
t. (8)

Original papetPraca oryginalna

Badania drobnoustrojów
0 morfologii Helicobacter w żołądku psów
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Helicobactet-like olganisms in the stomach of dogs
Summary

The aim of the study rvas to estimate ultrastructural aspects of GHLO infection in dogs, evaluate GHLO
morphology and prevalence, as well as the interaction between microorganisms and the hosts' cells. Electron
microscopic examination of mucosae of gastric body samples of 20 dogs with recognized GHLO infection was
conducted. GHLO presence was detected in 657o samples of gastric tissue. The ultrastructural examination
of the samples led to the identification of two different forms of Helicobacter, specifically He|icobacter
bizzozeroniJike and Helicobacter felisłike. Microorganisms were observed on the surface of gastric mucosae
and in the superficial gastric mucous layer, but were also observed within gastric glands and parieta| cells.
Adhesion and other interactions between GHLO and the hosts' cells were not observed, which may explain
the lack of damage of gastric tissue in dogs with GHLO infection.
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Choroby żołalkapsów stwierdzane sądość często i to
zatównoprzyżyclowo, jak i wbadaniach sekcyjnych (16,
17 , ż4). Bardzo często nie udaje się ustalić lchprzyczy-
ny, a stwierdzone objawy przypisuje się błędom żywie-
niowym, reakcjom immunologicznym itp. U hldzi waż-
ną przy czyną zapalenia żołądka, wrzodów dwunastnicy
i żoŁądka, a także nowotworów żołądkajest przewlekłe
zakażęnie H e l i c o b a c t e r py l o r i. Chorobotw ór cze działa-
nie bakterii z rodzajll Helicobacter wykazano także l fre-
tek, gepardów i chomików syryjskich, a prawdopodo-
bieństwo takiego wpĘrłu istnieje u lwow, tygrysow, świń
i kotów (l2, 18).

Zakażenie drobnoustrojami o morfologii Helicobac-
ter (GHLO - gastric Helicobacter-Iike organism) u psów
jest rozpowszechnione lw za7eżności od badanej popu-
lacji waha się w granicach 61-100oń (2,9,22,27,28).
Dotychczas zżołądka psów wyizolowano 3 różne gatun-
ki bakterii z rodzĄu Helicobacter: H. felis (l8), H. biz-
zozeroni (4) i H. salomonis (13). Mimo iż badania skut-
ków zakażenia GHLO u psów prowadzone są już od 20
lat, nadal brak jest zgodności autorów na temat ich pato-
gennego oddziaływan ia (6, 23, 25, 26, 2 8). GHLO stwier-
dzano zarówno u psów klinicznie zdrowych, jak i cho-
rychz objawami chorób ze strony układu pokatmowego
(ż8) oraz l zwierząt z potwierdzonym badaniem mikro-
skopowym zapaleniem żołądka (22). Eksperymentalne
zakażenię psów iI felis doprowadzlło do wystąpienia
u nich miejscowej i ogólnej odpowiedzi immunologicz-
nej (25).

Celem badań była ocena występowania bakterii o mor-
fologii Helicobacter w żołądku psów, ich szczegółowej
budowy, cz ęsto ści występ owa nia p o szczegolnych form

oraz interak cji zacho dzapych pomiędzy drobnoustroj a-
mi a komórkami gospodarza.

Matefiał i metody

Materiał do badań stanowiły wycinki błony śluzowej trzo-
nu zołądka pochodzące od 20 psów poddanych eutanazji
w klinikach weterynaryjnych z różnych wskazań lekarskich,
u których badaniem histopatologicznymoraz szybkim testem
ureazowym wyk azano zakażeni e GHLO (23 ). Wycinki uttwa-
lano w 2,5oń aldehydzie glutarowym w buforze kakodylowym
o pH 7,4, a następnie w 10ń roztworze cztęrotlenku osmu
w tym samym buforze. Odwadniano w alkoholach i tlenku
propylenu i zatapiano w Eponie 812. Skrawki cienkie bar-
wiono |Yo rozlworem błękitu toluidyny w 40ń toztworze
boraksu, a następnie wybierano bloczek do wykonania skraw-
ków ultracienkich. Te ostatnie kontrastowano octanem ura-
nylu i cyĘnianem ołowiu, Dokumentację sporządzono w mi-
kroskopie elektronowym transmisyjnym Jeol JEM 1220.

