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Summary

_ NeoPlasms of the canine stomach are uncommon: in reports on neoplasm occurrence in domestic animalś in
Poland in l957-1993 there \l'as no mention of gastric tumórs. However, in the past yeaĘ trro cases of neoplasms
of the stomach Department of pathology of the łgriiultural university in wiocław
The first ease W ngrel bitch, in which difTuse thickenlng of the lateral wail of the atrum
py|oricum was o ulceration, merely flattening of the gastric folds. The tumor consti-
tuted an inconsistent microscopic structure which in WHO classificaiion wańetermined as adenocarcinoma
of mixed tYPe (tubular-mucionous-,,signet ring" cell- undifferenciated), but according to patnaik it could be
classified as intćrmediate adenocarcinoma (intestinat diffuse). A resection of 1/5 of theitomach wall was done,
but due to Persistent vomitting, anorexia and progresive emaciation, the dog was euthanasied 10 days after the
oPeration, The second_ca§e was a 1S-year-o|d male mor grel. In the course oTdiagnostic laparotomy a neoplas_
tic tumour 4 cm in diameter was found in the laterai wall of the pylorus. Histopathoiogical examination
revealed the Ępica| structure of leiomyosarcoma.
__A wide sPectrum of techniques are recomended in the diagnosis of the stomach neoplasrns, such asRTG,
USG, and endoscoPY, suPPorted with the biopsy of about 10 specimens, and intraopera-tion histopathologicai
examination. SurgerY and chemotherapy are used in tl e treatment; however survival time is usualtv short.
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Spośród wszystkich zwlerząt domowych psy sąga-
tunkieln. u którego znliany nowotworowe występują
najczęściej. Jednak w obrębie przewodu pokarmowe-
go są one stosunkowo rzadkie i stanowią tylko około
5% wszystkich nowotw orów. Znaczna częśc nowotwo-
rów przewodu pokarmowego! bo około 70oń zlokall-

bie jamyustnej. PrzeĘk i jelita cien-
izacjąnieco częściej spotyka się je
bvch.

Nowotwor y Zołąókastanowią mniej niz 1 %o wszyst-
kich nowotworów psów. Występują u zwierząt star-
szych, tj. w wieku 3-15 lat (średnia wieku ok. 8 lat).
Spotyka się je częściej u samców niz u suk. Predyspo-
zycje rasowe są trudne do ścisłego ustalenia, jednak

chymalne), natomiast nowotwory niezłośliwe stano-
wiąjedynie 3l% (8% nabłonkowę l 15oń mezenchy-
mane) (7).

Nowot odzenia nabłonkowego mozna
podzielić iwe gruczolaki, złośliwe gruczo-
lakoraki i

Gruczolak (adenomu) tworzy płaskie lub polipo-
wate, pojedyncze lub mnogie zmiany. Mogąone przed-
stawiać budowę brodawczakowatą cewkowatąwzględ-
nie mi eszaną brodawczakowato-tubularną.

G ru czolak or ak (ade n o c arcin o nta) j e st naj częściej
występującym nowotworem żołądka. Od gruczolaka
rózni się słabiej wyrażonąstrul<turą tkankową zani-
kiern polarności materiału śluzowego i jądra w komór-
ce, liczniejszymt mitozami oraz naciekowym charak-
terem wzrostu.

Makroskopowo gruczolakorak żoŁądkaprzedstawia
guzbarwy szarobiałej, konsystencji tęgiej lub włókni-
stej, który nacieka ścianę żoŁądkapowodując zatarcie
jego naturalnej stnrktury. Czasem widoczne są deli-
katne jasne nitkl zaczopowanych komórkami nowo-
tworowymt naczyń. W następstwie tych zatorow do-
chodzi do ischemicznej martwicy tkanki nowotworo-
wej i powstania owrzodzęnia. Dlatego wrzod jest naj-
częściej spotykanąpostacią raka żołądka. Ma on do 5
cm średnicy i zapadnięte dno, tak żę ściana żołądka
moze mieć w tym miejscu tyll<o i-2 mm grubości z
lokalnym odczynem zapalnymi zrostami z siecią jed-
nak p erforacj e wrzo du z r o zlany m zap aleni em otrzew-
nej występują rzadko. Fałdy błony śluzowej wokół
wrzodu są zgrubiałe lub całkowicie zanikają.



