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Gastroskopia w rczpoznawaniu
nawracaiących wymiotów u psów
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Gastloscopy in diasnosing intemittent vomiting in dogs

Summary

The aim of this study waś gastroscopic identification of gastric mucous lesions in dogs suffering from inter-
mittent vońiting. The study was conducted on 30 dogs of various sex, age and hreed. Tłre animals were divided
into two group§: I - 6 dogs with unknown cas€ histories; II - 24 cases with histories of intermittent vomiting.
All patients underwent clinical, haematological and biochemical examinations followed by endoscopic exami-
nations. Bioptates were collected from 18 individuals. During endoscopy gastric mucous lesions of various
degrees we_re noted: 4 dogs ńithout changes; 10 individuals had pale and dull mucous membrane of the fun-
dus; 12 animals had livid mucosa and band ecchymoses in the pyloric part of the stomach and 4 had signifi-
cant plices pylori thickening, band ecchymose§ and erosiones. The histopathology examinations in the study
confirmed atrophic gastritis in all cases, Gastric mucou§ changes may elicit intermittent vomiting. Gastros-
copy §eems to be the most useful way to distinguish intravitila gastric mucous lesions.
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Badanie endoskopowe jest nowoczesną techniką
diagnostyc znąpozw alaj ącą na bezpośrednią obserwa-
cję błony śluzowej przewodu pokatmowego. Badanie
to może dotyczyc przedniego odcinka przewodu po-
karmowego (ezofago-, gastro- lub duodenoskopia) jak
również odcinka tylnego (kolono- i rektoskopia). Ga-
stroskopię przeprowadza się równocześnie z ezofago-
skopią a kolonoskopię z rektoskopią gdyżważne dla
di agno styki przewo du p okarmowe go zmi any, zwŁasz-
cza o przebiegu przewlekłym, mogą występować we
ws zystkich j e go odcinkach. Gastroskopia p ozw a7a na
identyfikacj ęzmianbłony śluzowej żołądka, słuzy tak-
ze do określania zmian anatomicznych w zołądku po-
wodowanych przemi e szczeniami lub uciskiem innych
narządow. Badanie endoskopowe zołądka zwiększa
możliwości wczesnej diagnostyki, tym bardziej, że
zmiany w błonie śluzowej żołądka często występują
wcześniej niż objawy kliniczne (10). Wskazaniem do
gastroskopii są objawy kliniczne ze strony przewodu
pokarmowego obejmujące brak apetytu, nudności, śli-
notok, wymioty, krwawienie z przewodu pokatmowe-
go oraz o niewyjaśnionej przyczynie zaburzenia od-
dychania.

Celem podjętych badań była gastroskopowa iden-
tyfi kacj a zmian błony ś luzowej żołądka u p sów w przy-
padkach nawrac aj ących wymiotów.

Mateilał imetody
Badaniu poddano 30 psów rożnej płci i rasy, w wieku od

5 miesięcy do 8 lat. Zwierzęta podzielono na dwie grupy:
grupa I - 6 psów o nieznanej historii choroby, pochodzą-
cych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Olsztynie,
grupę II stanowiły 24 psy, pacjenci Kliniki Chorób We-
wnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, kierowa-
ne z innych lecznic celem zdiagnozowania nawracających
wymiotów.

U wszystkich zwl,erząt przed wziernikowaniem wyko-
nane zostały badania hematologiczne i biochemiczne suro-
wicy. Badania morfologiczne obejmowały liczbę klwinek
czerwonych (Erys), białych (Lkcs), liczbę hematokrytową
(Ht), zawartość hemoglobiny (Hb), liczbę płytek krwi
(PLT). Badania biochemiczne dotyczyły aktywności ami-
notransferazy alaninowej (ALI), aminotransferazy aspa-
raginianowej (AST), fosfatazy zasadowej (ALP), poziomu
mocznjka (Urea), kreatyniny (Crea), glukozy (Glu).
U dwóch psów wykonano badanie kafu na obecność tryp-
syny. Trzy psy poddano badaniu radiologicznemu plzewo-
du pokarmowego.

