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Effect ot Helicobacter!ike otganisms on the numbet of gasfuic endoctine cells in dogs
Summary

The aim of the study was to estimate the effect of gastric Helicobacter-like organisms and gastritis on the
number of G and D cells in the gastric glands of dogs. Tests were performed on 94 dogs using light microscope
evaluation of gastric samples. Immuno-histochemical methods using primary antibodies against gastrin and
somatostatin were performed in 60 selected cases. The prevalence of Helicobacter-like organisms in the
population of the examined dogs was as high as 85,107o. Helicobacter-like organism infections influenced
the number of endocrine cells: the number of G cells as well as the number of D cells increased, while the ratio
of gastrin to somatostatin cells in the antrum g|ands decreased. The inflammatory proces§ did not influence
the number of G cel|s and D cells and the ratio of G cel|s to D cells in the glands of the gastric antrum. It seems
that a|terations in the number of endocrine cells do not affect gastric function because the majority of the
investigated dogs did not show any clinical signs of gastrointestinal diseases.
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Jednym z regulatorów funkcji przewodu pokarmo-
wego jest system komórek wydzielania wewnętrzne-
go określanego mianem APUD (amine precursors up-
take decarboxylation). W skład tego układu wchodzą
m.in. komórki D produkujące somatostatynę, stwier-
dzanę w całej błonie śluzowej żołądka i komorki G
produkujące gastrynę, zloka|tzowane głównie w częś-
ci odźwiernikowej. Gastryna pobudza komórki okła-
dzinowe do produkcji i wydzielania kwasu solnego
bezpośrednio (17) lub pośrednio poprzez uwalnianie
histaminy z komórek ECL (enterochromafin-like cells;
33). Somatostatyna hamuje wydzielanie gastryny
i kwasu solnego z odpowiednich komórek żołądka
i dwunastnicy (20). Wpływ na wydzielanie somatosta-
tyny wywiera m.in. obecność pokarmu w żołądku,
obecność kwasu solnego, atakże cholecystokinina (6).
W wielu procesach chorobowych występuje hiperpla-
zja komórek G z hipergasĘnemią np. w przewlekłych
stanach zapalny ch czy wrzodach żołądka (32) .

Wiadomo, że Helicobacter pylori jest drobnoustro-
jem patogennym dlaludzi (9). Zakażente Helicobac-
ter pylori zakłóca prawidłowę działanię bariery ślu-
zówkowej, wpływa na tempo proliferacji komórek
nabłonka żołądka, a także j e st o dp ow iedzialne za za-
burzenia wydzielania żołądkow ego. Helicobacter py-
lori u ludzi możę powodować zwiększenie wydziela-
nia kwasu solnego u osób z wrzodem dwunastnicy

i zmniej szać j e go pro dukcj ę u p acj entów z r akięm żo -
łądka (6).

U psow bardzo często występuje zakażęnie drobno-
ustrojami z rodzajll Helicobacter. Dotychczas z żo-
łądka psów wyizolowano: Helicobacter felis (I8),
Helicobacter bizzozeroni (72), Helicobacter salomo-
nis (15). Drobnoustroje te sązallczane do gastric He-
licobacter-like organisms, określanych skrótem GHLO.
Jak dotąd wpływ tych drobnoustrojów na błonę śluzo-
wą zołądka psów jest słabo poznany i podzielone są
zdania na temat ich patogennego działania (7, 14,22,
27 -3l). Wiadomo natomiast, że stany zapalne żoŁądka
o charakterze przewlekĘm stwierdza się często przy
obecności GHLO (13 , 27). Celem badań było określe-
nie wpłyrvu drobnoustrojow o morfologii Helicobac-
ter spp. oraz zapalenla żołądka na liczbę komórek G
i komórek D w gruczołach błony śluzowej u psów.

Mateliał imetody
Materiał do badań stanowiły wycinki błony śluzowej

trzonu i części odzwiernikowej zołądka pochodzące od 9l
psów, obu płci i różnych ras, poddanych eLltanazji z róż-
nych wskazań lekarskich. Sekcję zwłok rozpoczynano
w okresie do 15 minut od chwili śmierci, W 3 przypadkach
materiał uzyskano w czasie zabiegu operacyjnego.

