
Ghoroba wrzodow a żolądka świń
MAREK HOUSZKA, KAMEL ROU!BAH

Katedra Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR,
ul. Norwida 31, 50-375 Wrocław

Houszka M., Rouibah K.

Gastlic u!cet disease in spine

Summary
Gastric ulcer disease has become a serious problem in swine farm-breeding. This is due to the increased

activiĘ of aggressive agents and/or the dysfunction of gastroprotective mechanisms. Bile acids refluxing from
the duodenum into the stomach are the most important of the group of aggressive agents. They cause the
emulsification of surface surfactants and allow H* ions to penetrate the deeper region of the stratified epithe-
lium resulting in Na-pump, K-channels and, subsequently, Ca channels - edema end cell death. Apart from
HCl, rvhich is permanently present in the stomach, short chain fatty acids of tlacterial fermentątion origin can
also be damaging agents. The stratified epithelium of the esophageal part of the swine stomach is particularly
exposed to damage because it produces neither a superficial mucous layer or any synthesized HCO.- neutra|-
izing H* ions diffusing through that layer. Microcirculation disturbances in the mucosa caused by neural
system dysfunction or disorders in prostaglandins,leukotriens, thromboxans or PAF secretion are other agents
responsible for ulceration. A rapid increase in superoxide free radicals and peroxynitrits formation followed
by tissue damage is the consequence of even short-term mucosal ischaemia. Free radical scavengers as well as
antioxidants such as superoxide dysmutase, katalase, vit. E, glutation etc, are also significant. The importance
of Helicobacter hei|manni type 1 with HCl hyper secretion has recently been the subject of extensive discus-
sions. The discoordination of the stomach motor function §eems to be the essential agent of ulceration and is
responsible for the reflux of duodenal contents into the stomach and/or the reflux of acid contents out of the
corpus and pylorus to the esophageal region.

The chronic influence of low power agents causes an epithelial response of increased cell proliferation with
acanthosis and parakeratosis ofthe mucosa in esophageal region.
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Artykuł przeglądowy

Owrzodzęnia błony śluzowej żołądka stanowią od
lat powazny problem w medycynie ludzkiej. Problem,
z którym prawdę mowiąc nie do końca się uporano.
lJ zwterząt wrzody żołądka występują znacznie rza-
dziej. Spotyka się je u żrebiąt i cieląt, u których mają
charakter ostrych wrzodów o szybkim przebiegu, go-
jących się bez pozostawienia blizny. Ostatnio cotaz
c zęś c i ej wy s tęp uj ą t akżę ow r zo dzenia żołądka u p s ó w
jako zmiany polekowe (12). Wszystkie one powstają
w obszarze błony śluzowej pokrytej nabłonkiem gru-
czołowym. Natomiast u świń występuje fenomen wrzo-
dow zlokalizowanych w części przełykowej żołądka,
pokrytej nabłonkiem wielowarstwowym płaskim.

Choroba wrzodowa świń związana jest ze współ-
czesnymi technologiami chowu, w ktorych zwierzęta
często podlegajątakim bodzcom stresowym jak strach,
b oI, zmęczeni e, unieruchomi enie, transp or1, nadmi er-
ne zagęszczen:'e, czy mieszanie obcych sobie miotów.
Za ważny czynnik patogenny uważa się takze niską
jakość biologiczną paszy wyrażającąsię małą zawar-
tościąwitaminy E i irrnych antyoksydantówprzy znacz-
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nej zawafiości kwasów tŁuszczowych o małej stabil-
ności oksydacyjnej. Dotyczy to w szczególności ziar-
nazbieranego po zimnym mokrym lecie i przechowy-
wanego przęz dłuższy czas w niewłaściwych warun-
kach, tj, w zbyt wysokiej temperaturze i wilgotności,
przy szerokim dostępie tlenu i światła czyliw wantn-
kach przysp i e s zaj ących pro c e sy j ełczenia tłuszczów.
Warunki takie sprzyj ająrównocześnie rozwoj owigrzy-
b ów produkuj ących p ato genn e mikotoksyny. P r zy czy -
ną wrzodów jest takze nieodpowiednie upostaciowa-
nie paszy. Dlatego pojawiają się one u świń karmio-
nych paszą płynną żelatynizowaną lub nadmiernie
ro z drobni o ną a taWe p aszą nadmierni e zakw aszoną
jak serwatka.

