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Summary

Uterine diseases are some of the most outstanding gynaecological problems causing such a low fertilit1' rate
in mares. The paper presents the ph5,siological course of mares puerperal Period. It also discuses factors
which p|ay an importńnt role in the occurrence, prognosis and the treatment methods of endometritis as wel|

as the course of the illness during the puerperal period in mares.
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Choroby macicy należądo głównych schorzeń gi-
nekologicznych przyczyntąących się istotnie do ob-
niżenia i tak stosunkowo niskiej płodności klaczy.
Najważniejszymi z nich są różne postacie zapalenla
macicy, wśrod których specyficzną formę stanowi eł-
dometritis puetperalis określarre też 1ako netritis puel-
pera l i s (20, 25, 28, 3 1 ). Schorzen i e to doty czy klaczy w
pierwszych 2tygodniach po porodzie i obejmuje głów-
nle endolnetrium,rzadko natonriast nyo- t perinetriunl
(8). Me przebiega głównie w fonnie
nacieku a znacznl'e rzadziej w formie
wysiękowej. Stąd też objawy kliniczne zapalenia nie
są tak wyra ak u bydła (5, 8).

Według (26,21) do endometritis
p u etp era l i s do cho dzi w wyniku, zabur zęn i a równ o wa-
gi pomiędzy różnymi czynnikami niekorzystnie dzia-
łającymi na oIgarr:zmklaczy a czynntkarni obronny-
mi. Do czynnikow ,,obronnych", które korzystrrie wpły-
wająna organizm klaczy zaliczyc lllozna: szybkąirr-
wolucję macicy po porodzie, dobre zamknięcia kana-
łu dróg rodnych (głownie szyjki macicznej), fagocy-
tozę, obecność substancji antybakteryjnych w macicy.
Na przebieg puelperium korzystny wpływ ma także
wcześnie rozpoczynająca się aktywność jajników, gdyż
w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego inwolucja
macicy ule ga znacznem u przyspie s zeniu, P onadto ruch
or az ptzeblrw.ani9 na pastwi sku_ znacznie usprawnia
proces zwljania się macicy (31). Istotriąrolę w porł,sta-

wiające wnikanie bakterii (8).

Wykazano, że klaczę starsze są bardziej wrazliwe
na to schorzentę niżklacze młode. Wydaje się, ze ma
to zwtązek z zaburzonym plocesem samooczyszcza-
nia się macicy. U starszych klaczy (14-20 letnich),

stwie czego dochodzi do procesów zapa|nych z ropo-
maciczenr włączrrie. Dziele się tak, szczegolnie czę-
sto, w przypadkach różnego rodzajuuszkodzeń maci-

óg rodnych powsta-
co prowadzi do nie-
podczas brutalnego,

ręcznego odkładania błon płodowych połączonego z
ich silnym pociąganiem" Postępowanie takie prowa-
dzi do mikroutazów w obrębie endometrium oTaz w
głębszych warstwach ściany macicy. Wskutek dztała-
nia urazów w warstwach macicy zawierającychnaczy-
nia krwiono śne do cho d zic możę do krwawi eń, pow sta-

wania krwiaków t zatorow naczyniowych, Wszystkie
te stany pr<lwadzą do opóźnienia irrwolucji macicy w
następs
maclcy.
błon pł
p opr zęz mi ej s c owe działarie pro ge steronu wchłani a-

nęBo złożyska. Spostrzeżenie powyższe korespondu-
je z wynikam ss
padkachzafi u
endometritis eI
szony poziom progesteronu we krwi. Wykazano, że
progesteron hamuje spontaniczną aktywność skurczo-





Macica posiada również własny układ immunolo-
g|czny,który stanowią skupiska grudek limfatycznych.
W grudkach tych syntetyzowane są i wydzielane na
powierzchnię śluzówki przeciwciała swoiste, należą-
ce do immunoglobulin klasy A (13). Pozostałe immu-
noglobuliny w stanach zapalnych macicy przechodzą
z osocza do śluzu macicznego (17).

