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Histologiczny obraz łozuszoz u któw
zzat:zymaniem łoŻyska
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Histological findings in placentomes of cows with letained placenta

Summary
Placentomes were obtained immediately after calving from 34 cows with retained placonta and 19 cows

with normal placental release, All cows had a normal duration of pregnancy. In placentomes from cows witŁout
retained placenta the }ack of cryptal epithelium and a small number of binucleate cells was noted. In the group
with retentio secundinarUm, 73.6Yo of the cows had delayed maturation of placenta (presence of cryptal epi-
thelium and nuńerous binucleate cells), I7.60/0 had placentitis (infiltration of leucorytes) while 8.87o showed
proliferation of ćonnective tissue of carunc|es. Thus, the major cause of disturbances in placental release was
the delayed maturation of placenta.

I(eywords: cows, retained placenta, histological findings.

Łozysko ukrów odchodzi fizjologicznie w ciągu 12
godzin po wyparciu płodu. Zatrzymanie błon płodo-
wych należy do najczęstszychpowikłań okresu popo-
rodowego u tego gatunku zwterząt. Występuje ono
przeciętnie u około 10% krów, ale w niektórych sta-
dach odsetek zwterząt z tym schorzeniem moze się-
gać 30oń (5, 11, 12). Etiopatogeneza zatrzymaniało-
zyska jest złożona i nie do końca wyjaśniona. Według
Grunerla (6) przyczytązabwzehw odejściu błon pło-
dowych mogąbyć stany zapalne łożyska, przekrwie-
nie łożyszcz, martwica kosmkóq obrzęk kosmków i
ni edoj rzało ś ć ło Ą ska. Ł o ży s zc za W ow z zatr zymani em
błon płodowych były przedmiotem stosunkowo licz-
nych badań histopatolo gicznych, ale uzyskane wyniki
byĘ sprzeczne (I,3,4,I5-I7, 19). W piśmiennictwie
krajowym place poświęcone tej problematyce sąbar-
dzo nięIiczne (8).

Celem badań była charakterystyka obrazu histolo-
gic zne go ło ży s zc z u krów z fi zj o\o giczny m o dej ś c i em
błon płodowych i z zatrzymaniem łożyska.

Matefiał i metody
Badania przeprowadzono na 34 krowach rasy czamo-

białej z zatrzymaniem łożyska i l9 krowach, u których bło-
ny płodowe odeszły w prawidłowym terminie, tj. do lż
godzin po porodzie. Wszystkie zwierzętamiaĘ fizjologicz-
ną dfugość ciĘy. Łożyszcza do badania histologicznego
pobierano bezpośrednio po porodzie przy pomocy efemi-

natora. Utrwalano je w l0% formalinie, przeprowadzano
przez rząd alkoholowy i ksylen, a następnie zatapiano w
bloczki parafinowe, Skrawki mikrotomowe barwiono me-
todąMallory'ego i McManusa (2), a następnie oceniano w
mikroskopie świetlnym.

Wyniki iomówienie
W obrazie histologicznymłożyszcz od krów, u któ-

rych łożysko odeszło ftzjologicznie, stwierdzano cał-
kowity brak kosmków w większości krypt. W zacho-
wanych kosmkach obserwowano maftwicę i zwyrod-
nienie komórek nabłonka. wśród komórek nabłonka
kosmków występowały jedynie nieliczne komórki o1-
brzymie (dwu- lub trójjądrzaste). W kryptach broda-
wek brak było nabłonka (ryc. 1). Podobne zmiany
morfologicznę uWow z notmalnym odejściem błon
płodowych obsetwowali takZe inni autorzy (I 4, I 5, I 6,
I7 ,78,19). Wskazująone naprzekształcanie się łoży-
ska nabłonkowo-kosmkowego w łożysko łącznotkan-
kowo-kosmkowe pod koniec ciązy. Zdaniem niektó-
rych autorów (2, 15) nabłonek krypt nie ulega w pełni
zanikowi, Iecz silnemu spłaszczeniu, szczegóInie we
wtórnych odgałęzieniach krypt. Zmiany te określane
są j ako doj rzewanie łożyska i pr zebtegają równole gle
do zmianhormonalnych, zachod zący ch w organizmie
krów p o d koniec ciązy. P r zypuszczano dotych czas, że
główną rolę w procesie dojrzewania Łożyska odgry-
wająestrogeny (5, 20). Zdaniem Sauetwein i wsp. (13)
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Ryc. 1. Obraz mikroskopony loĘszcza od krowy zflzjolo-
gicznym odejściem błon płodołrych. Brak nabłonka krypt
brodawek, pojedyncze komórki olbrzymie. Barwienie met.
McManusa, pow.400x

