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Foleign bodies in the bronchial tubes of dogs

Sunlaly
The ainr ofthis paper is to share our experience in the diagnosis ofthe presence offoreign bodies and their

removal from the bronchi of dogs. Four case reports are presented: all pets rvere referred to our clinic for
larvngo-tracheo-bronchoscopy. During evaluation of the bronchi the following foreign bodies were detected:
a barley ear, a piece of a Christmas-tree twig, a swollen kibbte of dry dog food and a piece of a bone.
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W medycynie weterynaryjnej opisyłvane byĘ przy-
padki przedostawania się ciał obcych do układu odde-
chowego u psów. Ich obecność najczęściej stwierdza-
no w jamach nosowych i oskrzelach. Przedostanie się
ciała obceg o poprzez krtań, tchawicę do oskrzeli zale-
ży przede wszystkim od wielkości przedmiotu. Nie-
wątpliwie dużą rolę w jego aspiracji odgrywają takze
okoliczności sprzyjające, takie jak np.,. zabawaz psem,
łapczywe pobieranie pokarmu, bieganie po lesie, łą-
kachczy ściemisku itp.

Ciało obce, dostając się do oskrzeli, wywołuje na
drodze odruchowej kaszel. Następnie, w wyniku draz-
nienia mechanicznego rozwija się lokalny proces za-
palny, który stosownie do czasu trwania wykazuje ten-
dencję do uogolnienia i w konsekwencji doprowadza
do zapaleniapłuc, powikłanego wtórnie infekcją. Cia-
ło o b c e zaw i er aj ąc e już mater iał zakażny, np . b akte ri e
bądż grzyby, wywołuje pierwotny proces zapalny.
Rozpoznawanie obecności ciał obcychw obrębie ukła-
du oddechowego dokonywane jest na podstawie ba-
dania radiologicznęgo oraz endoskopii (1-5).

Celem opracowania było przedstawienie własnych
doświadczeń w zakresie rozpoznawania obecności
i usuwania ciał obcych z drzęwa oskrzelowego u psów
n a p o dstawi e wybrany ch pr zy p adkow kl ini c znych.

0pis plzypadków

Przypadek 1. Do pracowni endoskopowej kliniki
skierowano psa, samca, rasy buldog angielski, w wie-
ku 7 miesięcy, u którego od około miesiąca obserwo-
wano krztuszenie się, wilgotny kaszel, sporadyczne
wymioty. Dotychczasowe leczenie w kierunku zapa-
lenia górnych drog oddechowych, polegające na sto-
sowaniu antybiotyków, leków przeciwzapalnych i pre-
paratów wspomagających nie przynosiło efektu. Przed
endoskopią pacjenta skierowano do pracowni RTG

celem wykonania badania radiologicznego klatki pier-
siowej, gdzle stwierdzono: bezpowietrzność części
pTawego środkowego płata pŁuc, awokoł ogniska bez-
powietrzne go znaczne zagęs7częnie tkanki płucnej,
sugerujące zmiany zapa|ne. Na podstawie stanu obec-
nego i wyniku badania radiologicznego psa zakwalifl-
kowano do bronchoskopii. Badanie wykonano w znie-
czuleniu złożonym, w którym wykorzystano: do pre-
medykacji ksylazynę w dawce 1 mg/kg m.c. z atro-
piną w dawce 0,05 mglkg m.c. i.m., do znieczulenia
głownego tiopental w dawce początkowej 5 mg/kg
m.c, i.v., a następnie, według efektu dziaŁania, do znie-
czulenia miejscowego okolicy gardła i krtani 2%lig-
nokainę. Do wziernikowania pacjenta ułozono na le-
wym boku, a samo badanie początkowo wykonywano
fiberoskopem pediatrycznym Olympus XQ 20. Pod-
czas endoskopii w tchawicy zaobserwowano zmiany
zapalne oraz znaczną ilość wydzieliny o charakterze
śluzowo-ropnym, a w okolicy rozwidlenia tchawicy,
Wprawym oS-
krzelu głow-
nym stwrer-
dzono obec-
ność ciała ob-
cego - gałąz-
ki choinki
(ryc. 1). Przy
pomocy stan-
dardo wyc h
kleszczyków
do usuwania
ciał obcych,
wprowadza-
nych przez
kanał roboczy
fiberoskopu,

