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Glinical, histological and immuno-histochemicalstudies on gastric neoplasms in dogs

,.,,, ,',, , Summary ., .,] ,,,

The aim of the study was to analyse three clinical cases of gastric neoplasms in dogs. Clinical and radiological
examinations defined the extent and location of the mass. The neoplasms were located in the pylorus and lesser
curvature of the stomach. Surgical treatment was performed to remove the neoplastic tissue. Ilistological and
immuno-hiotochemical investigations revealed signet ring cell carcinoma, leiorrryosarcoma,and leiomyoma.
Immuno-histochemical examinations as Ńell as routine hematoxylin and eosin histological eyaluations are
recommended in order to precisely classify canine gastric neoplasms.
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W praktyce weterynaryjnej choroby nowotworowe
odgrywają coraz większą rolę (2, l9). Analizy statys-
lyczne oruz codzienna obserwacja wskazują na stale
ro snąc ą l i czb ę zach orowań or az zw iązany z ty m wzlo st
Iiczby zejść śmiertelnych i eutanazji (l). Nowotwory
żołądka należądo zmi an n e op 1 astyc zn ych sto s un kowo
rzadko występujących u zwierz,ąt.IJ psow stanowią one
zaledwie l% wszystkich diagnozowanych glzów (7,
9. 10, l6). Predylekcyjnym miejscem ich lokalizacji jest
część odźwiernikowa żołądka. W dalszej kolejności
pojawiają sięwzdłuz krzywizny mniejszej oraz w oko-
licach wpustu. Najrzadziej występują w części dennej
żołądka (7 , 12, 16). Z danych epidemiologicznych wy-
nika, że u samców nowotwory żołądka pojawiają się
sześciokrotnie częściej niz u sanric (a). Nie wykazano
jednoznacznie predysp ozy cli rasowych, choci az suge-
rowano cZęStSZe ich Występowanie u ras: cairn terier.
west highland white terrier, owczarek belgrjski i szkoc-
ki, bouvier, atakże chow-chow (7, 12).

Większość opisywanych nowotworow zołądka wy-
kazuje charakter złośliwy, z częgo 60-70% stanowią
nowotwory wywodzape się z nabłonka gruczołowego,
czyll gruczolakoraki (4). Pojawiają się one najczęściej
u psów pomiędzy 8 a 9 rokiern życia(4,7),Ze względu
na częste występowanie przerzltów do regionalnych
węzłow chłonnych, wątroby i płuc rokowanie jest nie-
pomyślne (4,22).

Z danych piśmiennictwa wynika, ze nowotwory żo-
łądka u zwierząt sąrzadko opisywane. W dotychczaso-
wych publikacjaclr, tak krajowych, jak i zagranicznych,
nie opisano przypadku nowotworu żołalka zuwzględ-
n i eniem badań hi stochemic zny ch oraz immunohistoclre-

micznych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono
trzy przypadki guzów nowotwororvych żoła.dka ze
szcze gołowyn uwzgl ędni en i em b adań radi o lo giczn ycli
i immunohi stochemicznych.

0pis przypadków

Przypadek l. Do Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt
skierowano psa, samca, owczarka niemieckiego w wieku 10
lat. Z wywiadu wynikało, ze pies chorował od 6 miesięcy,
Właścicie|a niepokoiły wymioty pojawiające się po spozy-
ciu posiłku. PoczaJkowo występowały one sporadyczrrie.
w ostatnim okresie częstotliwość ich zwiększyła się. U psa
zaobserwowano osowiałośc, wychudzenie, wypadaj ap ą rla-
tową sierść. Powłoki brzlszne były napięte, bolesne, Bada-
nie radiologiczne wykonano w ułozeniu prawobocznyrrr. Na
zdjęciu przeglądowynl jamy brzusznej uwidoczniono pfa-
widłowąwie|kość, kształt i ułozenie pustego zołądka. Obec-
ność gazu w zoła.dku pozwoliła ujawnic nieregularnie po-
grubiałe fałdy błony śluzowej oraz zatarty obraz pól żołąd-
kowych. Częśc odźwiemikowa w badaniu przeglądowyn po-
zostawała niewidoczna. Jelito cienkie było odcinkowo wy-
pełnione gazęm, a odcinkowo treścią pokannową. W celu
badania kontrastowego przewodu pokannowego psu poda-
no doustnie siarczan baru (Medana Pharma Terpol Group
S.A,). Wykonane po 30 minutach zdjęcie rtg wykazało brak
pr zeml,e szczania śro dka c i eniuj ąc e go z żołądka do dwunas t-
nicy. Na zdjęciu rentgenowskim wykonanym po upływie
3 godzin stwierdzono, że duża ilośc środka kontrastowego
nadal za|ega w zołądku, a pozostała jego częśc znajduje się
w atonicznej ) rozszerzonej dwunastnicy i jelicie czczyllt.
Swiatło kanału odźwienlika było wąskie, nieregulatne iptzy-
pominało opisywane w literaturze zwężenie typu,,string sigll"
(14,21). Na obydwu radiogramach wykonanych u, końco-