Endoskopię przedniego odcinka przewodu pokatmowe-
go wykonywano po 24 godzinnej głodówce, 6 godzinprzed
badaniem nie podawano płynów. Badania przeprowadzo-
no w znieczuleniu złozonym. Premedykacja: atropina- 0,05
mg/kg m.c. sc., promazyna- 0,05 mg/kg m.c. im, ksylazy-



na - 0, 1 mglkg m. c. im. Do znięczulenia główne go używ a-
no ketaminy - 5 mg/kg m.c. podawanej dożylnie, wg efek-
tl dział ania. B łonę ś luzową gar dła znie cztiano 5 %o roztw o -

rem lignokainy. Na l<ły zakładano sprężynowy rozwieracz
jamy ustnej, Badanie wykonywano przy ułożeniu pacjenta
na lewym boku (3, 6).

Endoskopie przeprowadzano wideoendoskopem giętkim
Olympus GIF 145 o dfugości roboczej l030 mm, średnicy
9,8 mm (ryc. 1). Od 18 psów pobrano za pomocąkleszczy-
ków biopsyjnych o średnicy 2,5 mm wycinki błony śluzo-
wej żołądka do oceny histopatologicznej. Próbki biopsyj-
ne utwalano w 5%o formalinie, następnie barwiono HE.

Wyniki iomówienie
Wyniki b adań morfo lo gic zny ch i b io chemi czny ch

surowicy u wszystkich psów poddanych badaniom
endoskopowym mieściĘ się w granicach norm fizjo-
logicznych (tab. 1). Rentgenogramy psów nie wyka-
zaŁy zmian na terenie układu pokarmowego. W bada-
niach kału u I psaz grupy II stwierdzono brak aktyw-
ności trypsyny w teście kliszowym,

,W badaniach endoskopowych wykazano rożnego
stopniauszkodzenie błony śluzowej żołądka, U 2 psób
z grupy I i2 z grupy II nie stwierdzono żadnychma-
kroskopowy ch zmian błony śluzowej. Była ona gład-
ka, rożowa. w żołądku obecna niewielka ilość płynu
tworzącego tzw. jeziorko żołądkowe (ryc, 2, 3). U 10
psów z grupy II błona śluzowa w części dennej żołąd-
ka była matowa, ogniskowo b|ada, w części przy-
odźwiernikowej wystąpiĘ punkcikowate wybroczyny
(ryc. 4).U 1 psa z grqpy I i 1 1 psów z grupy II zauwa-
zono nasilone zmiany w błonie śluzowej żołądka
w części pr 4l odhv iernikowej, Błona ś luzowa była bla-
da lub zasiniona z pasmowatymi wybroczynam1 po-
kryta żołcią(ryc. 5). U 3 psów z grupy I i I zgrupy II
stwierdzono zmtany zapalne śluzówki żołądkaw czę-

Tab. 1. Średnie wartości wskaźników hematologicznych i bio-
chemicznych u badanych psów

Ryc. 1. Zestaw wideoendoskopowy z gastroskopem Olympus
GIF 145

Ryc. 2. Błona śluzowa części przyodźwiernikowej psa zdro-
wego

ś ct przy o dźwiernikowej p o l e gaj ąc e na znacznym po -
grubieniu fałdów odźwiernik a z zaczerwienieniem bło-
ny śluzowej, pasmowatymi wybroczynaml i nadżer-
kami (ryc. 6).

W badaniach histopatologicznych we wszystkich
pr zy p adkach stwi erdz o n o różne go s topni a zanik bło -
ny śluzowej żoŁądka z dużą ilością śluzu na powierzch-
ni, rozplemem tkanki łącznej, spłyceniem lub zanikiem
gruczołów właściwych żołądka (ry c, 7 ),

Dane wywiadu, obserwacja zmian błony śluzowej
żoŁądka o raz wyniki b adań hi st op ato l o giczny ch mo gą
wskazywać na występowanie u badanych zwierząt
zespołu zarzucania (retlux gasńtis). Jest to cofanie
się do żołądka treści dwunastnicy wraz z żółcią i so-
kiem trzustkowym, Klinicznie manifestuje się zwra-
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Ryc. 3. Błona śluzowa żołądka psa zdrowego. Widoczn
ziorko żołądkowe

