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"] Sum

The purpose Of tłre study was an endoscoPic evalu
Voltaren on cańine gastric mucosa. The experiment
breeds, size and sex. The dogs were divided into three

observed after the ńdmiltistration of Polopiryna S. Thus, the usage of PolopirYna §, Piroxicam ańd Yoltaren

seems unadl,isable for canine therapv.
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Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są po-
wszechnie stosowane, zarówno w medycynie człowie-
ka jak i weterynaryjnej, w róznego rodzaju stanach
zapa|ny ch, zwłaszczaaparatu ruchu, schorzeniach reu-
maty czny ch ot az j ako prep araty prz e c iw gorąc zkow e,

S ro dowi sko Iekar zy weterynari l zr o żntc owan e j e st na
zwolenników i przeciwników stosowania wymienio-
nej grupy leków w lecznictwie maĘch zwierząt. Pierw-
s i do c eni aj ą wal ory p oządane g o działani a pr ze ciw za-
palnego, przęc przeciwgorączkowe-
go. Drudzy, m iekorzystne dztałanie
NLPZ na błonę śluzową przewodu pokarmowego,
znaczl7te o gr ani cza1 ąi ch sto s owani e.

Bardzo często właściciele psów i kotów, którzy wie-
lokrotnie doświadczyli skuteczności NLPZ w zwal-
czanil gorączki i bólu, samowolnie podająpreparaty
ztej
cji 

9
ZnaJ

Ni e sterydowe l eki pr ze ciw zapalne stanow tą lic zną
t zróżntcowaną grupę lekow. Do niej zall,czane są: a)

kwasy karboksylowe: kwas salicylowy i jego estry.

krvasy arylooctowe (kwasy fenylooctowe np. diklofe-
nak, aklofenak, fenklofenak; karbo- i heterocykliczne
kwasy octowe np. indometacyna, sulindak, tolmety-
na), kwasy arylopropionowe np. ibuprofen, naproksen,
kwasy fenamowe np. kwas mefenarrrowy, kwas niflu-
minowy, b) kwasy enolowe: pirazolony (np. fenylobu-
tazol,klofenazon), oksykamy (np. piroksykam, sudok-
sykam), c) zwtązki nie będące kwasami np. bezyda-
mina, bufeksamak, epirazol, tynordyna (7)- Znane są

błonę śluzowązołąd-
y.iwdużymstopniu
ając przeciwzapalnie,



Ryc. 1. Owrzodzenia pokryte skrzepa-
mi krwi w okolicy trzonu żołądka (Po|o-
piryna S)

Ryc. 2. Zmiany zapalne z nadżerkami i
owrzodzeniami części wpustowej żołąd-
ka (Polopiryna S)

Ryc. 3. Smugowate owrzodzenia części
dennej żołądka (Polopiryna S)

Ryc. 4. Owrzodzenia okolicy wpustu (Pi-
roxicam)

Ryc. 5. Owrzodzenia i zmiany zapa|ne
w okolicy odźrviernikowej §oltaren)

Ryc. 6. \ilłóknikowe zmiany zapalne oko-
licy odźwiernikowej (Voltaren)

p opr ZęZ Supre Sj ę aktywno Ś c i cykl o oksyg enazy, obni -
żająsyntezę prostaglandyn, Prostaglandyny z kolei w
obrębieżołądkaprzeciwdziałająnadmiememuwydzie-
laniu kwasu solnego i pepsynogenu, zapobiegająnad-
mi ernemu obkurcz aniu s i ę drobn y ch naczyń krwi ono -

śnych i tworzeniu się zakrzepów wewnątrznaczynio-
wych, wzmagająsyntezę i sekrecję śluzu powięrzch-
niowego, wydzielanie dwuwęglanów oraz procesy
napLawczę (3, 5, 6).

Niesterydowe leki przeciwzapalne, oprócz działa-
nia ogólne go, wywieraj ą niekorzystne efekty miej sco-
we. Poprzez zmtanę składu śluzu powierzchniowego,
pokrywaj ąc e go błonę śIuzow ą żołądka, wyra żaj ąc ą s ię
m.in. zubozeniem zawaftości związkow sulhydrylo-
wych, kwasów tłlszczowych i lipidów, zmnlejszają
jego właściwości ochronne. Związkiem o silnie wyra-
żonym dzlałaniu miejscowym jest kwas acetylosali-
cylowy, który zaburza funkcję mitochondriów komó-
rek nabłonka, zablrzawiązanie pTzez komórki czyn-
ników wzrostu, aktywuje leukocyty pobudzając uwal-
nianie enzymów lizosomalnych i produkcję akĘwnych

nadtlenków, doprowadzaj ąc ostatecznie do uszkodze-
nia komórek nabłonka (1-6, 8, 9).