Należy podkreślic, że rakt żoŁądka często ulegają
ow r zo dzeni o m, nato mi as t owrz o d zenta żoŁądka p s ów
nie stanowią punktu wyjścia proliferacji nowotworo-

raki zlokalizowane w odźwierniku mogą przybierać

wpustu, natomiast w zasadzie nie występująw okoli-
cy dna żołądka(5). Wedługklasyirkacji WHO wyroż-
nia się gruczolakoraki typu brodawczakowego, cew-
kowego, śluzotwórcze i sygnetowatokomórkowe. Każ-
dy ztychtypów może występowaó w postaci dobrze,
średnio i słabozrożnicowanej. Czasem jednak wystę-
pują formy tak niskozróżnicowane, że nl,e mleszczą
się one w żadnym zwyszczególnionych wcześniej ty-
pów. Określa się je wó owa-
ńe (proste, lite, rdzeni utka-
nia komórkowego nie zoło-
\\ych.

Obraz histopatolo giczny gruczolakoraka typu bro-
dawczakowego charakteryzuje się rozrostem rozgałę-
zionych, palczastych wyrostków mezenchymalnych

nośnych.
Ęp cewkowy (tubularny) tworzy rozgałęziające się

struktury cewkowate wyścielone nabłonkiem cylin-

Czasem stosowany j esttakże,nawtązujący do pato-
logii człowieka, a wprowadzony przez Patnaika (17),
p o dztał na gruc zo lakoraki typu j elitowe go, ro zlane go
i pośredniego.

W gruczolakorakach typu jelitowego wysokie, cy-
Itndryczne komórki typu enterocytów lub komórek
kubkowy brze wykształcone strukfu-

ry cewko gruczolakoraki typu rozla-
nego zbudowane sąz małych okrągłych, często sygne-
towatego kształtu komórek układających się jedynie
w ob szar zę przyp owi erz chniowym w słab o zaznaczo -

ne struktury cewkowate. Granice guza sątu słabo wi-
doczne. Gruczolakoraki typu pośredniego wykazują
zgodnie ze swojąnazwą cechy pośrednie dla obu po-

przednich typów lttb też guz jest bardzo niskozróżni-
cowany. Badania w mikroskopie elektronowym wy-
kazały, żę zarówno raki typu jelitowego jak irozlane-

niu raka żołądka typu rozlanego dominującę znacze-
nie majączynniki genetyczne (5).

W początkowym etapie rozwoju zmlan nowotwo-
rowych komórki nabłonka gruczołowego wykazują
znacznąatypię lęcz ntę przeh,raczają bariery lamina
basalis. Mówi się wówczas o carcinoma in situ. Po
przełamaniu bariery błony podstawnej rozrost komó-
iek nowotworowych obejmuje całą błonę śluzową
daj ąc pr zer zuty dr o gą nac zy i limf aty cznyc h i krwi o -

nośnych. Nie przekracza oljednak blaszki mięśnio-
wej błony śluzowej i określamy go jako rak śródślu-
zówkowy. Nowotwór rozprzestrzenia się z kolei na
boki w obrębie błony śluzowej, a także przentka na-
czyniami krwionośnymi i limfaty cznymt przęz blasz-
kę mięśniową śluzówki obej muj ąc błonę podśluzową.
Określa się go wówczas jako rak rozprzestrzeniający
s i ę p owi erz cho wni e . Z atkanl,ę nac zy ń i zw tązane z ty m
niedotlenienie, a także zwtązki uwalniane przez ko-
mórki nowotworowe indukuj ą silną fibro plazj ę i włók-
nienie tkanki nowotworowej, tak że w obrazie histo-
logicznym dominuje często tkanka łącznawłóknista z

ścieliska. Rozrastaj ą się one na boki ulegaj ąc w części
środkowej owrzodzęniu, natomiast błona śluzowa na
obr zężu guza wykazuj e metap lazj ę j elitową.

