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Właściciele klaczy hodowlanych oczekują od nich
co roku źrebięcta,jednakze procent wyźrebień często
jest znacznie niższy od oczekiwań hodowcy . Przyczy-
nątego sąbardzo często schorzenia macicy, które ogra-
ntcząąpotencj ał rozrod czy klaczy ( 1 0). Maj ąc po\Ąryz-
sze Lauwadze bardzo istotne jest badanie narządu rod-
nego klaczy. Do tej pory w piśmiennictwie polskim
jedynie Tischner i Słowiński podają sposób postępo-
wania w oparciu o określony schemat (26), Ciekawym
zatem wydało się bardziej dokładne omówienie po-
stępowania lekarskiego wyjaśniającego problem za-
źr ębięnia klaczy. B adani e gineko l o gic zne k|aczy p o -
winno byc oparle o dokładny wywiad i badanie ogól-
ne. Następnie przeprowadza się szczegołowe badanie
ginekologiczne (badanie zewnętrzne; badanie we-
wnętrzne: przez prostnicę palpacyjne i ultrasonogra-
ftczne, waginoskopia, hysteroskopia i badania dodat-
kowe: cytologiczne, mikrobiologiczne, histologiczne
błony śluzowej macicy),

Wywiad

Podstawową powinnością klinicysty j est przeprowa-
dzenię gruntownego wyr;viadu na temat: wieku klaczy,
ilości przebytych ciązy, przebiegu ostatniego porodu,
sżczepteń pro fi l aktyc zny ch, b ehawi oru klaczy, pr ze -
biegu cykli rujowych w sezonie rozrodczym. ilości
nieskutecznych kryć lub inseminacji. W wi,łviadzie
należy ustalić czy k|acz była kryta tym samym ogie-
tęm czy też różnymi, a w przypadku inseminacji czy
stosowano nasienie świeże czy konserwowane w ni-

skich temperaturach. Ważne sąrównież dane na temat
czasu jałowienia, wcześniejszych infekcji układu roz-
rodczego, ich przyczyn i zastosowanego leczenia. U
rnłodych klaęzy z lekką postacią endometritls możli-
we jest samowyleczenie po przebyciu kolejnej rui.
Zwyro dni eniowe zmiany mac ic y s ą p ow iązane z w ię-
kiem i z ilościąporodów. Srednio zaawansowanez-uq .-
rodnienia błony śluzowej macicy u 8 letniej klaczy
kwalifikują ją do określonego leczenia, natomiast te
same zmiany lklaczy 17 letniej powinny byc do za-
akceptowania ( 1 9). Przeprowa dzając wywiad należy
pamiętać, że niewłaściwie udzielana pomoc porodo-
wa i inne zabiegi lekarskie takie jak: wziernikowanie,
pobieranie wymazów, hysteroskopia, inseminowanie,
transfer zarodków mogą stanowić j atroge nnąprzy czy -
nę stanów zapalnych macicy.

Badanie ginekologiczne zewnętlzne
B adan i e zew nętr zny ch nar ządow p ł c i o wyc h nale ży

r ozpocząc od oceny symetrii warg sromowych i szczel-
ności szpary sromowej, ukształtowania krocza oraz
ewentualnych uszkodzeń krocza i sromu. Wadliwe
ukształtowanie krocza i nieszczelność szpary sromo-
wej mogą byc przyczyną powstania stanu zapalnego
macicy. Najczęściej bowiem do infekcji macicy do-
cho dzi na dr o dze w stępuj ąc ej, a czy rrllkiem eti o l o gi cz -
nym często sąbakterie przewodu pokarmowego (31).
Nalezy zwrócic uwagę na ewentualne wypływy ze
szpary sromowej, bądź ich ślady na brzusznej stronie
ogona i w okolicy dolnego spoidła sromu.
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Badanie palpacyjne macicy

Badanie ulttasonograf iczne macicy

B adani e ultras ono gr aftcznę pr zez pro stni c ę p ozw a-

nie macicy z pĄmu macicznego jest uznawane zawńny
mechanizm obronny przeciwko przewlekłym infek-
cjom macicy. Stwierdzono, iz klaczę podatne na en-

