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lmmune mechanisms in males' uteri

.l " ] Summary

The work diścuśś,ińmune mechanisms in mares' uteri. The main causes of mares' infertility are chronic
and recurrent uterine infections. So far there have been no precise standards for diagnosis and therapy of
these diseases. The data contained in this publication refer to humoral and cellular immune responses and
mechanical cleaning of uterus lumen. Many
in mares' reproductive organś diagnosed a
hormonal disturhances m_ust be considered
the expression of their cellular receptors. T
mune respoń'śós in rnares',,.uteii and how superficial our knowledge of theń i§.
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W wyniku krycia naturalnego lub inseminacji do
macicy klaczy przedostaje się wiele obcych antygeno-
wo czynników, które często mogąbyć także potencjal-
nie chorobotwórcze. Zarówno plemniki i białka pla-
zmy nasienia, jak i chorobotwoTcze czynniki bakte-
ryjne i wirusowe wywołujązaburzenie homeostazy w
macicy, aktywując mechanizmy obronne. Faza cyklu
rujowego warunkuje charakter i aktywność mechani-
zmów odpornościowych w macicy. Występują dwa,
wzajemnie się uzupełniające mechanizmy odpowie-
dzialne za odporność w macicy, a mianowicie: odpor-
nośó humoralna i komórkowa, wchodzące w skład
układu odpornościowego błon śluzowy ch orazmecha-
nicznę oczyszczanie macicy, zalężne od prawidłowej
czynności warstwy mięśniowej.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie
czynników odpowiedzialnych za utrzymanie home-
ostazy w macicy klaczy takich jak: odporność humo-
ralna, komórkowa, a także mechanizm oczyszczania
macicy.

Wiadomo, że płyn maciczny składa się z wydalo-
ny ch or az mi gruj ących granulo cytów ob oj ętno chłon-
nych, makrofagóą komórek zrębu i erytrocytów (np.
u kobiet w liczbie ok. 100 tys. komórek,przy objęto-
ści płynu macicznego ok. 0,6 ml w fazie lutealnej) (9,
51). Lokalizacja oraz liczebnośó komórek immuno-
komp etentnych ob e cny ch w e n d o m e t r ium j est zalężna
od fazy cyklu rujowego, a największą liczebność ob-
serwuje się w rui (2I,43).

W błonie śluzowej macicy klaczy narażonej na eks-
pozycję obcych antygenów (bakterie, białka nasienia),

p owstaj ą zmiany biochemiczne i struktural nę. U w aża
się, iż komórki nabłonka powierzchownego, jakkol-
wiek nie należądo układu immunologicznego, odgry-
wają istohą rolę w regulowaniu komórkowej odpo-
w te dzi pr ze ciw zapalnej p oprz ez produkcj ę sub stancj i
chemotakty czny ch, takich j ak czynnik stymuluj ący
tworzenie kolonii (CSF), czynnik stymulujący Błorze-
nie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF),
czy interleukina 6 (34,39, 40). Substancje te odpo-
wiedzialne sązamigrację komórek zapalnych do miej-
sca aktywacjt zapaIenia.Uważa się, ze cytokiny te są
odpowiedz talne za ekspresj ę czynników przyle ganla
limfocytów oraz makrofagow do komórek śródbłon-
ka naczyń krwionośnych. Największe wydzielanie
cytokin obserwuje się podczas rui, co jest skutkiem
dziaŁania e stro genów (4 0 ).

0dpornośó komórkowa

W czasie rui obserwuje się marginację i gromadze-
nie się granulocytów obojętnochłonnych w ścianach
naczyń krwi ono śnych ( 1 8). Większo ść granulocytów
obojętnochłonnych nie migruje do zrębu, ani do świa-
tłamacicy tak jak obserwuje się to u bydła orazw za-
paleniu macicy uklaczy. Natomiast niektorzy altotzy
(6,14) sązdania, iż naciekanie granulocytów obojęt-
nochłonnych (PMNs - polymorphonuclear leukocy-
tes) w macicy klaczy jest wyrazem wczesnej reakcji
o dp orno ś ciowej . Kryc i e lub ins eminacj a zaw sze łączy
się z powstaniem ostrego stanu zapalnego w macicy
klaczy (I] ,33,37), a PMNs pobudzane sąprzezbiaŁ-
ka oraz bakterie zawartę w nasieniu (22,33, 43, 46) L



pojawiają się w płynie mac;rcznym już po upływie 30

komórek żenychstanowi jeden z podstawowych me-
chanizmów odporności w macicy (3, 8, 26, 53).