Występowanie przerzutow lzależnione jest od cza-
su trwania proces zęstszym
miejscem lokaliza są żołąd-
kowo-dwunastnic chłonne,

rzadktę i występująw końcowej fazie choroby. Rów-
nież przenikanie komórek nowotworowych przęz
otrzewnądo gromadzącego się w jamie otrzewnowej
płynu jest rzadkie i na ogół nie zawiera on komórek
nowotworowych.

Gruc z o 1 akorakom żołądka tow ar zy s ząc z ę s to zmla -
ny także w odle takie
jakmetaplazja j przę-
rostem fałdów Ilzo-
WeJ.

Objawy kliniczne zwlązane z gruczolakorakiem
żołądka sąmało swoiste lwiĘąsię ze stopniowo na-
rastaj ącym up o ś ledzeniem fu nkcj i żołądka. Ob s erwu-
je się więc zanik apetytu, ciągnące się przez szereg
miesięcy wymioty śluzowatą podbarwioną barwnika-



mi żółciowymi treścią często zawierającą wynaazy -
nionąkrew (fusy z kawy), lub pienistą śliną a w kon-
sekwencj i odwodnienie, hypoproteinemię i widoczny
sp adek kondycj i zw ier zęcia. T ow ar zy szy im b ole sno ś ć
oko l icy żołądka, Wy stąp i ć mo żę taWę b i e gunka, krwa-
we stolce, anemia i leukocytoza związane z ograni-
czonym na ogół krwawieniem z powstałego owrzo-
dzęnia (I4, 15, I8, 20,22). Ponieważ adenocarcino-
ma żołądkajest z reguły diagnozowany w fazie znacz-
ne go zaaw ans owania wzro stu, chirurgi czne usuni ę c ie
guza prowadzi po kilku miesiącach do wznowy po-
operacyjnej, a w konsekwencji do eutanazji psa.

Trzęcttyp nowotworów nabłonkowych żołądka sta-
nowią rakowiaki. Wywodzą się one z argentaflnych
lub argyrofilnych komórek przypodstawnych obsza-
rów błony śluzowej i wcześnie naciekają błonę pod-
śluzową. Utworzone są ze sznurów lub wysp komó-
rek o słabo konturowanych granicach.

Z ntenabłonkowych nowotworów żoŁądka psów
naj czę ś ciej występuj e mięśniak gładkokom órkowy (l e -
io my om a), mięśniakomięsak gładkokomórkowy (l e i o -
myosarcoma) i chłoniak (lymphoma malignum).

Mięśniak gładkokomórkowy tw orzy niewielkie,
czasem mnogie guzy średnicy 0,5-2,0 cm, które nie
wywołują zalważalnych objawów klinicznych i w
związku z tym sątylko przypadkowo spotykane w trak-
cie sekcji w różnych miejscach ściany żołądka. Wy-
wodząsię one z wewnętrznej warstwy mięśniowej (nie
z lamina muscularis mucosae). Zbudowane są z cha-
otycznie ułożonych pęczków włókien mięśniowych
(I4, I1).

Mięśniakomięsak ma postać ogniskowych zmtan
tęgiej konsystencji, wystających do światła żołądkaale
nie wykazujących zbf dużej skłonności do owrzodzeń.
Charakteryzują go liczniejsze fi gury podztałów mito-
tycznych, mniejsza liczba miofibryli w komórkach,
większy pleomorfizm komórek oraz obecność komó-
rek olbrzymich. Czasem, choć niezbytczęsto dająone
przerzuty do lokalnych węzłów chłonnych.