wej fazie badania byĘ widoczne niewielkie nieregularrre
ubytki wypełnienia kontrastu, które mogły odpowiadać wzra-
stającym do światła części odzwiernikowej żołądka masom
guza nowotworowego (ryc. 1). Na kolejnym zdjęciu stwier-
dzono w obrębie zmienionej ściany krater wypełniony środ-
kiem cieniuj apym. Całośó opisanych zmian radiologicznych
przemawiałaza obecnością ekspansywnego procesu (nowo-
tworowego) części odźwiernikowej żołądka.

Psa zakwalifikowano do operacji. W premedykacji uzyto
atropiny i ksylazyny. Wprowadzenie do znieczulenia wziew-
nego przeprowadzono ketaminą i diazepamem. Operację
wykonano w znieczuleniuwziewnym halotanem. Po wyko-
naniu laparotomii śródoperacyjnie zbadano narządy jamy
brzusznej, Omacywanie odźwiemika wykazało obecność
tworu o nieregulamym kształcie, konsystencji twardej, umiej-
scowionego w ścianie odźwiernika, ale niewidocznego na
powierzchni błony surowiczej. W celu potwierdzęnia roz-
rostu o charakterze nowotworowym i określenia rozległości
zmian wykonano nacięcie odźwiernika.Wykazało ono obec-
ność patologicznej tkanki o naciekowym wzroście (ryc.2).
Podjęto decyzję o usunięciu odźwiernika. Po określeniu po-
łożeniaprzewodu zółciowego, na dwunastnicę i żołądek za-
łozono klemy jelitowe, planując przyszłe cięcie z 1 cm mar-
ginesem w granicach tkanek chorobowo niezmienionych. Po
usunięciu odźwiernika wykonano zespolenie żołądkowo-
-dwunastnicze - operacja Billrotha 1, szr;vem dwupiętrowym
Vicrylem 3-0. Pierwsze piętro stanowił szew pojedynczy
węzełkowy, drugie - pojedynczy Cushinga, Wycięte tkanki
przekazano do badania histopatolo giczngo.

W okresie pooperacyjnym pacjentowi podawano: Linco-
-Spectin, płyn Ringera, 5% glukozę. Od trzeciego dnia po
operacji pies otrzymał kleik ryżowy ugotowany na mięsie
zkurczaka. WymioĘ nie występowĄ. Dwa tygodnie po ope-
racji stopniowo powrocono do typowego dla tego psa zy-
wienia, polegającego na podawaniu posiłków mięsnych go-
towanych zryżemi kasząjęczmienną ktore zalecono poda-
wac w trzech dziennych porcjach. W okresie dwu miesięcy
po operacji apetyt pacjenta był zachowany, sierść błyszczą-
ca, masa ciała zwiększyłasię. Po trzecim miesiącu od ope-
racji ponownie pojawiły sięwymioty. Gdy ich częstotliwość
zaczęła zw iększać się, właścicie 1 p odj ął decy zj ę o eutanazj i.
Badania sekcyjnego nie przeprowadzono.