L
Ryc. 4.
kowej

Punkcikowate wybroczyny w części przyodźwierni-

Ryc. 5. Zasinienie i zażółcenie błony śluzowej części przy-
odźwiernikowej żołądka

caniem niewielkiej ilości treści żółciowej. Jeśli zjawi-
sko to występuj e sporadyc zn ie, lw ażane j est za ftzj o -
logiczne. W przypadku częstych wymiotóW począt-

J
6. Silne pogrubienie fałdów odźwiernika z zaczerwie-

iem i pasmowatl,mi wybroczynami błony śluzowej

Ryc. 7. Zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka. Całko-
wiĘ zanik gruczołów błony śluzowej w części odźwierniko-
wej żołądka. Strzałka - rozplem tkanki łącznej błony śluzowej.
Pow,240x

kowo tylko kiedy żołądek jest pusty, później połączo-
nych ze zwracan|ęm treści pokarmowej i spadkiem
apetytu, taki stan można zakwalifikować do zmian
chorobowych.

Gastroskopia wydaje się być jedynym sposobem
badania w celu zdiagnozowania i potwierdzenia re-
fl uksu dwunastnic zo - żołądkowe go u p s ów P o dobnie
jest u dziecl,, gdzie inne metody diagnostyczne (np.
cholescyntygrafla) są mało przydatne w rozpoznawa-
niu tego schorzenia (9). U dorosłych ludzi refluks
dwunas tni c zo - żołądkowy j e st naj c zę ś c i ej n astęp stwem
cholecystektomii, nie wykonywanej u dzieci (9) i u
psów. Należy jednak stwierdzic, że u psów po ekspe-
rymentalnym usunięciu pęcherzyka żółciowego stwier-
dzano zwiększoną liczbę przypadków refluksu dwu-
nastniczo-żołądkoweg o, częstsząrelaksacj ę, otwiera-
nie odźwiernika oraz wzrost zawartości kwasów żół-
ciowych w soku żołądkowym w porównaniu do psów
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niepoddanych temu zabiegowi (7). W obserwacjach
własnych podczas badan endoskopowych nie zauwa-
zono jednak zaIeżności między stanem otwarcia od-
źwiernika a nasileniem zmian błony śluzowej żołąd-
ka. U psów bez zmjanw błonie śluzowej często stwier-
dzano otwarly odźwiernik, natomiast u psów z silny-
mi zmianami błony śluzowej odźwiernik był zamknię-
ty. Potwierdzająto badania Muller-Lissner i wsp. (5),
Po umieszczenil kaniuli w odźwierniku i utrzymlłva-
niu go w stanie otwartym nię zauważono wzrostu ilo-
ści zarzucanej treści z dwunastnicy.

W badaniu endoskopowym psów z objawami na-
wracających wymiotów stwierdzono rózne natężenie
zmian patologicznych błony śluzowej. Wydaje się, iż
w przypadku tego typu badań znalazłaby zastosowa-
nie tzw. skala Sydney, stopniuj ąca zml'any błony ślu-
zowej żołądka ob s erwowane podczas gastro skopii.
Określa się w niej stan jej unaczynienia, występowa-
nie obrzęków, zaczerwienień, wysięku, nadżerek, prze-
rostu lub zaniku fałdów. U ludzi vłyrożnia się 4 stop-
nie zmian błony śluzowej żołądka: I - bez zmian, II -
zm:any łagodne, III - zmiany średniego stopnia, IV
zmiany znacznie zaawansowane (4). Podobne zmlany
obserwowano w badaniach własnych. Histopatologicz-
nie wykazano zwykle przewlekłe zanikowe zapalenie
błony śluzowej żołądka ze zwiększeniem produkcji
śluzu, rozplemem tkanki łącznej. Gruczoły właściwe
żołądka były płaskie lub płytkie, czasem obserwowa-
no zanik gruczołów właściwych żołądka.