Chłoniak występuje w postaci dużych, często mno-
gich ognisk miękkiej tkanki wystającej do światła zo-
łądka i wykazującej niewielką skłonność do owrzo-
dzeń. Zmiany występuj ą niej ednokrotnie równocześnie
w żołądku i jelicie grubym. Spotykamy go u starszych
zwierząt (średnia wieku ok. 10 lat), częściej u sam-
cow niżu samic. Punktem wyjścia nowotworu sąlim-
focyty B grudek chłonnych ściany przewodu pokar-
mowegg, różnicujące się czasem w kierunku plazmo-
cytów. Sciana żołądka w tym warstwy mięśniowe na-
ciekane sąprzez ułożone szeregowo limfocyty nowo-
tworowe. Zmianami często objęte są takze węzły
chłonne żołądkowe, wątrob owe, trzustkow e or az w ar -
stwa korowa nerek, wątroba, śledziona i płuca.

W żołądku występować mogąponadto takie nowo-
twory jak mastocytoma, fibroma, fibrosarcoma, ha-
emangioma, lip o s arcoma czy rukpłaskonabłonkowy.

Etiologia raka żołądka podobnie jak większości
pozostałych nowotworów pozostaje w ciĘ niej asna,

Waznym czynnikiem sązawatl',e w paszy różnorodne
karcinogeny. Są to np. węglowodory policykltcznę
powstające w procesie wędzenia mięsa, mykotoksyny
i wiele innych związków (2).U ludzi występowanie
raka żołądka związanejest często z przewlekĘm za-
nikowym zapaleniem błony śluzowej i zmniejszoną
sekrecją HCl, a w konsekwencji znaczną proliferacją
flory bakteryjnej żołądka mającej zdolnośó konwersji
nitr ozw iązków w karcino geny. Równie z pro dukowa-
ne ptzęz florę jelita grubego aminy drugorzędowe są
wchłaniane do krwiobiegu, a następnie wydalane z
wydzi e liną błony śluzowej żołądka, wywieraj ąc swój
karcinogenny wpływ Czynnikiem mającym istotny
wpływ na wystąpienie nowotworu żołądka możebyó
także przewlekły refluks żołądkowo-dwunastniczy
(23). Interesująca wydaje się rola Helicobacter spp.
Ta byĘąca w zołądku Gramujemna bakteria wytwa-
rza szereg czynników jak weaza. lipopolisacharydy,
c ytotok s yn y, mucy nazy, Iip azy i hemo l i zyny, które uła-
twiają kolonizację błony śluzowej. W zalężności od
szczępu b akteri e te mo gą wy tw ar zac cytotoksyny wy-
wołujące wakuolizację nabłonka i przewlekłe zmiany
zapalne,bądź teZ cytotoksyny o właściwościach kar-
cino gennych. Znamtęnna j e st ko incydencj a serotyp ów
or az p ur ametrów s ero 1o gicznych go sp o d aT za c o spr a-
wta, żejedne osobniki kolonizowane sąprzez szcze-
py wykazuj ąc e właściw o ś ci zap aleniotwórcze p odczas
gdy inne kolonizowanę sąpTzez serotypy o właściwo-
ściach karcinogennych. Osobniczę i gatunkowe pre-
dy sp o zycj e do zmi an nowotworowych żołądka zo sta-
ły ukazane w pracy Shimosato, który wywoływał do-
świadczalnie gruczolakoraka żoŁądkau psów i myszy
podaj ąc N-metyl N-nitro N-nitrozoquanidynę podczas
kiedy szczury okazńy się niewrazliwe na dzińanietego
zwlązku(19). Istotnąchoć nie do końca zbadanąwyda-
je się być rola czynnlków wzrostu. Na przykład TGF-B
jest czynnikiem promującym apoptozę przeciwdzta-
łając nadmiernej proliferacji komórek. Blokowanie
jego funkcji redukcyjnej może prowadzić do prolife-
racji nowotworowej (9, 2I).

