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Giąża bliźnia cza u klaczy
- zapobieganie, diagnostyka i metody kontroli
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Summary
Tlvin pregnancy in mares is highly undesirable and causes economic loss in breeding. The article discusses

thc causes, frequency, diagnosis and consequences of twinning. lt also reviervs control of twinning in mares
and the current techniques of twin reduction during different stages of twin pregnancy.

Keywords: mare, twinning

Powszechne zastosowanie ultrasonografii w diagnosty-
ce ciĘy uklaczy ułatwiło, między innymi, gromadzenie
szc ze gółowych inform acji doty czących c zęstotl iwo śc i
występowanla oraz rozwoju ciĘy bllżniaczej u tego ga-
tunku zwierząt,W każdym przypadku (wyjaJkiem jest chęc
ttzyskania jal< największej liczby zarodków do ich trans-
plantacji lub w celach eksperymentalnych) ciĘabliźnia-
cza u klaczy jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym. Cha-
rakteryzuje jąwysoka częstotliwość poronień do momen-
fu rvprowadzenia usg w diagnostyce wczesnej ciązy u kla-
czy, umozliwiającego rozpoznanle i kontrolę rozwoju cia.-
ży bliźniaczej, taka ciąża była najczęstszą przyczyną
roni eń u tego gatunku zw ierząt (21, 25, 29). a po poronie-
rriu bliźnial płodność klaczy jest obnizona (6).Przy ciĘy
bliżni aczej występuj e równiez zwi ęk szone prawdopodo-
bieristwo komplikacji podczas porodu, a noworodki cechują
małe rozmiary i obniżona zywotność, częściej rodzą się
tez martwe lub zdefonnowane (2, 13,16, l8, l9). W rze-
czywistości < 5nń ciązy bliżniaczych zakończonych jest
urodzeniem obu zywych żr ebiąt (ż1 ),

Dla prawidłowego rozrł,oju płodu końskiego zapewnio-
ny rnusi być odpowiedni kontaktpomiędzyjego łozyskiem
a macicą na odpowiednio duzej powierzchni. W przypad-
ku rozwrjających się równocześnie dwóch płodów waru-
nek ten pozostaje u koni niespełniony (13). Ujmując za-
gadnienie najprościej, w macicy klaczy brak jest miejsca
dla zapewnienia optymalnych warunków rozwoju aż
dwóch płodow jednocześnie i z tego względu źrebięta uro-
dzone z ciĘy bliźniaczej są słabsze i mni ej sze nlż żr ebięta
pochodzące od tych samych rodzicóW ale z ciĘy poje-
dynczej.

Zdarza się, ze po urodzeniu oba bliźniaki chowają się
prawidłowo i znane są przypadki, że takle konie użytko-
wane byĘ z powodzeniem w sporcie. Z reguły konie po-
chodzące z ciĘy bliżntaczej s ą j ednak mni ej war1o ś ci owe
pod względetnftzycznym niz konie o tym samym pocho-
dzeniu pochodzące z ctĘy pojedynczej. Tischner (26)
wykazał, że wielkość środowiska matczynego w okresie
rozwoju płodowego koni wpĘ.wa w bardzo silny sposób
na wielkość ]<onia w zyciu dorosłym. Braki powstałe na
skutek zbyt słabego odzywiania płodu, między innymi na

skutek ograniczenia powierzchni kontaktu łożyska z ma-
cicą sąnie do,,nadrobienia" w póżnielszymokresie zycia
i z tal<ą sytuacją mamy do czynienia w przypadku ciązy
bliżniaczej.

