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Duodenogastric leflux in dogs , :

Summary

Reflux of the duodenal contents through the pylorus and into the stomach is believed to be normal in dogs
and cats. When this happens sporadical|y it is called the preprandial vomiting syndrome. When it is associated
with clinical signs and gastritis it is called reflux gastritis. The motility of proximal gastrointestinal tract
disorders, hydrochloric acid secretion increase and the damaging influence of bile plays an important róle in
the development of reflux gastritis. There is disagreement amongst researchers whether this failure is the
cause or result of degenerative lesions of the gastric mucosa and if the duodenal content, including lisoleucine
and pancreatic enzymes, have a destructive or protective effect on the gastric muco§a, due to their bicarbonate
content. It is important to note the cancergenic effect of duodenal juice. The symptom of reflux gastritis is
regurgitation of varied amount of mucus with acid, especially following prolonged starvatioń. Therapy con-
sists of changing feeding times and applying medication to enhance the motility of the proximal gastrointesti-
nal tract such as metoclopramidum or cizaprid. In more severe cases it is necessary to use medicines which
decrease hydrochloric acid secretion such as cymetidine, omeprazo|e and sometimes antibiotics.
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Baliera śluzówkowa żołądka stanowi naturalną
ochronę przed samostrawienicm i czynnikarni uszka-
dzającynli błonę śluzową, i jest wypadkową działania
czynnikórv flzllcznych i chemicznych w zołądku, Skła-
da się na nią struktura anatomiczno-I'istologicznabło-
ny śluzowej zołądka oraz funkcje fizjologiczne przez
rrią spełniane. Właściwości ochronne śluzówki zal'eżą,
między innyni, od róznicy potencjałów elektrycznych
nriędzy częściąpodstawnąa światłem komorek nabłon-
ka, atakże od warstwy śluzu pokrywającego powierzclr-
nię komórek nabłonkowych. Slrrz powierzchniowy jest
1epki i bogaty w wodorowęglany pochodzące z gtLlczo-
łów właściwych żołądka. Wykazuje on zjawisko adhe-
rencji do powielzchni komórek nabłonkowych żoła.d-
l<a, dzięki czemu zapobtega potencjalnym uszkodze-
niom ciągłości śluzowki podczas trawienia lub stlesu.
Powierzchniowe komórki nabłonka formują nieprze-
ptlszczalną barierę dla kwasu zołądkowego. Ostatnią
fizycznąlinią obrony śluzówki zołądka jest błona pod-
stawna. Najwazniejszą jej rolą jest udziaŁ w procesach
re generacyj nych śluzówki. W odpow tedzi na uszkodze-
nie kornórki nabłonka wytwarzają lamellipodia, pal-
czaste wypustki, które układając się na rusztowaniu
zbłony podstawnej zapobiegają przerwaniu ciągłości
błony śluzowej (8, 20).

Błona śluzowa żołądka w naturalny sposób narażo-
na jest navtazy. Posiada jednak, jak wspomniano, duze
mozliwości naprawcze. Jeśli jednak bariera zołalko-
wa zostanie przekroczona, moze prowadzić to do za-
palenia zołądka, zaburzęń motoryki i w efekcie, wy-
miotów.

Zwrotny pasaż treści dwunastniczej przez odżsvier-
nik do żołądl<a uwazany jest za zjawisko fizjologiczne
u psów, w mniejszyrn stopniu u kotów. Jedrrak niektó-
tzy atltorzy uwazają go zaprzyczynęzapa\enia zołądka
( 10, 15, 20). Chociaz refluks dwunastniczo-zołądkowy
(rdż) związar-ry jest z wyniotami i zapaleniem zołądka,
w,zajemna relacja między nimijest nie do końca wyjaś-
niona. Trwają spory, czy zespół objawow refluksowych
jest przyczyną czy skutkiem zmian patologicznycli
w początkowym odcinku przewodu pokarmowego.
Zwraca się przy tym uwagę natrzy potencjalne mecha-
nizmy prowadzące do wystapienia refluksu dwunastni-
czo-żołądkowego : otwarty odzwiernik, motorykę zo-
łądka i dwunastnicy oraz dztałanię zarzuconej treści
drvunastniczej na błonę śluzową żołądka. Syndrorrr
wymiotow przedposiłkowych, określany inaczej jako
wymioty głodowe. wyrnioty wczesnopolanne czy wy-
nrioty zółciowe, uwazany jest za zjawisko ftzjologicz-
ne, jeśli zdarza się sporadycznie (8, 20). Stwierdzono
jednak, ze psy z zapalenlem zołądka, objawiajapym się
m.in. wynriotami, równiez wykazują objawy tego syn-
dromu. Rdz jest nieodłączną częścią kazdego odruchu
wyrniotnego,bez względu na to, co inicjuje wymioty.
Wcześniej uwazano, że za zwracanie treści pokarnro-
wej odpow iedzialny j est otwarty odźwi ernik, poprzez
który zwiększona ilość soku dwunastniczego dostaje
się do żołądka. Wprowadzenie kaniuli do światła odz-
wiernika u nakarmionych psów w celu utrzymania
otwartego zwietacza nie zmienia ilości treści zarzuca-
nej z dwunastnicy ( l0). Ponadto psy z chirurgicznie
stworzonym refluksem (plastyka odzwiernika) nie zaw-



