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Zastosowanie endoskopii w diagnostyce scholzeń
p]zełyku, żołądka i dwunastnicy u kotów
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Kubiak K., Nicpoń J., SapikowskiG,
Endoscopy applićation for oesophageal, gastlic and duodenal ailments in cats

The studies welye,pćtlu*;rmea ań lZ European Breed cats of different sex agedż to 6 years. Oesophagoscopy,
gastroscopy and duódóńoścopy wero performed on 10 patients (6 healthy cats and 4 with syndromes sugge§t-
ing oesophage ders). The above investigations were performed using an Olympus
XQ 20 fiberos stiff endoscope.

ct seems to be a very useful and safe diagnostic method
. The Olympus XQ 20 paetliatric endoscope may be
odenum eva|uation. It is also possible to perform
ot very useful for gastroscopy and totally inapplicable
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Endoskopia jest powszechnie uznaną i niezwykle
przy datnąteclrniką diagnostyczną. Znajduje ona swo-
je zastosowanie m,in. w rozpozllawaniu schorzeńprze-
wodu pokatmowego przeĘku, żołądka, dwunasttri-
cy, prostnicy i okr,ęzrricy, układu oddechowego, rod-
nego, nroczowego, apalaturuchu orazw chirurgii ope-
racyjnej. W diagnostyce klinicznej wykorzystl,wane
są obecnie endoskopy sztywne oraz giętkie. Do tych
dru gich należą ftb ero skopy oraz wi de o endcl skopy. I c h
koristrukcja, w większym lub rnniejszyrn stopniu, opar-
ta jest na technice światłowodowej. Fiberoskopy oraz
wideoendoskopy uzywane sątakże w medycynie we-
terynaryjnej, m.in. w badaniach przewodu pokanno-
wego i tkładu oddechclwego u psów i kotów oraz ukła-
du oddechowego, przełyku i żołądka u koni (1-20).

U małych zwierząt badanie endoskopowe przewo-
du pokarmowego moze doĘczyc wzierrrikowania prze-
Łyku, żołądka i dwunastnicy, wówczas jest to badanie
przedniego odcinka przewodu pokatnrowego (panen-
doskopia) lub ograniczac się do badania prostnicy i
okrężnicy - co jest określane jako wziernikowanie tyl-
nego odcinka przewodu pokarmowego,

W endoskopii przedniego odcinka przewodu pokar-
filowego u kcltów stclsowane są endoskopy giętkie o
średnicy 6-10 (max. 11) mm, najczęściej dfugości 100-
- 110 cm. U tych zwierząt o przydatności wziernika do
badań endoskopowych przewodu pokarmowego de-
cyduj e przede wszystkim j ego średni ca (6, I2). Endo-
skopia przełyku i prostnicy moze byc przeprowadzo-
na takżę optykami sztywnymi (6, 8, 12, I9).

Wskazaniami do panendoskopii u kotów są zabu-
rzęnia połykania, wymioty, podejrzenie ciał obcych,
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zwężenia i uchyłki przełyku, krwarvienia zprzedliego
odcinka przewodu pokarmowego, podej rzen ie owrzo-
dzeń zołądka i dwunastnicy oraz zab,urzenla motoryki
(J,8,12,19, 20).

Wziernikowanie przedniego odcinka przewcldu po-
kannowego powinno byc przeprowadzane u pacjen-
tów odpowiednio przygotowanych pod względem die-
tetycznym. Niektórzy autorzy zalecają I2 -24 godzin-
ną głodówkę bez ograniczania dostępu do wody (10).
Zdaniem innych wskazane jest zastosowanie przynaj-
mniej 12-24 godz. diety głodowej i nie podawanie pły-
nów 6-8 godzin przed endoskopią(7, 18). Należy zre-
zy glnow ac z przy gotowania clietety cznego u pacj entów
wynragaj ących natychmiastowej interwencj i ( l 2).

