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Summary

Cholecystokinin exerts physiological inhibitory action on gastric emptying in man and animals. The objec-
tive of this work was an attempt to elucidate whether the depressive effect of the hormone on abomasal
myoelectric activity in sheep can be included to its physiological influences. In 4 non-fasted rarns equiPped
wilh bipolar electodes implanted onto the abomasal and small-intestinal wal|, the myoelectric activity was
recorded before and after intravenous administration of cholecystokinin octapeptide (OP-CCK) at the doses
4.4, 17.5 or 175 pmoVkg during 30, 60 or 120 s and of cerulein at the doses 1.35, 13.5 or 135 pmOVkg (pharma-
cological dose) during ttre same time periods. lt was found that the doses considered as physiOlogical ones did
not alter significantly the slow wave amplitude in abomasum. OP-CCK at the highest dose and,cerulein at the

dose 13.5 pmol/kg increased significantly the slow wave frequency. Both highest doses of OP-CCK and all
doses of córuleinlowered significantly the myoelectric activity index values in the ahornasum. The results
suggest that the effect of chólecystokinin on abomasal myoelectric activity in sheep exhibits the features of
physiological action.
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Cholecystokinina (C CK) wywiera s zereg dzińai na
oI ganlzm i j e st j e dnym z najw ażnlej s zy ch hormonó w
modulujących motorykę przewodu pokarmowego
u ssaków, w tym takżęiuprzeżlwaczy. JednakżeĘI-
ko niektóre z jej regulacyjnych oddziaŁywań sąuzrLa-
nę za flzjologiczne, czyli rueczywiście występujące
w normalnych warunkach w ustroju. Ustalenie fizjo-
IogicznĄ roli hormonu jest istotne dla celow takpoz-
nawczych,jak i aplikacyjnych, gdyz stanowi postęp
w badaniach nad ewentualnym stosowaniem hormo-
nu jako leku. Do takich działah CCK należy obkur-
czający wpływ na pęcherzyk żółciowy oraz hamowa-
nie oprózniania żołądka, które może byó wywołane
hamowaniem jego aktyrvności ruchowej (9). U prze-
żlwaczy nie opublikowano zbyt wielu prac nad rolą
CCK w regulacji motoryki trawieńca i nie stwierdzo-
no jednozna;znie, czy ten wpływ CCK jest fizjolo-
giczny czy farmakologiczny (18). Istnieją tez pewne
kontrowersj e uwarunko w ane pr zęciwstawnym wpły-
wem CCK na motorykężołądka in vivo i in vitro (II),
Dlatego właściwe było stwierdzenie, czy różne dawki
oktapeptydu CCK (OP-CCK) uprzezuwaczy (26) oraz
jego i naturalnej pochodnej ceruleiny izolowanej ze
skóry płazów, hamujące aktywność mioelektryczną
doogonowej , czylt najbardziej aktywnej motorycznie
części trawieńca owcy, są fizjologiczne czy farmako-
1o giczne. Za fizjolo giczne przyjmuj e się dawki, które

Original papel

powodująwzrost poziomu hormonu we krwi do war-
tości obserwowanych w nafuralnych warunkach.

Celem badah było określenie fizjologtcznego
znaczenta CCK w czynności motorycznej trawieńca
u owiec.

Mateilał i metody

Do badari lżyto 4 dorosłych skopów rasy merynos pol-
ski o masie ciała38-42 kg kazdy, Zwierzęta,poZ4-godzin-
nym głodzeniu, poddano zabiegowi operacyjnemu mają-
cemu na celu wszycie elektrod bipolarnych do rejestracji
aktywności mioelektrycznej trawieńca i jelita cienkiego.
Po wykonaniu premedykacji, a następnie znieczulenia miej-
scowego i o gólnego, przeprowad zano 7aparctomię boczną
zprawej strony ctaŁai irnplantowano 5 platynowych elek-
trod zatopionych w teflonowej okrywie: do rejonu jamy
odźwiernikowej, 4 cm przed pierścieniem odźwiernika, do
opuszki dwunastnicy, 10 cm doogonowo od elektrody
pietwszej, do dwunastnicy,20 cm doogonowo od elektro-
dy drugiej, do jelita czczęgo,100 cm doogonowo od elek-
trody trzeciej i do jelita czczego,200 cm doogonowo od
elektrody trzeciej. Identyczne elektrody były sprawdzane
histologicznie i nie dawały odczynów po 3 miesiącach od
implantacji (19), Wyprowadzanie przewodów elektrod na
powierzchnię ciała i ich mocowanie, a także dalsze postę-
powanie ze zwierzętami opisano poprzednio (18).

