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ological view of normal organs. Group II consisted

B adanie endo skopowe przewodu pokarmowego j est
p owsz e chn ie uznaną i ni ezwykl e pr zy datną techniką
di agno styc zną w r o zp o znawaniu s chorzeń przełyku,
żołądka, dwunastnicy, prostnicy i okrężnicy, zarówno
w medycyrie człowieka, jak i weterynaryjnej (2,5,7 ,8).

U małych zwierząt badanie endoskopowe przewo-
du pokarmowego może doĘ czy c wziernikow anla prze-
§ku, żołądka i dwunastnicy, mówimy wówczas o ba-
daniu przedniego odcinka przewodu pokarmowego
(panendoskopii) lub ograniczac się do badania prost-
nicy i okrężnicy - co jest określane jako wziernikowa-
nie tylnego odcinka przewodu pokarmowego (3, 4,
6,7).

Do endoskopii przewodu pokarmowego u kotów
stosowane sąendoskopy giętkie o średnicy 6-10 (max.
11) mm, najczęściej długości 100-110 cm. U tego ga-
tunku zwierząt, głównie średnica wziernika określa
jego przydatność do badań endoskopowych w zakre-
sie przewodu pokarmowego. Endoskopia przeŁyku i
prostnicy możę byc przeprowadzona także optykami
sztywnymi (1-3,7, 8).

Wskazaniami do rekto- i kolonoskopii są: ostre i
przewlekłe biegunki, zaparcia, bolesne oddawanie
kału, krwawienia, parcie nakał, podejrzenie niedroż-
ności, owrzodzeń, ciał obcych, guzów nowotworo-
wych, wątpliwe wyniki kontrastowych badań radiolo-
gicznych, polipy, guzy w odbycie, ocena skuteczności
prowadzonej terapii (1, 3, 4, 6-8).

Celem badań było zastosowanie oraz ocęna przy-
datności endoskopii, przeprowadzonej zarówno opty-
kami giętkimi, jak i sztywnymi, w diagnostyce scho-
rzeń tylnego odcinka przewodu pokarmowego u ko-
tów.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono u 24 kotóW rasy europejskiej,
ńżnej płci, w wieku 2-8 lat. Koty podzielono na 2 gnryy:

grupę T stanowiło l2 klinicznie zdrowych kotów, u któ-
rych wykonano wstępne badania endoskopowe tylnego
odcinka przewodu pokannowego (rektoskopię i kolonosko-
pię), co umozliwiło dopracowanie techniki wzierrrikowa-
nia oraz pobierania bioptatów do oceny histopatologicz-
nej. Na podstawie przeprowadzonych w tej grupie endo-
skopii zapoznano się takze z obrazem narządów nie obję-
tych procesem chorobowym,

- grupa IIliczyła l2 kotów z objawami nasuwającymi
podejrzenie schorzeń okręznicy i prostnicy, skierowanych
do pracowni endoskopowej w celu wykonania wzierniko-
wania. U 5 kotów przed endoskopiąprzeprowadzono ba-
danie radiologiczne przewodu pokarmowego. U wszystkich
kotów z tej grupy wykonano badania morfologiczne i bio-
chemiczne krwi. W badaniach biochemicznych oznaczono
poziomy aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy
asp aragini anowej, mo czn i ka, kreaty nlny, Ilp azy, diastazy,
fosfatazy alkalicznej. U 4 kotów pobrano bioptaty do oce-
ny histopatol ogicznej . W skaźniki bi ochemiczn e oznaczo -
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Koty z obu grup kwalifikowano do endoskopii na pod-
stawie badania klinicznego, podczas którego szczególną
uwagę zwracano na funkcje układu krązenia i oddechowe-
go. U kotów z grupy II dodatkowo szczegołowo analizo-
wano infotmacje uzyskane z wywiadu oraz wyniki wyko-
nanych badań dodatkowych: krwi i radiologicznych.

U kotów z galpy I przed endoskopiązastosowano nastę-
puj ące przygotowanie dietetyczne:

3 koty - 36 godz. głodówka, lewatywa z ciepłej wody
w dniu poprzedzającym badanie,

3 koty 48 godz. głodowka, lewatywa z ciepłej wody
w dniu poprzedzającym badanie,

3 koty 36 godz. głodówka, lewatywa z ciepłej wody
w dniu poprzedzĄącym badanie oraz Bisacodyl per osw
dawce 5 mg/kota na 12 godz. przed badaniem,

- 3 koty 48 godz, głodówka, lewatywa z ciepłej wody
w dniu poprzedzającym badanie oraz Bisacodyl per osw
dawce 5 mg/kota na 12 godz. przed badaniem.