C iĘa bltźniacza naj c zęści ej ob s erwow ana j e st u kon i p e ł -

nej krwi, stosunkowo często występuje rowniez u koni zim-
nokrwistych (19), sporadycznie natomiast spotykana jest
u koni prylnity.wnych (5). Owulacje mnogie rzadzlejwy-
stępują u klaczy karrniących (19). W literaturze istnieją
doniesienia opisujące uklaczy ciĘętrojaczą a nawet cz\,vo-
r aczą (3, 2 B ). C zęstotl iwo ś ć ci Ęy bli żnl aczy ch n a p o d sta-
wie ksiąg stadnych koni pełnej krwi wynosi 1-2% (|3,20),
natomiast częs-totliwość podwójnych owulacji u klaczy
pełnej krwi sięga 20% (6). Stąd wynika prosty wniosek, ze
u klaczy w początkowych fazach ciąży nlusi funkcjono-
wać naturalny, sprawny mechanizm prowadzący do elinri-
nacji je dnego z dwóch rozwijających się zarodków.

Powstawanie ciąży bl iźniaczej
Z de c yd owan a wi ęks zo ś ć ciĘy bliźniaczy ch u klac zy j e st

konsekwencj ą podwój nych owulacj i. Owul acj e takie mogą
przebiegać w tym samym czasie (synchronicznie) lub w od-
stępie kilku do kilkudziesięciu godzin (owulacje asynchro-
niczne) (12), jednak dla prawdopodobieństwa wystąpie-
nia ciĘy bIiżniaczej nie ma znaczenia, czy do owulacji
doszło w tym samym czasie, czy też w odstępie jednego
lub dwoch dni (7), Teoretycznie ciĘabltżnl,acza może
powstaó równiez w konsekwencji podziafu jednej zapłod-
nionej komorki jajowej lub z dwóch komórek jajowych
wywodzących się z tego samego pęcherzyka jajnikowego.
W literaturze mozna znalęźć opis bliźniąt identycznych
(przypuszczalnie tzw. jednojajowych (13)), jednak nie
stwierdzono jak dotąd uklaczy sytuacji, w której z jedne-
go pęcherzyka jajnikowego uwalniana byłaby więcej niz
jedna komórka jajowa (11).

Rozwój ciąży b!iźniaczej
Podobnie jak w przypadku rozwoju ciąży pojedynczej,

w rozwoju ciĘy bliżniaczej możnawyróżnić kilka ,,klu-
czowych" dla jej losów etapów:



I etap - zapłodnione komórki jajowe w postaci blasto- Diagnostyka Ciął bliŹniaCzej
cystydostająsiędomacicyokoło 6. dniapo,zapłodnieniu. Wykrycie cialybliźniaczejdo 16. dniapozapłodnieniu
Rozwijające się dalej w macicy twory określamy jako pę- poroitńiu hodowcy i lekarźowi weterynirii sżeroki wa_
cherzyki zarodkowe. Do 16. dnia po zapłodnieniu poru- Lhlu, mozliwości iozwtązania tego pioblemu i między
szają się one swobodnie w obrębie światła macicy. a tem- innymi z tego względu piórwsze uódanie klaczy nu iięę
po ich wzrosfu nie rózni się niczym od wzrostu. pęcherzy- naj iepiej p.i.prońa zać w 14 ._16. dniu po k yci., ( 1 1 , 2 1 ).
ka zarodkowego w ciązy pojedynczej. W 1.6. dniu po za- Wó wczesni"j.ryro badaniu mozna prróo"ryć jedsn z za_
płodnieniu dochodzi do zajęcia stałego miejsca w.macicy rodków, zwłisróra gdy podwójna bwulacj-a $rzebiegała
przezpęcherzyki zarodkowe. W przypadku ciĘy bliżnia- asynchronicznie. oo-niópiawidłówej diagnozy m ogąprzy_
czel pęcherzyki zarodkowe mogą umiejscowić się w tym ciynió się równiez:
samym lub w różnych rogach macicy. Co ciekawe, umiejs- 1 obecnośc cyst w ścianie macicy,
cowienie ciĘybliŻniaczej wjednlmrogujestczęŚciej spo- _ sytuacja, w której dwa ściśle przylegalące do siebie
tykane niż wynikałoby to z rachunku prawdopodobieństwa pęcherzyki zarodkowe rozpoznane zostaną j ako ciĘa po-
i wynosi 66-70%wszystkich obserwowanychprzypadków jedyncza,
ciĘy bliżniaczej ( B ). - n iestaranne zbadan ie macicy.

