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Krew krązy w zamkniętym systemienaczyńkrwio-
nośnych, w mniejszej ilości niż wynosi pojemność tego
systemu. W związku ztymłożysko naczyniowe może
pomieścic więcej krwi, ale pod warunkiem, ze wszyst-
kie naczynia będąstale niąwypełnione. W rł,atunkach
ftzj olo glc zny ch aż 8 0oń nac zyi wło s ow aĘ ch j e s t z am -

kniętych i krew w nich ntel<rĘy. JeżęIltaktenaczynia
gwałtownie się rozkurcząto pojemność ich koryta
wzrośnie i wypełni się krwią co powoduje przemiesz-
częntę się krwi z lnnych miejsc, np. z mozgu i nastę-
powe ich niedokrwienie. Dochodzi wówczas do omdle-
nia (syncope), czylt chwilowej utraty świadomości i
powstaje obraz wstrząsu pierwotnego (shock prima-
rius). Jest to proces krótkotrwały, nie pozostawiający
następ stw morfo 1o gic zny ch. J e go pr zeciwstawień-
stwem jest groźny w skutkach wstrząs wtórny (shock
secundinarius), będący wynikiem gwałtownego po-
wi ęks z eni a obj ęto ś c i kor5Ąa naczyni o we go pr zy zacho -
wanej ilości krwi, albo zmniejszenia ilości krwi przy
zachowanej średniej poj emności układu nac zyni owe-
go (],23), Jednocześnie należy podkreślić, że pojem-
ność łozyska żylnego jest regulowana skurczem i roz-
kurczem mięśni gładkich ściany żył. ZyĘ trzewne i
skórne posiadają dużo mięśni gładkich i nerwów
współczulnych, których to elementów brak jest w
żyŁach mięśni szkieletowych. O zmniej szeniu poj em-
ności żył mięśni decyduje zatęm skurcz mięśni szkie-
letowych, a w mniejszym stopniu katecholaminy (26),

Wstrząs j est stanem niedotlenienia, niewy starcza-
jącego odżywienia komórek i usuwania z nich pozo-
stałości metabolicznych, wskutek zńamanta się do-
ty chczas wydo lne go przepływu tkarrkowe go. Charak-

teryzuje się on spadkiem ciśnienia tętniczego krwi,
niedokrwieniem tkanek orazprzenikaniem pĘnu tkan-
kowego do naczyń(autotransfuzja) (15). W indukcji
wstrząsu biorąudział zatowna czynniki humoralne jak
i toksyczne, powstałe zrozpadu komorek orazukład
nerwowy, poprzęz draznienie narządow i ośrodków
wstrząs orodnych. Wstrząs j e st więc zespołem zabur zei
przekr aptacyjne ustroju.

Wst adzić do zapaśct (col-
lapsus), czylt gwałtownej niewydolności układu krą-
żenia, manifestującej się spadkiem ciśnienia kr-wi,
utr atąpr zy to mno ś c i i o mdl en i em. D łu g otrw aŁa zap aś ó

prowadzi do śmierci, głownie z powodu hipoksji mó-
zgu (16),

Tętnice char aktery zuj ą się mniej szą sprężysto ścią
objętościową aniżelt żyŁy. Taki sam przyrost ciśnie-
nia wywoła trzy razy większą zmianę objętości w
żyłach niż w tętnicach. Dlatego też układ żylny za-
wiera ok.7\YoWązącej krwi i jest podatny nazmiany
objętości przy stosunkowo małych zmianach ciśnie-
nia. Natomiast w tętnicach duży opór obwodowy po-
zwalaltrzymać wysokie ciśnienie, azatęm ściany na-
czyniowe są stale rozciągnięte i stanowiąmagazyn
energii potencjalnej spręzystości, który ry,tmicznie jest
uzup ełni any prac ą s erc a . T en magazyn energii p ozw a-

Iana ciagŁy ruch krwi kosztem tej energii. Taka funk-
cja tętnic wyraźnte odciĘa pracę serca.