Ryc. 1. Fragment gałązki choinki rv praw),m
oskrzelu głórvnvm



Ryc. 2. Napęczniała sucha karma zatyka- Ryc. 3. Usuwanie karmy przy pomocy
jąca oskrzele płatowe szczoteczki cytologicznej

cych podjęto próbęjego usunię-
cia. Okazńo się, ze jest to trud-
ne, ponieważ ciało obce miało
ciastowatą konsystencję i wyka-
zywało tendencję do rozpadania
się. Po dokładnym obejrzeniu
usuniętych cząstek stwierdzono,
ze jest to zaaspirowana do
oskrzeli napęczniała sucha kar-
ma. W celu jej usunięcia wyko-
rzystano szczotkę cytologiczną
przy pomocy ktorej wydobywa-
no na zewnątrz większe fragmen-

Ę karmy (ryc. 3), natomiast drob-
ne odsysano pompa ssącą. Endo-
skopia zabiegowa trwała około
2 godz. Z oskrzeli usunięto kar-

mę o objętości około 100 ml.
Przypadek 3. Do pracowni endoskopowej skiero-

wano psa, samca rasy owczarek niemiecki, z objawa-
mi kaszlu, u którego na podstawie badania radiolo-
gicznego stwierdzono w obszarze klatki piersiowej,
po stronie lewej, obecność śrutu (ryc. 4). Badanie en-
doskopowe w Ęmprzypadku miało na celu: po pierw-
sze, potwierdzenie rozpoznania radiologicznego; po
drugie, ewentualne usunięcie śrutu z dtzewa oskrze-
lowe go. Wziernikowanie wykonano w analo gtczny m
jak w poprzednich przypadkach znteczllęntu ogólnym
i ułozeniupacjenta. Do badania lżyto także fiberosko-
pupediatrycznęgo Olympus XQ 20. Podczas broncho-
skopii śrutu nie znalęziono, natomiast stwierdzono
ciało obce - kłos j ęczmienia w oskrzelu płatowym pra-
wego płata doogonowego (ryc. 5), ktory był bezpo-
średni ą przy czynąkaszlu. Kło s usuni ęto przy p omo cy
kleszczyków do usuwania drobnych ciał obcych.

Przypadek 4. Pies, samiec rasy owczarek niemiec-
ki, w wieku około 3 lat. Psa znaleziono w lesie, był
przywiązany do drzewa. Odpoczątkukasłał i odkrztu-
szał ropną wydzielinę. Badanie radiologtczne wyka-
zało odo skrzelowe zapalenie płuc. W czasie leczenia,
trwaj ącego ok. 3 miesi ące, podczas stosowania anĘ -

Ryc. 5. Kłos jęczmienia w oskrzelu pła-
towym

podjęto próbę jego usunięcia, NiesteĘ proba nie po-
wio dła się, p onieważ choinka b yła bar dzo mocno wkli-
nowana w drzewo oskrzelowe, akleszczyki zsuwaĘ
sięz gałązki z powodu zbytmałej siły uchwytu. Wo-
bec powyższego do usunięcia ciaŁa obcego postano-
wiono wykorzystać większych gabarytów sztywne
szczypce biopsyjne Olympus A6997, które charakte-
ryzają się także znacznte większą siłą uchwytu oraz
endoskop sztywny Olympus A5290A do obserwacji
pola zabiegu. W opisywanym przypadku wspomnia-
ny sztywny sprzęt endoskopowy możnabyło zastoso-
wać, bowiem pies był średniej wielkości 1 zarowno
opłką jak i szczypcami osiągano wysokość rozwi-
dlenia tchawicy, Po kilkunastu minutach usunięto ga-
łązkędługości ok. 10 cm.

