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Kliniczne i podkli lzo-
wej macicy są częst roz-
rodzie koni, a co za strat

trzymante łożyska, brak szczelności dróg rodnych, a kresie oceny histologicznej, Wydaje się jednak, że

metn ale najpierw musimy ustalić czy mamy do czy-
nienia z endbmetritis, bo sam dodatni wynik badania
bakteriologicznego na ogoł nierozstrzyga o zapaleniu
błony śluzowej macicy.



W prezentowanych b adaniach porównano pr zy dat-
ność badań ultrasonograftcznych i cytologicznych do
oceny stanll endometriumklaczy mając nadzieję, że
przedstawione wyniki ułatwią lekarzom weterynarii
zajmującym się rozrodem koni diagnozowanię endo-
metritis oraz zachęcą ich do wykonywaniabadan cy-
tologicznych we własnym zakresie.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 104klaczach róznych ras,

w wieku 2-23 7at, wykazujących problemy w roztodzie,
pochodzącychzróżnych ośrodków hodowli w Polsce. Do
badań wybierano zwierzęta nie będące w rui. Po przepro-
wadzeniu wywiadu oraz rutynowego badania klinicznego
przystępowano do badania narządl rodnego klaczy przy
pomocy ultrasonografu (Skaner 480 finny Pie Medical) z
głowicą liniową 5 MHz. W badaniu tym zwracano szcze-
gólną uwagę na: wymiar poprzeczny rogów i szyjki maci-
cy, obecność wysięku w świetle poszczególnych odcinków
tego narządu, grubość błony śluzowej i obecność fałdów,
występowanie patologicznych tworów (cysty) w obrębie
macicy. Następną czynnościąbyło odpowiednie przygoto-
wanie zwierząt i pobieranie wymazów ze światła macicy w
celu wykonania badań cytologicznych i bakteriologicznych
(wyniki bakteriologii w druku - Bull, Vet,Inst, Pulawy).
Do wymazow uzyto sterylnych (ednorazowego użytku)
kateterów francuskiej firmy IMV. Pobrany materiał rozma-
zywano na szkiełku, następnie suszono (24 godz.) i bar-
wiono metodą MGG (May-Griinwalda i Giemsy). Wyko-
nany preparat oglądano pod mikroskopem plzy powiększe-
niu ok, 100-krotnym. Obecność granulocytów ze względu
na niejednorodność preparatu określano w l00 polach wi-
dzenia.Intensywność stanu zapalnego oceniano na podsta-
wie liczby granulocytów stwierdzonych w wymazie:

I' - pojedyncze granulocyty w niektórych polach widze-
nia (brak stanu zapalnego),

IIo - obecność rnałej liczby granulocytów w niektórych
polach widzenia (mierny stan zapalny),

lll' - duża Iiczba granulocytów w niektórych polach wi-
dzęns,a (średni stan zapalny),

IVo - duza liczba granulocytów we wszystkich polach
widzenia (intensywny stan zapalny).

Wyniki iomówienie
Z przeprowadzanych wywiadów wynikało, żę ba-

danę k|acze w wielu przypadkach nie zostały zaźre-
bione w trakcie ostatniego sezonu rozrodczęgo, kilka
zw ier ząt p oroniło, były też klac ze, u któ ry c h na stąp ił a
resorpcja zarodka we wczesnej fazie, Częśc zntchbyła
leczona pr zez miej scowe go Iekar za hormonalnie (e s -

trofanem), u kilku ze względu na obserwowany wy-
pływ z dróg rodnych dokonywał on wlewów doma-
cicznych penicyliny i streptomycyny. Mimo tego nie
doszło do zażrębienia w kolejnych rujach. U około 25
klaczy stwierdzono różne go r o dzaju nieprawidłowo -
ści w obrębie sromu, np. nieszczelnośó, zapadnięcie
w kierunku szyjki, wydfużenie ,blizny po pęknięciach
itp. Taka sytuacja sprzyjałaprzedostawaniu się kału i
innych zanleczyszczęh do pochwy, co mogło powo-

dować zakażęnię dróg rodnych. W dwu przypadkach
obserwowano śluzowo-ropny, a w jednym pienisty
wyciek z drog rodnych. Badaniem ginekologicznym
pIzęz prostnicę u większościklaczy stwierdzano po-
większenie i/lub rozpulchnienie macicy.

B adani e ultras ono gr aftczne w ykazało, że macic a 2 4
klaczy była powiększona i za-wteraŁa wysięk (tab. 1).
IJ 2I klaczy stwierdzono zl\acznę powiększenie ma-
cicybez wysięku, u trzynastu wykazano cysty w bło-
nie śluzowej macicy, u 7 jeden z rogow macicy był
powiększony i zawierałwysięk, w dziesięcil przypad-
kach wysiękznajdował się w trzonte maclcy, u kolej-
nych 5 klaczy endometrium było pogrubione, u 5 je-
den z rogów był powiększony i nie zawierał wysięku,
a u 2 obselwowano zarodek ulegający resorpcji we
wczesnej fazie rozwoju. Obraz ultrasonograftczny a
I7 klaczy nie wskazywał na istnienie zmian patolo-
gtcznych w obrębie macicy, ale badanie cytologiczne
u I0 z nich wykazało stan zapalny II stopnia, u jednej
III' i podobnie u j ednej IV'. Ęlko u 5 klaczy bez zmian
patologicznych w obrazię USG nie wykazano stanu
zapalnego. U większości badanych klaczy najczęściej
stwierdzano badaniem cytologicznym IIo zaawanso-
wania procesu zapalnego (55 klaczy), co sugeruje, ze
naj czę ś ciej występ ował mierny stan zap alny en d om e -

trium. Piętnaście klaczy miało średni stan zapalny
(III"), a 12 intensywny (IV").

