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Blonehoalveolar lauage in people, dogs and cats
Summary

Bronchoalveolar lavage (BAL) is a diagnostic method which enałlles collecting material from bronchi
and alveoli. Fluid obtained in this way can be subjected to multidirectional examinations such as: cytological,
microbiological, biochemieal and immunological. BAL is conducted both in people and in animals. In
veterinary medicine BAL is performed on dogs, cats, horses, cattle and pigs.In sick ańimals bronchoalveolar
lavage was used to recognise and differentiate the illnesses of the lower respiratory tract of bacterial, mycotic,
a|lergic, parasitic or neoplastic origin. Tn heatthy dogs and cats, with respect to quantity alveolar macro-
phages prevai| in bronchoalveolar fluid, whereas lymphocytes, neutrophiles and eosinophils are observed in
smal|er quantities. In pathological states, the cell composition percentage undergoes changes, and apart from
it other cel|s or non-cell elements may appear, e.g.: erythrocytes, neoplastic cells, bacteria, mycetes, larvas and
parasite eggs, Curschmann's spirals and Charcot-Leyden's crystals.
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Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (bronchoalveolar
lavage BAL) jest metodą diagnostyczną która umoz-
liwia pobieranie materiafu z oskrzeli i pęcherzyków płuc-
nych (30, 31, 36). Uzyskane w ten sposób popłuczyny
mogąbyć poddawane wielokierunkowym badaniom cy-
tologicznym, mikrobio1o gicznym, biochem i cznym oraz
immunologicznym (11).

W medycynie człowieka płukanie oskrzelowo-pęche-
rzykowe po raz pierwszy zostało wykonane w 1847 r,

przezGreena (10, 13, 31). Początkowo stosowane było
do wypłukiwania substancji zalegających w drzewie
oskrzelowym, głównie fosgenu i ropnej wydzieltny oraz
lęczenia proteinozy pęcherzykowej ( 1 0, 1 3, 3 0, 3 I, 31 ).
Obecnie wskazaniami do wykonania BAL u ludzi sącho-
roby śródmiązszowe płuc oraz zmiany obwodowe
w miĘszu płucnym o nieznanej etiologii, rozpoznawa-
nię zakażehoportunistycznychu chorych z obnizoną od-
pomościa, monitorowanie odpowiedzi immunolo gicznej
w transplantologii, diagnostyka rzadkich chorób płuc (np.
hi sti ocyto zy, azb e stozy, lip oproteino zy) or az t ozp ozna-
wanie chorób nowotworowych ( l 7, 3 I, 37). Z ko|ei prze-
ciwwskazaniami do wykonywania płukania oskrzelowo-
-pęcherzykowego u ludzi są: rozlane ropne zakażenia
dróg oddechowych (u osób, u których nie poszukuje się
etiologii zakażęnia układu oddechowego), przewlekły ka-
szel (nie ustępujący po premedykacji i miejscowym
znieczuleniu), natęzona obj ęto ś ć wyde chow a p ierw s z o -

sekundowa (FEVI) < l000 ml, krwiopllcte (pozaprzy-
padkami podejrzenia w układzie oddechowym zmian no-
wotworowych pierwotnych lub wtórnych, krwawienia

pęcherzykowego, hemosyderozy), ciśnienie parcjalne tle-
nu we krwi tętniczej (PaOr) < 60 mmHg oraz asttna
oskrzelowa (przeciwwskazanię względne) (3 0). Płuka-
nie oskrzelowo-pęcherzykowe uznawane jest za bez-
pieczne i dobrze tolerowane przez pacjenta, dlatego
wykonywane jest zarówno u osób dorosłych, jak i u dzie-
ci. Powikłania po badaniu występują stosunkowo rzad-
ko. Naj częściej obserwowano : kaszel, podwyzszoną tem-
peraturę ciała, stany bronchospastyczne, trzeszczenia
i świsty nad płukanym obszarem płuc, krwioplucie oraz
spadek ciśnienia parcjalnego tlenu. Zaburzenia te zwyk-
le ustępują do ż4 godz. od chwili badania (10, 31, 37).

W medycynie weterynaryjnej BAL wykonywano
u psów, kotów, koni, bydła oraz świń (2, 4,15, IJ,23,
ż6, 2'7 , 29 , 34, 35 , 40,41 ). U zwierząt chorych płukanie
oskrzelowo-pęcherzykowe stosowano w ce7l rozpozna-
wania i roznicowania chorób dolnych dróg oddechowych
o podłozu bakteryjnyrn, grzybiczym, a),erglcznym, pa-
sożytniczym oraz nowotworowyln (5,7,8, 14, 16, 18,
42).