W Polsce w watunkach upowszechniania się fer-
mowej hodowli świń problem ten stopniowo narasta
podobnie jak się to dzieje w krajach Europy Zachod-
niej i USA. W Anglii, gdziew 1968 r. wrzody żołądka
występowały u 1 ,9oń świh, obecnie są one stwierdza-
ne u ponad 29%. W Niemczech zachorowania wzro-
sły z 1,Ioń w 1915 r. do 7 ,7oń w 1999 r. W Hiszpanii



występują one obecnie u9,7oń świń, w Holandii u nie-
mal25Yo tuczników, aw Kanadzie u ponad 50% świń
(14).

owrzodzęnia i masywny wylew krwi do światła żo-
łądka. W postaci ostrej zwierzęta sąblade, anemiczne
i słabe. Obserwuje się przyspieszony oddech, zgrzyta-
nie zębami, anoreksję i wymioty. Zołądek jest wiotki,
flakowaty i zawięra zmienną ilość skrzepów krwi lub
płnnej krwistej treści względnie wysięku włókniko-
wego zmies zanego z treścią ( 1 5 ), Wielkość owrzodzęń
nie ma większego znaczenia, natomiast decyduje ich
aktylvność krwotoczna. W formie przewlekłej obser-
wuje się anoreksję i często gorsze przytosty lub spa-
dek masy ciaławyrażający się zmniejszeniem przyro-
stów dziennych nawet o 40-75 g (3), choć nie wszyscy
autor zy to p otwierd zaj ą (I 0) . W praktyc e hodowlanej
objawy kliniczne są trudno dostrzegalne i dopieró
w czasie sekcji lub badania poubojowego stwierdza
się charakterystyczne zmiany w nabłonku częśctprze-
Ękowej.

niawrzodów czę-
dlaczego zmiany

nuczyodźwiernika? Aby na to pytai,:;ł|3Tfi#13J
wypada przypomniec, że podstawowym i stale obec-
nym dog

ljije gru
l pep dził
uszkodzenia i strawienia błony śluzowej, gdyby nie
złożony system zabezpieczeń określany ogólnie mia-
n . Wc
p mteg
p ewka
około 200 pm (8, 13). To właśnie w nim odbywa się
neutr alizacja pr zenlkających od strony powierzchni
jonow H* przez wydzielane od strony błony śluzowej
HCO3 (1). Nabłonek wielowarstwowy płaski części
przełykowej nie wydzielajednak śluzu, a w konse-
kwencj i ten w ażny element systemu gastroprotekcyj -

zaburzęnia w produkcji surfaktantów prowadzą nie
tylko do dysfunkcji pŁaclecz często takżę do owrzo-

Koniugacja zarzucanych z dwunastnicy kwasów żół-
ciowych zwiększa ich rozpuszczalnośc i jonizację.
Następuje uszkodzenie bariery fosfolipidowej, co

umozliwia dyfuzję zwrotną jonów H* przez komórki
nabłonka powierzchniowego. Podobnie w nabłonku
wielowarstwowym płaskim części przełykowej, kwa-
sy zółciowe powodują emulsyfikację lipidow i fosfo-
lipidów zewnętrznej warstwy nabłonka otwierając nie-
jako drogę dla dyfuzji jonow H* z wszystkimi tego
następstwami (16).

dysfunkcję pompy sodowej komórek. Uszkodzeniu
ulegają także usytuowane w dolnym obszarze błony
komórkowej kanały potasowe. To zachwianie mecha-
nizmów o smore gulacyj nych pr ow adzi do obrzęku ko -
morek nabłonka. Z kolei uszkodzenie błony komór-
kowej, wnikanie i uwalnianie ce akty-
wuje wewnątrzkomórkowe fos azy pto-
wadząc do uszkodzenia błon i a w na-
stępstwie do śmierci i lizy komórek. Na znaczącąrolę

py protonowej - omeprazolu w dawce 20-40 mg po-
wodowało wzrostpH treści i mniejsze nasilenie owrzo-
dzeń części przełykowej, choć całkowicie im nię za-
pobiegło.