Obniżenie ciśnienia krui i niedotlenienie, spowo-
dowane wstrząsem, uruchamia w nerkach produkcję
reniny, która przeksztaŁca angiotensynę I w angioten-
synę II. Ta ostatnia powoduje wzrost ciśnienia krwi i
pobudza korę nadnerczy do uwolnienia aldosteronu.



Zkolei komórki śródbłonka naczyń
l zmodyfikowane kardiomiocyty
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ko von Willebrandta, a więc czynnik obniżona perfuzja tkanek
VIII krzepnięcia krwi otaz cząstecz-
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tzw. zapłonu wapniowego, obnizają- V
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żelazem hemu oraz grupalni §H cy- Ryc. 1. konsekwencje energeĘczne metabolic znej fazy wstrząsu
steiny hemoglobinowej (24). W mo-
mencie uwalniania się tlenu z hemu, powstaje także bldza baro- i chemoreceptory z następowątachykar-
tlenek azotu, który aktywuje cyklazę guanylanov,ą diąnasileniemsięwydzielaniaaminkatecholowychi
syntetyzującą cGMP, Ten ostatni prowadzi do spadku skurczem tętniczek na obwodzie, Wskutek osłabienia
stężenia jonów Ca w cytosolu, powodując rozkurcz przepływu pTzez kłębki nerkowe pojawia się skąpo-
miocytow naczyń. mocz lub bezmocz, utrudnienie wchłaniania wody

WażnąrolęwregulacjiprzepływuWwtprzeztkan- ptzez błonę śluzowąjelit, bladość i oziębienie skóry
kitnarządy odgrywajązespolenia tętniczo-żylne pro- oraz osłabienie mięśniowe, Spadek ciśnienia klwi w
ste i kłębkowate oraz kłębki naczyniowe (szyjny, aor- naczyniach włosowatych powoduje przenikanie pły-
ty, płucny, ogonowy). Skurcz ściany naczynta, dzięki nu tkankowego do tychnaczyń. Następuje rozwój dru-
komórkom mioepitelialnym, powoduje zamknięcie giej, metabolicznej fazy wstrząsu (22) - ryc. 1. Do-
zespolenia i krew płynie do sieci naczyńwłosowatych; chodzi wówczas do ostrego niedotlenienia tkanek i
odwrotnie - otwarcie anastomozy,prowadzt do bez- kwasicymleczanowej,udrożniającejwszystkienaczy-
poŚredniegoprzepływukrwi ztętnicy dożyły zpomi- nia włosowate. W warunkach ftzjologicznych otwar-
nięciem naczyi włosowatych. Z kolei kłębki naczy- tych jest bowiem tylko 20Yo tych naczyń. Z naczyń
niowe izatoka tętnicy szyjnej uczestnicząw regulacji włosowatychuciekanazewnątrzpĘn surowiczy, krew
ciśnienia i składu krwi, tj. jej pH i stężenia CO, i Or. zagęszcza się i mogąpowstać mtkrozal<rzepy. Słabnie

Wstrząs ma dwie fazy: hemodynamiczną i m-etabÓ- podaż tlenu na obwód, co pogłębia stan niedotlenie-
|iczną.W fazię pierwszej spada ciśnienie krwi, co po- nta oTaz kwasicy i powstaje błędne koło.

i zabutzenia rytmu



Zaburzęnta metaboliczne we wstrząsie obejmuj ą
przemianę cukrową lipidową białkową gospodarkę
kwasowo-zasadową i wodno-elektrolitową (I, 25).