sze wykazujązmlany w śluzów-
ce części przyodżwternikowej żo-
łądka. Odcinkowe skurcze dwu-
nastnicy prowadzą co prawda, do
zarzucanta treści przy otwartym
zw ieraczu odzwięrnika, lecz
otwarcie kanału odźwiernika nie
jest niezbędne do wystąpienia re-
fl uksu dwunastniczo- zołądkowe-
go. Niezalezne od skurczów mięś-
niówki jamy odźwietnika, skur-
cze warstwy mięśni podłuznych
samego odźwiernika mogą po-
wodować otwarcie jego kanału.
Przyczyna takich skurczów nie
jest znana, jednak wiadomo, ze u psów występują one
cyklicznie nawet co 1-15 minut (20), Dodatkowo w ja-
mie odźwiernika wytwalzanejest wyzsze ciśnienie niż
w dwunastnicy, co zapobiega zwracaniu treści dwunast-
ntczej do zołądka. Zdrowy, głodny pies ,,zwraca" do
żołądka ok. 0,15 cm3 soku dwunastniczegona minutę,
po nakarrnieniu ilość tawzrasta do 1,0 cm3/min. U psów
nienakarmionych zaTzucana z dwunastnicy treść pozo-
staje dłuzej w żołądku, gdyżw okresach międzytrawien-
nych (gdy brak jest treści do trawienia zołądkowego)
skurcze jamy odźwiernikawypierające pokarm do dwu-
nastnicy są rzadsze. Nie bez znaczentajest próg odru-
chu wymiotnego, ktory w stanie czczości jest zdecydo-
wanie obniżony, Przypuszcza się, ze zmjenna aktyw-
ność pustego zołądka psów, tak zwane skurcze głodo-
we, oraz motoryka jelit, przypominająca aktywność pe-
rystaltyczną podczas głodzenia, współistniej ące z za-
rzucaniem treści jelit do żołądka mogąbyć czynnikami
predysponuj ącymi do wystąpienia refluksu dwunastni-
czo -żołądkowego (2, 19).

Wśród badaczy nie ma równiez zgodności co do
uszkadzaj a3, e go dziaLanla zar zII c anej tre ś c i dwuna s tni -
czej. Działanie to zależy od jej składu i odczynu. Za-
rzucana treść zawieta żołc, ęnzymy trzustkowe i jelito-
we, które mogą mieć negatywny wpływ na śluzówkę
żoŁądka. Kwasy zółciowe są detergentami rozpuszcza-
jącymi lipidowe błony komórkowe i zwalniajapymi
transport jonów. Napływ zółci do żołądka powoduje
zmlany hi stop ato 1o giczne w błonie ś luzowej żoŁalka -
utrata śluzu i degeneracja komorek nabłonka następuje
w ciągu 3 miesięcy, a zanlk śluzówki w czasie 6 mie-
sięcy. Ponadto lizolecytyna, potencjalnie toksyczny dla
komorek nabłonka fosfolipid, powstaje poprzez dzia-
łanie fosfolipazy trzustkowej i lecytyny żółciowej za-
wartych w zarzucanej treści pokarmowej. Jednocześnie
lizolecytyna zmntejsza oporność śluzówki żoła§ka dla
jonów wodorowych (4). Z drugiej strony, niektóre dane
piśmiennictwa wskazuj a, że żółó ma działanie ochron-
ne na śluzówkę żoła§ka, prawdopodobnie z powodu
dużej zawartości w niej wodorowęglanów (13, 14).
stwierdzonotakżę, ze do uszkodzęnia śluzówki docho-
dztć może tylko przy kwaśnym pH w żołądku. Ponie-
waż żołc zarzLLcana do zołądka nie stymuluje wzrostu
wydzielania kwasu solnego, w środowisku zasadowym

