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Artyku³ przegl¹dowy Review

Mechanizm odklejenia ³o¿yska podczas porodu u lu-
dzi i zwierz¹t pozostaje wci¹¿ niewyja�niony. Nie-
znajomo�æ tych procesów uniemo¿liwia prognozowa-
nie i wczesne zastosowanie odpowiedniego leczenia
w przypadku wyst¹pienia zaburzeñ tego procesu (za-
trzymania ³o¿yska).

Proces wydalania ³o¿yska przebiega z regu³y w ci¹-
gu kilkudziesiêciu minut. U klaczy trwa on najczê�ciej
od 0,5 do 1 godziny (5), za� w pe³ni powinien byæ
zakoñczony do 3 godzin od wyparcia p³odu (30, 41).

Zatrzymanie ³o¿yska jest jedn¹ z najczêstszych kom-
plikacji okresu oko³oporodowego u klaczy (nawet do
54% osobników w stadzie), o wci¹¿ niewyja�nionej
patogenezie. Ponadto konie wydaj¹ siê szczególnie
wra¿liwym gatunkiem na jego konsekwencje (8, 27, 43).
Zalegaj¹ce tkanki b³on p³odowych ulegaj¹ szybkiemu
rozk³adowi, prowadz¹c do intoksykacji, wyst¹pienia
objawów ochwatu poporodowego, a nawet prowadz¹c
do �mierci zwierzêcia. Po zatrzymaniu ³o¿yska czêsto
rozwija siê endometritis puerperalis, które opó�nia
proces inwolucji macicy i negatywnie wp³ywa na pó�-
niejsz¹ p³odno�æ (3, 12, 19, 20, 30, 32, 43, 47).

W dostêpnym pi�miennictwie brakuje szczegó³owych
danych dotycz¹cych etiopatogenezy zatrzymania ³o¿y-
ska u klaczy. Wiêkszo�æ publikacji skupia siê na meto-
dach leczenia tego schorzenia (15, 19, 20, 27, 40). Na
podstawie du¿ej skuteczno�ci leczenia powtarzanymi
iniekcjami oksytocyny autorzy sugeruj¹, ¿e najczêst-

sz¹ przyczyn¹ zatrzymania ³o¿yska jest atonia macicy
(1, 10, 35, 40). Natomiast w badaniach w³asnych (33)
atonia macicy wyst¹pi³a tylko u 6% na 100 klaczy
zimnokrwistych z zatrzymaniem ³o¿yska. Sugeruje to,
¿e zale¿no�ci te nie s¹ tak jednoznaczne. Tak¿e inni
autorzy s¹ zdania, ¿e raczej interakcje pomiêdzy ko-
mórkami nab³onka omoczniokosmówki a endometrium
mog¹ odgrywaæ w tych procesach pierwszoplanow¹ rolê
(4, 28, 31).

Zmiany endokrynologiczne
prowadz¹ce do odklejenia ³o¿yska

Zainicjowanie porodu poprzez pobudzenie osi pod-
wzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej p³odu (CRH-
-ACTH-kortyzol) stymuluje endometrium do produk-
cji PGF

2á
 i PGE

2
 (9). Przygotowuj¹ one macicê (wzrost

stê¿enia jonów Ca2+ w miometrium) i szyjkê maciczn¹
do porodu (9, 31, 34). Aktywacja syntezy prostaglan-
dyn, poprzez przedporodowy wzrost poziomu estradiolu
17â pochodz¹cego z ³o¿yska (9) b¹d� przypuszczalnie,
tak jak u krów, z gruczo³u mlekowego (22), inicju-
je gwa³town¹ ekspresjê receptorów oksytocynowych
w endometrium i omoczniokosmówce (9, 17, 18, 45).
Najwiêkszy wyrzut oksytocyny zwi¹zany jest z pêk-
niêciem omoczniokosmówki i wyzwoleniem odruchu
Fergussona przy przechodzeniu p³odu przez szyjkê
maciczn¹ (26, 48). Poziom prostaglandyn i oksytocyny
pozostaje wysoki a¿ do wydalenia ³o¿yska, po czym
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stopniowo obni¿a siê (48). Zarówno prostaglandyny,
jak i oksytocyna najprawdopodobniej przyczyniaj¹ siê
do odklejenia i wydalenia ³o¿yska, jednak¿e nie wyda-
je siê, aby odgrywa³y one kluczow¹ rolê w tym proce-
sie (30), bowiem u klaczy, u których dosz³o do zatrzy-
mania ³o¿yska, poziom oksytocyny i prostaglandyny F

2á
we krwi obwodowej by³ podobny jak u klaczy, które
wydali³y ³o¿ysko w prawid³owym czasie (48). Badania
te wskazywa³yby, ¿e je�li oddzia³ywanie tych hormo-
nów w mechanizmie odklejenia ³o¿yska ma miejsce,
to mo¿e ono odbywaæ siê raczej na poziomie komór-
kowym, a nie ogólnoustrojowym. Generalnie nale¿y
uznaæ, ¿e problematyka ta jest jeszcze niewyja�niona.

