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lnfluence of the expetimental lumen acidosis on the myoelectlical actiuity of utetine muscles in ewes

Summary

The aim of this study was to investigate the influence of rumen acidosis on the myoelectrical activitY of uterine
muscles in ewes. The eiperiment was carried out on 6 inter-hybrid ewes aged between 2zl and 50 months. Platinum
bipolar electrodes enabiing the reception of active potentials were implanted into the_ ewes' uterine muscle laYers.
Tń. .*., were sensitizea ńth estradiolum benzoicum dosed at 1.25 mg per animal administered in two doses with
a four-day break in order to activate the electrical activiĘ ofthe uterus. During the 48th hour after the first dose

of estradiol, rumen acidosis was evoked through the administration of a water solution of sacharosis into the

rumen. Evoking the experimental acidosis had a blocking inflrrence on the myoelectrical activiĘ of the uterus. The
length of the uórine ńyoelectrical activity period was shortened from 10-12 days in the control exPeriments to

5 diys during the rumen acidosis. In comparison to control experiments, a dramatic fall in the uterine electrical
activity was a'lready visible 24 hours after the administration of sacharosis. After 72 hours of acidosis the uterine
myoelectrical activity disappeared completely.
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Głównąprzyczyną kwasi cy żwacza jest nadmienre skar-
mianie zwierzal pas zami zawieraj a.cymi łatwo strawne węg-
lowodany, takimi 1ak ziama zbóż,buraki cukrowe, ziem-
niaki, owoce, chleb, mieszanki treściwe (3). Nie zawsze
pr zy czynąkwas i cy j est zbyt duża dawka p okarmowa, nie -

adekwatna do zapotrzebowania zwietzęcia. Czasami wy-
starczy zbytnagłewprowadzenie do paszy łatwo strawnych
węglowodanów bez wcześniejsz ego przyzwyczajania
do niej organizmu (11). W postaci ostrej kwasicy żwacza
obserwuje się dwustopniowość objawów klinicznych.
W pier-wszym etapie rozwija się kwasica żwacza objawia-
japa się utratąłaknienia, zmniejszeniem częstości i ampli-
tudy skurczow żwacza otaz zmlanązachowania zwierzę-
cia. Zwierzę staje się niespokojne, pobekuje, często kła-
dzie się i wstaje. Drugi etap schorzenia ma przebieg ostry,
z objawami intoksykacji organizmu. Zwterzęta stają się apa-
tyczne,7eżąwzrasta tętno i częstość oddechów. Występu-
ją silne bóle kolkowe, biegunka o zapachu kwaśnym oraz
spadają ilości wydalanego moczu (15). W żwaczu zaczy-
nają gromadzić się duże ilości płynow o kwaśnym odczy-
nie, staje się on ciastowaty, a często przy ucisku chełboce.
Spada ponizej normy temperatura obwodowych części ciała
zwierząt zwłaszcza lszl (2, 4, 15) .

Niestrawność kwaśna wl,wiera równiez wpĘ,w na kurcz-
1iwość mięśniówki macicy, co moze byćprzyczynąniesku-
teczny chkryć, ciężkich porodów, powikłań poporodowych,
przynosząc duze straty finansowe.

Celem badań było określenie wpływu kwasicy żwacza
na aktywność skurczową mięśniówki macicy.

Matetiał imetody
Badania wykonano w ramach granfu KBN nr 2 PO6K 009

2 6. D o świad czenia pr zeprowadzono (za zgo dąLokalnej Komi-

sji Etycznej nr opinii 85/03) na 6 rnaciorkach mieszańcach mię-
dzyrasowych w wieku od 24 do 50 miesięcy i masię ciała od 38
do 45 kg. Zwierzętomoperacyjnie zostĄ implantowane w mięś-
niówkę macicy bipolarne elektrody platynowe o średnicy
0,3 mm i długości 0,5 mm, po jednej elekhodzię do rogów i trzo-
nu macicy (7'). Zabiegi wykonywano w znieczuleniu ogólnym,

z cięciaw linii białej od spojenia łonowego do pępka. Po deli-
katnym podciągni ęciu macicy implantowano elęktrody osadzo-
ne na plastikowych płytkach,