Obj awy i przeb ie g p oporodowy ń zapaleńbłony ślu-
zowej macicy opisane zostały między innymi przez
Vandeplasscha i wsp. (28), U klaczy z endometritis
puerperalis występuj e długo utrzymuj ący się, wyraź-
nie wodnisty wypływ z pochwy. Lochia są zainfeko-
wane wielo ma r óżny mi b akteriami i zawieraj ą neutro-
file, eozynofile i makrofagi o różnej aktywności fago-
cytozy. Według większości autorów komórki odczynu
zapalnego wymienione wcześniej, nie powinny wystę-
pować w rozmazach pochodzących od klaczy zdro-
wych (cyt. 16), zaśimwiększa jestliczba leukocytów
obojętnochłonnych w próbkach pobranych z |^naclcy

tym silniejszy jest stopień zapaleniamactcy (24). Cho-
roba może przebtegać zarówno w formie ostrej, której
c z ę sto tow arzy sząobj awy o gó lne, szcze golnie wy r aź-
ne w tych przypadkach kiedy następstwem endome-
tritis puerperalis jest toksemia i ochwat poporodowy,
jak i w formie przewlekłej będącej następstwem zej-
ścia proce su o stre go. Zapalenia przewlekłe powoduj ą
znacznę straty ekonomiczne, wynikaj ące z kontecz-
no ś c i wi e lokrotnych b adań t leczęnia k|aczy or az pr o -

wadząz reglły do obnizenia płodności, a nawet nie-
płodno ś ci. B adaniem p er rec tum stwierdza się naj czę-
ściej powiększoną mało elastycznąnie dającąsię ob-
jąć macicę,Ieżącągłęboko w jamie brnlsznej. Takie
położenie macicy prowadzi często do urowaginy lub
urometry utrzymującej się tygodniami i zagrażającej
zdrowiu i płodności klaczy (25).

Rokowanie co do życia w przypadku wystąpienia
p op oro dow e go z:ą aleni a mac i cy zależy o d wie lu c7ry n-
ników, w tym głównie od czasu podjęcia leczenta, ale
jest z reguły dość pomyślne. Mniej pomyślne jest na-
tomiast rokowanie co do płodności klaczy, Zdarza stę
jednak, że pomimo zastosowanej terapii dochodzi do
cięzkiego nieodwracalnego ochwatu z przemieszcze-
niem kości kopytowej (I,22, cyt.31) lub do zejścia
śmiertelnego z powodu toksęmii. Jeżeltleczenle ptze-
biega prawidłowo to zdrowienie chorychklaczy ptze-
biega w 5-ciu następujących po sobie etapach: klinicz-
nym, bakteriologicznym, cytologi cznym, histologicz-
nym i biochemiczrrym, Dopiero wyzdrowienie na po-
ziomtę pi ąte go etapu (bio chemicznym) mo że przyw r ó -

cić normalnąpłodnośc klaczy. Okres przestoju trwaz
reguły kilka miesi ęcy i 2-3 cykle ruj owe są niezbędne
do tego aby klacz mogła zajśc w ciązę. Po ciężkich
zapalenlachmacicy może dojść do zmiany zwyrodnie-
niowych w endometrium co tałźę prowadzi do obnizo-
nej płodności. Jeżeli razemz endomeńtis występuje
urometra to szanse na zapło dnienie są niewielkie.

Leczenię poporodowego zapalenia macicy u klaczy
należy rozpoaząc od usunięcia jej patologtczne1 za-

wartości. W łm celu stosuje się zawsze płukanie ma-
cicy. Zabieg ten powinien być przeprowadzony z za-
chowaniem zasadaseptyki. Do macicy wprowadza się,
a następnie lewaruje od 3 do 6 1 ciepłego roztworu
płynu fizjologicznego oC. Płu-
kanie powtarzasiętak pĘn jest
wolny odzanleczyszczęń (cyt. 11). Nie zalęca się uży-
wania środków antysepĘcznych, poniew aż drńntąone
błonę śluzowąmacicy i hamują fagocytozę, a tym sa-
mym opóźntająleczenie (cyt. II, 25),