Czynnikiem, który obok HCl rozpatrywany jest
ostatnio jako potencjalny patogen są krotkołańcucho-
we kwasy tfuszczowe , a w szczególności kwas octo-
wy i mlekowy, Mogą one być produkowan e przezbak-
teri e, zwłas zcza w okolicy wpustu, gdzie pH utrzymu-
je się okresowo na poziomie 4,0-4,5 umożliwiaj ącroz-
wój i ferm entacj ę b akteryj ną łatw o r o zkładalnych wę-
glowodanów, podobnie jak ma to miejsce w kwasicy
żwacza u bydła. Badania Argenzio i wsp. (2) wykaza-
ły,że już w czasie 4 godz. po podaniu łatwo fermentu-

stęzenie krótkołańcuchowych
sięgało 60 mM obniżając pH
ocjowane, słabe kwasy sąroz-

puszczalne w tłlszczach i w zwtązku z tym mogą
znacznię łatwi ej przentkaó pt zez p owierzchni owe
warstwy nabłonka niz wolne jony wodorowe.

Drugi poziom mechanizmów gastroprotekcyjnych
stanowi grupa czynników antyoksydacyjnych jak dys-
mutaza nadtlenkowa, peroksydaza glutationu i inne
peroksydazy, katalaza i witamina E. Istotną rolę
ochronną odgrywaj ą także aminokwasy i bi ałka zaw le -
rające grupy sulfhydrylowe jaknp. produkowanyw wą-
trobie glutation. Limfocyty, makrofagi i śródbłonki
naczyńblaszki właściw ej, a takżekeratynocy§ nabłon-
ka wielowarstwowego płaskiego wydzielają interleu-
kiny, a w szczegolności IL-1, które wywierająochron-
ny wpły GE-2 i innych
prostagl dmiórnej sty-
mulacji nowych i ak-



tywacj i neutrofilów. Niezwykl e w ażnym elementem
zab ezp ie c zaj ącym int e gralno ś ć błony ś luz owej żołąd-
ka jest także jej system naczyniowy podlegający zło-
zonym wpływom czynników regulacyjnych jak leu-
kotrieny, tromboksany, PAĘ prostaglandyny oraz ul<ła-
du nerwowego z neuropepĘdami i tlenkiem azotu (11).
Niestety, jak dotąd niewiele wiadomo na temat funk-
cjonowania tych mechanizmów w części przełykowej
żołądka.

Ostatnio stwierdzono, że ważną rolę spełnia w żo-
łądku takze melatonina. Jest to powstała z serotoniny
indoloamina o wielorakich funkcj ach regulacyjnych.
Działając na receptory MT-2 komórek przewodu po-
karmowe go wywiera wpływ gastroprotekcyj ly i przy -
spiesza procesy naprawczę błony śluzowej poprzęz
wzmozeni e mikrokrąz eni a(p o śre dn iczonę pr zęz pr o -
staglandyny, tlenek azotł,atakżę uwalniany z nerwów
obwodowych błony śluzowej CGRP). Równocześnie
ograniczona zostaje sekrecja kwasu solnego i pepsy-
ny oraz nasilone procesy proliferacyjne komorek (7,
18). Gastroprotekcyjna rola melatoniny wynika takze
z jej działania jako ,,zmlatacza" wolnych rodnikow
nadtlenkowych i peroksynitrytów oraz hamowania
nadmiernej produkcji NO i zapobieganiu spadkowi
poziomu glutationu w błonie śluzowej (5, 6). U świń
wzmożona podatność na wrzody żołądka wiązała się
z niskim poziomem melatoniny w błonie śluzowej,
a podanie w karmie 5 mg/kg melatoniny zwiększało
strawność i zapobiegało powstawaniu wrzodow (3).
Okazuje się także, że karmienie paszągruboziarnistą
powodowało wzrost sekrecji melatoniny i jej ochron-
nę dztałanie na śluzówkę (Briante- Internet-99).

