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A study of unspecific immune mechanisms in bitches with pyometta

Summary

The aim of the study was to determine the immunological state of bitches suffeńng from pyometra. The
study was pdifoimed on 87 bitches with open pyometra, 13 bitches with closed pyornetra and,17 healthy
control bitches. with pyometra rvere treated by ovario-hysterectomy. Prior to,,surgery, blood samplćs
were collectid to dótermine: w.b.c., r.b.c., ilb, Ht, diiferential w.b.c. A NBT reduction test and
phagocytic indCx Ńas also performed on the blood. In addition, the lysozyme activity, total Protein level and
globulin finction were evaluated in the serum. C-reactive protein (CRP) was dete of the bitches.
Uterus aspirates wore collected from 68 bitches with open pyometra and 13 with etra for bacte-
riological examination.

The study demonstiated that allimmunological parameters in bitches with pyometra were lqwer comPared
to those of the control group. Only the CRP level was very high. In bitches with open py e g
aerobes werelisolated: E; coli (78oń), streptococci (13oń}, staphylococci (60ń) and Pseu a a
(3%\. No aerobes::lwere isolated in bitches with closed pyometra. ,,.. ] ,,,,] :
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Stany zapalne endometriun u suk zajmujączołowe
miejsce wśród schorzeń ginekologicznych u tego ga-
funku zwierząt (1, 14-16). Najcięższym i stosunkowo
często występującym schorzeniem narządu rodnego u
suk jest ropomacicze (Endometritis-Pyometra-Com-
plex). W Wielkiej Brytanii i USA schorzenie to wy-
stępuje rzadziej z uwagi na rozpowszechniony w
tych krajach zwyczaj sterylizacji suk nawet jeszcze
przed osiągnięciem dojrzałości płciowej (32). Dla po-
równania schorzenie to jeszcze do niedawna występo-
wało dość często w krajach skandynawskich gdzie ste-

rylizacja suk była zabroniona przęz prawo (32). Ro-
pomacicze występuje najczęściej u suk starszych, nie-
właściwie użytkowanych i utrzymywanych (I,5,7 ,70,
38). Rozwój tej chorobybięrzę swój początekpo ciecz-
cęw fazje ciałkażołtego i najczęściej ma podłoze hor-
monalne (2, 4, 8, I0, I 4, 28, 3 4). Punktem wyj ścia j est
nadmiema proliferacj a gruczołów endometrium, a na-
stępnie wzmożona sekrecja, które w początkowym
okresie choroby dotyczątylko endometrium, ale w
miarę upływu czasu trwania tego niefizjologicznego
procesu rozszerzają się na głębsze warstwy ściany
macicy (3,4, 13, 14, 17,22). Zespół zmian morfolo-
glcznych i czynnościowych połączony ze stagnacją

wydzieliny, która najczęściej ulega zakażenlu, dopro-
wadzado toksemii w wyniku czego dochodzi do uszko-
dzęnia nar ządow p o dstawowych dl a funkcj onowani a
organizmu: nerki, wątroba i serce (6, 13,2I,23,28,
31, 35, 36). Do nalbardziej typowych objawów ogó1-
nych nalezą poliuria, nierzadko także nocturia, poli-
dypsja, isosthenuria, a niekiedy hyposthenuria (7, 14,
21-3I). W przebiegu ropomacicza dochodzi też czę-
sto do kłębuszkowego zapalenia nerek, którego typo-
wym objawem jest białkomocz (I4,23,28,32).

Celem badań było określenie poziomów wybranych
wskaźników hematologi czny ch oraz nieswoistej od-
porności komórkowej i humoralnej w przebiegu rop-
nego zapalenia macicy u suk.

Materiał i metody

Badaniaprzeprowadzono na 1 17 sukach różnych ras oraz
bezrasowych,w przedztale wiekowym od 2 do 8 lat. U 87
suk rozpoznano klinicznie ropomacicze otwańe, natorniast
u 13 zamknięte. Pozostałych I7 suk (suki klinicznie zdro-
we) stanowiło grupę kontrolną. Od suk tej grupy pobrano
jedynie krew do badań laboratoryjnych. Wszystkie suki z
r ozp oznanym rop om ac i czem byĘ leczon e meto dą radykal-
nąpoprzezzabieg amputacj i macicy (ovariohysterectomia).
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Tab. 1. Wybrane wskaźniki hematologiczne u suk z ropomaciczem