Aktywność mioelektryczną żołalka i jelita cienkiego
zapisywano w sposób ciągły przy lżycitt wielokanałowe-



go elektroencefa-
lografu (Reega).
U kazdego zwierzę-
cia przeprowadza-
no doświadczęnia
trwające 3,5-6 go-
dzinkńdaZwierzę-
ta nie byĘ głodzone,
ostatni razprzeddo-
świadczeniem były
karmione standar-
dowo w dniu po-
przednim. W kon-
trolnej części do-
świadczenia zapi-
sywano dwiekolejne
prawidłowe fazy
trzecię wędrującego
kompleksu mioelek-
trycznego (MMC)
identyfikowanego
głównie w dwunast-
nicy według kryte-
riów opisanych
uprzednio (5). Na-
stępnie podawano
do żyły szyjnej ze-
wnętrznej, przez
plastikowy kateter
wprowadzony przed
doświadczeniem,
jedną, ustalaną do-
świadczalnie dawkę
badanego hormonu.
W części ekspery-
mentów był to OP-
-CCK (Sincalide,
Squibb Inst.), w daw-
kach 8,8; 35 lub 350
pmol/kg/min. poda-
wanych przez 30 s;

4,4; 17,5 lllb I]5
pmol/kg/60 s albo
2,2;B,3lub 83 pmol/
kg/min. podawanych
przez I20 s. W in-
nych doświadczę-
niach podawano ceruleinę (Takus, Farmitalia) w dawkach Minimalną i maksymalną ftzjologiczną dawkę hormonu
2,7;ż7 hlb270 pmol/kg/min.pTzez 30 s; 1,35; 13,5 lub 135 szacowano na podstawie uzyskanych wyników i danych
pmol/kg/60 s albo 0,68; 6,75\ub67,5pmollkglmin.przez zpiśmiennictwadoĘczapych owiec (7, 18,żI,28) wpo-
120 s. Horrnony podawano I5-ż0 min. po rozpoczęciu się równaniu z człowiękiem i innymi zwierzętami (I,3,4, 6,

w dwunastnicy fazy 2 MMC. U każdej owcy wykony.wano 9, 10, 15, Z3).Uwzględniano tez masę ciała owcy, objętość
ponadto doświadczenie kontrolne, w którym po zarejestro- i dynamikę krwi krążącej oraz czas podawania hormonu.
waniu dwóch kolej nych faz trzecich MMC zamiast hotmo- Zapisy aktywności mioelektryc znejbyĘ szczegółowo ana-
nu podawano dożylnie 5 ml 0,15 M NaCl. Rejestrację ak- lizowane, a w jednominutowych okresach (nń przed i tń
Ęwności mioelektrycznej kontynuowano aż do pojawie- popodaniuhormonu)obliczanonastępująceparametrymo-
nia się fazy 3 MMC. Po zakończeniu doświadczeń owce torykitrawieńca:amplitudęi częstotliwość falwolnychoraz
zostaĘ poddane eltanazji, a położenie elektrod było po- tzw. indeks aktyłrmości mioelektrycznej (IAM) jak w pub-
nownie kontrolowane. likacji poprzedniej (18), Wartość IAM stanowiła wyliczo-

Tab. 1. Wartości amplitudy fal wolnych (w pV) rejonu jamy odźwiernikowej trawieńca owcy przed
i po dożylnym podaniu różnych dawek OP-CCK i ceruleiny w różniących się okresach

Objaśnienia: *dawki w pmol/kg m.c,; k - wartość kontrolna; cer - cęruleina; wartości średnie i odchylenie
standardowe, istotnośó róznic w porównaniu z kontrolą: "p < 0,05; bp < 0,001

Tab.2. Częstotliwości fal wolnych (na 1 min.) rejonu jamy odźwiernikowej trawieńca owcy przed i po
podaniu różnych dawek OP-CCK i ceruleiny w różnym czasie