Trzecim poziomem determinuj ącym integralność
błony śluzowej żołądka jest strefa proliferacyjna, tl. ob-
szar, który decyduje o perlnanentnym uzupełnianiu
zużytych komórek nabłonka powierzchniowego.
W części gruczołowej obejmuje ona obszar szyjki i cieś-
ni gruczołow zołądkowych, a dynamika produkcji ko-
mórek musi nadązyc zaszybko (w ciągu 3 dni) ulega-
jącymi zużyciu komórkami nabłonka powierzchnio-
wego. W części przełykowej żoŁądka obszarem proli-
feracyjnym są komorki warstwy podstawnej. Jednak
czynniki stresowe czy steroidy mogąw znacznej mte-
rze redukowaó aktywność proliferacyjną komorek, sta-
nowiąc jużtym samym poważne zagrożente dla inte-
gralności nabłonka. Z drugiej strony szff ęg czyrrników
jak np. dieta bogata we włókno stymuluje aktywnośc
proliferacyjną komorek. W procesach odnowy nabłon-
ka istotną rolę odgrywajączynniki wzrostu jak EGF,
TGF, PDGĘ b.FGF i inne peptydy.

W praktyce hodowlanej ostre wrzody żołądkazda-
rzająsięrzadko. Na ogół błona śluzowa części przeĘ-
kowej poddana jest długotrwałemu działaniu czynni-
kow uszkad zaj ący ch małej mo cy. Wyvołuj ą on e o gra-
niczone zmtany wsteczne, ktore z kolei indukują re-
akcje adaptacyjne ze wzmożoną aktywnością stre§
proliferacyj nej i hyp erp lazj ą nabłonka. Jednak up o ś le -

dzone dojrzewanie komórek sprawia, że przerost ten

ma charakter parakeratozy, tzn. że komórki warstwy
powierzchniowej maj ą zachow ane j ądro, nie ulegaj ą
pełnej keratynizacji i nie spełniają swoich podstawo-
wych funkcji ochronnych, W zmieniony nabłonękzła-
twością wnikaj ą j ony H' pogłębi ając zmiany. W kon-
sekwencji pomimo znacznej grubości nabłonek taki
wykazuje słabą odporność i pęka stając się punktem
wyjścia nadżerek. Badania nabłonka z obszanlzmtan
części przełykowej wykazały poszerzenie i wzmozo-
ną aktywność strefy proliferacyjnej przy utrzymanej
dynamice apoptozy komórek, co tłumaczy przyrost
masy nabłonka we wczesnej fazie zmian (20). Bada-
nia histochemiczne wykazały ponadto w komorkach
nabłonka zmienionych obszarów części przełykowej
obecność keraĘny K-6, ktora jest Ępowym markerem
stanu hyperproliferacyjnego (22). Potwierdza to tezę,
żewzmożona proliferacja komórek jest staĘm elemen-
tem mechanizmów adaptacyjnych tej części żołądka
na działanie czynników patogennych.

