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trapyramidalmotorsystem)systems,playaveryimportantroleinstressdevelopment.
Apart liom the actión of theŚe hormoneŚ, the importance of endogenou§ opioid p :ptides and §lucOCońicoides,

induiing adaptation as well as the contradictory influence of CCK2 rvere analysed. The anti-stress actiVĘ of
neuroleptic and anxiolytic drugs, as well as antagonists of central CCK receptors in animals contirm the
importance of their influence.
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Stres według autora terminu oznacza(27) wszystkie ne w czasie, gdyby tych bodźców nie było (9, 12,76,
boC}źce szkodliwe, ktore zwiększając wydzielaniępr7ry- 1,J ,22,2Ą (ryc,2).
sadkowego ACTH u zdrowych z:lvterząt i ludzi zwięk- Według klasycznej teorii stresu fizjologiczną reak-
szająrównocześnie stężenie WĘącychwe krwi gliko- cjąnadziaŁanie stresora jest reakcja alarmowa, w cza-
koĘkoidów, które w optymalnych stęzeniach wydzie- sie której dochodzi do kilkuminutowej sympatykoto-
lane, sąniezbędne dla adaptacji organizmów do działa- nii. Jej następstwem jest uwalnianie KA nadnerczo-
jącego czynntka, czyli sąkonieczne do walki ze stre- wych jako wynik pobudzenia układu współczulno-
ióm ata tttrzymantahomeostazy organlzmu. Uwalnia- rdzeniowo-nadnerczowego. Jeśli stresor osiągnął od-
ne w nadmlarze,w wyniku ciągle dztŃającego czynni- powiednie natęzenie i trwa dłużej wówczas dochodzi
ka stresogennego (stresora), którego slła przehacza do pobudzenia osi podwzgórzowo-pfzysadkowo-ko-
mozliwośĆi adiptacyjne zwterzęcia, same per se dzia- rowo-nadnerczowej (22),W tej fazte pobudzenia stre-
łają stresogennió i katabolicznie. Prowadzą do rozwi- sowego nasila się uwalnianie kortykoliberyny pod-
nĘciasiękomórkowegostresuoksydacyjnego(23,29). wzgotzowej, ta uwalnia zptzysadki zwiększone stę-

WiękŚzośó bodźców stresowych zwiększających żenia ACTH, który z kolei nasila uwalnianie gliko-
wydzielanie przysadkowego ACTH i glikokortyko- kortykoidów z kory nadnerczy (kortyzol, kortykoste-
idów kory nidnercry (14) nasila wcześniejsze uwal- ron) osiągające maximum po 30-60 min. od momentu
nianie opioidów endogennych jak również katechola- zadziałania stresora (6, 8, 10, 15).

min (KA), a zwłaszcia epinefiny (E) i norepinerfiny Stres jako reakcja stereotypowa, a więc powtarzają-
(NE) z rdzęnlanadnerczy do krążenia ogóInego (22). ca się ntęzależnle od rodzaju oraz charakteru czynni-

Klasyczna teoria stresu wg Cannon (a) i Selye (27) ka wywołującego (stresora), lecz niespecyftczna, gdyż
zakłada, że jest to stereotypowa, niespe cyftcznareak- czasem jest to czynnik flzyczny taki jak upał, zimno,
cja organlzmu na każdejego obciążenie (napór dzia- hałas, światło, ukłucie, zranienie, czy silny wiatr. In-
łającego czyrnlka zewnętrznego). Aktualnie, na pod- nymrodzajem stresora jest czynnik biologiczny (bak-
stawie znanych już metod analitycznych stosowanych terie patogenne, wirusy, grzyby, pasozyĘ) albo psy-
do określania stężeniabiologicznie aktywnych substan- chtczny lub emocjonalna mobtlizacja (odosobnienie
cji we kfwi i w tkankach,możfia dodać, ze stresem są zwierzęcia stadnego, stłoczenie, transport, magazyno-
bodźcępochodzenia endo- lub egzogennego, chemicz- wanie przedubojowe zwl,erząt sobie nieznanych,prze-
ne,ftzyĆznebądźemocjonalne, psychiczne lub o cha- sadzanie zwterząt, walka o ukształtowanie hierarchii
rakterzę mieszanym, które pobudzają neurony pod- socjalnej w stadzie, złetraktowantęzwięrząt, bicie ich,
wzgorzado wydziel anla czynnlka uwalniającego kor- kopanie, zmuszanie do biegu rwterzątdo tego nieprry-
tykotropinę przysadkową(CRH) (ryc. 1), argininowa- stosowanych etc.) (10, 26).
,opresynę 1AVr;, KA, B-endorfinę i enkefaliny oraz WrazzidenĘfikacjąipoznaniemnowychbiologicz-
kortyzoli/lubkortykosteron(zkorynadnerczy)wstę- nie aktywnych substancji w komórkach i tkankach
żęniachwiększych niżte,które mogłybybyć uwalnia- zwrcrzęcych ewoluowałatęż definicja stresu. Począt-
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S{.,,e, 1. Schemat głównych reakcji hormonalnych i neuronal-
;l1,,ch na działanie czynnika stresowego u zwierząt