II etap od 16. dnia ciĘy do 35. dnia ciĘy. W łm
okresie dochodzi do znacznej redukcji jednego z zarod-
ków w clĘy bliźniaczej . W sto sunku do ciĘy bliżniaczy ch
zdiagnozowanych do 16. dnia ciĘy,redukcja ta sięga 60%
i w większości ma miejsce do 20. dnia ciązy (4, 9). Praw-
dopodobieństwo wystąpienia redukcji jednego z zarodków
uzależnionejest ściśle od ich umiejscowienia (ciąża jed-
norozna lub dwurożna) oraz wielkościbllżniaczych pęche-
rzyków zarodkowych (tej samej lub rożnej wielkości).
Zdecydowana większość redukcji jednego z zarodków
w omawianym okresie ma miejsce w przypadku ciĘy jed-
noroznej (redukcja występuje w ponad S}ońprzypadków,
szczególnie w przypadku kiedy występuje róznica w wiel-
kości pęcherzyków zarodkowych (1, 9). Pęcherzyki zarod-
kowe róznej wielkości w większości przypadków są wy-
nikiem owulacji asynchronicznej . Taka ci Ęabliżniaczama
większą szansę na redukcjęjednego zarodkaniż ciĘapo-
chodzącaz owulacji synchronicznej (9) Przyczyny wyso-
kiego odsetka redukcji zarodków w przypadku ciĘy bliż-
niaczej j ednorożnej nie s ą o statecznie wyj aśnione, j ednak
za najbar dziej prawdopodobną przyjmuj e się,,deprivation
hypothe sis ", zgodnie z którą w pr zypadkll przyle gaj apych
do siebie ściśle dwóchpęcherzyków zarodkowych istnieje
duze prawdopodobieństwo ograniczeni a kontaktu naj lepiej
absorbującej pokarrn części pęcherzyka zmacicąiw kon-
sekwencji jego obumarcia (1, 10).

Nafuralna redukcja jednego zarodka w ciĘybliżniaczej
dwuroznej oraz redukcja obu zarodków ciązy bliżniaczej,
bez wz ględu na r odzĄ ich umiej scowienia, j e st w Ęm okre-
sie niska i zbliżona do strat zarodkowych, z jakimi mamy
do czynienia w tym samym czasie w przypadku ciĘy po-
jedynczych (:4,9).

III etap - od 35. dniaciĘy. W tym czasie dochodzi do
implantacji zarodka i wytworzenia się w ścianie macicy
tzw. kubków endometrialnych odpowiedzialnych za pro-
dukcję eCG, a 40. dzięiciązy u klaczy większość autorów
przyjmuje zapoczalek okresu płodowego (1l, 17). Opie-
rając się na danych z literatury (6,2I) można stwierdzić,
ze losy ciĘy bliżniaczej po 35. dniu kształtują się nastę-
puJąco:

poronienie obu płodów będzie dotyczyło około 63-
-73ońprzypadków,

- urodzenie jednego żywego źrebaka (drugi z płodów
ulegnie obumarciu w trakcie ciązy) 6-2Io^,

- urodzenie dwóch żywych żrebiąt 1 4,5-30oń.

Wraz z rozwojem ciĘy (zajęcie stałego miejsca w ma-
cicy przez zarodek, a następnie jego implantacja oraz wy-
tworzenie się kubków endometrialnych w ścianie macicy
klaczy) zmniejszająs ię mozliwo śc i skutecznej ingerencj i,
mającej na celu usunięcie tylko jednego zarodka i utrzy-
manie ciązy pojedynczej.