P o c zątek w strz ąsu char aktery zuj e s ię wzro stem gli-
kemii, spowodowanej nadmiarem adrenaliny i wzro-
stem glukoneogenezy, wynikającej m.ln. z dużej se-
krecji kortyzolu. Niedotlenienie komórek sprawia, iż
spalanie glukozy konczy się na etapie kwasu pirogro-
nbwego, który ulega redukcji do kwasu mlekowego.
Nadmiar tego kwasu jest z kolei przyczyną kwasicy
mleczanowej. Kwasica metaboliczna oraz wzrost stę-

żęnta adtenaliny, kortyzollthormonów tarczycy (T r,
To) doprowadzajądo nas
ne kwasy lfuszczowe, ze
nie spalÓją się całkowicie
ciała ketonowe, które pogłę
Zarowno kwas mlekowy jak i wspomnianę zaburzę-
nia hormonalne nasilaj ąkataboltzm białek, co mani-
fesfuje się wzrostem ilości aminokwasów ireszty azo-
towej we krwi (5,27). Upośledzenie krążenia wątro-
bowego powoduje nadmierną glikogenoli zę, zaburze-
nia ureogenezy 1 procesów detoksykacyjnych oraz
zmniej szenie syntezy bi ałek, zwłaszcza etzymaty cz-
nych składników w krzepnięciu, jak również albumin.

Lizosomy komórek ulegaj ą destab llizacjii uwalniaj ą
hy dr olazy i pr ote azy, które uszka dzaj ąmito chondria z
następowyn spadkiem syntezy rwiązkow wysokoener-
geĘcznych. W surowicy rośnie aktyłvność beta-glu-
kuronidazy, dehydro g efi?zy mlecz.anowej i transami-
nazy asparaginianowej, kwasu mlekowego i pH, co
świadc zy o znacznym. b io chemic znym i morfolo gicz-
nym uszkodzeniu komórek (14). Wzrost aktyvności
proteaz leukocytarnych, a także tkankowych, jest po-
wodem degradacji glikozaminoglikanów (GAG) i
uwalniania się heparyny, histaminy i kinin. Substan-
cje te odpowiedzialne są za dalszy wzrost przepusz-
czalności naczyńi zwiększenie się objętości krwi (13).

W obrazie s ekcyj nym n ar ządy maj ą charakt ery sĘ cz-
ny wilgotny odblask powierzchni przekroju, gdyż są
pizepojone pĘnem surowiczym. Na błonach surowi-
czychi śluzowych spotyka się wybroczyny, przekrwie-
nie, obrzęk, a nawet martwicę błony śluzowej żołądka
i jelit, zwłaszcza grubych (tzw. colitis ischaemica).
Ni e dokrwi eni e j e l it p ow o duj e w zr o st pr zeplszc zalno -
ści enterocytów i przedostawanie się do krążeniawrot-
nego zwiększonych ilości toksyn bakteryjnych oraz
upośledza perystaltykę jelit, co sprzyja rozwojowi w
nich flory bakteryjnej oraz enterotoksemii (11).

Płuca ulegają obrzękowi z powodu niedoboru sur-
faktanfu , czy|i czynnika powierzchniowo czynne go,

który to proces często spotykany jest u noworodków i
nosi miano ostrej niewydolności oddechowej -NRDS
(neonatal respiratory distress syndrome) - (13). Nie-
dobór surfaktantu wynika z uszkodzęnia pneumocy-
tów II typu, albo unieczynnienia go przęzbiałko pły-
nu przesiękoyeg9. Płuco jest niedodęte, a do naczyń
w mniej rozciągniętych przegrodach pęcherzykowych
łatwiej dopŁywa kreq co powoduj e szybsze przemtesz-

czanię się pĘnu z naczyń do przestrzeni pośredniej i

obrzęk płuc i obecność błon szklistych są ze sobą ści-

mechanizmy, tj, groma dzęnię się neutrofilów w naczy,
niach włosowatych przegrod w następstwte zakażę-
nia, aktywacja dopełntacza Iub tworzenie się leuko-
trienow (1, 15).

