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tokę) i przetokę dwunastniczą, Trwające 5 min. roz-
szęrzańe dwunastnicy powodow ane przez mechanicz-
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wów zachowania się zwierząt był też proporcj onalny
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sekwencj i krótkotrwałego działania silne go stre sora,

który uwalnia ostatecznie glikokortykoidy nadnerczo-
we, a zwłas zczakortyzol i/lub kortykoster on (7 , 12) .

Celem niniejszych badań było: a) określenie zmlan
stężenia głównego,,indykatora" stresu (kortyzolu)
przed, w trakcie i po wl,wołaniu atonil żołądka oruz

Ż^runaktywno ś ci mioelekĘcznej j elita w na stęp stw i e

prowokowania umiarkowanego stopnia stresu jelito-
wego, orazb) zmtan w zachowaniu się zwierząt pod
wpływem rozszerzania dwunastnicy, a w szczególno-
śCi c) spraw dzęntęroli ośrodkowej receptora cholecy-
stokininowego klasy CCK-I w mechanizmie stresu
jelitowego przęz dokomorowe (i,c.v.) infuzje lorglu-
midu ń dawkach 0,4 illub 0,8 mg in toto- silnego i
wybiórczego niepeptydowego antagonisty tego recep-
tora, środka aktyrvnego również po podaniu doustnym.
Wiadomo bowiem, że cholecystokinina (CCK) uwal-
nia się w stresie i to ona możę powodowac supresję
adaptacyj n e go działania równo cz e śnie uwalnianych
opioidow (5, 6).

Matetiał imetody

Do doświadczeńużyto 6 dorosłych owiec, mieszańcóW
samic w okresie anoestrus, o masie ciała35-42 kg. Sposób
przygotowantazwterzątdo analiz oraz elektro- i mechano-*] Praca firransor.vana rv ralnach grantu KBN (Nr 5Po6K01519)



glafia motoryki przewodu pokarmowego zostały opisane
w poprzedniej pracy (7). Implantacja kaniul do bocznej ko-
mory rnózgu została rowniez opisana szczegółowo we wcze-
śniejszych pracach (8, 9).

Sposób p rzeprowadzenia doświ adczeń
Doświadczenia wykonano w 3 etapach na nie nakannio-

nych zwierzętach. Te satne zwierzęta użyto do doświad-
czeń trzybotnie w odstępach tygodniowych. Na 72 godz.
przcd eksperynrentem wprowadzano zwierzętom w znie-
czuleniu miejscowym (1,5 rnl 0,5% polokainy) wenflon do
żyĘ dogłowowej powierzchniowej, W I etapie eksperymen-
tow, po umieszczeniu zwierzęcia w klatce i po trwającej 90
min. kontrolnej rejestracji mioelektrycznej aktywnoścl
czynnościowej żołalka i jelita rozpoczynano pobieranie
krwj w trakcie ciągłej rejestracji aktywności mioelektrycz-
nej przewodu pokarmowego wg schematu: -30, 0, 5, 10,

15,20,30,60, 120 min. W ll etapie badań, po 60 min.
kontrolnej rejestracji aktywności zołądka oraz jelita zwie-
zętom infundowano i.c.v. 0,1 ml 0,9oń roztworu NaCl, a

przez przetokę dwunastniczą wprowadzano balonik gumo-
\vy o długości 10 cm, pobierano krew balonik pozostawia-
no na 30 min., na nowo pobierano krew, po czym balonik
napełniano wodą w objętości 40 ml (RD40) lub 80 ll1
(RD80) i to rozciąganie ściany dwunastnicy utrzymywano
przez 5 min., pobierając próbki do analiz wg schenatu po-
danego w I etapie pracy, przy ciągłej rejestracji mioelek-
trycznej aktywności c zynno ściowej przewodu pokarmowc-
go. Po uzyskaniu przekonywujących wyników, zaniechano
doświadczeń z RDB0, gdyż te jak i uprzednie doświadcze-
nia wykazały zbyt gwałtowne zmiany w stężeniach korty-

powierzchniowej umieszczano wenflon. Dla określenia stę-

żeniakortyzolu, pobierano 2 ml krwj do 10 ml probówek z
heparyną utrzymyłvanych na lodzie i po odwirowaniu pró-
bek osocze krwi przechowywano w temp, -20"C aż do cza-
su wykonyw anta analtz. Każdorazowo w grupach zwierząt
badanych, krew pobierano wg tego samego schematu: kon-
trola 1 (-30 min,), kontrola 2 (0 min.), 5, ] 0, 15, 20,30,60
oraz Iż0 min, po RD40 (bądź RD80) lub lorglumldzie +

