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HAMUJĄCE DZIAŁANIE HETEROLOGICZNEGO OSOCZA 

NA POWSTAWANIE WSTRZĄSU 

PO PRZETACZANIU OBCOGATUNKOWEJ KRWI * 

Jak wiadomo, przetaczanie obcogatunkowej krwi wywołuje wstrząs. Dzięki 

pracom Ado, Pawlenki, Jegorowa, Komendantowej i innych, udział receptorów na- 

czyniowych w patogenezie wstrząsu poprzetoczeniowego można uważać za udo- 

wodniony. 

Wstrząs poprzetoczeniowy otrzymywał autor wstrzykując dożylnie psom krew 

bydlęcą (krowią, świńską). Stopień nasilenia wstrząsu zależy od dawki obcoga- 

tunkowej krwi. Zazwyczaj dożyłne wlewanie 2,5—3,0 ml/kg heterologicznej krwi 

stanowi dostateczny bodziec wywołujący objawy wstrząsowe. 

U psów, będących w stanie uśpienia chloralozą, wstrzyknięcie obcogatunkowej 

krwi wywołuje w kilkadziesiąt sekund po wstrzyknięciu gwałtowny spadek ciśnienia 

tętniczego, np. ze 150 do 140 mm Hg, zaburzenia oddechowe, a niekiedy również 

objawy ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, oddawanie kału). 

Zupełnie inny obraz obserwuje się wówczas, kiedy zamiast obcogatunkowej krwi 

podaje się samo heterologiczne osocze. Przy zachowaniu odpowiedniego dawkowania 

wlewanie samego osocza objawów wstrząsu nie wywołuje. 

W szeregu doświadczeń psom uśpionym, u których mierzono ciśnienie tętnicze 

manometrem rtęciowym Ludwiga, wlewanie dożylne heterologicznego osocza w dawce 

2,5 ml/kg, a więc w dawce wywołującej wstrząs jeśli chodzi o obcogatunkową krew. 

wstrząsu nie wywołuje. 

Ogólny stan zwierząt w tych warunkach niczym się nie różni od stanu przed 

przetaczaniem osocza. Ciśnienie krwi utrzymuje się na poprzednim poziomie, za- 

burzeń oddechowych ani ze strony przewodu pokarmowego — nie stwierdza się. 

Poza tym faktem, przy użyciu do przetaczania heterologicznego osocza, autor 

stwierdził jeszcze jeden charakterystyczny objaw polegający na tym, że jeżeli po 

upływie pewnego czasu po wstrzyknięciu obcogatunkowego osocza w dawce nie 

wywołującej wstrząsu podać obcogatunkową krew w ilości dostatecznej do wywo- 

łania wstrząsu, wówczas wstrząs nie występuje. Ciśnienie krwi utrzymuje się na po- 

przednim poziomie, brak jest zaburzeń oddechowych oraz ze strony przewodu po- 

karmowego. 

Świadczyłoby to o tym, że heterologiczne osocze spowodowało odczulenie orga- 

nizmu na działanie bodźca wstrząsowego, jakim jest obcogatunkowa krew. 

Jeśli chodzi o interpretację mechanizmu tego zjawiska, można by go z pewnym 

prawdopodobieństwem tłumaczyć wystąpieniem na drodze odruchowej hamowania 

w ośrodkowym układzie nerwowym pod wpływem działania bodźca na receptory 

naczyniowe. 

Heterologiczne osocze, podane w dawce nie wywołującej wstrząsu wywołuje 

na drodze pobudzenia interoreceptorów naczyniowych stan hamowania w ośrodko- 

wym układzie nerwowym, nie dopuszczając do wystąpienia wstrząsu po podaniu 

czynnej dawki obcogatunkowej krwi. 

‚ * Przedstawione na zebraniu naukowym w dniu 4. VI. 1954 r.