Przesłany do badania histopatologicznego odźwiernik
zołądka był ni eznacznie p o grub iały, b arwy cz er-w on o s zarej .

konsystencj i twardej . P owi erzchnia przekroj u wykazyw ała
równiez czerwonal litą strukturę. Po utrwaleniu wycinków
w I0oń obojętnym formolu sporządzono preparaty histopa-
tologiczne, które zabarwiono hematoksyliną i eozyną (HE).
W obrazie mikroskopowym zaobserwowano liczne masyw-
ne skupiska okragłych komórek, różnej wielkości, zawięra-
jących śródplazmatyczne wakuole spychające jądro na ob-
wód komórki, znajdujape się w większości wokoł niezmie-
nionych, gniazdowato ułozonych gruczołów odźwiemiko-
wych. Część z nich penetrowała do głębszych warstw ścia-
ny zołądka, tworząc nieregulatne skupiska komórek, któ-

rych podścielisko tworzyła obfita tkanka łączna, miejscami
ulegająca włóknieniu (ryc. 3) Niekiedy komórki nowotwo-
rowe tv,orzyły paciorkowato ułozone sznury między włók-
nami mięśniowymi. Wokół struktur gruczołowych widocz-
ne byĘ liczne nacieki zapalne komórek jednoja.drowych.
Błona śluzowa tworzącapalczaste wypustki pokryte nabłon-

Ryc. 1. Rentgenogram jamy brzusznej. Srodek kontrastowy
wypełnia żołądek i jelito cienkie. Ubytki wypełnienia (krót-
kie strzałki) wskazują na wrastanie ma§ guza nowotworowe-
go do światła żołądka. Widoczne wąskie, nieregularne świat-
ło kanału odźwiernika (długa strzałka)

Ryc. 2. Rozrost o charakterze nowotworowym widoczny po
śródoperacyj nym nacięciu odźwiernika

Ryc. 3. Rak sygnetowaty. Komórki sygnetowate naciekające
podścielisko, Barwienie HE; pow. ok.240 x

kiem sześciennym pozostaw ałaczęściowo niezmieniona. Po
rutynowej diagnozie z zastosowaniem HE skrawki zabar-
wiono metodą HID oraz techniką immunohistochemiczną
z zastosowaniem metody podwojnego barwienia. Do badań
wykorzystano zestaw gotowych odczynnikow Envision TM



Doublestain System (DAKO). Wizualizację odczynu w po-
staci reakcji barwnej uzyskano, stosując j ednocześnie chro-
mogen DAB dający odczynbrązowy oraz Fast Red barwią-
cy tkaŃi na kolor amarantowo-czerwony. Zastosowanoprze-
ciwciała pierwotne identyfikujące cytokeratynę MNF- 1 1 6
oraz wimentynę (DAKO). W barwieniu na obecność sub-
stancji śluzowych o charakterze mukopolisacharydów kwaś-
nych dodatni odczyn w postaci niebieskiego zabarwięnta za-
obserwowano w komórkach na powierzchni błony śluzowej
oraz wewnątrz owalnych komórek zgromadzonych wokół
gruczołów odźwiernikowych i wnikających w głąb podście-
liska. Metoda ta potwierdzlła zdolność wewnątrzkomórko-
wego wytwarzania śllnl przez komórki nowotworowe cha-
rakterysĘczne dla tzw. komórek sygnetowatych (ryc. 4). Na-
tomiast dodatnia reakcja na cytokeratynę w postacibrązo-
wego zabarwienia wykazała charakter nabłonkowy komó-
rek produkujących śluz oraz ich penetrację do głębszych
warstw żołądka. Komórki podścieliska dające dodatni od-
czynna wimentynę wybarwiły się w na kolor amarantowo-
-czerwony (.yc. 5). Opierając się na wynikach powyzszych,
zastosowanych metod barwienia obserwowany rozrost no-
wotworowy sklasyfikowano jako raka sygnetowatego żołądka
(c a rc i n o m a mu c o c e l lu l a re).

