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Podejrzenie połknięcia ciała obcego przez zwierzęta 
towarzyszące jest jedną z przyczyn wykonywania ba-
dania endoskopowego w gabinetach weterynaryjnych. 
Z powodu nawyków żywieniowych, np. szybkiego 
połykania kęsów pokarmu, psy są bardziej niż koty 
narażone na obecność ciała obcego w przewodzie 
pokarmowym. Zwierzęta często zjadają przedmioty 
ze swojego otoczenia, którymi mogą być zabawki, 
gryzaki, kości, patyki, igły itp. Połknięte przedmioty 
z reguły łatwo przechodzą do żołądka, jednakże zdarza 
się, że ciała obce o nieregularnych kształtach, np. kości, 
zatrzymują się w przełyku – lokalizują się one najczę-
ściej w okolicy przedsercowej lub przed rozworem 
przełykowym przepony (1, 4, 9, 12). W zależności od 
lokalizacji ciała obcego obserwuje się u zwierząt m.in. 
wymioty lub regurgitacje, ślinienie, brak apetytu, nie-
pokój, bolesność przy omacywaniu powłok brzusznych 
czy trudności oddechowe. W niektórych przypadkach 
nie stwierdza się objawów klinicznych lub pojawiają 
się one dopiero po dłuższym upływie czasu (1, 7, 12).

Nasilenie objawów klinicznych zależy od rodzaju, 
wielkości i umiejscowienia połkniętego przedmiotu 
oraz czasu jego zalegania. Wzmożenie symptomów 
choroby uzależnione jest także od rozwinięcia się per-

foracji ściany przełyku lub żołądka oraz wystąpienia 
komplikacji, które mogą do nich dołączyć, np. zapale-
nia opłucnej, zapalenia otrzewnej, odmy śródpiersio-
wej itp. Opisywane są także sytuacje, w których nie 
obserwowano żadnych objawów klinicznych, a ciało 
obce zdiagnozowano przypadkowo na zdjęciach RTG 
wykonanych z powodu innych wskazań medycznych 
(1, 13).

Procedura lecznicza w przypadku stwierdzenia obec-
ności ciała obcego w przewodzie pokarmowym polega 
na podjęciu próby usunięcia go pod kontrolą fluoro-
skopii lub z wykorzystaniem endoskopii, ewentualnie 
na przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego (1, 4, 13).

Celem artykułu jest charakterystyka pacjentów, 
przegląd objawów klinicznych oraz rodzajów ciał 
obcych usuwanych z przewodu pokarmowego psów 
i kotów przy zastosowaniu techniki endoskopowej – 
mało inwazyjnej procedury diagnostyczno-zabiegowej 
alternatywnej dla zabiegów chirurgicznych.

Materiał i metody
W latach 2008-2014 w Pracowni Diagnostyki Endosko-

powej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie badanie wykonano u 340 zwie-
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Summary
The purpose of this article is to characterize patients, reviewing symptoms and types of foreign bodies 

removed from the gastrointestinal tract of small animals with the use of endoscopy techniques: minimally 
invasive surgical and diagnostic procedures.

The subject analysis consisted of 35 clinical cases of patients with a foreign body identified in the esophageal or 
in the stomach. The most commonly reported symptoms were sialorrhoea, regurgitation, gagging, dispiritedness 
and lack of appetite. In some animals no clinical symptoms were observed. The most common foreign bodies 
were bones and elements of toys. None of the examined patients developed complications in the form of a wall 
perforation of the gastrointestinal tract. Following treatment, 34 animals fully recovered. However in one case, 
while removing the bones from the esophagus, a dog died.

The removal of foreign bodies using endoscopy is an effective and relatively simple diagnostic procedure. 
Patients quickly recover after the application of appropriate pharmacological and dietary treatment.
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rząt. Na badanie gastroskopowe skierowano 87 psów i 54 
koty. Obecność ciała obcego w przewodzie pokarmowym 
stwierdzono w 35 przypadkach.