W celu wyprowadzenia przewodów łączapych elektrody na

zewnątrz powłok, zostały wykonane oddzielne otwory w po-
włokach brzusznych, po prawej stronie, w jednej trzeciej dol-
nej części ciała, Jamę otrzewnową zaszywano warstwowo,

Po dwutygodniowym okresie rekonwalescencj i przeprowa-
dzano chirurgiczną implantację kaniuli do worka grzbietowego
ż:wacza. Zabieg wykonywano w zttięczuleniu ogólnym, po
wcześniejszej premedykacji owiec ksylazyną (prep. Rompun
20ń) i znteczuleniu miejscowym pola operacyjnego roztworem
polokainy. Kaniulę umieszczano w lewym dole głodowym
owiec, około 4 palce za linią zeber i 4 palce poniżej wyrostków
poprzęczny ch kręgów lędźwiowych.

Rej estracj ę aktywności mioelekĘcznej macicy przeprowa-
dzano przy uzyc iu Powerlab/ 8 00 (A Dlnstrulrrents) p o dłączo -

nego do komputera PC, Oprogramowanię Chart v.4.1 (ADIn-
struments) zostało uzyte do zapisu, odtwarzania i analizy da-
nych, W kazdym ztrzęchkanałow został ustawiony filtr: gór-

noprzepustowy na 35 Hz (hight cut-off 35 Hz) i dolnoprzepus-
towy na 0.3 cniany
przezBioA tralia).
Szybkość p na se-

kundę.



Uzyskane elektrouterogramy zostały poddane analizie off-
-Iine przy zasto s owaniu pro gramu Char1 v. 4. l (ADlnstruments)
pracującego w systemie operacyjnym Windows 98. Porównane
zo staĘ war1o ści indeksu mio el ektryczne go macicy wyliczane-
go Zwzoru,.

'N 
di

3600
(I2)

>i ,ti - suma czasów trwania grup potencjałów iglicowych
w czasiejednej godziny zapisu.

N: ilość grup potencjałów czynnościowych w czasie jednej
godziny oraz ilości grup potencjałów iglicowych (spike bursts)
na minutę zapisu (28). Wlniki przedstawiono jako warlości śred-
nie + bła.d standardowy (X + SEM) z 12 doświadczeń. Dla po-
równania średnich wyników w grupach doświadczalnych i kon-
trolnych zastosowano wieloczynnikową analizę wariancji
(ANOVA). Istotność różnic obliczono testem t-Sfudenta. Róz-
nice pomiędzy grupami badanymi i kontrolnymi uznano za istot-
ne przy poziomie ufności p < 0,05.

Doświadczenia zostały przeprowadzone na owcach w ane-
strus lczulonych benzoesanem ęstradiolu w dawce 1,25 mgta
zwierzę. W 96. godzinie po podaniu pierwszej dawki ęstradiolu
została powtórzona jego iniekcja w tej samej dawce (1,25 mg
na zw ierzę) celem przedh,rzenia akt}.wno ści mio e lektrycznej .