Kora,,nerki wstrząsowej" (shock kidney) jest blada
ze w zględuna skurcz tętniczek doprowadzaj ących kłę -

buszków, natomiast granica mtędzy korąa rdzeniem -
silnie przekrwiona, g
naczynia kłębuszków
wzrostu ciśnienia krw
który nie jest w stanie pokonać oporów powstałych w

zrąb nasiąk a przesączem, narząd powiększa się i ro-
śnie w nim ciśnienie (tzw. jaskra nerkowa). Zarowno

zatory tłuszczowe, w efekcie czego neurocyty, zwŁasz-
cza kory mozgu, ule gaj ą marlwicy. W komórkach wą-
trobowych obserwuje s kowe
(wodniczki Hessego). także
obrzęk śródmiąższowy, ogni-
ska śródzrazikowego zwyrodnienia szklistego przy
zachowanym układzie włókien srebrochłonnych. Po-
nadto obserwuje się drobne ogniska martwicy w trzu-
stce, śledziońie, nadnęrczach t węzłach chłonnych.
Nadnercza mają często odbarwioną korę, wskutek
ubl,tku ,Wsercuno-
tuje się ie kardiomio-
clów isane zmiany
patologiczne mogąwystąpió tylko pojedynczo, co znacz-
nie utrudnia rozpoznanie morfologiczne wstrząsu.

Zmiany morfolo giczne naj wyr ażniej sązaznaczone
w tzw. narządachwstrząsorodnych, do których należą
płuca (człowiek, bydło, kfólik, świnka morska), prze-
wódpokarmowy (świnia, koń, kot) orazwątroba (pies,
szczur).



Wstrząs możebyc odwracalny lub kończy się śmier-
cią. Przyczyną nieodwracalności wstrząsu może być
endotoksemia, wynikająca z upośledzęnia funkcji od-
truwaj ącej wątroby oraz układu s iatec zkowo- śró dbłon-
kowego (US S), wewnątrznaczyniowe wykrzepianie
krwi - zespół DIC (disseminated intravascular coagu-
lation), czyli ICF (intravascular coagulation with fi-
brinolysis wykrzepianie z fibrynolizĄ, jak również
zatrzymanie krwi w zlewisku naczyń układu wrotne-
go i innych naczyi(I9),

W zależności odprzyczyn powstania wyróżnia się
następujące rodzaje wstrząsu (1 3):

1 - wstrząs hipowolem iczny (oli gowo le miczny),
występujący w następstwie utraty:

a - krwi, jako wstrząs pokrwotoczny lub pourazo-
wy, np. w tzw. zespole zmtażdżęnia tkanek (crush syn-
drome), Wstrząs p ourazowy j est pt zy czynąw y naczy -
nienia krwi do zmiażdżonych tkanek lub do jam ciała,

b - osocza, po rozległych oparzeniach (wstrząs po-
oparzeniowy),

c -wody i chlorku sodu, np. po wymiotach, biegun-
kach oraz gromadzeniu się wody w świetle jelit przy
zap alenhl otrzewnej (o dwo dni enie izotoniczne),

d - wody i chlorku sodu, z przewagąutraty NaCl
nad utratąwody, np. w wielomoczuprzy niewydolno-
ści nerek, niewydolności nadnerczy, llzupełnianiu
wody bez elektrolitów w celach terapeutycznych (od-
wodnienie hipotoniczne), gdzie spadek ciśnienia osmo-
ty czne go płynu p o zakomórkowe go p owo duj e pr zedo -
stawanie się wody do komórek,

2 - wstrząs normowolemlczl7y) czyli wazodylata-
cyjny wynikający z porażenia ściany naczyń i roz-
szęrzęnia się łożyska naczyniowego. Należy tu wstrząs
endo to ksyc zny (w str ząs s ep tyczny), anafi 1 ak ty czny,
neurogenny (np. po przecięciu rdzenia kręgowego),
wstrz ąs trzu stkowy (martwi c a nar ządu), w s trząs tok-
syczny (niektóre leki) oraz wstrząs płucny (zator tęt-
nicy płucnej),

3 - wstrząs kardiogenny (shock cardiogenes, ang.
cardiac shock), czyli pochodzenta sercowego (zawaŁ
serca, zaburzenja rytmu i niewydolność serca).