kłłr,r,o określono to zjawisko również jako nadmierną
,i,eakcję organizmu na jakiekolwiek obciążenie, na którą
si;ładaj ą się reakcj e neurohumoralne. Aktualnie za re-
akcj ę stresową odpowiada skomplikowana maszyne-
.. ia o podłozu neuro-hormonalno-humoralnym. Skła-
da się na nią dztałante wielu substancji aktywnych
ilędących transmiterami lub zmieniających działanie
ini:rych substancj i biologicznie aktywnych (neuromo-
dulatrirów). W związku zpowyższym,uważa się dzi-
sia1, że stres jest zespołem reakcji swoistych, zależ-
łych wprawdzię odróżnych czynnikow, lecz charak-
ieryzrrj ącym się ściśle zdefiniowanymi mech anlzma-
mi i fimkcjonalną lokallzacjąw organizmie.

Mediatorami i modulatorami obwodowej reakcji na
łzynnik stresowy sąE, NE oraz glikokoĘkoidy. Trans-
łrriterami i modulatorami ośrodkowej reakcji na stres
sączynniki humoralne takie jak endorfiny, enkefaliny,
5-hydroxytryptamina, histamina, KA (DA, NE), hor-
mony pepĘdowe, neuropeptydy, liber5łry podwzgorzo-
we, prostaglandyny (PG), substancja P (SP), kwas 7-
aminomasłowy (GAB A) or az inne aktywne bio 1o gicz-
nie substancje (10, 18).

Tak wię c p o w zbudzeniu re akcj i alarmowej - w c ią-
gu 5 pierwszych minut stresu - w organizmach pod-
danych przeciĘeniom rozwija się często równocze-
śnie z pierwszą - reakcja oporności zwierzęcia. Na-
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Ryc. 2. Zmiany stężenia substancji w osoczy krwi
stępuj e wspomnian e jlż na wstępie opracowania uak-
tywnieni
ganlŹm^
wej i ukł
chów) uczynnia nerwowe szlaki zstępujące z mozgn
do rdzenia nadnerczy, Dochodzi do nasilenia ogólne-
go mechanizmów obronnych organizmu z równoczę-
snym pobudzeniem układu współczulnego - niezależ-
nego od woli zwierzęcia - przygotowujących do wal-
ki lub ucieczki. Uwolnione neurohormony będące
transmiterami tego układu sąptzekaźnikami pobudzeń,
a w tym przypadku hormonami walki, agresji lub
ucieczki przed działantem przykrego dla organizmu
stresora. W fazie stresu zwanej reakcjąalarmowądo-
chodzi zatem do pobudzenia całego organizml czyli
stanu będącego następstwem naporu (wstrząsu) stre-
sora, a następnie do czynnej obrony czyli działania
przeciwwstrząsowego. Stres trwa kilka minut. Zwtę-
rzętapodejmujące walkę (naczelne i szczury) cechują
się silną reakcj ąukładu współczulneg o pTzy z nieznacz-
nej reakcji kortyzolowej. Zwterzęta o charakterze pa-
s}nvnym (conservation-withdrawal) cechuj e silna pa-
rasymp atykotoni a c zynno ś c i s erc a (brad ykar dia) or az
gwałtowna reakcj a podwzgórzowo-przysadkowo-ko-
rowo-nadn er czow ai istotne zwiększenia stężenia kor-
tyzo|uw osoczu krwi (3, 16,20).