RD40. Oznaczanie stężenia kortyzolu w osoczu wykonano
metodą radioimmunologiczną (2, 15). Czułość metody
wynosiła 4-7 nmollml, błąd wewnątrzseryjny 3,05oń, a

międzyseryjny 1 0,0 + 0,Ioń.
Obserwacje kliniczne i behawioralne dotyczyły określa-

nia zmian w liczbie oddechów, skurczów serca oraz obja-
wów zachowania takich jak beczenie, moczenia, defeka-
cje, pokładanie, wspinanie (tab. 1).

Analizę statystyczną wyników wykonano przez porów -

nanie wartości kontrolnych z tymi, które otrzymano po za-
działaniu czynnika mechanicznego (RD) oraz uprzedniej
premedykacj i 1orglumi de r,n, przy zastosowaniu wieloczyn-
nikowej analizy wariancji (ANOVA), a istotność statystycz-
ną wyników oceniono testem post hoc Tukeya-Kramera.
Wyniki podano jako średnie + SEM na podstawie danych z
dwu eksperymentów wykonanych na każdej z 6 owiec (7),

Wyniki i omówienie

Srednia liczbawyładowań czynnościo!\rych żw aQza,

czępca i trawieńca zwierząt, którym na 30 min. przed
RD, tj. po wprowadzeniu doń pustego balonika gu-
mowego o długości 10 cm wynosiła kolejno: I,36 +

zolu (7), a pilotazowe eksperymenty
rvskazały równiez na zbyt gwałtowne
zmiany w objawach zachowania się te-
stowanych zwierząt (tab. 1).

W Ill etapie powtórzono schemat po-
stępowania, rejestracji oraz pobierania
krwi z etapu drugiego z tyn wyjątkiem,
ze na 10 i/lub 15 min, przed epizodem 5

min. fiuż tylko RD40) infundowano w
ciagu 1 min. do komory bocznej mózgu
lorglumid w dawce 0,4 i/lub 0,B mg łr
toto, wyliczonej na podstawie poprzed-
nio testowanych już antagonistów CCI(
takich jak L364.'718 czyL365.260 ana-
lizowanych pod kątem ich działania
przeciwopioidowego ( 1 1).

Eksperymenty prowadzono w oparciu
o przepisy międzynarodowe (14) jak i

krajowe, dotyczące ochrony zwierząt
(21) na podstawie zgody III Lokalnej
Komisji Etycznej Nr 9/2001 z dnia
11.01.200l r. Po zakończeniu doświad-
częń zwierzęta usypiano dożylną iniek-
cją Morbitalrr (Biowet), a tusze utylizo-
Wano.

Określanie stężenia kortyzolu w
osoczu krlvi

Na 72 godz. przed planowanym eks-
perymentem, zwierzętom w znieczule-
niu rniejscowylT}, w żyle dogłowowej

Tab. 1. Objał,.v towarzyszące bólowi trzewnemu związanemu zróżnym stopniem
5 min. rozszerzenia drvunastnicy (RD) owcy

Objaśnienia:
(n-6)

0 biętoś ć

H20 d0 RD

Czas

-5 l 5 10

RD 40

RD 80

hamowanie motoryki czepco-żwacza

oglądanie się dookoła

oddawanie kału i/lub moczu

ruchy głową (potnąsanie)

przeciąganie się

zgnytanie zębami

pokładanie się

be cze n ie

hamowanie mOtoryki czepco-żwacza

oglądanie się dookoła

oddawanie kału i/lub moczu

ruchy głową (potrząsanie)

plzecią9anie się

zgrzylanie zębami

pokładanie się

b ecze n ie
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brak, + sporadyczne, ++ dość częste, +++ częste. Fłł* bardzo częste,
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2). IJzyskane wartości nte mtaĘ zna-, 9

mionróżnic istotnychwporównaniu,!,__,
do stwierdzanych przed wprowadze-

-ł- Kontrola --ł- Lotglumid

+ RD40 -ł_ Lolglumid + RD40 l:

niem balonika do dwunastnicy, tak BD 80 mln

Ryc. 1. Elekt
(c), dwunast
wskazujący

kiemo długości 10 cmwypełnionym przezlmin.) na

wodąo temp. ciaław objętości 40 ml żołądków i żołądk

rńłol iltuu so -r inńsol powo- dowania c"ynnbścio*e jelita cienkiego i grubego (owca nr l). Czas - 1 min,

dowało jlżw trakcie orazpo zakoń-
czeniu 5 min. epizodu RD -propor- 6
cjonalne do siĘ rozszerzania dwu-