U psów i kotów płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe
moze być wykonywane:

- podczas badania bronchofiberoskopowego, bezpo-
średnio przezkanŃroboczy endoskopu (ryc. 1) lub przy
pomocy kaniuli (I,3, 6,8, 9, 18, 19, 24, 38),

,,na ślepo" cewnikiem wprowadzonym poprzez
rurkę dotchawiczau w przypadkach, gdy Iekarz nie po-
siada endoskopu (1, 38),

- za pomocą kateteru wprowadzonego bezpośrednio
do tchawicy lub krtani, po nacięciu ściany tych narzą-
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Ryc. 2. Bakterie Staphylococcus spp. wi- Ryc. 3. Obraz mikroskopowy popłuczyn
doczne w preparacie mikroskopowym. neutrofilowych. Barwienie MGG, pow.
Barwienie metodą Grama, pow.2000 x 800 x
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Ryc. 1. Schemat płukania oskrzelowo-
-pęcherzykowego bezpośrednio przez ka-
nał roboczy ,,wklinowanego" w oskrzele
endoskopu

bardziej miarodajne. Pobierając popłuczyny ,,na ślepo"
nie mapewności, czy pobrany materiał pochodzi z miejsc
zmienionych i tym samym czy jest reprezentatywny (24).
W przypadku BAL wykonywanego pod kontrolą wzro-
ku, na podstawie wyniku badania radiologicznego klat-
ki piersiowej oraz oceny endoskopowej narządu okreś-
lany jest obszar oskrzelowo-pęcherzykowy, który ma być
objęty płukaniem (8, l6, 1], 28, 33).

Do płukania oskrzelowo-pęcherzykowego używ any
jest sterylny, ogrzany do temperatury ciała płyn fizjolo-
giczny, U psów w zależności od wielkości zwierzęcia
zazwyczaj podawane sądwu- lub trzykrotnie porcje o ob-
jeJości od 5 ml do 25 ml (8, 17-t9, 25,2J,38, 39). U ko-
tów natomiast zalecane jest wyliczanie objętości poda-
wanego płynunapodstawie masy ciała, przyjmując daw-
ki od 0,5 do 5 ml/kg m.c. (3, 9,ż4,33). Przyprawidłowo
wykonanym BAL powinno zostaó odzyskane od 40oń
do 19% podanego do ptzestrzeni oskrzelowo-pęcherzy-
kowej płynu (l, 6, 19, ż4, 25). Popłuczyny poddawane
są naj częściej ocenie cytolo giczn ej or az mikrobiologi cz-
nej . W badaniu cytologiczn ym obltcza się całkowitą ilość
komórek, zawaftąw 1 pl albo w I ml ba.dź w 1 1 lub
w całej probce, a ocenę jakościową komórek przepro-
wadza się w preparatach mikroskopowych wykonanych
z osadu (I,3,6,79,25,32,33,37, 38). W dotychczaso-
wych badaniach u zdrowych psow najczęściej obser-wo-
wano od 400 do 500 komórek w 1 pl popłuczyn, a u
zdrowych kotów od 169 do 456 (3,33,38, 39).

Preparaty do oceny cytologicznej zazwyczaj bar-
wione są następującymi metodami: May-Grtinwalda-
-Giemsy, hematoksyliną i eozyną (H-E), Hernacolorem,
Wrighta oraz Romanowskiego (l7 ,2l). American Tho-
racic S o c i ety zale c a po dczas liczęnia komórek uw zględ-
niać makrofagi pęcherzykowe i leukocyty. Nabłonki
i erytrocyty powinny być notowane, ale nie uwzględnia-
ne w składzie procentowym (2I),

U zdrowych psow i kotów w popłuczynach oskrzelo-
wo-pęcherzykowych przew ażaj ą ilo ściowo makrofagi
pęcherzykowe. Natomiast w mniejszej ilości obserwo-
wane są limfocyty, neutrofile oraz eozynofile. U psów
najczęściej uzyskiwano: od'70oń do 81oń makrofagów
pęcherzykowych, od 50ń do 13,4oń limfocytów, od 0,60ń
do 5oń neutrofili oraz od 3oń do 60ń eozynofili, a u ko-
tów: od 600ń do 87oń makrofagów pęcherzykowych, od
0,4oń do 5% limfocytów, od 5Yo do 24%o nęltrofii oraz
odIOoń do29 % eozynofili (7,3,3ż,33, 38, 39).

W stanach patologicznych procentowy skład komór-
kowy ulega zmianom, a oprócz tego mogą pojawić się
inne komórki oraz składniki niekomórkowe. Najczęściej
są to: erytrocyty, komórki nowotworowe, bakterie
(ryc.2), grzyby,larwy i 1ajapasożytów (larwy,. Oslerus
osleri i Oslerus milksii, Capillaria aerophila, Creńoso-
ma vulpis, Aleurostrongylus abstrusus, Ascaridae; jaja:
Capillaria aerophila, Strongylo ides stercoralis), spirale
Curschmann a orazkrysztĄ Charcot-Leydena (3 , 5,7 ,22).

W zależności od składuprocentowego komórekw po-
płuczynach niektórzy autorzy zaproponowali ich klasy-
fikację. Na przykład Hawkins i wsp. (I7) wyróżnlĄą
popłuczyny makrofagowe, neutrofi | owe (udział neutro-
filijest większy lub równy 12oń),limfocytarne (gdy ilośc
limfocytów jest większa lub równa 160ń), eozynoltlowe
(gdy ilość eozynofili jest większa lub równa I4oń), mie-
szane, Backer i wsp. (3) - neutrofilowe (ryc. 3), limfo-
cytarne, eozynofilowe, mi eszane, krwotoczne, nowotwo-
rowe, a Norris i wsp. (28) - prawidłowe, neutrofilow,e
(gdy ilośc neutrofili jest większa niż 5%o), eozynofilowe
(gdy ilość eozynofili jest większa n iż 50ń), mieszane (gdy
rośnie procentowy ttdziałneutrof,tli, makrofagów i eozy-
nofili), zawieralące komórki jednojądrzaste (gdy ilość
zal§wowanych makrofagow jest równa lub większa niz
70% hlb gdy ilość limfocytów przekracza 5olo), nowo-
tworowe oraz niediagnostyczne.

Wzrost Iiczby neutrofili w popłuczynach oskrzelowo-
-pęcherzykowych obserwowany jest w infekcjach bak-



teryjnych oraz procesach resorpcyjnych, wzrost ilości
limfocytow w infekcjach wirusowych otaz procesach
przewlekłych, natomiast wzrost Itczby eozynofili w na-
cieczeniu eozynofilowym płuc, w astmie u kotów oraz
przy inwazji pasozytów. Zkolęi obecność komórek no-
wotworowych przemawia za toczącym się procesem
nowotworowym (żż,24).

Badanie mikrobiolo giczne popłuczyn oskrzelowo-pę-
cherzykowych umo żliw ia zidenty ftkowani e ro dz aj u b ak-
ter1l, oraz grzybów znajdujących się w dolnych drogach
oddechowych. Martin i Corc oran (24) lw ażaj ą że fizj o -

logicznie w dolnych drogach oddechowych psów nie
powinno być drobnoustrojów. Zkolęi King (20) podaje,
że w 35oń-507o posiewów obecne są bakterie, a wśród
mikro organ izmów, które ko l on iztlj ą lkład odde chowy
osobników zdrowych wymienia: Enterococcus spp., Sta-
phylococcus spp., Streptococcus spp., Escherichia coli,
Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Enterobacter
spp., Klebsiella pneumoniae, Clostridium spp., Proteus
spp., Alcaligenes spp.) Colynebacterium spp., Bordetel-
la bronchiseptica,Mycoplasma spp. oraz Pasteurella spp,

U psów i kotów z chorobami układu oddechowego
zakażęntabakteryjnemajązazwyczajcharakterwtórny,
chocuważa się, ze Bordetella bronchiseptica oraz B-he-
molityczne Streptococcus spp. mogąbyć głównymi drob-
noustrojami qrvołujapymizapalenia płuc u psów. Wśród
bakterii wtórnie wikłających zapalenia płuc wymienia
się: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus
spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Pasteurella spp.,
E s cheric hi a c o li. Czynnikami zakażnymi wywołuj ący-
mi zapalenię oskrzeli i płuc mogą być rownież grzyby,
takie jak: Histoplasma capsulatum, Coccidioides immi-
tis, Blastomyces dermatitidis oraz Aspergillus fumiga-
tus (Iż,ż4).

Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe u ludzi, psów
i kotów jest pomocne w rozpoznawaniu chorób dolnych
dróg oddechowych. Badanie cytologiczne popłuczyn
m.in, określa ich przebieg, a badanie mikrobiologiczne
z anĘbtogramem umozliwia w razie konieczności za-
stosowanie celowanej antybiotykoterapii (22, ż4).
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