Celem badań była endoskopowa ocena wpĘwu Po-
lopiryny S, Piroxicamu oraz Voltarenu na stan błony
śluzowej żołądka u psów.

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono u l8 psów, różne1 rasy, wiei-
kości, płci, w wieku I-I2lat. Psy podzielono na 3 grupy:
A, B, C. Psom z grupy A podawano Polopirynę S w dawce
0,04 lkg masy ciałaldobę, z grupy B - Piroxicam w dawce
0,001 /kg masy ciałaldobę, z grupy C - Voltaren w dawce
0,0005 /kg masy ciałaldobę, Preparaty podawano doust-
nie, 1 x dziennie, przez 2-3 tyg. Na początku badań u
wszystkich psów wykonano wstępne badanie fiberoskopo-
we żołądka, celem oceny stanu błony śluzowej orazbada-
nia laboratoryjne krwi: hematologiczne oraz biochemicz-
ne. W badaniach biochemicznych uwzględniono następu-
j ąc e p arametry : p o zi omy aminotran s fe r azy alaninowej, ami-
notrans ferazy asp araginianowej, Ltp azy, diastazy, mo c zni-
ka oraz fosfatazy alkalicznej, Gastroskopię powtórzono
trzykrotnie w odstępach tygodniowych. Badanie endosko-



powe przeprowadzono fiberoskopem pediatry cznym Olym-
pus XQ 20, Wszystkie psy były żyłvione gotowym pokar-
mem suchym, przeznaczonym dla psów dorosĘch.

Wyniki iomówienie
Na podstawie przeprow adzony chwstępnych badań

endoskopowychżołądkaorazbadańhematologicznych
i biochemic zny ch krwi wszystkie psy zakwalifi kowa-
no do doświadczenia. W ocenie makroskopowej nie
stwierdzono zmian w zołądkach, a wyniki badań krwi
zawat1'e były w przedziałach: leukocyty 6,7-I2,2 GlI,
erytrocyty 7,I-8,I T/l, hematokyt 0,35-0,40lll, hemo-
globina I0,4-II,2 mmol/l, GPT 18-50 U/1, GOT 20-
-35UĄ, FA 60-150 UlI,mocznik4,0-10,3 mmol/l, dia-
staza 6 6 4 - I0 0 5 U/1, Iip aza 4 5 0 - I 5 3 2 U/1, mi e s zc ząc s i ę
w granicach norm fizjologicznych.

Badania fiberoskopowe, wykonane po tygodniowym
podawaniu leków, wykazały u wszystkich psów nie-
korzystne oddziaływanie NLPZ na błonę śluzową
żołądka. Wyr ażało s i ę to ob e cno ś ci ą owrz o dzeń i na-
dżerek oraz zmianami zapalnymi odpowiadaj ącymi
p o do s tre mu zap alentu żołądka. Ob s erwo wano obrzęk
błony śluzowej, jej zaczerwięnienie, wybroczyny oIaz
lokalnie naloty włóknikowe. Sluz żołądkowy był męt-
ny, o zabarwieniu szarym lub żołtym. U 2 psów z gru-
py A w czasie gastroskopii, oprocz owrzodzęń, zaob-
seTwowano zmiany odpowiadaj ące krwotocznemu
zapaleniużoŁądka, z silnym przekrwieniem błony ślu-
zow ej, licznie występuj ącymi wybroc zynami l nadżęr -
kami, Szczególne nasilenie zmian występowało w trzo-
nie i części odzwiernikowej żołądka.

W czasie gastroskopii wykonanych po drugim ty-
godniu podawania NLPZ u wymienionych 2 psów z
grupy A, stwierdzono utrzymyłvanie się stanu zapal-
nego o charakterze krwotocznym, zwiększenie się ilo-
ści wrzodów oruzpodatność błony śluzowej na uszko-
dzęniamechaniczne, w wyniku których dochodziło do
intensywnych krwawień. U tych psów zaprzestano
podawania Polopiryny S.