(ryc. 1). Działante hamujące ltrzy- § ^

mywałó sięprzez czas trwający po- Ę 3
wyżej 20 min. od zakończenia RD i 3
było istotne staĘsĘcznie (p < 0,05) Ę Z
w porównaniu do wartości kontrol-
nych. 1

Ęlko w czasie pierwszych 3 min.
epizodów RD40 oraz RD80, jakteż 0

około 12 mtn. po ich zakoiczentu. 0 5 10 15 20 25 30 min

istot- Ryc. 2. Działanie wce 0,8 mg
CZYW- ii toto na liczbę n. RD40 w
dWU- porównaniu do k

nastnicy, acałyczaswjelicieczczym bbjaśnienia: * i **' po iniuzji

oapowióaniodo5,8 iz,ti10,6ś+ ,uń"golorglumidu,odpowiednionapoziomiep<0,05iP'o,0ot(ANoVAitest
3,Żlmtn. oraz błonie mięśniowej post hoc Tukeya-Kramera)

i okrężnicy od-
I,0 iŻ,9 +1,3/min. (ryc. 1). działanie istot
zę działania oraz dhżą trwające nej(ryc.Z lumi

hamowanie czynności mioelektrycznejimechanogra- dawkach SocZ

ficznej zołądka stwierdzono po-rozci-ągnięciu 80 ml 10,01 * 3,5 w kontroli do 5,63 + 2,01w 15 min. Po
woay(nosb) (ryc. 1 i 3), jeónakze z iwagt na zbyt jego infuzji, ale wpłyłv ten nie był istotny statystycz-

intenslłvnąreakcję bólowązwierząt(tab. 1) zrezygno- nie (ryc. 4).

wano 
-ztego 

etapu praay w dalszyóh eksperymentach Wpływ premedykacji lorglumidem na zmianY
zewzglę{ów etycznycń. aktywności czynnościowej żołądka spowodowane

Rozciąganie dwunastntcy 40 ml wody (RD40), a

wcześniej też 80 ml (RD80) (7) powodowało istotnie
statystyczne zwiększenie stężenia kortyzolu w osocztl
krwi owiec: 10,51 +2,66 w kontroli do24,72+8,25
w czasie trwania RD40 do 34,44 + 5,46 nglml (p <
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mln + BD 40

Lotglumid 0,8 mg w 200 pl 0,9% t{aGl

Ryc.3. Wpływ 10 min. i.c.v. premedykacji lorglumidem w dawce 0,8 mg in toto na
hamujące działanie RD40 na motorykę żołądka oraz jelita u owcy nr 1.
objaśnienia: elektromiogramy czępca (a), żwacza (worek dogrzbietowy - b; worek
dobrzuszny - c), trawieńca (d), dwunastnicy (e),jelita ślepego (f) i okrężnicy (g). Czas

1min.

1 ! kontrola l

2 E 15 minut p0 inluzii 
:]lorglumidu :]

3l5minutpoRD40 
'

4 ! w trakcie RD 40 po 
];

premedykaciilorglumidem 
l]

5 5minpoRD40po ,;

plemedykacji lotglumidem .

premedykaciilOrglumidem 
.]

7!ssminpORD40po ,:

plemedykac|i lolglumidem,,,

8 8s min po RD 40 po

premedykaciilOrglumidem .

Ryc. 4. Wpływ lorglumidu stosowanego i.c.v. w dawce 0,4 mg in loto na stężenia
kortyzo|u przed, w trakcie i po RD40 w porównaniu do kontroli (l00 pl 0,9"ń
NaCl), (n:6 + SEM)
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nież ośrodkowego antagonisty ale
receptorów CCK,, Z tym zastrzeżę-
niem, żę działani'a biologiczne pep-
tydowego dewazepidu są wielokrot-
nie silniejsze od antagonisty zasto-
sowanego w Ęch badaniach, d. lor-
glumidu, Ten ostatni ma przewagę
naddęwazępidem, bo oprocztego że
łatwo rozp,lszczasię w wodzie to wy-
kazuje również swoje działania po
stosowaniu per o8 czego nie czyni
dewazepid, Brak danych na tęmat
stosowania lorglumidu u owiec
utrudnia saĘsfakcj onuj ącą dyskusj ę
uzyskanych wyników.

