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Ocena przydatności fiberoskopii w diagnostyce
schorzeń przewodu pokarmowego psów
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An evaluation of the expediency of Fibeloscopy in diagnosing alimentary tract diseases in dogs

Summary

The aim of the study the expe tr
in dogs. The experimen on 102 d hs
The dogs were divided into two groups: I - clinically le
oesophagus, stomach, duodenum, colon and rectum. The results obtained from, the second group were com-
pared with radiology and histopatolog} o is a useful method in
diagnosing alimentary tract diseases. In hcontrasting fóreign
bodies, fiberoscopy seems to be a basic di no§gd,on the basis of
radiological evaluation, with fiberoscopy playing a secondary role. A histopatological evalaation of biopsy
materials should be performed even when no macroscopic lesions are observcd during endoscoP}l,
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Opracowanie i opisanie w 1958 r. przęz Hirscho-
wltzanowego, giętkiego wziernika, zwanego fibero-
skopem, którego zasada działania oparta została na
technice światłowodowej, było przełomowym mo-
mentem w rozwoju badań endoskopowych (6, II,14,
20, 22, 24, 2 5) . Zachw l,ana zo staLa niep o dzi elna do -

minacja radiologii w zakresie diagnostyki schorzeń
przewodu pokarmowego. Dzięki fiberoskopii prawie
caŁy przewod pokarmowy stał się dostępny do bada-
nia. W porównaniu do wzierników sztywnych i pół-
sztywnych wzrosło bezpieczeństwo i komfort bada-
nia, a w stosunku do badania radiologicznego wyeli-
minowano konieczność napromieniowania pacj enta.
Giętkość i ruchoma końcówka fiberoskopu zapew-
niły dokładną obserwację wnętrza badanego narzą-
du, redukując do minimum występowanie tzw. śle-
pych pól (4, II,I2,20). Możliwe stało się wielokrot-
ne kontrolne badanie pacjenta. co w przypadku ba-
dań radiologicznych ograniczone było dawkąpochło-
niętych promieni X. Poprzez stworzenie mozliwości
pobierania materiału do dalszych badań, w tym biop-
tatów do oceny histopatologicznej, podniesiona zo-
stała wartośc diagnostyczna przeprowadzanego
lvziernikowania (20),

Szeroko oferowane endoskopy giętkie, o długości
roboczej od 60 do 140 cm i średnicy 6-13 mm, znaj-
dująswe zastosowanie w medycynie. Mogąbyc one z

połvodzeniem wykorzystane do badań endoskopowych
u małych zwierząt (I0).

W praĘce weterynaryjnej do endoskopii u psów naj-
częściej stosowane są fiberoskopy pediatry czne. Umoż-
liwiająone wykonanie ezofagoskopii, gastroskopii, duo-
denoskopii, rektoskopii, kolonoskopii, bronchoskopii i
endoskopi i położniczej (6, 8, 9, l 4, 1 8, 20, 23, 27, 29),

Wskazaniami do panendoskopii - wzienrikowania
przednie go odcinka przewodu pokarmowego, obej mu-
jącego ezofagoskopię, gastroskopię i duodenoskopię,
są zaburzenia połykania. wyrnioty. podejrzenie ciał
obcych, zw ężeń, uchyłków, zapa|ei przełyku, ktwa-
wienia z przednlego odcinka przewodu pokarmowe-
go, podejrzenie stanów zapalnych, owtzodzeń żołąd-
ka i dwunastnicy, obecności guzów nowotworowych
orazzaburzenia motoryki (l, 2, 4-7 .13-2I,26,28,29).

Wskazaniami do badania tylnego odcinka przewo-
du pokarmowego są ostre i przewlekłe biegunki, za-
parcia, bolesne oddawanie kału, klwawienia. parcie na
kał, podejrzenie niedrozności, owrzodzęń, ciał obcych,
guzów nowotworowych, wątpliwe wyniki kontrasto-
wych badań radiologicznych oraz ocena przebiegu i
wyników lęczęnia (3, 4, I0, 14,28,29).

