
ílem endoskopikého vy‰etfiení d˘-
chacího systému je zejména vizuál-
ní posouzení d˘chacích cest, odbûr

ãásti tkánû (bioptátÛ), provádûní v˘pla‰-
kÛ a odstraÀování cizích tûles. 
U zvífiat se provádí v celkovém znecitlivû-
ní a ve vût‰inû pfiípadÛ pfiedstavuje pro
vy‰etfiované zvífie minimální zátûÏ. Patfií
tedy mezi miniinvazivní zákroky. Vzhle-
dem k vysok˘m pofiizovacím nákladÛm je
endoskopické vybavení dostupné pfiede-
v‰ím pro specializované referenãní klini-
ky pro malá zvífiata. Také vlastní endo-
skopické vy‰etfiení vyÏaduje urãitou
odbornou zku‰enost a sehran˘ t˘m.
K vy‰etfiení d˘chacích cest se pouÏívají
jak rigidní (pevné, nepruÏné), tak flexibil-
ní (ohebné, pruÏné) endoskopy. Rigidní
endoskop je upfiednostÀován pfii vy‰etfie-
ní dutiny nosní a naopak flexibilní endo-
skop (obr. 1) má ‰ir‰í vyuÏití pfii endo-
skopii dolních cest d˘chacích, tzv.
tracheobronchoskopii. Flexibilní endo-
skop umoÏÀuje pfienos obrazu pomocí
kamery (videoendoskop) nebo svazku
svûtlovodn˘ch vláken (fibroskop) z konce
ohebné ãásti endoskopu do okuláru, kte-
r˘ se nachází na horním (ovládacím) kon-
ci endoskopu. U vût‰iny moderních endo-
skopÛ lze obraz pomocí zevního TV
okruhu pfiená‰et na TV monitor, takÏe
obraz mÛÏe b˘t hodnocen vût‰ím poãtem

pozorovatelÛ. Souãástí kaÏdého endosko-
pu je tzv. pracovní kanál, kter˘ umoÏÀuje
odsávání tekutin z d˘chacích cest nebo
naopak jejich aplikaci, a slouÏí také ke
vsunutí bioptick˘ch klí‰tûk a kliãky na
odstraÀování cizích tûles (obr. 2).

Rhinoskopie
Rhinoskopie je endoskopické vy‰etfiení
dutiny nosní a nosohltanu. Typick˘mi
kandidáty pro toto vy‰etfiení jsou paci-
enti prezentující se chronick˘m k˘chá-

ním, v˘tokem z nosu, krvácením z nosu,
chrápáním, chrãiv˘m d˘cháním, rÛzn˘-
mi deformitami obliãeje, permanent-
ním d˘cháním dutinou ústní apod.
Indikována je v‰ak také u pacientÛ
s prudk˘m nástupem chrãivého d˘chá-
ní a k˘chání, kdy je podezfiení na vdech-
nutí cizího tûlesa. Pfied vlastní endosko-
pií je u kaÏdého pacienta nezbytné
provést dÛkladné klinické vy‰etfiení,
základní rozbor krve a rentgen dutiny
nosní a pfiípadnû i ãelních dutin pro
urãení místa po‰kození. Rentgeno-
logické vy‰etfiení se obvykle provádí
u pacientÛ zklidnûn˘ch léky a následnû
se provádí vlastní rhinoskopie. Cílem
kaÏdé rhinoskopie by mûla b˘t nejen
detailní prohlídka nosní dutiny a noso-
hltanu, ale také odbûr vzorkÛ (neplatí
ale v pfiípadû pouhého odstranûní
cizích tûles). Vzorky tkání se odebírají
za úãelem mikroskopického vy‰etfiení,
tj. histologického a cytologického,
a také jejich kultivace. Mezi nejãastûj‰í
patologické procesy v dutinû nosní psÛ
patfií vlekl˘ bakteriální zánût, plísÀová
onemocnûní a nádory.

Pharyngo a laryngoskopie
Pharyngo a laryngoskopie je endoskopic-
ké vy‰etfiení hltanu a hrtanu, které je
doporuãováno u pacientÛ s poruchami
polykání, chronick˘m dávením, chrãe-
ním apod. Vzhledem k tomu, Ïe se toto
vy‰etfiení provádí v celkovém znecitlivû-
ní, je opût nezbytné dÛkladné klinické
vy‰etfiení a základní rozbor krve. Do-
poruãiteln˘ je i rentgen hrudníku. Tímto
vy‰etfiením je moÏné u psÛ odhalit napfií-
klad prodlouÏené mûkké patro, zánûty,
zmnoÏené tkáÀové masy a cizí tûlesa
v nosohltanu, vy‰etfiit mandle, posoudit
funkci hrtanu atd.

Tracheobronchoskopie
Toto vy‰etfiení je podstatnou souãástí 

Destrukce nosních skofiep
zpÛsobená zánûtem dutiny nosní
u ‰estiletého nûmeckého ovãáka

Bronchiektázie (patologické roz‰ífiení
prÛdu‰ek) u desetileté feny nûmeckého
ovãáka (Následek chronick˘ch zánûtÛ.)