Prezentowane wyniki potwierdza-
jąrenlJtaĘ poprzednich badań (7, I0,
12) dowodzące, że w następstwie
rozciryania ściany dwunastnicy 40 i
80 ml wody dochodzi do wywołania
stresu jelitowego (o charakterzę ft-
zy czno - ęmocj onalnym). Ból wisce-
ralny bowiem uczynnia reakcję alar-
mowąw organizmie, w wyniku któ-
rej dochodzi do pobudzenia osi
współczulno-rdzeniowo-nadnerczo-
wej. Znajduje to potwierdzenie eks-
pe4rmentalne w róznego rodzaju stre-
sach (22) pod postacią znamiennego
zwiększenia stężenia katecholamin
nadnerczowych u owiec (2, 13) i dro-
biu (3,4, 18). Rozciągnięcie ściany
dwunastnicy spowodo w ało też akĘ -
wacj ę osi podwzg orzowo-przysadko-
wo-korowo-nadnerczowej, a w kon-
sekwencji istotne zwiększenie stęze-
nia kortyzolu w osoczu krwi. Po-
twięrdza to wcześniejsze dane o na-

lorglumidem w w/w dawkach nie zmieniała działania
zwiększającego RD na stężenie osoczowe koĄzolu
zawyjątkiem samego epizodu RD oraz 5 min. okresu
po zakończeniu tego rozszęrzania. Kontrolne stężenia
osoczowek ące 10,5I+2,66nglmlpo
stosowaniu 0, mviększaĘ się kolejno
dO I3,]4 + w czasie trwania RD, do
24,65 + 5,44 (p < 0,05) w 5 min, po jego zakończeniu
oraz do 5I,54 +2,74 (p < 0,001) w 25 min. i 55,63 +
2,80 nglml (p < 0,01) w 55 min. i do 36,49 + 5,38 ngl
ml (p < 0,01) w 85 min. po zakończeniu rozszerzania
dwunastnicy,Te zachęcające wyniki uzyskane po sto-
sowaniu lorglumidu w premedykacjt przedRD40, ale
nie całkiem jednoznaczne, mogą byc może wskazy-
wać na nieadekwatność zastosowanych dawek anta-

teżi.c.v. te samę dawki dewazepidu (L364.718) rów-

silonym uwalnianiu kortyzolu u owiec w stresie od-
osobnienia (13),

Z dotychczasowych danych na temat biomolekular-
nego powstawania zjawisk stresowych u ludzi i zwię-
rząt wynika, że tak ból ostry jak i tępy ale dh.rgo się
utrzymuj ący, mogą spowodowaó uogólnioną reakcj ę
stresową. BoI, zwłaszcza wisceralny angażuje w swe
mechanizmy komponent opioidowy, uwalniając wła-
sne morfiny (opioidy) oraz system bramkującego ha-
mowania przewodnictwa bólu (16,I] ,20). Inny kom-
ponent bólu i zjawisk znimzwiązanych stanowi skła-
dowa nieopioidowa (5, 6, 11). Składowąnieopioido-
wą tworzą układy serotoninergiczny oraz katechola-
minowy, zwłaszczanoradrenerg iczny, z ich odpowied-
nimi przekaźnikami: serotoniną (5-HT) oraz norepi-
neĘną (NE) Okazało się, że metysergid, mieszany
antagonista receptorów 5-HTr/5-HT, stosowany i.c.v.
lub i.v. albo spiroksatryna wybiórczy antagonista re-
ceptorów 5-HTlA oraz ritanseryna wybiórczy antago-
nista receptora 5-HT, stosowanie i.c.v. lub i.v. znoszą
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całkowicie hamujące działanię RD40 na motorykę
przedżołądków i trawieńca u owcy (1). Sugerowałoby
to, że RD hamuje motorykę żołądka owcy w wyniku
pobudzenia receptorów S-HT'A oraz 5-HT, na wyso-
kości ośrodkowego układu nerwowego (oun) oraz re-
ceptorów obwodowych 5-HT,, jako że granisetron (an-

tagonista tej klasy receptorów wstrzyknięĘ i.v. rów-
nteż zapobiegał hamującemu wpływowi RD40 na
motorykę żołądka owcy ( 1 ) . W wy zw alantu t pr zekaż -

