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Summary

The experiment was performed on 9 dogs of different breed, size and sex aged 6-12 years, The dogs were
divided into 3 groups: I, II and III. Polopiry rate
I. Dogs from gioup II wer:e given Piroxicam 0.00
in the case of group III. AlI the mentioned ce a
tiberoscopy *u. peifo.med in all the dogs to evaluate thę state of gastric muco§a at the beginning 9f the
experimeni. Gastioscopy łva§ subsequentiy repeated three times within a 3-week period. _BiOPsY:sPecimens
weie taken from the caiaiac and pyloric portions of the ventricle during the endoscopy.Itlhas been deter-l
mined that aceĘlsalicylic acid (PÓ u.1"-
structive effect Ón gastric mucosa. ot łle
prescribed for dogs. The strongest on of
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Effect cf sońe non-steloid anti-inflammatory drugs (t{§A!Ds) 0n Ganine gastric nucosa

c muco§a progressed with the length of NSAID therapy. 
,,

gastric mu

Keywor,ds: dogo gastric, non steroid anti-inflammatory drugs.

Niesterydowe leki ptzeciwzapalne (NLPZ) to licz-
naizrożnicowana grupa leków często stosowanych w
medycynie i weterynarii. Do ntej zaltczane są: a) kwa-
sy karboksylowe: kwas salicylowy i jego estry, kwasy
arylooctowe (kwasy fenylooctowe, np. diklofenak,
aklofenak, fenklofenak; karbo- i heterocykltcznekwasy
octowe, np. indometacyna, sulindak, tolmetyna), kwasy
arylopropionowe, np. ibuprofen, naproksen, kwasy
fenamowe, np. kwas mefenamowy, kwas niflumino-
wy, b) kwasy enolowe: pirazolony (np. fenylobutazon,
klofenazon), oksykamy (np. piroksykam, sudoksy-
kam), c) zwlązkt nie będące kwasami, np. bezydami-
na, bufeksamak, eptrazol, tynordyna (5).

Korzystne efekty terupeutyczne w postaci działania
przeciwbólowego, przeciwgorączkowego, przęQlwza-
p al n e go or az pr ze c lw zakr z ep owe g o z ach ę c ą ąIekar zy
weterynarii do stosowania NLPZ w terapii małych
zwierząt. Obserwowane jest także zjawisko nagmin-
nego, samowolnego podawania leków ztej grupy przez
właścicieli, psom wykazującym objawy bólu, z pod-
wy ższonątemp eratur ą t z zabur zeni ami neuro 1o gic z-
nymi. Bardzo często opiekun psa nie zwTaca uwagi na
zawatllośc substancji czynnej w danym preparacie. W
większości przypadków podawane sąpiroksykam (Pi-

roxicam), diklofenak (Voltaren), kwas acetylosalicy-
lowy (Polopiryna, Aspiryna).

Należy pamiętać, ze stosowaniu niesterydowych le-
ków przeci w zap alny ch mo gą tow ar zy szy ó działania
niep o żądan e. D oty cząone przede wszystkim plzewo -

du pokarmowe go. Klinicznie obsetwowane są wymio-
ty, często krwawe (fusowate), biegunka, niedokrwi-
stość. P oza tym opisywane s ą przyp adki występowa-
nia owrzodzehżołądka, w tym prowadzące do perfo-
racji jego ściany (I-4,6,8,9).

W podję§ch badaniach postanowiono kontynuować
temat związany z wpływem wybranych leków z tej

grupy na błonę śluzową żołądka u psów (8) i ocenić
o ddziaływ anie Polopiryny S, Piroxicamu or az Yolta-
renu na jej mikrostrukturę.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono u 9 psów, różnej rasy, wielko-
ści, płci, w wieku 6-12lat. Psy podzielono na 3 grupy: I, lI,
III. Psom z grupy I podawano Polopirynę S w dawce 0,04/

kg/masy ciałaldobę, z grupy II - Piroxicam w dawce 0,00l /

kg/masy ciałaldobę, z grupy III - Voltaren w dawce 0,0005/
kg/masy ciałaldobę. Preparaty podawano doustnie, 1x

dziennie, przez3 tyg. Na początku badań u wszystkich psów
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wykonano wstępne badanie fiberoskopowe zołądka, celem
oceny stanu błony śluzowej oraz badania laboratoryjne
krwi: morfologiczne oraz biochemiczne. W badaniach bio-
chem icznych uwzgl ędniono następujące parametry: pozio-
my aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy aspa-
ragini anowej, lip azy, diastazy, mo c znika or az f o sfatazy aI -

kalicznej. Gastroskopię powtórzono trzykrotnie w odstę-
pach tygodniowych. W trakcie endoskopii pobrano, z czę-
ści wpustowej i odźwiernikowej żołądka, bioptaty do oce-
ny histopatologicznej. Badanie endoskopowe przeprowa-
dzono fiberoskopem pediatrycznym Olympus XQ 20. Wy-
cinki pobrano szczypcami biopsyjnymi FB 25 K. Mate-
riał biopsyjny utrwalano w 40ń roztworze zbuforowanym
formaliny przez 24 godz. Następnie odwadni ano i zatapia-
no w parafinie. Skrawki seryjne o grubości 5-7 pm barwio-
no 1rematoksyliną i eozyną.