Badanie gastroskopowe przeprowadzano w znieczuleniu 
ogólnym przy użyciu propofolu, po wcześniejszej preme-
dykacji z wykorzystaniem ksylazyny i atropiny w dawkach 
zalecanych przez producentów. Przed znieczuleniem ogól-
nym wszystkie zwierzęta poddawane były badaniu kwalifi-
kującemu do przeprowadzenia zabiegu, zaś podczas trwania 
gastroskopii monitorowano podstawowe funkcje życiowe.

Badanie i usunięcie ciał obcych wykonywano przy użyciu 
wideoendoskopu giętkiego firmy STORZ model 60914PJS 
o średnicy 9,7 mm długości 140 cm i kanale roboczym 
2,8 mm współpracującym z procesorem obrazu i źródłem 
światła STORZ (Telecam II, Xenon 100). Do usuwania 
ciał obcych używano narzędzi endoskopowych o średnicy 
2,2 mm typu „ząb szczura”, pętli do polipektomii lub ko-
szyczka do usuwania ciał obcych.

Wyniki i omówienie
Usunięte ciała obce zlokalizowane były w 15 przy-

padkach w przełyku, w 17 w żołądku, zaś u 3 zwierząt 
jednocześnie w przełyku i w żołądku. Większość pa-
cjentów stanowiły psy (33 zwierzęta), w 2 przypadkach 
były to koty domowe. Pod względem rasy najliczniej-
szą grupę psów stanowiły mieszańce (6 zwierząt), 
a także pekińczyki i yorkshire terriery (po 3 osobniki) 
(tab. 1). Badaną grupę stanowiło 17 samic i 18 samców. 
Średni wiek zwierząt wynosił 1,5 roku, przy rozpięto-
ści od 2 miesięcy do 12 lat. W przedziale wiekowym 
do 1 roku życia było 8 psów i 2 koty. Pozostałe grupy 
wiekowe stanowiły wyłącznie psy: 14 osobników 
w wieku od 1 roku do 5 lat, 10 w wieku od 6 do 10 lat 
oraz 1 powyżej 10 roku życia.

Większość pacjentów stanowiły zwierzęta skie-
rowane na konsultację lub zabieg z innych lecznic. 
Rozpoznanie niedrożności przełyku następowało 
do pięciu dni od wystąpienia pierwszych objawów 
klinicznych. W dwóch przypadkach właściciele ob-
serwowali moment połknięcia przedmiotu, co pozwo-
liło na szybką interwencję lekarską i usunięcie ciała 
obcego w ciągu kilku godzin. U pacjentów z ciałem 
obcym zalegającym w żołądku czas, który minął od 
momentu połknięcia przedmiotu do postawienia roz-
poznania, wahał się od kilku dni (w 15 przypadkach) 
do prawdopodobnie kilku lat (2 przypadki). Większość 
zwierząt wykazywała różnego stopnia objawy ze stro-
ny przewodu pokarmowego, nawracające mimo pod-
jętego leczenia objawowego. W trzech przypadkach 
nie obserwowano symptomów ze strony przewodu 
pokarmowego, a ciało obce wykryto przypadkowo na 
radiogramach wykonanych z powodu innych wskazań 
medycznych.

Właściciele zwierząt zgłaszali różnorodne objawy 
kliniczne uzależnione od lokalizacji ciała obcego. Jeśli 
niedrożność dotyczyła przełyku, objawy były silnie 
wyrażone i nie ustępowały pomimo prowadzonego 
leczenia. Najbardziej charakterystyczne z nich to ślino-

tok, który występował w 10 przypadkach, regurgitacje 
(9 osobników), odruch wymiotny obserwowany u 8 
psów oraz trudności w połykaniu wody (7 pacjentów). 
Zwierzęta te wykazywały osłabiony apetyt, aczkolwiek 
interesowały się karmą i próbowały pobierać pokarm. 
Rzadziej obserwowano osowienie (6 przypadków) 
i kaszel (5 zwierząt). W jednym przypadku jedynymi 
objawami były niepokój i silnie zaznaczona duszność 
mieszana w spoczynku.

U zwierząt ze stwierdzoną obecnością ciała obcego 
w żołądku objawy kliniczne były różnie wyrażone, 
często pojawiały się okresowo, a po leczeniu ogólnym 
z reguły ustępowały na pewien okres. Najczęstsze 
objawy w tej grupie to wymioty o różnym stopniu 
nasilenia. U 4 zwierząt występowały kilka razy dzien-
nie, w 3 przypadkach – raz dziennie, u 6 pacjentów 
sporadycznie, natomiast u czterech psów nie obser-
wowano odruchu wymiotnego. Większość zwierząt 
wykazywała osowienie. Osłabienie lub brak apetytu 
odnotowano u 5 pacjentów, bolesność przy omacy-
waniu powłok brzusznych u 3 psów. W 1 przypadku 
wystąpiło powiększenie powłok brzusznych, zaś u 1 

Tab. 1. Liczba i rasy psów, u których stwierdzono obecność 
ciał obcych

Rasa Liczba 
zwierząt Rasa Liczba 

zwierząt

Mieszaniec 6 Doberman 1

Pekińczyk 3 Foksterier 1

Yorkshire terrier 3 Jamnik krótkowłosy 1

Shih-tzu 2 Jack Russel terrier 1

Owczarek niemiecki 2 Maltańczyk 1

Cane corso italiano 2 Owczarek szkocki długowłosy 1

Labrador 1 Pudel średni 1

Amstaff 1 Sznaucer miniatura 1

Berneński pies pasterski 1 West highland white terrier 1

Bulterier 1 Wyżeł weimarski 1

Chin japanese 1

Tab. 2. Rodzaje ciał obcych i ich lokalizacja

Rodzaj ciała obcego
Lokalizacja

przełyk żołądek przełyk i żołądek

Kości drobiowe 14 3 3

Gumowe elementy zabawek  1 3

Kapsle 2

Elementy bielizny 2

Koc 1

Skóra/smycz 1

Haczyk wędkarski 1

Fragmenty plastiku 1

Folia 1

Korek 1

Igła 1
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psa jedynym symptomem choroby było wychudzenie. 
U dwóch psów nie obserwowano żadnych objawów 
klinicznych.

Zdjęcia radiologiczne klatki piersiowej lub jamy 
brzusznej w dwóch standardowych projekcjach wyko-
nano u 28 zwierząt. W trakcie badania RTG potwier-
dzono obecność ciał obcych oraz ustalono miejsce ich 
zalegania. W dwóch przypadkach niecieniujące ciało 
obce ujawniono w trakcie badania USG jamy brzusz-
nej. U 7 zwierząt właściciele nie wyrazili zgody na 
wykonanie zdjęcia radiologicznego.

W trakcie zabiegu endoskopowego usuwano róż-
norodne ciała obce. Najczęściej stwierdzano kości 
drobiowe (17 przypadków) – głównie kręgi szyjne lub 
obojczyki wklinowujące się w ścianę przełyku (ryc. 1), 
a także kości długie z ostro zakończonymi krawędzia-
mi. Rzadziej odnotowywano przedmioty gumowe, np. 
zabawki lub piłeczki (ryc. 2). Rodzaje ciał obcych i ich 
lokalizację zestawiono w tab. 2.

We wszystkich przypadkach po usunięciu ciała 
obcego z przełyku stwierdzano różnego stopnia uszko-
dzenia błony śluzowej (ryc. 3). Pojedyncze nadżerki 
obserwowano u 7 zwierząt, zaś odleżyny w miejscu 
zalegania ciała obcego sięgające do warstwy mięśnio-
wej występowały w 5 przypadkach. U 3 pacjentów 
obserwowano umiarkowane krwawienie do światła 
przełyku. Stopień uszkodzenia przełyku uzależniony 
był od wielkości, kształtu (ostre krawędzie) i czasu 
zalegania ciała obcego. U żadnego z pacjentów nie 
stwierdzono perforacji przełyku.

Po usunięciu ciała obcego z żołądka w błonie śluzo-
wej stwierdzano różnego stopnia zmiany patologiczne. 
U 9 pacjentów obserwowano przerost błony śluzowej, 
u 7 stan zapalny żołądka, natomiast powierzchowne 
nadżerki i małe owrzodzenia były widoczne u 6 psów. 
W 4 przypadkach błona śluzowa wykazywała zmiany 
niewielkiego stopnia.

Dwóch pacjentów, u których nie udało się usunąć 
ciała obcego z żołądka podczas gastroskopii, skierowa-
no na operację chirurgiczną. Niepowodzenie zabiegu 
endoskopowego wynikało z wielkości przedmiotu, 
która nie pozwoliła na wprowadzenie go do przełyku.

Dalsze leczenie ustalano w zależności od stanu ogól-
nego zwierzęcia, występujących objawów klinicznych 
i obecności zmian w błonie śluzowej przełyku lub żo-
łądka. Najczęściej stosowano kilkudniową głodówkę, 
półpłynną, lekkostrawną dietę oraz antybiotyki o sze-
rokim spektrum działania. W przypadku stwierdzenia 
nadżerek i owrzodzeń w błonie śluzowej żołądka 
zalecano ponadto stosowanie antagonistów receptorów 
H2 lub inhibitorów pompy protonowej.

U 34 zwierząt po zastosowaniu leczenia nastąpił 
pełen powrót do zdrowia. U jednego pacjenta z cia-
łem obcym w przełyku w trakcie zabiegu nastąpiło 
zatrzymanie akcji serca i zejście śmiertelne. U tego 
psa stwierdzono stosunkowo duże i silnie wklinowane 
ciało obce w przełyku (kręg szyjny kurczaka).

Endoskopia przewodu pokarmowego jest zarówno 
cennym zabiegiem diagnostycznym, jak i nowoczesną 
techniką terapeutyczną (1, 7, 9, 10). Jej skuteczność 
w usuwaniu ciał obcych uzależniona jest od doświad-

Ryc. 3. Widoczne uszkodzenia w błonie śluzowej przełyku – 
miejsce po zaleganiu ciała obcego

Ryc. 2. Fragment gumy w żołądku

Ryc. 1. Kość w przełyku
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czenia lekarza, a także jakości i rodzaju wykorzy-
stywanego sprzętu. We wcześniejszych badaniach 
powodzenie w wyjmowaniu ciał obcych było notowane 
na poziomie 25-60% (3, 5, 10), natomiast obecnie jest 
to 88-91% (1, 7). W badaniach własnych uzyskano 
skuteczność na poziomie 94%.

Ciała obce częściej są połykane przez psy (1, 6-8) niż 
koty (2, 9), co jest uwarunkowane ich sposobem po-
bierania pokarmu. Według literatury, są to najczęściej 
zwierzęta młode, w 60% przypadków do piątego roku 
życia (1, 2, 7, 9). Analizując wiek pacjentów stwier-
dzono, że w tym okresie życia było 68% pacjentów (24 
zwierzęta). Fakt ten można łączyć z ciekawością wieku 
młodzieńczego, chęcią poznawania świata i zabawą. 
Zjadanie ciał obcych u starszych pacjentów może wy-
nikać z zaburzeń behawioralnych lub przyzwyczajeń 
żywieniowych.

Zaobserwowane przez nas objawy kliniczne były 
zbliżone do opisywanych w literaturze (1, 7, 9, 11, 
12). Stwierdzono ponadto, iż symptomy chorobowe 
towarzyszące niedrożnościom przełyku są silniej wy-
rażone niż występujące przy ciałach obcych w żołądku.

Diagnoza stawiana jest zazwyczaj na podstawie 
dokładnie przeprowadzonego wywiadu oraz badania 
klinicznego (2, 4). Niekiedy zdarza się, iż właściciel 
zwierzęcia widzi moment połknięcia kości przez psa 
lub kojarzy pojawienie się niepokojących objawów 
z zaginięciem zabawki. Lokalizację ciał obcych 
i ich rodzaj należy potwierdzić, wykonując zdjęcie 
radiologiczne (2, 6) lub badanie ultrasonograficzne, 
umożliwiające ujawnienie niecieniujących ciał obcych.

Usuwanie ciał obcych najczęściej odbywa się 
poprzez wyjmowanie ich przez jamę ustną lub spy-
chanie do żołądka. Przedmioty, które zwierzę jest 
w stanie strawić, można pozostawić w żołądku, zaś 
pozostałe należy ostrożnie wyjąć przez przełyk lub 
wykonać zabieg chirurgiczny w celu ich ewakuacji 
(2, 8, 13). W Pracowni Diagnostyki Endoskopowej UP 
w Lublinie ciała obce z przełyku usuwa się zazwyczaj 
przy pomocy tzw. „zęba szczura”, który pozwala na 
pewne przytrzymanie i manipulowanie przedmiotem. 
Po uchwyceniu ciała obcego narzędziem, delikatnie 
zmienia się jego ułożenie, przemieszcza się je w kie-
runku żołądka i dopiero wówczas ostrożnie wyciąga 
w stronę jamy ustnej, uważając przy tym, aby nie 
uszkodzić ściany przełyku. W przypadku obecności 
ciała obcego w żołądku najczęściej stosowanymi na-
rzędziami są „ząb szczura” oraz pętla do polipektomii. 
Zastosowanie koszyczka uzależnione jest od wielkości 
ciała obcego oraz objętości żołądka pacjenta.

Każdorazowo po usunięciu ciała obcego należy 
ponownie wprowadzić endoskop do przewodu pokar-
mowego, w celu dokładnej oceny stanu błony śluzowej 
i sprawdzenia obecności ewentualnych uszkodzeń. 
W żadnym przypadku nie obserwowano powikłań 
w postaci perforacji ściany przełyku, która jest często 
opisywana jako jedna z komplikacji. Podobnie było 

w przypadku zalegania ciał obcych w żołądku. Inne 
uszkodzenia, typu odleżyny czy nadżerki, notowane 
były równie często, jak podaje literatura (1, 4, 7, 8).

Najczęściej stwierdzanymi ciałami obcymi były 
kości drobiowe, co potwierdza spostrzeżenia innych 
autorów (1, 4, 7). Drugą pod względem częstotliwo-
ści występowania grupę stanowiły gumowe zabawki. 
Należy podkreślić, iż długotrwałe oddziaływanie 
soku żołądkowego na gumę prowadzi do zmiany jej 
konsystencji (twardnienie), co utrudnia uchwycenie 
przedmiotu i usunięcie go z żołądka – zwrotne prze-
prowadzanie przedmiotu przez wpust żołądka jest 
łatwiejsze w przypadku przedmiotów elastycznych, 
które łatwiej dopasowują się kształtem do przewęże-
nia. Pozostałe rodzaje ciał obcych były stwierdzane 
w pojedynczych przypadkach.

Usuwanie ciał obcych przy pomocy endoskopu jest 
wysoce skutecznym i stosunkowo mało obciążającym 
zabiegiem. Pacjenci nie wymagają dalszej hospitali-
zacji, a czas rekonwalescencji można ograniczyć do 
minimum. Zabiegom endoskopowym nie towarzyszą 
ból pooperacyjny, ryzyko zakażeń i komplikacje 
związane z zabiegiem chirurgicznym. Wykazana duża 
skuteczność i niewielki procent niepowodzeń (jeden 
przypadek śmiertelny) pozwalają stwierdzić, że tech-
nika endoskopowa powinna być metodą z wyboru do 
usuwania ciał obcych z przewodu pokarmowego.
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