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Częstotliwość występowania porodów patologicz-
nych u klaczy waha się w zależności od rasy od 40ń
(pełna krew) do I0%o (klacze zimnokrwiste) ogólnej
Iiczby porodów (3). Ze względu na długie kończyny i
s zyj ę, naj c zęsts zą pt zy czy ną wy s tęp o w an ia zabur zęń
w przebiegu porodu jest nieprawidłowe ułozenie tych
części ciała (6). Pomimo, że odsetek porodów patolo-
gicznych u klaczyjest niski, każdaprzeszkodaw ptzę-
biegu porodu u tego gatunku stanowi bezpośrednie
zagrożenie dla życia płodu jak również dla zdrowta,
pr zy szłej pło dno ś ci, a w skraj ny ch pr zyp adkach ży cia
matki. Za główne pr zy czyny takie go stanu rzeczy moż-
naprzyjąćbardzo silne bóle porodowe u klaczy, słaby
zw iązek ło żyska pło du z macic ą(łożysko r o zpr o szo -
ne, nabłonkowo -ko smówkowe), dużąwr ażItwo ś ć koni
na zakażenie i intoksykację oraz cechujący je tempe-
rament, ktory przy zaniepokojeniu i silnych bólach
mo że utrudni ać pr zepr ow adzanię p omo cy p oro dowej
oraz by c przy czyną gwałtownych zachowań zwierzę-
cia, zagr ażających j e go b ezpte czeńs twu. Z tych w szy st-
kich względów rozpo zl7anle przy czyny utrudnienia
porodu oraz wybranie optymalnej techniki pomocy
porodowej pozwalające na szybkie jego rozwiązanie,
decydują często o życtu płodu oraz zdrowiu i przy-
s złej karier ze r o zt o dczej klaczy.

C elem b adań była analiza czę s totliwo ś c i występ o -
wania różnych przyczyn porodów patologicznych u
klaczy oraz omówienie zastosowanych metod pomo-
cy porodowej.

Matetiał imetody
Analizą obj ęto p oro dy u klaczy wymagaj ąc e i nterw en-

cji lekarsko-weterynaryj nej, rozwtązywane pTzez pracow-

ników Kliniki zarówno w Klinice jak teZ w terenie w la-
tach 1995-2001. W tym czasie została udzielona pomoc
porodowa 4J klaczom, z ktorych przeważającą część sta-
nowiły klacze ciężkic, typu zimnokrwistego (37), przyjęto
również 7 klaczy półkrwi oraz 3 klacze rasy kuc szetlandz-
ki. Po wstępnej ocenie stanu ogólne go otaz badaniu położ-
nlczym, podejmowano decyzję jaką rnetodą udzielona zo-
stanie pomoc porodowa. Ekstrakcję płodu przy użyciu
zwiększonej siły oraz zablegl fetotomii przeprorł,adzano w
miarę mozliwości na zwierzęciu stojącym w znieczuleniu
zewnątrzopol1owym, operacj e cesarskiego c i ęc ia przep ro-
wadzano w znięczulęniu ogólnyrn z cięciaw linil białej lub
w prawej słabiźnie.

Wyniki i omówienie

Po śród omawianych porodów naj częściej obsetwo-
wano przodowanie główkowe (35 przypadków). Naj-
wi ę c ej ni eprawi dłowo ś c i pr zy takimprzo dowaniu do -
tyczyŁo zawinięcia główki (18 przypadków), często
występuj ąc ę go wr az z r otacj ą gŁo!\ry i szyi ( 5 pr zyp ad-
ków), co powodowało, że głowa płodu wyczuwalna
była po stronie bocznej i ułożona żuchwąku górze. W
4 z omawianychprzypadków zawinięcie główki mia-
ło charakter staĘ (skrzl,wienie i usztywnienie kręgów
szyj nych) i z r e guły tow ar zy szyło mu zntekształc enię
czaszki. W jednym przypadku przy zawtnięciu głowy
fuebię żyło i po ręcznej repozycji tej nieprawidłowo-
ści ułożenia, udało się przeprowadzić ekstrakcję ży-
we go pło du. We wszystkich p ozo s tały ch pr zyp adkach
płody były martwe, a porody rozwiązywano w więk-
szości po wcześniejszym odcięciu głołrry wraz z szyją
przy użyciu fetotomu Thygesena.



