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Kiedy zostałeś poproszony o zrobienie wykładu, który właściwe jest tematem na książkę



Do czego jest nam potrzebna
klasyfikacja?
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Rozpoznajemy tyko te 
choroby które znamy



Objawy kliniczne 
z wywiadu

Objawy kliniczne 
z badania 

klinicznego

Objawy 
laboratoryjne

Objawy z badań 
obrazowych

Objawy 
histopatologiczne

Efekty leczenia



Biegunka

Na pewno ma alergię i to 
przez karmy zbożowe

Zmieniłem dietę na super 
taka drogą

Biegunka ustąpiła

Biegunka nawróciła podano antybiotyk i 
kroplówkę

Poprawa

Znowu biegunka

Podano „lekkostrawną 
dietę”

Pies wczoraj zwymiotował W badani krwi ma 
podwyższony ALT -113 U/l

Podano probiotyk i leki na 
wątrobę

Poprawa kliniczna

Wrócono do poprzedniej 
diety

Pacjent ma znowu 
biegunkę

W USG powiększone 
węzły chłonne krezkowe

Zrobiona badanie na 
alergie pokarmową, to na 

pewno alergia na 
kurczaka ma takie tam 
wskazania w badaniu

Na pewno jest uczulony 
na kurczaka – zmiana 

diety na bez zbożową i 
bez kurczaka

Nawrót biegunki, tym 
razem z krwią

Zrobione badanie kału 
dało wynik negatywny

Kolejny antybiotyk seria 
zastrzyków z tylozyny

Poprawiło się ale 
biegunka nawróciła, może 
spróbujemy BARF tyle o 
nim piszą w internecie

Znowu biegunka

Czy jest na sali 
gastroenterolog?!!!





Symptomatologia 
przewlekłych chorób 

przewodu pokarmowego  



Biegunka Wymioty

Brak apetytu

Wzrost apetytu

Wzrost  masy ciała

Spadek masy ciała

Dyskomfort

Kruczenie

Gazy

Ulewania

Odłykanie

Kaszel

Objawy kliniczne przewlekłych chorób przewodu pokarmowego 



Biegunka
Diarrhea

DiarréDiarrhée

Ripuli

下痢

Niðurgangur



Biegunka jest spowodowana nadmiarem wody 
w kale wynikająca ze zmniejszenia absorpcji 

lub/i nadmiernej sekrecji w jelitach.



7 stopniowa 
Skala oceny 
jakości kału

Fizjologia



5-cio stopniowa skala oceny kału
1 Sucha krusząca utrudniona defekacja (zatwardzenie)

2 Uformowana, lekko wilgotna, może się czasem kruszyć przy 
sprzątaniu nie pozostawia całkowicie śladów 

3 Uformowana, wilgotna, nie kruszy się, może pozastawiać lekki 
ślad przy sprzątaniu 

4 Uformowana przy defekacji, czasem z nieuformowanymi 
fragmentami trudna do sprzątnięcia, rozmazuje się w trakcie 
zbierania

5 Całkowicie nieuformowana of mazistej do wodnistej
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Biegunka
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Częstość wypróżnień

Matryca oceny jakości i częstości wypróżnień



Czy pies, który miał 
wypróżnienie o konsystencji  
4/5  jeden raz w ciągu 
ostatniego miesiąca jest 
chory? 



Jeśli nam się zdarzy
mieć biegunkę przez 
jeden dzień zazwyczaj 
nie idziemy do 
lekarza…
a właściciel psa często 
jest u weterynarza z 
tym samym 
problemem i jest 
leczony jakby miał 
zaraz umrzeć



2 2 2 2 2 2

6
7

8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5

10

2 2 2 2 2 2 2

0

2

4

6

8

10

12

12/26/2018 12/31/2018 1/5/2019 1/10/2019 1/15/2019 1/20/2019 1/25/2019 1/30/2019 2/4/2019 2/9/2019

lic
zb

a
w

yp
ró

żn
ie

ń

Czas [dni]

