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S chorz eni a gruc zołu ml ekowe go w r az z zabur zęnta-
mi pło dno ś c i stanowi ą gŁowną pr zy azy nę pr ze dw cze -

snego usuwania krów z hodowli, Jednym z wielu czyl7-
ników etiologicznych wywołuj ących mas titis są zabu-
rzenia w odpływie mleka z gruczoŁu mlekowego, upo-
ś le dzaj ąc e z dolno ś ć wydoj ową zw ier zęcia, z cry m zvv ią-
zane sąstraty gospodarcze wskutek spadku mleczności
i zwiększonejltczby komórek somatycznych w mleku.

Wytwórcze zm|any patomorfologiczne w obrębie
błony śluzowej i warstwy mięśniowo-naczyniowej j ed-
nego lub więcej strzyków utrudniają dój i tym samym
obniżają wydajność mleczną. Następstwem stanów
zapalnych i uszkodzeń mechanicznych strzyka jest
rwężenie (stenosis), a nawet zarośnięcie (atresia) uj-
ścia jego kanafu, rozeĘ Ftirstenberga i zatoki strzyka,
zwłaszczana odcinku jej przejścia w zatokę mlekono-
śnąpłata. Przypadłości w obrębietej zatoki charakte-

ryzują się nieznacznym lub rozlegĘm polipowaĘm
przerostem błony śluzowej, niekiedy obecnościąblizn
i r ożny ch zro stów łącznotkankowych, powoduj ących
zmniej szenie światła, a nawet niedrożno ść zatoki strzy -
kowej. Stany patomorfologiczne w zakresie kopuły
strzyka, kanału strzykowego i jego ujścia, powodują-
ce zwężenie światła lub niedrożnośc tego odcinka
strzyka mogą wywiązac się zarówno pod wpĘwem
niewłaściwej eksploatacj i doj arek mechanicznych j ak
i występowaó jako zmlarIy wrodzone. Badanie strzy-
ków krów z upośledzoną zdolnością udojową wyma-
ga dokładnego rozpoznania rodzaju,lokalizacjt t roz-
ległości wytwórczych zmian (I-3, 5,7).

Tradycyjne postępowanie polegające na resekcji
uszkodzonej tkanki we wnętrzu strzyka przy pomocy

instrumentów chirurgic zny ch nie przyno si zadaw ala-
jącychwyników. Postęp w leczeniu schorzeń strzyków
przyniosło dopiero wprowadzenie w latach 7O-tych
endoskopii. Wilhelm i Schebitz z Uniwersytetu L.M.
w Monachium, przeprowadzili jużw 1979 r. pierwsze
badania endoskopowe strzyków. W ostatnich latach
technika ta jest stale rozwijana i udoskonalana. Zosta-
ła za sto s ow ana także do chirurgi c zne go Ie c zenia str zy -
ków, u, §m do resekcji uszkodzonej błony śluzowej
w kanale t zatocę strzyka (2,3, 4).

Endoskopia j est obecnie naj nowocześniej szą tech-
nikąstosowanąw diagnosĘce i terapii schorzeń strzy-
ków. W porównaniu do rentgenografii kontrastowej i
ultrasonografii, endoskopia daj e większe możliwości
dokładnej, a nawet pełnej diagnozy. Bezpośredni wgląd
do wnętrza strzyka wymienia umożliwia szczegółowe
badania jego wewnętrznej struktury bez konieczności
przepr ow adzenia zńiegl chirurgicznego (ryc. 2, 3, 4,
5, 6). Jest to technika w minimalnym stopniu inwazyj-
na, dającaobraz powiększony i wielobarwny, co zwięk-
sza dokładność postawionej diagnozy i umożliwia
przeprowadzenie właś ciwej terapii . Zaletąendo skopii
w stosunku do innych metod diagnostycznych jest
możliwość j ednoczesnego dokonania interwencj i chi-
rurgtcznej (3,6,9). W codziennej praktyce lekarz we-
terynarii posiada ograniczone możliwości dokładnej
diagnozy wymienionych schorzeń . D oĘ chczas stoso-
wane metody diagnosĘczne jak oglądante, palpacja,
sondowanie (kateteryzacja) zatoki strzykowej i mle-
konośnej wymienia oraz sprawdzanie łatwości doju
umo żliwiaj ą po stawienie ni ep ełnej diagnozy doĘ czą-
cej rodzaju występuj ący ch zaburzeń.



endOskOpia przez

R),c. 1a. Endoskopia przez
kanal strzyka

endOskopia
z dostępu
bocznego

nóż dostrzykowy

Ryc. lb. Endoskopia z dostę-
pu bocznego

Rl,c. 2. Prarvidłolva błona śluzowa zamkniętegoprzejściaz za-

toki mlekonośnej płata do zatoki strzyka

Ryc. 4. Wynaczl,nienie - krrł,iak błony śluzowej zatoki strzy-
ka przl,jego przejściu do zatoki mlekonośnej płata

Rvc. 5. Zlvężane przejście - stenosis zatoki strzyka w zatokę

mlekonośną płata

Ryc. 3. Uszkodzon a błona śluzow a zatokj strzyka

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
zasady stosowania techniki endoskopowej przy wy-
branych schorzeniach strzykow,
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Ryc. 6. Ostry stan zapalny błony śluzowej zatoki strzyka z jej

przekrrvieniem i wynaczynieniem

wizyjnym, kamerę, monitor, źrodło światła zimnego

ftsóńonowe lub halogenowe), światłowód, trokar z
obturatorem, insuflator, instrumenĘ tnące, elektrodę
pętlową.
^ -Badanie 

kliniczne, w tym również badanie ultraso-
no grafi czne, przeprow adzane j est na krowie stoj ącej .