Zarzucanie treści dwunastniczej do zołądkajestu lu-
dzi najczęściej skutkiem cholecystektomii lub opera-
cj i plastyki odźwiernika. Eksperymentalnie wyłvoły-
wano refluks u psów właśnie poprzeztakie zabiegi (1,
2, 7, 8). U dzieci niepoddawanych takim zabiegom
refl uks dwunastnic zo -żołądkowy powodowany j e st
najczęściej czynnikami stresogennymi lub warunko-
wany jest genetycznte (9). Wydaje się, ze podobne
przyczyny lezą również u podstawy tego zjawiska
u psów. Najczęściej nieznana jest ,,rodzinna historia"
chorób przewodu pokarmowego u psów, nie podda-
wane sąone również operacjom usunięcia pęcherzyka

żółciowego czy plastyki odźwiernika. W badaniach
wła snych zauw ażono naj wi ększe nas i lenie zmian bło -
ny śluzowej żołądka (IV stopień wg skali Sydney)
u p sów pochodząc y ch ze schroniska dla zwierząt. S il-
ne zmiany w żołądku obserwowano również u psa z
grupy II, który wg danych z wywiadu, często zmteniał
miej sc e p obytu (przeprowa dzki, zmiana właśc ici ela).

Wnioski

1 . Gastro skopi a j e st najb ar dziej pr zy datny m sp o s o -

b em pr zy życ i owe go diagnozow anta zmian ś luzówki
żołądka u psów z nawr acającymi wymiotami,

2. Skala Sydney może mieó zastosowanie do gastro-
skopowej oceny błony śluzowej żołądka u psów.

3. Stres u psów możebyć ptzyazynązaburzeń mo-
toryki żołądka i w konsekwencji reflux gastritis.
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MACCALLUM A.J., KNIGHT C.H., HENDRY
K. A. K., WILDE C. J., LOGUE D. N., OFFER J.
E.: Wpływ pory roku i stanu reprodukcji na proli-
ferację i keratynizację komórek puszki rogowej
bydła. (Effects of time of year and reproduction
state on the proliferation and keratinization of bo-
vine hoof cells). Vet. Rec. 15I,285-289,2002 (I0)

Przcprorł,adzono porniary ;il 1,1rro proJiferacji i keratynizacji komól,ck u, biop-
tatach puszki rogowej 2 grupjałówek, każda licza§a po 7 sztuk zwierzaj. Jedne

biopraty pochodziły od zwierząt rodzących w zinlie (grupa l). drugle od rodza_-

cych latem (grupa ll) Obydrva parametry miały wyższą wańośc u zu,ierząt z
grupy II Srcdnie tcmpo syntezy białka wynosiło l98+27 dpm/pgDNA/L lł,gru-
pie ll i 4+1 dprni pgDNAlL rr,grupie I Proliferacja kornórek wynosiła odpo-
rł,icclnio 375+56 dpmi pgDNA/L oraz I]+4 dpm/prgDNA/L Tr,r,ardość ptlszki
rogowej nie za|eżała orJ stanu reprodukc.ji.

G.

CHANDLER K. J., LOVE S.: Kształtowanie się
liczby wydalanych jaj pasożytów z kałem u koni, u
których na wiosnę zastosowano fenbendazol lub
moksydektynę. (Patterns of equine faecal egg co-
unts following spring dosing with either fenbenda-
zole or moxidectin). Vet. Rec. 1 5I,269-270,2002 (9)

Badania przeprowadzono na wiosnę i w lecic l 999 r, na l36 koniach i koni-
kach pochodza.cych z l l farm rv Szkocji Zwierzęta wypasano na łącc. Jesieniąu
69 koni zastosou,ano fenbcndazol lv da,lł,ce 7.5 mgikg rnasy ciała (Panacur Equ-
ine Guard) przcz 5 kolcjnych dni oraz po 1 3 tyg. podano jedną dawkę tego leku
W drugiej grupie 67 koniom podano pel osjedtlorazorł,o moksydektynę rv daw-
ce 0,4 llg/kg masy oiała (Equest Forr Dodge) Każdą grupę podzielono na dwie
pod_łrupy na podstarvie liczby jaj pasożytórł,rvydalanyclr z kałcm (FWECs) oraz
wyJiczono stopień rcdrrkc.ji liczby jaj w kale (FtCRT%) Moksydcktyna stoso,

wana pez os skutccznie obniżała ilość jaj pasożytórł, lvydalarrych z kałem
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