Przęanaltzowano też częstotliwo ść występowania
zmianpatologicznych w obrębie macicy w zależności
od wieku klaczy (tab. 2). V/śród badanych zwterząt
najliczniejszągrupę stanowiły klaczę w wieku 3,5-i0
lat (61 sztuk). W tym przedziale wiekowym macica
była prawidłowa w obrazie USG u 13 zwterząt. Ob-
serwowano też: powiększenie macicy bez obecności
wys ięku (I 2 klaczy} występ owani e cyst (9 klacry) or az
p owi ęks z eni e mac i cy zaw ier aj ąc ej wy s i ęk (I 3 klaczy) .

IJ trzechklaczy stwierdzono wysięk w trzonie maci-
cy, u trzech powiększony był tylko jeden róg, w któ-

rym ob e cny był ńwnież wysięk. Natomiast u 4 klaczy
stwierdzono pogrubienie endometrium, u 3 powięk-
szenie jednego rogu i u 1 zarodek ulegający resorpcji.
W grupie 40klaczy najstarszychtzw. wieloródek (11-
23 lat) obserwowano najliczniej powiększenie macic
z dużąilością wysięku (11 klaczy) . U trzech stwier-
dzono cysty, 3 macice byĘ prawidłowe. W 7 przypad-
kach zaobserwowano wysięk w trzonie macicy, po 6
klac zy z te go pr ze dziaŁu wi ekow e g o vrrykazyw ało p o -
większenie jednego rog.: z wysiękiem oraz powięk-
szenie macicy. U dwóch klaczy stwierdzono powięk-
szenie jednego rcgabez wysięku, u 1 zarodek w trak-
cie resorpcji i u 1 pogrubione endometrium. Badano
też3 pierwiastki, u których obraz USG wykazaŁpo-
większenie jednego roga z wysiękiem (I przypadek),
.podobnie u 1 zaobserwowano cysĘ śródścienne, a jed-
na ztychklaczy miała macicę bęz zmtan patologicz-
nych.

Analizęnasileniazmianzapalnychwróżnychprze-
działach wiekowych przedstawia tab.3, U klaczy w
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Tab. 1. Nasilenie stanu zapalnego w różnych niepralvidłowościach rł,obrębie macicy stwierdzanYch PrzY PomocY USG u klaczY
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Tab. 3. Nasilenie stanu zapalnego
przedziałach wiekorvych u klaczy
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UÓSe iciany macicy wynosi od 2 do 3 mm, a błony
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zie dioestrus gromadząwysięk w macicy mają skró-
cony okres międzyrujowy, co wiĘe się z obniżeniem
źrebności i częstymi ronieniami. Przypuszcza się, że
zalegante w macicy wysięku zapalnego przyspiesza
luteolizę ciałka żohego i doprowadza do poronienia
(1). Interesujące jest opisane niedawno zjawisko wpły-
wll osocza naslenla na właściwości obronne wysięku
macicznego. Okazuje się, ze osocze nasienia możę
mieć hamuj ące działanie na aktywację komplementu i
chemotakcj ę granulocytów, co dodatkowo obniża wła-
ściwości wysięku macicznego do walki zinfekcją(27).
U klaczy najstarszych dochodzątu jeszcze zmiany
wsteczne prowadzące do pogrubienia endometrium i
pojawiania się tworów patologicznych takich jak cy-
sty, mięśniaki do zmian nowotworolvych włącznie (6,
11, 18, 20), Niestety aby prawidłowo rozpoznaó tło
występujących zablłzeń i podjąć odpowiednie Iecze-
nie należy wykonać cały szeregbadań.

Użycie ultrasonografu pozwala w sposób szybki
z aob s erwować p owięks zenie narządl. ob ecno ś ć pĘ-
nóq cyst, gvów itp. Nie można jednak w ten sposób
z całąpewnością stwierdzić istnienie stanu zapalne-
go. Przeprowadzone badanta potwierdziły, że mimo
nie do strze żęnta zmian p ato 1o gi cznych w macicy pr zy
pomocy USG, badanie cytologiczne wykazaŁo endo-
metritis oraz, że stanom zapalnym rozpoznawanym
meto dą cytolo gic zną nie zaw sze tow arzy szą zmiany
anatomtczne wykazyr;vanęptzy pomocy USG, Nie za-
uwazono też wyrażnych prawidłowości pozwalaj ących
określić, że danym zmianom patologicznym w obrę-
bie macicy towarzyszy konkretne nasilenie zmian za-
palnych. Badania Lietza W. (14) dowodząnatomiast,
że istnieje stosunkowo wysoka zgodność pomiędzy
wynikami badańbakteriolog iczny ch i cytologicznych
(ok. 68%), czego nie udało się potwierdzic w aż tak
wysokim procencie w badaniach własnych (w druku
Bull. Vet. Inst. Pulawy). Wskazaniem do terapii jest
wykazante oprócz zmian anatomicznych tego nalzą-
du, również stanu zapalnego, np. na podstawie wyni-
ków badania cytologicznego wymazów z endome-
trium.

Przeprowa dzone b adani a vnrykazały, ze zasto sowa-
ntewyŁącznie techniki USG jest niewystarczające dla
prawidłowej oc eny stanll en d om e tri um klaczy or az, że
najczęściej spotykane zmianyw obrębie macicy, stwier-
dzanęprzy lżyciuUSG u klaczy z problemami w roz-
rodzie, polegają na powiększęnlul tego narządl i na-
gromadzeniu się w nim dużej ilości wysięku. U kla-
czy Ęch stwierdza się najczęściej miemy stanzapalny
w obrębie endometrium.
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