
,l02

5,2 ł1,7
106,1

4,5 t 1,9

4,6 t 1,0
102,2

4,2 ł0,8
93,3

3,8 t 0,6
84,4

Specol Secil 1020 przypomocy gotowych testów firmy Bio-
-La-Test (Polska).

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej , aToż-
nice między grupami opracowano według testu t-Studenta.

Eksperyment został zatwierdzony przez Komisję Etycz-
ną do Badań nad Zlvlerzętami działającą przy Instytucie
Genetyki i Hodowli Zwterząt PAN w Jastrzębcu.

Wyniki iomówienie
Jak wynika ztab. I, iniekcja morfiny spowodowała

wzrost poziomu triacylogliceroli we wszystkich bada-
nych org an ach zw rcr ząt, alę r Ó żnic e i sto tne s taty s tyc z -
nie stwierdzono tylko w wątrobie samców (do 123,3%)
w stosunku do wartości kontrolnych. Morfina w połą-
czeniu z obnlżoną temperaturą otoczenia do -F4'C

zmniejszyła istotnie koncentracj ę tria-
cylogliceroli w wątrobie i nerce sam-
ców odpowiednio do 7 5,Ioń i 84,Jo/o,
natomiast wspołdziałanie jej z pod-
wy ższonątemperaturą środowiska do
+40'C ujawniło także obniżenie po-
ziomu badanego wskaźnika, ale istot-
nie Ęlko w nerce samcow (do75,0oń).

Poziom lipidow całkowitych (tab. 2)
pod wpĘrvem morfi ny istotnie wzrósł
w nerce (do l22,4Yo) i mięŚniu (do
I23,zYo) samców. U samic wzrost ten
doty czył tylko wątroby (do 130,3%).
Podanie zwierzętom morfiny w wa-
runkach stresu termicznego rowniez
wpłynęło na podwyzszenie poziomu
lipidow całkowitych. Zmlany statys -

tycznie istotne stwierdzono w mięś-
niu samic (126,6%) wystawionychna
działanie temperatury +4oC po iniek-
cji morfiny otazw wątrobie samców
(120,9%) przeb}nvających w tempe-
Tatnrze +40'C.

Przyjmuje się, ze morfina ma
wpływ na przębieg wielu szlaków
metabolicznych organ:zmu (4, 1 1 , 13,
15-18, 20,2I). Pod wpływem czyn-
nikow stresowych np, hamuje uwal-
nianie ACTH, obniża masę ciała
szczurów w zależnoŚci od wieku i płci
(2), W naszymeksperymencie morfi-
na Spowodowała W wątrobie SamcÓW
wzrost koncentracj i triacylogliceroli,
a lipidow całkowitych w nerce i mięś-
niu samców oraz w wątrobie samic.
Sugerując, że te zmiany miały zwią-
zęk z procesem przystosowawczym
po przyj ęciu narkotyku, można przy -
puSZaZaĆ) iz podwyzszenie poziomu
badanych tłuszczowców w wymienio-
nych organach zostało wyvvołane ak-
tywacją metabolizmu tkankowego
i wzrastaj ąc y m zap otrzeb owaniem na

Sa mce

Wątroba| ruerta Imięsiern

Samice

Wątroba Nerka I Uięsiern

Ko nlro la

M orlina
o/
/o

Morfina + 4"C
o/
/o

Morlina + 40'C
o/

6,7 ł 2,4*

7,5 t 3,8
111 ,9

7,9 ł2,7
117,9

8,1 t 3,1-
120,9

5,8 t 1,5*

7 ,1 = 
3,3*

122,4

6,6 ł2,2
113,8

6,1 t 1,9
105,2

5,6 t 0,9*

6,9 t 2,3-
123,2

5,9 t 2,6
105,3

6,4 t 3,1

114,3

8,9 t 3,4-

11,6 t 4,7*
,l30,3

9,9 t 4,1

111,2

9,0 t 3,9
101 ,3

6,0 t 2,0

6,2 ł2,9
1 03,3

7,'l t 3,0
,1 

1 8,3

6,9 t 3,1

1 15,0

6,4 t 1,3*

7,3 t 3,3
1,14,1

8,1 t 3,9*
126,6

6,6 t 0,8
103"|



lipidy w celu uzyskania dodatkowej energii. Podobne
wyniki otr zy maŁ D aly ( 5 ). Wykazał on znaczny wzro s t
poziomu triacylogliceroli w wątrobie szczurów po 1

i 12 godzinach traktowania morfiną ale jń po 36 go-
dzinach zawartośc triacylogliceroli obnizyła się, co
mo ze wska zyw ać, między innymi, na w zr astanie to le-
rancji na ten narkotyk.