W ostatnich latach zwrócono uwagę na drobno-
ustroje jako potencjalny czynnik patogenny wrzodów
żołądka. U młodych świń endogenną florę błony ślu-
zolvej części przełykowej stanowią bakterie z rodzaju
Bifidobacteriunl, Eubacterium, Clostridium i Lacto-
b a c i l l u s, które są komensalami i utrudniaj ą bakteriom
patogennym kolonizację tego odcinka przewodu po-
katmowego. Jednak w przebiegu określonych dysfunk-
cji przewodu pokarmowego ten zwarty ekosystem
mikrob io 1o gi czny zo staj e zachw iany. N amn azaj ą się
wówczas takie bakterie jak E.coli, Klebsiella, Staphy-
lococcus, Streptococcus i drożdżaki uszkadzając bło-
nę śluzową (19). U ludzi drobnoustrojem, któremu
przyp i suj e się znaczącą ro lę w powstawaniu wrzodów
żołądka i dwunastnicy jest Helicobacter pylori. Jego
odpowiednikiem u świń jest Helicobacter heilmąnii
(typu 1), którego obecność wykazano u 90% świń
z wrzodami żołądka i tylko u35oń świń z niezmienio-
ną błoną śluzową (2I,25). Bakterie te podobnie jak
u człowieka zlokalizowane są w błonie śluzowej od-
źwiernika i częściowo trzonu żołądka (4). Jednak
w przeciwieństwie do człowieka u świń owrzodzenia
tej części żołądkanie występują.W jaki więc sposób
obecne w odzwierniku bakterie mogą powodować
uszkodzenia śluzowki części przełykowej? Wiele
wskazuje, ze odbywa się to poprzez stymulacjęlicz-
nych w odźwierniku komórek G,wzmożone wydzie-
lanie gastryny i nadmierną produkcję HCl (4). Ostat-
nie badania u ludzi wykazały, ze obecność H. pylori
wzmaga 3-krotnie, a u osób z wrzodami 6-krotnie
wydzielanie HCl (21). Helicobacter sp. produkuje tak-
że cytotoksyny, które mogą uszkadzać komorki od-
żwiemlka. Jest jednak wątpliwe aby mogły się one
znalężc w rejonie wpustu w stęzeniu wystarczającym
dla wywołania zmian Warto dodać, że H, heilmanii
moze rozwljac się takze w zołądku człowieka, gdzie
wyłvołuje wprawdzie ograniczone §lko zmiany zapal-
ne, ale j e st niej ednokrotnie przyczyną błędow diagno-



(8)

stycznych przy badaniu w kierunku H. pylori (Frien-
ship- Internet-2000),

Z przedstawionej analizy porównaw czej wyntka, że
system obronny części przeĘkowej jestznacznie mniej
efektywny niżw części gruczołowej. Dlaczego zatem
w prawidłowych warunkach chowu owrzodzenia czę-
ści przełykowej nie występują? Wydaje się, ze system
ochronny tej części żołądkabazuje głownie na bufo-
rującym działaniu śliny oraz śluzu i dwuwęglanów
produkowany ch przez szeroką, obejmuj ącą prawie
połowępowierzchniżołądkaświń,częśćwpustowąnie
posiadającą komórek okładzinowych, a więc nie pro-
dukującą HCI. Otacza ona częśó przeŁykową oddzie-
lając ją od wydzielającej HCl śluzowki trzonu. Nade
wszystko jednak integralność części przełykowej za-
Ieży od umiejętnego mieszania treści, tak aby nie do-
puśció silnie zakwaszonej treści z obszarutrzonu i od-
żwięrnlkaw rejon wpustu. Mechanika mieszania treś-
ci żołądkowej stanowi bowiem starannie zaprogra-
mowany system, który zabezpiecza obszar wpustu
żołądka pr ze d n admi ern ą e ksp o zycj ą na działanie wy-
dzielanego w trzonie HCI. Znajduje to odzwierciedle-
nięw znacznymzrożnicowaniupH treści, które w ob-
rębie wpustu wynosi 4,0, natomiast w trzonie i od-
źwierniku 1,8. Niestety w przypadku niewłaściwego
upostaciowania karmy cały ten finezyjny system mo-
toryki żołądka zawodzi. Dzieje się tak np. przy kar-
mi eniu p aszą pŁynną któr a możę s i ę s amoi st nie pr ze -
mieszczac w zołądku sprawiając, że pH w obszarze
wpustu jest podobnie niskie jak w trzonie i odźwierni-
ku. Podobny efekt wywi erająpasze żelaĘnizowane czy
nadmiemie rozdrobnione (23). Pasze o średnicy zia-
ren ponizej 5 50 pm powoduj ą bowiem nadmietne roz-
wodnienie treści z następstwami podobnymi jak
w przypadku podania paszy płynnej ( 1 7). Nadmiernie
rozdrobniona karma powoduje także przyspieszone
opróznianie żoŁądka, który pozostaje przez dhlższy
czas pusty, podobniejak w przypadku głodzenia (16).
Swinie mające stały dostęp do paszy pobierająją oko-
ło7 razy dziennie i żołądek jest stale wypełniony treś-
ci ą. Jednak pr zy 2 -3 -Wotnym podawaniu p asz y dzien-
nie żołądek bywa okresowo pusty. Podobnie dzieje się
w okresie porodowym i w czasie transportu ( 1 7). Row-
niez choroby zakażne szczegóInte płuc, powoilljąza-
nik łaknienia i gorsze pobieranie karmy. Niektóre nowe
odmiany świń wykarujątakże skłonność do nieregu-
larnego pobierania pokarmu (Deen- Internet-1994).
Poniewaz treść żołądkowa pełni między innymi funk-
cję buforową to w pustym zołądku, przy braku treści
pH jest we wszystkich obszarach jednakowo niskie
w granicach 2,0-3,0. Zaburzenia motoryki żołądka
mogą pojawiać się także w następstwie rozchwiania
systemu wegetatywnego w wyniku silnego stresu, czy
działanta czynników toksycznych pochodzenia pokar-
mowego lub bakteryjnego. Te zaburzęniamotoryki zo-
łądka są groźne nie tylko przęz wzgląd na plzemlęsz-
częnle silnie zakwaszonej treści w obszar wpustu, lecz
także ze względu na zatzlfcanie w wyniku dysfunkcji