Pomiędzy 20. a40. dniem cs,Ęy rozpoznanieciĘybliż-
niaczejjest łatwe i mozliwe do wykonania sarnym bada-
niem manualnym, bez pomocy diagnostyki ultrasonogra-
ficznej. W pózniejszym okresie ciĘabliżniacza jest coraz
trudniejsza do odróznienia od ciązy pojedynczej i niejed-
nokrotnie diagnostyka taka jest mozliwa jedynie przy za-
stosowaniu badania ultrasonograficznego wykonanego
specjalną sondąprzez powłoki brzlszne, a nie - jak się to
rutynowo wykonuje w badaniu przez prostnicę.

Metody zapObiegania oruz kontroli ciąży bliźniaczej

W celu niedopuszczenia do ciĘy bliżniaczej lklaczy
stosowane mogą być następujące metody:

- unikanie krycia, gdy obsenł,uj emy podwój ną owulacj ę,
przy owulacji asynchronicznej krycie nie wcześniej

niż24 godz. po owulacji pietwszego z dwóch pęcherzyków.
Biorąc pod uwagę, ze predyspozycje do owulacji mno-

giej dotycząjak wspomniano, nie tylko wybranych ras,
lecz sąrówniez cechą os obniczą nalezy podczas stanówki
szczegó|nąuwagę poświęcać klaczom, u których obser-
wowano wcześniej owulacje mnogie lub cia.ze bliźniacze.
Obie wymienione metody dają mieme rezdtaty z punktu
widzenia wyników stanówki w sezonie (l l) (opisane na-
turalne mechanizmy redukujące ciążęjedne go zzarodkow
w ctĘybllźniaczej powodują żelepsze wyniki zaźrebieh
w stadzie uzyskamy, k yjap V|lacze bez względu na liczbę
owulujących pęcherzyków, kontrolując następnie, czy n7e
doszło do ciĘybllżniaczej niz unikając krycia pIzy owu-
lacjach podwójnych).

P o zdlagnozowaniu ciĘy bliżniaczej u klaczy, w zależ-
no ści od j ej zaawansowani a, mozliwo ści techniczny ch or az
doświadczenlalel<arzaorazwskazańhodowlanych(sezon,
dostępnośc ogiera lub nasienia, cena stanówki itp.) pozo-
stają następujące mozliwości jej kontroli:

mechaniczna likwidacja jednego z pęcherzykow za-
rodkowych: zabiegwykonuje się zwykle między I2. a23.
dniem ciąży pod kontroląusg i polega on na manualnym
zgnieceniu wybranego pęcherzyka zarodkoweg o. Zabieg
naj łatwi ej przeprow adz i ć j e s t p o za1 ęciu, pr zez zar o dki sta-
łego rniejsca w świetle macicy, jednak zgniatanie pęche-



rzyka zarodkowego starszego niż 27-dniowy, powoduje
uwolnienie do macicy sporej ilości płynu ze zlikwidowa-
nego pęcherzyka, co niesie ryzyko zablrzenia środowiska
w macicy i doprowadzenia do obumarcia drugiego zarod-
ka. Przy ciĘy bliżniaczej dwurożnej prawidłowo wyko-
nany zabieg kończy się powodzeniem w 90-95% ( 1 5, 1 6,
obser-wacje własne). W przypadku ciąży jednorożnej, kie-
dy pęcherzyki przylegaj ą ściśle do siebie, zabieg naj lepiej
wykonywać przed ich usadowieniem się na stałe (16.-17.
dzień), poniewaz w tym czasie mozna je rozdzielić manu-
alnie i po odseparowaniu zn:szczyć wybrany pęcherzyk
zarodkowy (21). W późniejszym okresie zgniecenie tylko
jednego z dwóch ściśle przylegających pęcherzykow za-
rodkowych jest trudne ikończy się zwykle obumarciem
drugiego zarodka. Biorap pod uwagę opisany wcześniej
wysoki odsetek samoistnej reduJ<cji jednego z zarodków
w przyp adku ciĘy bliżniacz ej j e dnoro żnej, należy r o zw a-
zyc wszystk ie,,za i prze Qiw" ingerencj i manualnej :