Przypadek 2. W Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt
poddano badaniu psa, samca, owczarka niemieckiego w wie-
ku I2lat, który chorował od 5 miesięcy z objawami kachek-
sji i utrzymujących się od 2 tygodni wymiotow i biegunki.
Badanie radiologicme wykonano w ułozeniu prawob ocznym.
Na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej uwidoczniono
znac znie r o zszer zony pusty zołądek, zajmuj ący ni emal c aĘ
obszar j amy br zlsznej i s ięgaj ący aż do pęcherza moczowe-
go. Rozszerzeniu ulegĘ przede wszystkim trzon żołądka oraz
jama odźwiemika. Na tle żołądka widoczne byĘ pętle jelita
odcinkowo wypełnione gazęm. Obraz narządów miĘszo-
wych nie odbiegał od obrazu prawidłowego, poza śledzio-
ną która została przemieszczona przęz powiększony żołą-
dek w okolicę pęcherza moczowego. Wykonane po 15 mi-
nutach od podania doustnego siarczanu baru zdjęcie kon-
trastowe wykazało znaczne poszerzenie światła jamy od-
źwi ernika, a także z grubienie j ej śc i an. Zniszczenil ule gła
rzeżba błony śluzowej trzonu i części odźwiernikowej zo-
łądka, przy czym światło kanafu odźwiernika było bardzo
wąskie i nieregularne (Ęp ,,string sign") (ryc. 6). W ciągu
1,5 godziny środek cieniujący nie został przemieszczony do
dwunastnicy. Całość obrazu rentgenowskiego sugerowała
postępujący powoli, patologiczny proces doĘczący ściany
zwieracza odźwiemika oraz wtórne rozszerzenię żołądka.
W rozpoznaniu wstępnym uwzględniono przewlekĘ proces
zapalny odnviemika prowadzący do j ego zwłóknienia -zbliz-
nowacenia, przerost błony śluzowej lub obecność procesu
nowotworowego tej części żołądka.

Ryc. 6. Rentgenogram jamy brzusznej ukazujący znacznie
powiększony, atoniczny żołądek (krótkie strzałki). Srodek
kontrastowy zalega w jamie odźwiernika. Widoczne wąskie,
nieregularne światło kanału odźwiernika (długa strzałka)

Pacj enta zakwalifft owano do leczenia operacyj neg o. Znie-
czulenie, zabieg usunięcia odźwiernika i postępowanie po-
operacyjne przeprowadzono podobnie jak w przypadku
pierwszym. Pies padł 8 godzin po operacji.

W preparatach mikroskopowych wykonanych ze zmienio-
nych tkanek żołądka, zabarwionych HE, zaobser-wowano
chaotycznie ułozone niskozróznicowane komórki kształtu
wrze ci onow ate go, pr zy pominaj ące włókna mięśniowe, wy-
kazujące wysoką aktywność mitotyczną. Jądra tych komó-
rek wykazyr,vaĘ wyrażneróżnice w wielkości, kształcie oraz
barwliwości. Nowotwór cechował się obecnością licznych
nacieków zapalnych, rozlegĘmi obszarami martwicy oraz



Ryc. 8. Dodatni odczyn na obecność wimentyny (kolor czer-
wony) i desminy (kolor brązowy) w mięśniakomięsaku. Barw.
met. immunohistochemiczną Envision TM Doublestain Sys-
tem; pow. ok. 120 x

bardzo bogaĘm unaczynieniem (ryc. 7). Równolegle prze-
prowadzone badanie immunohistochemiczne z zastosowa-
niem przeciwciał monoklonalnych, identyfi kujących desmi-
nę i wimentynę (DAKO) pozwoliło dokładniej określić hi-
stogenezę badanego norł,otworu (ryc, B). Biorąc pod uwagę
dodatni, intensyłvny odczyn na obecność wimentyny w pos-
taci czer-wonego zabarwienia oraz brązową reakcje na wy-
klywanie desminy, jego strukturę mikroskopową i stopień
zróżnicowania komórek nowotwór ten zakwalifikowano do
grupy nowotworow złośliwych wywodzących się z włókien
mięśniowych gładkich o charakterze mięśniakom ięsaka (.l e i o -

mvosarcoma).
Przypadek 3. W trzecim przypadklzmiany nowotwofo-

we w żołądku psa zostały zdiagnozowane podczas badania
sekcyj nego u 1 0-letniego ps a s amca, rasy bouv i er. Ze w zględu
na nagłe zejście śmiertelne psa, bez wcześniejszychwyraż-
nych objawów chorobowych właściciel prosił o wykonanie
badania sekcyjnego. Stwierdzono tamponadę serca powsta-
łą w r.ł,yniku pęknięcia prawego uszka serca, która spowo-
dowała niewydolnoś ć krĘenia. Podczas sekcj i zaobser-wo-
wano twardy uszypułowany guz banły kremowo-szarej, wiel-
ko ś c i orze ch a wł o s ki e go z1 ok alj z ow any w zdłuż kr zy w izny
mniejszej w poblizu wpustu żołądka. W diagnostyce histo-
logicznej wycinków guza z zastosowaniem HE w obrazie