Wszystkie psy były zyłvione pełnoporcj owym pokarmem
suchym, przeznaczonym dla psów dorosłych.

Wyniki iomówienie
W oparciu o przeprowadzone badania morfologicz-

ne i biochemiczne krwi oraz badania endoskopowe
żołądka wszystkie psy zakwalifikowano do doświad-
częnrajako zdrowe. Wyniki badań krwi mieściły się
w granicach norm ftzjologlcznych, a w ocenie makro-
skopowej nie stwierdzono zmian w żołądku.

Wykonane po 7 dniach podawania leków badanie
gastroskopowe wykazało, u wszystkich psów, ich nie-
korzystne oddziaływanie na błonę śluzową żołądka.
W ocenie makroskopowej stwierdzono obrzęk błony
ś luzowej, jej zaczerwi enienie, wybro czyny, ob ecno ś ć
nadżerek i pojedynczych owrzodzeń. Okolicąpredys-
ponowaną do występowania opisywanych.zmian był
trzon oraz część odźwiernikowa żołądka. Sluz zołąd-
kowy był mętny, o zabarwieniu szarym lub żółtym.
Ob s erw ow anę zmlany o dp owi adały obrazowi o stre go
i podostrego zapalenta żołądka. Najbardziej nasilone
zmlany stwierdzono u psów z grupy I, otrzymującej
Polopirynę S,

Badania fiberoskopowe wykonane w 14 i 2l dniu
stosowania NLPZ wykazaŁy tendencję do stopniowe-
go zwiększania ilości nadżerek l owtzodzeń. Obser-
wowano nieregulame obszary zaczęrwtęnienia błony
śluzowej w sąsiedztwie miejsc bledszych. Grzbieto-
wa częśc fałdów, w obszarach o zabarwieniu bladym,
była przekr-wiona. Fałdy żołądka ulegały pogrubieniu
i miały nieregularny przebieg. Na błonie śluzowej ob-
serwowano wybroczyn y o zab arwieniu żywoc zeIwo-
nym i ciemnosinym, a wyrazem uszkodzenia jej cią-
głości były nadżerki i owrzodzenia. Na dnie żołądka
znajdował się śluz o zabatwieniu szarym, mętny, nie-
kiedy podbarwiony żołcią, Miejscami na powierzchni
śluzówki obsetwowano naloty włóknikowe. Charak-
ter ob s etwowanych zmian odp owi adał obt azow i pr ze -
wlekłego zapalenla,

Zmiany histopatologiczne, obserwowane we wszyst-
kich trzech grupach doświadczalnych, dotyczyŁy na-
błonka pokrywającego, nabłonka gruczołowego oraz

Ryc. 1. Przekrwienie strefy podnabłonkowej i blaszki właści-
wej błony śluzowej strefy wpustowej żołądka. Nad błoną ślu-
zową widoczne złuszczone komórki nabłonka pokrywające-
go i wylewy krwi. Grupa I, 1 tydzień doświadczenia. Barwie-
nie HE, pow. 100x
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Ryc. 3. Destrukcja nabłonka pokrywającego. Grupa I, 1 ty-
dzień doświadczenia. Barwienie HE, pow. 400x

naczy i krwi ono śnych stre fy p o dnabłonkowej, tj . war-
stwy właściwej błony śluzowej, zarówno w części
wpustowej jak i odźwiernikowej żoŁądka,W zaawan-
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Ryc. 5. Destrukcja nabłonka pokrlxającego, przekrwienie
błony śluzowej. Grupa III, 3 tydzień doświadczenia. Barwie-
nie HE, pow.200x

sowanych przypadkaeh (tzn. po drugim i trzecim ty-
godniu doświadczenia) zmiany dotyczyły takżę tkan-
ki łącznej otaczającej naczynla krwionośne.

Upsów zgrqpy I otrzymującychPolopirynę S, zmia-
ny p ato lo gi czne w obr azię mikro skop owym stwi erdzo -
no głównie w części odźwiernikowej. Początkowo
dominowaĘ zmiany de generacyj ne z wyr aźną de struk-
cją nabłonka pokrywającego, w mniejszym stopniu
dotyczyły nabłonka gruczołów odźwiernikowych.
Zmiany te nasiliły się wraz z przedłużającym działa-
ni em 1 eku, ob ej mowały nadal ni emal wyłącznie błonę
śluzową i charakteryzowaŁy się naciekami komórek
jednojądrzastych (limfocytów, makrofagów i mono-
cytów), przy niewielkim udziale granulocytów obo-
j ętnochłonnych. Wido czne było też silne namnozenie
fibrob lastów na obrz eżu naci eku zap alne go . P r ze dłu-
żone,tj.po 14 t2I dniach, działanie kwasu acetylosa-
licylowego doprowadziło do dalszych zmjanw błonie
śluzowej żołądka. Krew wynaczyniała się do zrębu
or az do gruczołów żołądkowych na wys oko ści ich szyj -
ki. Krwotoki i przekrwienia widocznebyły w czasie
gastroskopii w postaci wybroczyn o zabarwieniu ży-
woczerwonym lub ciemnosinym. Opisane zmiany na-

Ryc.7. Jak ryc.6, pow. l00x

silały się w miarę wydŁużającego się narażeniabłony
śluzowej żołądkanadziałante stałej dawki kwasu ace-
tylosalicylowego.

