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Sumlnary
Because of its anatomicat conslruction the reproductive tract of bitches is almost inaccessible during basic
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reproductive tract of bitches. ,l, ' ,, ,1 ,, ,

Review

Ryc. 1. Schemat budowy pochwy suki: A. zachyłek pochwy, B.
ujście zewnętrzne szyjki macicy, C. fałd grzbietowy błony śluzo-
wej pochwy

Ryc.2. Endoskop sztywny; widok od góry: optyka endosko-
pu, e|ementy płaszcza

w celu uzyskania maksymalnego wewnętrznego odbi-
cia promienia świetlnego. Całość znajduje się we
wspólnej obudowie-futerale. W endoskopie szĘwnym
włókna są ułozone szeregowo z komputerową dokład-
nościąw metalowym futerale, tworząc układy socze-
wek przekazujących obraz, Endoskopy mogą posia-
dać dystalną soczewkę umieszczonązprzodu, z boku
lub ukośnie w stosunku do pola widzenia.

Zarowno sztywne jak i giętkie endoskopy majądo-
datkowe wyposażenie pozwalające na płukanie, wpro-
w adzanię gazow (insufl acj ę), pobieranie materiału
biopsyjnego, chwytaniekleszczykami i inne. W endo-

Ke ords: b h. endoscopv, reproductive tract

Drogi rodne suki, ze względu na specyficznąbudo-
wę anatomlczną(ryc. 1), sąmało dostępne badaniem
klinicznym. Dlatego u tego gatunku istnieje koniecz-
nośó stosowania metod uzllpeŁnlających. Jedną znich
jest endoskopia, która jest nowoczesną nieinwazyjną
metodą diagno styczną . P ozw ala ona na zbadanie dróg
rodnych samicy, przez co pomaga w rozpoznawaniu i
o c eni e przeb ie gu proc e s ów ftzj olo giczny ch or az licz-
nych zaburzei doty czących układu r ozr odcze go. En-
doskopia dróg rodnych suki dotycząca wizlalizacji
pochwy i części pochwowej szyjki macicznej nazy-
wana jest waginoskopią, Taki sam zabieg w odniesie-
niu do macicy nie jest w zasadzie możliwy, zaś pod
pojęciem histeroskopii, nieco błędnie, rozumiana jest
katetery zacja światła mac i cy. Mo zliwo śc i sto s owania
endo skop ii s ą opi syłvane w pi śmiennictwi e zagr antcz-
nym(2-7 ,9-11), natomiast brakjest takich danych kra-
jowych.

Aparatura i wyposażenie

Do wykonania waginoskopii i histeroskopii koniecz-
ne jest stosowanie specjalistycznej aparailry w posta-
ci endoskopów sztywnych (ryc. 2) lub giętkich (ryc. 3).

Endo skop sztywny złożony j est z płaszcza wykona-
nęgo zę stali nierdzewnej, w którym znajdująsię: ka-
nał r ob o czy, mi ej s c a do pr zyłączeni a in sufl at or a i lr zą-
dzenta odciągającego nadmiar płynów, oruz najważ-
niejszej części jakąjest układ opĘczny. Używane są
również endoskopy-kompakty, w których pŁaszcz t

część optyczna tworząjedną całość. Częśc optyczna
endo skopu połączona j est światłowodem ze źr odłęm
światła zimnego. Elastyczne włókna szklane transpor-
tują światło do systemu optycznego wządzenia. Taki
system optyczny może być zastosowany zarówno w
endoskopach sz§łvnychjak i giętkich. W przypadku
endoskopow giętkich obraz jest transmitowany wzdłuż
włókięn szklanych stanowiących j edną całośó, dodat-
kowo zaś każde włókno jest oddzielnie opłaszczonę



Ryc. 3. Endoskop giętki

skopie giętkim uchwyty sterujące, do dodatkowego
wyp o s az en ia s ą zvv iązane z zewnętrzn ą o budow ą i tzw .

kanałem roboczym endoskopu. W przypadku endosko-
pu sztywnego uchwyty te znajdują się w metalowym
płaszczu endoskopu. Dodatkowo na nim znajduje się
zaczęp do kamery video, co pozwala na wykonywanie
zdjęc, które mogą stanowić dokumentację pacjenta.
Wido czny na monitor ze obr az j e st obr azem r ze c zyw i-
stym, zarówno odnośnie barwyjak i przedstawionych
szcze gółów anatomicznych i morfo lo gi cznych.