T r zęb a zazflaczy c, że pr ze gr any ży j ę w c i ągĘm s tre -

sie, gdyż u takich osobników stwierdza się zwiększo-
ne stężenie hormonów stresowych działających nie-
korzystnie na organlzm. Wynikiem niekorzystnych
reakcji organizmów żywych na stres jest zmniejsze-
nie ilości i obniżeniejakości produkcji orazpogorsze-
nie stanu zdrowia, a zwŁaszcza obnizenie reprodukcji
(24). Stres pozwala na dostosowywanie sięzwierząt
do życtaw warunkach jakich imprzyszło egzystować
i wówczas może mieć działania stymulujące, ale wa-
runki stwarzane oTganizmom żywym ntę zawsze na
takie dosto sowywania pozw alają.
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Aby zwterzę mogło szybko i sprawnie reagowaćna
nagle zmieniające się dla niego niekorzystne zmtany
żywienia czy utrudnienia środowiskowe mobilizuje
ono w s zy s tki e s iły ob ronne or ganizmu, łąc znie z ukła-
dem immunologicznym, wykorzystuj e rezerwy ener-
getyczne serca, wątroby, a nawet i mięśni. Uwalniane
s ą przeto sub stancj e wys oko ene r geĘ czne, łatwo pr zęz
organizm przyswajalne, by mogły pozwolić mu na
pełnąmobilizację i gotowość do rozpoczęcia walki o
pr zetrw anie w zmienionych warunkach.

Jeśli w pierwszej fazie stresu organizm nie zginie
to w drugiej jego fazie (reakcja przystosowanta) zwa-
nej też reakcj ą op orno ś ci lub adaptacj i, przysto sowuj e
się do zmienionych warunków w wyniku działania stre-
sora, głównie poprzezwpŁywy uwolnionych glikokor-
tykoidów, a zwłaszcza kortyzolu i kortykosteronu.
Glikokortyko idy działaj ą b owi em pr zeciw zapalni e,
przeciwwysiękowo, przeciwwstrząsowo, przeciwaler-
glcznlę, przeciwświądowo, a nawet i przeciwbólowo
(1). Równoczesne uwalnianie aldosteronu, hormonu
wzrostu (GH) oraz wazopresyny wraz z hormonami
kory nadne r czy umożIiwi a organizmowi prze trw ani e

mimo szkodliwie dziaŁającego stresu.
Jeśli natężeniebądż czas ttwania dztałania stresora

są ponad mozliwości adaptacyjnę organrzmu, wów-
czasfazaoporności może się rozwinąć w fazęwyczer-
pania, która może prowadzić do rozwinięcia się chorób
znieptzystosowania, a nawet do śmierci (zespół streso-
wy świni - PSS, syndrom białego mięsa u cieląt, hiper-
termia złośliwa koni, świń i człowieka) (10, 11,26).

Jak jń sygnalizowano wcześniej przyczyną stresu
mogą byc rożne czynniki tak żyłvieniowe jak pielęg-
nacyjne bądź środowiskowe. Jędnak najsilniejsze re-
akcje stresowe powodują stresory będące czynnikami
o charakterze emocj onalnym (chwytanie zwierząt, nie-
właściwa obsh,rga, lęk, agresja,izolacja od stada, trans-
port w warunkach niefizjologlcznęgo stłoczenia) oraz
polietiologicznym, a więc mającym równocześnie
miejsce hałasem, zbyt wysokąIub nazbyt niską tem-
p er atur ą c zy w i l gotno ś c i ą p owi etr za, pr zekarmi eni em
lub głodzeniem, brakiem dostępu do wody, zatrucia-
mi czy infestacją pasozytami. Stresory o charaktęrze
emo cj onalnym p owo duj ą naj s i lni ej s ze zabur zeni a pro -
cesów rozrodczych jak i życiowych organizmu (22).

