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Prolaps nožnične gube 
Zaplet v hormonalnem ravnovesju

Kdaj se pojavlja?

Običajno se pojavi pri mladih psičkah 
ob prvi ali drugi gonitvi zaradi vpli-
va estrogenih hormonov in se lahko 
ponavlja ob vsaki gonitvi. V redkih 
primerih se prolaps nožnične gube 
pojavi ob koncu brejosti.

Ni znano ali je pojav deden. Se pa 
bolj pogosto pojavlja pri brahiocefa-
ličnih pasmah, kot so nemški bokser, 
bulmastif in napoletanski mastif. 
Opažajo ga tudi pri dobermanih in 
zlatih prinašalcih.

Kakšna je klinična slika?

Edem (nabreknjenost) nožnične slu-
znice pri psici je zaradi vpliva estro-
genih hormonov normalno prisoten 
med folikularno fazo (začetkom) 

gonitvenega cikla, vendar ne v taki 
meri, da bi sluznica štrlela iz nožnice. 
Ponavadi nazaduje pod vplivom pro-
gesterona med fazo rumenega telesa.

V primeru, da se edem razširi, opazi-
mo oteklino različnih velikosti v obliki 
slive ali hruške, ki štrli iz nožnice. Ta 
pojav  poimenujemo prolaps no-
žnične gube. 

Ne glede na to, da na ustje sečnice pri-
tiska nabreknjena sluznica, le redko 
pride do težav z uriniranjem. Prolabi-
rana sluznica se izsuši. Ker je Izposta-
vljena zunanjim vplivom, se dostikrat 
zgodi, da pride do vnetja in razjed 
zaradi mehaničnih poškodb. Bodisi 
zato, ker psica med sedenjem drgne 
zatečeno sluznico po tleh, bodisi zato, 
ker jo liže z jezikom. Oteklina lahko 
predstavlja oviro tudi pri paritvi. 

Kako diagnosticiramo?

Edem in prolaps nožnične sluznice 
lahko zamenjamo za tumorozno 
spremembo, kot je fibrom (tumor 
vezivnega tkiva) ali leiomiom (tumor 
gladkega mišičevja). Tudi ta tumor-
ja se laže prikažeta iz nožnice zaradi 
zatečenosti vaginalne sluznice v ob-
dobju prve faze gonitvenega ciklusa, 
vendar se pojavljata večinoma pri 
starejših psicah. Prolaps nožnične 
gube pričakujemo ob prvi ali drugi 
gonitvi, ponavadi nad ustjem sečni-
ce. Med fazo rumenega telesa vsaj 
delno regresira, kar se ne dogaja pri 
tumorjih.

Kakšna je razlika med prolapsom 
nožnične gube, pravim nožničnim 
prolapsom in materničnim pro-
lapsom? 

Pravi nožnični in maternični prolaps 
se pojavita med porodom ali takoj po 
njem.

Nožnični prolaps je izpad celotne 
nožnične sluznice v obliki krofa, z lu-
mnom nožnice v sredini, ki se pojavi 
zaradi napenjanja pri porodu ali po 
njem. Takrat govorimo o krožnem/
cirkumferencialnem prolapsu nožni-
ce. Nožnica prolabira pri napenjanju/
porodu zaradi zrahljanega perivul-
varnega (obnožničnega) tkiva (kot 
rektalni prolaps). Vaginalni prolaps 
je deden in najbolj pogost pri brahi-
ocefaličnih pasmah. Maternični pro-
laps je prolaps večjega ali manjšega 
dela maternice pri ali po porodu, ko 
je maternični vrat odprt. Pojavi se ve-
činoma zaradi strganih vezi, ki držijo 
maternico v fiziološkem položaju.

Kakšna je terapija?

Terapija je odvisna od razsežnosti 
vaginalne gube, pa tudi od tega, ali 
gre za vzrejno psičko in/ali je prolaps 
prisoten med estrusom ali morda na 
koncu brejosti.Prolaps nožnične gube pri psici

Prolaps (izpad) nožnične gube je zatekanje nožnične sluznice nad 
ustjem sečnice. Zateklina je ponavadi v obliki slive ali hruške in je raz-
ličnih velikosti. Lahko prekrije ustje sečnice in štrli ven iz nožnice med 
sramnimi ustnicami. 
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Kadar se manj obsežna guba pojavi v 
proestrusu (predgonitvenem obdo-
bju) ali estrusu (gonitvenem obdo-
bju) in lastnik želi psičko sterilizirati, 
počakamo, da se oteklina zmanjša 
med fazo rumenega telesa. Psičko po 
koncu gonitve steriliziramo.

Sterilizacija je med estrusnim odo-
bjem tvegana, saj obstaja možnost 
obsežnejših krvavitev zaradi vpliva 
estrogenih hormonov. Sterilizacija 
med fazo rumenega telesa pa bi lah-
ko privedla do navidezne brejosti za-
radi nenadnega padca progesterona 
(hormon vzdrževanja brejosti) in na-
glega dviga prolaktina. 

V primeru, da je guba velika, jo mora-
mo čistiti, mazati in preprečiti lizanje 
ter drgnjenje o tla do konca gonitve, 
ne glede na to, ali gre za vzrejno psi-
co ali ne.

Hormonska terapija s progestageni 
lahko povzroči pojav cistične hiper-
plazije sluznice maternice (endome-
trija) in posledično endometritisa 
(vnetja maternice), še posebej, če jo 
apliciramo, kadar so estrogeni hor-
moni na višku. To lahko vodi v piome-
tro (gnojno vnetje maternice).

Pri vzrejnih psičkah in takih pri ka-
terih nožnična guba močno štrli iz 
vagine, je terapija amputacija no-
žnične gube. Pri kirurški korekciji je 
pomembno, da ohranimo sečnico 
nepoškodovano

Prognoza

Po kirurški terapiji do ponovnega po-
java prolapsa nožnične gube pri na-
slednji gonitvi pride le v 25 %. Kirur-
ška odstranitev ne povzroči zožanja 
nožnice in zaradi tega ni pričakovati 
težave pri paritvi in kotitvi.

Krožni (cirkumferencialni) prolaps nožnice. Lumen nožnice je označen z rumeno puščico.

Prolabirana nožnična guba pri psici je označena z modro puščico. Odprtina sečnice je označena z 
rdečo puščico. Psička leži na levem boku. 

Graf gonitvenega ciklusa pri psici. Spremembe v koncentraciji oestradiola so označene s pikami, 
luteinizirajočega hormona s kvadratki in progesterona s trikotniki. Vrh koncentracije oestradiola pri 
katerem najbolj pogosto pride do prolapsa vaginalne gube je označen z rdečo puščico.