W Polsce nowotwory przewodu pokatmowego dia-
gnozowane były stosunkowo rzadko. W materiale
Katedry Anatomii Patolo gicznej AR we Wrocławiu w
10-leciu 1957-1967 na234 nowotwory psów 4,7ońzlo-
kalizowane było w jamie ustnej, a\,8ońwychodzlło z
zębów. Natomiast w żołądku nie stwierdzono żadne-
go przypadku zmian nowotworowych, a w jelicie tyl-
ko I przypadek mięśniaka gładkokomórkowego (0,4%)
(6). Analtza 23I przypadków nowotworów psów na
Wydziale Weterynaryjnym w Warszawie w okresie
I 9 60 - I 9 6 5 w ykazała I 0 pr zyp adkó w zmi an nowo tw o -
rowych jamy ustnej (4,3oń),2 nowotwory przełyku i
gardła Qcarcinoma pl ano epithelial e 1 s arc oma o steo ge-
nes) tj . 0,8o/o, a także 2 nowotwory j elit (polypus mu-
cosus i carcinoma solidum) tj. 0,8% (25). Zatemrow-
ntęż i w tym opracowaniu nie stwierdzono nowotwo-
ru żoŁądka. Malicka i wsp. (11) w podobnym zęsta-
wieniu z ośrodka warszawskiego za okres 1985 -1993,
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Ryc. l. Adenocarcinoma ventriculi. Tubularny rozrost komó-
rek nowotworowych w powierzchownych obszarach guza

Ryc. 2. Adeno carcinoma ventńculi. Głębsze obszary guza. Sła-
bo zaznaczone struktury tubularne - a. Lite nacieki bryło-
waĘch komórek nowotworowych - b

wśród 976 nowotworów psów stwierdzili I00 przy-
padków nowotworów układu pokarmowego (przewód
pokamowy, wątroba, trzustka) tj. I0,2oń z czego po-
nad połowę stanowiły guzy jamy ustnej (raki i czer-
niaki), a tylko I0 przypadków (I,02oń) nowotwory je-
lit. W zestawieniu tym brak wzmianki o nowotworach
żoŁądka.

Zdiagnozowanie w okresie ostatniego roku dwóch
przy p adków zło śliwych nowotworów żołądka skłoni -

Ryc. 3. Leiomyosarcoma ventriculi. A§pia jąder i liczne figu-
ry podziału mitoĘcznego

Ryc. 4. Leiomyosalcoma ventric uli. ChaoĘcznie ułożone pęczki
włókien mięśniowych gładkich - a. Nacieki zapalne błony ślu-
zowej - b

ło nas do poświęcenia nieco większej uwagi temupro-
blemowi.