Oprocz wcześniej wspomnianych układów nerwo-
\\Tch stres emocjonalny oraz psychiczny angażule rów-
niez układ limbiczny (podwzgorze, hipokamp, jądra
migdałowate) i pień mózgu, a szczegolnie jego miej-
sce sinawe (locus coeraleus). Pobudzeniu wewnątrz-
mózgowych układów nerwowych (DA-ergicznego,
NE-ergicznego, E-ergi cznę go, cholecystokinergiczne-
go, 5 -HT- e r giczne go, ACh-ergiczne go i p epty der gicz-
nych) i obwodowych układów wegetatywnych towa-
rzy szą: zwiększone napięcie mięśni szkieletowych,
stroszęnie włosów, skurcz mięśni małżowin usznych,
rozszerzenie źrenic, tachykardia, zwiększona siła skrrr-
czów serca, hiperwentylacj a, hipertensj a, zwiększenie
objętości minutowej i wyrzutowej serca, nasilenie tem-

pa metabollzmu1 hipo- lub atonia przewodu pokarmo-
wego już w 10-15 min. od zadziałanta stresora naczas
30-60 min., jeśli stres ma charakter ostry krótkotrwa-
ty (16-18,21).

W warunkach fi zj o 1o g iczny ch zwi ększone stę żeni e
glikokoĘkoidów wę krwi hamuje zwrotnie uwalnia-
nie czynnika podwzgórzowego i ACTH (ryc. 1). W
czasię stresu to ujemne sprzężenie zwrotne ulegaroz-
re gulowaniu, a mech anizm dodatniego sprzężenta
zwrotnego utrzymuje się jeszcze ptzez jaktś okres cza-
su po ustąpieniu działania stresora t przedŁuża jego
skutki. Jak wcześniej wspomniano nadmierne uwal-
nianie glikokortykoidów nie tylko nie ułatwia proce-
sów adaptacji ale substancje te, same, per se,wykazl-
jądziaŁanta stresogenne czyli szkodliwe dla zwierząt.
Stwierdzane jest to po zmniejszonym wydzielaniu ślu-
zl przęz błonę śluzową żołądka czy dwunastnicy w
następstwie czego dochodzi do silnego działantadraż-
niącego, a potem uszkadzającego kwasu solnego żo-
łądka na jego śluzówkę bądż śIuzówkę dwunastnicy.
To powoduje nadżerki śluzówki, rozwtjające się
owrzodzenia, a w dŁuższej perspektywie czasu nawet
perforacje ściany żołądka lub jelita. GlikokorĘkoidy
uwalniane w nadmiarze o dwapniaj ą ko ś ci, zw iększa-
jąc ich łamliwość. Następstwem tych dztałań,razemz
tch działaniem immunosupresyjnym są stany ciężkie-
go upośledzenia czynności organtzmu z nasilonym
rozwoj em infekcj i, groźny ch dla żr1 cia chorób (nadka-
żenia), jaŁowieniem,zmtanamlwtl<ładziętozrodczym,
o słab ienia sprawno ś c i układu immuno l o g lczne go, za-
burzenia w r ozrodzie t niższaprodukcyj n ośc zw ierząt,
nawet żywionych karmą pełnoporcjową (30).

F armako 1o glczne o gr aniczanię lub e liminowani e

następ stw niekorzystn ego działania czynników stre-
sowych polegać moze na ingerencji lekami specyficz-
nie blokującymi wiązanie się znanych substancji en-
dogennych: hormonów, transmiterów lub neuromodu-
latorów ze swoistymi receptorami zarówno w ośrod-
kowych strukturach nerwowych (O[IN) jak i obwodo-
wych zakończentach układów nerwowych (ObLIN) w
tkankach efektorowych lub narządach wykonawczych.
Problem polega w zasadzię, na ptzryróceniu pobu-
dzeń specyficznych i niespecyficznych w układzie
motyw acyj nym zwi er ząt zw any m br zeżny m lub rąb -
kowym. Wprawdzi e autot zy aus tral ij s cy utr zy mlj ą iż
lzwierzątwszystko odbywa się na zasadzię odruchu,
to sądząc po tym jak zwierzęta cierpią jak,,proszą" o
pomoc i ułatwiajączęsto udzielanie im pomocy w usu-
waniu doznańprzyl<rychnie sposób się nie zgodzic ze
stwierdzeniami o znacznym rozwoju psychicznym i
emocj onalnym u niektórych gatunków zvvłaszcza. Tym
b ar dziej, że naw ęt u szczur ów zah ęt hip okamp a i p o d-
wzgórze są na tyle makroskopowo duże, że nie stały
się one takimi dla zwykłej prożnt ekologicznej czy
genetycznej na przestrzeni długieg o już r ozw oju istot
żywych,