Wstlząs ol i gowolemiczny

Zmniejszenie ilości krwi krążącej i spadek ciśnienia
krwi uruchamia mechanizmy kompensacyjne za pomocą
baro- i chemoreceptorów obecnych w łuku aorty i w
zatoce tętnicy szyjnej, z następowym wzmożeniem
uwalniania się adrenaliny i noradrenaliny. Katechola-
miny kurcząnaczynla tętnicze i Zylne narządow za-
opatrywanych w receptory alfa (skóra, mięśnie szkie-
letowe, wątroba, nerki) i powodująniedokrwienie na-
rządów obwodowych po to, aby krew mogła pozostaó
w miejscach życiowo strategicznych, tj. w sercu i mó-
zgu, któr e są pozbawi one receptorów alfa. Z o staj e tak-
ze uruchomiona kompensacja hormonalna ustroju, tj.
akĘ.wacja układu renina angiotensyna - aldosteron
(RAA), wzrost wydzielania ADH oTaz wzmożony od-
pływ płynu pozakomórkowego do krwi (11, 12). W

tak rozcietlczonej krwi spada liczba erytrocytów, war-
tość hematokrytu i ilość hemoglobiny. Erytrocyty
obrzmiewają i stają się kuliste (sferocyty), mają kar-
bowane brzegi (akantocyty) lub są heksagonalne, co
o gr anic za i c h zdo ln o ś ć do zmtan kształtu, ułatwi aj ąc ą
przepływ przez nalwęższe naczynia (8). Wzrost obję-
tości krwineko 6%o zwiększa opór naczyniowy o 90oń
(6, 10). Czasem kształt zmteniajątakze leukocyty.

Wstrząs hemo lityczny (w strząs p opr zeto czeni owy)
p owstaj e naj czę ściej p o powtómy m pr zeto czeniu krwi
od tego samego dawcy, względnie krwi niezgodnej
grupowo lub po przetoczeniu w 7 dni po pierwszej
transfuzji, niezalężnte od dawcy. Oprocz krwawych
wymiotów i krwi w kale, dochodzi do uszkodzenia
nerek, co morfologicznie manifestuje się zwyrodnie-
niem nefronów (4).

We wstrząsie pooparzeniowym skóra traci znaczną
ilość lipoproteidów, które wiążą wodę w tkance pra-
widłowej, w wyniku częgo płyn tkankowy łatwo do-
chodzi do powierzchni, sączy się i paruje. Ęm sposo-
bem na powierzchni skóry powstaje warstwa o duzym
c i śnieniu o smotycznym, c o spr zy j a pr zy clĘaniu pły-
nu z głębi tkanek. Silne parowanie jest powodem utraty
znacznej ilości kalori i.

Wsttząs endotoksyczny (septyczny)

We wstrząsie endotoksy cznym, wywołanym najczę-
ściej przez bakterie gram-ujemne (Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Klebsiella
s p.), a r zadztej pr zęz b akterie gram- do datn ie (S t r e p t o -
coccus sp., Staphylococcus ^sp.), dochodzi do posze-
rzenia światła tętniczek i uszkodzenia śródbłonka, z
następowym wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym
- zespół DIC (9). Powstająwówczas mnogie agregaty
płytkowe izakzepy w świetle naczyńwłosowatych z
następowym niedokrwieniem tkanek, a nawet ich mar-
twicą (20,21). Jednocześnie pojawia się skaza krwo-
toczna, spowodowana małopĘtkowo ścią i niedoborem
o so czowych czynników krz epnię cia, zlży tych w pro -
cesie śródnaczyniowego tworzenia się zakzepow (2,
18). Fibryna jest słabo upłynniana wskutek zahamo-
wania akĘwacji fibry.nolitycznej, gdyż cytokiny, głów-
nie TNF-alfa oraz interleukina 1, powodują zmniej-
szenie wydzielania z komórek śródbłonka tkankowe-
go aktywatora plazminogenu i wzrost wydzielania jego
inhibitorów - PAI-1 i PAI-2 (3). Produkty degradacji
fibryno litycznej okre śla si ę mianem FFDP (fibrino gen
and fibrin degradation products) - (17). Skaza krwo-
tocznamanifestuje się wybroczynami i wylewami krwi
w skórze i błonach śluzowych, krwawieniem z prze-
wodu pokarmowego i z dróg rodnych oraz nadmier-
nym krwawieniem zpola operacyjnego (19).