Pierwszy przypadek dotyczył suki, mieszańca w
wieku 10 lat, u której w trakcie diagnostycznejlaparo-
tomii stwierdzono rozlane zgrubienie bocznej ściany
żołądka w rejonie antrum pyloricum obejmujące czę-
ściowo l<rzywtznę dużą. Błona śluzowa nie wykazy-
wała w tym mi ej s cu oyrr zo dzeń. j ej p owi er zchnia miŃa
aksamitny wygląd, afałdy błony śluzowej byĘ silnie
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spłaszczone. Wykonano resekcję 1i5 ściany żołądka.
Ze względu na utrzymujące się wymioty, anoreksję i
postępującewyniszczenie pies został uśpiony 10 dni
po zabiegu. B adaniem hi stopatologicznym skrawków
parafinowych barwionych hematoksyliną i eozyną
stwi erdzon o, b ar dzo zr o żnic ow ane utkanie guza, P o -
wierzchniowe obszary błony śluzowej przedstawiały
o gni skową metaplazj ę j elitową z tw or zenięm komó -
rek kubkowych. Miejscami komórki te ulegały proli-
feracji nowotwotowej przełamując barierę lamina ba-
salis t wnikając niewielkimi wyspami w obszar lami-
na propria mucosae (ryc. 1). Niektóre komórki tych
wysepek gromadzlĘ znaczne ilości wydzieliny śluzo-
wej, często pękając itworząc śluzowate masy otoczo-
ne przez pozostałe komórki w formie pseudotubular-
nych struktur. W miejscach gdzie proces rozpadu wy-
pełnionych śluzem komórek był bardzo nasilony, two-
rzyĘ sięrozległe obszary śluzu, w którym obecne były
pojedyncze komórki lub niewielkie grupy komórek
nowotworowych. Wypełnione śluzem komórki pozo-
stające na lamina basalis albo też formujące ciasno
ułozone szeregi zachowują wydłuzony kształt oraz
charakterys ty czną p o larno ś ć. Jednak w b ar dziej Iuź-
nym utkaniu stają się bryłowate, często okrągławe
tworząc charakterystyczne formy sygnetowate. W in-
nych miejscach glza ogniska metaplazji jelitowej na-
błonka powierzchniowego przechodziĘ ostro w ciem-
no wybarwione komórki nowotworowe o dużych ją-
drach wyka ntj ący ch cz ę sto ir gury p o dzi ał ó w mitoty c z-
nych i ciemno wybarwionej cytoplazmie, nie zawiera-
jące materiału śluzowego. Układały się one nieregu-
larrrie często nawarstwiając się na siebie. Nieco głę-
biej przechodziĘ w sznury lub większe obszary ko-
mórek tworzących miejscami słabo na ogół wyrażone
struktury tubularne (ryc, 2).Na znacznej przestrzenl
nowotwór nte przekraczał lamina muscularis muco-
sae. W jednym tylko miejscu została ona uszkodzona,
a drobne wysepki komórek nowotworowych wnikały
w błonę podśluzową i wewnętrzną warstwę mięśnio-
wą. W głębokich obszarach błony śluzowej prolifera-
cj i nowotworowej tow ar zy szyła s ilna fi brop lazj a po d-
ś c ieli ska. Według klasyfi kacj i WHO guz ten nalężaŁo -
by zdefiniować jako gruczolakorak typu mieszanego
(cewkowy-śluzotwórczy-sygnetowato komórkowy-
nięzr ożnic owany). Natomi ast według klasyfi kacj i P at-
naika jest to gruczolakorak typu pośredniego przed-
stawiający miejscami utkanie typu jelitowego (struk-
tury tubulame), a w innych miejscach odpowiadające
typowi rozlanemu (nacieki bryłowaĘch, często sygne-
towatych komórek).

Drugi przypadek dotyczył psa, samca, mieszańca
średniej wielkości w wieku 15 lat, u którego w trakcie
diagno styc znej lap ar otomii stwie r dzono guz wielko -
ści ok. 4 cm w bocznej ścianie dźwiemika. Guz osu-
nięto operacyjnie, a w badaniu histopatologicznym
stwierdzono utkanie złożonę z przeplatających się cha-
otycznie pęczków komórek mięśniowych gładkich.
Komó rki n owotworowe mi ały wrz e c i o now aty ksztaŁt,

obfitą sarkoplazmę i duze okrągłe lub owalne jądro
wykazujące często cechy atypii. Licznę były figury
podziałow mttotycznych (ryc. 3). Tkanka nowotwo-
rowa rozrastała się w obrębie warstwy mięśniowej ścia-
ny żołądka i r o zpr z e str zeni ała w ob szar ze b ło ny p o d-
śluzowej, nie przekraczając jednak lamina muscula-
ris mucosae. Tylko w jednym miejscu komórki nowo-
tworowe naciekĄ iniszczyĘ warstwę mięśniową ślu-
zowkt. Miejscami w utkaniu nowotworowym docho-
dziło do rozległej marlwicy tkanki z niewielkimi wy-
lewami krwi. Postępujący rozrost tkanki nowotworo-
wej w warstwie mięśniowej i podśluzowej indukował
jednak zmiany takżęw obrębie błony śluzowej. Wyra-
żały się one zanikiem prawidłowego utkania gruczo-
łów z rozrostem nabłonka powierzchniowego i doł-
ków oraz metaplazjąjelitową. Przebudowie struktur
gruczołowych błony ś luzowej tow arzy szył naciek za-
p alny zr ębl mez enchymalne go złożony główni e z lim-
focytów i nieco mniej licznych histiocytów, plazmo-
cytów i innych komórek (ryc.Ą.Guzrozpoznano jako
leiomy o s arc oma ventriculi.