Ryc. 3. Obraz mikroskopolły łożyszcza od krorły z zatrzy-
maniem łożyska. Proliferacja tkanki łącznej krypt. Barwie-
nie met. Mallory'ego, pow.400x
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Ryc. 2. Obraz mikroskoporły łożyszcza od krow1, z zatrzy-
maniem łożyska. Nabłonek krypt zachowany, liczne komórki
olbrzymie. Barwienie met. Mallory'ego, pow. 400x

horrnony te są raczej wskaznikiem tego procesu niz
jegoprzyczyną. PotwierdzĄąto wyniki badań, w któ-
rych wykazano, żę zarówno podawanie estronu jak i
tamoxifenu, antagonisty estrogenów, nie wywarło
wpływu na odejście błon płodowych (9, 10).

U 25 krow (73,6%) z zatrzymaniem łożyska obser-
wowano obecnoŚĆ kosmków w większoŚci krypt. Ko-
mórki nabłonka kosmków były wysokie, występowa-
ły liczne komórki olbrzymie. Nabłonek wyścielający
krypty brodawek był w pełni zachowany (ryc. 2). Taki
obrazjest typowy dlałożyszcz pobranych od krów w
9 miesiącu ciąży (8). Jest on również stwierdzany z
reguły u zwterząt, które wycieliły się przedwcześnie
(8, 16, 17). U zwlerzątzftzjologicznymokresem ttwa-
nia ciĘy, j ak w przyp adku b adanyc h zw i er zą| w s kazu-
je on na niezakończenie procesu dojrzewania łożyska.

U 3 krów (8,8%) stwierdzono w obrazie histologicz-
nym pogrubienie ścian krypt, spowodowane przeTo-

Ryc. 4. Obraz mikroskopowy łożyszcza od kroły z zatrry-
maniem łożyska. Naciek leukocytów. Banvienie met. McMa-
nusa, pow. 240x

stem tkanki łącznej (ryc. 3). Było to przypuszczaln,l,e
powodem zaburzęn w procesie odejścia błon płodo-
wych. Proliferacja tkanki Łącznej w obrębie ścian krypt
była dot5zchczas opisanaprzy przedŁużonej ciĘy (I4),
wyniki własne wskazują ze mogąone również wystę-
powaó u zwierząt z ftzjologiczną długośctąciĘy.

U 6 krów (I] ,6%) przyczynązatrzymania błon pło-
dowychbyło zapalenie łożyska. W obrazie histologicz-
nym obserwowano zmtany zapalne w postaci nacieku
leukocytów (ryc. 4). Podobny odsetek krów ze zmia-
nam,l zapalnymi w obrębie Łożyszcz stwierdzili inni
autorzy (l, 4, 1 ] ) . Nie gdyś głownąpr zy czyną zapale -
nia łozyska tzatrzymania błon płodowych u krów była
bruc elo za. B adane zw ier zęta pocho dziĘ j ednak ze stad
wo lnych od bruc e loz y. Zapalenie łożyska u by dła może
być również wynikiem innych infekcji bakteryjnych
(m. in. leptospiry salmonele, listerie), grzybiczy ch, wi-
rusowych i innych (6).
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Uzyskane wyniki wskazują że gŁownąprzyczyną
zatrzymania łozyska u badanych krou,było ntezakoń-
czenie plocesu dojrzewania łożyska. U stosunkowo
duze go o ds etka krów przyc zyną zabur zęń w o dej ś ciu
błon płodowych było zapalenie łozyska o nieznanej
etiologii.
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ogłasza nabór na studia specjalistyczne z zakresu

W PRZEMYSLE SPOZYWCZYM
Wszystkich zainteresowanych Studium prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa

do dnia 30 czerwca 2000 roku na adres:

P o d y p l o m o w e s t u d i u 

E:i'"T: i i 3;, n : l,ł g;r'ł ll1;ll,Łffi ; : r "' 
" 

S p oż y w c z y m

tel. (0B9) 5233-995;5234-445; fax (089) 5233-995
e-mai l : jan urad@rnoskit, uwm.ed u. pl
Sekretarz Studium: dr Elzbieta Joźwik

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko wniosl(odawcy oraz datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania,

informację o przebiegu pracy zawodowe1, aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko,
informację o ukończonych kursach specjalistycznych, informacje o ewentualnych pubIikacjach.

ZWALCZAN lA SZKODN ! KOW SANITARNYCH

Do wniosku należy dołączyć:
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklarację o pokryciu kosztów studium.

Czas trwania Studium - 2 semestry, Koszt szkolenia ok. 1950 zł za semestr.


