
Fizjoterapia w praktyce

Czyli jak pomóc swojemu koniowi w zaciszu własnej stajni

AEROZOLOTERAPIA
Choroby układu oddechowego koni stanowią ogromny problem. Po zaburzeniach

ortopedycznych  są  drugą  najważniejszą  przyczyną  niewydolności  wysiłkowej  

u tego gatunku. U młodych zwierząt najczęstsze są choroby płuc i górnych dróg

oddechowych  powodowanych  przez  czynniki  zakaźne,  takie  jak  bakterie  czy

wirusy.  U  koni  starszych  powyżej  7  roku  życia  częstszą  przyczyną  są  stany

alergiczne.  Organizm  konia  z  wiekiem  uczy  się  zwalczać  drobnoustroje

chorobotwórcze, jego układ odpornościowy staje się silny, wówczas największym

zagrożeniem  są  stany  kiedy  układ  odpornościowy  zbyt  silnie  reaguje  na  mało

istotne czynniki. Takim czynnikiem dla koni trzymanych w stajniach okazują się być

pleśnie i kurz organiczny, znajdujący się w sianie, słomie, owsie, a więc i w całym

środowisku stajennym. 

Dlatego też medycyna weterynaryjna wychodzi naprzeciw tego typu schorzeniom

u koni i rozszerza program działań fizykoterapeutycznych o INHALACJE. 

Inhalacje
Inhalacje lub wziewy to metoda lecznicza polegająca na wprowadzeniu leków do

układu  oddechowego  konia  dzięki  zastosowaniu  urządzeń  wytwarzających

aerozole lecznicze o różnym stopniu rozproszenia. 

Wprowadzenie do róg oddechowych odpowiednich leków w ilości wywołującej

dany skutek leczniczy. 

Aerozole –  są  to  trwałe  układy  cząsteczek  substancji  stałych,  płynnych  lub

gazowych, rozproszonych i zawieszonych w środowisku rozpraszającym, gazowym.

Lecznicze zastosowanie mają aerozole powstałe po rozproszeniu cieczy w środo-

wisku gazowym, zwykle powietrzu. 
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PODZIAŁ AEROZOLI W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNICY KROPELEK

W zależności od średnicy aerozole dzielimy na: 

 aerozole prawdziwe = suche → od 0,1 do 5 um

 aerozole wilgotne → od 5 do 20 um

 mgła = spray – powyżej 20 um

Aerozole homogeniczne –  gdy w aerozolu przeważają kropelki  o określonej

wielkości cząsteczek.

LECZNICZE STOSOWANIE AEROZOLI:
 głębokości wnikania w drogi oddechowe

 szybkość prądu powietrza w drogach oddechowych

 wielkość kropelek aerozolu

 częstość oddychania

 temperatura aerozolu

GŁĘBOKOŚĆ WNIKANIA DO DRÓG ODDECHOWYCH
Głębokość  wnikania  do  dróg  oddechowych  kropelek  aerozolu  warunkuje  ich

średnica:

 kropelki  o  średnicy  30  μm penetrują  tchawicę,  oskrzela  główne,  oskrzela

płatowe

 kropelki  o  średnicy  10  μm  penetrują  oskrzela  segmentowe,  oskrzela

najmniejsze i oskrzeliki końcowe

 kropelki  o  średnicy  1  μm  penetrują  oskrzeliki  oddechowe,  przewodziki

pęcherzykowe 

 kropelki o średnicy < 0,3 μm penetrują do woreczków pęcherzykowych 
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LECZNICZE STOSOWANIE AEROZOLI:
 szybkość prądu powietrza w drogach oddechowych - może ulegać zmianie

w wyniku  procesów  zwężających  światło  dróg  oddechowych,  na  skutek

gorszej wentylacji płuc

 głębokość wnikania w drogi oddechowe -  może być ograniczona zwęże-

niami  dróg  oddechowych  (nacieki  zapalne,  zaleganie  wydzieliny,  skurcz

oskrzeli)

 częstość oddychania -  im częstszy  i  płytszy oddech, tym gorsze zwilżanie

aerozolem dróg oddechowych 

 temperatura aerozolu – optymalnie 30ºC

LEKI STOSOWANE DO WZIEWAŃ: 
 leki rozkurczowe -  metyloksantyny, leki B-adrenergiczne

 leki  ułatwiające  wykrztuszanie  wydzieliny -   leki  ułatwiające  oddziałania

zaschniętej w świetle drzewa oskrzelowego wydzieliny oraz leki obniżające

napięcie powierzchniowe wydzieliny, solanki izotoniczne

 leki  przeciwzapalne –  woda wapienna oraz wody mineralne zawierające

wapń

 antybiotyki 

Inhalacje celkowe 
Inhalacje celkowe to stosowanie środka leczniczego w zamkniętej przestrzeni  –

do kabiny zabiegowej wprowadza się konia, dalej w niej wytwarzany jest aerozol.

Inhalacje naturalne 
Inhalacje naturalne : aerozol morski – przy wietrze od morza o średniej prędkości w

odległości ok. 300m od brzegu oddziaływanie wątpliwe (tylko dla koni mieszka-

jącej w określonej krainie geograficznej).
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Inhalacje za pomocą urządzeń

URZĄDZENIA DO WZIEWAŃ 
 Za pomocą sprężonego powietrza – o ciśnieniu 1,5 – 3 atm. poprzez dyszę 

o średnicy 0,3 – 1 mm, wywołuje podciśnienie zasysające cząsteczki wody 

o średnicy powyżej 10 um i gęstości od 50 – 500 mm3 na 1 litr (urządzenie

grzewcze umożliwia osiąganie wymaganej temperatury) 

 Za pomocą ultradźwięków – zogniskowanie fal ultradźwiękowych na granicy

cieczy z powietrzem, wytwarza mgłę o dużej gęstości. Wielkość kropelek jest

zależna od częstotliwości fal ultradźwiękowych np. 1 Mhz -  kropelki o średni-

cy mniejszej niż 1 um. D

 Aparat do inhalacji tzw. szkockich – umożliwia zmiany temperatury aerozoli

w granicy do 20º do 40º C

Wskazania do leczenia inhalacjami:
 nawracająca choroba obturacyjna (RAO, COPD dawniej)

 dychawica świszcząca (RORER)

 przewlekły nieżyt jam nosowych i gardła

 alergiczny nieżyt jam nosowych i zatok

 przewlekły nieżyt krtani, oskrzeli

 przewlekłe, nieswoiste stany zapalne nosa, gardła i krtani, oskrzeli

 rozedma płuc 

 choroby worków powietrznych

 stany przed po zabiegach operacyjnych dróg oddechowych 
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Przeciwwskazania: 
 choroby górnych dróg oddechowych o przebiegu bardzo ostrym

 przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych w okresie zaostrzeń

 zakażenie bakteryjne narządów sąsiadujących

 niewydolność krążeniowa

 choroby nowotworowe

 choroby dróg oddechowych przebiegające z krwotokami 

Copyright 2016 © Fizjoterapia Zwierząt mgr inż. Malina Brzozowska