Po zakończonym płukaniu podaje się najczęściej
antybiotyki o szerokim spektrum działania mając na
uwadze fakt, że najczęstszymi czynnikamt zakażenta,
a następnie zapa\enia macicy po porodzie są pacior-
kowc e B -hemo liĘ czne (z,łvłaszcza S trep to c o c c u s z o o -

epidemicus, Escherichia coli, Corynebacterium sp.,
Aerobacter sp. i inne np. bakterię beztlenowe, które
takze mogą byc przy czyną ostrych poporodowych sta-
nów zapalnych dróg rodnych) (1, cyt. 2, 8). Najczę-
ś ci ej sto s owanymi antybiotyka mi pr zy le c zęniu infek-
cyjnych schorzeń macicy klaczy są: amikacyna, ampi-
cylina, karbenicylina, gentamycyna, kanamycyna, neo-
mycyna i penicylina (6,I4,I8,24). Poglądy odnośnie
rodzaju antybiotyków, ich dawek oraz Iiczby doma-
cicznych inlokacji, nie sąjednolite, Wynika to, jak się
wydaje z faktu drażnlącego działanta wielu zntchna
błonę śluzową j ak też na odporno ść miej scową maci-
cy np. imunosupresyjne t drażntące dztałanie tetracy-
klin. Czas trwania leczenta lzalężniony jest od jego
skuteczności. Nie powinien on być jednak krotszy niż
3-5 dni, Często równolegle zlęczentem miejscowym
konieczne jest równiez ogólne podawanie antybioty-
ków i leków przeciwhistaminowych (31). U wszyst-
kich klaczy z endometritis puelperalis wskazane jest
wieiokrotne podawanie maĘch dawek oksytocyny (10-
20 j.m.). W przypadku braku lub małej skuteczności
dziaŁantaoksytocyny kurczliwość mięśniówki macicy
możemy poprawić pośrednio, podając wcześniej es-
trogeny (8). W przypadkach cięzkich poporodowych
zapaleń macicy stan klaczy polepsza się znacznie po
infuzji domacicznej 200 ml heparyzowlnej Wwl,zroz-
puszczonymw niej m (8). W raztepotrze-
by leczenie krwią arzać co drugi dzień.
Stwierdzon o, że w est około 109 neutrofi-
li, które znaczn:re intensywniej fagocytująbakterie niż
neutrofile znajdljące się w zawaftości macicy. Dobre
wyniki w leczeniu osĘch i przewlekĘchzapaleńma-
cicy j ak też po kryciu klac zy w czasie rut źr ebięc ej uzy -

skiwano także stosując samą plazmę (3,24). Dotych-
czas nie jest poznany dokładnie mechanizm dzińania
p|azmy. Prawdopodobnie immunoglobuliny zawartę w
plazmte powodują opsonizację ułatwiając Ęm samym
fagocytozębakterii znajdujących się w macicy (24).

W przypadku pojawienia się objawów ochwatu po-
porodowego stosuje się leczenie, jak w przypadkach
ochwatu o innej etiologii.

W c elu zmni ej s zen ta liczby p op orodow y ch zap aleń
macicy uklaczy powinno się zwrócić szczególnąuwa-



gę na bezwzględne przestrzeganie higieny porodu oraz
jak najszybsze podjęcie działańmających na celu nie-
dopuszczenie do wywiązania się hypotonii lub atonii
macicy, a w konsekwencji jej zapalenta, intoksykacji
czy ochwatu poporodowego. W przypadku porodu
ciężkiego zapobiegac urazom i skaleczeniom błony
śluzowej macicy i pozostaĘch odcinków dróg rodnych.
Szczegolną opieką należy otoczyc klaczę z retentio
s ec undinarum. Zdaniemautora publikacj i i innych ( 1 1,

30) leczente zatrzymania błon płodowych u klaczy
mimo, iż w Polsce zatrzymane łożysko z reguły usu-
wa się Ięcznle (31), powinno przede wszystkim pole-
gać na podawaniu środków kurczących mięśniówkę
macicy. Najbardziej godne polecenia jest dożylne po-
dawanie 30-60 j.m. oksytocyny w l-Zlitrach pĘnu fi-
zjologtcznego w ciągu 30-60 minut. Ręczne ich odję-
cie powinno mieć miejsce dopiero wówczas gdy le-
czel7lę takie okaże się nieskuteczne. Równie skutecz-
ną meto dą l ęczęnia re ten ti o s e c un di n arumi e st wlewa-
nie do worka błon płodowych 9-I2Iitrow ciepłego
roztworu fizjo|ogtcznego. Powoduj e to rozctrynięcie
macicy i ułatwienie wysunięcia się kosmków z krypt
(I 2) . Zap obie gaw c zo, opt o cz prep arató w kurc z ących
macicę (oksfocyn a), można zastosować blokery rec ep-
torów beta np. propranolol (Uterotonic-Polfa). Według
Raułuszkiewicza i wsp. (21) preparat ten podany kla-
c zom tuż p o p oro dz i e zab ezpie cza prze d wy s tąp i eni em
subinvo]utio uteri, atonia uteńi ewentualnym retentio
secundinarum. a więc czynnikami, które mogąprowa-
dzic do wystąp ieni a en d o m e tri ti s p u erp e ra I i s.