Zmiany immunologiczne
prowadz¹ce do odklejenia ³o¿yska

Moment zapocz¹tkowuj¹cy proces odklejenia ³o¿y-
ska pozostaje nieznany. Obecnie u koni przyjmuje siê
hipotezê Roberts (37), wed³ug której na skutek zmiany
ci�nienia osmotycznego po przerwaniu sznura pêpowi-
nowego komórki nab³onka omoczniokosmówki wy-
dzielaj¹ do przestrzeni miêdzykomórkowej p³yn cyto-
plazmatyczny. Indukuje to zmniejszenie komórek na-
b³onka, a tym samym redukuje wymiary kosmków.
Skurcze t³oczni brzusznej, które wcze�niej pozwoli³y
na wydalenie p³odu, nie s¹ anga¿owane w ten proces
(11, 23, 37). Miometrium natomiast zachowuje wyso-
k¹ aktywno�æ skurczow¹ a¿ do wyparcia ³o¿yska (16,
30). Leiser i wsp. (28) podali w w¹tpliwo�æ to, ¿e
w procesie oddzielania omoczniokosmówki od endo-
metrium bierze udzia³ tylko czynnik mechaniczny. Au-
torzy ci g³ówne znaczenie przypisywali zmianom tkan-
kowym na styku omoczniokosmówki i endometrium.
Znalaz³o to tak¿e czê�ciowe potwierdzenie w badaniach
w³asnych, w których wystêpowanie zmian histopatolo-
gicznych w omoczniokosmówce, takich jak zw³óknie-
nie oraz przerost tkanki ³¹cznej, uniemo¿liwia³o zmniej-
szenie rozmiarów nab³onka, doprowadzaj¹c do jego
obrzêku. Ponadto powy¿sze zmiany powodowa³y zgru-
bienie i zesztywnienia omoczniokosmówki, przez co
uniemo¿liwia³y jej samoistne wydalenie i by³y przyczy-
n¹ zatrzymania ³o¿yska (33).

Wydaje siê, ¿e w procesie odklejenia ³o¿yska u kla-
czy du¿¹ rolê odgrywaj¹ lokalne mechanizmy na po-
ziomie funkcji komórek i tkanek, które dot¹d zosta³y
opisane tylko u krów (6, 7, 24, 25). Jednym z takich
procesów mo¿e byæ ekspresja klasycznych bia³ek zgod-
no�ci tkankowej klasy I (classic MHC I � Major Histo-
compatibility Complex I). U krów do prawid³owego his-
tologicznego dojrzewania ³o¿yska (przemiana z ³o¿yska
nab³onkowo-kosmówkowego w ³¹cznotkankowo-kos-
mówkowe (13)), a przede wszystkim do zainicjowania
procesu odklejenia ³o¿yska niezbêdna jest ekspresja
klasycznych bia³ek MHC I w okresie poprzedzaj¹cym
poród (7, 24, 25). Bia³ka MHC I odpowiedzialne za
zainicjowanie powy¿szych zmian prowadz¹cych do
odklejenia ³o¿yska by³y u tych zwierz¹t obecne na
komórkach kosmówki od strony styku z endometrium.
Oba zespo³y badawcze (7, 25) wykaza³y niezale¿nie,

¿e u krów, które charakteryzowa³y siê obni¿on¹ eks-
presj¹ MHC I, wystêpowa³o zatrzymanie ³o¿yska.