Gastroskopie przeprow adzone u pozostałych psów
po 2 i 3 tygodniu podawania NLPZ wykazały skłon-
ność do stopniowego zwiększania się ilości owrzodzeń
or az przej śc ia p o do str e go zap alenia w zap aleni e zb li -
żone obr azem do zapalenia o charakt er ze ptzew|ekĘm.
Ob s erwowano zmianę zab arw ienia błony śluzowej, co
wyrażaŁo się widocznymi nieregularnymi obszarami
zaczerw ienienia w s ąsiedztwi e miej s c b ledszych. Miej -
sca blade wykazywały tendencje do silniejszego
ukrwienia grzbietowej części fałdów. Po wypełnieniu
tak zmienionego żołądka powietrzem i rozprostowa-
niu fałdów, na ścianach widoczne były czerwone smu-
gi. Czasami napotykano na trudności w rozprostowy-
waniu fałdów. Na dnie żołądka otaz w kryptach mię-
dzyfaŁdamtznajdowaŁasięznacznailośćmętnegopĘ-
nu o zabarwieniu szarym, niekiedy z domieszkążółci.
Na błonie śluzowej obserwowano wybroczyny o za-
barwieniu żywoczerwonym i ciemnosinym. Obrzęk

wy r ażał s i ę p o grub i eni em fałdów or az ich b ar dziej nie -
regularnym przebiegiem . Zatarciu ulegała prawidło-
wa struktura błony śluzowej, któraprzyjmowała wy-
gląd drobnoziarnisty wskutek tworzęnia ma§ch wy-
niosłości lub gruboziarnisty, a nawet brodawkowaty,
przy większych. Było to szczególnie dobrze widoczne
podczas stycznego oglądania śluzówki. U niektórych
psów na powierzchni błony śluzowej spotykano bia-
ławy nalot włóknikowy. Wyrazem uszkodzenia ciągło-
ści ściany żoŁądkabyły nadżerki występuj ące najczę-
ściej na grzbietach obrzękłych fałdów orazw części
odźwiernikowej, Nadzerki na grzbietach fałdów czę-
sto miały ułożenie szeregowe.

U badanych psów wrzody zlokaltzowane były głów-
nie w trzonie i części odźwiernikowej żołądka, rza-
dztej w części wpustowej i dennej. Najczęściej były
owalne i okrągłe, ale miały też kształty wydłużone,
wrzecionowate. Te ostatnie, k yją" się w sąsiadujących
fałdach błony śluzowej, trudne były do zauważęnia
przy słabym wypełnieniu żołądka powietrzem . Brzegi
wrzodow ostro odgrantczńy się od okolicznych tka-
nek, przechodząc płasko w otaczającą błonę śluzową
lub dookoła owrzodzęnia rozwijał się oboczny stan
zapalny z silnym naciekiem komórkowym, unoszący
tch obrzęża, akcentując tym samym obraz niszy wrzo-
dowej. Wrzodom towarzyszyło przekrwienie błony
śluzowej z widocznym rysunkiem naczyh krwiono-
śnych. W części odźwiernikowej łatwiej lokalizowa-
no p ołozen l,e owt zo dzeń pr zy o glądaniu o dźwi ernika
z pewnej odległości. Wrzody obserwowanę z dalęka
odbierano jako mniejsze, w porównaniu do oceny prze-
prowadzon ej po zbliżeniu endoskopu.

W czasie podawania Polopiryny S, Piroxicamu i
Voltarenu u psów stwierdzano zmienny apetyt i spora-
dyczne wymioty.

Reasumując należy stwierdzić, ze Polopiryna S, Pi-
roxic am, Voltaren dztałaj ą destruktywni e na błonę ślu-
zow ą żołądka, p owo duj ąc p ow stanie ow r zo dzeń, na-
dżerek i stanów zapalnych,

Wnioski

1. Doustne stosowanie Polopiryny S, Piroxicamu i
Voltarenu u psów, ze względu na silne dziaŁanie ga-
stropatyczne, nie jest polecane,

2. Polopiryna S powoduje najsilniejszy efektgastro-
paĘczny.
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