Rejestracj ę aktywności mioelektrycznej macicy prowadzono
codziennie, począwszy od 24. godziny po podaniu estradiolu
aż do zanl,ku potencjałów iglicowych w zapisie (zawsze rano
o tej samej godzinie). Minimalny czas zapisu, który został wzięty
do analizy danych wynosił 5 godzin, W 48, godzinie po poda-
niu pierwszej dawki estradiolu została wywołana kwasicaptzez
podanie dożwaczowo 1 litra wodnego roźworu sacharozy o tem-
pęratutzę 39oC w dwóch dawkach po 500 ml w odstępię cztę-
rech godzin. Całkowita dawka sacharozy wlłrosiła 20 g/kg masy
ciała. Stan owiec przed wywołaniem kwasicy otazw czasie iei
trwania był kontrolowany przez badarie pa-
rametrów równowagi kwasowo-zasadowej
krwi, pH treści żwacza oraz stężenta kwasu
mlekowego w treści żwacza i krwi. Kwas
mlekowy we krwi oznaczany był metodą
Barkera i Summersona (1). Kwas mlekowy
w pĘnie żwaczowymoznaczany był meto-
dą miareczkową. Parametry równowagi
kwasowo-zasadowej oznaczanę były przy
pomocy aparatu do oznaczania równowagi
kwasowo-zasadowej firmy Ciba-Corning
typ 865. l(rew do badania gazometryczne-
go pobierana byłaprzez wcześniej założo-
ny venflon do żyły szyjnej zewnętrznej
zwl,erzęcią przy pomocy strzykawki o po-
jemności 2 ml wypełnionej heparyną (He-
parin. ,,Biochemie" 25.000IU/5 rnl) w iloś-
ci 0,1 ml. OdczynpH treściżwaczarnierzo-
ny był pX-processorem PM-600, Próbki po-
bierano zawszę rano o tej samej godzinie az
do powrotu zwierząt do zdrowia. Ogółem
zostało wykonanych 12 doświadczeń tego
typu. Jako doświadczenia kontrolne wyko-
nano zapisy aktywności mioelektrycznej
mięśniówki macicy u owiec stymulowanych
benzoesanem estradiolu według schematu
przedstawionego wyzej, a zamiast roztwo-
ru sacharozy do żwacza podawano wodę
rr 1lodot lych ilościach i o tej salnej tempe-
|-atLll 7e c, przygotowany roztwór sacharo-
.,_r,, ()g(lłil, wykonano 12 doświadczeń kon-
,,()|IlVch

Wyniki iomówienie
U owiec w anestrus rejestrowana aktywność mioelek-

Ęczna mięśniówki macicy była bardzo niska. Podanie ben-
zoesanu estradiolu w przyjęĘm w pracy schemacie powo-
dowało wzrost aktywności mioelektrycznej mięśniówki
macicy. Jlżw 24. godzinie po iniekcji zaczynały pojawiać
się grupy potencjałów iglicowych w regularnych odstępach
czasu i wysokiej amplitudzie. Pojedyncza iniekcja estra-
diolu (1,25 mg na zwierzę) powodowała wzrost aktywnoś-
ci mioelektrycznej-miometrium trwający przez 7-I0 dni.
Natomiast dwukrotne podanie benzoesanu estradiolu w od-
stępie 4 dni przedłlżało akty.wność mioelektry cznąmacicy
średnio o 2 dni, czyli do 9-12 dni. Pomiędzy 48. a72. go-
dzinąpo iniekcji estrogenu występował szczyt aktywności
mioelektrycznĄ macl,cy. W tym czasię notowane były naj-
większe warlości indeksu mioelektrycznęgo (MI%) i śred-
niej ilości grup potencjałów iglicowych (GPI/min). W wa-
runkach dwukrotnej iniekcji estradiolu (w odstępie 4 dni)
notowane były dwa szczyty aktywności mioelektrycznej
macicy, tj. w 2. i 6. dniu, licząc od pierwszej iniekcji ben-
zoesanu estradiolu (ryc. 1 i 2).

Podanie dożw aczow o wody w ilości 1 litra w dwoch rów-
nych dawkach w odstępie 4 godzinnie wywierało wpĘwu
na akt}rvność mioelektrycznąmięśniówki macicy i war-
tości badanych parametrów treści żwacza i krwi.

Wyłvołanie doświadczalnej kwasicy podaniem roztwo-
ru sacharozy dożwaczowo wpł}.wa hamująco na aktyłvność
mioelektryc zną macicy. Ulega skróceniu długość okresu
aktywności mioelekĘcznej macicy z I0-I2 dni w doświad-
czeniach kontrolnych do 5 dni podczas kwasicy cukrowej
żwacza (ryc. 3 i4).Illżw 24. godzinie po podaniu sacharo-
zy widoczny jest spadek aktywności elektrycznej macicy

Ryc. 1. Zmiany wartości MI macicy u owiec po dwukrotnym podaniu benzoesanu
estradiolu w dawce 1,25 mg na zwierzę w przeciągu 12 dni
Objaśnienie: na rycinie zazl7aczorro równięz i + SEM (n: 12)

Ryc. 2. Zmiany wartości GPI macicy owiec po dwukrotnym podaniu benzoesanu
estradiolu w dawce |r25 mgna zwierzę w przeciągu 12 dni
Objaśnienie:jak na ryc. l.