Wyniki iomówienie
Drobnoustroj e o cechach morfolo gi czny ch H e l i c o b a c -

ter stwierdzono u 13 na20 (650ń) badanych psów. Bada-
nia z lży ciem mikro skopu e lektronowe go transmi syj ne-
go pozwoliły na wykazanie dwóch rożny chmorfologicz-
nie form bakterii należących do rodzaju Helicobacter,
a mianowicie H. bizzozeroni-like (ryc. 1) i Helicobacter
felis-llke. Pierwszy znlchstwierdzono we wszystkich 13
przypadkach, drugi w 2 przypadkach. W obu przypad-
kach w materiale, w którym stwierdzono obęcnośó Heli-
cobacter felzs-like stwierdzono też występowanie drob-
noustrojów o cechach Helicobacter bizzozeroni-like
(ryc.2). H. bizzozeroni-l1ke miały spiralną morfologię,



Ryc. 1. Helicobacter bizzozeroni-|ike w komórce okładzino-
wej w żołądku psa; mikroskop elektronowy transmisyjny, pow.
10 000 x

posiadĄ 5-8 zwojów, nie posiadały włókienek około-
plazmaĘcznych, długość komórki mieściła się w grani-
cach5-7 pm, szerokość zaś 0,3-0,9 pm. Helicobacterfelis-
-like cechowĄ się mniej spiralną budową miĄ 5 -6 zw o-
jów na komórkę oraz włokienka okołoplazmatycznewy-
stępujące pojedynczo bądż w parach. Długość komórki
bakteryjnej wynosiła 4,5-5 pm, a szerokość 0,4 pm.

Badania ultrastrukturalne były w przeszłości stosowa-
ne do wstępnego róznicowania róznych gatunków GHLO
w wycinkach błony śluzowej zołądka pobranych od psów
przyĘciowo w trakcie endoskopii, jak i pośmierlnie w ba-
daniach sekcyjnych (4,5,9, I8,23,25, ż6). W bada-
niach własnych na podstawie cech morfologicznych, ta-
kich jak długość komórki bakteryjnej ,Iiczba zwojów,
atakże brak obecności lub obecność włókienek około-
p|azmaty c znych stwi erdz ono wy stęp ow ani e dw ó ch form
drobnoustroj ów określanych mianem H elic o b ac t er fe l i s -
-l1ke t H e l i c o b a c t er b i z z o z ero ni -like. W innych b adaniach
ultrastrukturalnych z tlży ciem mikroskopu elektronowe-
go transmisyjnego obie omawiane tutaj forrny morfolo-
giczne bakterii cechowaĘ się podobnąbudową. Najczęś-
ciej stwierdzano występowanie H.fells zjednym lub dwo-
ma włókienkami, jakkolwiek opisywano też fonny z po-
trójnymi włókienkami, jak i bezwłókienkowe (6). Bada-
nie w mikroskopie świetlnym nie pozwala na tak precy-
zyjnądiagnostykę.