żenia j ej kurczliwo ś ci (27 ), Ob e cno ś ć pĘnu wew nątr z-

często mająprze
nograftczne jest
innych schorzeń

Badanie przez poohwę

do za\egania moczu w pochwie. U młodych klaczy



należy dokładnie zbadać okolicę błony dziewiczej
ponieważ poprzęczny fałd błony śluzowej możebyc
tak wysoki, iżw znacznym stopniu zwężawejście do
pochwy. Błona dziewicza,lub jej pozostałości mogą
stanowić przeszkodę porodową i przyczynić się do
powstania w czasie porodu przetoki prostniczo-po-
chwowej. Nierzadko w rejonie sperforowanej podczas
kryc ia błony dziew iczej powstaj ą żylaki. P o dcz as c ią-
ży żylaki mogąpękać dając kropelkowe krwawienie.
Małe przetoki, zrosty, otarciałatwiej zbadać wykonu-
jąc badanie przez pochwę ręką, Badając dokładnie
kanał szyjki macicy można zlokaltzować jej uszko-
dzenia i zrosty. Po badaniu waginoskopowym dobrzę
jest usunąć powietrze z dróg rodnych wykonując ma-
saż przez prostnicę.

Badanie miklobiologiGzne macicy
B ad anie bakterio 1o g iczne nalęży prz eprow adzić za-

równo w kierunku drobnoustrojów tlenowych, mikro-
aerofilnych i beztlenowców. Materiał do badania mi-
krobiologicznego pobiera się z trzonu macicy za po-
mocą j edno razowy ch,j ałowych wacików umieszczo-
nych w sterylnych kateterach domacicznych (komer-
cyjne zestawy) po uprzednim umyciu i odkażeniu sro-
mu oraz okolicy krocza. W celu dobrego nasączenla
jałowy wacik pozostawiamy w kontakcie z endome-
trium przez ok. 30 sekund. Przyczynąstanów zapal-
nych dróg rodnych uklaczy są drobnoustroje warun-
kowo chorobotwórcze głównie paciorkowce B-hemo-
lity czne (zwłaszcza S tre p t o c o c c u s z o o ep i d em i cu s),
Escherichia coli, Colynebacterium spp., Enterobac-
ter aerogenes, Aerobacter spp., Citrobacter spp., Pro-
teus spp. i Gardnerella vaginalis (18, 22, 3l). Znany
jest również udział bakterii beztlenowych w poporo-
dowych, osĘch stanach zapalnychdróg rodnych. Naj-
częściej diagnozowanym beztlenowcem jest B actero-
ides fragilis (21). Infekcje wywołane przez bakterie
bezwzględnie chorobotw ótczę nie stanowią wysokie-
go odsetka schorzeń macicy, jednak:że ze względu na
wysoką zakaźność stanowią duże zagrożenie dla ho-
dowli. Naj częściej wymienianymi drobnoustroj ami z
tej grupy są: Taylorella ecluigenitalis, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aLlreus i Klebsiella pneu-
moniae (I3, 25). Bakterie saprofityczne takie jak:
Streptococcus foecalis, Staphylococcus albus, czy
Neisseria sp. mogą zostac wprowadzone do światła
dróg rodnych w czasie pobierania materiału do badań
laboratoryjnych. Według własnych ob serwacj i często
za en d o m etrllls o dp owiadaj ą infekcj e mi e szane. Infek-
cje grzybicze sąrzadko pierwotną przy czynąschorzęń
macicy. Naj częściej są one następstwem wielokrotne-
go domacic znęgo podawania antybioĘków. Rozpozna-
wano stany zapalne macicy na tle Candida sp., Tri-
chosporon sp., Aspergillus sp. oraz Clyptococcus sp.
(5, 8, 9, 33).