piśmiennictwo

l Allen W,t: Feltility and Obstetrics in the Horse B]ackwell Scientific Pu-

b]ications, London 1991, s 4zł

2.A]]en W R.: Equine endometritis: John P Hughes Intemational Workshop
Equine vet J 1993,25,184-189,

3 Asbury A C: Uterine defence mechanism in the the mare: the use of intrau-
terine plasma in the nanagement of endometritis TheriogenoJogy l984, 2l,
3 87-3 93.

4 Asbuly A C., Gonnan N. J., Foster 6. IŁ: Uterine defense mechanisms in
the mare: serum opsonins affecting phagocytosis of Streptococcus zooepide-
micus by equine neutrophils. Theriogenology 1984.2l, 375-385

5 Balański W, A.Iałecki-Tbpicht !., Janowskj I: Badanie cytoLogicz;re i bakte-

riologiczne macicy klaczy Zycie Wet, ]000. 75. ]q3-196
6 BennettD. G: Therapyofendometritisinmares J Am.vet,med Ass, 1986,

l88,1390-1392
] , Bostedt H., Boryczko Z., Max A: Rozpoznawanie i leczenie zapaleń macicy

u klaczy Zycie Wet. 1996,1I,225-221.
8 Busch W. Schu]z -I.: Geburtshilfe bei Haustieren Gustav Fischer Verlag Jena-

Stuttgart 1993, s 434.

9.G]atze] P. S., Belz l P: Fruchtbarkeit bei Stuten nach gestór,terrr oder
ungestórtem Puerperium; Aussagekraft klinischer, mikobiologischer und hor-
rnonanalytischer Untersuchungen, Berl. Mtinch tierórztl, Wschr 1995, 108,

367 -372
),0 Guidry A J., Paape M. L, Ml|ller R ,ćl: In vitro procedure for measuring

phagocytoring ofblood neutrophils. Am, J. vet. Res 1974. 35. 705-709,
l l. Iędnt ch J.: Zatrzyrranie blon płodowych u klaczy Zyc ie Wet I99 6, ] 1, 22l, -

223
|2 Jędruch l., Gajewski Z: Stosowanie leków stymulujących kurczliwość m ię-

śniówki macicy u klaczy. Zycie Wet 1999,71,87-89
13.Kenney R. M.. Kha]ee] G ,4.: Bacteriostatic activity of the mare uterus: a

progress report on immunoglobulins. J. Repr Fert. Suppl 1975,23,351-
358

14 Krzyzanowski l., Wawron W., Wrona Z., Krakowski L., Zrebiec G.: Skutecz-
ność preparatu Metrisan AN w profilaktyce i terapii zapaleń macicy u zwie-
rząt domowych Magazyn Wet. 1996, 5,520-521.

15. Le B]anc M. ,ł4: Oxytocin-the new wonder drug for tleatment of endometri-
ris'l Equine Vet Educ. 1994,6,39-43.

16.Ljetz IŁ: Wykorzystanie badań cetologicznych do rozpoznawania schorzeń
układu rozrodczego klaczy. Medycyrra Wet, L991, 41,34-35.

I7 Liu J. K. M., Cheung Z IŁ: Immunoglobin and neutrophil defense against

uterine infection in mares resistand and susceptible to chronic endometritis:
A review J. Anr. vet. ned. Ass. l986, 189, ]00-702.

l8.Matusjk Z: Skuteczność preparat].l domacicznego Metrisan AN, Zycie Wet
1997, 12, 53-54.