Technika badania endoskopOweg0

Endoskopia pochwy jest zabiegiem nie wymagają-
cym szczególnego przygotowania p sa do zabie gu. Suka
powinna znajdować się w pozycji stojącej. Czynrrością
wstępnąjest odkażanie warg sromo\\rych. Należy pa-
miętac, aby przy wprowadzantu, zwłaszcza sztywne-
go, metalowego endoskopu, uwzględnić charaktery-
styczne ułożenie pochwy u suk oraz nie tlszkodzió
delikatnej śluzówki pochwy. Wprowadz any przyrząd
kierujemy początkowo ku górze, pod kątem 45", na-
stępnie po pokonaniu granicy przedsionka pochwy i
pochwy właściwej doprowadzamy do położenia po-
ziomego. W momencie gdy poczujemy opor, należy
cofnąć endoskop i ponowić próbę jego przeprowadze-
nia do dalszej części narząd1,1. Trudniej dostać się do
okolicy ujścia zewnętrznego szyjki macicy. Utrudnie-
nia te zwlązane są z nietypową budową dróg rodnych
suk (ryc. l). Zwężająca się w kierunku dogłowowym
pochwa posiada w swoim końcowym odcinku fałd
błony śluzowej wysterczający z jej grzbietowej ściany
w pŁaszczyźnie pośrodkowej (ryc.D. W okresie oko-
łorujowym fałd ten wypełnia 2l3 światŁa pochwy,
utrudniając tym samym dojście do właściwej szyjki
macicy, która znajduje się w środkowej części tego
fałdu (5). Powstałe w ten sposób zwężenie światła
pochwy nosi nazwę ,,pseudoszyjki" i jest przez wielu
Iekarzy błędnie uwazane za ujście zewnętrzne szyjki.
Informacja o tym szczególe anatomicznym nie jest
niestety powszechna. Pokonani e,,p seudo szyj ki" i doj ś-
cie do ujścia zewnętrznego szyjki macicy jest możli-
we tylko przy użyctu sprzęfu endoskopowego, gdyż
nawet przy zastosowaniu §powych wziemików po-
chwowych nie jest wykonalne. Należy jednak podkre-
ślić, Ze nie jest możliwe wejście do szyjki macicy sa-

Ryc. 4. Grzbietowy fałd pośrodkowy błony śluzowej pochwy

mym endoskopem (histeroskopia). Pozwala on nato-
miast, po zbliżeniu jego końca do okolicy ujścia ze-
wnętrzne go szyj ki macicznej, wprowadz e nie p opr zez
jego kanał roboczy kateterów o małej średnicy do ka-
nału szyjki. Następnie sąone przesuwane do dalszych
odcinków macicy (rys. 8).

Zastosowanie w ginekologii

Endoskopia pochwy pozwala na obserwa cję zmian
zachodzących w błonie śluzowej tego narząduw roż-
nych fazach cyklu (ryc. 5). Może to być podstawą do
ustalania optymalnego czasu krycia lub inseminacji
suk, jak również stosowania preparatów hormonalnych
(I, 2, 4, 6, 11). Ponadto umożliwia diagnozowanie
wrodzonych anomalii i urazów, takich jak ectopia
macicy przez szyjkę, gttzy (ryc. 6), nadżerkl (ryc. 7),
wypadnięcie macicy i ciała obce (1, 5). Ułatwia także
ustalenie istnienia stanów zapalnych oraz rodzaju ro-
pomacicza, które w zależności od rozwarcia szyjki
może mieć charakter otwarty iub zamknięty (5).
W przebiegu porodu endoskopia może być pomocna
do kontroli rozwarciaszyjki,oraz określenia stanu, wy-
gl ądu i położenia szczeniąt. Endo skopy ułatwi aj ą tak-
że wydobycie ciał obcych, pobieranie próbek do ba-
dań bakteriologicznych, mykologicznych,histologicz-
nych i innych, katetery zacj ę or az kaniulowanie c ewki

Ryc. 5. Obraz błony śluzowej pochrł,y u,fazie rujowej (estrus)



Ryc. 6. Kateteryzacja szyjki macicznej

moczowej i pęcherza (2, 3, J, 9, 10). Zablegkatetery-
zacji światła macicy jest warunkiem niezbędnym do
inseminacj i mrozonym nasieniem. Ze w zględuna fakt,
iz nasienie to ma bardzo klótki ohesprzeżywalności,
musi być zdeponowane w macicy (6, 8, 11). Bez sto-
sowania histeroskopu jest to niemozliwe. Zarówno
waginoskopy jak i histeroskopy oprocz swoich licz-
nych walorów diagnos Ę czny ch, umożliwiaj ą terapię
miejscowąpochwy i macicy. Istnieje możliwość apli-
kacji antybiotyków i preparatów odkńających do świa-
tłaĘchnarządów (9).

