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Stan zapalny błony śluzowej macicy określany mia-
nefii ropom aclcza j est naj częściej sp otykanym scho -

rzeniem narządów roztodczych u suk. Charakteryzuje
się gromadzeniem posokowato-ropnej wydzieliny w
powiększonej macicy, wypływami z pochwy i ogó1-

nymi klinicznyml ob_iawami chorobowyrni lub tylko
obj awami klini c znym I pr zy formi e choroby z zanknię-
tą szyjką macicy. Schorzenie to wynika z zapalenia
błony śluzowej macicy, zwykle występującego jako
p owikłani e zmian okre ślanych mianem torb i elowate -

go rozrostu błony śluzowej macicy - hyperplasia en-

dometrium cystica, szczególnie dotykając starsze suki.
Inne określenia tego schorzenia to cystic-hyperplasia-
pyometra-cornplex (8) lub endometritis-pyometra-
complex (I7,19).

Według Dow (8), Karczewskiego i wsp. (14), Blen-
dingera i Bostedta (1) ropomacicze występuje u suk w
wieku od 1 do I7lat. Częstotliwośctawzrasta jednak
wraz z wiekiem. Najwyższy procent suk z ropomaci-
czem stwierdza się u zwierząt w wieku 5 do 10 lat.
Naj c zę ś ci ej obj awy e n d o m e tri ti s występuj ą s p ontanicz-
nie po cieczcęw środkowym lub póżnymstadium die-
s tru s ( m eta e s ttu s). W zależno ści o d nasilenia obj awów,
choroba przebtegająca w formie endometritis chroni-
ca występuje pomiędzy 40 a 80 dniem po cieczce, na-
tomiast endometritis acuta możę objawió się bezpo-
średnio po cieczce, najczęściej w dniach pomiędzy 10

a a0 (8). Na jajnikach obserwuje się w tymczasielicz-
ne ciałka żółte (ryc.1). Ropomacicze występuje czę-
ściej u suk, które nie były dopuszczane do rozrodu lub
nie rodziĘ (8, 14, 16).

Etiopatogeneza

proestrus estlus i diestrus.
W proesttus na kilka dni przed szczytem LH do-

chodzi do wzrostu stężenia estrogenow z wartości pod-
stawowych około 20 pglml do ponad 60, po czym stę-
żenie tego hormonu gwałtownie spada i już w czwar-
tym dniu rui osiąga ponownie wartości podstawowe
pontżej 20 pglml.- 

Poziom progesteronu wzrasta jeszczeprzed owula-
cją co łączone jest z wczesną luteinizacją warstwy
ziarnistej pęcherzyka. W chwili szczytu LH waha się
między 2-4 nglml natomiast w chwili owulacji osiąga
warlości od 4-10 nglml. Najwyższe stężenie progeste-
ronu notowane jest około 20 dnta diestrustj.30 do 50
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Rl,c. l. Ciałka żółte na jajni- Ryc. 2. Jajnik suki chorej na

kach suki z roPomaciczem 
iffiffii.'.?il'jr".'.'ł'-1-:';

ng/ml. Od 20 dnta diesftu, :i'd.Tj zamierając1, oocyt,

a3 koncate1 fazy cyklu stę- HExl0

żenie progesteronu wolno

now a gę hotmonalną i wywoływ ać zmtany p ato l o gi cz -

ne w ścianie macicy i funkcji jajników. Podanie proli-

kach naturalnych nie powinny przekraczać wartości

w nadnerczach psów jest wysoka i narasta z wiekiem.
Podobnie gruczolaki przysadki są takze opisywane u

Ryc.3. Jajnik suki chorej na Ryc.4. Jajnik suki chorej na

ropomacicze - proliferacja ropomacicze, widoczna ma-
komórek zrębu jajnika i solva luteinizacja komórek
osłonkiwelvnętrznej pęche- warstwyziarnistejpęcherzy-
rzyka jajnikowego. HExlO ków jajnikowych drugiego

rzęda oraz znacznego stop-

starszych zwierząt.W opi- iTj;"*'*ienie,jajnika'
nii niektórych autorów

kotek obserwuje się silną atonię macicy (3).