We wstrząsie endotoksycznym dochodzi takżę do
silnej aktywacji systemu C 5 dopełniacza, wyzwolo-
ne go pr zez I<r ąząc e endotoksyny (komp leks lipop o li-
sacharydo-białkowy) o cechach antygenu. Powstają
wtedy rożne peptydy, które uszkadzająantygen i ak-
łwno ś ć fagocytarną granulocytów. Te o statnie wytwa-



mitOGhondrium

arachidOn ia n

błOny

komórka
śródbłonka

katecholaminy

Ryc. 2. Możliwości wpływu wolnych rodników na struktury
czynia krwionośnego

rzaj ą toksyczne Io dniki nadtlenkowe, które wzkadzaj ą
s ąs ie dni e tkanki t naczynta krwiono śne (ry c. 2) . D zia-
łanie komp leksu anty gen-prz ec iwc i ało - dop eŁntacz
niszczy strukfu ry ko enzymów (cyto chromu, nukle oty-
dazy adenylowej) w oksydacyjnych układach mito-
chondrialnych (redox system) i powstaje tzw.przeciek
biochemiczny, Powoduje to ,,duszenie się" komórek,
które nie mogąużytkować tlenu, mimo że krew żylna
zawiera więcej tego gazll niż w warunkach prawidło-
wych.

We wstrząsie septycznym często rozwlja się zespół
zabur zeń wi e lon arządowych - MOF (multipl e organe
failure) (8). Za stan zapalny odpowiedzialna jest en-
dotoksyna, który to proces aktywują neutrofile i ma-
krofagi, a uwolnionę z nlch mediatory (eikozanoidy,
proteazy,wolne rodniki) pogłębiają zmiany. W wątro-
bie obserwuje się hiperbilirubinemię i toksyczne uszko-
dzeniehepatocytów, co prowadzi do śpiączki. W prze-
wodzie pokarmowym noĘe się nadżerki błony ślu-
zowej żołądka i jelit, doprowadzające do krwotoków
lub perforacji. Niedokrwiona trzustka uwalnia prote-
azy i wolne rodniki, które aktywują dopełniacz, jak t
układ kalikreina-kininy. Krązące mediatory są przy-
czynąspadku filtracji nerkowej i oligenrii (15).

Wstlząs katdiogenny

Wstrząs kardiogenny występuje w zawalę serca, nie-
wydolności serca i zaburzentach jego rytmu. W kar-
diomiocytach metabolizm tlenowy zmtenia się na bez-
tlenowy. Wskutek niedotlenieni a przemiana węglowo-
danów nie przekracza etapl kwasu pirogronowego, z
którego powstająduze ilości kwasu mlekowego. a nie-
wielkie ATP: z 1 rnclla glukozy 2 mole ATĘ co wtĘe
s ię ze znacznte zmni ej szoną możliwo ś cią wytw ar za-
nia energii. W razie upośledzenia metabolizmu wą-
trobowego szybko wzrasta stęzenie kwasu mlekowe-
go i nasila się kwasica metaboliczna (1). Niedokrwie-
nie i niedotlenienie kardiomiocytów powoduje wzrost
pH płynu śródkomórkowego i gwałtowne uwalnianie
s i ę j onów żęIaza z cząste czek b iałka transp ortuj ących

je lub magazynujących (7). Jony te
reagują zHrOr lub rodnikami nad-
tlenkowymi i powstają rodniki hy-
droksylowe (OH). To one atakująfos-
folipidy błony komórkowej powodu-
jąc ich peroksydację. Lipid trac| czą-
steczkę wodoru, którą przyciągają
wolne rodniki po szukuj ące niesparo-
wanych elektronów i wchodzi w re-
akcję z cząsteczkątlenu, w wyniku
częgo powstaj e rodnik peroksylowy.
Lipid dąząc do uzyskania stanu sta-
bilnego zabięr a elektron z sąsiednie-
go lipidu lub białka membrany ko-
mórkowej, co prowadzi do powsta-
nia dodatkowo wodorotlenków lipi-
dów i rodników alkoksylowych, któ-
re także wchodzą w kolejną reakcję