Celem pracy było zastosowanie oraz ocena przydat-
ności fiberoskopii w diagnostyce schorzeń przewodu
pokarmowego u psów ze szczegolnym uwzględnieniem
przeĘku, żołądka, dwunastnicy. prostnicy i okrężnicy.



Matetiał imetody
Badaniami objęto 102 psy różnej rasy, wielkości i płci,

w wieku od 6 mies. do 13 lat. Psy podzielono na 2 grupy:

- grupę I stanowiło 12 klinicmie zdrowych psów (4 małe,
4 średnie, 4 dlże), u których wykonano wstępne badania
fi beroskopowe przednie go odcinka przewodu pokannowe-
go (ezofagoskopię, gastroskopię, duodenoskopię) i Ęlne-
go (rektoskopię, kolonoskopię), co umozliwiło dopracowa-
nie techniki badania, orientacji przestrzennej w badanych
narządach i pobierania bioptatów do oceny histologicznej.
Na podstawie przeprowadzonych w tej grupie fiberoskopii
zapoznano się także z obrazem narządów niedotkniętych
procesem chorobowym,

grupa II liczyła 70 psów z objawami nasuwającymi
p o dej rzeni e s chorzeń przełyku, żołądka i dwuna stn ic y oT az
20 psób z objawami nasuwającymi podejrzenie schorzeń
okrężnicy i prostnicy, skierowanych do pracowni endosko-
powej celem wykonania wziernikowania. U większości
psów przed endoskopią wykonano badanie radiologiczne
przewodu pokarmowego orazbadaniamorfologiczne i bio-
chemiczne krwi. W badaniach biochemicznych uwzględ-
niano następujące parameĘ: poziomy aminotransferazy
al ani n owej, aminotrans fe r azy asp ar agini ano wej, lip azy, dia-
stazy, mocznlka oraz fosfatazy alkalicznej. U pacjentów
zakwalifikowanych do badania wykonywano fiberoskopię
przedniego, bądz tylnego odcinka przewodu pokatmowe-
go i w uzasadnionych przypadkach pobierano bioptaty do
oceny histopatologicznej.

Psy z obu grup badano klinicznie, zwracając szczególną
uv/agę na funkcje układów: oddechowego tWĘenia.Przy
zaburzentach w krążeniu wykonyłvano badanie elektrokar-
diograficzne. U psów z grupy II dodatkowo szczegółowo
analizowano informacje uzyskane z wywiadu oraz wyniki
przeprowadzonych badań dodatkowych: krwi i radiologicz-
nych. Na tej podstawie kwalifikowano pacjentów do fibe-
roskopii.

Endoskopię przedniego odcinka przewodu pokarmowe-
go wykonywano po 24 godz. diecie głodowej; 6 godz.przed
badaniem nie podawano pĘnów. Wziernikowanie przeły-
ku, żołądka i dwunastnicy przeprowadzano w znieczuleniu
ogólnym podając:

- w premedykacji: ksylazynę (prep. Rometar lub Xyla-
zin) w dawce I-ż mglkg masy ciała z atropiną w dawce
0,05 mg/kg masy ciała domięśniowo w jednej iniekcji,

- po 10-15 min. przerwie dożylnie, poprzez venflon,
Thiopental w dawce początkowej 5 mg/kg masy ciała, a
następnie według efekfu działania.