Histopatologia jajników i macicy suk
z 10pOmaclGzem

w jajnikach towarzyszących zespołowi rozrostu tor-

biólówatego i ropomacicza jest podobny, a stopień
nasilenia tych zmian koreluje ze stopniem zaawanso-
wania zmtanw endometrium. Zmiany strukturalne w
jajnikach obserwowano już u suk w wieku 2,5 roku, a

m]anowicie : występowanie małych torbieli pęcherzy-
kowych (j ako wyraz zaburzęnia owulacj i) (ry c, 2), roz-
rost osłonki wewnętrznej pęcher zykow j ajnikowych



Rl.c. 5. Jajnik suki chorej na Ryc. 6. Jajnik suki chorej na
ropomacicze - na tle obfitej ropomacicze - proliferacja
tkanki zrębu jajnika widocz- komórek zawierających żół-
ne pęcherzyki jajnikowe ze ty barwnik zlokalizowanych
szkliwieniem błon podstaw- w części rdzennej jajnika.
nych i osłonki przejrzystej. HEx20
HEX10 

utworzone przezwpukle-
nie się tego nabłonkaw bardzo włóknisty zrąb częśal
obwodowej jajnika (ryc. 7).W grupie starszych suk,
obok zmian w budowie mikroskopowej jajników wy-
wołanych zaburzęniami hormonalnymi, występuj ą
zmiany typowe dla procesu starzenia się tego narzą,
du.

Analtza porównawcza zmtan mikroskopowych w
jajnikach i macicy suk umożliwia przedstawienie na-
stępującej hipotezy dynamiki zmian w endometrium.
W początkowej fazie choroby dochodzi do rozrostu
torbielowatego gruczołów endometrium (ryc. 8). Na-
stępnie pojawia stęw endometrium naciek złożony z
komórek monoj ądrzasĘch, w przewadze sąto komórki
plazmatyczne (ryc. 9). W następnej fazie obserwuje
Śię transformację nabłonka powierzchownego endo-
metrium w komórki jasne, o kształcie uwypuklonym
do światła macicy i jasnych pęcherzykowatych jądrach.

Według De Cock'a i wsp. (6) sąto kornórki z upośle-
dzoną ekspresj ą receptora estro genowego. Komórki te

ul
To
m
ulega nabłonek gruczołowy coraz głębszych warstw,
aż obejmuj ę całę endometrium. Równocześnie poja-
wiająsię liczne granulocyty, zarówno w świetle maci-
cy jak i gruczołów, jakowyrazpowikłania zakażęnięm
ropnym. W przyp adkach zaaw ans owane go zap alenta
ropnego i duzego stopnia zmlan rozrostowych i tor-
bi e lowatych w gruczołach, ob s erwowano także zmta-
ny w warstwie mięśniowej macicy takie jak: endome-
trosis (ry c. 1 1 ), nacieki zapalne okołonaczyniowe oraz
zmiany wsteczne we włóknach mięśniowych.

Reasumując powyższe można określić, że rozwój
zapalenta ropnego błony śluzowej macicy jest uwa-
runkowany p ierwotnie lub wtórnie występuj ąc yml za-
burzeniami endokrynowymi w równowadze fizjolo-
gicznej e stro geny/pro ge steron, z t ówno częsnym spad-

Ryc. 7. Jajnik suki chorej na
ropomacicze - proliferacja
nabłonka pokrywowego jaj-
nika oraz torbiele po,tvstałe z
rl,puklenia tego nabłonka.
HEx10