Nieprawidłowe ułożenie kończyn przednich było
d-gą co do częstotliwości przeszkodą porodowąze
strony płodu przy przodowaniu główkowym (I4 przy-
padków). Obserwowano jedno lub obustronne zapar-
cia nadgarstkowe (6), łokciowe (2) oraz barkowe (6),
W większości przypadków nieprawidłowe uŁożenia
kohczyn przednich udało się zreponować, stosując linki
porodowe oraz szczlldło Kiihna. W dwóch przypad-
kachprzy zaparciu barkowym, poród rozwlązano po
odcięciu źIe ułożonejkończyny wraz z głową, Warty
opisania wydaje się jeden szczegóIny przypadek, w
którym po zreponowaniu prawostronnego zaparcla
barkowego nie można było zlokalizować lewej przed-
niej kończyny. W trakcie szczegółowego badania pło-
du, w okolicy jego lewego barku stwierdzono twór
wielkością i kształtem przypominający ,,klłze skrzy-
dełko". Rozpoznanie opisanego tworu jako niedoro-
zwiniętej kończyny lewej przedniej, pozwoliło na eks-
trakcję płodu przy uĘciuzwiększonej siły.

Wszelkie nieprawidłowo ś ci p o stawy tow ar zy sząc e
przodowaniu główkowemu (dolna - 2 przypadki oraz
boczna - 6 przypadków), udało się zreponować po
wcześniejszym wprowadzęntu obu kończyn do kana-
łu rodnego.

U dwóch klac^] pr^] przodowaniu główkowym zdia-
gnozowano skręt macicy. W obu przlpadkach macicę
udało się zreponowaó, a poro dy ronviązać bezkrwawo.
U I klaczy, przoduj ący głową płód oceniono j ak o b ez-
względnie za duĘ i wykonano fetotomię całkowitą,

Przodowanie pośladkowe wystąpiło u I0 Hacry. Przy
zaparciu skokowym, w pierwszej kolejności próbowa-
no przeprowadzic repozycję (4 przypadkl), a w razie
niepowodzenia decydowano się na fetotomię (2przy-
padki), Przy zaparciach biodrowych wykonywano z
reguły fetotomię (4przypadki). W trzech przypadkach
płody znajdow aĘ się w nieprawidłowej postawie b ocz-
nej, w jednym przypadku w postawie dolnej.

U trzech klaczy podczas wstępnego badania klinicz-
nego stwierdzono perforację macicy. Dwie z ntch, ze
względu na zŁy stan ogólny oraz obecność zmienio-
nychzapalnie jelit w kanale rodnym, poddano eutana-
zji. W trzęcim przypadkl pęknięcie macicy zostało
zeszyte z dojścia przęz pochwę iklacz powróciła do
zdrowta. Podobnie, ujednej zklaczy podczas kontroli
po wykonanej fetotomii w górno-bocznej części skle-
pienia pochwy, w okolicy szyjki macicy stwierdzono
sięgającą do jamy otrzewnowej perforacj ę.Po zaszy-
ciu rany wykonanym z dojścia ptzez pochwę, klacz
wyzdrowiała.

DwŃrotnie podczas ekstrakcji płodu przy użyciu
zwiększonej siĘ doszło do zejścia śmiertelnego kla-
azy w ciągu kilkudziesięciu sekund po ekstrakcji pło-
du. W obu przypadkach sekcja wykazała, żebezpo-
średniąprzyc4mą śmierci było pęknięcie tętniaka aorty
brzusznej i gwałtowne wykrwawienie się do jamy
otrzewnowej.

Jedynie w trzęch przypadkach podczas wstępnego
badania klaczy zdiagnozowano obecność żywych pło-

dów Jeden z płodów po wydobyciu był martwy, drugi
padł mimo intensywnej opieki w ciągu pierwszej doby
po porodzi e, trzecie źrebię przeżyło.

Decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia podejmo-
wano w sytuacji, w której udzielenie innego rodzaju
pomocy porodowej uznano za niemożIiwe lub obar-
czone zbyt dużymryzykiem. Zabieg cesarskiego cię-
cia pr zepr owadzono u 7 klaczy. W 2 pr zyp adkac h płó d
przodował grzbietem (postawa boczna, położenie po-
przeczne) utrzęchklaczy, zbyt silnie obkurczona ma-
cica uniemożItwiaŁa jakiekolwiek manipulacje. U jed-
nej klaczy p omimo prawidłowe go ustawieni a o s iągal-
nych częśct cińa normalnej wielkości płodu przodu-
jącego głową nie było możliwości jego ekstrakcji po-
mimo zastosowania zwiększonej siły. Po wykonaniu
zabiegu cesarskiego cięcia okazało się, że przeszkodę
stanowi Ę wro dzon e zniekształceni a ty lnych końc z5m,
nieosiągalne podczas manipulacji manualnych w dro-
gach rodnych, a powodujące staĘ ich przykurcz w sta-
wach skokowych. Zabteg cesarskiego cięcia przępto-
wadzono również w przypadku zdiagnozowanego u
płodu wodogłowia.

Przyp adki nie o dzwiercie dlaj ą w pełni fakty czne go
udziała p o szcze gólnych nieprawidłowo ś c i w o gólnej
liczbię utrudnionych porodów lklaczy. Wynika to z
faktu, żę klaczę często kierowane są do kliniki po
wcześniej s zy ch próbach udzielenia pomocy porodo-
wej przezlekarzy w terenie, ktorzy ze względuna brak
odpowiedntego zaplecza t narzędzi odstąpili od jej
udzielania w bar dziej skomplikow any ch prąlpadkach,
Stosunkowo rzadko więc trafiają do klinikiklacze z
płodami, u których wystąpiło np. często spotykane
zaparcie nadgarstkowę, czy tez porody wymagające
j edynie uży cia zwiększonej siĘ. Należy zaznaczy ć, że
opisane poszczególne przeszkody porodowe wielokrot-
nie występowały równocześnie u jednego płodu, pod-
czas tego samego porodu i z tego względu liczba po-
szcze gólny ch pr ze szkó d p oro dowych prze d s tawi o na
w tab. I przevłyższaltczbęprzyjętych ogółem klaczy.

Spostrzeżenia własne, że u klaczy typu ciężkiego
istniej e vnryższe prawdopodobieństwo wystąpienia po-
wikłań w trakcie porodu w porównaniu do klaczy go-
rąc okrwi stych, p okryw a się z danymi prz edstawiony-
mlprzez innych autorów (3). W niniejszych badaniach
niemożliwe było jednak precyzyjne określenie często-
tliwo ś ci występowania tych zabur zen wśród r óżny ch
typów koni, ponie w aż nię znanaj est dokładn a liczb a
populacji koni poszczegolnychłpów na terenie, któ-
ry obejmowałybadania. Nie ma również wąĘliwości,
że klaczę gorącokrwiste w przeważającej większości
znaj duj ą się po d znacznie lep szą opieką weteryn aryjną
ntżklaczezimnokrwisteiztegowzględuczęściejudzie-
lana jest u nich szybka, fachowa pomoc na miejscu.

Zwraca uwagę wysoki odsetek utrudnionych poro-
dow przy przodowaniu pośladkowym. Przewyższa on
w znacznym stopniu częstotliwość występowania ta-
kiego przodowania przy porodach spontanicznych
gdzie przodowanie główkowe stanowi około 99Yo



wszystkich porodów (6) i świadczy,
że przodowanie pośladkowe u koni
obarczone j est wysokim zagrożentem
wystąpienia powikłań.

Znaczna ilo śc czasu upĘwaj ąca od
zap o czątkowania p orodu do z gło sze-
nia klaczy do kliniki powoduje, że
klaczę znajdrąąsię z reguły w złym
stanie ogólnym, a płody w pIzewa-
żającej większości sąmartwe, Wtym
względzie doświadczenia własne
rożntą stę znacznie od tych, jakie
mająIekarze pracujący np. w stadni-
nach gdzte szybka interwencja powo-

Tab. 1. Przeszkody porodowe zaobserwowane u klaczy

Obj aśnienie: *liczba przypadków

duje, że płody często udaje się uratowaó. Zbyt dŁugi
czas trwania porodu przy stosunkowo słabym zwląz-
ku łożyska z maclcąszybko prowadzi do odklejania
się łożyska i niedotlenienia noworodka, a w skrajnym
przypadkudo jego uduszenia. Niedotlenienie oraz jego
skutki były naj ba r dziej prawdopo d obną przy czyną
śmierci w pierwszej dobie po porodzie jednego z
dwóch żywych źrebtąt. W bogatej diagnostyc ę rożnt-
c owej ewentualny ch przy czyn śmi erc i noworodków w
pierwszej dobie po porodzie, należy braó pod uwagę
pr ze de w szystkim śró dmaci cz ne zakażęnia wirus em
EHV 1, ze społ nieprzysto sowania źr ebięcta (maladj u-
stment syndrome), wrodzoną zywieniową dystrofię
mięśni oraz dysfunkcję oddechową (I,2,4,5).