Błonę śluzową gar dła zniecztllano 50ń roztworem ligno-
kainy. Na kły zakadano sprężynowy rozwieracz jamy ust-
nej. 6 psów z grqpy I zainfubowano. W grupie II rurkę in-
tub acy jną zakładano tylko w uzas adnionych przypadkach,
tj. przy duzym prawdopodobieństwie wystąpienia wymio-
tów w czasie endoskopii iryzykl aspiracji treści pokarmo-
wej do pŁlc oraz u psów z zaburzeniami ze strony układu
oddechowego, W grupie I endoskopię wykony.wano w uło-
zeniu psów na prawym, a następnie na lewym boku, w gru-
pie ll tylko na lewym,

Do badania tylnego odcinka przewodu pokarmowego psy
przygotowywano w następuj ący sposób :

- 48 godz. przed endoskopią stosowano dietę głodową

- 24 oraz 22-2I godz. przed wziernikowaniem sondą
żołądkowąper os podawano roztwór izotonl,czny chlorku
sodu w dawce 40 ml/kg masy ciała,

- 24 godz. oraz 3-4 godz. przed badaniem wykony.wano
lewatywę z ciepłej wody.

Rektoskopię przeprowadzano po premedykacji ksylazyną
(prep. Rometar,Xylazin) w dawce I-żmglkgmasy ciałaz
atropinąw dawce 0,05 mg/kg masy ciała- domięśniowo w
jednej iniekcji. Badanie wykony.wano u pacjenta stojącego
lub leżącego w ułozeniu bocznym.

Kolonoskopię, podobnie j ak panendoskopię. przeprowa-
dzano w znieczuleniu ogólnym wykonanym zgodnie zpo-
danym schematem. Psy z grupy I układano na lewym, a
następnie na prawym boku. Psy z grupy II Ęlko na lewym
boku.

Ezofagoskopię, gastroskopię, duodenoskopię, rektosko-
pię i kolonoskopię przeprowadzono fiberoskopem pedia-
trycznym Olympus XQ 20, o długości roboczej l00 cm i
średnicy 9,8 mm, podłączonym dozasllaczaOlympus CLE
l0. Bioptaty pobierano szczypcami biopsyjnymi FB-25K.

Wyniki iomówienie
Na podstawie przeprow adzony ch badań fi bero sko-

powych przewodu pokannowego u psÓw, zwŁaszczaz
grupy II, wykazano konieczność kwalifikowania pa-
cjentów do tych badań, w opalciu o ocenę ich aktual-
nego stanu obecnego. Mając na uwadze depresyjne
dziaŁanie anestetyków na układ oddechowy ikłĘenia
szczęgolną uwagę koncentrowano na ich funkcji.
Zgodnle zpowyższymi kryteriami odstąpiono od wy-
konania fiberoskopii przedniego odcinka przewodu
pokarmowego u 2 psów oraztylnego u 1 psa z gflLpy
II, bowiem ryzyko wystąpienia komplikacji w czasie
badania, a nawet zejścia śmiertelnego, było zbYwy-
sokie. Dziewięć psów z grupy II wyeliminowano z
endo skopii na podstawie wykonany ch przed wzierni-
kowaniem dodatkowych badań laboratoryjnych krwi,
które pozwoliĘ postawic diagnozę. Rozpoznano scho-
rzęnia bezpośrednto nte związane zprzeĘkiem, żoŁąd-
kiem, dwunastnicą okrężnicąi prostnicą d. ostre za-
palenie trzustki (I przypadek), mocznicę (3 przypad-
ki), schorzenia wątroby (5 przypadków).

Stosowane przed badaniem przedniego odcinka
przewodu pokarmow e go przy gotowanie dietety czne
uznano zawystarczające. W grupie I tylko u 1 psa w
żołądku stwierdzono znacznąilośc płynnej treści. Jej
ob e cno ś ć zw iązana byŁa z przypadkowym pobraniem
wody bezpośrednio przed endoskopią. Zaburzenia
motoryki żoŁądka, wyrażające się jego opóźnionyrn
opróżnianiem,były przyczynąobecności treści pokar-
mowej w żołądku u 2 psów z grupy II.

Fiberoskopia tylne go odcinka przewodu pokarmo-
wego wymagaŁa oprożnienia jelita z resztek zalegają-
cego kału. Zastosowane ptzy gotowanie dietety czne
oraz wykonane zabiegi w pełni to zapewntły.

