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Användningsområden

• Luftvägar
• Vid sjukdom
• Även för ”hälsokontroll”

• Magsäck, övriga GI-organ

• Urinblåsa, urethra

• Dessutom ihåliga svåråtkomliga organ-
bihålor, ytteröra



• Flexibelt videoendoskop
• Vanligast inom djursjukvården numera

• Flexibelt fiberendoskop
• Används fortfarande i viss mån

• Arbetsendoskop
• Rel. vanligt inom hästpraktik
• Inspektion av svalget vid arbete

www.optomed.fr

Typer av endoskop



Provtagning med hjälp av 
endoskop

• Sköljprov via endoskopet
- Tex trachealaspirat för bakterieodling,

provtagning av luftsäckar

• Biopsitagning
- Biopsitång via arbetskanalen
- Tex lungor, magsäck

• BAL= bronkoalveolärt lavage/lungsköljprov
- Via separat BAL-slang eller med endoskop

Sköljvätska från travhäst 
med lungblödning



Rengöring/desinfektion av 
endoskop

• Vanligast med manuell rengöring
• Mycket varierande desinfektionsprotokoll
• Enstaka diskdesinfektorer för endoskop tillgängliga

• Saknas studier inom djursjukvården
• Studier från humansidan 
• Andra förutsättningar i djursjukvården

• Praktiska utmaningar
• Ekonomi
• Tidsaspekter
• Rengöring i fält



Vårdhygienaspekter:
Kvarka som exempelsjukdom



Kvarka
Smittsam övre luftvägssjukdom som orsakas av bakterien 
Streptococcus equi subspecies equi (S.equi).

Smitta sker vid direkt eller indirekt kontakt med purulent 
sekret.

Klassisk symtombild
• Feber, nedsatt AT, purulent näsflöde
• Förstorade submandibular + retropharyngeallymfknutor
• Dysfagi, respiratoriska missljud kan förekomma



Upp till 30 % av hästarna kan bli
tysta smittbärare efter ett kvarkautbrott.

Ökad smittrisk då dessa hästar inte
behandlas som smittförande.

Kvarka



Endoskopi av kvarkahästar

• Provtagning för diagnostik
• Provtagning från luftsäckarna kräver endoskopi

• Som en del av behandlingen av komplicerade fall
• Spolning av pus från luftsäckar
• Chondroider

• Provtagning för friskförklaring
• Nässköljprov + sköljprov från luftsäckar



Utmaning  

• Endoskopi nödvändigt vid många sjukdomsfall

• Provtagning under fältmässiga förhållanden

• Ofta många hästar som ska behandlas/provtas

• Stor rädsla för spridning av sjukdomen
• Djurhälsopersonal
• Djurägare

• Bristande kunskap om effektiv rengöring av endoskop



Provtagning av endoskop i samband med 
provtagning av hästar i en kvarkabesättning

38 islandshästar som tidigare diagnosticeras som bärare av S. equi
undersöktes och provtogs med hjälp av endoskop.

Mellan varje häst rengjordes och desinficerades endoskopet med 
orto-phaldehyd (Cidex OPA) under fältmässiga förhållanden

Efter rengöringen provtogs endoskopet (arbetskanalen)

Proverna från de hästar som hade positiva prov 
analyserades (14/38)

Fältstudie



Resultat



Jämförelse av 4 olika rengöringsmetoder, SLU 2017

Endoskop kontaminerades med S. equi-lösning och rengjordes och 
desinficerades enl. 4 olika protokoll

Protokoll:

1. Ethanol (70 % U-sprit)
2. 2-aminoethanol + didecyldimethylannoniumklorid (Everbrite Super)
3. Isopropylalkohol + enzymbaserad lösning + ortopthaldehyd (Ytdes + 

Cidezyme + Cidex OPA)
4. Diskdesinfektor (Getinge)



• Ingen garanti för total eliminering av S. equi-DNA med någon metod
• Tre av metoderna effektiva för att avdöda bakterien

Resultat



• Eventuell risk att sprida smitta mellan hästar om de 
”enklaste” metoderna används

• Viss risk att få falskt positiva PCR-resultat
- Kan ge stora konsekvenser vid provtagning

Diskussion

• Risk för återkontamination vid provtagning

• Begränsningar för klinisk relevans av experimentell 
studie?
• Hög bakteriekoncentration i lösningen
• Tunn lösning, inget sekret

Slutsatser



Hur är det med viroser då?
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