Rany perforacyjne drog rodnych samicy sąjednym
z zagrożehvnllstępuj ących podczas spontanicznych po-
rodów w przypadkach nieprawidłowego ułożenia
(szczegolnie kończyn), jakteż przeprowadzania ekstrak-
cji płodu ze zwtększoną siłą czy też wykonyr,vania fe-
totomii. Nawet po prawidłowo wykonanym zabtegu
fetotomii i stniej e nieb ezpie czeństwo u s zko dz eni a dró g
rodnych samicy podczas pasażu kawałków płodu z
wystaj ącym i z nich o sĘmi kawałkami ko ści. D o świad-
czenia własne wskazują żenawetprzy perforacjach dróg
rodnych do jamy otrzewnowej istnieje szansa uratowa-
nlaklaczy po zaszyciurany poprzęz pochwę. Rokowa-
niejest znalznlę lepsze, gdy perforacja znajduje się w
górnej części macicy czy pochwy, ponieważ zagroże-
nie wlłviązania się zapa\eniaotrzewnej na skutekprze-
dostawania się do jamy brzusznej lochii jest zminimali-
zowane. Jako alternatywa pozo staj e zaszy cle perforacj i
po przeprow adzęniu laparotomii, j ednak nie zawszę stan
ogólny zwterzęcia oraz warunkl, pozw alająna podj ęcie
decyzji o wykonaniu takiego zabiegl.

Pośród przypadków, w których decydowano się na
wykonanie cesarskiego cięcia wymieniono zbyt silne
obkurczenie macicy na płodzie. W takiej sytuacji moż-
na zastosować środki zwtotczające macicę i podjąć
prób ę r ozw iązanta p oro du meto dą b ezkrwaw ą lub p o -

przęz kawałkowani e pło du, j ednak w op i s anych przy -

padkach ze wzg\ędu na współistniejące nieprawidło-
wości postawy, położenta i ułożenia płodu, zdecydo-
wano się na wykonanie cesarskiego cięcia jako meto-
dy naszym zdanięm lepszej.

Tab.2. Rodzaje pomocy porodowej zastosowane u klaczy

Pomoc ze zwiększoną siłą, repOzycia

Fetotomia częściowa

Fetotomia całkowita

Gięcie cesarskie

Razem

18

21

1

7

47

Analiruj ąc cz ę stotliwo ś ó wykorzy sĘwani a p o szc ze -

gólnych technik przy tozwlązywaniu porodów u kla-
czy (tń. 2), należy szczegolnie podkreślić wartość
fetotomii, jako metody godnej polecenia w przypadku
śmierci płodu, zwłaszcza kiedy jedno lub dwa cięcia
mogądoprowadzić do stosunkowo łatwego i szybkie-
go rozwiązania porodu. W takiej syfuacji przeprowa-
dzęnie fetotomii okażę się mniej czaso- i pracochłon-
ną metodą w stosunku do alternatyłvy, jakąpozo staj e

wykonanie cesarskiego cięcia.
Ze względu na charakter pacjentów (w większości

przypadków klacze zimnokrwiste, ące
właścicieli) niestety nie było możli ich
dalszych możliwośc i roztodczych i porównania efek-
tów zastosowania takiej czy tnnej techniki pomocy
porodowej.
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główkowe (35)'

pośladkowe ('l0)

grzbietowe (2)

boczna (6)

dolna (2)

boczna (3)

dolna (,l )

boczna (2) poprzeczne (2)

zawinięcie 9łówki (16)

zapatcie nadgarstkowe (8)

zaparcie łokciowe (3)

zaparcie barkowe (6)

zaparcie skokowe (6)

zaparcie biodrowe (4)

wodogłowie (1)

niedorozwój kończyny (1 )

stałe przykurcze w slawach
skokowych (1 )

skręt macicy (2)


