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Summary

Close anatomicaland physiological relationships between cardiovascular and,re§piratory system§lańd,,the
similarity of,cli in pathological conditions makes a differential diagnosis very difficult. The
doctoros task,is hich of these two wert primary diseases because the way,and the,ćffects of
lherapy are depend on this diagnosis. The aim of the research was the selection of tests which allows us to
provide,possiłtly,complex diagnostic of cardiovascular and respiratory system in the field,la1" kind of tests
has made following target:pos§ib,Ie: short time of examination, of one horse, relatively small size of piećC of
equipmeńt, possibly meticulous visualization of the stafus of cardi,o-respiratory system, littlellcost of'piOce-
dure. prompt available findings, diagnosis and suggeslion of therapy. 25 horses of different breeds, sex and

them w h.ite 8,,had,,,chronic
groups: severe respiratory
, pulse;,, anlą, l},mPh. nodesr,,,,l

hear ll}ECG (lęadś,I;II2,III2 
";.,resp s, the measurćńent of , of

een provided. Eaćh horse in which had been reco§ńiże_d,'
cardiac failure. Processed algoritłń of e.xamination of
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osis eonfident and quick. ,, ,,,l, ll: l]lll,, l., ,.',,l,.l
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Ścisłe, anatomiczno-fizjologic zne powiązanie oraz Ęwność postępowania terapeuĘ cznęgo.W diagnosty-
podobieństwo objawów klinicznych w schorzeniach ce klinicznej przewlekłych schorzeń układu oddecho-
oddechowego i innych np. układu WĘentanastręcza wego ikrĘenia u koni stosuje się badania podstawo-
niejednokrotnieznacznetrudnościwprawidłowej diag- we: wlrviad (anamneis), szczegołowe badanie ftzy-
nostyce różnicowej. Jest ona problemem nawet w wa- kalne (status presens). Korzysta się równiez z szęra-
runkach kliniki, a niemal niemozliwa w warunkach kiej gamy badań dodatkowych: endoskopii, badania
terenowych-jedynie zastosowanie dodatkowych me- cytologicznego wydzieliny z dróg oddechowych, ba-
tod badania klinicznego pozwala na przeprowadzęnię dania mikrobiolo gicznego, badania parametrów row-
prawidłowej diagnostyki różnicowej i uzyskanie mia- nowagi kwasowo-zasadowej spoczynkowej i powysiŁ
rodajnego rozpoznania. kowej, spirometrii, testów prowokacyjnych w celu po-

Nieinfekcyjne choroby układu oddechowego i ukła- twierdzenia istniejącej nadwrazliwości oskrzeli (test
du krążenia u koni charakteryzują się zwykle przewle- prowokacji histaminą), Rtg klatki piersiowej, elektro-
kĘm przebiegiem (I-4,6). Przewlekła niewydolność kardiografii i ultrasonografii (7).
oddechowa prowadzi do przeciĘęnta i zmtan patolo- Przeprowadzone badania mtały na celu opracowa-
gicznychwukładziekrĘeniaiodwrotnie-niewydol- nie modelu pozwalającego na wykonanie mozliwie
nośó serca, szczególnie niewydolność lewokomorowa, kompleksowej diagnostyki klinicznej układu oddecho-
prowadzi do niewydolności oddechowej. Zarowno wego i układu l<rĘenta w warunkach terenowych dla
w jednym, jak i w drugim przypadku schorzenia te ne- postawienia szybkiej i prawidłowej diagnozy. Wybra-
gatywnie rzubĄąna zdolność pokonywania obciĘeń ne badania diagnostycznemiaĘ zapewnic: krótki czas
ftzycznych. Zadanięm lekarza jest ustalenie, które wykonania badania u jednego konia (30-45 min.),
zĘch schorzeń ma charaktęr zmlanpierwotnych, po- możliwie dokładne zobrazowanie stanu układu odde-
nięważ od tej diagnozy uzależniony jest sposób i efek- chowego w warunkach terenowych, niewielkie koszĘ
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badania, szybkie i prawidłowe postawiente diagnozy
oIaz zastosowanie właŚciwego lęczenia. Dobór me-
to d b adawc zy ch vw zględni ał (ułatwiaj ąc e transport)
małe gabaryĘ sprzętu badawczego - ok. 10 kg.