Preparaty mikroskopowe barwiono metodą przeglądo-
wą henlatoksylina-eozyna, w celu uwidocznienia drobno-
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ustrojów w błonie śluzowej stosowano barwienie barwni-
kiem Giemsa i srebrzenie metodąWarthin-Starry. Identyfi-
kacji drobnoustrojow dokonywano na podstawie badania
testem ureazowylll (Szybki Test Ureazowy opracowany
i wyprodukowany w Ins§łucie Zywności i Z}r,vienia w War-
szawie) wycinkow błony śluzowej, a także na podstawie
badań w mikroskopie elektronowym transmisyjnym. Nasi-
lenie kolonizacji drobnoustrojów o morfologii Helicobąc-
ter spp., charakter i nasilenie zapaleniabłony śluzowej żo-
ła.dka określano w oparciu o wizualną skalę stworzoną
w oparciu o system Sydney (B), zaadaptowaną i wystanda-

ryzowanądo stosowania u psów przezHapponena i wsp.
(13). Skala wizualna jest zalęcanaprzez ACYIM Consen-
sus Steatment do stosowania u psow (30). Szczegółowej
oceny nasilenia kolonizacji GHLO dokonywano poprzez
określenie średniej Itczby drobnoustrojów o cechach mor-
fologicznych Helicobacter spp. w 10 polach widzenia mi-
kroskopu świetlnego przy powiększeniu 400 razy. Na tej
podstawie kolonizację określono jako: 0 -brak-nie stwier-
dzono drobnoustrojow w zadnym z wycinków błony ślu-
zowej żołądka, I nięznaczna- pojedyncze drobnoustroje
w polu widzenia, 3 - kolonizacja- powyzej 10 drobno-
ustrojów w polu widzenia.

Z dalszychbadań wyeliminowano przypadki, w których
stwierdzano cechy innej nlż zapalenie choroby żołądka,
zw ier zęta zbyt mło de (u których stwierdzono odmienną niz
u zwierząt dorosłych architektonikę zołądka), a takze psy,
u których stwierdzono występowanie w zołądku bakterii
innych niz GHLO. Z tego tez względu do dalszych badań
wytypowano 60 psow. Zwierzęta te podzielono na 6 grup,
jako kryterium podziału brano pod uwagę nasilenie kolo-
ntzacli błony śluzowej przez GHLO, atakże występowa-
nie lub brakzapaleniażołądka: grupa HOG0 (brak koloni-
zacji, brak zapalenia żołądka, n : 6) grupa kontrolna;
grupa Hl (nieznaczna kolonizacja, n : 27) zwierzęta,
u których stwierdzono nieznacznego stopnia kolonizację
błony śluzowejprzez GHLO; grupaH2 (kolonizacja znacz-
na, n - 23) - zwierzęta, u ktorych stwierdzono znacznego
stopnia kolonizację błony śluzowej przez GHLO; grupa
H+GO (n : 2I) zwierzęta, u których stwierdzono obec-
ność GHLO, ale nie stwierdzono zapaleniabłony śluzowej
w obu częściach żołądka; grupa G0 (brakzapaleniażołąd-
ka, n : 28) zwierzęta, u ktorych ani trzon, ant część odż-
wiemikowa żołądka nie wykazywały cech zapalenia; gru-
pa G+ (zapalenle żołądka, n : 16) - zwierzęta, u których
zarówno trzon, jak i częśc odźwiernikowa żołądka objęte
były procese m zapalny m.

Do identyfikacji poszczególnych komórek układu wy-
dzielania wewnętrznego w gruczołach żołądka psów sto-
sowano badanie immunohistochemiczne. Przed przystąpie-
niem do barwienia skrawki poddawano rutynowemu pro-
cesowi odpara fi nowania.