Badanie DytologiDzne endnmetrium
Badanie cytologiczne komórek pochodzących z

macicy zwłaszcza w połączeniu zbadaniem bakterio-

lo gicznym umoż liwia uzyskanie p ełniej sze go obrazu
stanu macicy (16). Zalecane jest przeprowadzenieba-
dania cytologicznego w czasie gdy klaczjest w pełnej
rui. Uważa się, ze mechanizmy obrony miejscowej
macicy sąwtedy naj skuteczniej sze, dlatego stwierdze-
nie w tym okresie obecności bakterii i komórek zapal-
nych, wskazuje na endometritis. Matęriał do badania
cytologicznego mozna pobrać poprzęz wykonanie
w y ma^l z błony ś luz owej m ac i cy używ aj ąc p o dob n e -
go zestawu jak do badania mikrobiologicznego,bądź
przęzwypłukanie macicy pĘnem fizjologicznym i ba-
danie osadu z wypłaczyn. Badanie cytologiczne osa-
du z wypłuczyn jest bardziej wskazane, pozwala oce-
nić stan cytologiczny całej macicy, nie tylko w miej-
scu zetknięcia się wacika wymazówki z endometrium.
Rutynowo j ednak p obi era się wymazy maciczne, gdy ż
jest to sposób szybszy i łatwiejszy do wykonanta. Z
pobranego materiału wykonuje się preparat odcisko-
wy, który następnie utrwala się i barwi. Najczęściej
stosowanymi metodami barwienia preparatów cytolo-
gicznych są: Diff-Quick, Pappanicolau, HE, Shorra,
Giemsy. Chcąc lepiej uwidocznic bakterie czy grzyby,
mozemy zabarwić preparat innymi metodami np. me-
todą Gramma, lub błękitem metylenowym, W bada-
nym wymazie mogąbyć obecne zarówno komórki bło-
ny śluzowej macicy, jak i elementy morfotyczne krwi.
Uważa się, że w tozmazach od zdrowych klaczy nie
stwierdza s i ę ob ecno ś c i komórek o dczy nl zap alne go,
ewentualnie w niewielkiej ilości (6, 31). Fizjologtcz-
nie mogąone pojawió się po kryciu, wyźrebieniu, ph-
kaniu macicy i pobieraniu wymazu. Neutrofile , zwłasz-
cza ich formy mło do ci ane dominuj ą w obr azię cytolo -
glcznym klaczy z ostrymi, bakteryjnymi infekcjami
(I4,31). W chronicznych endometritach oraz zasto-
jach limfy w endometrium stwierdza się obecność lim-
focytów. Eozynofile mogą być obecne w preparacie
cyto 1 o giczn ym pr zy pneumometrze, p o p oro d zie, or az
po podrażnieniach błony śluzowej macicy środkami
le c znic zy mi (2 4) . Ob e c n o ś ć erytro c ytów, w y łączaj ąc
fizjologiczne przekrwienie w rui, może mieć miejsce
w ostrych stanach zapalnych macicy oraz po utazie,
biopsji, lub pobraniu wymazu. U klaczy,które groma-
dząmocz w macicy widoczne sąw preparacie cytolo-
giczny m krys ztałki wę glanu wapnia. Ob ecno ś ć strzę -
pek, konidioforów wskazuje na grzybtczy stan zapal-
nymacicy.

Endoskopia macicy
Bar dzo pomocną metodą diagnosĘczną j est hyste-

ro skopi a, pr zy uży ciu której można o cenić wy gląd en -
dom e tr ium, wykryć cysty wew nątrzmactczne, guzy )

zrosty,blizny, atakże pobrać wycinek błony śluzowej
ze ściany macicy (23,29). Przed badaniem endosko-
powym klacz powinnaprzejść wszystkie pozostałe ba-
dania układu rozrodczego, gdyż pozwala to mieć już
pogląd na istnienie ewentualnych zmtan patologicz-
nych w macicy i obecność w niej płynu. Hysterosko-
p i ę można p r zepr ow adzic zar ówno w o e s tru s jak i d i o -



estrus.Badanie to łatwiej wykonać w dioestrus, kiedy

od óww
bło efek-
cie h (np.