nictwie bodźców nocyceptywny ch zaangażowany j est
również układ noradrenerglczny, a szczegó|nie jego
receptory klasy ar. Wiadomo bowiem, że agoniści tej
klasy receptora dŻiałać będą m.in. analgeĘcznie tak
j ak to czyni ksylazyna, kloni dyna czy glanabenz (20).
Antagoniści tych receptorów działaó będą w sposób
prze c iwny, b ędą zwięk szac wr ażIiwo ś ć organ lzmu na
ból czyltpowodować hiperalgezj ę. Wyniki doĘ chcza-
sowych naszych prac wskazują że CCK-8 infundo-
wana w rcżnych dawkach i.c.v. u owcy powodowała
zarówno zaniechanie przyjmowania karmy (utrata ape-
tytu towarzyszy również stresowi), jak i hamowanie
aktlłvno ści czynno ś c iowej mio elektry cznej i mecha-
ntcznej żołądka oraz istotne (napoczątku jej działa-
nia) pobudzenlę czynności skurczowej jelita cienkie-
go (nasilenie cykli dwunastniczych MMC) przy ha-
mowaniu akĘwności elektrycznej jelita ślepego oraz
okrężnicy (8, 9).

Ośrodkowe działanta modulujące CCK na aktyw-
ność mioelektryczną różnych odcinków przewodu
pokarmowego są zupełnie podobne do ośrodkowego
działania opioidóq a zwłaszcza DAGO - agonisty
ośrodkowego receptora p-opioidowego oraz DPDPE
- agonisty receptora ó-opioidowego (11). Wszystkie
one hamują motorykę żołądka (żwacza, czepca, tra-
wieńca) oraz jeltta grubego (jelito ślepe okrężnica)
owcy, a p obudzają mio elektry czną aktywno ś ć ś c iany
jelita cienkiego (dwunastnica, jelito czcze) (8, 9). Po-
nięw aż antagoniści kompetycyjni receptorów obwo-
dowychklasyCCK, (de ośrod-
kowych klasy CCK, ( i i.c.v.
zapobiegajądziałanióm i CCK
na przewód pokarmowy,utrzymuje się, że w hamują-
ce jak i pobudzające działania opioidów na rózne od-
cinki tego układu zaangażowane sątez ośrodkowe re-
ceptory klasy CCKI, a więc te o charakterze obwodo-
wyl11, tzn, znajdująóe się w najwięks zym zgęszczeniu
w śluzówce przewodu pokarmowego (1i). Potwier-
dza się więc istnienie antagonizmu pomiędzy CCK a
opioidami le cz w tch działaniach anal getycznych. S ą-
dzi się, że modulujący wpĘrv CCK na zdolność trans-
misji bodzców nocyceptyr,vnych polega na tym, że jej
receptory znaj duj ą się na zakoiczeni ach opio idergicz-
nych, a pobudzenie tych receptorów przęz CCK po-
woduje nasilone uwalnianie glutaminianu oraz neuro-
ktn z zakończeń opioidergicznych, a także pobudze-
ni e p o st s yn apĘ czne n euronów pr zekazuj ący ch b o dź-
ce nocyceptywne (19). Dochodzlłoby więc do torowa-
nia przepĘwu impulsów nocyceptywnych i przeciw-

działania analgezji poopioidowej. W zależności od
charakteru czynno ści organizmu modulowany ch przez
endogenne opioidy i uwalnianąprzyżyciowo CCK,
mechanizmy tych działaimogąbyó różne. Han i wsp.
(5) sugeruj ą że zarowno w badantach in vitro jakteż
in vi vo interakcj e CCK z opioidami zacho dząna r óż-
nych poziomach szlaków transbłonow e go pr zekaźntc -
twa doznań nocyceptywnych. Najważniej sze zmlany

lności wIązanla
klasypircoraz
owegowolnych

jonów Ca2* w przeciwieństwie do męchantzmll dzia-
łania ana|getycznego opioidów endogennych, które
uwalniane są w stresie. U owiec głównym opioidem
uwalnianym w czasie stresu jest B-endorfina (17).
Opio idy działają analgety cznie w stre si e ftzy czny m
zmniejszając stężenie wewnątrzkomórkowe wolnych

j onów Ca1* | przęz to hamuj ą p rzęw odzęnie bodźców
nocyceptywnych (5). Dynamiczna równowaga pomię-
dzyanalgetycznymdziałaniemopioidówatorującym
czuctebo\ll działaniem CCK może sŁużyójako głów-
ny czynnik determinujący dla niektórych reakcj iflzjo-
logicznych,włączając w nie również reakcję na dzta-
łanie czynnika uszkadzającego jakim jest silny ból
trzewnyspowodowanynagĘmmechantcznymrozsze-
rzeniem jelita. Ponieważ lorglumid- specyficzny an-
tagonista środkowych receptorów CCK- 1 zmntejszał
lub hamował objawy działania stresora jelitowego,
należy sądzic, że następstwa działania RD40 sąkon-
sekwencją pobudzania receptorów CCK aniżeli blo-
kowania receptorów opioidowych. Hipoteza ta wyma-
ga j ednak udokumentowania doświadczalnego, choć
jest prawie pewne, żęw czasie działantastresora uwal-
niają się w mózgu duże stężenia CCK-8 (6).