Ryc. 8. Rozrost torbielowa-
ty gruczołów enelometrium.
HEX10

Ryc. 9. Naciek zapalny w en- Ryc. 10. Proliferacja nabłon-
tlometrium suki złożony z ko- ka endometrium, zwraca
mórek monojądrzastych. uwagę charaktertransfor-
Widoczna przewaga komó- mowanego nabłonka po-
rekplazmatycznych.HEx20 wierzchownego. HEx40

kiem odpomości ogólnej zwlązanym z fazącyklu, a
także wiekiem suki. Stwierdzenie to można oprzęc o
obserwacje, w których typowym zmianom torbielowa-
tego rozrostu błony śluzowej macicy towarzyszy ko-
mórkowy naciek zapalny o przewadze komórek mo-
noj ądrz a s tych. W lttęr atur ze b rakuj e danych doĘ czą-
cych statusu immunologicznego suk z pyometrią któ-

ry bez wątpliwości ulega tęż zmianom.

łakażenia macicy p]zy lopomaoiozu

W eti op ato genezie rop omac icz a w ażną r ol ę o dgry-
wa predysp ozycjamacicy do zakażeńw fazie diestrus,
w której wobec zmniejszonej czynności skurczowej
tego narządu i wzmożonej sekrecji możę dochodzić
do namnażania się drobnoustroj ów. D o naj czę śc iej izo -
lowanych drobnoustroj ów z przypadków ropomacicza
należy E. co]i (ponad 50% stwierdzonych zakażeń).
Inne drobnoustroje do Staphylococcas sp.) Sreptococ-
cus, K]ebsie]]a, Pseudomonas, Actinomyces (18). W



Ryc. 11. Enclometrosis macicy
HEx10

suki chorej na ropomacicze,

R_vc. 12. Ropna wydzielina po nacięciu rogu macic1, suki cho-

re.i na ropomacicze

Ryc. 14. Obraz ultrasonograficzny przekrojów rogu macicy
siinie wypełnionego wydzieliną ropną. Aparat Aloka, sonda

liniowa 5,0 MHz

- przy ropomaciczu Znacznęgo stopnia - powięk-
szenie rozmi arÓw brzlcha,

średnicy hzonu i rogów macicy stwier-

dz i w obrazie USG lub RTG (ryc. 14),

- polidypsja,
- utrata apetytu,

- apatla,
-wymioty, mogące świadczyć o postępującej intok-

sykacji,' 
- pódwyZszona temperatura ctaŁa (w ciężkich przy-

padkach Ź objawami intoksykacji moż_ebyć subfizjo-
iogicznie niska - rokowanie ostrozne lub złe),

-- 
znaczrre podwyższenie liczby leukocytów, często

powyżej 20 000/mm3,- 
- rnicrnego stopnia zabltzentarównowagi kwas.o-

wo-zasadowij polĆgające na przesunięciu pH Ęvyi z
],440 u suk zdrówy ch do 7,25 1 z ropomac |czem. Rów-
dież ,nacrnemu zmniej szeniu ulega Tęzęrwa alkalicz,
na HCO, do 15,3 lzwlerząt chorych w porównaniu z
kontrolnymi, u których wyniosła 2ż,7 (2).

Rozpoznanie

Rozpoznanie opiera się o następujące elementy sche-

matu badania:

- wlłvi ad, w ktorym szcze góInąuwa gę naleĘ zvv r ó -

cić naodstęp czasu od cieczki u chorej suki, objawy
zewnętrzne ropomacicza np. wyciek z pochwy i inne
ogólne choroby,-- 

badanie kliniczne ogólne i narządów rczrodczych
w tym omacywan 1ę poprzęzpowłoki br zuszt(e macicy
or az w ziemikowanie p o chwy,

- badanie ultrasonograflczne ewentualnie rentge-

nowskie, które jest istotnym elementem Tozpozflanta
choroby,

- baóania laboratoryjne krwi głównie w celu okre-
ślenia liczby leukocytów;przy intoksykacji istotne jest

określenie szerokiej gamy parametrów krwi w tym
równowagi kwasowo zasadowej i ewentualnej korek-
ty kwasicy przed zabie giem operacyJ nym,' 

- badanii bakteriologiczne, które jest badaniem
dodatkowym mogącym mieć ewentualne znaczęrLlę

Ryc. 13. Posokowaty charakter wydzieliny gromadzącej się

w macicy chorej suki

Obiawy kliniczne

Najczęściej obserwowane objawy kliniczne to:

- wypływ z pochwy o charakterze ropnym lub po-
sokowato-ropnym (ryc. I2 i I3),



przy podejmowaniu próby leczenia początkowych sta-
dtow endometritis.