W diagnostyce nowotworow żołądka powinno się
uwzględnić wszystkie dostępne metody badań. Wspo-
mniane we wstępie objawy kliniczne są często mało
charakterystyczne. Badanie ultrasonograficzne i Rtg
okazuje się w wielu przypadkach zawodne. Jednak
mo żna fu c zas em stwi erdzió ob ecno ś ć zgrubienia, rza-
dziej zwapnienia ściany żołądkaw okolicy krzywizny
małej. Szczególnie istotne jest osłabienie aktywności
motorycznej żoŁądka, trudności w wypełnianiu od-
źw ięmika mas ą kontrastową i op ó źnione opr o żniante
żołądka, U ltra s o no gr afta w ykor zy s Ęrv an a j e s t p onad-
to do przeprowadzaniabiopsji cienkoigłowej lub mie-
rzęnia grubości ściany. Znacznię skuteczniejszą me-
todą diagnostycznąj est technika endoskopowa wsparta
badaniem histopatolo glcznymmateriału biopsyjńego.
Ponieważ jednak pobrane wycinki sąna ogół zbytmałe
lub zbyt powierzchowne wskazane jest pobranie 10
wycinków biopsyjnych. W medycynie ludzkiej meto-
da ta daje 750ń rozpoznań. Najbardziej efektywną
metodą diagno styc zną j est śródoperacyj ne pobranie
materiału biopsyjnego i bezpośrednie, szybkie wyko-
nanie preparatów histologicznych. To powszechnie
stosowane w medycynie ludzkiej, dające do 90ońroz-
poznań badanie wymaga jednak ścisłej koordynacji
pracy bloku operacyj ne go z pracownią histop ato Io gtcz-
ną (5, 14). W medycynie ludzkiej coraz powszechniej
stosowane jest badanie surowicy krwi na obecność
markerów takich jak Ca-79-9, Ca-724, CaE czy TPA.

W leczeniu adenocarcinoma ventriculi stosuje się
zabieg chirurgiczny z następowąchemioterapią. U lu-
dzipodaje się dootrzewnowo 5-fluorouracyl i cispla-
stin oraz dozylnie 5-fluorouracyl względnie kombina-
cj ę : cisplastin+etoposide-Fdoxorubicin lub 5 fluoroura-
cylładriamycynałmitomycyna względnie cispla-
stin+m|l6pycinietoposide+5-fluorouracyl. W lecze-
nil adenocarcinoma ludzi stwierdzono poprawę po
podaniu cimetydyny. Jak się bowiem okazaŁo kilka li-



ni i ko mórkowych grucz o l ako r aka żołądka stymul owa-
nych jest przęz histaminę i znaczącamożę byó tu rola
H2 blokerów. Skuteczność chemioterapii w przypad-
kach raka żołądkajestjednak ograniczona. Daje ona
natomiast dobre efekty w leczeniu lymphoma mali-
gnum. W postaci ogniskowej lymphoma powinna byó
skoj arzona z uprzedniąresekcj ą zmian, poniew aż roz-
pad tkanki nowotworowej może prowadzió do perfo-
racji ściany żołądka(3,12,13). W sumie skuteczność
lęczęnia zależna jest od typu guza, obecn ości przerzu-
tów, lokalizacji i wielko ści gva,profesjonalizmu opie-
ki weterynaryjnej, a takżę możliwości finansowych
właściciela . Czasprzeżycia jest na ogół krótki i w przy-
padkach gruczolako-raka wynosi kilka tygodni do kil-
ku miesięcy. Przy lymphoma malignum może jednak
dochodzić do kilku lat (I4).
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rowany program zw alczania przerostowej entero-
patii w fermach świń w Wielkiej Brytanii. (Moni-
tored control programme for proliferative entero-
pathy on British pig farms). Vet. Rec. I44,2002-
204, 1999 (8)