Wnioski

1. Rozciąganie ściany dwunastnicy powoduje pra-
wie natychmiastowe hamowanie czynności mioelek-

Ę cznej i m otory c zn ej żołądka, p o c z ątkow e p obudz e_-

nie aktywności mioelekĘcznej dwunastnicy, a następ-
nię I2 min. jej hamowanie, pobudzanie czynności je-
Iita czczego, jelita ślepego i okrężnicy oraz znamien-
ne zwiększenie stężenia korĘzolu w osoczu krwi przy
ogólnie znanych objawach pobudzenia ruchowego
czyli stres jelitowy.

2. Lorglumid wstrzykiwany i.c.v. w dawkach 0,4 ii
lub 0,8 mg in totow ciągu 1 min, na 10 illub 15 min.
pr ze d r ozctągani em dwunastnic y zap obie ga ni ekorzyst-
nym wpływom jej rozszęrzania na motorykę przewo-
du pokarmowego, objawy zachowania ogólnego oraz
na zwiększenie stężenia kortyzolu podczas i w 5 min.
po zakończeniu 5 min. trwającego epizodu Iozszęrza-
nia dwunastnicy.

3. Antagonista ośrodkowych receptorów CCK-I
możebyć skutecznym środkiem przeciwstresowym w
atonii żołądka spowodow anej r ozctąganiem ś ciany
dwunastnicy ( stre s ftzy czno -bó l owo - emo cj onaln}) u
owcy.
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MACK R., MIKHAIL B., MIKHAIL M.: Wórter-
buch der veteriniirmedizin und Biowissenschaften:
Deutsch-English-Franzósisch. 3. Auflage (Słownik
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Jest to trzecie wydanie tego cennego opracowania. tym
razem rozszerzone o język francuski i częŚĆ łacińską,
Pierwsze dwa wydania były ograniczone do dwóch ję-
zykow niemieckiego i angielskiego i ukazywały się w
latach 1988 i 1996 . Zakres słownika Tozszęrzono z20
tysięcy do 30 tysięcy terminów, atakże o układ tezaurus
tj.każdy prawie termin został wzbogacony o synonimy,
pokrewne określenia, antonimy i rodziny terminów wy-
wodzących z pierwotnego pnia. Uczyniło to słownik tym
b ar dziej intere suj ący.

Słownik składa się z czterech części: angielskiej, nie-
mieckiej, francuskiej i łacińskiej. W trzech pierwszych
zestawiono ok. 30 tysięcy terminów w układzie - np.
dla języka angielskiego: określenie angielskie i jego od-
powiedniki w j. niemieckim, francuskim, łacińskim oraz

synonimy i określenia pokrewne. Część łacińska jest
skromniejsza ilościowo, gdyż obejmuje 9.400 terminów,
obok których podano ich odnośniki w 3 podstawowych
językach, tj. angielskim, niemieckim i francuskim. Au-
torzy rozszerzyli częśc łacinską w porównaniu do po-
przednich wydań, gdy ż okazało się, że j ęzyk ten j est rze-
czywiŚcie pomocny w precyzyjnym odczytaniu wielu
tekstów.

Książka jest cennym opracowaniem) zwłaszcza dla
ty ch, ktorzy czytają ob cojęzy czną literaturę. Jej zakres
pojęciowy obejmuje świat zwierząt z podaniem nie tyl-
ko gatunków i ras ale i związanych z nimi określeń, a
następnie rośliny, zwłaszcza toksyczne, lecznicze i sta-
nowiące karmę dla zwieruąt.Prócz tego słownik podaje
terminologię z zakresu weterynaryjnych i zootechnicz-
nych nauk podstawowych.

Książka wydana została w efektownej oprawie i na
doskonałym, cienkim papierze. Jest to wartościowa po-
zycja, którą winna posiadać każda biblioteka weteryna-
ryjna i zootechniczna, a także posługujący się obcymi
j ęzykami przedstawiciele biologi czny ch zawodów.

E. K. Prost