O2-

I HzOz

leukocyt'
r.O

naczynie
krwionośne

morfologiczne na-

z najbltższymi fosfolipidani, tworząc reakcję łańcu-
chową. W końcu wolne rodniki, a także niedobory
ener gety czne są powo dem r ozerw ania dwulipi dowej
warstwy błony komórkowej kardiomiocytow i meta-
bolizowania lipidów do wolnych kwasów tŁaszczo-
rvych, W zmaga to przepuszczalno śó błony, przenlka-
nie jonów potasu z komórki do ptzesttzeni pozako-
mórkowej - ECM (extracellular matrix) i wnikanie do
niej jonów sodu, co powoduje obrzęk, apóźniej śmierć
komórki. Błony mitochondriów i lizosomów pęcznieją
i pękają a do cytoplazmy wydostająsię kwaśne fosfa-
tazy i dehydrogenazy, powodując dalsze niszczenie
organelli, a nawet uogólnione objawy toksyczne (15).

Zniszczenie mito chondriów p owo duj e zahamowanie
czynno ści oddechowej komórki, zmniej szenie aktyw-
ności ATP-azy ttransportu jonów wapnia, atakże za-
hamowanie fosforylacji oksydacyjnej, co zmniej szaak-
tywność cytochromów. Ponadto dochodzi do spadku
stężenia kwasów nukleinowych, wzrostu zaś aktyw-
ności cytokin, metabolitów kwasu arachidonowego i
plocesó\^/ proteolityc zny ch. Wolne rodniki pobudzaj ą
równiez rri ektóre geny komórkowe, a także lszkadza1 ą
DNA, co akty^lvujepoli (ADP rybozo)-polimerazę.
Poli ADP - rybozylacja prowadzi do obniżenia we-
wnątrzkomórkowej puli NADA{ADH i spadku stęze-
nia ATP (5).

Odwodnienie hipotonic zne (d ehy dr at at i o hyp o to ni-
ca, hyperosmotica) spowodowane jest brakiem picia
wody, wysoką temperaturą otoc zenia, wielomoczem i
moczówką prostą. Spada ilość płynu pozakomórko-
wego, natomiast rośnie w nim poziom sodu. Płyn jest
hipotoniczny wobec komórek i te ostatnie tracąwodę.
Organizm nie poci się, wzrasta temp. ciała i rozwija
się śpiączka,prowadząca do porażenia ośrodka odde-
chowego.

Wsttząs anaf ilaktyczny

Wstrząs anafi laktyc zny, czyll, wstrząs aletgtczny
(shock allergicus) jest reakcją alergtcznąĘpu I, a wa-
runkiem jego powstania jest co najmniej dwukrotne

miocyl gładki



zetknięcie się organizml z alergenem. Pierwsze po-
woduje produkcję przeciwciał klasy IgE, drugie wy-
zw a|a reakcj ę anty gen-pr ze ciw ciało .

Powodem wstrząsu anafi laktyc znęgo j est uwolnie-
nie się histaminy, serotoniny, prostaglandyny, czynni-
ka EAF (eosinophil activating factor), PAF (platelet
activating factor) i SRS - A (slow reacting substance
of anaphylaxis), czyli zwtązków powstających z kwa-
su arachidonowego i kinin - w reakcji antygen-prze-
ciwciało-uczulone komórki. Powoduj ąone silny skurcz
mięśni gładkich i zwiększon ąprzępulszczalność naczyń
krwionośnych. Następuje wzrost objętości koryta na-

estrzeni pozana-
e się" organizmu
we krwi obser-

temu cały zespół zmlan
wolemicznego (1, 7).
wydzielane sąprzezko-

morki tuczne (masto cyty) or az pr zęz b azofie ( granu-
ne). Dzięki ichdziałaniu może po-
hmi astowa (anafilakty czna) w cią-
reakcj a p oźna (late-phase reaction