Ryc. 9. Obraz mikroskopowy mięśniaka. Chaotycznie ułożo-
ne pęczki włókien mięśniowych gładkich. Barwienie HE; pow.
ok. 120 x

mikroskopowym zaobselwowano utkanie charakterystycz-
ne dla mięśniaka (leiomyonla) złożone z wysoko zrożntco-
wanych, przeplatĄących się wzajemnie włókien mięśnio-
wych gładkich, tworzących nieregularne pasma (ryc 9).
Badanie immunohistochemiczne potwierdziło obecność des-
miny i wimentyny w tkance guza.

0mówienie

Podstawowym problemem w diagnostyce i terapii
nowotworów żołalka u psów jest początkowo bezob-
jawowy ich przebieg. Dlatego najczęściej diagnozowa-
ne Sąone W stadium Zaawansowanym, gdy guz jest duzy.
Głownymi objawami na tym etapie pTocesu chorobo-
Wego Są: osowiałoŚĆ, apatia, utTata masy ciała i anemia.
Mogąwystępować chroniczne wymioty, niekiedy z do-
mieszką krwi (8, II, lż, 17). Pojawiają się one w sta-
dium, w którym nowotwór zńutza pasaż treści z żo-
łądka do dwunastnicy. W opisanych dwu przypadkach
właściciele zgłosili się z psami do leczenia w zaawan-
sowanym stadium choroby, po okresie długo trwających
wymiotów, kiedy stan ogólny zl7acznle się pogorszył.

W większości przypadków guzów nowotworowych
odźwiernika rokowanie jest niepomyślne (.4, 20, 2ż).
Nawrót procesu chorobowego prowadzapy do eutana-
zji pacjenta stwierdzano już w 4 tygodnie od operacji
gruczolakoraka odzwiernika (22). U 740ń pacjentow
z rozpoznanym gruczol akorakiem stwierdzono przerzu-
ty (20). Nawroty procesu chorobowego odnotowyłva-
no pomiędzy 3. dniem a 10. miesiapem od operacji (20).
Dwa opisane przypadki guzów nowotworowych odz-
wiemika skońc zyły s ię z gonami, ktorych gł ow nąprzy -

czy nąmo gło by ó zby t p o żne zdtagnozowani e choroby
izwia4any ztymzĘ stan ogolny pacjentów.

Radiologiczne rozpoznanie wczesnych postaci nowo-
tworów żołalka wiale się z wieloma trudnościami,
szczegolnie wtedy, gdy naciek nowotworowy jest na
tyle mały, że pozostaje niewidoczny (I5). Aktualnie
c or az c zęś ci ej w ro zp ozrrawaniu ch orób żołalka l zw le -

rza!wykorzystuje się gastroskopię, która umozliwia ob-
serwacje zmian chorobowych we wczesnych stadiach.
Do najczęściej wymienianych objawów procesów no-



wotworowych zołądka, widocznych w obrazie radiolo-
glcznym,należą zmianykształtużołądka,nieprawidło-
wości w ułozeniu i kształcie fałdow oraz zmniejszenie
ruchomości zmienionej chorobowo ściany wykazanej
za pomocą sekwencji radiogramów (3, 2l). U żadnego
ze zwierząt w badaniu żołądka nie zaobserwowano
sztywności jego ścian. U pierwszego psa prawidłowy
był również ksztaŁtzołądka. W obuprzypadkach odno-
towano natomiast nieprawidłowy kształt i ułozenie jego
fałdów. Niestety, objaw ten jest mało charakterystycz-
ny. Oprocz procesów nowotworowych obser-wuje się
g o w p ow st ały ch z r o żny ch pr zy c zy 11 stanach zap alny ch
żołądka i zapaleniu trzustki (5, l4).