- likwidacja obu pęcherzyków zarodkowych poprzez
zasto sowanie P GF2a (2 2), metod a szcze góInie w arta t oz-
p atr zenia na p o c zaJku s e zon u, plzy ł atw ej do stępno ś c i o gi e-
ra i stosunkowo niskich kosztach stanówki. Podanie pro-
staglandyny przed35. dniem ciąży powinno doprowadzić
do wydalenia obu zarodków i szybkiego wystąpienia u kla-
czy rli i owulacji, W późniejszym okresie wywołanie po-
ronienia jest trudniejsze, aklacze zwykle przez długi okres
po zlikwidowaniu ciĘy nie wchodząw ruję (19),

głodzenie: dras§czne obnizenie dawki żywieniowej
dla klaczy trwające kilka tygodni zwiększa odsetek natu-
ralnej redukcji zarodków w ciĘachbliżntaczych. jednak
znaczne obnizenie poziomu progesteronu we krwi na sku-
tek głodówki moze doprowadzic do obumarcia obu zarod-
ków (27). Z tego względu metoda ta wydaje się obecnie
odgrywać ograniczoną rolę;

iniekcja KCl do serca płodu;

- aspiracja wód płodowych;
iniekcja penicyliny prokainowej do jam ciała płodu,

Wszystkie trzy wymienione metody wymagają wypo-
sazenia w ultrasonograf z torem wizyjnym i stosowane są
w c elu uśmiercenia j edn ego z zar odków lub płodów w póź-
niejszym okresie ciąży (30.-90. dzień ciąży) Jako pierw-
sza zastosowana została metoda polegajapa na wprowa-
dzeniu pod kontroląusg igły do serca płodu i uśmiercenia
go poprzęz aplikację KCl (23). Zabtegten musiał być wy-
konyrvany niesĘchanie precyzyj nie. Obecnie częściej sto-
suje się dwie pozostałe metody nie wymagające takiej do-
kładności. W pierwszej z nich do obumarcia płodu pro-
wadzi likwidacja znacznej ilości wód płodowych poprzez
ich aspirację igłąwprowadzoną do worka płodowego (14,
ż1), w drugiej - db śmierci płodu prowadzi podanie do
jego jamy brzusznej lub klatki piersiowej penicyliny pro-
kainowej (2).

. 
W jednym z doniesięń można znależć opis zastosowa-

nia egzogennego progesteronu w drugiej połowie ciązy
bliżniaczej u trzech klaczy, co doprowadziło we wszyst-
kich przypadkach do urodzenia w tenniniejednego zdro-
wego, notmalnego płodu i równoczesnego wydalenia zmu-
mifikowanego drugiego płodu (24). Stosowanie progeste-
ronu nie miało w Ęm wypadkusŁlżyc likwidacji jednego
z płodów, lecz celem jego stosowania była chęć zapobie-
zeni a poronieniu ciązy bliżniaczej w j ej p ó źni ej szym okre-
sie, co jak opisano wcześniej ma stosunkowo często
miejsce rvłaśnie w drugiej połowie ciązy.

Podsumowując, wydaje się, ze w świetle obecnego sta-
nu wiedzy oraz mozliwości technicznych, najrozsądniej-
sze jest manualne zlikwidowanie jednego z zarodków
wykonane do 23. dnia ciĘy 1ub zastosowanie prostaglan-
dyny PGFZa. Z tego względu wykonanie pierwszego ba-
dania ultrasonograficznego w ciągu pierwszych trzechty-
godni po stanowce nab iera szczegó7nego znaczenia. W przy-
padku ciĘy póżni ejszej warla r ozp atrzenia pozo staj e aspi-
racja płynu owodniowego lub omoczniowego z jednego
worka płodowego Illb też podanie penicyliny do jamy ciała
płodu. Nalezy jednak pamiętać, ze obie wymienione meto-
dy wymagaj ą zastosowania wysoko wyspecj alizowanej apa-
ratury oraz dalszej kontroli rozwoju pozostałego płodu.
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