W dwóch przypadkach, w których stwierdzono obec-
ność H.felis z włókienkami okołoplazmaĘcznymi stwier-
dzono takze występowanie H. bizzozeroni,bez włókie-
nek, co świadczy o często opisywanym zakażęniu mię-
szanym, z ldziŃem dwóch różnych gatunków Helico-
bacter (6, 18, ż6). W badaniach z lżyciem mikroskopu
elektronowego transmisyjnego zdecydowanie częściej
wykazywano w błonie śluzowej żołądka psów bakterie
o morfologi i H. bizzozeroni nlż H. fells, co przemawta za
tym, że w badanej populacji ten gatunek może byó bar-
dziej r o zp owszechniony. P o dobnie niskie rozp owszech-
nienie zakażęnia Helicobacter felis stwierdził Hwang
i wsp. (11), który badając skrawki błony śluzowej żołąd-
ka stwierdził obecnośó tego gatunku bakterii jedynie
l4,8oń badanych psów. Wyniki innych pfac, w których
o c eni ano często ś ć występ ow a nia p o szczególnych gatun-
ków Helicobacter spp. u psów poprzez zastosowanie

Ryc.2. Zakażenie mieszane zadziałemdwóch form morfolo-
gicznych GHLO: Helicobacter bizzozeroni-|ike (B) oraz Heli-
cobacter felis-like (F) w świetle gruczołów właściwych w żo-
łądku psa, widoczne włókienka okołoplazmatyczne; mikro-
skop elektronowy transmisyjny, pow. 6ó00 x

hodowli bakteryjnej (6, 14) i metody PCR (19) także
wskazują na częstsze występowanie u psów naturalnego
zakażenla z ldziałem H. bizzozeronilH. salomonis niż
H. felis,

Bakterie stwierdzono zarówno w śluzie powierzchow-
nym pokrywajapym błonę śluzową żołądka, w śluzie
dołeczków żołądkowych, w świetle gruczołów właści-
wych zołądkai gruczołów części odźwięrnikowej zołąd-
ka, jak i w kanalikach wydzielniczychkomórek okładzi-
nowych i w cytoplazmie tych komórek. Drobnoustroje
o lokalizacji wewnaJrzkomorkowej bywuły otoczone bło-
ną lub leżaĘ luźno w cytoplazmie komórki pomiędzy
organellami komórkowymi lub niekiedy blisko jądra ko-
mórkowego. Nie stwierdzono bakterii w innych niżko-
mórki okładzinowe komórkach nabłonka żołalka ani tęż
w obrębie błony śluzowej właściwej żołądka. Podobną
lokalizację opisują inni autorzy (6,9,25,26). Niekiedy
bakterie widoczne były jedynie w świetle gruczołów,
w innych przypadkach gruczoły żołądkowe niebyĘ za-
siedlone.

W obrębie komórek okładzinowych stwierdzano obec-
ność zarówno Helicobacter felis-Ilke, jak i Helicobacter
bizzozeroni-like. Badania innych autorów wskanlją że
komórki okładzinowe kolonizowane pTzez Helicobacter
często urykazyw Ńy cechy zwyrodnienia przelawnjące się
wakuo 1 izacj ą cy toplazmy l, zmialami dotyc z ącymi j ądra
komórkowego, jednakze nię rozstrzygnięto czy bakterie
powoduj ą te zmiany, czy też zasiedlaj ą one komórki, które
wcześniej uległy zwyrodnieniu (28). Peyrol i wsp. (21)
sto suj ąc badania z lży ciem mikro skopu elektronowe go
transmisyjnego zaobserwowali, żę tl zwlęrząt z natlral-
nym zŃażeniem H. felis-like uszkodzenia komórek okła-
dzinowych były większ ę niż l zwierząt z natlralnym za-
każenięmH. bizzozeroni-like. Dotychczas nikt jednak nie
potwierdził tych obserwacji, podobnie w badaniach włas-
nych takich rożnic nie stwierdzono, Nie stwierdzono tez,
aby komórki okładzinowe kolonizowane przez GHLO
częściej wykazywaĘ zmiany zwyodnieniowe niż komór-
ki okładzinowe bez kolonizacji bakteryjnej, podobne ob-
serwacje poczynlł Henry i wsp. (9). Cechy zwyrodnienia
stwierdzano także w komórkach nie skolonizowanych



przez drobnoustloje, nawet u zwletząt bez zakażenia
GHLO. Nie wydaje się więc prawdopodobne, aby te drob-
noustroje byĘ przyczyną uszkodzenia komórek gruczo-
łowych żoŁądka.