U psów w grupie II otrzymujących Piroxicam, za-
obserwowano zmiany podobne do opisanych wyzej.
Natężenie tych zmian zarówno na początku, jak i w
późniejszym okresie trwania doświadczenia było nie-
co słabsze. Dominowało nieznaczne uszkodzenie na-
błonka pokrywającego zurowno w strefie wpustowej,
jak i odzwiernikowej żołądka.Następnie dołączało się
przekrwienie błony śluzowej, a w ostatniej fazie na-
cieki komórek j ednoj ądrzasty ch, j ednak mniej inten-
sywne niżw grupie pierwszej.

U zwterzątw grupie III, którympodawano Voltaren
intensywno śc zmian była także ni e c o słab i ej wyr ażo -
na nlż w gr. I. W części wpustowej, a szczególnie w
części odźwiernikowej Zołądka obsetwowano zmiany
de generacyj ne komórek nabłonka p okrywaj ąc e go or az
w zmożoną sekrecj ę komórek odcinków wydzielni-
czych. Wynaczynienia krwi były niewielkie i dotyczy-
ły tylko powierzchownych naczyń błony śluzowej.
Naczynia leżące w głębszych warstwach byĘ niezmie-
nlone.
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Na podstawie przeprowadzonych badań należy
stwierdzió, że Polopiryna S, Piroxicam oraz Voltaren,
podawane doustnie, dzińająniekorzystnie na błonę
śluzową żołądka.

Wnioski

1. Polopiryna S, Piroxlcam otaz Voltaren działają
destrukcyjnie na błonę śluzową żołądka, a natężente
zmlan w zr asta z wy dłużaj ącym cz as em i ch p o daw ani a.

2. Najsilniej sze działanie gastropatyczne wykazuje
Polopiryna S.
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STAN ZAKAŹNYCH CHORÓB ZWIERZĄT W POLSCE,
wedłu g danych Głowneg o l nspektoratu Wete ryn ari i

W czerwcu 2000 r.-)

1) Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w 9 województwach, a mianowicie: kujawsko-
pomorskim (1-2), lubelskim (1-1), łodzkim (1-1), małopolskim (3-3), podkarpackim (1-1), pod-

laskim (2-2), pomorskim (,1-1), świętokrzyskim (1-2), warmińsko-mazurskim (5-9). WŚciekliznę
stwierdzono u 3 psów, 8 kotów i 11 szt. bydła.

2) Wściekliznazwierząt dzikich - wystąpiła w 10 województwach: kujawsko-pomorskim (6-8),

lubelskim (7-9),łodzkim (3-3), małopolskim (3-3), mazowieckim (8-11), podkarpackim (7-8),

podlaskim (6-13), świętokrzyskim (6-9), warmińsko-mazurskim (8-13), wielkopolskim (1-1),Za-
notowano ją u 66 lisów, 8 jenotów, 1 kuny, 2 borsukow, 1 sarny i 1 nietoperza.

3) Salmoneloza świń - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-1) i wielkopolskim
(1-1).

4) Choroba Aujeszkyego u świń - wystąpiła w 3 województwach: kujawsko-pomorskim (1-2),

pomorskim (2-2), wielkopolskim (1 -1 ).

5) Salmoneloza bydła _ wystąpiła w wojewodztwie kujawsko-pomorskim (1-1).

6) Otręt bydła - wystąpił w województwie podkarpackim (1-1).

7) Wirusowe zapalenie tętnic koni - wystąpiło w 3 województwach: lubelskim (1 -1 ), Świętokrzy-
skim (3-5), wielkopolskim (1-1)

8) Myksomatoza królików - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1-1) i podlaskim
(1-3).

9) Wirusowa waremia u karpi - wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim (1 -1).

10) Wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowatych - wystąpiła w województwie mało-
polskim (1-1).

11) Zgnilec amerykański - wystąpił w 6 województwach: kujawsko-pomorskim (2-2), lubelskim
(,1-1), opolskim (1-2), podkarpackim ((2-2), podlaskim (1-1), warmińsko-mazurskim (1 -1).

12) Choroba Mareka - wystąpiła w województwie wielkopolskim (2-2)

13) Salmoneloza drobiu - wystąpiła w 11 województwach: dolnośląskim (2-2), kujawsko-pomor-
skim (1-1), lubelskim (2-2),lubuskim (6-8), łódzkim (6-7), mazowieckim (3-3), opolskim (1-1),

pomorskim (1-2), śląskim (4-6), świętokrzyskim (6-11), warmińsko-mazurskim (1-1), wielko-
polskim (8-1 9), zachodniopomorskim (3-4).

*)w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczl'm.


