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Wrzody żołądka u psów są rzadko opisyrvane, Rów-
niez w praktyce klinicznej nie są one często rozpozna-
wane, lecz wydaje się, ze zmiany te regulamie wystę-
pująu dorosĘch osobników, a jedynie zmiennośc ob-
j awów klinicznych oraz mała dostępność przeprowa-
dzenia badania gastroskopowe go powoduj ą ze są one
rzadko diagnozowane. Wrzody żoŁądka powstają na
s kutek uszkadzaj ące g o dz i ałani a wydz i e l i ny żołądka
na błonę śluzową podśluzowąi mięśniową. Powierz-
chowny ubytek nabłonka i błony śluzowej nie sięgają-
cy do blaszki mięśniowej błony śluzowej nazyłva się
nadżerką. Z czasem ubytek przelcacza blaszkę mięś-
ni ową do cho dzi do us zko dz enia nac4ln krwi ono śnych
błony podśluzowej i tworzy się wrzód (10).

W p ato gen e zi e p o w staw anta w r zo dow żołądka zna-
częnie majądwa główne mechanizmy: osłabienie zdol-
ności ochronnej tzw bariery śluzówkowej orazzwięk-
szenie nas ilenia działania czynników agre sj i.

Warstwa zŁuszczonych komórek i śluzu tworzy ba-
rierę, która z jednej strony chroni odsłoniętąbłonę ślu-
zowąwłaściwą a z drugiej strony,,wyłapuje" wysięk
z okoliczny ch naczy h wło s owatych. Prawi dł oW pT zę -
pĘw krwi w naczyniach błony śluzowej żołądka od-
grywakluczowąrolę w ochronie błony śluzowej przed
powstawaniem wrzodu żołądka. Ciryła dostawa świe-
żejkwi odpowiada za buforowanie nadmiernej ilości
jonu wodorowego w błonie śluzowej żoŁądka, ponad-
to zapewnia ciryłe dostawy surowców energeĘcznych
dla komórek nabłonka.

Drugim mechanizmem patogenetycznym powstawa-
nia wrzodów zołądka jest zwiększenie natęzenia dzia-
łaniaczynnikow agresji, które oddziałująna błonę ślu-
zową: Do najistotniejszych czynnikow agresji należą
kwas solny, wydzielany pTzez komorki okładzinowe,
p ep syno gen, toksyny wydzi e lane pr zez r ożnę drobno -

ustroje (u ludzi szczegolnie cytotoksyna wakuolizują-
ca, wytwarzana pTzez niektóre szczepy Helic ob acter
pylori), rożne substancje, ktore mogą dostać się do
światła i ściany przewodu pokarmowego (4,6,14, 18).

Na powstawanie wymienionych mechanizmów po-
nadto mogąmieć wpływ zmiany ogólnoustrojowe, ta-
kie j ak: mocznlca,posocznica, wstrząs hypowolemicz-
ny, przewlekła anemia, hyperkalcemia. Innymi czyn-
nikami wpływającymi na powstawanie wrzodów zo-
łądka mogąbyć zaburzenia czynności wątroby (zmniej-
szona degradacja gastryny, histaminy czy też innych
czynników p obudzających wydzielanie soku zołądkowe-
go ), j ak rów nież zabv zeni a motoryki i zw iązany z ty m
qmdromrozszęrzęniażołądkaczyteżzarzlrcańewstecz-
ne żoŁci i treści dwunastniczej do żołądka (I7,20).

W zalezności od przyczyl7y I czasu trwania procesu
wrzo dy żoŁądka r óżni ą się morfolo gicznie i mo gą mie ć
charakter ostry lub przewlekĘ.

Wrzód ostry (ulcus acutus) wtĘe się najczęściej ze
zmnlejszeniem ukrwienia śluzówki zołądka. Ta for-
ma wrzodu może tozwlnąc się w kilka godzin od za-
dzińaniaczynnikawywołującego,którym jestnajczęś-
ciej silny uraz, wstrząs, posocznica, oparzenie (wrzo-
dy Curlinga) (17), zabtegchirurgiczny dotyczący gło-
wy (wrzody Cuschinga) (10) czy tez stosowanie le-
ków. Wrzody ostre najczęściej przyjmljąpostać mno-
gich, niewielkich (2-25 mmśrednicy), owalnych, pĄlt-
kich zmian. Zlokalizowane są najczęściej w dnie lub
trzonię żołądka, rzadziej w dwunastnicy i przed-
odzwiemikowej części żołądka. S ą dobrze odgraniczo -

ne od otaczającej błony śluzowej i nie posiadająwało-
watych brzegów utworzonych przez tkankę łączną.
Błona śluzowa dookoła takiej zmiany jest rozpulch-
ni o na i p rz ekrwi ona alb o też c ała p ow ier zchnta tr zonu
t dna żołądka wykazlje cechy ostrego zapalenia.