- LPR) po 6-8 godzinach,

Wstrząs anestezi0logiczny

Wstrząs anestezjolo glczl:ry moze wystąpió w okre-
sie zarówno przed-, środ- i pooperacyjnym (13). Po-
wo dem w strz ąsu może by c zĘ stan o gó lny organizmu
przed operacją uszkodzenie
dużych naczyń wy krwotok
oraz same leki te, które po-
wodują silne rozszerzęnle koryta naczyniowego.
Wstrząsowi anestezj olo gicznemu, który przebiega wg

znanych zasad, może towarzyszyć powstanie zatoru
powietrzne go, szczególnie przy uszkodzenil żył. Po-
wtetrze miesza się wówczas z krwią i gromadzi się w
prawej komorze serca, efektem częgo jest zatzyma-
nie się jej w fazie rozklrczu.
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chowej polimerazy drobnoustroj ów z r odzaju Bru-
cella w narządach bydła zak^żonego na drodze
naturalnej. (Detection of Brucella species in organs
naturally infected cattle by polymerase chain reac-
tion). Vet, Rec. I42, 5I2-5I4,1998 (19)

Zakażeniabakteriami z rodzaj u ,B rucella sąrozpoznawane u zwierząt i ludz1

na podstawie testów serologicznych (aglutynacja, OWD, test z czerwieniąben-

galską ELISA). Prawidłowe rozpoznanie utrudnia występowanie reakcji krzy-

żowych z takimi bakteriami Gram ujemnymi jak Yersinia, Salmonella, Escheri-

chia coli Zastosowano test PCR do wykycia obecności DNA Brttcella abortus

biovar 3 w macicy, gruczole mlekowym, śledzionie, węzłach chłonnych, ner-

kach, wątrobie 3 krów zakażonych naturalnie brucelozą. Uzyskane wyniki po-

równano z badaniem bakteriologicznym Wszystkie próbki badane w liczbie 1 8

reagowaĘ pozytywnie w teście PCR. W 5 przypadkach, w których pojawiały slę

słabe linje w rozdziale nie udało się wyosobnic BruceLli. W pozostaĘch przy-

padkach wyniki uzyskane w teście PCR pokrywały się z wynikami izolacii za-

raz,ka 
G.

ROUSHOLT L., SORENSEN K. J., BRUSCHKE
C. J. M., QELLENBERG G.J., vAN OIRSCHAT
J. T., JOHNSTONE P., WHITBY J. E., BOURBY
H.: Cicha postać wścieklizny u nietoperzy w ogro-
dzie zoologicznym. (Clinically silent rabies infec-
tion in (zoo) bats). Vet, Rec. 142,579-5ż0,1998 (19)

Na początku 1997 r. kolonię 42 nietoperzy Rollseltus aegvptianus impofto-

wano do jednego z ogrodów zoologicznych w Danii. Po 9 dniach 2 nietoperze

padły na wściekliznę co potwierdzono standardowym badaniem rozmazów mó-

zgu i izolacja wirusa Wyizolowany szczep zidentyfikowanojako EBL-la. Wszyst-

kie nietoperze zabito i badania rozmazów mózgu wykazały obecnośó wirusa

wścieklizny u części zwierząt. Badanie przeprowadzone w kolonii nietoperzy

(254 sztuki), z której importowano zwierzęta do ogrodu zoologicznego przepro-

wadzone po 10 dniach po wykryciu wścieklizny w ogrodzie zoologicznym wy-

kazało u 13% osobników słabo dodatni odczyn serologiczny w kilku pańiach

mózgu Zawiesina tkanki mózgowej pochodząca od ]2 takich nietoperzy poda-

na w iniekcji domózgowej 140 nowo narodzonym myszkom spowodowała pad-

nięcie 30 myszek Jednakże tyJko u jednej padłej myszki odczyn immunologicz-

ny w kierunku obecności wirusa wścieklizny wypadł pozytywnie z tozmazęm

tkanki mózgowej 
G.