Komórki D identyfikowano przy użycitl przeciwciała
poliklonalnego Rabbit Anti-Human Somatostatin firmy
DAKO w rozcieńczeniu 1 : 200 (wg zalecęń producenta).
Komórki G identyfikowano przy uży ciuprzeciwciała poli-
klonalnego Rabbit Anti-Human Gastrin firmy DAKO
w rozcieńczeniu 1 : 100. Po inkubacji i płukaniu w buforze
nakładano kompleks DAKO EnVision+TM, Peroxidase,
Rabbit zgodnie z zaleceniemproducenta, po czym inkubo-

wano ponownie w komorze wilgotnej przez3) min. w tem-
peraturze pokojowej. Następnie płukano w buforze TRIS
i nakraplano ro ztwór dw uaminob enzy dy ny, przygotowany
wg zaleceń producenta, pod kontrolą mikroskopowąaż do
uzyskan ia reakcj i barwnej,

Liczbękomórek G i D ustalano poprzez określenie śred-
niej |iczby komórek immunoreaktywnych z I0 pól widzę-
nia mikroskopu świetlnęgo przy powiększeniu 400-krot-
nym. Komórki G liczono w strefie pośredniej gruczołów
części odźwiemikowej zołądka. Komórki D liczono zarów-
no w błonie śluzowej trzonll,jak i części odźwiemikowej.
Wyniki przedstawiano jako stosunek komórek G do komó-
rek D w błonie śluzowej żołądka.

W celu określenia istotnych statystycznieróżnic pomię-
dzy b adanymi grupami sto s owano te st M anna- Whitneya.

Wyniki iomówienie
Drobnoustroje o cechach GHLO stwierdzono w ba-

daniu histologicznym u 85,I0%obadanych psów
(ryc. 1). Ich obecność potwierdzono na podstawie do-
datnich wyników testu uręazowego oraz charakterys-
tycznego obrazll w mikroskopie elektronowym trans-
misyjnym, który ujawnił dwie morfologiczne formy
tych drobnoustroj ów: Helicob acter felis -Ilke, Helico -
b act er bizz oz eroni-like. Obecnośc stanu zapalnego
przynajmniej w jednej części żołądka stwierdzono
l38Yo badanych zwierząt. Zapalente żołądka, które
stwierdzano w badanym materiale miało na ogół ce-
chy przewlekłego zapalenia,jedynie w dwóch przy-
padkach ocenionojejako zapalenie ostre o charakte-
rze krwotocznym.

Komórki G stwierdzano jedynie w gruczołach częś-
ci odźwiemikowej żołądka. WystępowaĘ one najlicz-
niej w strefach po średnich gruczołów, poj edynczo byĘ
widoczne u podstawy gruczołów oraz pośród komó-
rek śluzowych powierzchniowych (ryc. 2).

Komorki D występowaĘ zarówno w gruczoŁach
trzonll,jak i części odźwiernikowej żołądka. W trzo-
nie skupione były najczęściej u podstawy gruczołow,
a pojedyncze komórki były rozproszone na długości
c Ńy ch gruczołow. W częś c i odźwiernikowej komorki

Ryc. 1. Drobnoustroje o morfologii Helicobacter spp. w świet-
le gruczołów właściwych żołądka psa: srebrzenie met. War-
thin-Starry, pow. 1000 x



Ryc. 2. Komórki G w gruczołach części odźwiernikowej żo-
łądka psa (ciemnobrązowe); barwienie imm u nohistochemicz-
ne przeciwciałem przeciwko gastrynie, powiększenie l00 x

Ryc. 3. Komórki D w gruczołach części odźwiernikowej żoląd-
ka psa (ciemnobrązowe); barwienie immunohistochemiczne
przeciwcialem przeciwko somatostatynie, powiększenie 400 x

D były najliczniejsze w strefie pośredniej gruczołów
(.yp 3)

Srednią liczbę komórek G w części odźwierniko-
wej żołądka, komórek D w gruczołach części odźwier-
nikowej itrzonię żołądka oraz stosunek liczby komó-
rek G do liczby komórek D w gruczołach części odż-
wiernikowej żołądka przedstawiająryc.4 i 5.

Liczbakomórek G byŁa istotnie wyższa (p < 0,00 1 )l zwterząt w grupach, w których stwierdzono obec-
ność GHLO (grupy H+GO, HI, H2) w stosunku do
zw ier ząt z grupy kontro lnej (grupa HOG 0), była także
wyższa (p < 0,001) u zwierząt w grupie ze znaczną
kolonizacją GHLO (grupa H2) w stosunku do zwie-
rząt z pozostałych grup. Nie stwierdzono istotnych
różnic dotyczących liczby komórek G pomiędzy
zwterzętamt z Brup, w których nie stwierdzono zapa-
lenia żołądka (grupa G0) a zwterzętami z grupy, w któ-
rejrłystępowało zapalenie zołądka (grupa G+).