Z punktu wtdzeniaklinicznego zflane sąjuż od daw-
na grupy leków zwanychneuroleptykami oraz anksjo-



litykami, które poprzez swoiste kompleksy receptoro-
we w OUN i ObLIN sprowadzaj ąłagodzenie reakcji
zwierzęcia na przyl<re czynniki ekologiczne.

W ostatnich latach ukazuje się wiele prac śwtadczą-
cych o szczególnej roli cholecystokininy (CCK) i jej
interakcji z ęgzo- i endogennymi opioidami w tych sta-
nach(7,25). Wydaje się, ze war1o klinicystów zĘmi
osiągnięciami pokrótce zapoznac. Otóżmając na uwa-
dze fakt, żę CCK działa antagonistycznie w stosunku
do endogerrnych i egzogennych opioidów, a w czasie
stresu uwalniają się one w dużych stężeniach tazęm z
glikokoĘkoidami, naleĘ sądzic, iż sto sowanie specy-
ftcznych antagonistów zwłaszcza ośrodkowego i/lub
obwo CCKtj. CCK, tllubCCKrzła-
godzi pstwa stresu. Takie wyniki uzy-
skano w odniesieniu do stresu jelitowego w ekspery-
mentach nad rozszęrzaniem dwunastnicy. imitującym
wzdęcie lub kolkę jelitowąu owcy. OkazŃo się, ze lor-
glumid jako antagonista receptora CCK, powodował
obnizęnie stęzenia katecholamin i koĄzolu w obecno-
ści stresora jelitowego (Kania i wsp., dane niepubliko-
wane). Ci sami altorzy stwierdzili uprzednio prueciw-
stresowe dziaŁania relanium (Diazepam) u świń tłuma-
cząc to równoczesnym hamowaniem: hiperwenĘlacj i,
tachykardii, hipertermi i, drżeń mięśniowych, występo-
wania plam na skórze, moczenia i defekacji w stresie
transportowym oraz jego antykatecholaminowym i anty-
histaminowym działaniem w teście drażnienia elekĘcz-
nego i w stresie obezwładniającym u warchlaków, Zwa-
żrywszy na fakt, że w stresie mvtększa się istotnie uwal-
nianie DA i NE w strŃturach motywacyjnych mózgo-
wia wydaje się, że zmniejszona czynność neuronów DA-
ergicznych i NE-ergicznych tych struktur jest mechani-
zmęm działania przeciwstre s owe go b ęnzo diazępin, do
których naleĘ wlw diazepam. Z drugiej strony wiado-
mo, żebardziej podatne na dztałanie czynników streso-
wych sąświnie, u których stężenia dA sąistotnie zmniej-
szone w ich jądrze ogonias§zm (nucleus caudatus) mo-
zgu z 10878,3 u świń normalnych do 5961,6 mcgxg-I
tkanki u osobników wrażliwych na shes przy równie istot-
nym zmniej szeniu stężenia wydalanej z moczemDA, od-
powiednio z3I,08 do22,97 mcgl24 h. Przynieistotnych
zmianachstężeń norepinerlrny i epinerfiny (2), podobne
zmiany stwierdzano w substancji czamej mozga prosiąt
oraz świń i owiec wrażliwych na stres (28,3I,32)"

Zasygnaltzowane wyniki świadczą o bardzo waż-
nym elemencie dla zwierząt wrażliwych na stres i też
dla tych, u których próbuje się łagodzić lub elimino-
wać niekorzystne następstwa stresu środkami farma-
kologicznymt o działaniu specyficznym na receptory
Ęch struktur nerwowych, które tworząłańcuch neu-
ronów i ich interakcje w strukfurach motywacyjnych
oun organizmów żywych.
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