Ryc. 1. Wybroczyny i nadżerki błony śluzo- Ryc. 2. Bladość błony śluzowej części przy-
wej w części przyodźwiernikowej żołądka odźwiernikowej żołądka

ani ona sama, anl ęnzymy zołądkowe i trzustkowe nie
uszkadzĄą śluzówki żołądka (1, 21). Stała dysocjacji
(pKa) kwasów zółciowych wynosi ok. 4, tak że ich for-
my zjonizowane utrzymują się przy wyższym pH zo-
ła.dka. Przy pH ntższytrr niz 4 kwasy zółciowe są prze-
ważnie niezjonizowane i będąc Tozplszczalne w tłusz-
czach mogą uszkadzac komórki nabłonka zołądkowe-
go, ułatwiajap powstawanie zmian budowy i funkcji ślu-
zówki. Rowniez skład posiłku nie ma wpływu na po-
wstanie zmianw błonie śluzowej żołądka. Badania nad
wpływem posiłków tłuszczowych i białkowych nie
wykazały rożnic w objętości zatzucanej do zołądkatreś-
ci dwunastniczej (l9).

Dyskusyjny jest problem, czy zjawisko zarzLlcanla
treści dwunastniczej do zołalka należy lznać za stan
patologiczny, czy tez jest to odruch fizjologiczny (8,
12). Ze względu nato, że moze występowaó sporadycz-
nie u zdrowych psów, niektorzy autorzy uznają go za
zj awi s ko ftzj olo gic zne. P o ni ew az 1 e dnak zaruuc ana tr e ś ć
zmtenta właściwości śluzówki żołalka i prowadzi do
występowania stanów zapalnych, uznaje się także re-

flux gastritis zastanpatologiczny (8, l2).
Obj awy kliniczne refl uksu dwunastniczo- zołądkowe-

go to zwracanie róznej ilości śluzu z zawartościążółci,
szczególnie po dłuzszym (r8-ż4 h) głodzeniu. Zwykle
wymioty te występują rano, często poprzedzane sązja-
daniem trawy. Zwracanię treści zołądka wydaje się spra-
wjać zwięrzęciu ulgę; po akcie zwracania zwierzęczu-
je się normalnie. Wymioty ustępująpo nakamieniu i nie
powracają aż do ponownego zupełnego opróznienia
żołądka. Czaseln występuje ból w przodo- lub śródbrzu-
szu. Wyniki innych badan klinicznych sąniespecyficz-
ne (nie odbiegająodnormy), testy diagnostyczne, zwy-
jątkiembiopsji żołądka, czasami jelit cienkich, sąw nor-
mie. Niektóre leki, np. antycholinergiczne, zwalniając
motorykę odźwiernika i części przyodżwlernikowej
żołądkamogą zwtększaó 1|ość zarzucanej z dwunastni-
cy treści i wywoływać reflux gastritis.Leki zaburzają-
ce notmalną motorykę międzytrawienną zołądka (np.:
kwas acetylosalicylowy, indometacyna) powoduj ąc za-
burzenia pracy mięśniówki całego żołądka,również pro-
wadządo refluksu (20).

Jedynym sposobem diagnozowani a refl uksu dwunast-
niczo-żoła.dkowego u psów jest gastroskopia. Badanie



to umozliwia bezpośrednią obserwację śluzówki zołąd-
ka i zmian w niej występujących. U psów w badaniach
endoskopowych w przypadkach refluksu stwierdza się:
silne plzekrwienie fałdow błony śluzowej zołądka, do-
łcczkowatv przerost błony śluzowej części dennej zo-
łądka, duze nagromadzenie żółciw żołądku, wybroczy-
ny i nadzerki w części przyodźwiemikowej zołądka,
rv pozniejszym okresie bladość błony śluzowej (6, 8,
10) (ryc. 1, 2). Histopatologicznie stwierdza się naj-
częściej silnego stopnia przewlekłe zanikowe zapale-
nie błony śluzowej zołądka (1, 15, 18). Obserwuje się:
trr etachrom azj ę kornórek zoła.dka, zwiększoną produk-
cję śluzu, rozplem komorek nabłonkowych i okładzi-
norvyclr, zapalenia różnego stopnia. Zmiany śluzówki
żołalka sąnieodwracalne, sta! sugeruje się zmianę naz-
wy ,,reflux gastritis" na ,,refltLx gastopathv" (12).