Srednia liczba komórek D w gruczoŁach części odż-
wiernikowej żołądka była istotni e wyższa (p < 0,00 1 )
uzwierząt w grupach, w ktorych stwierdzono koloni-
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zacjębłony śluzowej przez GHLO (grupy H7, H2,
H+G0) w stosunku do zwierząt z grupy kontrolnej (gru-
pa HOG0). Nie stwierdzono istotnych statystycznie
różnic odnośnie do tego parametru pomiędzy zwle-
rzętami z grupy bez zapa|enia zołądka (grupa G0)
a zwterzętami z grupy z zapalentem żołądka (grupa
§+). Srednialiczba komórek D w gruczołach trzonu
żoŁądka była istotnie wyższa (p < 0,001) lt zwierząt,
u których stwierdzono kolonizację GHLO ibrak za-
palenia żołądka (grupa H+G0) niżlzwięrzątz grupy
kontrolnej (grupa HOGO), a takżę l zwierząt z grapy
b e z zap alenia żołądka ( grup a G 0) niż u zw ter ząt z gru-
py z zapaleniem zołądka (grupa G+).

Stosunek liczby komórek G do liczby komórek D
w gruczoŁach części odzwiernikowej zołądka był istot-
nie wyższy (p < 0,01) lt zwierząt z grupy kontrolnej
(grupa HOGO) w stosunku do zwierząt, lt których
stwierdzono kolonizacj ę błony śluzowej przez GHLO
( grupy H+G0, HI, H2). Nie stwierdzono i stotn y ch r oż-
nic dotyczących tego parametru pomiędzy zwierzęta-
mi, u których brak było zapaleniażołądka (grupa G0),
a zwierzętami, u ktorych stwierdzono zapalenie żo-
łądka (grupa G+).

W badaniach nad wpĘwem zakażenia Helicobac-
ter pylori na wydzielanie zołądkowe u ludzi najwięcej

Ryc. 4. Liczba komórek D i G w gruczołach części odźwierni-
kowej żołądka psów oraz stosunek liczbowy tych komórek
w zależności od nasilenia kolonizacji błony śluzowej przez
GHLo

Ryc. 5. Liczba komórek D i G w gruczołach części odźwierni-
kowej żołądka psów oraz stosunek liczbowy tych komórek
w zależności od obecności lub braku zapalenia żołądka
Objaśnienia: STS ]iczba komórek produkujących somatostaty-
nę, gastryna - liczba kornórek produkujapych gastrynę, gas/STS

stosunek liczbowy komórek G do komórek D
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uwagi skupia się na zmianach funkcjonalnych, do§-
czących wydzielania gastryny i somatostatyny, Usta-
lono, ze zakażenię w sposób istotny wpĘwa na stęże-
nie osoczowej gastryny, powodując wzrost jej stęże-
nia (5, 10,2I) poprzez osłabienie hamującego wpły-
wu somatostaĘny na funkcje komorek G (2l). Wy-
dzięlanie komórek układu APUD w błonie śluzowej
zołądka j est zmienion ę tak za sprawą bezpośredniego
działania Helicobacter pylori (I9) bądż tez jest to
wynik dzińania cytokin produkowanych w przebiegu
zapdcnia żołądka na tle zakażenta tym drobnoustro-
jem (3,4).

Mniej liczne sąbadania dotyczące wpĘwu drobno-
ustrojów z rodzaju Helicobacter naliczbęi morfolo-
gię komórek endokrynowych w błonie śluzowej zo-
łądka. Graham i wsp, (I1, 12) porównywali |iczbę
ko mórek u o s ób zakażony ch i nię zakażony ch H e l i c o -
bacter pylori i nie stwierdzili istotnych rożnic w licz-
bie tych komorek w gruczołach zołądkowych ani
we wzajemnym ich stosunku liczbowym, Nie wyka-
zali takżę wpĘwu eliminacji drobnoustrojow na ba-
dane parametry. Z kolei Queiroz i wsp. (25,26) zaob-
serwowali, że zakażenie H. pylori szczepami wyka-
zującymi ekspresję genu cagA u ludzi doprowadza do
zmniejszenia liczebności komórekD w części odźwier-
n i ko wej żołądka ( 1 6 ), E l imi nacj a zakażen i a doprow a-
dza do normalizacji tych zaburzeh (16,25). Badania
te sugerująwięc, ze drobnoustroje te wpĘwająnie tyl-
ko na funkcję, ale i na liczbękomórek endokrynowych,
co potwierdzili inni autorzy (1,23).