B I E G U N K A  N A W R A C A J Ą C A

4 4
5

2

6

2

6
7

8

2 2 2 2

4

6

4

2

4

2

4

6
5 5 5

2 2

5
6

7

2

8

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

12/26/2018 12/31/2018 1/5/2019 1/10/2019 1/15/2019 1/20/2019 1/25/2019 1/30/2019 2/4/2019 2/9/2019

lic
zb

a 
w

yp
ró

żn
ie

ń

Czas [dni]

B I E G U N K A  S T A Ł A

Rycina 1
Graficzna prezentacja biegunki nawracającej (A) i biegunki stałej (B) rejestrowanej w ciągu miesiąca. 
Wykresy pokazują częstość wypróżnień dziennie i średnią jakość wypróżnień w skali 1-5 (1 zatwardzenie 
– 5 całkowicie płynny kał) zilustrowanych wielkością i kolorem koła (czerwone wodnista biegunka, żółte 
nieuformowany kał, niebieskie kał w granicach normy.

A

B



Biegunka nieustępująca w ciągu 
14 dni jest uważana za 
przewlekłą

Epizody biegunki powtarzające 
się w ciągu 3-4 tygodni 
klasyfikują ja jako przewlekłą



Wymioty w praktyce
nie mają skali jakości
ale
ich liczba w czasie jest ważna



Wymioty przewlekłe występujące stale i nawracające
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Czy 
zebrałeś/zebrałaś 
dokładny wywiad u 

pacjenta z 
podejrzeniem 
przewlekłej 

choroby przewodu 
pokarmowego?



Nasilenie i częstość 
występowania 
objawów mają 
znaczenie



Częstość
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Np.: Biegunka w IBD z enteropatią 
białkogubną, biegunka w 
zaawansowanym rozlanym 
chłoniaku jelit, wymioty i odłykanie  
w przewlekłym zaawansowanym  
zapaleniu  żołądka 

Np.: Biegunka w zakażeniu jelita 
grubego Giardia, biegunka przy 
nietolerancji pokarmowej, 
biegunka przy zakażeniu 
Tritrichomonas

Niska Wysoka
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sk
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Np. odłykanie i mlaskanie przy 
zapaleniu przewlekłym żołądka i 
przełyku, biegunka przy 
przewlekłym zapaleniu okrężnicy

Np. niedrożność przy zespole 
okrężnicy olbrzymiej lub 
zachyłkach prostnicy, 

Rycina 2
Podział przewlekłych chorób przewodu pokarmowego pod względem nasilenia i częstości objawów. Na rycinie wymieniono przykłady chorób, których 
objawy będą pozwalały na umieszczanie ich w jednym z czterech kwadrantów określających nasilenie (wysokie lub niskie) i częstość objawów (wysoką 
lub niską).



Kryteria klasyfikacji 
przewlekłych chorób 
przewodu pokarmowego 
psów



GŁÓWNE KRYTERIA KLASYFIKACJI

Przyczyna 
choroby

Miejsce 
choroby Objawy

Częstość i 
nasilenie 
objawów



Przewlekła 
choroba 

przewodu 
pokarmowego

Nasilenie i częstość 
objawów

Nasilone o wysokiej 
częstotliwości

Nasilone o niskiej 
częstotliwości

Nienasilone o 
wysokiej 

częstotliwości

Nienasilone o niskiej 
częstotliwości

Główne grupy 
objawów

Biegunka

Wymioty

Pozostałe
• Ślinienie, dławienie
• Gazy, kruczenia
• Zatwardzenia
• Zaburzenia apetytu
• Wtręty w kale
• Bolesności jelit, napinanie się nietrzymanie kału 
• Nietrzymanie kału 

Miejsce występowanie 
głównego procesu 

patologicznego

Przełyk

Żołądek

Jelito cienkie

Jelito grube

Prostnica

Przyczyny  
choroby

Zależne od diety

Mikrobiologiczne

Pierwotnie zapalne

Inne
• Naciekowe 
• Metaboliczne
• Krążeniowe (np. 

hipowolemia, wstrząs)
• Inne

Rycina 3
Podstawowe kryteria 
podziału chorób 
przewlekłych przewodu 
pokarmowego psów.



Kryterium 
przyczyny 
choroby



Przyczyny przewlekłych chorób przewodu 
pokarmowego

Zależne od diety

• Alergia 
pokarmowa

• Nietolerancja 
pokarmowa

• Zmienność 
diety

• Zanieczyszczony 
pokarm

• Itp..