Objaśnienia: *dawki w pmol/kg m.c.; k - wartośó kontrolna; cer - ceruleina; warlości średnie i odchylenie
standardowe, istotność róznic w porównaniu z kontrolą: up < 0,05; bp < 0,0l ; 'p < 0,001

Tab. 3. Wartości indeksu aktywności mioelektrycznej (suma pól grup potencjałów iglicowych) rejonu
jamy odźwiernikowej trawieńca owcy przed i po podaniu różnych dawek OP-CCK i ceruleiny
w różnym czasie

Objaśnienia: wartości indeksu aktywności mioelektrycznej wyrazone w pV x s/min.; inne objaśnienia jak
w tab.2,
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na planimetrycznle suma powierzchnl grup potencjałów
iglicowych w okresie jednej minuty. Amplitudę wyrażano
w mikrowoltach (prV), częstotliwość w liczbie cykli na 1 mi-
nutę (cpm), a IAM w pV x s/min.

Analiz ę staĘ sty cznąpr zeprowadzono obliczaj ąc warto ś ó

średniąi odchylenie standardowe, a istotność różntc okreś-
lano testem t-Studenta dla wartości powiązanych (22).

Wyniki i omówienie

Amplituda fal wolnych w części przedodżwiemi-
kowej trawieńca wzrastaŁa w istotny sposób jedynie
po podaniu najwyższej dawki ceruleiny uwńanej za
dawkę farmakologiczną(tab. 1). Efekt ten był bardzo
wyrażny, dlatego ze ceruleina w dawce 135 pmol/kg
podawana przez 30 i 60 s wlłvołyłvała tachygastrię
trwającą 15-190 s. W czasie jej trwania amplituda i czę-
stotliwość fal wolnych wztastaĘ przęszło dwukrotnie.
Nizsze dawki ceruleiny i OP-CCK nie wywoływaĘ
istotnych zmian amplifu dy fal wolnych, choć najwyż-
sza dawka OP-CCK podawana w ciągu 30 s powodo-
w ała wyr ażną tendencj ę wzro stową.

Podanie OP-CCKw nalwyższej dawce wywoływa-
ło istotne zwiększenie częstotliwości fal woĘch w tra-
wieńcu (tab. 2). Wzrastała ona w sposób istotny za-
równo po podaniu najwyższej dawki ceruleiny, j aktęż
po zastosowaniu średniej dawki hormonu, która nie
wywoĘwała tachygastrii.

Warto ś ci indeksu aktywno ś c i mio elektrycznej rej o -

nu przedodźwiemikowego byĘ istotnie niższe po po-
daniu dwoch wyższych dawek OP-CCK i wszystkich
dawek ceruleiny (tab. 3). Podanie OP-CCK w dawce

najntższej p ow o dowało tendencj ę zniżkow ą. Naj s i 1 -

ntej zaznaczolle zmiany obserwowano po podaniu
hormonu w najkrótszym czasie. Podanie najwyższej
dawki ceruleiny wywoĘwało najczęściej całkowite
hamowanie grup potencjałów iglicowych. Ryc, 1 ilu-
stĄe wpływ dawek OP-CCK i ceruleiny (uwazanych
za gtaniczne dawki fizjologiczne) na aktywnośó mio-
elektry czną an trum py l o r i c um.

Hormony podawano w czasie fazy drugiej MMC,
ktory j est cńercfazowymcyklem ak§wności mioelek-
trycznej i ruchowej, pojawiającym się w żołądku i w
jelicie cienkim zwykle co 90-120 min. i migrującym
doogonowo. Faza pierwsza MMC to brak lub słaba
aktywność mioelektrycznai ruchowa, które w czasię
fazy drugtej ulegają stopniowej intensyfikacjt, aby
osiągnąć najwyższy poziom w czasie fazy trzeciej.F aza
czwarta, nie zawsze obserwowana, stanowi stopnio-
we przej ści e fazy trzeciej do fazy pierwszej kolejnego
cyklu. Głównym zadaniem MMC jest opróznianie
żołądkai jelita cienkiego z jego zawartości, w §rrn z so-
ków trawiennych gtomadzących się tam w okresie
międzyposiłkowym.UprzeżuwaczyfazattzeciaMMC
rozpoczynasięz dwunastnicy, a cykle MMC ntezani-
kają po nakarmieniu (20), zatem głównym zadantęm
cyklu wydaje się wspomaganie transporfu treści po-
karmowej.