U koni Bacon i wsp. (2) badali ekspresjê bia³ek
MHC I, ale wy³¹cznie na pocz¹tku ci¹¿y. Prezentacja
antygenu na powierzchni kosmówki wnikaj¹cej w en-
dometrium (tworzenie siê kubków endometrialnych)
mia³a miejsce pomiêdzy 32. a 36. dniem ci¹¿y, w pó�-
niejszym okresie bia³ka te zanika³y. Zjawisko to jest
zapewne czê�ci¹ mechanizmu matczynego rozpozna-
nia ci¹¿y u koni (2). Podobne zjawisko zosta³o tak¿e
opisane u ma³p, u których do prezentacji MHC I do-
chodzi³o w pocz¹tkowym etapie ci¹¿y (36. dzieñ) (42).
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e u tych gatunków, podobnie jak
u krów, bia³ka MHC I ulegaj¹ ponownej ekspresji
w okresie oko³oporodowym, w celu aktywacji mecha-
nizmu odklejenia ³o¿yska. Sevinga (39) sugerowa³, ¿e
u klaczy zbyt s³aba ekspresja bia³ek MHC I w okresie
oko³oporodowym mo¿e przyczyniaæ siê do wyst¹pie-
nia zatrzymania ³o¿yska, jednak sugestie tego autora,
bazuj¹ce wy³¹cznie na du¿ej zbie¿no�ci sekwencji
genów koduj¹cych MHC I u klaczy i ich p³odów nie
uzyska³y jak dot¹d powszechnej akceptacji.

Podsumowuj¹c, nie zosta³o dot¹d zbadane, czy
u krów bia³ka MHC I ulegaj¹ aktywacji we wczesnej
fazie ci¹¿y, jak równie¿ czy u klaczy i ma³p ulegaj¹
one reaktywacji podczas porodu. Generalnie wydaje siê,
¿e bia³ka MHC I mog¹ ulegaæ aktywacji na pocz¹tku
ci¹¿y, a nastêpnie reekspresji w trakcie porodu. Mecha-
nizm ten zapocz¹tkowa³by immunologiczne przygoto-
wanie matki do odrzucenia tkanek ³o¿yska podczas
porodu. Procesy te s¹ skomplikowane i maj¹ charakter
kaskady, której pierwszym elementem jest zwiêkszona
migracja limfocytów do tkanek ³o¿yska.

Mechanizm zwiêkszonej aktywno�ci chemotaktycz-
nej limfocytów zosta³ dobrze poznany u krów, u któ-
rych w przypadkach zatrzymania ³o¿yska wykazano
ponadto upo�ledzon¹ aktywno�æ chemotaktyczn¹ lim-
focytów (13). Fizjologicznie pobudzone limfocyty
stymuluj¹ uwalnianie prozapalnych cytokin (6) oraz
powoduj¹ aktywacjê specyficznych metaloproteinaz
(21, 38). Metaloproteinazy maj¹ kolejno zdolno�æ do
degradacji bia³ek macierzy zewn¹trzkomórkowej ECM
(extracellular matrix), takich jak: fibronektyna, vitro-
nektyna czy osteopontyna. Aktywacja metaloproteinaz
indukuje degeneracjê bia³ek macierzy zewn¹trzkomór-
kowej na powierzchni styku tkanek ³o¿yska, co najpraw-
dopodobniej powoduje stopniowe rozlu�nienie po³¹cze-
nia omoczniokosmówki z endometrium (36, 44, 46).
Aktywacjê metaloproteinaz stymuluje równie¿ przed-
porodowy wzrost kortyzolu p³odowego trwaj¹cy z re-
gu³y wiele dni (14). Zjawisko to mo¿e �wiadczyæ o stop-
niowym przygotowaniu tkanek ³o¿yska do wydalenia
na d³ugo przed rozpoczêciem porodu. Znajduje to czê�-
ciowe potwierdzenie w powszechnie znanej praktyce
wywo³ywania porodu u krów, gdzie po podaniu prepa-
ratów kortykosteroidowych d³ugo dzia³aj¹cych (triam-
cinolon) odsetek krów z zatrzymaniem ³o¿yska jest du¿o
ni¿szy ni¿ po podaniu preparatów prostaglandynowych
(29, 49).
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Podsumowanie
Wieloletnie badania prowadzone na poziomie ozna-

czania hormonów we krwi obwodowej nie przynios³y
wyja�nienia mechanizmu zatrzymania ³o¿yska. Byæ
mo¿e kluczow¹ rolê odgrywaj¹ tutaj procesy odbywa-
j¹ce siê na poziomie komórek i tkanek, zapocz¹tkowy-
wane przez ekspresjê bia³ek zgodno�ci tkankowej
(MHC I). Byæ mo¿e czynniki te inicjuj¹ dalsz¹ kaskadê
zmian immunologicznych i biochemicznych w tkankach
³o¿yska, rozlu�niaj¹cych po³¹czenie omoczniokosmów-
ki z endometrium. Prawid³owy przebieg tych procesów
jest niezbêdnym warunkiem do mechanicznego wyda-
lenia b³on p³odowych kontrolowanego g³ównie przez
oksytocynê i skurcze miê�niówki macicy, co ma miej-
sce w nastêpnym etapie.
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