Matefiał i metody

Badania przeprowadzono na 28 koniach (3 ogierach,
2 wałachach,23 klaczach) rasy wielkopolskiej. Konie byĘ
w wieku od 2 do 17 lat.20 koni było klinicznie zdrowych.
G-pę 8 koni chorych stanowiĘ konie, u których występo-
wał przewlekły kaszel - trwający co najmniej przez 3

miesiące w roku w ciągu ostatnich 2 lat (często stwierdza-
no okresy poprawy i pogorszenia. ze stopniowym zmniej-
szeniem wydolności flzycznej). G-pę koni chorych ze
względu na stopień zaawansowania choroby podzielono na
dwie podgrupy: konie z średnio zaawansowaną niewydol-
nością oddechową i z ciężkimi objawami niewydolności
oddechowej. W badaniu klinicznym uwzględniono: pomiar
temperatury, częstości oddechóW badanie tętna (częstość
i jakość), badanie błon śluzowych i węzłów chłonnych,
oglądanie, omacywanie, opukiwanie i osłuchiwanie klatki
piersiowej (płuca i serce). Zapis EKG wykonywano apara-
tem Multicard E-30, stosowano 9 odprowadzeń:6kończy-
nowych - I, II, III, aVR, aVL, aVF oraz 3 przedsercowe
VL, V2, i V.. Zapis wykonyłvano na stojącym koniu, nie
uzywano żadnych środków do uspokajaniazwierząt Ana-
lizowano zapis wg ogólnie przyjętego schematu: częstość
akcji serca, wiodący rytm. czasy trwania i amplitudy za-
łamkóW czasy trwania odstępów, odcinków i kompleksów,
obliczanie kierunku średniego komorowego wektora elek-
trycznego serca. Ponadto obliczano skorygowany odstęp
QT wg wzoru Bazzeta i dyspersję cQT.

Endoskopowo przebadano 8 koni chorych i 20 koni zdro-
wych, pomiarów różnic ciśnień opłucnowych (APpl cm
HrO), objętości i przepływu powietrza (AVo l/min.) do-
konano u 7 koni chorych i 7 zdrowych. Przy ocenie j akoś-
ciowej i ilościowej wypłylvu w drogach oddechowych
wykorzystano następuj ącą skalę:

Ocena ilościowa: 0 punktów brak nagromadzeńipłat-
ków wydzieliny, 1 - brak wyraźnych nagromadzeń, jedy-
nie pojedyncze płatki wydzieliny, 2 - płaskie, ograniczo-
ne, połozone wentralnie nagromadzenia wydzieliny, poje-
dyncze, duże płaty wydzieliny, 3 -wyrażne, wentralne na-
gromadzenia wydzieliny, wiele płatków wydzieliny, 4 - stru-
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gi wydzieliny, wentralnie zaczynająsię budować ,jezior-
ka", 5 - więcej njż l14 światła tchawicy wypełniona wy-
dzieliną w postaci strug.

Ocena jakościowa: 0 - wilgotna błona śluzowa, niewielka
ilość wodnistej wydzieliny łatwej do aspiracji kateterem,
l - wilgotna błona śluzowa, pojedyncze, miękkie płatki
wodnistej wydzieliny łatwej do aspiracji kateterem, 2 -wil-
gotna błona śluzowa, wydzielina śluzowo-surowicza. po-
łożona dobrzusznie, j ednorodna, łatw a do aspiracj i katete-
rem, 3 - wilgotna błona śluzowa, wydzielina surowiczo-
ś l u zowa z p o1 e dy nczy mi zagęszczonymi płatkami, poło zo -

na dobrzusznie łatwa do aspiracji kateterem, 4 wilgotna
i rozpulchniona błona śluzowa, wydzielina o charakterze
śluzowym ]ub śluzowo-ropnym, pojedyncze dorsalne płat-
ki wydzieliny, trudna do aspiracji kateterem, 5 - błona ślu-
zowa sucha rozpulchniona. Wydzielina śluzowa do ropnej,
duzo płatków na dorsalnej ścianie tchawicy. czasem paję-
czynowate formacje śluzu, aspiracja kateterem utrudniona
lub niemozliwa.