U kotów w grupie II endoskopię wykonywano po 48
godz. głodówce, wykonując lewatywę w dniu poprzedza-
jącym badanie oraz podając per os Bisacodyl w dawce 5

rng/kota 12 godz. przed wziemikowaniem.
Endoskopię przeprowadzano w znieczuleniu ogólnym,

podając ksylazynę (w prep. Xylazin) w dawce I-2 mglkg
masy ciała łącznie z ketaminą (w prep, Bioketan) w dawce
10 mg/kg masy ciała, w jednej domięśniowej iniekcji.

Do badania okrężnicy i prostnicy, koty układano na le-
wym boku. Endoskopię prostnicy wykonywano takze w
ułozeniu mostkowym.

Do endoskopii wykorzystano następujące endoskopy:
sztywne - Olyrnpus A5290A oraz Olympus A46'72A oraz
giętkie fiberoskop pediatryczny Olympus XQ 20, bron-
choskop firmy Super Vision. Parametry zastosowanych
optyk: Olympus .Ą5290,Ą długość tobocza30 cm, średni-
ca 5,5 mm; Olympu A46]2A - długość robocza 28 cm,
średnica 3 mm; fiberoskop Olympus XQ 20 - długość ro-
bocza 100 cm, średnica 9,8 mm; bronchoskop Super M-
sion - długość robocza 60 cm, średnica 5 mm.

Wyniki iomówienie
W oparciu o przeprowadzone postępowanie kwali-

fikacyj ne u 3 kotów z grupy II zr ezy gnow ano z endo-
skopii. U dwóch stwierdzono silne uszkodzenie wą-
troby (wyniki przeprowadzonych badań laboratoryj-
nych - kot 1: aminotransferaza asparaginianowa 148
U/1, aminotransfęraza alaninowa 3I2 UlI, fosfataza
alkaliczna 2I0 UlI;' kot 2: aminotransfęraza asparagi-
nianowa 1 08 U/l, aminotrans fęraza alaninowa 2] 4 U ll,
fosfataza alkaliczna 180 U/1). U 3 kota zĘ stan ogó1-
ny, znacznę odwodnienie, wychudzente, bladoŚĆ błon
śluzowych, obnizona temperatura wewnętrzna, unie-
możliwiły wykonanie badania. Pozostałe koty z tej
grupy zostały zakwalifikowane do endoskopii.

W oparciu o endoskopie wykonane w grupie I za
naj o dp ow i e dni ej s z e uznaI:.o p rzy go tow ante dteteĘ cz -
ne polegające na 48 godz. głodówce, lewatywie z cie-
płej wody w dniu poprzedzającym badanie orazpoda-
nie prep, Bisacodyl p er osw dawce 5 mg,/kota, 12 godz.
przed badaniem. U tak przygotowanych kotów nie
stwierdzono zalegających mas kałowych w świetle
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Ryc. 2. Grudka kału utrudniająca badanie endoskopowe tyl-
nego odcinka przewodu pokarmowego

Ryc. 3. Złe przy gotowan i e pacj enta do wziernikow ania okręż-
nicy (obecne liczne masy kałowe)

Ryc. 1. Fiberoskopia tylnego odcinka przewodu pokarmorvego



pro stnicy i okręznicy . Z te go powo du ten w ariant przy -

gotowania dietetycznego stosowano u kotów w gru-
pie II.

Uzytę do wziemikowania endoskopy sztywne umoż-
liwiĘ zbadantęprostnicy i części zstępującej okrężni-
cy. Jednak wziernikow anie przeprowadzone fibero-
skop ami miało wy ższąw arto ść diagno styczną - było
łatwiejsze w wykonaniu i zapewniało obejrzenie całej
okrężnicy. Fiberoskop Olympus QX 20, ze względu
na posiadany kana] wodno-powietrzny, za pomocąktó-
rego oczyszcza się okienko endoskopu, gdy ulegnie
zabrudzęntupodczaswziernikowania,umożliwiłkon-
tynuowanie badania w tych sytuacjach, bezkonięcz-
ności wyjmowania wziernika. Zkolei przy optykach
sztywnych i fiberoskopie Super Vision zabrudzęntę
okienka zmuszaŁo do przerwania badania, w celu jego
oczy szczenia. Endoskop sztywny Olympus A5290A
ze względu na większąśrednicę i tym samym większe
poie widzenia, w porównaniu z endoskopem sztyrv-
ąym A4 67 2 A, był bar dziej przy datny do endo skopii,
daj ąc lepszą jakość obrazl.