Celęrrr pracy była ocena przydatności endoskopii,
przeprowadzonych zarówno optykami giętkirni jak
sztyłvnynri, w diagnostyce schorzeń przedniego odciri-
ka przewodu pokarnrowego u kotów.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono u l2 kotów, rasy europejskiej,

różrcj płci, w wieku 2-6lat. Koty podzielono na 2 grupy:

- grupę I stanowiło 6 klinicznje zdrowych kotów, u któ-
rych wykonano wstępne badania endoskopowe przedniego
odcinka przewodu pokarmowego (ezofagoskopię, gastro-
skopię, duodenoskopię), co umozliwiło opracowanie tech-
niki badania oraz pobierarria bioptatów do oceny histolo-
gicznej. Na podstawie przeprowadzonych w tej grrrpic en-
doskopii zapoznaflo się takze z obrazetn narządów nie do-
tkniętych procesem chorobowym,

- grupa II Iiczyła 6 kototł, z objawanli nasuwającynli
podejrzenie schorzeń przeĘku, zołąclka i clwunastnicy, skie-
rowanych do pracowni endoskopowej celem wykonania



wziernikowania. U 4 kotów przed endoskopią wykonano
badanie radiologiczne przewodu pokarmowego, a u 6 ba-
dania morfologiczne i biochemiczne krwi. W badaniach
biochemicznych uwzględniano następuj ące parameĘ: po-
ziomy aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy aspa-

ra gin i ano wej, Iip azy, diastazy, m o cznika or az f o sf atazy aI-

kalicznej. U 3 kotów pobrano bioptaty do oceny histopato-
logicznej. Wskaźniki biochemiczn e oznaczono aparatem
Kodak Ektachem DT 60.

Koty z obu grup badano klinicznie, zwracając szczegól-
nąuwagę na funkcje układów: oddechowego i krążenia. U
kotów z grupy II dodatkowo szczegółowo analizowano in-
fonnacje uzyskane z w}r,viadu oraz wyniki przeprowadzo-
nych badań dodatkowych: krwi i radiologicznych. Na tej

podstawie kwaliirkowano pacj entów do endoskopii.
Endoskopię przedniego odcinka przewodu pokarmowe-

go rłykonlrvano po 24 godz. diecie głodowej; 6 godz. przed
b adaniem nie podawano pĘnów. Wziemikow anie pr zeĘku,
żołądka i dmmastnicy przeprowadzano w zniecnllęnilzło-
zonym, podając w premedykacji ksylazynę (prep. Proxylaz)
w dawce 1-ż mgkgmasy ciała z ketaminą (prep. Bioketan)
w dawce 2mgkgmasy w jednej iniekcji domięśniowej, Do
znieczulenia głównego uz)Ąvano Thiopentalu, podawanego
dozylnie, po 10-15 min. przetwie, w dawce początkowej 5

mg,4(g nasy ciała, a następnie według efekfu dziŃania.Bło-
nę śltrzową gardła zntęcztllano 5% roztworem lignokainy.

Na kły zakładano spręzynowy rozwieraczjamy ustnej
lub do jarny ustnej wprowadzano firmowy ochraniacz en-
doskopu, przeznaczony dla ludzi. U niektórych kotów za-
stosowano jednocześnie rozwieracz i ochraniacz. W gru-
pie I errdoskopię wykonywano w ułozeniu kotów na pra-
wyln, a następrrie na lewym boku, w grupie II tylko na le-
Wynl.

Ezofagoskopie w grupie I przeprowadzono endoskopem
sztywnym Olympus A5290A oraz fiberoskopem pediaĘcz-
nym Olyrnpus XQ 2}.Ezofagoskopie w grupie II oraz ga-

stroskopie i duodenoskopie w obu grupach wykonl,wano
fiberoskopem pediatrycznym Olympus XQ 20. Bioptaty
p ob i erano szczyp c ami b iop syj nymi FB -2 5 K, p opr zez ka-
nał roboczy fiberoskopu. Parametry wykorzystanych en-
doskopów: a) sztywny Olympus A5290A:0", długość ro-
bocza30 cm, średnica 5,5 mm, b) fiberoskop Olympus XQ
20: długość rclbocza 100 cm, średnica 9,8 mm.