Skuteczność programu zwal czania przerostowej enteIopatii wyw ołanej przez
Lawsonia intracellularis przebadano w 4 ferrnach świń o pełnym cyklu hodow-
lanym PróbJ<l kału od macior, knurów i prosiąt badano w odstępach nriesięcz-
lychprzez okres 6 miesięcy w odczynie PCR w kierunku zakażenia tym drob-
noustrojem. W jednej lermie (A) liczącej 150 macior zwa]czanie enteropatii u
knurów i loszek oparto o stosowanie tiamuliny per os w dawce 120 ppm przez 3

dni, a następnie przez dalsze 9 dni stosowano chlorotetracyklinę w dawce 300
ppm Odsetek zwierząt PCR dodatnich obniżył się z 50-70ońprzed,Ieczeniem do
O u leczonych sztuk oraz u prosiąt w wieku do 14 tyg życia Jednakże dodatnię
wyniki PCR i objawy kliniczne występowały u częścl prosiąt w wieku 14 tyg. W
femie B liczącej 160 sztuk macior epidemię chronicznej enteropatii kontrolo-
wano podając prosiętom w wieku 6 tyg. fosforan tylozyny per os w dawce 100
ppmprzez okres 3 tyg Próbki kału leczonych sztuk były PCR ujemne podczas
gdy w grupie nie leczonej odczyn PCR wypadał pozytywnie przez okres co naj-
mniej 6 tyg. Dwie fermy (C i D) wotne od choroby były PCR ujemne W tych
fermach reguJamie podawano per os chlorotetracyklinę.

G.

AROCH J., HARRUS S.: Retrospektywna ocena
badań epidemiologicznych, klinicznych, hematolo-
gicznych i biochemicznych 109 psów zatrutych ja-
dem Wpera xanthina palestinae. (Retrospective stu-
dy of the epidemiological, clinical, haematological
and biochemical findings in 109 dogs poisoned by
Wpera xanthina palestinue). Vet. Rec. I44, 532-535,
1999 (19)

Vipera ranthina palestinae 1est powszechnie występującym jadowitym wę-
żem zasiedlającym zaludnione tereny w Izraehl.Przealalizowano 109 przypad-
ków ukąszenia psów przez tego węża w latach 1989-1996. Aż 86,2% ukąszeri
wystąpiło w okresie kwiecień-wrzesień, szczytprzypadł na maj-lipiec (25,7%)
Średni wiek ukąszonych psów wynosił 3 1ataprzy czym większośó psów pocho-
dziła z terenów wiejskich. Największy odsetek ukąszeń dotyczył okolicy głowy
(56%), kończyn przednich (16,5%), warg i pyska (9,7%) Na czoło objawów
klinicznych wysuwał się obrzęk w miejscu ukąszenia prze zwęża (,98,2o/o), zia]a-
nte (45,1%), dusznośó (42,5%), bd (34,9%), tachykardia (29,8%), kulawizna
(25,7o/o) obrzęk regiorralnych węzlów chłonnych 123,9oo.,) Srnierlelność wyno-
slła 3,1oń. Badanie hemmatologiczne wykazało neutrofilię tl 67 ,60ń psów, Jeu-
kocytozę(54,9oń), trombocytopenię (51,9%), wzrost hematoJ<rytu (47 ,6%),zlvlęk-
szenie poziomu LDH (84,6%), CK (69%), gGTR (40%), AspAT, globulin, cał-
kowitej bilirubiny.
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