Zasto s owan e zntę czulęni e uznano za o dp owiedni e

i w pełni wystarczające do przeprowadzenia wzierni-
kowania tylnego odcinka przewodu pokarmowego. Nie
zaobserwowano negatywnych następstw stosowane-
go zntecn/cniazarówno podczas badania, jak i po jego
zakończęntu.

Spośród 9 kotów z grupy II zakwalifikowanych do
endoskopii tylnego odcinka przewodu pokarmowego

podczas wziernikow ania r ozp oznano i przewlekłe
krwotoczne zapalenie okrężnicy - 2 przypadki, prze-
wlekłe wrzodziejące zapalenie okręznicy - I przypa-
dek, przewlekłe nieżytowe zapalenie okrężnicy - 4
pr zyp adki, p otwi erdzone w b adaniu hi stop ato 1o gi cz-
nym, w 2 przy p adkach endo skopia p otwie r dzlła w cze-
śniejsze rozpoznanie radiologiczne megacolon.

Badanie endoskopowe ma istotne znaczenlew roz-
poznawaniu schorzeń tylnego odcinka przewodu po-
karmowego u kotów. Endoskopy giętkie umożliwiają
wykonanie rekto- i kolonoskopii, natomiast endosko-
py sztywne mogą być stosowane jedynie do badania
prostnicy i części zstępującej okrężnicy kotów.
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Mięso drobiowe odgrywa coraz większe znaczęnie w
konsumpcji żywności, a jego spożycie stale wzrasta we
wszystkich prawie krajach. Stąd i zwiększająca się produk-
cja tego rodzaju mięsa, którego punktem wyjścia jest ho-
dowla i chów drobiu. - Ksiązka poświęcona jest Ęm wszyst-
kim problemom, widzianym z perspektywy lekarzy wet.
W treści zawarte zostały aspekty utrzymania i żyr,vienia
drobiu, ich ochrona w czasie produkcji, a następnie cały
proces ubojowy i postępowań poubojowych. Najważniej-
szymrozdztałem książki sązasady badania drobiu i mięsa
drobiowego, w oparciu o nowoczesne zasady, gwarantują-
ce uzyskiwanie zdrowego ibezpiecznego dla zdtowtaczło-
twieka produktu. Wszystkie te zagadntenia oparle zostały o
aktualne aprzy tym roznorodne w swym charakterze prze-
pisy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.

Treść książki oddająnajlepiej tytuły głównych rozdzia-
łóW a są one:

I) znaczenie mięsa drobiowego, 2) rodzaje drobiu użyt-
kowego i jego określenia towarowe, 3) produkcja mięsa
drobiowego, 4) transport drobiu rzeżnego, 5) uzyskiwanie
mięsa drobiowego (ubój), 6) zŃezpieczenie higieny i or-
ganizacja,7) badanie drobiu i jego mięsa, 8) choroby dro-
biu istotne z punktu widzenia higieny mięsa, 9) odchylenia
transportowe i ubojowe, 10) statystyka i jej znaczenię w
wynikach badania san.-wet., 11) pozostałości chemiczne i
kontaminanty, ),2) mikrobiologia ubijanego drobiu, 13) kla-
syfikacja drobiu i mięsa oraz jej definicje, 14) rozbtór i
pakowanie, 15) przechowalnictwo i trwałość, 16) piśmien-
nictwo, 17) spis rzęczowy.

Książka j est opracowana przez do skonĄch specj alistów
z zakresu weterynaryjnej higieny zywności, profesorów z
wydziałów weterynaryjnych w Berlinie i Lipsku. Autorom
można po gratulować umiej ętności przedstawienia proble-
ml oraz precyzji w opracowaniu tematu. Ksiązka warta
jest posiadaniaprzez kaźdego prawie lekarza wet.

Edmund K. Prost