Badanie endoskopowe, jak i sam zabteg operacyjny
ze względu na wygodę operatora t bezpieczeństwo
użyłvanego sprzętu najlepiej przeprowadzić na stole
operacyj nym, umozliwiaj ącym b ezpieczne poło żenie
i uni eruchomieni e zlłv ier zęcta, Ni e sp okoj n e zw ier zęta
można poddać sedacj i, np. przry uzyciu 20ń ksylazyny.
Następnie naleĘ ptzygotować pole operacyjne, my-
jąc i dezynfekując wymię. Całe wymięwraz ze strzy-
kiem okłada się serwetami. Wskazane jest wcześniej-
sze zdojenie mleka z danego płata tak, aby nie dosta-
wało się ono w pole operacyjne wewnątrz strzyka.W
tym samym cęI:u zakładana jest opaska uciskowa u
podstawy strzyka. Wnętrze str4lka naleĘ dokładnie
przepłukacpĘnemfi zjologtcznym.Analgezjęuzysku-
je się poprzez okrężne miejscowe znieczulenie nasię-
kowe strzyka u jego podstawy, stosując 20ń polokainę
(1,8).

Diagno sĘkę i terapię endo skopow ąmożna przepro -

wadzic dwiema metodami, Pierwszą jest endoskopia
poprzezkanał strzyka (ryc. 1a). Drugą stanowi endo-
skopia z tzw. dostępu bocznego (ryc."1b). Polega ona
na wprowadzeniu endoskopu do wnętrza zatoki sttzy-
ka poprzez jego ścianę w górnej jednej trzeciej jego
wysokości, W ten sposób możliwe jest dokładne obej-
rzenię §ch powierzcltnt błony śluzowej, w których są
naj częściej spoĘkane zmlany przerostowe, powodu-
jące nlvężenie światła zatoki.

Druga metoda endoskopii umożliw ia przeprow adze-
nie operacji wewnątrz strzyka pod kontrolą wzroku.
Instrumenty chirurgiczne (np. kleszczyki do usuwania
polipów, nóż pętlowy Ullnera) wprowadzane sąprzez
kanał strzykowy (a ). P o zakończeniu zabie gl ni ewi e l -

ki otwór w ścianie zamykany jest powrotnym szwem
materacowym. Wadą tej metody j est stosunkow o dlża
częstość nawrotów choroby oraz konieczność asysĘ
przy zabiegl.

Nowocześniejszą metodą w stosunku do wymienio-
nych, jest teloresektoskopia, która łączy w sobie en-
doskopię i działanię prądem o wysokiej częstotliwo-
ści. SzĘwny endoskop połączony jest ze znaj&tjącą
się w specjalnej ochronnej osłonce elektrodąpętlową
która doprowadza prąd o wysokiej częstotliwości. W
ten sposób można przeprowadzić resekcję uszkodzo-
nej błony śluzowej strzyka poprzez przewód strzyko-
wy lub bocme dojście poprzęzjego ścianę. Resekcja
tkanki prądem o wysokiej częstotliwości polega na
podwyższaniu ciśnienia w tkankach przeznaczony ch
do usunięcia, w efekcie czego dochodzi do pękania
komórek i koagulacji naczyń krwionośnych. Dlatego
operacj a przebiega bezkrwawo, co przeciw działa po -
wstawaniu zrostów. Zaletątej metody jest obsługa in-
strumentu bez koniecznej obecności asysty (1). Rzad-
ko również następująnawroty. Po zakończeniu zabie-
gu usuwa się resztę mleka zpłata, do strzyka wprowa-
dza się anĘbio§k w postaci szĘftu dostrzykowego, a
następnie zalłada opatrunek. W okresie pooperacyj-
nym mleko z danego płata usuwane jest przy pomocy
kaniuli (6). Po zabiegach teloresektoskopowych kro-

wapowinna dostawać anĘbio§ki parenteralnie, a ope-
rowany płat musi byc codziennie kontrolowany, W 9-
10 dniu po zabiegu usuwa się szew ztany pooperacyj-
nej, naleĘ wtedy również zaprzestac zasuszania kro-
wy i doić operowany płatręczntą a następnie maszy-
nowo.

Reasumując na\eĘ stwierdzić, że technika endosko-
powa j est naj dokładniej szą metodą sto sowaną w diag-
nosĘce schorzeń strzyka. Jest metodą mało urazową
łatwą w wykonaniu oraz wysoce skuteczną w lecze-
niu schorzeń strzyków. Pozwala na przęprowadzenie
zabiegów chirurgicznych w obrębie strzyka pod kon-
trolą wzroku.
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Kiełbasy parzone należądo głównych i produkowanych
w największej masie wyrobów mięsnych. Ich skład surow-
cowy oraz różnorodność jakościowa stwarzają szerokie
mozliwości produkcyjne. Są to tez główne obiekty nadzo-
ru sanitarnego. - Autor, kierownik szkoły przetwórstwa
mięsnego w Kulmbach, Niemcy, jest doskonałym znawcą
zagadnlenia. W ksiązce zestawił receptury 300 gatunkow
kiełbas parzonych, zrożnicowanych tak względem składu
jak i jakości.

Dla służb nadzoru sanitarnego szczegolnąwartość mają
rozdziaĘ poświęcone odchyleniom jakościowym tych wy-
robów or az ich przy czynom i mozliwo śc iom zap ob ie gania.

Treśc książki jest ułozonabardzo przejrzyście. Zrożni-
cowany druk i ryciny ułatwiają odbiór czyte7niczy. Jest to
wafiościowe i praktyczne zarazem opracowanie.. 
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