ELIGIUSZ PREISLER 

BADANIE CZYNNOŚCIOWE W OCENIE WYDOLNOŚCI USTROJU * 
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oraz Zakładu Kontroli Lekarskiej WSWF w Poznaniu 
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Badania czynnościowe związane były z okresową kontrolą lekarską studentów 

wychowania fizycznego w ciągu trzyletniego okresu studiów. Przebadano 122 męż- 

czyzn w wieku 17—27 lat. Próby czynnościowe prowadzono dwa razy do roku równo- 

legle z szeregiem innych badań kontrolno-lekarskich (badania przedmiotowe, pod- 

miotowe z badaniami dodatkowymi, badania biometryczne i in.) Badani poddani byli 

poza tym próbom sprawności fizycznej w ramach sprawdzianów kontrolnych szkoły. 

Badanie czynnościowe obejmowało szereg prób, z których próbę wysiłkową układu 

krążenia oparto o pomiary ciśnienia i tętna oraz o zdjęcia krzywej elektrokardio- 

graficznej. 

Próba czynnościowa składała się z pomiarów ciśnienia i tętna w spoczynku 

(w pozycji leżącej i stojącej) bezpośrednio po obciążeniu 2-minutową wzorcową 

pracą na cykloergometrze (840 kgm) oraz w okresie wypoczynku w ciągu 5—7 

minut po ukończeniu pracy. Zdjęcia elektrokardiograficzne wykonano w pozycji 

leżącej w podobny sposób (w 50—90 sek. po pracy) z tą różnicą, że obciążenie sta- 

nowiło 40 przysiadów, wykonanych w ciągu 40—45 sekund. Zdjęcia okresu wypo- 

czynkowego wykonywano tylko w 4 i 6 minucie. Dokonano badań w odprowadze- 

niach klasycznych, przedsercowych (CRa, CF1, 2, s), oraz jednobiegunowych kończy- 

nowych. 

Wyniki uzyskane w tych badaniach wykazują wyraźne różnice w odczynie po- 

wysiłkowym krążenia oraz krzywej elektrokardiograficznej po tym samym obcią- 

żeniu w różnych okresach zaprawy. | | 

W początkowym okresie zaprawy (I sem.) odczyny ciśnienia i tętna cha- 

rakteryzuje bardzo wysoki wzrost ciśnienia skurczowego bezpośrednio po pracy, 

w niektórych przypadkach również ciśnienia rozkurczowego. Dość często występuje 

znaczny spadek powysiłkowy ciśnienia rozkurczowego. Do znamiennych odmian po- 

wysiłkowych w zachowaniu się ciśnienia i tętna w tym okresie należą: odczyn 

hypertenzyjny (wzrost ciśnienia skurczowego 180—230 mm Fg i nieznaczny 

spadek rozkurczowego, duże przyśpieszenie tętna), dystoniczny (spadek rozkur- 

czowego do zera przy wysokim wzroście ciśnienia skurczowego i dużym przyśpie- 

szeniu tętna), normoctoniczny (wzrost skurczowego nie przekraczający 180 mm 

Hg i nieznaczny spadek rozkurczowego lub brak zmian oraz umiarkowane przyśpie- 

szenie tętna). Rzadziej występowały odczyny hype rtoniczny, opóźnio- 

nego wzrostu lub spadku ciśnienia (schodkowany) iasten i czny. 

W końcowym okresie zaprawy (VI sem.) stwierdza się wyraźną zmianę 

w charakterze odczynów powysiłkowych. Częstość występowania odczynu hyperten- 

zyjnego spada w miarę zaprawy z 34,30/0 do 4,6%0, znika zupełnie postać dystoniczna 

Wybitną przewagę wykazuje natomiast odczyn normotoniczny, spotykany u 68,2%. 

badanych (trzykrotny wzrost w porównaniu z początkowym okresem zaprawy). 

* Przedstawione na zebraniu naukowym. w -dniu 4. VI. 1954 r.
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Występowanie pozostałych odczynów nie wykazuje większych różnic. 