Grupa kontrolna
[ = 17

Leukocyty (WBC) 10Y|

Eryttocyty (RBC) 101'/

Hemaloktyt (PGV) %

Hemoglobina (Hb) G/dl

Granulocyty obojętnochłonne (N-s) %

Granulocyty oboiętnochłonne (N-p) %

Granulocyty kwasochłonne (Eoz) %

Limfocyty (Lim) %

Monocyty (Mon) %

23,9 t 14,2**

5,6 t 1,0

39,7 t 7,6

13,5 t 2,9

63,8 t 14,4

20,8 t 15,5**

4,0 t 3,5*

12,1 x7,3**

2,3 t 1 ,5*

14,2 t 8,0

5,5 t 0,6

37,8 t 5,9

12,8 x 2,2

73,2 t 9,9

4,3 t 2,2* *

5,0 t 3,2**

13,6 t 9,4**

2,8 t 1,9**

9 t 10

5,5 t 8,0

37t55

12x18

67 t 9,3

4,7 x 3,6

2,3 t 0,9

25,7 t 9,9

1,5 t 0,7

objaśnienia: istotnośćróżnicbadanychwskaźnikówusukzropomaciczemwporównaniudogrupykontrolnej;*P < 0,05,**P < 0,01,

Przed przystąpieniem do zabiegu operacyjnego pobierano
krew do badań hematologicznychw celu oznaczenla,. Ilcz-
by krwinek czerwonych i białych, zawartości hemoglobi-
ny, wartości hematokrytl oraz wykonania obrazu biało-
krwinkowego. Dodatkowo w pełnej krwi wykonano test

redukcj i NBT metodą cytochemi czną (l 6), oraz indeks fa-
gocytarny przy lżycltt standardowego szczepu Staphylo-
coclts ąLrreLls 209P (l1). Ponadto w surowicy krwi ozna-
czono aktywność lizozymu metodą turbidymetryczną (3 3 ),
poziom białka całkowitego i frakcję globulinową metodą
Lowry (25), oraz u 40 suk z ropomaciczem białko ostrej

fazy (CRP) metodą immunoelektroforezy rakietkowej we-
dług Laurella (24) stosując bufor EDTA pozbawiony jo-
nów wapnia (Ca**); 0,5 M Tris-HCL; 0,3 M kwas borny;
0,012 M EDTA-dwusodowy o pH 8,6. Swoiste przeciw-
ctała oraz standardowe białko CRP otrzymano w oparciu o

metodę Kostro i wsp. (18). Pole powierzchni otrzymanych
precypitatórv obliczono metodą planimetryczną. Stężenie
białka CRP wyliczono według wzorca, a uzyskane wyniki
wyrażono w pg/ml. U 68 suk z ropomaciczem otwarlym i

13 z zamkniętym pobrano po zabiegu aspiraty z macicy do

badań bakteriologicznych. Wyniki badań poddano analizie
statystycznej oznaczaj ąc średnią odchylen i a standardowe
oraz istotności róźnic testem t-studenta,

. Wyniki iomówienie
W tab. 1 przedstawiono badane parametry hemato-

logiczne u suk z ropomaclczem. Z analizy danych
wynika, że ptzypadkom ropomacicza otwarlego jak i
zamknięteg o tow arzy szył a znaczna leukocytoz a z tym,
ze w ropomaciczu otwafiym była ona zdecydowanie
bardziej nasilona. W obrazie białokrwinkowym suk z

wskaźniki hematologiczne nie wykazywały istotnych

r ożnic p omiędzy sukami z ropomaci czem otw artym a

zamkniętym oraz sukami zdrowymi. Oceniając wyni-
ki badań nieswoistej odporności komórkowej i humo-
ralnej u suk z objawami ropomacicza (tab.2) stwier-
dzono w yr aźnie obnizoną zdolno ść komórek polimor-
fonuklearnych (PMN) do redukcji NBT zarówno w
wariancie spoczynkowym, jak i stymulowanym. U suk
klinicznie zdrowych procent komórek (PMN) NBT-

porównaniu z aktywnością tego enzymu u suk grupy
kontrolnej.

W surowicy od 40 suk z ropomaciczem (tab. 3) okre-

100 do 866 pglml.



Tab.2. Wybrane wskaźniki nieswoistej odporności komórkowej i humoralnej u suk z ropomaciczem

0znaczane wartości
Ropomacicze otwarte

[=87
Ropomacicze zamknięte

[=13
Grupa suk kontrolnych

[ = 17

Test NBT sp %

Test NBT st %

Aktywność lagocytarna %

!ndeks fagocytarny

Białko całkowite g/|

Frakcja globulinowa g/|

Aklywność lizozymu ug/ml

27,3 x 13,6**

39,4 t 17,6**

36,0 t 19,3* *

5,9 t 2,7* *

38 t 12**

25 x 12**

0,7 x 0,2*

30 t 13,7**

52 x 22,7* *

45,5 t 20**

6,9 t 2,6*

41 t 15**

2l x16**

1,3 t 0,4**

62 t 18,5

84 ł 21,8

69 t 16,4

9,0 ł 2,4

58,4 t 15,9

43,6 t 14,3

0,8 t 0,3

Objaśnienia:.jak w tab. 1

Suki z objawami
ropomacicza

[=40

Konce ntrac ja

białka CRP

ug/ml

Koncentracja białka
CRP u zdlowych psów

ug/ml

n = 16 (40%)

n = 24 (60%)

30-66

1 00-866
0,420-0,488

Tab. 3. Koncentracja białka ostrej fazy (CRP) u suk z ropo-
maciczem

Tab. 4. Drobnoustroje wyizolowane z macic suk z ropomaci-
czem

Dlobnoustroje
Ropomacicze

zamknięte
fl = 13

E. coli

paciorkowce

G ronkowce

Pałeczka tOpy błękitnei

7VYo

13%

6o/o

3lo

brak wzrostu
bakterii

tlenowych

ka ropy błękitnej (3oń przypadków). U suk z ropoma-
clczem zamkniętym zawartośc macicy była jałowa.