25

20

ś15
E ,,o

5

0
2 6. 7.

dzień
8 9 10. 11, 12,

3

25

.=2
E
=ś15Ąo1

05

0
2 ó 6. 7.

dzień
1 4 10 11. 12,



25

20

s15
Elo

Ą

0 2. 3. 4. 5.
dzień

Ryc. 3. Uzyskane wartości MI w czasie trwania kwasicy wy-
wołanej podaniem sacharozy dożwaczowo
Objaśnienia: na rycinie zazl7aczol7o istotne statystycznie zmiany
warlości Ml w porównaniu z kontrolą jal< równiez i + SEM (n :
I2),*p < 0,001

Ryc. 4. Uzyskane wartości GPI w czasie trwania kwasicy
wywołanej podaniem sacharozy dożwaczowo
Obj aśn ienia : na ryc inie zazl7aczol7o istotn e statys ty czni e zml any
wartości GPI w porównaniu z kontrolą jak równiez i + SEM (rr
:I2),*p<0,001

zalówno trzonu, jak i rogów w porównaniu z wartościa-
mi rejestrowanymi w grupie kontrolnej w analogicznym
okresie. Warlość MI była średnio ntższa dla trzonu macicy
o 26,60ń, dla rogu prawego o 26,'70ń i dla rogu lewego
o 31,5oń (p < 0,001, n - l2). Natomiast wartość GPI ule-
gała obnizen iu o żI,3oń dla ffzonu macicy, 2ż,9o/o dla rogu
prawego i 15,60ń dla rogu lewego macicy (p < 0,001,
n - I2). W 48. godzinie kwasicy (4 dzień od podania pierw-
szej dawki estradiolu) notowany spadek aktywności mio-
elel<trycznej trzonu i rogów macicy był jeszcze większy
w porównaniu z grupąkontrolną. Warlość MI spadła w tyn-l
czasie o 52,60ń dla trzonu macicy,
o 44,50ń dla rogu prawego i o 48,90ń
dla rogu lewego (p < 0,001 , n - 12).
Wartość GPI malała o 36,3oń dla
trzonu macicy, 43,4Yo dla rogu pra-
wego i 39,6Yo dla rogu lewego
(p < 0,00l , n: I2). Natomiast
w trzeciej dobie kwasicy (5. dzień
od podania pierwszej dawki estra-
diolu) aktywrrość mioelektryczna
zarówno trzonu, jak i rogów maci-
cy zanlkała zupełnie (ryc. 3 i 4).
W tab. 1 przedstawiono wartości
badanych parametrów treścj żwacza
i klwi, które potwierdzają obecność
zmian typowych dla kwasicy w pro-
wadzonych doświadczeniach.

U owiec w anestrus aktywność mioelektrycznamaclcy
jest bardzo niska i tylko czasami mogą pojawiac się nie-
Liczne grupy potencjałów iglicowych o niskiej amplitudzie
(1 ,29). Podanie benzoesanu estradiolupowodowało wzrost
aktywności mioelektrycznej mięśniówki macicy. Jużw 24.
godzinie po iniekcji pojawiały się CPI o wysokiej amplitu-
dzie i częstości porównywalnej z rejestrowanąw czasie rui
(7,13,14). Marnet i wsp. (14) uzyskali wzrost aktywności
mioelektrycznej macicy po podaniu estrogenów w dawce
2 pglkg już po 5-7 godzinach od iniekcji, natomiast Lye
i wsp. (13) nieco później, gdyż w 8. godzinie. Według Za-
wadzkiego i wsp. (29) w 24 godzinie po stymulacji owiec
stilboestrol e m Iiczba grup potencj ałów czynnościowych
rejestrowanych z rogów i trzonu macicy waha się od 2 do
4lmin. Pojedyncza iniekcja estradiolu powoduje wzrost ak-
tywmości mioelektrycznej miometriumprzez okres 7-10 dni,
co potwierdzająwyniki innych autorów ('7,29). Natomiast
dwukrotne podanie benzoesanu estradiolu w odstępie 4 dni
(powtórna iniekcja benzoesanu estradiolu w 96, godzinie)
pr ze dhlżało aktywno ść mi oe lektryczną macicy średn j o
o 2 dni, do9-I2 dni. Dejneka i wsp. (7) po stymulacji owiec
sti lboestrolem otrzym ali wzrost aktywności mioelektrycz-
nej macicy w 24 godzinie, który utrzymywał się do 7.-B.
doby po sĘmulacji. Szczyt aktywności mioelektrycznej za-
rejestrowali pomiędzy 24. a48. godzinąpo stymulacji stil-
boestrolem (7).