Wrzodyprzewlekłe,zwaflętakżętrawrcnnymi(ulcus
pepticus) sąto pojedyncze lub mnogie zmiany osiąga-
jące średnicę od kilku milimetrów do 3-4 cm. Najczęś-
ciej są one zlokalizowane w odzwierniku , częściprzed-
odźwi ernikowej żołądka lub w dwunastnic y bliższej,
rzadziej w przełyku i części dennej żołądka. Powstają
na skutek u szkadza1 ąc e go działania kwasu s o lne g o, j ak
i pepsyny. Wrzody trawienne rozwIjają się dłuzszy
c z a s . I ch pr zy c zy ną s ą zakażenia b akteryj ne, sto s owa -
ne leki, nadmiar histaminy i gasĘny w błonie śluzo-
wej zołądka, atakże choroby ogólnoustrojowe. Zmia-
ny te mogąmieć wałowatebrzegt,utworzone z tkanki
łącznej, któr a pr zy dłu g otrwaĘm pro c e s i e tw or zy b|iz-
nę. Sąsiadująca błona śluzowa z reguĘ nie wykazuje
cech stanu zapalnego. Dno wrzodu może zawlęrac
świeżąbądżskzepŁąkrew lub możę byc pokryte !vy-
siękiem włóknikowo-ropnym. W części przypadków
choroby wrzodowej dochodzi do głębokiej penetracji
wrzodu i perforacji ściany żoŁądka, z wydostaniem się
treści zołądkowej do jamy otrzewnowej (2,7).

Celem badań była ocena występowania wrzodów
żołądka u ps ów oraz p o znani e pr zy czy n prowadz ących
do ich powstania.

Materiał imetody
Materiał do badań stanowiły zwłoki 4 psów dostarczo-

nych do Zakładu Anatomii Patologicznej SGGW w War-
szawie oraz wycinki odźwiernika i przedodżwiemikowej
części żołądka, pobrane śródoperacyjnie od jednego psa
(nr 4) (tab. 1). Od wszystkich sekcjonowanych psów po-
brano wycinki pochodzące ze zmienionych części żołądka,
jak również wycinki dwunastnicy, wątroby i trzustki. Ma-
teriał utrwalano w 4% buforowanej formalinie, a następnie
zatapiano w parafinie i barwiono metodą przeglądową he-
matoksylin a- ozyna. Dodatkowo w j ednym przypadku (nr 5 )
w celu uwidocznienia (produkujących gastrynę) komórek
G, wycinki z żołądka, trzustki i dwunastnicy barwiono

metodą immunohistochemicznąz lży ciem przeciwciał po-
liklonalnych Rabbit Anti-Human Gastrin firmy DAKO.
U dwochpsow przyżyciowo przeprowadzone badania ogól-
ne krwi wTaz z określeniem aktywności enzymów wątro-
bowych orazpoziomu mocznika i kreatyniny we krwi.

Wyniki iomówienie
Wrzody żołądka rozpozfiaflo u 5 psów, samców

w wieku od 3 do 13 lat i masie ciała od 15 do 32kg.
ByĘ to 2 mteszańce,2 owczarki niemieckie i jeden
bokser. Wielkość, ltczba i lokalizacja wrzodów w żo-
łądku u badanych psów byŁa r ozmaita (tab, 1 ). W więk-
szości przypadków zmlany te byĘ owalne (ryc. 1),
a w jednym przypadku (nr 5) ksztaŁtu nieregularnego
(ryc. 2).ByĘ dobrze odgrantczone, miaĘ wałowate
brzegt, a ich dno gokryte było wysiękiem włókniko-
wo-ropnym oraz niewielką ilością świeżej lub skrzep-
łej krwi. U zadnego z psów nie stwierdzono makro-
s kop o wych c e ch zap alenta żołądka w p o z o stałej c z ęś -
ci błony śluzowej. W zadnym przypadkl nie stwier-
dzono obecności wrzodów perforujących ani zmian
zlokalizowanych w przeĘku, dwunastnicy lub w in-
nym odcinku przewodu pokarmowego.