Zdecydowanie mniejsza jest liczba publikacji od-
nośnie do wpływu drobnoustrojów z rodzaju Helico-
bacter na wydzielanie zołądkowe u psów Simpson
i wsp. (28) nie wykazali, żę zakażenie psów Helico-
bacter felis powodowało zmiany |iczby komórek G,
D lub ich wzajemnego stosunku. Nie wykazano także
wpĘwu spontanicmego i eksperymentalnego zakńenia
Helicobacter spp. na wydzielanie żołądkowe (28,29).

W niniejszych badaniach dokonano próby oceny
wpĘwu obecności drobnoustrojów o morfologii l{e-
licobacter spp. oraz stanu zapalnego na liczebność
komorek endokrynowych w gruczoŁach żołądka p s ów.
Porównanie uzyskanych wyników pomiędzy grupą
kontrolną (grupa HOGO) a grupami zwierząt, u kto-
rych stwierdzono kolonizację GHLO, szczegóInie
z grupąGOH+, pozwala wykluczyć wpływ zapalenta
i ocenić wpływ samej kolonizacji na badane parameĘ.

W niniejszych badaniach własnych uzyskano od-
mienne wyniki dotyczące wpĘwu Helicobacter spp.
na liczbę komórek D w gruczołach części odźwierni-
kowej żołądka niż w badaniach ptzeprowadzonych
u ludzi (I, 16,23,26). Trudno jest wyjaśnic tę rozni-
cę, jakkolwiek regulacj a zarówno ltczby,jak i funkcji
komórek D w gruczołach zołądka zależy, między in-
nymi, od wartości pH wewnątrz żołądka, którego ob-
niżenie może działać w dwojaki sposob: moze stymu-
lować rozrost komórek D (2), ale też moze mięc dzia-
łanie odwrotne (26). Alka|izacja mikrośrodowiska

żołądka przęz amoniak produkowany w zołądku na
skutek aktywno ści ureazowej zołądkowy ch H e l i c o b ac -

/erwystępujących u psów moze mieć podobny, zmien-
ny wpĘw na liczebność komórek układu APUD.

Alkalizacją mikro śro dowi ska przez GHLO można
teżthlmaczyć wzrost liczby komórek G obserwowany
w prezentowanych badaniach, co jest zgodne zwyni-
kami opisanymi przez Annibale i wsp, (1). U ludzi
drob nou s troj e te ko lon izlj ą głów nte c zęś c o dźw i erni -

kową żoŁądka z oszczędzeniem trzonu i dna, wobec
częgo ich oddziaływanie na komórki okładzinowe jest
ograniczone. U psów Helicobacter spp.stwierdza się
w błonie śluzowej całego żołądka, dlatego tez wpĘw
bakterii na komórki endokrynowe i regulację wydzie-
lania żołądkowe go u te go gatunku zw ier ząt może by ć
odmienny niżlludzi. Ponadto ltczbakomórek G była
największa u psów, u ktorych nasilenie kolonizacji,
a co za tym idzie aktywność ureazowabyĘ wyższe.
Simpson i wsp. (28) nie wykazalt wpŁy\Ą.u zakażenta
Helicobącter felis na liczbę komórek G i D w gruczo-
łach żołądka u psów. Warto jednak podkreślić, żę au-
torzy ci uzyli do zakażęnta laboratoryjnego szczepu
drobnoustrojów, a badania prowadzili przez 26 tygo-
dni. Odmienne wyniki uzyskane w badaniach własnych
mogły być wynikiem przewlekłego naturalnego zaka-
żenia dwoma gatunkami GHLO. Szczep, a tym bar-
dziej gatunek drobnoustroj ów kolonizuj ących zołądek
możetakże mieć wp§rv narożnice wyników w przed-
stawionych pracach (16, 24).

