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Opvallend:
Baarmoederontsteking bij de teef.

De afgelopen tijd hebben we opvallend veel teven met een baarmoederontsteking gezien, tijd om daar iets over te schrijven.
Wat is een baarmoederontsteking
Een teef heeft een Y-vormige baarmoeder. Van buiten naar binnen gezien heeft een hond een vulva (schaamlippen), dan een
vagina die na de baarmoedermond (cervix) over gaat in een
baarmoeder. De baarmoeder heeft een korte basis (corpus) en
splitst dan uit in 2 langwerpige baarmoeder hoorns. Aan het
einde van beide hoornen zitten de eierstokken waar de eitjes
en de hormonen worden geproduceerd. De baarmoeder (in
zijn gehele dus ook de hoornen) is bekleed met een slijm vlies.
Als dit slijmvlies gaat ontsteken noemen we dat een baarmoederontsteking of endometritis. Als er dan ook nog pus wordt
gevormd noemen we de baarmoederontsteking een pyometra.
Als de baarmoedermond openstaat kan de
pus naar buiten. Is de baarmoedermond
gesloten dan kan de pus niet naar buiten
en hoopt de pus op in de baarmoeder, het
wordt dan een “zak met pus”. Dit noemen
we een gesloten pyometra.
Hoe ontstaat een
baarmoederontsteking?
Bij de loopsheid van een hond, maar ook
bij een (schijn)dracht, een anti-loopsheid
behandeling of tumoren of cystes op
de eierstokken zijn er hormonen actief.
Onder invloed van deze hormonen veranderd het slijmvlies van de baarmoeder.
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Het wordt dan gevoelig voor bacteriën die via de vulva en de
vagina omhoog kruipen. Als het slijmvlies gaat ontsteking ontstaat een baarmoeder ontsteking die in een later stadium ook
pus kan gaan produceren.
Wat zijn de symptomen van
een baarmoederontsteking?
Meestal ontstaan de problemen zo’n 1-2 maanden na de
loopsheid. De teef gaat meestal veel drinken en plassen, wordt
meestal futlozer, krijgt koorts, wil soms niet meer eten en gaat
uiteindelijk braken. Bij een gesloten baarmoederontsteking zien
we geen uitvloeiing, bij een open baarmoederontsteking komt
er wit of rode uitvloeiing uit de vulva. De
rode uitvloeiing is meer dan normaliter
tijdens de loopsheid wordt gezien. Als er
sprake is van een gesloten baarmoederontsteking kan de “zak met pus” scheuren
en de pus de buik inlopen dan kan shock
en sterfte volgen.
Hoe wordt een baarmoederontsteking gediagnosticeerd?
Normaal gesproken zijn de baarmoeder
hoornen van een hond ongeveer zo dik
als een pen. Door de ontsteking kunnen
ze zo dik worden als een rookworst en
als en sprake is van een gesloten pyometra

(pus hoopt zich op) kunnen de hoornen zo breed worden als het
onderbeen van een volwassen mens. In een aantal gevallen is dus
met buik palpatie al een zwaar vermoeden uit te spreken, door de
dikte van de baarmoeder.Als er pus uit de vulva loopt bij een open
baarmoederontsteking is er aan de hand daarvan een zwaar vermoeden uit te spreken. Met een echo of röntgenfoto stellen we
de definitieve diagnose. Omdat het nog wel eens voorkomt dat er
behalve een baarmoederontsteking ook suikerziekte of nierfalen
voorkomt doen we ook een bloedonderzoek.
Wat is de behandeling?
Er is maar 1 manier om een baarmoederontsteking te verhelpen,
namelijk de baarmoeder en de eierstokken operatief verwijderen. In het geval van een gesloten baarmoederontsteking is dit
zelfs een spoed operatie, want we willen scheuren van “de zak
met pus” voor zijn. In geval van een open baarmoeder ontsteking
is de operatie enkele dagen uit te stellen door het geven van
hoge dosissen antibiotica, maar liever niet want als de baarmoedermond sluit of slechts een klein beetje geopend is kan de pus
alsnog ophopen. De baarmoederontsteking volledig met antibiotica verhelpen gaat nooit, de operatie is altijd nodig. Ook krijgt de
teef een infuus om de afvalstoffen die door de ontsteking in het
lichaam ontstaan zo snel mogelijk te verwijderen en natuurlijk
antibiotica en pijnstilling.
Hoe is baarmoederontsteking te voorkomen?
Baarmoederontsteking komt niet voor bij gesteriliseerde teven,
omdat de hormonen die eraan ten grondslag liggen dan niet worden geproduceerd. 25 procent van alle niet gesteriliseerde teven
ontwikkelen baarmoederontsteking en dat is een van de redenen
dat, medisch gezien, het advies is om een teef te laten steriliseren.
Omdat niet gesteriliseerde teven ook een hele grote kans hebben
op melkkliertumoren (zowel kwaad als goedaardig) en op suikerziekte, zijn er meerdere redenen om een teef te laten steriliseren.
Het liefst tussen de 1e en de 2e loopsheid, want hoe jonger ze
gesteriliseerd worden hoe groter de kans dat je de problemen
voorkomt.
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