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Gastilc ulce]s in dogs

, , Summary

The study was conducted in order to observe the incidence, diagnosis,and treatment of gastric ulcers in
dogs, and,examined 85 dogs of various different breeds and gender aged from 5 weeks to 15 years. All dogs
had symptoms of gastric dysfunction. Endoscopy revealed the following conditions: gastritis - 56 cases,
gastric ulcers - l5 cases, foreign bodies - 3 cases, prolific changes suggesting neoplasmatic processes - 3 cases.
The presence of chyme in the stomach made the endoscopic evaluation of the mucous membrane impossible in
four cases. 2 cases of duodenitis, 1 case of mega colon and 1 case of marked pyloric stenosis were also found.
The study cónfirmed that endoscopy is sti|| the most effective diagnostic technique in diagnosing gastric ulcers
and is also helpful in selecting the best method of treatment: conservative or] surgical. Prognosis of gastric
ulcers may be,favorable provided that sufficient treatment and diet are implemented.
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W medycynie weterynaryjnej, spośród wszystkich
gatunkow zw ier ząt domowych, naj częś ciej stwi erdza-
no wrzody żołądka u koni oraz psów, atakżewrzody
trawieńca u cieląt, Ichrozpoznanie oparte byŁo począt-
kowo na badaniu sekcyjnym lub poubojowym. a w mia-
ręrozwoju technik obrazowych na podstawie gastro-
skopii (1, 5, 9), Narastającym problemem fermowej
hodowli świń jest równiez choroba wrzodowa żoŁąd-
ka (3).

Wrzod żołądka to ubytek przel<raczający warstwę
mięśniową błony śluzowej i sięgający do błony pod-
śluzowej lub głębiej. Powierzchowne uszkodzenie ślu-
zówki, nie wychod zącę poza błonę śluzową właściwą
(mucosa propria) defniowane jestjako nadżerka (8, 9).

U psów najczęściej stwierdzane sąwrzody trawien-
ne, które rozwijają się, gdy tzw, czynniki agresywne
przełaml4 ąb ari erę czynników o słani aj ących zołądek.
Do pierwszychzalicza się: zewnętrzne czynnlki uszka-
dzające błonę śluzową jony wodorowe kwasu solne-
go orazkwasy zółciowe. Do drugich m.in.: śluz po-
krywający ścianę żołądka, ścisłe połączenie komórek
nabłonka ni e p o zwal aj ąc e vury dzi el anym j onom wodo -

rowym przenikać z powrotem w głąb ściany żołądka,
stałą i szybką regenerację nabłonka, sekretynę hamu-
jącą nadmierne wydzielanie kwasu solnego oraz od-
powiednie ukrwienie. Wńnąrolę w utrzymaniu integ-
ralno ś c i błony ś luzowej żołądka p ełnią pro sta gl andy-
ny, ktore m. in. przec iw działaj ąnadmi ememu wydzi e -

laniu kwasu solnego i pepsynogenu, chronią środbło-

nek naczyniowy, zapobiegaj ą nadmiernemu skurczo-
wi drobnych naczyń błony śluzowej i powstawaniu
zakrzepów płytkowych oraz wzmaeają procesy na-
pTawczę, syntezę i sekrecję śluzu powierzchniowego.
Z ew nętr znymi c zynn i k ami u s zka dzaj ący mt ś lu z ó wkę
żołądka mogąbyó ciała obce, niektóre leki oraz dtaż-
niące substancje chemicznę. Uszkodzenie błony ślu-
zowej żołądka może rozwlnąc się takze jako następ-
stwo chorób nerek, wątroby, stresu, hypowolemii,
wstrząsu, zespołu wewnątrznaczyniowego wykrzepia-
nia. Niemniej j ednak proc e s powstawan ia w rzo du za-
wsze kończy się na proteoliĘcznym działaniu soku
zołądkowe go (2, 4, 6, J , 10). W świetle dotychczaso-
!\rych badań nie do końca wyjaśniony jest udział drob-
noustrojów z rcdzaju Helicobacter w powstawaniu
zmian zapalnych i owrzodzęń żołądka u psów (1 1).

Rozwoj endoskopii w Polsce i, co za tym idzie,
zwiększająca się z roku na rok liczba wykonyvanych
badan endoskopowych w zakresie przewodu pokar-
mowego mĄch zwierząt, w tym gastroskopii u psów,
skłoniła autorów do podjęcia tematu i przedstawienia
własnych ob s erwacj i zw tązany ch z występ owaniem,
rozpoznawaniem i leczeniem wrzodów zołądka u psow
w oparciu o wieloletnie doświadczęnie.

Mateilał i metody

Badaniami objęto B5 psów, różnel rasy, płci, w wieku od
5 tygodni do 15 lat, skierowanych do pracowni endosko-
powej Katedry Chorob Wewnętrznych i Pasozytniczych



Ryc. 1. Pojedynczy wrzód olbrzymi Ryc.2. Uszkodzenie błony śluzowej żo- Ryc.3,Pojedynczywrzódolbrzymizwy-
w okolicy wcięcia kątowego żołądka łądka wywołane niesterydowymi lekami raźnąnisząwrzodową i wałem brzeżnym

przeciwzapalnymi. Widoczne zmiany za- w okolicy zwieracza odźwiernika
palne, owrzodzenia i skrzepy krwi

z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów, z ob.lawami nasu-
wającymi podejrzenie chorób żołądka, w celu wykonania
gastroskopii. Na podstawie wywiadu, badania klinicznego
i analizy wykonanych badań dodatkowyclr kwalifikowano
pacjentow do endoskopii. Gastroskopię wykonFvano po
24 godz. głodówce oraz6 godz. przerwie wpodawaniupły-
nów bezpośrednio przed wziemikowaniem. Do badania wy-
korzystano fiberoskop pediatryczny Olympus XQ 20. Endo-
skopię wykonywano w znieczuleniu złozonym, w ktorym
zastosowano do premedykacji ksylaąmęw dawce r-2mglkg
m.c. z atropinąw dawce 0,05 mg/kg m.c. w jednej iniekcji
domięśniowej, do znieczllenja głównego tiopental poda-
wany dozylnie w dawce początkowej 5 mg/kg m.c., a na-
stępnie wg efektu działania, do znteczulęnia miejscowego
błony śluzowej okolicy gardła 2oń lignokainę. Gastrosko-
pię przeprowadzano u pacjenta lezącego na lewym boku,
Podczas gastroskopii szczypcami biopsyj nym i pobierano
wycinki ściany żołądka do badania histopatologicznego.

Wielkość wrzodów oceniano, przyjmuj ąc następuj ape
kryterium: wrzód mały - średnica do 10 mm, duży - śred-
nica 11-30 mm, wrzód olbrzymi średnicapowyzej 30 mm.

Wyniki i omówienie

Podczas gastroskopii w badanej grupie psów stwier-
dzono : zap alenie żoŁądka - 5 6 pr zyp adków, w Ęm u 5 5
p s ów obraz endo skopowy o dp owi adał pr zewlekłemu
zapaleniu, a u 1 psa ostremu krwotocznemu; owrzo-
dzenia - 15 przypadkow, ciała obce - 3 przypadki,
zmtany rozrostowe sugeruj ące proces nowotworowy
- 3 przypadki. U 4 psów endoskopowa ocena błony
śluzowej żołądkabyła niemozliwa z powodu obecnoś-
ci treści pokalmowej, u 2 stwierdzono zmiany zapal-
ne w dwunastnicy, u 1 przeĘk olbrzymi, alI znaczne
zwężęnlę części odzwiernikowej zołądka po zabiegu
operacyjnym.

Na podstawie wyłviadu i badania klinicznego usta-
lono, że psy, u których endoskopowo stwierdzono
wrz o dy w żołądku wyk aryw aĘ mało charakt ery sĘ cz-
ne objawy kliniczne. Najczęściej obserwowano wy-
mioty o rózn;rm nasileniu, które częściej występowĄ
rano. U niektórych psów fusowatybądż krwawy cha-

rakter wymio ciny nasuwał j edynie p odej rzenie owt zo -

dzeń. Inne objawy to: zmienny apeĘt, spadek kondy-
cji, postępuj ąca ltrata masy ciała, odwodnienie jako
następstwo wymiotów, polydypsj a, niedokrwistośó.
U części psów podczas omac}nvania stwierdzano bo-
1 e s no ś ć j am y br zusznej, zwłaszc za w oko li cy żołądka.
W 2przypadkach znaczącąw wyrviadzie, w zestawie-
niu z obserwowanymi objawami klinicznymi, była in-
formacj a o podawaniu niesterydowych leków przeciw-
zap alny ch, które w me ch anizm tę działanta hamowĄ
zarówno cyklooksygenazę 1, jak i 2, co w konsekwencji
mogło prowadzić do zapalenia i owrzodzenżołądka.

Podczas badania gastroskopowego u 9 psów, przede
wszystkim w trzonie t częśct odźwiernikowej żołąd-
ka, stwierdzono kilka maĘch wrzodów (tzw. wrzody
mnogie). ByĘ one owalne lub okrągłe, ale spotykano
także wydłu żone, wrzecionowate. Te ostatnie, kryj ąc
się w sąsiadujących fałdach błony śluzowej byĘ trud-
ne do zauwńentaprzy słabej insuflacji żołądka.Btzegt
wrzodów ostro odgraniczaĘ się od okolicznych tka-
nek, przechodząc płasko w otaczającąbłonę śluzową
lub dookoła owrzodzenta rozwtjał się oboczny stan
zapalny, z silnym naciekiem komórkowym, unoszą-
cym ich obrzeża, akcentując Ęm samym obraz niszy
wrzodowej, Wrzodom tow arzyszyło przekrwienie bło-
ny śluzowej zwidocznymrysunkiem naczyń krwio-
nośnych. W miejscach tych obserwowano kruchośó
śluzówki, Wrużając ą się j ej zwi ększoną p o datno ś cią
na uszko dzenia mecha nicznę, Wrzo dy ob serwowane
z daleka odbierano jako mniejsze w odniesieniu do
oceny ptzęprowadzonej po zbliżeniu endoskopu, Po-
mocne w ocenie wielkości wrzodu było porównanie
jego długości i szerokości zę zmięrzoną wcześniej
odle gło ścią pomiędzy otwaĄmi ramionami szczypiec
biopsyjnych. Dla szczypiec biopsyjnych Olympus FB
25 K-I, którymi pobierano wycinki błony śluzowej
żołądka odległość ta w;mosiła 5 mm.

U 6 psów stwierdzono obecność duzych i olbrzy-
mich wrzodów pojedynczych, z głęboką nisząwrzo-
dow ąorazbar dzo wyrażnymwałem brze żnym. Wrzo-
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dy te umiejscowione był w części odźwiemikowej
(4 przypadki), w okolicy wcięcia kątowego (I przypa-
dek), w okolicy zwietaczaodźwiernika (1 przypadek).
W 2 przypadkach u psów zwrzodęm olbrzymim do-
datkowo w okolicy wrzodu zaobserwowano zmiany
rozrostowe, co nasuwało podejrzenie procesu nowo-
tworowe go. Na podstawi e badań histopatolo giczny ch
pobranych wycinków u tych psów rozpozfIano nowo-
tw or żołądka - gruczolakoraka (ad e no c arc in o m a),
Z kolei analogiczne badanie materiału pobranego
z wrzo dów poj edynczych u pozostĄch 4 p sów nie wy-
kazało cech nowotworzenia i na tej podstawie Llznano
je zawrzody trawienne, które zostaĘ zakwalifikowa-
ne do leczenia chirurgicznego,

9 psów, u których stwierdzono małe wrzody mno-
gie poddano terapii farmakologicznej z zastosowa-
nlem:

leków hamujących wydzielanie soku żołądko-
wego - blokera receptorów histaminowychH2 - cy-
metydyny w dawce 5-10 mg/kg m.c. 3-4 razy dzien-
nie, doustnie;

lekow powlekających powierzchnię wrzodów -
sukralfatu - stosowanego doustnie od 0,25 do i,0 dpsu,
2 -3 r azy dzi enni e, j ako prep arat zab ezpieczaj ący wr zó d
przed działaniem kwasu solnego, neutralizujący pep-
synę, adsorbujący kwasy żółciowe i stymulujący syn-
tezę prostaglandyn. Podawano go 2 godz. przed cy-
meĘdyną

lekow pobudzających perystaltykę przewodu
pokarmowego - metoklopramidu najczęściej w daw-
ce 0,5 mg/kg m.c.l24 godz. doustnie, w celu przyspie-
szenia oprózniania żołądka i zapobiegania zarzucania
wstecznego treści z dwunastnicy do żołądka (kwasy
żołciowe).

Powyższąterapię prowadzono przęz okres 4-8 tyg.
Jedynie u 2 psów, u których występowaĘ uporczywe
wymioty, początkowo cymetydyna podawana była
dozylnie lub domięśniowo, a metoklopramid podawa-
no w dawce 0,4 mgkg m.c. 3 razy dziennie domięś-
niowo. U §ch samych psów z powodu braku dalszej
poprawy po 14 dniach zastąpiono cymetydynę ranity-
dyną w dawce 4 mglkgm.c.2 razy dziennie.

O pr ó cz terapii farmako lo g tcznej sto s owano nastę-
puj ące postępowanie dietetyc zne: pr zy uporczywych
wymiotach za|ecano ścisłą głodowkę i odzywianie
pozaj elitow ę pr zęz 48 go dz., po czym stopniowo wpro-
wadzano pokarm doustnie. W zywieniu wszystkich
psów unikano przeładowywania i rozciągania żołąd-
ka, podając pokarm często, a w mniejszych porcjach.
Podstawą żywtenia byĘ gotowe diety przęznaczonę
dla p sów z zabur zeniami zołądkowo -j elitowymi, P od-
j ęta terapia farmakolog iczna ipostępowanie dietetycz-
ne przyniosĘ oczekiwany efekt - wszystkie psy po-
wróci§ do zdrowia.

Podsumowuj ąc należy stwierdzić, ze gastroskopia
jest obecnie najlepszą techniką diagnostyczną stoso-
wanąw rozpoznawaniu wrzodów zołądka u psów oraz
umozliwia kwalifikowanie pacjenta do dalsze golecze-
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nia zachowawczęgo lub operacyjnego. W przypadku
wrzodów trawiennych rokowanie jest pomyślne, pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego postępowa-
nia terapeu ty cznego i dietetycznego.
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Okreś]ono poziorn l7-hydrol<syprogesteronu i kortyzoJu w surowicy kl,wi

kzech grup psów przed i po podaniu egzogennego ACTH Grupa l liczyła 27

zdrorvycb zwierząt, grupa II llczyła 19 chorych psów, u których choroba nie

rrriała związku z zaburzeniem kory nadncrczy, a w grupie III liczącej 46 psów

występowała nadczynność kory nadnerczy Średni poziom 1 7-hydroksyproge-

steronu po podaniu ACTH w grupic I rvynosił l5,0 (22,2-] 6,8), w grupie ll - 6,9

(ż,0-36,2) w glupie IlI 14.4 (1,7-7,1) nmo]/l Poziom kortyzolu przed i po

podarriu ACTH nie różnił się istotnie pomiędzy grupą I a II Warlość pola REC
dla kortyzo)u po podaniu ACTFI była istotnie wyższa (0,940) aniżeli dla l7-
-hydroksyprogestcronu po ZastosowaniU tego hormonu (0,76) Dla l7-hydrok-
syplogestcronu pozioln 8,5 nrnol/l po podaniu ACTH jest wartoŚcią graniczną

d la diagnozy tradczynności kory nadnerczy rv 7 l % Dla warlości 4,5 nnlolil czu-

łość wzrasta do 90%, ale swoistość spada do 400ń. natomiast przy l6.7 nlnol,/l

swois|ość wynosi do 90%n, a czllłtlsć spa<Ja do 47%. 
G.