Za głównąpr zy czynę p owstawania zmtan chorobowych
w kwasicy uważa się wzrost koncentracji kwasu mlekowe-
go w treści żwacza zwłaszcza izomeru D, który jest słabo
metabolizowany przęz organizm (3, 9, 10). Występująrów-
niez wahania w koncentracji kwasu octowego, masłowe-
go, propionowego, bursztynowego, ale są one niewielkie
i nie odrywająznaczącej roli w rozwoju zmlan chorobo-
wych (3, 26). Koncentracja kwasu mlekowego w treści
żwacza moze wzlosnąć nawet do B00 razy, osiągając war-
tqści 330 mmol/l (9, 10). Kwasica n]a ogromny wpły,w nie
tylko na motorykę przedżołall<ów (powoduje atonię) (5,

6), ale równiez na kurczliwość macicy (21). Wywołanie
doświadczalnej kwasicy żwaczabydła przez podanie sa-
charozy dozwaczowo powoduje atonię narzalu rodnego
(20, 2I). Jlż w 40-4B. godzinie od podania łatwo straw-
nych węglowodanów obserwuje się spadek kurczliwości
macicy lub całkowitą atonię, a rejestrowane skurcze maci-
cy są słabe, o małej amplitudzie i bardzo tzadkię (20,23).
Zdaniem Raułuszkiew icza (23, 24), atonia macicy powsta-
ła podczas kwasicy związanajest z ograniczeniem prze-

Tab. l. Wartości badanych parametrów treści żwacza i krwi uzyskane w doświadczal-
nej kwasicy cukrowej żwacza (n : 12, x t SEM)

Czas
pobietania

ptób

pH lreści
zwacza

Stężenie
kWasU

mlekowego
W zwaczu

1mmol/)

Stężenie kwasu
mlekowego

we krwi

1mmol/)

pH knłi BE
(mmol/l)

PCOz
(kPa)