W zadnym zbadanych przypadków z zastosowaniem
mikroskopu elektronowego transmisyjnego nie stwierdzo-
no adhezji ani asocjacji GHLO z jakimkolwiek typem
komórek nabłonka żołądka. Wydaje się to o tyle dziwne,
ze ob s erwowano b akterie w ewnątr z komórek okładzino -
wych leżące luźno w cytoplazmie i nie otoczone przez
żadne błony. Wiadomo, że Helicobacter pylori posiada
zdolność adhezji do komórek nabłonka zołądka człowieka
(I, ], I5), a Helicobacter mustelae reaglje w ten sam
sposób z komórkami nabłonka żołądka fretek (20). Ad-
hezjajestjednym z czynnikow patogenności bakterii i w
przypadku Helicobacter spp. jest ona za\eżna od ilości
fosfatydyletanolaminy w komórkach nabłonkowych i od
rożnic profilu kwasów tŁaszczowych budujących lipidy
tych komórek (3 ). W warunka ch in v itro bakterie najbar -
dziej intensywnie przylegajądo komórek nabłonka częś-
ci odźwiernikowej żołądka człowieka, ale także maŁp
i świń (15).

Wydaje się, ze adhezja bakterii do komórek gospoda-
rzanię Ęlko ułatwia długotrwałe utrzymyrvanie sięH. py-
lori w żołądkl, ale też odgrywa istotną rolę w patogene-
zie zmian destrukcyjnych błony śluzowej (20). Hassey
i wsp. (7) stwierdzili, żę adhezja dlżej ltczby komórek
H. pylori do komórek nabłonka żołalka zwia1,anabyła
z większym nasileniem zmian uszkodzeniowych dotyczą-
cych komórek nabłonka żołądka.

W badaniach własnych adhezji GHLO do komórek
błony śluzowej żołądkanie obserwowano, Braktego typu
interakcji pomiędzy bakteriami a komórkami gospoda-
rza możę w znacznym stopniu ograniczać szkodliwe dzia-
łanie GHLO na organlzm psów Podobne wnioski w od-
niesieniu do zakażęnia ludzi Helicobacter heilmanni,
drobnoustroj em, który morfolo gicznie b ardzo przyp omi-
na stwierdzane u psów GHLO, można wyciagnąć z tn-
nych badań. Autorzy ci nie obserwowali adhezji bakterii
do komórek nabłonka żołądka czŁowieka, co wedhrg nich
moze być związane z brakiem zmian uszkodzeniowych
doĘczących komórek i zdecydowanie słabiej wyrażony-
mi zmianami patologicznymi, mniej nasilonym odczy-
nem zapalnym przy zakażęniu l::tdzi Helicobacter heil-
manni w stosunku do zakażęnia Helicobacter pylori (8,
10). W badaniach własnych naciek komórkowy zapalny
łagodnego bądź umiarkowanego stopnia stwierdzono je-
dynie w 3 przypadkach, w których obserwowano obec-
ność GHLO. W większo ści przypadków (pozostałych 1 0
psów) w błonie śluzowej żołądka psów brak było stanu
zapalnego mimo potwierdzonej kolonizacji tych bakterii
(ż3).

Reasumując należy zaznaczyć, że badanla z lżyciem
mikroskopu elektronowego transmisyjnego pozwalĄą
p oznaó szcze gółową morfolo gi ę GHLO, wstępnie r ożni-
cować poszczegóIne gatunki tych bakterii, oceniać ultra-
strukturę komórek błony śluzowej otaz tnterakcje zacho-
dzape pomiędzy komórkami gospodarza, a bakteriami,
Brak adhezji bakterii do komórek nabłonka żołądkamoże
w znacznym stopniu ograniczaó szkodliwe działanie
GHLO na organizm psow.
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