W diagnostyce różnicowej należy wykluczyć stany
zapalne oraz gnzy nowotworowe pochwy, przedłużenie
się cieczki, schorzenia nerek tpęcherza moczowego.

Leczenie

Najbardziej skuteczną metodą leczenia pyometry

stanie ogólnym suki rokowanie jest pomyślne. U suk

mi toksemii, wstrząsu , przy silnym odwodnieniu, za-
burzeni ach równowa gi kwas owo -zas adowej, zaburze -
ni ach funkcj i nar ządow mi ąż s z owy ch - nale ży p o dj ąć
ukierunkowanę dziaŁania mające na celu poprawę sta-

nu ogólnego iprzygotowanie zwterzęcia do operacji,
Skuteczność metody chirurgicznej za|eży od stanu
ogólnego zlvierzęciai waha się w granicach 80 do 90%o.

I stni ej e takżę możliwo ś ć ovari ohystere ctomi i meto dą
laparoskopową (15).

Wr az z poznaniem szcze gołowym etiopato ge,nęz.y

ropomacicza pojawiły się nowe koncepcje podjęcia
leczęnta zachowawczego. Istotne jest to szczególnie
w przypadku wartościowych hodowlanych młodych
suk, które zabieg ovariektomii eliminuje z rozrodu.
Celem terapii zachowawczej jest opróżnienie macicy
z p ato\o gicznej zaw artoś c i, e liminacj a c zynnik a zakaź-
nógo oraz stworzenie warunków do morfologicznej
odbudowy endometrium. Leczenie zachowaw cze ma
szansę powodzeni a w przypadkach wczesnych po sta-

ci endometritis-pyometra-komplex. Jako lek opróznia-

ciała 3x dziennie przęz 8 dni, lub w dawkach wyso-
kich minimum 100 pLglkgmasy ciała przez 5 do 9 dni
( 1 1 ). Podejmuj ąc leczenie prostaglan dyną należy
uwz gl ę dni ć fakt obj awów ub o c zny ch l, zr ożntcowanej
osobniczej tolerancji na ten lek. W 1999 r. pojawiło
się doniesienie o możliwości aplikacji prostaglandy-
ny dopochwowo po 150 pglkg masy ciała razlub dwa
razy dzienntęprzez 3 do 10 dntprzy osłonie antybio-
tykowej (9). W 86,6Yoprzypadków obserwowano peł-
ne wyleczenie potwierdzonę w badaniu ultrasonogra-
ftcznym brakiem wydzieliny w świetle macicy. Do-
datkowym pozytywem takiej drogi podawania prosta-
glandyny był brak objawow ubocznych.

Obiecuj ącą metodą leczenia ropom acicza jest zasto-
sowanie antyprogestagenów - RU 46534 (4). Po ta-
kim leczeniu zaobsetwowano u dwóch suk urodzenie

dwóch zdrowych miotów. Jedną zmetod leczenia ro-
pomaclczajest kateteryzacja szyjki i opróżnienie ma-
Óicy (21). W niektórychprzypadkach przejście barie-

ry szyjkijes
W przypa astosowanieznalazĘ

etsan oraz Revet
i wymaga dodat-
terapii homeopa-

zachowawc zym endometritis i ropomaci cza w szere-
gl przypadkach konieczne jest wykonanie zabiegl
ovariohysterectomii.
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