0dporność humomlna

a najwyższe w diestrus,

G!ikozaminoglikany kwaśne

Wpływ mechan i czne g0 0 czys zczanaa maci Dy

na odpomoŚÓ

S kutki em dzlałanta prz e dstawi ony ch me chanizmów
o dporno ści immuno 1o g tcznej
wego wydzielania gruczołów
jest pojawianie się płynu w
Żdrowycn klaczy usrrwany jest w ciągu kilkudziesię-
ciu goózin od mómentu kĄ,cia (9,54), Wielu autorów
lwiża, ze mechaniczne oczyszczanie macicy z gro

madząc e go się fizj o 1o g tcznię p o dc zas rui, j ak równi eż

pojawiającego się w wyniku procesu zapa|nego pły.-

iru, n astĆpuj Ó d.o §ą n u" zy ń |imf aty czny ch t pr.zez szy j.-

kę'macióy,i to głównie stanowi o zachowaniu pra11-

dłbwej odpomóści w macicy klaczy (1, 9, 22,47),
PowsŻechń lę uw aża się, iż zaburzęnia w oczy szcza-
niu macicy spowodowane są nieprawidłową kurczli-
wościąwarstwy mięśniowej macicy. Niewydolnośó,ta
ł ąc zoni j e st z zaaw al:rs owanym wi eki em kl ac zy i llczb ą
pizebyĘch przez nte ciązy (I, 5, I0, 22, 24, 44, 46),

Klacze zdolne do prawi< łowego oczyszczanla ma-

cicy określane są pówszechnie jako klacze odporne
(tzw. ni ewrażliwef na przewlekłe -naw r ac aj ąc ę zak1-
żenia macicy (I4,33). Natomiast klacze cechujące się

brakiem zdóhości o,crysrcrania macicy podczas rui,

z zalegantem płynu i wynikającąz tego skłonnością
do n Ńr a c aj ący ch zakażęń błony ś luz ow ej, nazy w anę

są klaczami ,,wrażliwyml na zapalenie błony ś1"?9-

*i;" 1urrg. susceptibility to endometritis) (I, 8, 14, 19,
ż2,24,33,44,46).

LeBlanc (24) sto suj ąc b adanie scyntygrafi czne wy -

kazała, ze nie u wszystkichklaczy określanych jako

,,wrazliwe" obserwowano gromadzęnte się płynu w
ńu"rry. Takżę nie u wszystkich klaczy określanych
jako wpełni płodne, proces oczyszczantamacicy prze-
"b 

i e gał prawi-dłowo. Śto s owani e sub stancj i stymuluj ą
.yih ,rrrost kurczliwości mięśni macicy_ (podanie
oksytocyny lub PgF2a) wyrażnte zwiększało odsetek
zaźi ęb ióń u klac zy wraż liwy ch,,na e n d o m e t r i t i s" (2 4,

41, 48). IJ w aża się, że fizjo|o gtcznie uwalnian a przę.z

tomOitl Ułony śluŻowej prostaglan dynaF}a, aktywuje
skurcze warstwy mięśniowej i mechanicznę oczysz-
czanlę macicy, Óo warunkuje prawidłową odporność
narządu (47). nówniez proces zapa|ny indukuje pro-

dukcję i uwalniante PgFZa przęz komorki endome-

t r ium 
- 
(42) . P o dani e fenylobuta zonll, czylt sub stancj i

blokującej dztałantę prostaglandyn w dużym stopniu
upoślÓdzi oczyszazanie macicy z zalegającego płylu
1Źł;. lednoc"eśnie wykazano, żę uszkodzone komór-
it Óndometrium tracązdolność produkcji t wydziela-
ntaPgF}a, częgo wynikiem jest spadek kurczliwości
myońetium (2Ó, 36). O w świetle ma-