zwieracza odźwiernika treści dwunastniczej do żołąd-
ka. Obecne w treści dwunastniczej kwasy zołciowe
wywierająjak już wspomniano patogenny wpływ na
śluzówkę części przełykow ej żołądka.

W potocznych dyskusjach, a takżę w piśmiennic-
twie używa się na ogoł pojęci a ,,wrzody żołądka świń".
Ęmczasem w istocie owrzodzenia stanowią niewiel-
ki tylko procent zmian w przebiegu tej choroby, Dla-
te go bar dziej właściwe byłoby użyłvanie terminu,,cho -
roba wrzodowa świń" dla określenia całego zespołu
zmlan, które mogą choć wcale nie muszą prowadzić
w finale do powstania owrzodzeń. W obrazię histolo-
gicznym obserwuje się początkowo obrzęk komórek
warstwy pośredniej i kolczystej zposzęTzęniem prze-
strzeni międzykomorkowych. Nabłonek wykazuje ce-
chy parakeratozy, a makroskopowo staje się wyraźnte
zgrubiŃy, pomarszczony, szorstki i co charakt ery sĘ cz-
ne intensywnie chłonie barwniki żołciowe przebarwia-
jąc się na żółty, żółtobrązowy lub żółtozielonkawy
kolor (ryc, 1). I na tym etapie zmiany najczęściej się
kohczą będąc pr zy czyną o graniczonych dysfunkcj i

Ryc. 1. Nieregularny przerost, parakeratoza i przebarwienie
barwnikami żółciołymi nabłonka części wpustowej we wcze-
snej fazie choroby wrzodowej

żołądka, które mozna by określić mianem ,,choroby
wrzodowej bez upostaciowanych wrzodów". Dalsze
p o głębi anie zmian prowadzi do b alonowatej wakuoli-
zacji cytoplazmy komórek. W nabłonku w obszarze
warstwy p o średniej p owstaj ą pr zestr zenie wyp ełnio -
ne płynem separujące nabłonek powierzchniowy od
warstwy kolczystej . Przebudowa ob ej muj e także w ar -
stwę brodawkową nabłonka. Brodawki staj ą się znacz-
nie wydłuzone, a w blaszce właściwej pojawiają się
komórki zapalne. Ulegający przerostowi i zmianom
wstecznym nabłonek moze ulegać pęknięciom, zktó-
rych częśc sięga tkanki mezenchymalnej blaszki właś-
ciwej, tworząc krwawiące nadżerk| Powiększają się
one szybko pod wpłyłvęm dztałania HCl i pepsyny
przekształcając sięw typowe wrzody wielkości od kil-
ku milimetrów do zlewających się rozlegĘch owrzo-
dzeń o wyniesionych brzegach i ziarnistym dnie obej-
mujących czasem nięmal cały obszar części przeĘko-
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wej . Stanowią one j ednak tylko niewielki procent przy-
padkow ,,choroby wrzodowej". W tej fazie choroby,
przy uszkodzeniu większych naczyń dochodzi do ma-
sywnych krwotoków dozołądkowych kończących się
nagłą śmi erc i ą zw ier zęcia. Je ś li j e dnak zw rcr zę pr ze -
żyje,to owrzodzęnie ulega stopniowo wygojeniu z po-
zostawieniem rozległej płaskiej blizny. W krańcowych
przypadkach,przyzmianachobejmującychbłonępod-
śluzową obkurczające się blizny mogą utrudniac pa-
saz treści zprzełyku do żołądka.