Mikrobiologiczne

• Zakażenie 
bakteryjne, 
wirusowe lub 
pierwotniacze

• Dysbioza 
bakteryjna

• Inwazje 
pasożytnicze 

• ARD 

Zapalne

• IBD

Inne

• Naciekowe 
• Metaboliczne
• Krążeniowe (np. 

hipowolemia, 
wstrząs)

• Inne



Przyczyny chorób przewodu pokarmowego

Zależne od diety

Mikrobiologiczne

Pierwotnie zapalne

Inne



Niby każdy wie, że złe jedzenie 
powoduje choroby, ale zawsze 
jest zaskoczeniem



Kryterium 
miejsca 
choroby



Choroby żołądka



Choroby żołądka 
psów

Przewlekłe 
zapalenie 
żołądka

Owrzodzenie 
żołądka

Choroby 
nowotworowe 

żołądka

Zaburzenie 
motoryki 
żołądka



CHOROBY PRZEWLEKŁE ŻOŁĄDKA PSÓW

Przewlekłe zapalenie żołądka Owrzodzenie żołądka Choroby nowotworowe 
żołądka

Zaburzenie motoryki żołądka

Zapalne owrzodzenie żołądka

Metaboliczne owrzodzenie 
żołądka  (niedoczynność kory 
nadnerczy, mocznica, uszkodzenie 
wątroby, mastocytoza, rozsiane 
wykrzepianie 
wewnątrznaczyniowe

Owrzodzenie żołądka na tle 
nowotworu

Owrzodzenie żołądka wywołane 
lekami (niesterydowe leki 

przeciwzapalne lub 
glikokortykosteroidy)

Owrzodzenie żołądka na skutek 
spadku ciśnienia krwi

Idiopatyczne owrzodzenie żołądka 
(stres, wysiłek fizyczny, zabieg 

operacyjny)

Rak i gruczolakorak 
żołądka

Chłoniak żołądka

Zaburzenia odpływu Nieprawidłowa motorykaIdiopatyczne 
przewlekłe zapalenie 

żołądka

Limfoplazmocytarne 
przewlekłe zapalenie 

żołądka

Przerostowe 
przewlekłe zapalenie 

żołądka 

Eozynofilowe 
przewlekłe zapalenie 

żołądka 

Zanikowe przewlekłe 
zapalenie żołądka 

Nieidiopatyczne 
przewlekłe 

zapalenie żołądka

Mocznicowe przewlekłe 
zapalnie żołądka

Wtórne do uszkodzenia 
wątroby przewlekłe 
zapalenie żołądka

Pasożytnicze przewlekłe 
zapalenie żołądka

Wrodzone zwężenie

Przerost śluzówki 
odźwiernika

Polipy i 
nowotwory

Guzy 
pozażołądkowe

pierwotnaWtórna w 
przewodzie 
pokarmowym

Mięśniak 
gładkokomórkowy 

żołądka

Wtórna poza 
przewodem 
pokarmowym (np. 
niedoczynność 
kory nadnerczy, 
stres, ból, 
dysautonomia).

Rycina 4. Klasyfikacja przewlekłych 
chorób żołądka psów



Choroby jelit



Choroby jelit cienkich Choroby jelita grubegoChoroby obejmujące 
jelito grube i cienkie

Reagujące na dietę Reagujące na 
antybiotyki

Reagujące na 
glikokortykosteroidy

Choroby z enteropatią białkogubną Choroby bez enteropatii białkogubnej

Rycina 5. Podstawowe elementy klasyfikacji przewlekłych chorób jelit psów



Znajomość kryteriów klasyfikacyjnych 
przewlekłych chorób przewodu 

pokarmowego pomaga w szybkim i 
efektywnym prowadzeniu wywiadu i 
w rozmowie z opiekunem zwierzęcia. 

Odpowiednie sklasyfikowanie 
przypadku pozwala też na lepsze 

planowanie diagnostyki i 
postępowania, co w efekcie ma 
szansę zwiększyć efektywność 

leczenia.



Dziękuję za 
uwagę
msdszkolenia.pl

Kraków 16 kwietnia 2020
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