P anendo skop ia i ko lono skop ia wymagały znieczll-
lenia ogólnego psów, Przyjęte w pracy znieczulęnię
złożone umozliwiało wykonywanie b adania w wystar-
czająco długim czasie. a utrzymywanie głębokości



Ryc. 3. Guz nowotworowy w przeĘkuRyc. l. Swiatło przeĘku okolicy
wpustu u zdrowego psa

Ryc. 4. Okolica wpustu u zdrowego
psa (widok od strony żołądka)

Ryc. 2. Owrzodzenia okolicy wpustu
(widok od strony przeĘku)

Ryc.5. Porażenie zwieracza wpu§tu
(widok od strony żołądka)

zuiec^llęnia na poziomie fazy 3Iub 2 okresu toleran-
cji chirurgicznęj uznano za odpowiednie i w pełni wy-
starczaj ące do wziernik owania przewodu pokarrnowe-
go. Nie zaobserwowano negatywnych skutków stoso-
wanego znl,ęczulęnia,zarówno u psów z grupy I, jak i
II. Rektoskopie wykon}ryvano z powodzeniem tylko po
premedykacji.

Fiberoskopie przedniego odcinka przewodu pokar-
mowego wykonane u 6 psów intubowanych i 6 niein-
tubowanych z grupy I wykazały, ze intubacj a nie j est
b ezw zględni e konie czna do pr zępr ow adzania w zier -
nikowania. Dlatego psy z grupy II intubowano tylko w
pr zy p adkach, w któ ry ch zach o dz]ło pr aw d op o dob i e ń -
stwo wystąpienia wymiotóq a tym samym istniało
ryzyko aspiracji treści pokarmowej do płuc orazprzy
dysfunkcj i oddechowej .

Na podstawie panendoskopii wykonanych u psów z
grupy I stwierdzono, że ułożenie pacjenta na lewym
boku było korzystniejsze; ułatwiało obserwację czę-
ści odźwiernikowej żołądka oraz wprowadzenie fibe-
ro skopu do dwunastnicy. Kolono skopi e przepr ow adzo -
ne w grupy Iwykazały, żęułożęnię lewoboczne, uła-

Ryc. 6. Zmiany zapalne w części
wpustowej żołądka z widocznymi

nalotami włóknikołwmi

twia wprowadzenię fiberoskopu do okrężnicy wstę-
puj ącej . Rektoskopi a była wykonywana bez proble-
mów, zarówno u psów stojących, j akileżących na pra-
wym lub na lewym boku.

Zaobserwowano, że sprężynowy rozwieracz 1amy
ustnej, stosowany podczas panendoskopii, ułatwiał
wprowadzanie fiberoskopu i stanowił dodatkowe jego
zab ezps,e czenie prze d zgry zientem.

Wykorzystany w b adani ach fi b ero skop p e diatry cz-
ny Olympus XQ 20 umożliwił wykonanie pełnej pa-
nendoskopii u psów małej i średniej wielkości. U psów
ras duzych j ego długo ś c r ob o cza uniemożliwiała duo-
denoskopię oraz ograniczała obserwację części od-
źwiernikowej . Parametry tego fiberoskopu czynlły go
natomiast w pełni przydatnym do wziernikowania tyl-
nego odcinka przewodu pokatmowego.

Badania fiberoskopowe u psów z grupyllwykazały
przydatność fibero skopii w T ozpoznaw aniu zmian
strukturalnych, a także zabur zeh czy nnoś c i owych p o -
woduj ących dysfunkcj ę przewodu pokarmowe go.