Zakses stosowanych dawek OP-CCK i ceruleinybył
podobny jak w innych badaniach na owcach (13, 18,
21). Stwierdzono, ze u owcy dawka ceruleiny 1 nglkg
wpĘrva na kurczliwość pęcherzyka zołciowego i mo-
torykę żołądka (], 18, 2I), a dawka 1 0-krotnie niższa
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Ryc. 1. Wpływ różnych dawek CCK na aktywność elektryczną mięśniówki ściany okolicy przedodźwiernikowej trawieńca
owcy niegłodzonej
Część górna: wpływ fizjologicznej dawki OP-CCK (17,5 pmol/kg) infundowanej do żyły szyjnej zewnętrznej w ciągu 30 s na
aktywność mioelektryczną rejonu jamy odźwiernikowej trawieńca owcy. Widoczne zmniejszenie grup potencjałów iglico-
wych po zakończeniu podawania hormonu (strzałka). Czas w sekundach. Kalibracja e|ektrody: 50 pV. Częstotliwość fal
wolnych tuż przed podaniem OP-CCK wynosiła 5 cpm (cykli na minutę), a tuż po podaniu OP-CCK wynosiła 5,7 cpm.
Wartość amplitudy grup potencjałów iglicowych przed podaniem CCK wahała się w granicach 120-200 pY a po podaniu
CCK - 40-80 pV.
Część dolna: wpływ średniej dawki ceruleiny (13,5 pmol/kg) infundowanej do żyły szyjnej zewnętrznej w ciągu 1 min. na
aktywność mioelektryczną rejonu jamy odźwiernikowej trawieńca owcy. Widoczne silne hamowanie grup potencjałów iglico-
wych. Czas w sekundach. Kalibracja elektrody: 50 pV. Częstotliwość fal wolnych tuż przed podaniem ceruleiny wynosiła
6,4 cpm, a tuż po podaniu ceruleiny wynosiła 7 cpm. Wartość amplitudy grup potencjałów iglicowych przed podaniem CCK
wahała się w granicach 180-260 pV a po podaniu CCK - 20-100 pV.



wpĘwa na motorykę czępca (7). Dane te stanowiĘ
podstawę do określenia dolnej granicy fizjologicznej
dawki hormonu, ktorej dotychczas u owcy nie okreś-
lono. U innych gafunków ssaków proponowan o fizjo-
Iogiczne dawki OP-CCK 12 pmollkglgodz. dla czło-
wieka i 10 nglkg/min. (-8,8 pmol/kg/min.) dla oposa
(6, 8). Były to dawki zasadniczo mleszczące się w za-
kresie dawek stosowanych w obecnej pracy. W bada-
niach reguĘącego wpĘwu CCK na wydzielanie soku
trzustkowego i żółci u człowieka Schmidt i wsp. (23)
stosowali dożylnąinfuzję OP-CCK w dawce 25 pmoll
lkglgodz. przez pierwsze 5 min., a następnie dawkę
15 pmol/kglgodz.przez kolejne 55 min., co powodo-
wało wzrost poziomu immunoreaktywnej CCK w oso-
czupoczątkowo do 25 pmolll po 5 min., a następnie
poziomhormonu w osocztl ustalał się w grantcach 12-
-14 pmol/l. W innych badaniach kurczliwości pęche-
rzyka żółciowego u człowieka stwierdzono, że dozyl-
na dawka OP-CCK 16,4 pmollkglgodz, poziom hor-
monu w osoczu wzrasta do wartości 18 + 4 PmOIlI,
która odpowtadałanormalnemu stęzeniu CCK w oso-
czlf w okresie trawiennym (3). Zatem poziom CCK
w osoczu osiągał w przybltżenfu.poziom stęzenia CCK
w infuzji. W badaniach u psów karmionychpozajeli-
towo niestymulowany poziom CCK w surowicy wy-
nosił około 0,2 pmollml (15). Natomiast uwalnianie
CCKprzez pokarm tłuszczowy u psa doprowadzało
do poziomu CCK w osoczu krwi około 70 pM (10).
Dla porównania, u kotów poziom CCK w osoczu
w okresie międzytrawiennym wynosił odpowiednio
10,6 + I,4,aw trawiennym 27,6+ 4,8 pmol/l(1). Ba-
daniapoziomu CCKw osocztl owiec byĘ dotychczas
nieliczne i nie dostarczająpełnych danych na ten te-
mat. Stwierdzono, ze średni poziom CCK w osocztr
owiec głodzonych w czasie 1 2- I 8 go dz. przed doświad-
czeniem wynosi 6 + 0,3 pmol/l (28). Wskutek infuzji
OP-CCK w dawce 150 pmol/kglgodz. poziom CCK
w osocztlustalał sięw granicach 34+1pmoVl, a 30 min.
po zakończeniu infuzji obntżał się do wartości !\ryjś-
ciowej (1 +3 pmol/l), a więc dynamika spadku pozio-
mu CCK w osoczu wynosiła 0,9-1 pmol/l w ciągu
minuty. Zatęmmożna stwierdzić, żelżyta dawka in-
fuzj i pozost awaław granicach ftzjologicznych, mvłasz-
cza, jeśItbrać pod uwagę szybkość klirensu CCK. U ow-
cy CCK wydaje się więc sprawniej metabolizowana
niż u gatunków monogasĘcznych, co powodlje, że
ftzjologtczna dawka CCK moze byćvłyższa. Zpowyż-
szych danych wlmika, żę dawka OP-CCK oscylująca
wokół 5 nglkg jest u owcy dawką fizjo|ogiczną. Gór-
na gtanica dawki fizjologtcznej jest jednak trudna do
ustalenia t zależy od szeregu czynników, w Ęmtakże
odnarządl. na który działanię CCK jest analtzowanę.
WypĘwa to zfaktu, ze po wchłonięciu sięuwalnianej
z jellta CCK, jej poziom w miarę WĘenta we krwi
stopniowo się obniza. Zatem im dŁuższa jest droga,
ktorą CCK przebyrlva, pĘnąc zWwtądo danego na-
rządl,§mpoziom CCKwe krwi docierającej do tego
narządu jestntższy. Ponadto stęzenie, rodzaj i lokali-