Do badań endoskopowych uzyto fiberoskopu Olympus
XQT-20, zaś do pomiarów różnic ciśnień opłucnowych,
objętości i przepływu powietrza stosowano zestaw diagno-
styczny składający się z następujących części: maska
twarzowa, balon zainstalowany na polietylenowym katete-
rze o długości220 cm (średnica wewnętrzna 4,0 mm; śred-
nica zewnętrzna 6,0 mm) umieszczony w śródpiersiowej
części przełyku (kaudalnie w stosunku do serca), pneumo-
tachograf, przetwornik komputerowy, komputer PC typu
Nootebook z prografirem obliczeniowym EQUIVENT 100
do przetwarzania rejestrowanych danych. Kateter zbalo-
n iki em wprowadzano do prz eĘku p oprzez uprzednto zało -
zoną sondę nosowo-przełykową o średnicy l5 mm, dfugo-
ści 800 mm. Po wprowadzeniu końcówki kateteru pomia-
rowego do śródpiersiowej części przełyku sondęusuwano,
co ograniczało ślinienie, odruch połykania oraz napĘw po-
wietrza atmosferycznego do światła przełyku. Założenie
sondy nosowo-przeĘkowej ułatwiało umieszczenie kate-
teru pomiarowego w odpowiednim miejscu, przez co skra-
cało czas badania oraz chroniło kateter pomiarowy przed
ewentualnymi uszkodzeniami. Program komputerowy au-
tomatycznie obliczał różnicę ciśnień opłucnowych dla po-
jedynczych cyklów oddechowych oraz średnią z pomiaru
większej liczby oddechów, podając ciśnienie wynikowe
w cm słupa wody. Pneumotachograf rejestruje objętość
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Ryc. 1. Wykresy ciśnień opłucnowych u konia zdrowego (La Scala), z średnio zaawansowaną (Loteria) i ciężką niewydolnoś-
cią oddechową (Liga)



przępłWającego powietrzaprzez drogi oddechowe w ak-
cie wdechu (insp. peakflow) i wydechu (exp. peakflow)
w jednostce czasu (minuta), podając uśredniony wynik na
ekranie komputera w litrach na minutę (ryc l). Do oceny
stanu funkcjonalnego układu oddechowego wykorzystano
bezpośrednio pomiar różnicy ciśnień opłucnowych (APpl),
współczynnik oporności dróg oddechorvych (R.) oraz
współczynnik dynamicznej podatności płuc C.,. (5). R, (cm
HrO/l/min.) : APpl : AVo, gdzie APpl róźnica ciśnień
opłucnowych, (cm HrO), AVo różntca objętości przepły-
wow powietrza w drogach oddechowych pomiędzy wde-
chem a wydechem (cm HrO/l/min.). Co', (l/ cm H.O) :
AV, : APpl, gdzie APpl - różnica ciśnióń opłucnowych,
(cm H,O), AV, - różnica objętości powietrza pomiędzy
wdechem a wydechem (l/ cm H,O).