Granulom (specifické zánûtlivé 
loÏisko) v dolních cestách d˘chacích
u desetileté feny nûmeckého ovãáka
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D˘chací cesty

Endoskopické vyšetření
DÝCHACÍCH CEST U PSA
Endoskopie hraje v˘znamnou roli v diagnostice onemocnûní
d˘chacích cest u mal˘ch zvífiat. Mezi endoskopicky
vy‰etfiitelné ãásti d˘chacího aparátu patfií dutina nosní,
nosohltan, hrtan, prÛdu‰nice a ãásteãnû i prÛdu‰ky.

C

Bioptické klí‰Èky a kliãka na
odstraÀování cizích tûles
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diagnostiky onemocnûní dolních cest
d˘chacích. UmoÏÀuje pfiímou vizualizaci
prÛdu‰nice a ãásteãnû i prÛdu‰ek, odbûr
bioptátÛ, odstraÀování cizích tûles a také
provádûní v˘pla‰kÛ aÏ z plicních sklípkÛ -
tzv. bronchoalveolární laváÏe. Broncho-
skopie je indikována u pacientÛ s akutním
nebo chronick˘m onemocnûním dolních
cest d˘chacích, kdy se pomocí klinického
vy‰etfiení, základního vy‰etfiení krve, rent-
genologického vy‰etfiení hrudníku a pfií-
padnû i zkusmé léãby nepodafiilo stanovit
pfiíãinu onemocnûní a dosáhnout zlep‰ení
stavu pacienta. Je dÛvodná u pacientÛ
s chronick˘m ka‰lem, vyka‰láváním krve
a akutnû ãi chronicky ztíÏen˘m d˘cháním.
Nezbytné je ‰etrné znecitlivûní a peãlivé
sledování d˘chacích a cirkulaãních funkcí,
zejména u pacientÛ se sklonem k du‰ení.

U psÛ je vizuálnû pomocí bronchoskopie
nejãastûji diagnostikován kolaps prÛdu‰ni-
ce a prÛdu‰ek, cizí tûlesa a nádory. Ov‰em
vût‰ina zejména zánûtliv˘ch onemocnûní
prÛdu‰ek a plic je diagnostikována aÏ na
základû jiÏ zmínûné bronchoalveolární
laváÏe. Pfii bronchoalveolární laváÏi se pra-
covním kanálem endoskopu aplikuje do
plic malé mnoÏství fyziologického roztoku,
které se poté opût nasaje zpátky. Tento
v˘pla‰ek obsahuje buÀky a pfiípadné bak-
terie nacházející se v plicních sklípcích
vy‰etfiovaného pacienta. Urãení bunûk
a bakterií se prokáÏe pomocí pfiíslu‰ného
vy‰etfiení, tj. cytologického (buÀky) a bak-
teriologického (bakterie). 
Endoskopické vy‰etfiení je nedílnou sou-
ãástí diagnostiky onemocnûní d˘chacího
aparátu. UmoÏÀuje pfiímo posoudit stav
jednotliv˘ch ãástí d˘chacího systému
a odbûr vzorkÛ z postiÏen˘ch míst. Na
základû v˘sledkÛ tohoto vy‰etfiení mÛÏe
b˘t ve vût‰inû pfiípadÛ stanovena koneãná
diagnóza a zahájena adekvátní léãba one-
mocnûní. MVDr. Katefiina Vondráková, 

Klinika chorob psÛ a koãek, Fakulta
veterinárního lékafiství VFU Brno

Pozn. Autorka dûkuje za poskytnutí 
ãásti obrazové dokumentace svému ‰koliteli
dr. Reinhardu Hirtovi, Dipl ECVIM-CA,
a Veterinární univerzitû ve Vídni.

Nádor v dutinû nosní
u sedmiletého malého
münsterlandského ohafie

Nádor v dutinû
nosní u osmiletého
kfiíÏence

Flexibilní bronchoskop s pfiíslu‰enstvím

Normální hrtan nûmeckého ovãáka
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10. mezinárodní výstava
chovatelských a jezdeckých

potřeb

1. - 3. 7. 2005
Brno – Výstaviště 

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1 

647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 949

Fax.: +420 541 153 068

e-mail: propet@bvv.cz

www.propet.cz

Největší 
specializovaná
kontraktační 
a prodejní 
výstava v ČR 

Možnost 
přímého nákupu 
chovatelských
a jezdeckých 
potřeb 

23 000 
návštěvníků
ze 17 zemí 

Odborná garance:

Souběžně konané akce:

INTERCANIS
2. – 3. 7.
39. mezinárodní
výstava psů

Intercanis
Agility
1. – 3. 7.
11. ročník
mezinárodní
soutěže psů

1. – 3. 7.
Výstava
ušlechtilých
koní
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