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0bserwaoie kliniozne nad występowaniem wymiotów
u zdrowych kotów
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Wymi oty (vom i tu s) s ą c zynno ś ci ą przewo du p okar-
mowego, która została najbardziej wykształcona u
zw ier ząt z krótkim przewo dem p okarmowym. U zwie -
rząt mięsożernych opróznienie treści żołądka, a nawet
zawartości dwunastnicy może nastąpić przez jamęust-
ną i w przypadku treści płynnej lub półpłynnej przez
j amę nosową. Wymioty nie są czynnością fi zj olo gicz-
ną(poza nielicznymi wyjątkami), pojawiają się przy
c ho rob ac h ukł adu p o katm ow e go, zatruciach, zakaże -
ni ach, zap alenit otrzewnej, pro c e s ach o gó lnoustroj o -
wych przebiegających z trudnościami w pasazu treści
pokarmowej (10). Mogąpojawiać się również w kwa-
sicy cukrzycowej, w schorzeniach wątroby, mocznicy,
niewydolności układu \<rĘenia, pasożytach żołądka i
j e l it, schor zęntach gar dŁa, wątroby ( 6 - 8, 1 0). Mo gąteż
wystąpić przy chorobach CIIN (1-3, 9, 11).

Proces wymiotów rozpoczyna się pobudzeniem
o śro dka wymiotne go znaj duj ąc e go s i ę w r dzeniu pr ze d-
Łażony m p opt zęz drażni eni e re c ep torów gar dŁa, pr ze -

Ęku, ściany żołądka. Receptory rozmieszczone w bło-
nie śluzowej wymienionych części układu pokarmo-
wego wrażliwe sąna ilość i skład treści pokarmowej.
Odbierane bodźcę przekazywane są drogami aferent-
nymi do ośrodka wymiotnego, z którego nerwami błęd-
nymi docieraj ą do przewodu pokarmowego, powodu-
jąc skurcze wymiotne. Ten obronny odruch wymaga
sko ordynow ania czy nno ś c i antyp ery staltycznej fali
skurc z owej żołądka z aktęm o ddyc hani a. Z a s s ani e tre -
ści pokarmowej i otwarcie zwieracza wpustu w akcie
wymiotów odbywa się na szczycie wdechu. Związane
jest to z maksymalnym ciśnieniem panującym w jamie
opfucnowej ułatwiającym przy współudziale mięśni
oddechowych i tłoczni brzusznej opróżnienie zawarto-
ści żołądka i przesunięcie jej do jamy ustnej (5, 6, 10).

Objawami klinicznymi tego złożonego procesu są
następujące po sobie głośne wdechy zwterzęciapołą-

czone z gwałtownymi ruchami głowy, klatki piersio-
wej i tłoczni brzusznej. następnie przy otwartej jamie
ustnej dochodzi do opróznienta zawartości żołądka.
Dla nie znających fizjologii tego procesu właścicieli
małych zwierząt akt wymiotów wydaje się bardzo
męczący, szczegolntejeżeli po zakończeniu jednej fazy
odruchu wymiotnego następuje kolejna faza ruchów
anĘp ery stalty czny ch. Długotrwałe i intensywne wy-
mioty mogą stać się przyczynązaburzęh elektrolito-
!\rych i odwodnienia organizmu (1, 6, 8, 10).

Koty s ą zw ier zętami o prop orcj onalnie naj krótszym
pr zew o dzie p okarmowym w sto sunku do długo ś ci cia-
ła. Opr o żniani e j e go zaw arto ści następuj e w ciryl 12 -
24 godzinw za\ężności odpokarmu, jakim sąkarmio-
ne. Moze być ono jednak utrudnione przęz rożnego
rodzaju przeszkody w przewodzie pokarmowym, w
Ęm ciała obce. Ich diagnozowanie opiera się o bada-
nie kliniczne, jak również specjalistyczne metody dia-
gnostyczne np. gastroskopię (4). U wolno żyjących
kotowatych wymioty są fizjologicznym odruchem
opróżniającym żołądek z nie strawionych w nim resz-
tekpokarmowych.

Coraz częściej obserwuje się problemy związane z
wymiotami u kotów utrzymywanych w domach i kar-
mionych gotowymi karmami pełnoporcjolvymi. Ma to
szczegóIne znaczęntę u §ch zwierząt, ze względuna
sposób utrzymywania higieny i nieustanne wylizywa-
nie sierści. Ogromne znaczęnie ma w tym przypadku
rowntężjakość okrywy włosowej, która wpłl.wa na
ilość i jakość zlizywanych włosów. Brodawki nitko-
wate języka kotów uniemożliwiają wyplucie włosów
z jamy ustnej, co powodowac możę tworzenie się w
żołądku pilobezoarów (8),

Celem badania było określenie częstości i zawarto-
ściwymiotoww zależności od sposobu żywieniai dłu-
gości okrywy włosowej,



Mateliał imetody
Obserwacje kliniczne nad wy-

stępowaniem wymiotów zw iąza-
nych z usuwaniem drażniących
przewód pokarmowy ciał obcych
przeprowadzono w trzech hodow-
lach kotów utrzymyłvanych w wa-
runkach domowych, bez mozliwo-
ści opuszczania pomieszczęń za-
mkniętych.

Pierwszą grupę stanowiło pięć kotów: cztery krótkowłose
(Ia), jeden długowłosy (Ib), karmionych w tradycyjny spo-

sób. Na dawkę pokarmową składało się: surowe mielone
mięso wołowe, gotowane mięso ryb, ser twaróg, wypeł-
niacz w postaci ryżu, makaronu lub płatków kukurydzia-
nych. Druga
gowłosych (
gotnymiisu
kowłose (l[I
nie karmą suchą. Wszystkie koty otrzymywały ilości kar-
my przewidziane d],azwierzątdorosĘch oraz wodę ad |ibi-
tum. ZaobseTwowano, że przebywające w warunkach do-
mowych koty często zjadały (ogryzaŁy) 1iście roślin donicz-
kowych i przygotowanych dla nich kiełków owsianych.

W okresie prowadzonych obserwacji zwierzęta podle-
gaĘ naturalnym cyklom płciowym, dorosłe kotki kryte byĘ
planowo tak, że niektóre z nich w okresie rocznej obsetwa-
cji przechodzlły po dwie ciąze.

. Wyniki iomówienie

udanychpróbach,
ny położenlazaw
zanlkał do mome
torów. Z obserwacji wynika, że częstotliwość wymio-
tów była zdecydowanie większa u kotów długowło-

sych bez względu na spożywany pokafin. Nasilenie
tworzeni a s i g i usuwania p ilob ezo arów zw tązane było
z okresową wymianą okry\My włosowej .

ewnętrzne.
kotek ctężamychza-
pomiędzy trzecim a

, u któ iot-
częst ano
ileniu faz

sobie odruchów wymiotnych.

i całej objętości stwierdzano obecność włosów, szczę-

ne wyłącznie pełnoporcj ową karmą suchą.
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Tab. l. Liczba i zawartość wymiotów u kotów w badanych grupach
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