W niniejszych badaniach nie stwierdzono, aby obec-
ność stanu zapalnego nięzalężnie od obecności drob-
noustrojów o cechach Helicobacter spp. wpływała na
liczebność badanych komórek endokrynowych, jednak
wydaje się, ze nie mozna takiego wpĘwu wykluczyć.
Wiadome jest, ze cytokiny, takie jak: TNF-a, TGF-a,
IL-S produkowane w przebiegl zapalenta żołądka
wpływają na wydzielanie żołądkowę u Iudzi (3,4),
jednakże dane dotyczące ich wpływu na liczebność
komórek endokrynowych są skąpe. Nie jest takze jas-
nę, czy zmiany dotyczące liczebności wymienionych
komórek sąwynikiem wpływu kolonizacji GHLO na
obie ich populacje, czy też np. wzrost liczby komó-
rek D j est reakcj ą adaptacyj ną na wzro st liczby komó -

rek G w grlczołach części odźwiernikowej zołądka
lub odwrotnie. Ponadto GHLO mogą odpowiadać za
zmniejszenie stosunku liczbowego komórek G do D
w gruczołach części odzwiernikowej zołądka badanych
zwierząt, co, jak wspomniano wyżej,jest najbardziej
istotnym parametrem, mogącym wpĘwać na funkcję
żołądka. Zmniejszenie stosunku komórek G do komo-
rek D było wynikiem silniejszęgo wzrostu liczby ko-
morek D ntż komórek G.

Trudno jest wyjaśnić kliniczne znaczęnię obserwo-
wanego zjawiska. W zdecydowanej większości bada-
nych przypadków psy przyżyciowo nie wykazywały
obj awó w chorob o wy ch zw iązany ch z pr zewo dem p o -

karmowym. Kolonizacja błony śluzowej przez drob-
noustroje o cechach morfologicznych Helicobacter
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,spp. powoduje zwiększenię ltczby komórek G i ko-
mórek D w gruczoŁach żołądka u psów. Wydaje się
jednak, że zmtany liczby komórek wydzielania we-
wnętrznego nie mająwpĘrłu na funkcję żołądka, gdyż
większość badanych psów nie miała klinicznych obja-
wów chorobowych ze strony przewodu pokarmowego.
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LINDECRONAR. H., JENSEN T. K., MOLLER K.:
Wpływ diety na doświadczalne zakażenie świń
przez Brachyspira pilisicoli. (Influence of diet on
the experimental infection of pigs with Brachyspi-
ra pilisicoli). Vet. Rec. 154, ż64-267 ,2004 (9)

Brac l1.1,spira (Set,pu lil n) pilisit,oliwylł,ohrje u świń zapalenie okrężnicy o n ie-

rł,ielkim tlasileniu, którelnu towarzyszą nawroty biegunki i zahamorvanie przy-
rostóu,masyciała Określonorvpłyrv5róznychdietnazakażeniedoświadczalne
B pilisic,oli u prosiąt o średniej rnasie ciała l J,,ł kg pochodzących ze stada SPF
Zastosorł,atlo dietę nornlalną w fomie granulafu i rv forrnie niegranulowanej,

opartą o pszenicę i jęczmieli, dictę niestandardową rł,zbogaconą o 2%o kwas mle-
kowy, sfentlentowany płynny pokarm i dietę oparląna gotowa]lylx ryżu Bada-

nia przeprorvadzono lv 6 grupach, każdej liczącej 6 prosiąt Prosięta po 2 tyg

stosorł,ania określoncj diety zakaźono 50 rnI hodorr4i btrlionowej B pilisicoli
zwierającej około l09 jtUml i poddawano ubojorł,i po 4 tyg. po zakażeniu. Wśród
objawóu, klinicznych dominolvały luźne ]lrb wodniste stolce lub bicgunka z do-
mieszką śluzu. Prosięta na diecie ryżowej wydalały zarazek przcz znaczntekrót-
szy czas aniżeli prosięta karmione dietą standardo\Ą/ą, przy czytn mniejsza liczba
prosiąt była siewcalni zarazka Wszystkic prosięta otrzynujące dietę granulo-

u,anąbyły sieu,camizarazka,przy czym u większej liczby zwierząt występowały
objau.y kliniczne aniżcli u prosiąt kanrriotrycll paszą standaldową. Ani dieta

zar,r,ierająca pokarnl płynny, ani dieta z dodatkiern kwasu nllekowego nie wpĘ-
waĘ w istotny sposób na siewstwo B pilisicoli i liczbę chol,ych prosiąt.
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