20 cm, są wyraźnie odgraniczone od endometrium,
kształtu sferycznego, lub cylindrycznego i jasnej bar-
wie. Trudniej jest zdtagnozować tym badaniem tor-

Biopsia macicy

magającymi korekcji chirurgicznej, z zapaleniem bło-
ny śluzowej macicy i ropomaciczemoraz przy wys!1-
wianiu świadectw o przydatności rozrodczej (11).

p ato 1o giczn e (I 2) . Zmiany, na które zwr acamy uwagę
w badaniu histologicznym to: degeneracja gruczołów
maclazny ch (m artwi c a gruc zoŁów, ftbt o za około gru -

ne po doświ etritis (tn-
okulacja,Sn klacze za-

kwalifikowv l7eya i Do-

gnostyki wewnątrzma-
Óicznych ronowa), Wy-
kazano s, ność tego ba-

dania. Wykonanie bowiem 3, 4-krotnie biopsji u zdro-
\\rych k\aczy w 5O-dniowym okresie czasu nie wpły-
nęło ujemnie na ich płodność (30),

P omo cne w ustaleniu pT zy czy n, j ałowieni a" klaczy
jest oznaczenie poziomu hormonów płciowych i okre-
ślenie statusu immunologrcznego macicy. W sytu-
acjach gdy wymienione badania nie pozwalająposta-
wić rorp o zn ania naleĘ także lw zglę dni ć de fekty chro -

mosomalne i wykonać badanie cytogenetyczne.
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STAN ZAKAZ,NYGH CHOROB ZWIERZĄT W POLSCE,
według danych Głównego lnspektoratu Weterynarii w sierpniu 2000 r.-)

1) WściekIizna zwierząt domowych - wystąpiła w 7 województwach, a mianowicie: kujawsko-
-pomorskim (2-2), małopolskim (2-2), mazowieckim (3-3), podkarpackim (2-2), podlaskim
(3-4), świętokrzyskim (2-2), warmińsko-mazurskim (8-20). Wystąpiła ona u 8 psów, 9 kotow
i 17 szlr bydła.

2) Wścieklizna zwierząt dzikich - wystąpiła w 1 1 województwach: dolnośląskim (1-1), kujaw-
sko-pomorskim (5-8), lubelskim (5-8), łodzkim (1-1), małopolskim (5-9), mazowieckim (9-
-12), podkarpackim (5-14), podlaskim (9-20), świętokrzyskim (5-9), warmińsko-mazurskim
(11-20), wielkopolskim (1-1), Wystąpiła ona u 11 jenotow,81 lisow,5 kun,2 borsuków,
1 sarny, 1 tchorza,1 lisa hodowlanego i 1 myszy.

3) Otręt bydła (lBR/IPV) - wystąpił w województwie opolskim (1-1).
4) Wirusowe zapalenie tętnic konia - wystąpiło w dwóch województwach:łodzkim (1-1) iwiel-

kopolskim (1-1 ).

5) Choroba Aujeszky'ego u świń - wystąpiła w województwie wielkopolskim (1-1).
6) Myksomaloza królików - wystąpiła w 10 wojewodztwach: dolnośląskim (2-2), kujawsko-

-pomorskim (1-1), lubelskim (1-1), małopolskim (1-2), mazowieckim (2-3), opolskim (1-3),
podlaskim (1-2), pomorskim (1-1), świętokrzyskim (3-5), warmińsko-mazurskim (2-3).

7) Zgnilec amerykański - wystąpił w 8 województwach: lubelskim (1-1), łódzkim (1-1), mało-
polskim (1-1), podlaskim (1-1), pomorskim (1-1), śląskim (1-1), wielkopolskim (2-6), zachod-
nio-pomorskim (1-1 ).

8) Zgnilec europeiski - wystąpił w województwie małopolskim (1-1),
9) Toksoplazmoza u kota - wystąpiła w wojewodztwie zachodnio-pomorskim (1-1).

10) Salmoneloza drobiu - wystapiła w 13 województwach: dolnośląskim (1-1), kujawsko-po-
morskim (5-5), lubelskim (2-2),lubuskim (3-6), łodzkim (2-3), małopolskim (1-1), mazowiec-
kim (2-7), opolskim (1-1) podkarpackim (1-1), śląskim (3-4), świętokrzyskim (2-3), wielko-
polskim (8-1 8), zachodnio-pomorskim (2-2).

t)w nawiasach podano Iiczbę powiatów i micjscorł,ości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprarvozdawczym


