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Gashoscopy in diagnosing gastric tumots in dogs

Summary

The aim of the article was to present clinical observations concerning the occurrence of gastric tumors in
dogs and the use of ,gastroscopy in its clinical diagnosis. The study examined 90 dogs of various breeds and
sexes, aged from 1 to 15 years old. They had been directed to the clinic to undergo gastroscopy due to
suspected stomach diseases. 6 cases of Aden carcinoma (2 with ulceration) and 1 adenoma were diagnosed
using gastroscopy ahd through histopatologica| examination. Gastroscopy is very helpful in diagnosing
gastric tumors in dogs. When gastrinoma is suspected, gastroscopic evaluation of mucous membrane together
with histopatologica| examination should be performed.
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W medycynie weterynaryjnej spośród zwierząt do-
mowych najczęściej zmiany nowotworowe opisywa-
no u psów. W przewodzie pokarmowym spotykano je
stosunkowo rzadko, a nowotwory żołądka stanowiły
mniej niż IYo wszystkich nowotworów stwierdzanych
u psów (3). Rzadkość występowania nowotworów
w zołądku psów potwierdzająbadania sekcyjne prze-
prowadzone w Polsce. W materiale Katedry Anatomii
Patologicznej AR we Wrocławiu w latach 195]-1961
na 234 nowotwory psów nie stwierdzono żadnego
przypadkll zmian nowotworowych w żołądku (1).
W analo gi c zny ch b adani ach wykonanych na Wydzia-
le Weterynaryjnym w Warszawie w latach l960- l965
anallzując23I przypadkow nowotworów u psow tak-
żęnję stwierdzono nowotworu zołądka (6). W podob-
nych badaniach pTzęprowadzonych w tym samym
ośrodku w latach 1985-1993, w ktorych stwierdzono
976 przypadkow nowotworów u psów, równiez nie
wymienia się nowotworów zołądka (2). W materiale
z gr omadzonym w Z al<ładzię An at omi i P ato l o gi c zn ej
Katedry Patologii SGGW w Warszawie w latach 1985-
-ż00I stwierdzono 14 przypadkow nowotworów żo-
łądka (4).W Katedrze Anatomii Patologicznej, Fizjo-
patologii i Weterynarii Sądowej AR we Wrocławiu
w 1999 r. także zdiagnozowano 2 przypadki złośliwych
nowotworó w żoŁądka ( 3 ), W szystki e p owyz sze ob s er-
wacje oparto na badaniu posl monem.

W niniej szym opracowaniu przedstawiono własne
doświadczenla związane z występowaniem nowotwo-

rów zołądka u psów oraz ich przyżyclowym rozpoz-
nawaniem na podstawie gastroskopii.

Mateliał i metody

Badaniami objęto 90 psów, różnej rasy, płci, w wieku od
1 rokr,t do 15 lat, skierowanych do pracowni endoskopowej
Katedry Chorob Wewnętrznych i Pasozytniczych z Klini-
l<ąChorob Koni, Psów i Kotów, z objawami nasuwającymi
podejrzenie chorób zołądka, w celu wykonania gastrosko-
pii. Na podstawie wywiadu, badania klinicznego i analizy
wykonanych badań dodatkowych kwalifikowano pacjen-
tór,v do endoskopii. Gastroskopię wykonywano po Z4-godz.
głodówce oraz 6-godz. przerwie w podawaniu płynów bez-
pośrednio przed wziemikowaniem. Do badania wykorzy-
stano fiberoskop pediatryczny Olympus XQ 20. Endosl<o-
pię wykonywano w znieczuleniu złożonym, w którym za-
stosowano do premedykacji ksylazynę w dawce 1-2 mg/kg
m.c. z atropiną w dawce 0,05 mg/kg rrr,c, w jedrrej iniekcii
domięśniowej, do znieczulenia głownego tiopental poda-
wany dozylnie w dawce początl<owej 5 mg/kg m.c,, a na-
stępnie wg efektu działania, do znieczulenia lrriejscowego
błony śluzowej okolicy gardła 20ń lignokainę, Gastrosko-
pię przeprowadzano u pacjenta lezącego na 1ewynr boku.
Podczas gastroskopii szczypcaml biop syj nyl i O l ynrpu s FB
25 K-l oraz Olympus FB 24 KR- 1 pobierano wyclnki ścia-
ny żołądka do badania histopatologicznego. Materiał biop-
syjny utrwalano w 4Yo zbuforowanym roztworze formali-
1,1y l przekazywano do pracowni hi stopatol ogicznej, gdzie
następnie go odwadniano i zatapiano w parafinie. Skrawki
sery_ine o grubości 5-7 pm bar-wiono hematoksylinąi eozyną,



llJyniki i omówienie

W badanej grupie u 7 psów rozpoznano nowotwór
żołądka, w tym podczas gastroskopii u 4 psów stwier-
dzono vryrażne zmiany o charakterze rozrostowym, su-
geruj ące podłoze nowotworowe, a u 2 psów w okolicy
poj edynczych wrzodów olbrzymich, z gŁęboką niszą
wrzodową zaobsenłowano j edynie pogrubienie fał-
dow. Zmtany nowotworowe umiejscowione były
przede wszystkim w trzonie i części odzwiernikowej
żoŁądka,ZanowotworzeniemprzemawiaĘ:deforma-
cje zmniejszające światło żoŁądka, sztywność jego fał-
dow oraz miejscami bledsze, wynikające z zablrzęń
w ukrwieniu, ogniskowe zabarwienie błony śluzowej.

Na podstawie badania histopatologicznego pobra-
nych endoskopowo wycinków u 6 psow rozpoznano
nowotwór żołądka: gruczolakoraka cewkow ego (ade-
nocarcinoma tubulare) - 3 przypadki (w tym
2 z owr zo dzentami), gruczol akoraka bro dawkowe go
(adenocarcinoma papillare) - l przypadek, gruczola-
koraka śluzowokomórkoweg o (adenocarcinoma mu-
cocellulare) - I plzypadek, gruczolaka cewkowego
(adenoma tubulare) - 1 przypadek.

Ryc. l. Wrzód olbrzymi w okolicy kąta
żołądka o prldłożu nowotworowym

U 1 psa obraz endoskopowy nie wskazywał na no-
wotworzenie i odpowiadał przewlekłemu zapaleniu
żołądka. Badanie histopatologiczne 2 bioptatow po-
branych podczas endoskopii potwierdziło wstępne roz-
poznanie. Na tej podstawie rozpoczęto terapię
uwz ględni aj ącą p o dawanie l eków zmniej szających
wydzielanie soku zołądkowego (początkowo cymety-
dyny, a następnie famotydyny), pobudzających pery-
staltykę (metoklopramidu) oraz powlekających ścia-
nę żołądka (sukralfafu). Zastosowane leczęnie prry-
nio sło przej ś c iową poprawę stanu klinic zne go p acj en-
ta, wy r ażając ą s i ę znacznie zmni ej s z oną cz ęs totl iw o ś -

ciąwymiotów oraz lepszym samopoczuciem. W 3. ty-
godniu terapii, wobec gwałtownie pogarszającego się
stanu pacjenta, zalecono ponowne wykonanie bada-
nia radiolo gicznego j amy brzus znej, Iecz Ęm r azem
kontrastowego. Podany kontrast uwidocznił wnętrze
żołądka,v,rykazl,!ąc w okolicy trzonu znaczl7e pogru-
bienie jego ściany. W związku ztymprzeprowadzono
kolejną gastroskopię, podczas której stwierdzono nie-
znaczne pogrubienie i sztywność fałdów trzonu żo-
łądka. Z tej okolicy techniką biopsji głębokiej pobra-
no 5 wycinkow Ęm razęm na podstawie badania hi-

Ryc. 3. Pierścieniowe zwężenie trzonu
żołądka

Ryc. 4. Guz w okolicy trzonu żołądka.
W głębi widoczne pogrubienie fałdów żo-
łądka

Ryc.2. Guzy nowotworowe w części odź-
wiernikowej żołądka

stopatolo gi cznęgo rozpoznano no -

wotwór - adenocarcinoma tubula-
re. Przedstawiony przypadek po-
twierdza regułę, że prryl pobieraniu
niewystarc zającej ilości materiału
wzrasta prawdopodobieństwo uzy-
skiwania fałszywie ujemnych wy-
ników. W medycynie człowieka
w diagnostyce gruczolakoraka zo-
łądka wykazano,ze pobranie 3 wy-
cinków daje 60"ń prawdziwie po-
zytywnych wyników, a 6 i więcej -
powyżej 90% (5). W badaniach
własnych pobierano 5 - 8 bioptatow,
sto suj ąc takżę tęchnikę biopsj i głę-
bokiej, polegaj ącą na 2-3 -krotnym
pobraniu materiału z tego samego
miej sca. Zaobserwowano także, że
szczypce btop syj ne Olympus FB 24
KR- 1 umozliwiaĘ uzyskanie więk-
szych wycinków, przez co byĘ bar-
dziej przydatne w rozpoznawanlu
nowotworów żołądka.

Gruczolakoraki. W obrazie en-
doskopowym u 2 psów przedsta-
wiały się jako wyrażne guy róż-
nej wielkości o szerokiej podsta-
wie, zabarwione na kolor bladoró-
żowry, Z tego u 1 psa, oprócz wy-
rażnię odgraniczonego, pojedyn-
cze go guza.wielko ś c i j aj a kur ze,g9,
umiejscowionego w trzonie żołąd-
ka, tabew trzonie i w części odź-
wiernikowej zaobserwowano silne
pogrubienie fałdów zołądka, świad-



Ryc. 5, Badanie kontrastowe przewodu pokarmowego. W oko-
licy dna i trzonu żołądka widoczne nierówności jego ściany

czące o naciekowym rozroŚcie nowotworu, co w kon-
sekwencji doprowadziło do znacznęgo zwężenia jamy
odzwiernikowej i kanafu odzwiernika.U 2 kolejnych
psów w okolicy wcięcia kątowego żołądka i w części
odzwiernikowej stwierdzono poj edyncze wrzody o1-

brzymie. W sąsiedztwie wrzodów obserwowano
znaczne pogrubienie ściany żołądka, które szczegol-
nie uwidaczntało niszę wrzodową. U 1 psa podczas
gastroskopii stwierdzono guzowate wyniosłości, któ-
re pierścieniowo zwężaĘ trzon żoŁądka. Powierzch-
nia nowotworu była nierówna. W sąsiedztwie obsza-
row j aśniej szych (bledszych) obserwow ano wyraźne
r ó żou, o - c zęrwo ne zab arw lęnie b ło ny ś luz o w ej .

Gruczolak. Przedstawiał się w postaci znacznęgo
wałowatego zgrubienia ściany żołądka, ciągnącego się
wzdŁużkrzywizny dużej od części wpustowej żołąd-
ka,poprzez trzon do jego części odzwiernikowej.

Podsumowuj ąc należy stwierdzić, że dzięki nowo-
czesnym technikom diagnostyc znym częściej są roz-
poznawanę przyżyciowo nowotwory żoŁądka u psów.
Niewątpliwie taką techniką jest gastroskopia, która
oprócz bezpośredniej obserwacj i wnętr za żołądka
umożliwia celowane pobranie wycinków z jego ścia-
ny do badań histopatolo gtcznych,które precyzujądiag-
nozę. Nalezy j ednak podkreślic, że badanta ultrasono-
graftczne oraz radiologiczne jamy brzusznej pozwa-
Iaj ą na r o zp o znawani e now otworó w z o łądk a zlokali-
zowanych śródściennie i nie powinny być pomijane,
lecz stosowane jednoczęśnie z endoskopią. Do oceny
zmian umiejscowionych w ścianie żołądka szczegól-
nteprzydatna jestendoskopiaultrasonograftczna,tzw,
echoendoskopia (endosonografi a) (5). W przypadktl
podejrzenia nowotworu endoskopowa ocena błony ślu-
zowej żołądka powinna byc uzupełniona badaniem
histopatologicziympobranych wycinków. 1

piśmiennictwo

1 Houszka M., KaszLtbkiewicz Cz : Nowotwory zwierząt domowych Medycy-
na Wet 1969, 25, 6-10

Ryc. 6. Obraz mikroskopowy gruczolakoraka ce,tvkowego
(ad e n o c ar c in o m a tu b u l ar e)

ż Malic,ku E, Piusińslii I|., Sendecka H., Bielecki W, Osińska B, Lenarto-
:t,icz-Kubrat Z.: Norł,otrł,oly psów sIwierdzane w badaniach anatomopatO1o-
gicznych w ]atach I985-]993 Medycyna Wet 1996. 52. l03-106

3 Rouil:alt K., ]lotlszka ill.:Nowotr,r,ory żołądka u psów, Medycyna WeL 2000,

56.552-557
1 Sapierll|ski R , Mal.icka E , Skrzylc,zak M., Sokoloy,sku J: Nor,r,ottł,ory, żcl-

lątlka u psór,i, Zycic We t 2002. 77 , 5 E l -5 E4

5 SilversLcin F E , Ętgat G N: Endoskopia przcwodu poJ<almowego Medy-
cyna Pl,aklyczna, Krakórv 1998, l47-17].

6 Zenlbrłcktt H : Ana]jza23l przypadków choroby norł,oLu,ororł,ej psów Pat

Pol 1967. 18.,+5-56

,Ądres autora: dr Krzlsztof Kubiak, u|. Jelczańska lla Jcszkollice,
55-003 Czcrnica; e-m a i ! : kubiakfdozi.ar.rł roc.pl

SANCAK A. A., RUTGERS H. C., HART C.A.,
BATT R. M.: Częstotliwość występowania entero-
patatogennej Escherichia coli u p§ów z ostrą iprze-
wlekłą biegunką. (Prevalence of enteropathic
Escherichia coliin dogs with acute and chronic diar-
rhoea). Vet. Rec. 154, 101-106,2004 (4)

Stosując sondy DNA dla enteropatogennych szczepów (EPEC), eterotoksycz-

nych (ETEC), verotkosycznych (VTEC), el]terokrwotocznych (EHEC), entero-

inwazyjnych (EIEC) i enteloagregacyjnych (EaggEC) Escherichia coli badano

próbki kału na obecność tych zarazków 57 psów z ostrą biegunką 82 psów

z biegunką pzewJekłą, 34 psów dornowych i 88 psów pochodzących z psiami

Zbadano też płynną treść dwunastnicy 60 z 82 psów z przewJekłą biegunką

W kale 35,1% psów z ostrą i 37,J % psów z przewlekłą biegunką występor,vał

EPEC, u 24,6% psów z ostrąi 28oń z chroniczną biegunką występował VTEC
Natomiast kał 17,1% psów domowych zawierał EPEC, 6% psów EEC i 5,9%

VTEC. EPEC był obecny w soku dwunastniczyl,n 23 z 60 psów (38,3%) z chro-

nicznąbiegunką Często w;,stępowały razem geny eaeA odpowiedzialne za ad-

sorpcję i VTl za produkcję verotoksyny. Występowała pełna zgodność pomię-

dzy wynikami badań i.n :,itro ihybtydyzacja w kierulrkrr wykrywania obecności

eaeA i VT l Izolaty pochodzące od psów z biegunką cechowały się większyrni
zdolnościarni adhercncji do komórek Hep-2. Izolaty VTl izolowane od psów

z biegunką niszczyły ponad 50% komórek hodowli Vero.
G