Ryc. 2. Przerost grudek chłonnych gardła Ryc. 3. Prawidlowy wygląd okolicy
u klaczy La Scala widlenia tchawicy

Wyniki iomówienie
Przeprowadzony wylviad, badania podstawowe i do-

datkowe pozwoliĘ podzielić konie natrzy grupy kli-
niczne: grupa I - konie zdrowe, grupa II konie ze
średniego stopnia zaawansowanym obturacyjnym
schorzeniem dolnych dróg oddechowych, grupa III -
konie zę znaczneso stopnia zaawansowanym obtura-
cyjnym schorzeniem dolnych drog oddechowych (s/a-
tus asthmaticus). U koni z grupy I nie obserwowano
obj awów klinicznych schorzeń układu oddechowego,
Badanie endoskopowe i spiromętryczne nie wykazało
zmlan o d pt zy 1 ęĘch norm, z wyj ątki em klaczy La S c a-
la, u której w obrazię endoskopowym stwierdzono
przerost grudek chłonnych gardła,jako ślad po prze-

bytej infekcji dróg oddechowych
(ryc.2,3). Róznica ciśnień opłuc-
nowych nie przekraczała 5 cm
H.O, zaś współczynnik oporno-
ści drog oddechowych nie był
wyższy od 0,07 cm HrO/l/min.
Współczynnik podatności płuc
wynosił I,4 Ucm H,O (ryc, l).
U koni z grlpy Il stwierdzono
przewlekĘ kaszel, obniżoną wy-
dolność wysiłkową j esienno-zi-
mowe okresy pogorszenia stanu
zdrowia (wypływy z nosa, kaszel,
podwyzszenie temperatury)
(tab. 1). Osłuchowo stwierdzano

Tab. l. Wywiad i badanie kliniczne w grupie koni chorych

C ejlo n,

ogier,3,5 toku

Loleria,
klacz, 7 lal

Tuba,
klacz, l lal

Kamelia,
klacz, 8 lat

Bandera,
klacz,,l3 lat

Mitos,
ogier,2,5 loku

0 klawia,
klacz. 8 lal

Liga,
klacz,13 lal

kaszlał królko
kilka tyg. temu

spo radyczny
kasze l

kaszle od 6
mleslęcy

kaszle od około
roku

kaszle od 2 lat

kaszle od 3
miesięcy

kaszle od 4 lal

kaszle od 5 lat

Temp.37,5, oddechy 11/min., tętno 39/min. 0bustronny wypływ surowiczo-śluzowy z nosa. W spoczynku cichy szmer
skulczowo-rozkurczowy nad zastawką dwudzielną, który zanikł po wysiłku

Temp.38,0, oddechy 8/min., tęlno 39/min. Węzły chłOnfle nie powiększone, błony śluzowe nie zmienione. W czasie
nasilonego oddychania słyszalne poliloniczne trzeszczenia: średnie i wysokie, świsty i pi§ki w dolnei części pola

osłuchowego płuc

Temp.37,9, oddechy 10/min., tętno 48/min, Węzły chłonne nie powiększone, błony śluzowe nie zmienione. Na obu

tylnych nogach zimne niebolesne obrzęki: na lewej nOdze 0blity, do wysokości stawu skokowego, na ptawei mierny
w okolicy pęciny

Temp.38,0, oddechy 11/min., tęln0 38/min. Węzły chłonne nie powiększone, błony śluzowe nie zmienione. §zmel
osknelowy w polu płucnym , tzężenia w śtodkowej i dolnei części pola osłuchowego, obustronne

Temp.38,1, oddechy'l?lnin.,lęln0 50/min. Węzły chłonne nie powiększone, błony śluzowe nie zmienione. Szmery
oskrzelowe i rzężenia suche nad polem osłuchowym płuc, najOłośnieisze w dolnych ich częściach

Temp.39,2, oddechy 30/min., tęlno 54/min., apalia, ostatnio brak apetylu. Brak powiększenia węzłów chłonnych,
błony śluzowe nie zmienione. Szmery oddechowe zniesione po lewej sttonie klatki piersiowej. P0 stronie prawei
głośny szmer oskzelowy z ogniskowo słyszalnymi nężeniami polilonicznymi, o tóżnej wysokości. §ilna duszność
lypu mieszanego

Temp.38,2, oddechy 18imin., lęlno 60/min. Węzły chłonne nie powiększone, błony śluzowe nie zmienione.
Beczkowata klalka pietsiowa. Duszność mieszana zp.zewagą wydechowej (wylaźna rynienka wydechowa).
0bustronny, gęsty, śluzowo topny, biało-kremowy wypływ z nosa. Btak odluchu kaszlu pny uciśnięciu chrząslek
nalewkowaĘch. Pnesunięcie kaudalne tylnei granicy płuc o 1 p.m.ż. Miejscowe obszary wypuku zaiawnego
i jawnego z płuc. Głośne, poliloniczne szmery oddeGhowe: szmery osktzelowe, rzężenia suche i wilgolne nad całym
polem osłuchowym płuc. Wylaźna arytmia oddechowa w pracy serca. Tony serca głośne, lozdwojenie tonu ll nad
zaslawką lętniGy płuGnei

Temp. 37,9, oddechy 12lmin., tęlno 42 /min. Węzły chłonne nie powiększone, błony śluzowe nie zmienione.
Beczkowata klatka piersiowa. Pnesunięcie kaudalne tylnei glanicy płuc o 1 p.m,ź. 0bszary wypuku zajawnego.
Dusznośó mieszana z przewagą wdechowei. Blak odluchu kaszlu pny uciśnięciu chnąslek nalewkowatych,
kilkaklolnie kaszel wysląpił ptzy zakładaniu sOndy d0 lchawicy. Głośne, poliloniczne szmery oddechowe: szm€ry
oskrzelowe, tzężenia suche i wilgotne nad całym polem osłuchowym płuc. Po plawej stlonie w okolicy serca świsty,
Wytaźna arylmia oddechowa w placy serca. Tony serca głośne, tozdwoienie tonu ll nad zastawką tęlnicy płucnej



Tab.2, Wyniki badań dodatkowych w grupie koni chorych i u La Scali

zapis w granicach
nOlmy

zapis w granicach
nOrmy

zapis w granicach
nOrmy

zapis w granicach
nOrmy

zapis w granicach
nOrmy

zapis w gtanicach
nOrmy

zapis w granicach
nOrmy

zapis W graniGach
nOrmy

zapis w gtanicach
nOrmy

zapis w granicach
nOrmy

zapis w granicach
nOrmy

zapis w granicach
nOImy

zapis w granicach
nOrmy

zapis w gtanicach
nOrmy

zapis w glanicach
nOrmy

zapis w granicach
nOrmy

zapis w granicach
nOrmy

zapis w gtanicach
nOrmy

La Scala, klacz,
3,5 roku, zdrowa

Cejlon, ogier,
3,5 roku, chory,
ll 0rupa

Loteria, klacz,
6 lat, chora,
ll glupa

Tuba, klacz,
7 lat, chOra,

ll grupa

Kamelia, klacz,
8 lal, chora,
ll grupa

Bandeta, klacz,
13 lat, chora,
ll grupa

0klawia, klacz,
8 lal, chora
lll grupa

Liga, klacz,
13 lat, chora,
lll grupa

Miros, ogier
2,5 roku, chory,
lll grupa

przerosl grudek chłonnych
g a rdła

przelost gtudek chłonnych
galdła lV", lekki obtzęk
okolicy tozwidlenia tchawicy

błona śluzowa oskrzeli
i lchawicy naslrzykana,
zaczerwieniona, w świetle
tchawicy zalega wydzielina:
ilościowo 2, jakościowo 4

brak zmian

obecna wydzielina
w tchawicy: ilościowo 1,
jakościowo 2, obrzęk
rozwidlenia lchawicy

badanie niemożliwe do
przeprowadzenia

obecna wydzielina
w tchawicy: ilościowo 5,
jakościowo 3

silne tozpulchnienie
i zaczerwienienie błony
śluzowej gardła i krlani,
w lchawicy obecna
wydzielina: ilość 4, jakość 4

ogtaniczenie światła
oskrzela lewego
spowodowane lewoslronnym
zgtubieniem żagielka
w okolicy rozwidlenia
lchaw icy

APo'=5cmHrO,
exp'. Peak 100 limin.,
AV., = 7 1,

G6rn = 1,4 l/ cm Hr()

APo'=7cmHrO,
exp'. Peak 110 l/min.,
AV1 = 5,45 l,

Coyn = 0,78 l/cm HzO

APo' = 10 cm Hr(),
exp'. Peak 140 limin.,
AV1 = 

'l2,5 l,
C6un = 1,25 l/cm Hr0

APo;=8cmHrO,
exp'. Peak 98 l/min.,
AV1 = 6,2 l,
Clyn = 0,78 l/cm Hro

APo1=$cmHrO,
exp. Peak 100 limin.,

^V1=8|,Coyn = 0,88 l/cm HrO

nie badano

APo' = 52 cm HrO,
exp'. Peak nm l/min.,
F'- nm cm HrO//min.

APo; = 15 cm HrO.
exp. Peak 160 l/min,,
AVl = 5,8 |,

Goyn = 0,38 l/cm HrO

ins. Peak. 170 Umin.,

^V0 
= 70 l/min.,

RL = 0,0Z cm Hr0/|/min.

ins. Peak. 170 limin.,
AVo = 60 limin,,
Rl = 0,11 cm Hr0i|imin.

ins. Peak.240 Umin.,

^V0 
= 100 limin.,

Rl = 0,1 cm HrO/|/min.

ins. Peak. 160 l/min.,

^V0 
= 62 l/min.,

Rl = 0,12 cm Hr0//min.

ins. Peak. 180 limin.,

^Vo 
= 80 l/min.,

RL = 0,11 cm HrO/|/min.,

ins. Peak nm l/min.,
AVo nm l/min.

ins. Peak, 230 limin.,

^Vo 
= 70 l/min.,

Rl = 0,21 cm HrO/|/min.

r óżne go r o dzajl p ato 1 o g iczne dźwi ęki o ddechowe ; p o -

liforriczne świsty, piski, trzeszczenia średnie i wyso-
kie, zwane kiedyś rzężeniami drobno- i średniobań-
kowymi, zlokalizowane w środkowej i dolnej części
pola osłuchowego. Dźwięki te byĘ sĘszalne przy na-
silonym oddychaniu (Loteria) lub w czasie spokojne-
go oddechu (Bandera, Kamelia) (tab. 2), W obrazie
endoskopowym dróg oddechowych stwierdzano róż-
nego rodzaju odchylenia od normy - zmlany w gardle
(przero st grudek chłonnych gar dła), obecno ść wydzie -

liny w drogach oddechowych (tchawic a, oskrzela), za-
czerwienienie błony śluzowej, obrzęki okolicy roz-
widleniatchawicy (Loteria, Cejlon) (ryc. a-Q. Rożni-
ca ciśnień opłucnowych wynosiła7-I0 cm H,O przy
współczynniku oporności dro g oddechowych 0, 1 -0, 1 2

nik

i];
sze objawy kliniczne schorzenia układu oddechowe-
go; wystą)lła zmtana kształfu klatki piersiowej (klat-

ka piersiowa beczkowata), duszność spoczynkowa
ztwotzenlem się rynienki wydechowej wzdłuż mięś-
nia prostego brzucha), obustronny, śluzowo-ropny wy-
pŁyw z nosa, liczne wvraźnie sĘszalne, patologiczne
szmery oddechowe nad całym polem płucnym. Opu-
kiwaniem płuc stwierdzono dlże obszary wypuku za-
jawnego (zwiększenie powietrzności płuc) oraz doogo-
nowe przesunięcie tylnej granicy płuc o I przestrzeń
ml,ędzyżebrową. W osłuchiwaniu pracy serca znamien-
ne było zwiększenie głośności tonów pracy sercaoraz
rozdwojenie tonu II nad zastawką tętntcy płucnej. Za-
znaczolla była również arytmia oddechowa.U klaczy
Oktawia różnica ciśnień oph,rcnowych wyniosła 52 cm
H"O, zaś współczynnik oporu drog oddechowych nie
zó stał ob lic zony, gdy ż do pomiaru r óżnicy przepływu
powietrza w drogach oddechowych konieczne było
zŃożęnie maski twarzowej, przędczym koń gwahow-
nie się bronił (maska powiększała istniejącą duszność).
KlaczLiga, przy równie wyrażnychobj awach klinicz-
nych, w pomiarach spirometrycznych v,lykazała róż-



Ryc. 4. Stan zapalny. Obrzęk błony ślu-
zowej oskrzeli zaciera kontury szkieletu
chrzęstnego oskrzeli. Nieznacznego stop-
nia obrzęk żagielka rozwidlenia tchawicy

Ryc. 5. Pienista, obfita, łatwa do aspira-
cji wydzielina zlokalizowana w pobliżu
rozwidlenia tchawicy

Ryc. 6. Obfita wydzielina w drogach od-
dechowych

Ryc. 7. Gęsta wydzielina w postaci płat- Ryc. 8. Prawie całkowita obturacja
ków zalegająca w tchawicy oskrzela lewego zograniczeniem światła

oskrzela prawego

łłei*fr'"K,
cm H?O (ryc. 3). Badaniem endoskopo##"#|tŁ:J1
stwieidzon o zaczerwienienia i nastrzyka nie naczyń
krwionośnych błony śluzowej tchawicy oraz dńąllość
g ęstej wydzi e liny, któr a znac zni e o grani c zała św iatło
tej części dróg oddechowych (ryc.7). U ogiera Miros
stwierdzono w badaniu endoskopowym znacznego
stopnia obfurację lewego oskrzela głównego (ryc. 8).
Po pobraniu wycinka błony śluzowej z powierzchni
odkształconego oskrzela do badania histopatologicz-
nego nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ob-
turacja nie była zatem spowodowanazmlanami doty-
czącyml ściany oskrzela, a jego uciskiem z zewnątrz.
Przyczynąograntczenia światła oskrzela w takim wy-
padku mogąbyć powiększonewęzĘ chłonne lub roz-
wrjający się w tej okolicy ropień oskołooskrzelowy.

Wszystkie chore konie miały objawy kaszlu z po-
wodu niewydolności oddechowej. W badaniu kardio-
logicznym nie stwierdzono objawów niewydolności
serca, nawet u koni z bardzo ciężką niewydolnością
oddechową (dokładne wyniki badań EKG zostaną
przedstawione w kolejnym arĘkule). Pomocne oka-
zaĘ siębadania dodatkowe dróg oddechowych, które
pozwoliĘ uściślić lub postawić diagnozę- szczegól-
nie badanie endoskopowe dróg oddechowych. Bada-
nie spiromeĘczne porwala szczegółowo określić wy-

dolność oddechową płuc. Jak wy-
nlka z naszych doświadczeń, tylko
badanie spirometryczne możę na-
stręczać trudności przy jego uyko-
naniu u ciężko chorych koni.
Wszystkie inne metody diagno-
styczne byĘ bardzo dobrze tolero-
wanę przęz badane konie, Całość
przęptow adzonych badań pozw a-
lała w zakładanym limicie czasu
określić rodzaj choroby zwterzęcia
i ustalić sposób jego leczenia, Jedy-
nie w przypadkach, gdy zdecydowa-
no się na pobranie wydzieliny z dróg

oddechowych do b adań mikrobiolo gtczny ch, nie moz-
na było natychmiast przedstawić wyników badania
właścicielowi.

Podsumowuj ąc można stwierdzić, ze model bada-
nia przewlekłch schorzeń układu oddechowego u koni
składający się z wywiadu, badania fizykalnego, endo-
skopowego, spirometry cznego oraz elektrokardiogra-
ftcznego pozw ala na przepr ow adzentę kompleksowej
diagnosĘki klinicznej układu oddechowego w wanrn-
kach tereno\\ych or az umo żliwi a p o stawi eni e szybki ej
diagnozy.
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