Refl uks dwunastniczo-zołądkowy moze powodowac,
jak wspomniano, zmiany przeTostowe lub, pózniej, za-
nikowe śluzówki zołądka. Niektorzy altorzy uważalą
ze sok dwunastniczy zarzucany do zołądka moze po-
wodować powstawanie wrzodów (l1, 15, 16). Zwraca
się takze uwagę na prokancerogenne działanie zarzu-
canej treści dwunastn iczej . Dh"rgotrwałe ( 6- l 2 -mi esięc z-
ne) narazenie błony ślLrzowej zołądka na działante za-
zucanej treści dwunastniczej powoduje ztnialry prze-
rostowe, następnie zanikowe śluzówki zołądka.
W związku ze stałynr narazenietn ślLrzówki na działa-
nia zwracanego materiału dwunastniczego doclTodzi do
szybkiego rozplemu komórek błony śluzorł,ej i wzros-
tu w nich metylacji DNA. Wydaje się więc, ze sok dwu-
nastniczy może grac kluczową rolę w karcinogenezie
w zołądkach psow doświadczalnych (7). Refluks dwu-
nastntczo-żoła.dkowy u ludzi lnoze, obok diety i pale-
nia tytoniu, powodowac zmiany pH zołądka. mikroflo-
ry żołądka, szybkości oprozniania zołądka i byc waż-
nym czynnikiem karcinogenezy (3). Zavucallie żółci
nie powodrrje natomiast raka zołądka u szczurów (9).
Dopiero refluks soku dwunastniczo-trzustkowego był.
przyczynąraka zołądka u 10 z |4badanych szczurów.
Zwracanie treści dwunastniczej do zołądka mozc po-
wodować zwiększenie masy trzustki, wzrost ilości DNA
oraz aktywności cholecystokininy i gastryny u szczu-
rów w ciągll2-6 tygodni (5). Moze to być punktem
wyjścia do powstawania nowotworów trzustki.

Zarzucanię treści dwunastniczej do zoła.dka pozostaje
z,jawiskiem o nieznanej etiologii i róznym przebiegu.
Trudnością w jego pewnym rozpozna)Naniu jest ko-
niecznośc posiadania specjalistycznego sprzętu diag-
nostycznego. Tnrdności moze sprawiać równiez wybor
momentu zastosowania leczenia farmakologicznego,
W sporadycznie występuj ących plzypadkach wyrn iotów
przedposiłkowych za7eca się przesunięcie godzin kar-
rnienia zwierua! na godziny późniejsze lub podanie psu
rano, przed głownyln posiłkiem, niewielkiej ilości po-
karmu. Jeśli nie uzyska się zadowalajapej poprawy i w
za\eżności od stopnia stwierdzonych endoskopowo
zlnian w zołądku, można stosować u psów leki uspraw-
niajape perystaltykę przewodu pokannowego: cizaprid
- 0,05-1,0 rng/kg m.c. per os 2-3 x dziennie (17) lub

metoclopramidum 0,3-0,5 mg/kg m.c. per o.s 3 x
dziennie. Dla zmniejszenia wydzielania kwasu żołąd-
kowego mozna podawac cyrnetydynę (5-12 mg/kg m.c.)
2-3 x dziennie iv lub p er os hb ranitydynę (1-2 mg/kg
m.c.) 2-3 x dziennie iv lub per os. W cięzkich przypad-
kach dla osłony śluzówki zołądka mozna zastosować
sucralfat (np. Venter) - 0,25-1,0 mg/zwierzę3 x dzien-
nrc per os. W przypadku podejrzenia zakażenja Heli-
cobacter pylori (dane z wywiadu o chorobie właści-
ciela) mozna stosować amoksycylinę lub tetracyklinę
(7 mg/kg m.c. per os co 6 godzin) i, ewentualnie, ome-
prazol (0,5-1 mg/kg m.c.) l x dziennie przez7-żtygo-
dnie. Poniewaz schorzenie ma charakter przewlekły
i nawrotowy, konieczne moze być długotrwałe poda-
wanie zwlerzęcill leków usprawn iaj ących perystaltykę
przewodu pokatmowego, np. metoclopramidurn. Istot-
ne wydaje się rowniez monitorowanie przebiegu cho-
roby i poddawanie narażonych zwierząt okresowym
badaniorn gastroskopowym.
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