Na uwagę zasługuje istotne obnizenie poziomu tria-
cylogliceroli po iniekcji morfiny w połączeniu z dzia-
łaniem niskiej temperafury otoczenia w wątrobie i w
nerce samców. Morfina podana w połączeniu z pod-
wyzszeniem temperatury otoczęnia takze istotnie ob-
niżyła poziom triacylogliceroli w nerce samców.

Wcześniej s ze badaniaKlusek i wsp. ( 1 0) wykazały,
że o ddziaŁWanie temp e r atrr ą oto czenia ma zw iązek
zę zmianami poziomu badanych tłuszczowców u eks-
perymentalnych zwier ząt. Obniżenie temperatury oto-
częnia do +4oC spowodowało istotny spadek koncen-
tracji triacylogliceroli i lipidów całkowitych w wątro-
bie i mięśniu szkieleto!\rym u myszy. Równiez pod-
wyższente temperatury do ł4O"C ujawniło spadek
poziomu lipidów całkowitych w wątrobie, nerce i mięś-
ruumyszy.

Obnizenie koncentracj i triacylogliceroli zaobserwo-
wane przede wszystkim w wątrobie i nerce badanych
zw ter ząt, o dzwierciedlać moze przysp ie s zeni e temp a
katabol izmu lip i dow p o d wpĘrv em działani a zasto s o -
wanych stresorów. Powstające wolne kwasy tŁaszczo-
we i sam triacyloglicerol mogą być wykorzystywane
przez or ganizm j ako bezpo średn ię żr o dło energii w wa-
runkach stresu.

Natomiast cholesterol (tab. 3) nie ujawnił żadnych
istotnych zmian w wypadku oddziaływania samej
morfiny, jak równiez w połączonym dziaŁaniu tego al-
kaloidu z oblrodzajami stresorów termicznych, Dane
Bryanta i wsp. (2) wllkazaĘ, że podawanie przez 5 dni
s ami c om szczur ów morfiny sp owo dowało p o dni e s ie-
nie poziomu osoczowych triacylogliceroli, ptzy nie
zmienionym poziomie cholesterolu w wątrobie. Na-
tomiast ci sami autorzy (1) stwierdzlli po morfinie
wzrost poziomu cholesterolu całkowitego w osoczu
szczurow pozostających na diecie wzbogaconej w cho-
lesterol, ale ijednoczesne obnizenie koncentracji frak-
cji HDL. Rownież u szczurów utrzymywanych na nor-
malnej diecie obserwowali pod wpływem działania
morfiny wzrost poziomu osoczowego cholesterolu,
LDL orazVLDL.

Uzyskane przęz nas wyniki mogą sugerować pew-
ną zależnoś ó między konc entracj ą tłuszc zowc ów,
zwłaszcza w wątrobie zwierząt a obecnościąw ustro-
ju morfiny, jak rownież o pewnym wpływie morfiny
na wahania koncentracji badanych tłuszczowców
w warunkach stosowania w środowisku zwierząt skraj-
nych temperatur otoczenia. Mozna sugerować możli-
wość przyspieszenia tempa katabolizmu triacyloglice-
roli pod wpĘ.wem morfiny w wątrobie myszy i adap-
tacyj ne zmtany i ch konc en tr acji pr zy Łąc zny m o ddzta-
ływaniu z wys oką i ni ską temp eraturą oto c zenta, Lipi-

dy całkowite zwiększając pod wpĘwem morfiny swój
poziom w nerce i mięśniu samców oraz w wątrobie
samic, ujawniĘ zapęwne w tych warunkach większe
mo zliwo ś c t zab ezpie czenia ener gety czne go .
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