Kontrola

1. dzień

2. dzień

3. dzień

4. dzień

5. dzień

7,0 t 0,05

4,3 t 0,40

5,9 t 0,15

6,3 t 0,25

6,8 t 0,23

7 ,2 ł 0,21

1 0,67 t 'l ,26

247 ,25 ł 16,65

130,98 t 11,23

52,56 t 5,45

25,27 ł 13,54

18,00 t 1,65

0,98 t 0,13

4,83 t 0,37

3,96 t 0,48

2,57 t 0,10

1 ,87 t 0,12

0,76 t 0,20

7,47 t0,010

7,29 t 0,025

7,35 t 0,016

7,39 t 0,010

7 ,42 = 
0,02

7,45 t 0,030

-0,37 t 1,8

-12,0 ł 4,2

-3,50 t 1,9

-1,30 t 1,7

-1 ,20 t 1,5

-0,70 ł 1,2

3,80 t 0,19

3,61 t 0,34

4,15 t 0,30

4,26 
=0,2'|

4,07 ł0,32

4,28 x0,23
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puszczalności błony komórkowej włókien mięśniowych
macicy dla jonów Ca i Na orazK i Mg. Drugim waznym
czynnikiem, odpowiedzialnym za powstawanie hipotonii
macicy u bydła w eksperymentalnej kwasicy żwacza jest
wzmożonę uwalnianie do krwi adrenaliny i korlykostery-
dów (20). Horrnony te sąuwalniane do krwiobiegu w dru-
gim okresie trwania kwasicy (kwasica metaboliczna) (19).
Następuje wówczas pobudzenie korowe, apoprzęz sĘmu-
lację podwzgórza oraz nadnerczy występuje wzmozone
uwalnianie do krwi adrenaliny i koĘkosterydów. Nato-
miast Raułuszkiewicz i wsp. (23) twierdzą ze wlłvołanie
do świadczalnej kwasicy j est dla organizmu zwierzęc ia czyn-
nikiem stresogennym, Poprzez pobudzenie osi podwzgó-
r ze -pr zy sadka-nadner cza do cho dz i do uw alni an ia z kory
nadnerczy katecholamin i glukokortykoidow (16). Oprócz
adrenaliny równiez notowany jest wzrost koncentracji no-
radrenaliny, korlyzolu, glukozy i wolnych kwasów tłusz-
czowych (16). Wpływ adrenaliny na aktywność mioelek-
tryczną macicy jest jednak inny u bydła niż u owiec.
U bydła adrenalina obniża aktywność skurczową macicy.
działĄąc przez receptory adrenergiczne, głównie przez re-
ceptory B-adrenergiczne (8, 2ż,24), których koncentracja
u krów jest znacznie wyższa niż w mięśniówce macicy
owiec (8). Natomiast u owiec wpływ adrenaliny na aktyw-
ność mioelektryczną jest przeciwny. Dozylne podanie ad-
renaliny powoduje wzrost aktywności mioelektrycznej
macicy (7).

Ujemny wpływ na aktywność mioelektryczną ma rów-
nież zakwaszenie ustroju kwasem mlekowym, które pro-
w adzt do spadku pH krwi poniżej norTny i do zablrzeń wo d-
no - elektrolitowych. P owstałe zabur zenta rownowagi kwa-
sowo-zasadowej organizmu w czasie kwasicy doprowadzają
do zmian w związkach wysokoenergetycznych (ATP) i za-
blrzeh w pracy pompy sodowo-potasowej w błonach ko-
mórkowychmiocytówmacicy (I7),W 1976 r. Bakseev i Or-
lov wykazali, że u kobiet podczas przedfużajapych się po-
rodów kwas mlekowy glomadzący się we krwi (powstaje
w wyniku intensywnej pracy mięśni) powoduje obnizenie
akĘwności skurczowej macicy i obniżajej pobudliwość
na środki skurczowe (cyt.ż0,23).W czasie akcji porodo-
wej u kobiet koncentracja kwasu mlekowego we krwi mat-
ki wzrasta średnio o 0,070 mmol/l na minutę, a we krwi
płodu o 0,032 mmol/l na minutę. Zablrza to prawidłowy
pr z ebl, e g p oro du, wydłuż aj ąc j e go cz as i zw iększaj ąc ry zy -
ko powikłań poporodowych (l8).

Taggart i wsp. (27) stwierdzlli, że w wyizolowanych
skrawkach macicy szczurow zmiana pH pĘnu wewnaJrz-
komórkowego rzędu od 0,02 do 0,08 powoduje zmianę
w spontanicznej kurczliwości macicy. Zakwaszenie powo-
duje spadek kurczliwości, a alkalizacla - wzrost, zarówno
częstotliwości, jak i amplitudy skurczów. Według Raułusz-
kiewicza i wsp. (24), na atonię macicy w kwasicy ma rów-
nież wpływ spadek koncentracji we krwi progesteronu
i I7B-estradiolu. Poziom tych hormonów moze obniżyó się
u krów podczas doświadczalnej kwasicy żwacza wywoła-
nej podaniem sacharozy cukrowej do I13 wartości rejestro-
wanej przed rozpoczęciem doświadczenia (8, 20, żl, ż4,
25). Spadek koncentracji progesteronu i 1 7B-estradi oll, zda-
niem autorów, powoduje równiez brak odpowiedzi mięś-
niówki macicy na podanie oksytocyny (żI,25).

Podsumbwując, wywołanie doświadczalnej kwasicy po-
woduje skrócenie czasu aktywności mioelektrycznej mięś-
niówki macicy z 10- 12 dni w doświadczeniach kontrolnych

do 5 dni podczas kwasicy. Juz w pierwszej dobie kwasicy
widoczny jest spadek aktywności mioelektrycznej, który
pogłębia się w następnych dniach.
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