Podobne zmiany w przebiegu zaprawy wykazują krzywe elektrokardiograficzne 

po obciążeniu. W początkowym okresie zaprawy stwierdza się po wysiłku 

w odprowadzeniach klasycznych poza przyśpieszeniem rytmu najczęściej 

zmianę, polegającą na spłaszczeniu załamka T; i podwyższeniu załamka Ty, (typ I 

€lektrokardiogramu powysiłkowego), rzadziej spłaszczenie załamków Ti i T;, przy 

podwyższonym Ty;, (typ II) względnie podwyższenie załamka T; i obniżenie Тит 

(typ III). Inne zmiany polegały na powysiłkowym spłaszczeniu załamków T we 

wszystkich odprowadzeniach klasycznych (typ IV, spłaszczonego T) lub podwyższe- 

niu załamków T w tych odprowadzeniach (typ V wysokiego T). 

W końcowym okresie zaprawy częstość występowania odmiany pierwszej (typ I) 

zwiększa się z 47,50%/0 na 74,5%», niewielkim zmianom ulega występowanie odmiany 

drugiej (16,5%). Obie odmiany występują u 91% badanych w końcowym okresie za- 

prawy. Pozostałe spotyka się w pojedynczych przypadkach. 

W odprowadzeniach przedsercowych stwierdza się w czasie próby naj- 

częściej spłaszczenie załamków T w elektrokardiogramach z okolicy komory lewej. 

Uderzają, zaznaczone już w spoczynku, zmiany w odprowadzeniach z okolicy ko- 

mory prawej, przemawiające za utrudnieniem przewodnictwa śródkomorowego. 

W odprowadzeniach jednobiegunowych kończynowych nie stwierdza się 

wyraźniejszych zmian. . 

Jedną z istotnych różnic w elektrokardiogramach powysiłkowych początkowego 

i końcowego okresu zaprawy jest znaczne zmniejszenie się występowania względnych 

lub bewzględnych nieprawidłowości w elektrokardiogramach powysiłkowych 

pod koniec zaprawy .Obniżenie odcinka ST względnie PQ, występowanie dwufazo- 

wych załamków T, spotykane często w początkowym okresie, pojawia się znacznie 

rzadziej w późniejszych badaniach i to najczęściej u osób w okresie ozdrowieńczym, 

w stanach przemęczenia czy przetrenowania. 

W końcowym okresie zaprawy stwierdza się też znaczne skrócenie czasu po- 

wrotu zmian powysiłkowych do wartości wyjściowych. Odchylenia osi elektrycznej 

serca (najczętsze w prawo) zmniejszają się w miarę zaprawy. 

WNIOSKI 

Typ odczynu układu krążenia na wzorcową próbę wysiłkową zmienia się w miarę 

zaprawy. U mniej sprawnych najczęstszymi są odczyny: hypertenzyjny i dystoniczny 

(spotykany później tylko przy przęmęczeniu, w stanach ozdrowieńczych i in.) Mniej 

charakterystyczne dla stanu zaprawy zdają się być odczyny: hypertoniczny opóźnio- 

nego wzrostu i spadku ciśnienia (schodkowany), względnie asteniczny, spotykany 

często w różnych stanach zmęczeniowych i in. U sprawniejszych przy wyższej wy- 

dolności ustroju spotyka się najczęściej odczyn normotoniczny. 

Typ elektrokardiogramu powysiłkowego u sprawniejszych jest bardziej jednolity 

i dotyczy najczęściej spłaszczenia załamka Ti (względnie również T;,) i podwyższe- 

nia Ty (typ I i II). 

'Pozostałe odmiany elektrokardiogramów powysiłkowych zdają się częściej wy- 

stępować w stanach mniejszej wydolności ogólnej. 

Elektrokardiogramy osób lepiej zaprawionych charakteryzuje większa prawi- 

dłowość krzywej powysiłkowej. U lepiej zaprawionych szybszy jest powrót zmian 

do stanu wyjściowego. : 

Badania wykazują, że przy odpowiedniej interpretacji próby w zespole innych 

badań, odczyny ciśnienia i tętna mogą być wykorzystane jako biologiczne wskaźniki 

czynnościowe wydolności ustroju w praktyce wielu gałęzi medycyny.