"r"y 
,u*sre sianowi obj orności w tym

naiządzie i wskazuje na klaczy podat-
ności na zakażenia (35). Zalegający w macicy pĘn
zawtera liczne substancj e embriotoks y czne,które unie-
możliwiająprawidłowy rozwój zarodka (a): W bada,
niach własnych wykazano obj awy hydromukometry u

k|aczy hip erimmunizowanych (6 0),



Wi e lu b adaczy. uw aża, iż zabur zeni a w m e ch an i cz-
nym oczysz czantu macicy występuj ą równocze śnie z
zaburzeniami w mi ej s c owej o dp orno ś ci korrrórkowej
i humoraln ej (25 , 26, 46, 53 , 54). Zaburzenia odpor-
ności miejscowej odpowiedzialne są za wzmożoną
wrażliwość na zakażęnia tnacicy, co manifestuje się
częstymi nawrotami zakażenia, lub występowaniem
zakażeh przewlekły ch, Z ltcznych doniesień wiado-
mo, iż klaczę,,w r ażliw e" -aj ą p o dwyż s zo ną zaw ar -
tość immunoglobulin (głównie IgA i IgG) w płynie
macicznym, w porównaniu do klaczy zdrowych (3, 28,
2 9). Pomimo zwiększo nej zaw atiości immuno globu-
lin w płynie macicznymklaczy ,,wrażliwych" wyka-
zano, że opsonizacj a bakterii S tr ep t o c o c cu s z o o ep i de -
micus u tych klaczy j est znacznie słabsza w porówna-
niu do płynu mac;'cznegoklaczy zdrowych (3, 54). U
klaczy,,w r ażIlwy ch" stwi erdza s ię zwięks zoną li czb ę
limfocytów B oraz subpopulacjiCD4 i CD8 limfocy-
tów T obecnych w endometrium (56). Wykazano rów-
niez obecność istotnychróżnic w aktywności hemo-
takty c znej granulo cytów ob oj ętno chłonnych (PMN s)
uklaczy zdrowych i ,,wrażliwych", co jest związane z
występowaniem blizej nieokreślony ch zmian w obrę-
bie tych komórek u klaczy usposobionych do zakażeń
(25,26). Troedsson i wsp. (45) uważają ze PMNs w
macicy klaczy ,,wrażIlwych" sąw pełni sprawne. Na-
tomiast obecno ś ć zmlan chorob owy ch w en d o m e t r iu m
i wynikających stąd zaburzęń czynnościowych, upo-
śledzają mechanizmy odpornościowe u tych klaczy.
Wyniki badań innych autorów, w których wykazano,
iż PMNs pochodzące z krwi klaczy,,wrazliwych" są
w p ełni sprawne potwierdz aj ąp owy ższątezę (2 5, 5 3) .

Także wyniki badań odnoszące się do zachowania
makrofagów w endometrium k7aczy,,wrazliwych"
wykazały, ze pomimo istnienia stanu zapalnego endo-
metrium liczba tych komórek pozostaje nie zmienio-
na, co takżę możę świadczyó o istnieniu zaburzęń w
odpowiedzi immunolo gicznej (5 6). Dodatek surowi-
cy krwi do płynu macicznego klaczy ,,wrażliwych"
wyraźniezwtększałzdolnośćrozpoznawantaiopłasz-
c zanla b akteri i. Wyniki ob s erwacj i klinicznych wyka-
zały, że domaciczne wlewy surowicy klaczy, popra-
wiają płodność zwierząt (7, 27). W związku z tym
lważa się, ze występowanie predyspozycji do zaka-
żeńmacicy uklaczy wrażliwych nie jest spowodowa-
ne defektem ogólnej odporności organizmu,lecz do-
tyczy wyŁącznle miejscowej odporności w macicy.