Objawy kliniczne stwierdzone u wszystkich psów
zamtęszczono w tab. 1. Przeprowadzone przyżycio-
wo badania laboratoryjne krwi w dwóch przypadkach
(nr 4 i 5) wykazaĘ nieznaczną(pies nr 4) i znaczną
(pies nr 5) anizocytozę, polichromazjęi oligochromię.
Zawartośc hemoglobiny u tych psów wynosiła odpo-
wiednio II,9 i 14 gldl,hematokryt 38% i 43o^,ltczba
erytrocytów 5,4 i 2,24 T11,Iiczba leukocytów 10,7
i 30,6 G/1. Aktywność aminotransferazy alaninowej
u Ęch psów wynosiła odpowiednio 36 i26,5 U ll, ami-
notransferazy asparaginowej 34,6 i 4I,9 U lI, fosfatazy
zasadowej 5 8, 1 i 32,2 U lI. Stęzenie mocznika w suro-
wicy krwi wynosiło odpowiednio 53,5 i 30,7 mg/dl,
a kreatyniny 1,5 i 1,0 mgldl.

Tab. 1. Dane dotyczące psóq u których stwierdzono wrzody żołądka

M ieszan iec,
samiec,3lata,
,19 kg m.c.
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n iemiecki,
samiec, 10lal,
32 kg m.c,

Mieszaniec,
samiec, 7lat,
15 kg m.c.

0wczarek
n iem iecki,
samiec,13 lat,
23 kg m.c.

B okse r,

samiec,3lata,
26 kg m.c.

kulawizna, bolesność okolicy
slawu biodrowego,
zmniejszony apetyl

apalia,
brak apelylu, wychudzenie

bolesność okolicy
lędźwiowo-krzyżOwei, apatia,
brak apetytu,duszność

anemia, chalłaclw0,
wymioty, bolesność tylnej
części jamy brzusznej

anemia, apatia, lusOWale
WymiOty

stan p0 amputacii głowy
kości udowej

chotoba zwylodnieniowa
klęgosłupa

nowotwór płuc, choroba
zwyrodnieniowa krę9osłupa

choroba zwytodnieniowa
klęgosłupa, lorbiel gruczołu

klokowego

btak

4 owrzodzenia (średnicy 3-12 mm)

w części trzonowej

liczne, małe (o ślednicy 2-9 mm)
owtzodzenia w części
ptzedodźw ielnikowej

1 wtzód w części tnonowej, liczne
(8) mniejsze owrzodzenia
w części przedodźwiernikowej

7 zmian o charakterze wtzodów
i nadżetek (średnicy 2-30 mm)

w odźwiemiku i części
pnedodźwietnikowe j

2 wrzody w części lrzonowej
(wymiary 15 x 5 mm i 50 x 15 mm)

przyjmowanie NLPZ
(ibuprolen)

przy|mowanie NLPZ
(ibuptolen)

przyjmowanie NLPZ

przyjmowanie NLPZ
(piroxicam, meloxicam,
timadyl) 0raz encortonu

n lezna n a



Ryc. 1. Widoczne 2 wrzody usytuowane w części trzonowej
żołądka (pies nr 5)
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Ryc. 2. Liczne wrzody żołądka usytuowane w odźwierniku
(strzałka) i części przedodźwiernikowej żołądka (pies nr 4)

Ryc. 3. Obraz mikroskopowy rvrzodu żołądka u psa nr 3 (pow.
30 x)

Obraz mikroskopowy. W badaniach histopatol ogicz-
nych wycinków pobranych zę zmienionych miejsc
stwierdzono ubytki róźmej głębokości sięgające do bło-
ny śluzowej, podśluzowej czy teżbłony mięśniowej
żołądka. Dno wrzodów pokryte było warstwąwłokni-
ka, kruszywa komórkowego. Miejscami widocane był
pozostałości jąder granulocytow obojętnochłonnych,
W okolicach brzegów stwierdzono nieznacznę przę-
krwienie i obrzęk błony śluzowej, z towarzyszącym
naciekiem komórek j ednoj ądrzastych t nteznacznym
ldzińem granulocytów oboj ętnochłonnych. Zachow a-