Tab. 4. Wykaz dawek OP-CCK i ceruleiny z proponowanym
zakresem dawek fizjologicznych dla owiec niegłodzonych

Dawki w ng/tg

Dawki w pmol/ltg

0P-ccK

s l 20 lzoo
4,4 l .,r.u l 175

1

1,35
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Czas
podawania
(sek.)

30

60

120

8,8 *

4,4

2,2

35

17 ,5

8,8

350
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87,5?

2,70

1,35

0,68

2l?

13,5

6,8

210

135

67,5

Objaśnienia: kolorem czerwonym zazr7aczol7o proponowane
dawki fizjologiczne hormonów; * dawka końcowa wyrazona
w pmol/kg/min.; ? - dawka na pograniczu dawki flzjologicznej
i farmakologicznej

zacja receptorów CCK w rożnych narządach też są
r óżne, c o oznacza, że r eaktywno ś ć dane g o narządu na
hormo n mo że by ć znacznie zr ó żntc ow ana, Wi adomo,
że WĘąca we krwi CCK nie przentka przez barierę
móz gową ( 20), a to oznacza, że r aczej cała ilo ś ć uwo 1-

nionej do krwi CCK dociera do narządl docelowego.
P orownuj ąc ż ołądek z p ęcher zyki em zółc i owym mo z -
na stwierdzić, ze krew dopływa do nich w zbliżonym
czasie, stąd r aczej nar ządow a r ó żnic a s tężeń re c ep to -
row C CK w narządach p owoduj e, że najntższa dawka
OP-CCK stosowana w niniej szych badania ch t znana
jako wyrażnie pobudzająca pęcherzyk żółciowy, była
jedynie w niewielkim stopniu skuteczna w działanil
na aktywność mioelektry cznątr awieńca.