U klaczy ,,wrażliwych" obserwuje się zaostrzenia
przeb i e gaj ących subkli nicznie pro c e s ów zap alny ch.
Zaostrzenia te mogąwystąpió po inseminacji, kryciu,
lub p o zabie gach weterynaryj ny ch zw iązanych z ma-
nipulacjami w macicy. W tych przypadkach, często
spotykanym obj awem klinicznym j est wyciek rcpny z
pochwy oraz zalegający płyn w macicy. Częściej jed-
nak nie obserrłuje się wymienionych objawów klinicz-
nych, a jedynym objawem jest uporczywe jałowienie
klac zy. Klacze, u których występuj e prz ew lekłe -nawra-
cające zapalenie błony śluzowej macicy, początkowo

56|8| 1'.,:,::,:::'

r eaguj ąp o zytywni e na sto s owane le c zenie, le cz ty p o -

we są dla tego schorzenia nawroty zakażeń, występu-
jące po zakończonej kuracji. Bardzo często w przę-
biegu tego schorzenia, po zastosowanej terapii mają-
cej na celu eliminację izolowanego w badaniu bakte-
riologicznym czynnika zakaźnego, obserwuje się po-
jawienie innych bakterii, lub grzybow (5). U klaczy
,,wrazliwych", obserwuje się skłonność do nawrotów
zakażenia endometrium, co może śwtadczyc o zabu-
rzeniu odporności zarówno komórkowej jak i humo-
ralnej w tym natządzie (54,51). Najczęściej izolowa-
nym drobnoustrojem z macicy tychklaczy jest Strep-
t o c o c c u s z o o ep i d em i cu s, rzadztej izoluj e się E s c h er i -

chia coli, Pseudomonas spp., alfa-hemolityczne pacior-
kowce, Staphylococcus aureus oraz Candida albicans
(I 4 ), Zastos owanie prawidłowo ukierunkowane go le -

czenta p o zw ala tylko w ni ewi elkim o ds etku pr zyp ad-
ków, na skuteczne zwalczenie tychzakażeń (41).

Przyczyny zapa!eń błony śluzowej macicy klaczy

Etiopato ge nęza przewlekłego-nawr acające go zap a-
lenia błony śluzowej macicy klaczy jest różnorodna.
Najczęstsze pizyczyny to nieszczelność pochwy, za-
burzenia hormonalne (I2, I4), czy też defekty odpor-
ności komórkowej (53, 54). Ricketts i Banelet (38)
sugerują natomiast, że miejscowe, długotrwałę dzta-
łanie produktów powstałychw wyniku reakcji immu-
no l o giczny ch z btałkami nas ienia i mikro orga ntzma-
mi, mogą byc przyczyną przewlekłego zapalenia en-
dometrium. W ostatnich latachpodkreśla się rolęChla-
my diaqp. w etiologii przewlekłego-nawr acającego za-
palenia błony śluzowej macicy, jakkolwiek drobno-
ustroje te w rutynowym badaniu nie są izolowane, a
ich wirulencja nie została dotychczas potwierdzona
(15). Okazało się takze,iżpodatność na infekcje bak-
teryjne jest silnie skorelowana ze stopniem nasilenia
się zmian zwyrodnieniowych w błonie śluzowej ma-
cicy (46). Hugest i Loy (14) podawali 50 ml szybko
rosnących hodowli S. zooepidemicus lub P. aerugino-
sd we wlewach domacicznych młodym, zdrowym kla-
czom oraz klaczom, u których obecne były zmiany
zwyrodnientowe endometrium. U młodych klaczy ob-
serwowano gwałtowną odpowiedź w postaci poj awie-
nia się obrzęku, przekrwienia i wysięku ropnego. Ob-
jawy te cofały się po 72-96 godzinach.Klaczę drugiej
grupy reagowały na antygen bardzo słabo lub wcale.
Te i inne obserwacje skłoniĘ badaczy do sformuło-
wania wnio sku, iż u klaczy z przewlekłym-nawraca-
jącym zapaleniem błony śluzowej macicy występują
zabutzęnta w odpowiedzi immunologicznej w maci-
cy, Zaburzenia te mogą dotyczyc zarówno bariery fi-
zykalnej, która nie chroni tychklaczy przed wniknię-
ciem mikroorganizmów , jak i związane sąz nieprawi-
dłową dystrybucj ą komórek immunokompetentnych
oraz niedoborem wydzielanych immunoglobulin do
światła macicy.

Zńurzęnia chorobowe w narządach rozrodczych
oraz układzte wydzielania wewnętrznego wiążą się
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