Wyniki i omówienie

Na podstawie endoskopii przeprowadzonych w gru-
pie I i II wykazano koniecznośc kwalifikowania pa-
cjentów do wziernikowania w oparciu o badanie kli-
niczne, w którym szczegolnąuwagę zwrocic należy
na frrnkcję układu oddechowego i krązeniaorazwyni-
ki prz eprow adzony ch b adań do datkowych. W op arciu
es powyższe kryteria zrezygnowano z endoskopii u 2
pacjentów z g|Tpy II. U pierwszego w badaniu klinicz-
nym stwierdzono wychudzenie, bladosin e zabarw rc-
nie błon śluzowych, dusznośó mieszaną zaburzenia
pracy serca (wyniki przeprowadzonych badańlabora-
toryjnychkrwi: leukocyry 19,4 G/l, erytroc7Ąy 4,80TlI,
hemo globina 3,4 rnmol/l, henratokryt 0,24 l/1, amino-
lr ansfer aza alaninowa 12 5 U 

^, 

aminotrans feraza aspa-

Wykorzystanie firmowego ochraniacza w celu rozwarcia jamy
ustnej i zabezpieczenia endoskopu przed zgryzieniem

Ryc. 2. Fiberoskopia przeĘku, żołądka i dwunastnicy. Podwój-
na ochrona wziernika - spręzyno$T rorwieracz jamy ustnej i
firmowy ochraniacz

Ryc.3. Światło przeĘku z wi- Ryc. 4. Obserwacja części
docznym w dali wpustem żo- wpustowej żołądka (widocz-
łądka nyfiberoskop)

raginianowa 38 U/1, mocznik 9,8 mmol/l,diastaza958
U/l, fosfataza alkaliczna 89 UlI,Iipaza 367 UlI). Mr
jąc na uwadze depresyjny wpĘw znteczulenta na układ
oddechowy t kr Ęenia otaz zły stan o gólny kota lzna-
no, żę endoskopia rnoze wywołaó komplikacje, a na-
wet doprowadzic do zejścia śmiertelnego. U drugiego
pacjenta na podstawie przeprowadzonych dodatko-
wych badań laboratoryj nych rozpo znano mocznicę
(wyniki przęplow adzonych badań laboratoryj nych
krwi: leukocyty 25,8 G/1, erytrocyty 6,70 T/1, hemo-



globina 6,4 mmolfl, hematokryt 0,59 l/l, aminotrans-
fęraza alaninowa II7 UlI, aminotransfetaza asparagi-
nianowa 48Ull, mocznik 23,5 mmolll, diastaza 1289
U/1, fosfataza alkaliczna 89 UlL,Iipaza 507 U/1). U
pozostałych 4 kotów z grupy II wyniki badań labora-
toryjnych krwi mieściły się w granicach normy fizjo-
logicznej.