Z danych piśmiennictwa wynika, że w przeważają-
cej liczbie przypadków ropomacicza u suk występuje
leukocytoza (4). Pamiętać jednak należy, że towarzy-
szy ona niemal wszystkim stanom zapalnymna tle in-
fekcyjnym, toczącym się takze pozall<ładem rozrod-
c zy m (zap alenie gru c z o ł ów p rzy o db yto wy c h, zap ale -
nie uszu, gardła, krlani itp.). Na uwadze trzęba mieć
również i to, że brak podwyższone1 ltczby leukocy-
tów nie wyklucza ropomacicza. Wczesnym bowiem
stadiom zapalenia macicy, manifestującym się wzTo-
stem sekrecji, nie musi towarzyszyc wyraźne pobu-
dzęnie leukocytarne. Mozna miec także do czynienia
z leukopenią która najczęściej występuje przy przę-
wlekłych, nie l e czonych rop omac l,czach z wy r aźny mi

objawami toksemii, OddziaŁywanie na organizm suk
toksyn bakteryjnych zarówno w ostrych, jak i prze-
wlekłych stanach zapalnych macicy powoduje często
uszkodzenia nerek, wątroby i serca, co jest przyczyną
zachlv ianla homeo stazy organizmu (I 4, 23, ż8, 29, 3 2).
M o żna pr zypuszczać, że p o śre dnim skutkiem takie go
plocesu chorobowego moze być zachwianie mechani-
zmów obronnych, co nawet po usunięciu zmienionej
chorobowo mac icy opo źniać możę rekonwale scencj ę
zwl,erzęcl,a, Dlatego też w badaniach własnych auto-
rzy chcieli wykazac w jakim stopniu zostaje obniżona
reaktyłvność układu immunologicznego w przebiegu
pyometritis. W dostępnym piśmiennictwie nie napo-
tkano danych doty czący ch statusu immuno lo gi c zne go
suk w przebiegu ropomacicza co utrudnia interpetację
uzyskanych wyników badań. Nieswoistą odporność
komórkową u psów, podobnie jak u innych zwierzą|
warunkuje proces fagocytozy, cytotoksyczności i cy-
toltzy komórek polimorfonuklearnych (PMN), mono-
nukleamych GvrN oraz nafuralnych komórek bój czych
(NK), Zaobserwowano, że u psów liczba komórek
NBT dodatnich oraz zdolnośc do migracji i chemo-
taksji jest dwukrotnie większa ntż u innych zwierząt
łożyskowych (9, 1ż,20). Być może jest to wynikiem
zwiększonego poziomu mieloperoksy dazy (MPO) w
komórkach PMN psów (9). Innym czynnikiem nieswo-
istej odporno ści u psów j est IL- 1 syntety zow ana pr zez
komórki PMN. Jej rola wspólnie zIL-6 i a-kachekty-
ną (TNF) polega na indukowaniu reakcji ostrej fazy,
akĘwności ruchu orazpocl,ianiania komórek PMN (9).

Przeprowadzone badania własne wykazały istotne
różnicę w zachowaniu się niektórychparametrów nie-
swoistej odporności komórkowej u suk zdrowych i suk
dotkniętych stanem zap alnym maci cy. Stwi erdz ono, ze
w trakcie trwania chorobyprocentkomórek PMN NBT
dodatnich w wariancie spoczynkowym i stymulowa-
nym był istotnie ntższy w porównaniu z sukami zdro-
wymi. ZnalazŁo to odbicie w obniżonej aktywności
fago cytarnej or az obntżonym indeks ie fago cytamym.
W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzić można,żew



plzebiegu lopomacicza u suk dochodzi do supresji nie,-

iwoistyih kómórkowych mechanizmów obronnych
układu immunologicznego, Z badań własnych wyni-

albumin na skutek ich przesunięcia do przestrzeni po-

wi e dzi ą o gó lno ustroj ową której tow ar zy szy gor ączka
oraz zaburzęnla metaboliczne. Dochodzi takżę do

zmiany stęzeń szer
uwzględniającym k
białka I i II rzutu. U
I rzutu jest CRP (18, 19). W medycynie ludzkiej ozna-
czanteblałka CRP jest rutynowo wykonyłvane w dia-

w monitorowaniu toczących się procesów chorobo-
wych, jak i skuteczności stosowanego leczenia.
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