Nalezy pamiętać, ze choroba wrzodowa częściprze-
łykowej moze powstać w wyniku działania róznorod-
nych czynnikow patogennych. Jedne znich sĘmulują
działąące o{ strony światła czynniki agresji. Inne po-
woduj ą upośledzenie mechani zmów gastroprotekcyj -
nych, co nawet przy ftzjologicznympoziomie wydzie-
lania HCl i pepsyny, może doprowadzic do zmian
wstecznych nabłonka, W istocie jest to więc w kaz-
dy m pr zy p adku zachwi ani e równowa gi p omi ę dzy na-
tęzeniem czynników uszkadzających a sprawnością
mechanizmów obronnych błony śluzowej.

W postępowaniu prewencyjnym i terapeutycznym
należy zwrocić uwagę na wyeliminowanie wszelkich
bodzców stresogennych oraz właściwą jakość i upo-
staciowanie karmy. Część autorów podkreśla korzyst-
ne działanie środków neutralizujących kwaśny odczyn
treści zołądkowej, atakżę H-2 blokerow czy inhibito-
rów pompy protonowej jak omeprazol, Należy jednak
pamiętać, ze kwaśny odczyn treści warunkuje aktyr;v-
ność enzymatycznąpepsyny i trawienie zołądkowe.
Zatemnadmieme i długotrwałe zobojętnienie treści lub
zahamow an i e wydz i e lania żołądkow e go prow adz i ć
moze do wypadnięcia funkcji trawiennej zołądka ipo-
waznie zakłocic działanie całego przewodu pokarmo-
Wego.
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U słonia afi,ykańskiego rv rł,jeku 22 lat z ogrodLr zoologicznego w Baz1,lei
rł,ystąpiła biegunka utrz),1nqąca się przez okres 2 drri Zuierzę zabito rł, nro-
nlencic kiedv llie mogło stac Znliany sekcyjnc ogranicza\, się clo przeu,odLr
pokarnowcgo Treśc jelit była konsystcncji rłoclnistcj, kolortl cietnnobrązori,c-
go. SlLlztlllkę jelit c iel-rkiclr na rr ielu odciŃach pokrllr ały zlogi rr łóknika i orr rzo-
dzcniaośrednic1,ocl 0.] clo l0-15cn Zlnianyhistopato]oqiczneograniczałysię
do drobLlych ognisk nlartrł icv nabłonka śluzówki ielit i kryptjelitou,yclr, kt(lryrl
tolrarzyszyłv nacicki zapalnc Badanie bakteriologiczne u kicllnku obccności
drobnolrstrojórv z rodzaju Salnlotlel]a u,r,padło negatyrł,nie Z trcści jclit clen-
kich rvyizolorł,arrc ClOstri{liun: petfiingens za,xietaj.l3y gcrr cpb2 oclporviedziłlny
lra produkcję P2 toksynv ot-az velr cpa odporr iedziallx, za prodtlkc,.1ę a toksln.v
W zmianach chorobolvych rł,.jelitach cierrkich lnetoclą itllmulrolrJstoclretrriczną
wykazano obeclrośc B2 toksyn.v 
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