Masy rrowotworu mogą wpuklać się do śwlatła żo-
łądka i wtedy w badaniu kontrastowyl,ll są widoczne
jako ubytek w wypełnieniu, Stwierdzenie obecności
krateru w pogrubiałej zniekształconej ścianie równiez
stanowi podstawę ro zpoznania procesu nowotworowe-
go (14, l 5, l 8, 2l). Zarowno ubytki w wypełnieniu,jak
i obecność krateru wystąpiły w ścianie jamy odzwier-
nika u pienvszego z opisywanych psów.

Rozrastający się nowotwór w części odzwiemikowej
żołądka zabur za j e go p ery staltykę. S topn i owo prow a -

dzi do zwężeniajego światła, utrudnienia pasazu kar-
rny do dwunastnicy, źt w skrajnych przypadkaclr do nie-
droznośc i. W radiologi cznym r ozpoznaniu istotn e j est
Lrwidocznienie zwężenia światła kanafu odzwiemika
typu ,,beak sign" (środek cieniujący wypełnia jedynie
wejście do kanału odzwiernika)ba.dż,,string sign" (14,
2l).IJ obu badanych psów wystąpił drugi typ zwęże-
nia. W pierwszym przypadku udowodniono zachowa-
nie przynajmniej częściowego pasazu zawartości żo-
łądka do dwunastnicy. Brak zmiany kształtu żołądka
tninro zaawansowanych zmian w ścianie odźwiernika
wskazyłvał na intensywny przebieg choroby. Natomiast
znaczne powiększenie atonicznego zołądka i zgrubie-
nie ścian jamy odzwiernika w przypadku drugim suge-
rowały raczej powolny rozwoj procesu chorobowego.
W dostępnym piśmiennictwie przypadki takie opisy-
wane są bardzo rzadko. U drugiego psa brakowaŁo też
innych zmian charakterystycznych wyŁącznie dla pro-
cesów nowotworowych. Stąd postawienie ostatecznej
diagnozy napodstawie badania radiologicznego nie było
trrozliwe.

Rak sygnetowa§ zołądka cechuje się charakterysĘcz-
nym obrazem mikroskopowym. Utkanię jego tworzą
komórki posiadaj ące zdolność wewnątrzkomórkowe-
go wytwarzania otaz gromadzenia śluzu (6). Właści-
wości te zostaĘ jednoznacznie potwierdzone badaniem
histochernicznymz zastosowaniem metody HID. Ozna-
czenia immunohistochemiczne z zastosowani em j ed-
nocześnie cytokeratyny i wimentyny pozwoliĘ dokład-
nie określic histogenezę komórek produkujących śluz
oraz ocenić zachowanie się kornórek neoplastycznych
w guzie. Dodatni odczynna cytokeratynęw postaci brą-
zowego zabarwienia w cytoplazmie komórek sygneto-
watych świadczy o ich nabłonkowym pochodzeniu,
a nieregularne rozmieszczenię w czerwono zabarwio-
nym podścielisku przemawia za naciekowym charak-
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terem nowotworu. W pozostałych dwóch przypadkach
guzów zasto sowanie przeciwci ał identyfi kuj ących des-
minę i wimentynę pozwoliło dokładnie określić histo-
genezę nowotworów oraz ich stopień zróżnicowanta.
Niektórzy autorzy uważają ze intensywność odczynu
na wimentynę jest odwrotnie proporcjonalna do stop-
nia zrożnicowania nowotworu ( l3), W przypadku opi-
sywanego w pracy mięśniakomięsaka zaobserwowano
znacznje większe nasilenie czerwono zabarwionego od-
czynu na wimentynę w porównaniu zbra7,owąreakcją
na desminę, co potwierdza tę spostrzezenia. Przepro-
wadzenie badań immunohistochemicznych i histoche-
micznych w połapzeniu z diagnostykąz zastosowaniem
hematoksyliny i eozyny pozwala w sposob bardzo pre-
cyzyjny określić typ histologiczny nowotworu. Wpro-
wadzenie do oceny histologicznej nowoczesnej meto-
dy irnrnunohistochemicznej podwójnego barwienia,
umozliwia dokładne określenie rozmleszczenia po-
szczególnych linii komórkowych w tkance guza, stwier-
dzenie infiltracji komórek nowotworowych w głąb pod-
ścieliska oraz stopień zrożnicowania komórek, co mozc
mieć istotne znaczen7e w rokowaniu.
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