Wyniki badan in vivo na zwierzętach monog astrycz-
nych wskazują jednak wytażnte, że CCK wpĘwa na
aktywność mioelektry cznąiruchową końcowej częś-
ciżołądka,w tym takżena fale wolne, choć nie wszy-
scy autorzy są co do tego zgodni (2, 4, 17, 25, 2'7).
Hormon ten działa, jak wspomniano, silnie w rej onach
o dużym stężeniu receptorów CCK (16). Niekiedy
CCK moze wywołaó arytmię w żołądku człowieka,
ale nie wszystkim autorom udało się to stwierdzić (4,
24). Prawdopodobnie stosowano na tyle małe dawki
CCK, żente wywoĘwĄ one tego zjawiska. W obec-
nych badaniach obserwowano tachygastrię jedynie po
podaniu farmakologicznej dawki hotmonu. U zwie-
r ząt pr zeżuwaj ących wi adomo, że CCK znos i p oj awi a-
nie się potencjałów iglicowych w antrum i hamuje
opróznianie żołądka (12, 18), choć w jednym z donie-
sień antagonista receptora CCK-A nie wpływałnaak-
tyłvność mioelektrycznątego rejonu żołądka w okre-
sie międzytrawiennym (1a). Nie ma natomiast danych
odnośnie do wpĘwu CCK na fale wolne u tych zwlę-
rząt. Obserwowany wpĘw dawek CCKlznanychza
fizjologiczne nie był dlży, zatęmprzęz innych auto-
rów mógł pozostać niezauważony,

Podsumowuj ąc można stwierdzić, ze CCK w daw-
kach fizjologicznych wpĘwa na ak§wność mioelek-
Ęcznądoogonowej części trawieńca u owcy, Działa-
nie CCKuwalnianej z jelita cienkiego przęz składniki
treści pokarmowej ma największe znaczęnie w okre-
sie trawiennym, który lprzeżuwaczy występuje właś-
ciwie w sposób ciwty.
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W czerwcu 1993 r. u 2 z 5 kotów domowych wystąpiło nagle pobudzenie

i koty padły Kaliclłvirus koci (FCV) wyizolowano z tylnego odcinka rdzenia

kręgowego, płuc i migdałków jednego kota (FCV-S), z jelita biodrowego, rdze-

nla przedhrżonego i odcinka szyjnego rdzenia kr,ęgowego drugiego kota (FCV-B)

i z jamy gębowej kota zdrowego (FCV-SAKUIRĄ). Różniły się one od wzorco-

wego szczepu FCV-F9. Analiza genomu z wykorzystaniem fragrnentu 208 par

zasad z regionu E kapsydu wykazała, że szczep wzorcowy posiada 70,4% homo-

logii w zakresie nukleotydów 1 11)% homologii w zakresie aminokwasów,

a szczep FCV-F9 odpowiednio 68,6%i13,g%homologii z trzema izolowanymi

szczepami od kotów. Zarówno u kotów SPF szczepionych FCV-F9, jak i u ko-

tów nieszczepionych po zakażęniu FCV-S wystąpiła wodnista biegunka przy

braku pobudzenia. 
G.

SARTO I MONTESY v., VENTURA D.,
PAGDS N., ARANDA C., ESCOSA R.: Ekspansja
Culicoides imicola głównego wektora wirusa cho-
roby niebieskiego języka w Europie do Katalonii
w Hiszpanii. (Expansion of Culicoides imicola the
main bluetongue virus factor in Europe to Catalo-
nia, Spain). Vet. Rec. 156, 4I5-4I7,2005 (13)

Culicoitles imicola (Diptera" Ceratopogonidae) jest głównyn wektorem wi-

rusa choroby niebieskiego języka i aflykańskiego pomonr koni w Europie Po

raz pierwszy stwierdzono go w środkowe.j Hiszpanii w 1983 r , a następnie w Por-

tugalii W 1956-1960 występowały epizoocje choroby rriebieskiego językana

Półwyspie lberyjskim. W l966 i 1967 r wystąpiły dwie epizoocje choroby. Ba-

daniaprzeprowadzone w 200], i2002 r. nad chorobąniebieskiegojęzyka, l<tóra

występowała na Majorce i Minorce, wykazały obecność Ctlicoides imicolana

Balearach. Pojedyncze samice C imicola pojaw|ły się w prowincji Barcelona

w sierpniu 2000 r. Przypuszcza się, że zapłodnione samice zostały przeniesione

przezwiatr z odległej o około 200 km Majorki i Minorki W 2003 r. obecnośó

C imicola stwierdzono w 7 z 8 pułapek usyfuowanych wzdłuż wybrzeża Katalo-

rrii We wtześniu 80% owadów schwytano w pułapkach w prowincji Barcelona.