Badania własne
Badania endoskopowe wykonano u 40 suk, w róz-

nym wieku i o różnej masie ciała. ByĘ to psy doświad-
czalnę orazpacjenci Katedry Położnictwa i Patologii
Rozro du Wydziału Medycyny Wetenlnaryj nej w O l sz-
tynie. Do badania wykorzystyłvano dwa endoskopy
sztywne : Kompakt-Cysto-Uretroskop, Wolf, długośó
r ob ocza 27 5 mm, średnica I7 Charr., kąt widzen ia 2 5",
średnica kanału roboczego 7 Charr. oraz histeroskop,
Olimpus, długość robocza 187,5 mm, średnica 8 mm,
kąt widzenia 12", średnica kanału roboczego 7 Chan.

W grupie suk doświadczalnych (n:20) badanie po-
legało na wprowadzeniu endoskopu do pochwy właś-
ciwej, aż do jej fałdu pośrodkowęgo oraz ujścia ze-
wnętrznego szyjki macicy, Następnie przęz szyjkę
przęprowadzono jałowy kateter zewnętrzny, a po po-
konaniu jej kanafu do macicy wprowadzono kateter
wewnętrzny . Za jego pomocąpobierano próby (popłu-
czyny z mactcy) do badań bakteriologtcznych. CaĘ
przebieg badania był kontrolowany za pomocą toru
wizyj nego połączonego bezpośrednio z endo skopem.

Badanie endoskopowe przeprowadzano we wszyst-
ktch fazach cyklu ruj owe go. W okre si e przedruj owym
i rujowym badanie to było stosunkowo łatwe do prze-
prowadzenia ze względu na rozwarcie szyjki macicz-
nej. Natomiast w fazie anesftus i metestrus związane
było z trudnościami technicznymi, poniewaz w okre-
sach tych szyjka macicy jest zamknięta. U niektórych
zwierząt uniemożliwiło to wprowadzenie kateteru do
światła macicy.

W grupie suk-pacjentów (n:20)badanie endosko-
powe pochwy ułatwiło określanie faz cyklu i optymal-
nego terminu krycia (n : 11). Ponadto u pięciu suk
pozwoliło na wykryci e zmianchorobowych (guzy Stic-
kera, nadżerki) występuj ących w do głowoWych odcin-
kach pochwy. Oprócz ich lokalizacji było możliwe
określenie rozległości zmiani ich związku anatomicz-
nęgo zę ścianą pochwy. Ułatwiło to podjęcie decyzji
odno śnie dal sze go p o stępowani a farmakolo giczne go
i chirurgicznego. U suk po wypadkach, ze sparaliżo-
waną tylną częściąciaŁa (n : 4), endoskop wykorzy-
stano do wprowadzenia cewnika do cewki moczowej.

podsumowanie

Jak wynika z powyższego przeglądu endoskopia
dróg rodnych suk ma szerokie zastosowanie. Warto
podkreślić przy tym, iż jest stosunkowo łatwa do łvy-
konania, choctaż wymaga nabycia potrzebnej do tego
wprawy. Łatwość ta doĘczy zwłaszcza wizualnego
badania pochwy, natomiast spore techniczne proble-
my związane są z kateteryzacją szyjki macicznej i
światła tego narządv W dużej mierzę zależąone od
stopnia rozwarcta szyjki macicznej. Jednakze mimo
przedstawionych powyżej ograntczeń metoda ta sta-
nowi ogromny postęp w diagnozowaniu i leczeniu nię-
których schorzeń narządu rodnego u suk. Stwierdzo-
ne w praktyce własnej możliwe zastosowanie endo-
skopii w pełni odpowiada opisanemu w piśmiennic-
twte zagranicznym (2-7,9-II). Ze względu na duży
koszt aparatury oraz koniecznośc nabycia potrzebnej
do tego wprawy, ta technika badawcza powinna być
stosowana w klinikach uniwersyteckich lub specjali-
stycznych lecznicach.
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