na u podstawy wrzodów błona podśluzowa i błona
mięśniowa była silnie nacieczona przez granulocyty
oboj ętnochłonne z nieznacztą domieszką granulocy-
tów kwasochłonnych (ryc. 3). Ponadto obserwowano
w tej okolicy cechy zwłóknienia i rozrostu tkarkiłącz-
nej. W niektórych prz;ypadkach stwierdzono uszkodze-
nie nac zy h krwi ono śny ch z gr omadzeni em dlżej licz-
by elementów morfotycznych krwi oraz skrzepami
krwi, We wszystkich sekcj onowanych pr zypadkach
w błonie śluzowej właściwej dwunastnicy stwierdzo-
no obecnośó naciekukomórkowego zapalnego, w któ-

rym dominowaĘ komorki plazmaĘczne, a w 2przy-
padkach (pies nr 1, pies nr 3) stwierdzono nięznaczne
przekrwienie wątroby.

W wycinkach pochodzących z części przedodżwier-
nikowej żołądka, dwunastnicy i trzustki (pies nr 5)
barwionych metodą immunohistoche m|cznąprzeciw-
ciałamiprzeciwko gastrynie nie stwierdzono cech roz-
rostu komórek G.

Występowanie wrzodów stwierdzono u 5 psów,
Chorobę stwierdzono wyłącznie upsów samcow, jed-
nakże Stanton w grupie 43 chorych psów nię zanoto-
wał skłonności do zachorowaniaw zależności od płci.
Podobnie jak w obserwacjach Stantona wiek chorych
psów był różny i w badaniach własnych zawierał się
w szerokim przedziale od 3 do 15 lat (20).

Przyżyciowo obserwowane byĘ typowe dlawrzo-
dów żołądka objawy kliniczne, takie jak: wymioĘ
(2 psy), zmienny apetyt(4 psy), bolesność Ęlnej częś-
ci jamy brzlsznej (1 pies), utrata masy ciała (2 psy),
obecność fusowatej krwi w wymiocinie (1 pies), oraz
objawy niedokrwistości (2 psy). U żadnego psa nie
stwierdzono krwawych stolców, Objawy kliniczne
u Ęch psów byĘ różnie nasilone. Obserwowano tak-
ze okresy nasilenia i osłabienia tych objawów w prze-
biegu choroby uposzczególnych psów, Podobny po-
gląd o zmienności występujących objawów chorobo-
wych w przebiegu choroby wrzodowej wyraża Barker
(3) i Forsyth (8).

We wszystkich badanych przypadkach wrzody
(stwierdzone śródoperacyjnie czy też w czasie sekcji
zwłok) byĘ odkryciem przypadkowym, Lękarzę kie-
rujący zwieruęta na sekcję nie podawali informacji
o zabutzeniach zołądkowo-jelitowych (psy nr I,2,3)
bądż objawy mogące nasuwaó podejrzenie wrzodu
(bolesność j amybrnlsznej, wymioty) wiązali zinrrym
schorzeniem (psy nr 4, 5). Wygląd makroskopowy
wrzodów (wałowate brzeg|) i obraz mikroskopowy
(rozrost łącznotkankowy) we wszystkich przypadkach
był charakt erysĘczny dla wrzodów przewlekĘch (tra-
wiennych).

Naj częstsz ą przy czyną powstaw ania wr zo dów żo -
łądka u psów jest stosowanie sterydowych bądż nie-
sterydowych lekow przeciwzapalnych (8, 1 3, 1 5). Po-
dobne przyczyny stwierdzono w opisywanych prry-
padkach. Cztery spośród pięciu psów przęz okres
2 - I 2 miesięcy otr zymywały leki przec tw zapalne
wzwiązlol,zchorobąnvyrodnieniowądoĘczącąukła-
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du ruchowego. U tych psów w większości przypad-
ków zmiany byĘ usytuowane w przedodźrwiernikowej
częś ci żoŁądka, P o dobną lokalizacj ę wrzo dów w pr zy -
padkach wrzodów powstaj ących wskutek podawania
nie sterydowych lekow pr zeciw zapalnych ob s erwował
Stanton (20). Nie zanotowano ani jednego przypadku
zachorowania po krótkotrwałym podawaniu leków
przęclwzapalnych, w przeciwieństwie do Godshalka
i wsp. (10), ktorzy stwierdzili perforację w przed-
o dźwiernikowej oko li cy żołądka j u ż p o pr zy j ęc iu j ed-
norazowej dawki 200 mg ibuprofenu. Poortinga i wsp.
( 16) uwazają ze istnieją znaczneróżnicę rasowe w po-
datności na rozwoj owrzodzenia zołądkowego po
leczeniu ibuprofenem. Owczarki niemieckie są rasą
bardziej zagrożoną rozwojem Ęch zmian nawet po
spozyciu małych dawek tego leku, z kolei labradory
urydają się najmniej podatne w porównaniu z psami
innych ras. W przepfowadzonych badaniach jeden
z dwóch oŃczarkow niemieckich leczony był ibupro-
fenem, co moze potwierdzac tętezę.