19.Mehecke B. H., Gips,[l: Untersuchungen zum endokrinen Status von kli-
nisch aufĘilligen Stuten in der peripartalen Periode. Tierżirztl. Prax 1990,

l8.5l3-523.
20 Okólskj A: Schorzenia macicy klaczy w okresie okołoporodowym. Medy-

cyna Wet 1998, 54, 455-458.
2l Raułuszkicwjcz S., Dejneka J., Salnborsb Z., Iirupnik A, Kubak-Gottljeb

Z: Badania skuteczności prepalatu Uterotonic-Polfa w okresie poporodo-

\\rym oraz podczas unasieniania klaczy Nowości wet l99], 21, 5-13

22 Samborski Z.: Przebieg okesu okołoporodowego u klaczy Mat. symp Roz-
ród koni, Kraków ] 983, s 23-30.

23 Tischner M.: Ruja źrebięcia u klaczy Medycyna Wet. l994, 50, 195-197.

24.Tl'schner M., Słowiński P: Rozpoznanie i leczenie infekcyjnych schorzeń
macicy u klaczy. Medycyna Wet. 1995, 51, 375-378.

75.VandeplasscheM.: Neue vergleichende Aspekte der Involution und der pu-

etperalen Metritis bei Stute, Kuh urrd Sau Mh. Vet.-Med 1981, 36, 804-

807
26 Vandep/assche M.:Immunite et metrite, Recl Mćd. vćt. 1987, 163, 1,21-

l33
27 . Vandeplassche ,Ąl: L'endometrite puerperale et post puelperale chez la ju-

menr Pratique vet Equine 1989, 21, 10-12

28 Vandeplassche M, Bouters R, Spincemai}le J., Bonte P, Coryn M: Obser-

vations on involution and puerperal endometritis in mares. Irish. vet. J.,1983,

37. 126-132
29. Vandeplassche M., Coryn M,: Der Blutprogesteronspiegel im friihen Puer-

perium von Kiihen Mh Vet -Med 1980, 35, 425-429.

30. Vandeplassche M., Sphcetnail}e J., Bouters R: Aetiology, pathogenesis and

treatnent of retained placenta in the mare Equine vet J l91 1, , 3, l44-I48
31 Wiśn jewski E., Danek J.: Okes okołoporodowy u [<laczy. Nowa Medycl,na

(\i/eterynaria) I995, 2, 32-39

Adres autora: dr hab. Władl,sław Wawron prof. AR, ul. Kurantowa 6i38,

20-836 Lublin

CATTOLI G., BART A., KLAVER P. S. J., Ro-
BJIN R. J., BEUMER H.J., vA|{ VUGT R., PoT
R. G. J., GAAG J., VANDENBROUCKE_GRAULS
C. M.I. E., KUUPERS E. J., KUISTERS J. G.: Eli-
minacj a Helico b acter acinony cźl's powoduj e ustą-
pienie zmian w żołądku u tygrysów. (Helicobacter
acinonychu§ eradication leading o the resolution of
gastric lesions in tigers). Vet. Rec.,147,164-165,2000
(6)

Ustalenie rcli He]icibacter py l ori w etiologii choroby wrzodowej człowieka
zwróciło uwagę na ldział He]rcobacter sp jako przyczyny zmian patoJogicz-

nych w żołądkrr zwierząt. Badaniom poddano 2 tygrysy (Panthera tigris suma-

łae), samca w wieku 14 lat i samicę w wieku 12 lat, u których zdiagnozowano

owrzodzenie i nadżerki śluzówki przedsionka źołądka. Próbki pobrane na dro-

dze biopsji posiano na agar krlvisĘ i inkubowano w watunkach mikroaerofil-
nych, a także wykonano z pobranym materiałem test PCR. Badanie w teście

PCR wypadło pozytywnie. W preparatach histologicznych bioptatów występo-

wałnaciekkomórekjednojądrzastychibakterieomorfologii He}icobacter.Spo-

śród 2 rvyosobnionych szczepów, jeden był wrażliwy na amoksycylinę, klarytro-

mycynę, metronidazol i tetracyklinę, drugi szczep był oporny na metronidazol

Zwterzęta leczono podając per os co 12 godz. kombinację amoksycyliny (1000

mg), klarytromycyny (500 mg) i lansoprazolu ( 400 mg) przez 7 dni. Badanie

kontrolne wykonane po 4 tygodniach po zakończeniu leczenia wykazało całko-

wite cofnięcie się zmian patologicznych, test PCR oraz badanie hodowlane w
kieruŃu obecności Helicobacter wypadĘ ujemnie.
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