W czasie fiberoskopii stwierdzono obecność ciał ob-
cych w przełykll (2 przypadki), żołądku (5 przypad-



Ryc. 7. Smugowate owrzodzenia
w części dennej żołądka

Ryc. 10. Ciało obce (piłka kauczukowa)
w dwunastnicy

Ryc. 8. Krwawienie w jamie
odźwiernikowei

Ryc. l1. Zmiany zapalne w okrężnicy
poprzecznej

Ryc. 9. Ciało obce (siatka nylonowa)
w żołądku

Ryc. 12. Ujście biodrowo-ślepo-
-okrężnicze

ków) i dwunastnicy (2 przypadki). Odnosząc powyż-
sze ręruItaty do wykonanych badań radiologicznych
zaobserwowano, iż niecieniuj ącę cruŁa obce daĘ ne-
gatyvvny wynik rtg przełyku (1 przypadek), żoŁądka (2
pTzypadki oraz I wątpliwy) i dwunastnicy (1 ptzypa-
dek). Wskazlje to na szczęgólnąprzydatność endo-
skopii w rozpoznawaniu ciał obcych, zwłaszcza nie-
cieniujących, w tych odcinkach przewodu pokarmo-
we8o.

Efektem pr zepr ow adzonych b adań endo skop owych
by ło także wykry c i e zmian zap alny ch b ło ny ś luz o w ej
przewodu pokarmowego o różnym nasileniu. Liczba
zdtagnozowanych przypadków w poszczęgólnych od-
cinkach przewodu pokarmowego przedstawiała się
następująco: przeĘk - 6 przypadków, żołądek - 24
przypadki, dwunastnic a - 8 przypadków okrężnica -
13 przypadków. Ponadto na drodze fiberoskopii stwier-
dzono występ owan te owr zo dzeń błony ś luzowej p rze -

wodu pokarmowego (przeĘk- I przypadek, żołądek
- 9 przypadków, dwunastnica - 3 pr zypadki). B adanie
radiologiczne wykonane u 34 psów, u których stwier-
dzono zmiany zapalne i owrzodzenia dało wynik ujem-

ny. W 1 przypadku ezofagoskoptawykazała obecność
guza nowotworowego w przełyku, co potwierdzono
w badaniu radiologicznym.

W badaniu gastroskopowym stwierdzono I przypa-
dek p oraże nia zw ier acza wpustu or az I przypadek p o -

r ażenia zw ter ac za o dźwi erni k a. P ow y żs ze zablr zęnia
potwierdzono w badaniu radiologicznym, W czasie fi-
beroskopii w 2 przypadkach stwierdzono zaleganie
treści pokarmowej w zołądku, co wskazywało namoż-
liwo ś ć wystąp ieni a zablr zeń czynno ś c i owych żołąd-
ka. Zostały one potwierdzone w badaniu radiologicz-
nym, Stąd w diagnostyce tego typll zablrzei, zaleca-
ne jest przeprowadzantę badania radiologicznego i
endoskopowego, które w tym przypadku pełni rolę
badania uzlp eŁntające go. Tonizuj ące oddziaływanie
znieczulenia na mięśniówkę przewodu pokarmowego
w pełni uzasadnia takie postępowanie diagnostyczne.
W l ptzypadku wykaz ano przy datność gastro skopii w
badaniu kontrolnym po zabie gu chirurgiczny m. P rze -

prowadzone badania kolonoskop ow e pTzy czyniły się
do wykrycia w I przypadku zwężenia światła okręz-
ntcy orazw I zwężenia światła prostnicy.



Opr ocz obserwacj i makroskopowych, badanie en-
do skop owe przewodu p okarmowe go umo żliwi aŁo tak-
że pobranie wycinków biopsyjnych do badania histo-
patologicznego. O ile pobieranie bioptatów nie nastrę-
czało trudności w badaniu gastroskopowym, to wy-
magało ono pewnej wprawy w przypadku wzierniko-
w ania pr zeĘku, dwunastnicy i okrężni cy. D la potwier-
dzęnta rezultatów badań endoskopowych wykonano
biopsj e, tak ze zm|an zapalnych (przełyk 2 przypad-
ki, żołądek - 13 przypadków, dwunastnica 4 przy-
padki, okrężnica - 13 przypadków), jak i z obrzeży
owrzodzeń(żołądek 6 przypadków). We wszystkich
przypadkach badanie histopatolo giczne dało wynik
dodatni.