G a s trop aty c zne dzińani e l eko w pr ze c iw zapalny c h
jest wielokierunkowe. Jedną z możliwych drog jest
bezpośrednie działantę tych leków na komórki nabłon-
ka żołądka or az zmiana składu ś luzu p o w i e rz c h o wne -
go, co rzutuje na jego właściwości ochronne , Z dru-
giej strony lekl z tej grupy hamują produkcję prosta-
glandyn, związków o silnym ochronnym dziaŁaniuna
śluzówkę żołądka. Prostaglandyny odpo w iadają za
hamowanie wydzielania kwasu solnego i pepsyny,
utrzym}ryanie prawidłowego przepĘwu krwi w mi-
krokrązeniu błony śluzowej żołądka. Stymulują one
syntezę i wydzielanie śluzu powierzchniowego, nasi-
lająwy dzielanie dwuwęglanów buforuj ących nadmiar
j onu rvodorowe go, a także pr zy spieszają naprawę ko -
mórkowąw nabłonku żołądka (5,12).

W jednym z opisanych przypadków (nr 5) nie udało
s i ę ustalić pr zy czyny p ow stani a wrzo dów Z wyw iadu
z właścicielem psa wynikało, ze pies nie otrzymywał
żadnych leków, aczkolwiek właściciel nie potrafił
wykluczyć przypadkowego spozycla ptzęz zwierzę
nieznany ch sub stancj i dr ażniący ch.

Badania przyżyctowe (kliniczne i laboratoryjne)
i pośmiertne przeprowadzone u tego psa nie wykazaĘ
wystąpienia chorob systemowych sprzyjających po-
wstawaniu wrzodów żołądka. Nie stwierdzono u tego
psa zmian w wątrobie, ani też wystąpienia zespołu
Zollingera-Ellisona, w którym wskutek rozrostu ko-
mórek G błony śluzowej żołądka lub obecności ga-
strinomy dochodzi do podwyzszenia poziomu gastry-
ny w surowicy krwi i nadmiernego wydzielania kwa-
su solnego (I9,2I). Nowotwór ten najczęściej stwier-
dza się w trzustce, rzadziej w ścianie żołądka i dwu-
nastnicy (1, 3). Barwienie immunohistochemiczne
w kierunku komórek produkujących gastrynę nie wy-
kazało obecności w tych narządach zmian mogących
odpowiadaó za podwyższony poziom tego hormonu.
Pies nalezał do rasy bokseą a więc predysponowanej
do rozwoju glJza z komórek lucznych,jednakże ani

wywiad odnośnie wcześniejszego stanu zdrowia psa,
ani dokładne badanie sekcyjne nie ujawniło obecnoś-
ci tego typu nowotworu. W surowicy psów zrozpoz-
nanymi glzami komorek tu czny ch stwi erdz on o znacz-
nievłyższy poziom histaminy, przy jednoczesnym ob-
nizeniu poziomu gasĘny, w porównaniu z psami kon-
trolnymi (9). Mechanizm powstawania owrzodzeń
w takich przypadkach tłumaczy się pobudzającym
wpĘwam histaminy na produkcję kwasu solnego przęz
komórki okładzinowe, atakże jej oddziaĘwaniem na
mikrokrążenie w błonie śluzowej żołądka (3).

podsumowanie

Wrzody żołądka u psów są rzadko tozpoznawane
w praktyce klinicznej, stąd tez ich obecnoścnaleĘbrac
pod uwagę w kazdym przypadku występowania mało
swoistych objawów klinicznych, zwłaszcza u psów
otrzymuj ących leki przectwzapalne.
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