Przypadek 2. Pies, samiec rasy syberyjski husky,
w wieku 2lat, od 8 miesięcy leczony byłpoza klini-
ką początkowo na zapalente górnych drog oddecho-
wych, następnie na zapalenie pfuc, bez wyraźnego
efektu. Dominującym objawem w trakcie leczenta, jak
i podczas badania w klinice był kaszel. W wywiadzie
ustalono, żę w cześniej wykonywano b adania radiolo-
giczne klatki piersiowej, których wyniki wskazywaĘ
na zapalenie płuc. Psa zakwalifikowano do endosko-
pii. Zastosowano iden-
tyczne znięczulęnię
oraz uŁożenie pacjenta
jak w przypadku 1.
Wziernikowanie wyko-
nano fiberoskopem pe-
dtatrycznym Olympus
XQ 20. Podczas bada-
nia stwierdzono w os-
krzelu płatowym pra-
wego płata doogonowe-
go obecność szaro-żoŁ-
to zabarwionego tworu,
zatykającego oskrzele
(ryc. 2). Przy pomocy
kleszczyków do usuwa-
nia drobnych ciał ob-

Ryc. 4. Radiogram klatki piersiowej z widocznym śru-
tem



bioĘkow uzyski-
wano przejściową
poprawę stanu
klinicznego. Psa
zakwaliftkowano
do bronchoskopii.
wziernikowanie
przeprowadzono
fiberoskopem
Olympus XQ 20,
w takim samym
jakupoprzednich
psów znięczulę-
niuogólnymiuło-
żęntu pacjenta.
podczas broncho-
skopii stwierdzo-

Ryc. 6. Fragment kości w drzewie
oskrzelowym

no, oprócz zmianzapalnych i dużej ilości ropnej wy-
dzieliny w tchawicy i drzewie oskrzelowym, obecność
fragmentu kości w oskrzelu płatowym prawego płata
środkowego (ryc. 6). Kość usunięto endoskopowo
kleszczykami do usuwania drobnych ciał obcych
(ryc. 7).

Na podstawie danych piśmiennictwa, długoletnie-
go własnego doświadc zenia w badaniach endoskopo-
wych układu oddechowego małych zwierząt oraz
przedstawionych wybranych przypadkow klinicznych
należy stwierdzić, że przy obecności ciał obcych
w drzewie oskrzelowym u psów endoskopia jest bar-
dzo pomocną, a czasami jedyną techniką diagnostycz-
ną. U badanych psów wyniki badania radiologicznego
nie określ ały jednoznacznię przyczyny zaburzęh
w układzie oddechowym. Zarówno gałązka choinki,
karma, kłos, jak i fragment kości słabo cieniowĄ
i trudne byĘ do zauważęnta na radiogramie. Przy po-
mocy odpowiednich manipulatorów, wykorzystywa-
nych podczas wziernikowania, zaaspirowane ciała
obce mogąbyć usuwane, co wskazuje na terapeutycz-
ne zastosowanie endoskopii (ryc. 8).W naszej klinice
dotychczas łącznie usunięto: l l kłosow zbóż,2 frag-
menty gaŁązek c h o inki, nap ęczntałą suc h ą karm ę or az
fragment kości.

Ryc. 8. Kilka kłosóq które usunięto z drzewa oskrzelowego
u psów
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Badaniu w kierunku zakażenia mykoplazmami poddano owce i kozy ze stad,

w których występowały clroroby układu oddcchowego, pollimo szczepienia kom-

binowaną szczepionką zawierająca antygeny Closlridilll11 i Pasteurellu (Hepto-

vac-P Plus). Grupę kontrolną stanowiĘ jagnięta pochodzące ze stad zdrorvyclr

o identycznej wielkości i utrzymywanyclr w takich samych warunkach, jak sta-

da, w których występowały zachorowania. Do badań włączono też stada impor-

towane z Nowej Zelandii, w których poprzcdniego roku występowały choroby

układu oddechowego i padnięcia Wykonano badanie mikrobiologiczne z wy-

mazów z tylnych odcinków jamy nosowej, zaś uzyskane izolaty identyfikowano

w oparciu o zahamowanie wzrostu kolonji przez swoistą surowicę odpornościo-

wą oraz w teście PCR. W jamie nosowej i w pfucach dużego odsetka chorych

owiec występowała Mycoplasma ovipneumoniae Bardzo rzadko izolowano tcn

drobnoustrój od zdrowych jagniąt Zarówno od zdrowych, jak i chorych ou,iec

izolowano M. arginini. Ponadto od 4 zdrowych owiec w dobrcj kondycji rvy-

osobniono M. adleri. Od kóz z clrorobatni układu oddechowego nie izolowano
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Ryc. 7. Fragment kości usunięty endoskopowo