Uzyskane rezultaty wskazuj ą na wysoką skutec zność
fiberoskopii w wykrywaniu zmian morfologic zny ch
przewodu pokarmow e go. Znajduje ona za sto sowanie
zwłaszcza tam, gdzie często niewystarczające jestba-
danie radi olo giczne, j ak w przyp adku nie ci eniuj ących
ciał obcych , zmian zapalnych oraz owrzodzeń.

Badanie radiologiczne jest natomiast użyteczne w
r ozp o znawaniu z abur zeń pr zew odu p okarmowe go o
char akter ze c zynno ś c i owyffi , cho ciaż endo skop i a p o -

winna być w tychprzypadkach traktowana jako bada-
nie uzupełniaj ące ostateczne r ozpoznanle.

B ezsprzecznie niezastąpione j est pobierani e wyc in-
ków biopsyjnych, wykonywane w trakcie badania fi-
beroskopowego. O ile bezpośrednie badanie endosko-
powe określarodzaj występującego zńurzenia, to sto-
pień jego nasilenia jest często odczuciem subiektyw-
nym, wynikaj ącym mi ę dzy innymi z natężenia świ atła
padającego na badany obszar oraz z percepcji wzro-
kowej badającego. Badanie histopatologiczne nato-
miast jest podstawą oceny zmlan anatomopatologicz-
nych i precyzuje dtagnozę. Należy je wykonywać na-
węt w tychprzypadkach, gdy narząd sprawia wrażę-
nie,,zdrowego".

Uzyskane wyniki wskazują na zalety badania fibe-
roskopowego przewodu pokarmowego u psów. Meto-
da ta jest niezwykle przydatna w diagnostyce scho-
rzeń przewodu pokarmowego i wskazane jest mozli-
wie najczęstsze wykorzystywanie jej w weterynaryj-
nej praktyce klinicznej.

Wnioski

1, Fiberoskopia przewodu pokarmowego, po odpo-
wiednim przygotowaniu pacjenta, jest bezpteczną i
b ar dzo pr zy datnąte chniką di a gno s ty c zną w r o zp ozna -
waniu jego schorzeń.

2. W przypadkach stanów zapalnych, owrzodzeń
oraz obecności niecieniujących ciał obcych, fiberosko-
pię przewodu pokarmowego należy uznać zapodsta-
wową technikę diagno sty czną.

3 . Zaburzęnia motoryki przewodu pokarmowe go na-
leży diagnozować w oparciu o badanie radiologiczne i
fiberoskopowe, które w tym przypadku pełni rolę uzu-
pełniającą.

4. Badanie histopatologlcznę bioptatów należy wy-
konać nawet wtedy, gdy w ocenie endoskopowej nie
stwierdza się zmian makroskopowych.
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Gzawica w Wielkiej Brytanii w 1997. (Warble fly
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Serologiczne monitorowanie inwazji Hypoderma bovis i H. lineatum odgry-

wa zasadniczą rolę w prognozowaniu zwalczania tej inwazji w Wielkiej Bryta-
nii. W zimie ),996197 przebadano metodąELISA 200 153 surowice bydła z 5906

stad na obecność przeciwciał dla Hypoderma sp przy okazji badania bydła na

brucelozę Bydło rodzime było wolne od gzawicy. Badane losowo wybrane su-

rowice pochodzące od bydła imporlowanego w okresje styczeń 1995 koniec

lipca l 997 dały wynik pozytywny w 4Ioń przypadków bydła impofiowanego z
Belgii, 6% importowanego z Francji, 30lo importowanego z Kanady i 20ń impor-

towanego z Rumunii.
G.