Ezofagoskopie wykonane w grupie I wykazały, że
endoskop sztywny umożliwia zbadante całego ptzeły-
ku, niemniej jednak, w porównaniu do f,tberoskopu,
wziernikowanie było nieco trudniejsze i wymagało
zachowania o wiele większej ostrozności. W przypad-
kach zabrudzenia okienka optyki, wydzi eliną napotka-
ną w przełyku, pogorszeniu ulegał oglądany obraz.
Nierzadko konieczne było przerwanie wziernikowa-
nia, wycofanie endoskopu i umycie okienka, po czym
wprowadzano go na nowo. W sytuacjach analogicz-
nych, które miały miejsce w czasie fiberoskopii,uży-
cie zaworu wodno-powietrznego powodowało spłuki-
wanie i osuszanie okienka endoskopu, co rozwiązy-
wało problem i umozliwiało kontynuowanie badania,
IJżyty w badaniach fiberoskop umożliwiał zbadanie
wnętrza całego żołądka. Niemniej jednak warunkiem
przeprowa dzenia dokładnej oceny makro skopowej
było odpowiednie wypełnieni e żołądka powietrzem.
Wprow adz one p owi et r zę r o zpr o stowywało fałdy żo -
łądka, odkrywając ukryte w nich obszary. Endoskop
sztywny umożliwiał, choć w ograniczonym stopniu,
obserwację części dennej i częściowo trzonużołądka.
W świetle przeprowadzonych badań endoskop ten na-
leży uznac jako mało przydatny do gastroskopii. Fibe-
roskopia dwunastnicy nie stwarzała większych proble-
mów i umożliwiała dokładną ocenę jej wnętrza. Jed-
nakżę obserwowano, zwłaszcza przy wyjmowaniu
wziernika, mniej lub bardziej wytażone, uszkodzenia
męchanlczne błony śluzowej u kotów w obu grupach,
umiejscowione głównie w początkowej części dwu-
nastnicy. Należy to powiązać ze średnicą wziernika.
Zastosowanie endoskopu o mniejszej średnicy naj-
prawdopodobniej zmniejszyłoby urazowość.

Przyjęte w badaniach przygotowanie dietetyczne
uznano za odpowiednie i w pełni wystarczające. U
badanych kotów nie stwierdzono obecności treści po-
karmowej w przełyku, żołądktt i dwunastnicy. Stoso-
wane znieczulenie złozone, umożliwiło u wszystkich
kotów wykonanie endoskopii przedniego odcinka prze-
wodu pokarmowego w wystarczająco długim czaste.
Nie zaob s erwowano ne gatywnych następ st w znie czu-
lenia. Zasto sowane zabezpleczenia (sprężynowy roz-
wieracz jamy ustnej, ochraniacz) w pełni chroniły en-
do skop przed zgry zieniem or az ułatw tały j ego wpro-
wadzenię. Gastroskopie przeprowadzonę u kotów w
grupie lwykazały, żeułożente kotów na lewym boku
sprzyja obserwacji części odzwiernikowej zołądka i
ułatwia wprowadzenie fiberoskopu do dwunastnicy.

P ob ierani e bioptatów z żołądka ni e sprawi ało więk-
szych trudności przy miernym jego wypełnieniu po-
wietrzem, natomiast przy zbyt intensywnym było kło-

potliwe, Wiele problemów sprawiało pobranie wycin-
ków zprzeŁyku i dwunastnicy. Wynikało to z ograni-
czonej ruchomości końcówki fiberoskopu w ich ruro-
watym świetle oraz z tendencji do ześlizgtwania się
szczyptec biopsyjnych z obszaru celowanej biopsji.
Znacznym ułatwieniem w tego typu sytuacjach było
odgięcie końcówki fiberoskopu i pobranie wycinka w
odległości I-2 cm od okienka.

U 4 kotów z grupy II w przeprowadzolych bada-
niach endoskopowych stwierdzono: pilobezoary w
żołądku (I przypadek) - w badaniu radiologicznym
uzyskano wynik wątpliwy oraz stan zapalny żołądka
(3 przypadki) potwierdzone w ocenie histolopatolo-
gicznej bioptatów, przy ujemnych wyrikach badań Rtg.

Przeprowadzone badania wykazały, że endoskopia
przedniego odcinka przewodu pokarmowego jest bar-
dzo przydatną i bezpie cznątechntką diagnostycznąw
r o zp oznawaniu s chorz eń prz e łyku, żołądka i dwuna s t-
nicy u kotów.

Wnioski

1. Fiberoskop pediatryczny Olympus XQ 20 możę
być wyko rzy stany do wzi ernikow ania pr zeĘku, żo ł ąd-
ka i dwunastnicy u kotów.

2. Ezofagoskopię moma wykonać endoskopem sĄrw-
nym, j ednak w przypadku gastro skopii j est on mał o pr7ry -

datny i całkowici e nteprzydatny do duodenoskopii.
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