Case Report: Unicornuate Uterus in a Thai Domestic Cat
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Abstract
Case Description - A 6-year-old female Thai Domestic Cat was brought to KKU Veterinary
Teaching Hospital for an ovariohysterectomy. Only the left uterine horn and ovary were removed
while the right side of uterine horn and ovary could not be found during the first operation. Four
years later, the cat came back to the hospital with signs of estrous.
Clinical Findings - The cat was healthy with no signs of any abnormality. Ultrasonography
examination found follicular-like at right side of abdominal cavity.
Treatment and Outcome - Exploratory laparotomy revealed right ovary and oviduct, whereas
the uterine tube was disappeared. Therefore, the ovary and oviduct were removed. After the
second operating, the cat appeared normal and never returned to estrus.
Clinical Relevant - Only a few reports of unicornuate uterus in cats have been recorded. For
suspected cases, veterinarians should provide initial treatment by taking history and physical
examination. Exploratory laparotomy and sterilization is useful for congenital abnormality cases.
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ภาวะมดลูกเจริญสมบูรณ์ เพียงข้ างเดียวในแมวพันธุ์ไทยพืน้ บ้ าน
สมพงษ์ หอยสังข์1* ปาณิสรา คุณกิตติ2 อารยาพร มคธเพศ3 เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร4

บทคัดย่ อ
การพรรณนาสัตว์ ป่วย แมวพันธุ์ไทยพื ้นบ้ าน เพศเมีย อายุ 6 ปี เข้ ารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับการผ่าตัดทาหมันโดยการตัดมดลูกและรังไข่ออก แต่
ในการผ่าตัดครัง้ แรกครัง้ นันสั
้ ตวแพทย์พบเพียงรังไข่และมดลูกทางด้ านซ้ ายเพียงด้ านเดียวโดยไม่พบมดลูก
และรังไข่ด้านขวา สัตวแพทย์จงึ ผ่าตัดนามดลูกและรังไข่ด้านซ้ ายออกเพียงด้ านเดียวภายหลังการผ่าตัด 4
ปี เจ้ าของได้ นาแมวกลับเข้ ามารับการตรวจรักษาอีกครัง้ เนื่องจากแมวแสดงอาการเป็ นสัด
ผลการตรวจทางคลินิก การตรวจร่างกายเบื ้องต้ นพบแมวสดชื่นดี มีอาการตื่นกลัวเล็กน้ อย และไม่พบ
ความผิดปกติอื่นใด การตรวจด้ วยคลื่นเสียงความถี่สงู พบลักษณะเป็ นถุงน ้าคล้ ายฟอลลิเคิลที่รังไข่ทาง
ด้ านขวาของช่องท้ อง
การรักษาและผลการรักษา สัตวแพทย์พิจารณาทาการเปิ ดผ่าช่องท้ องเพื่อสารวจ พบท่อนาไข่และรังไข่
ด้ านขวาอยูใ่ นตาแหน่งปกติ แต่ไม่พบส่วนของปี กมดลูกด้ านขวา จึงทาการตัดรังไข่ และท่อนาไข่ออก
ทังหมด
้
โดยผลการรักษาพบแมวปกติดีและไม่แสดงอาการเป็ นสัดภายหลังการผ่าตัดครัง้ ที่สอง
ความเกี่ยวเนื่องทางคลินิก การรายงานพบภาวะมดลูกเจริญสมบูรณ์เพียงข้ างเดียวในแมวพบได้ น้อย
กรณีที่สงสัย สัตวแพทย์ควรวางแผนการรักษาโดยประเมินจากประวัติ และการตรวจร่าง กายอย่างละเอียด
การเปิ ดผ่าช่องท้ องเพื่อสารวจ และการทาหมันเป็ นแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
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บทนา
ภาวะมดลูกเจริญสมบูรณ์เพียงข้ างเดียว ( Unicornuate Uterus: Hemi-Uterus) เป็ นความ
ผิดปกติในการเจริญของมดลูกแต่กาเนิด โดยเป็ นการพัฒนาที่บกพร่องในส่วนของ
Mullerian ducts
ในขณะที่เป็ นตัวอ่อนหรื อเอ็มบริโอ [1-3] กล่าวคือมีการพัฒนาของ Mullerian ducts ปกติเพียงหนึง่ ข้ าง
และมีการพัฒนาที่บกพร่องหนึง่ ข้ าง โดยถือเป็ นความผิดปกติทางลักษณะด้ อย
[4] ซึง่ ในสัตว์ความ
บกพร่องดังกล่าวนี ้ยังสามารถก่อให้ เกิดความผิดปกติอื่นได้ อีก เช่น ภาวะหายไปบางส่วนของปี กมดลูก
(segmental aplasia of theuterine horn) ภาวะหายไปบางส่วนของมดลูก (segmental aplasia of the
uterine body) นอกจากนี ้ยังอาจพบความผิดปกติร่วมกันระหว่างมดลูกและไตซึง่ เป็ นอวัยวะที่อยูต่ ดิ กัน
พบรายงานทังในสั
้ ตว์และในคน [5]
สาเหตุของความผิดปกติดงั กล่าวไม่ทราบแน่ชดั ซึง่ มีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับลักษณะทาง
พันธุกรรมหรื อยีน (gene) เช่น มีรายงานในคนเพศหญิงที่มีการพัฒนาของ Mullerian ducts ผิดปกติวา่ พบ
karyotypes ผิดปกติเพียงร้ อยละ 8 และเป็ นปกติ (46XX) ถึงร้ อยละ 92 [2] สัมพันธ์กบั รายงานของ
Reichman และคณะ [6] ที่กล่าวว่าความผิดปกตินี ้สัมพันธ์กบั การถ่ายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัว
ค่อนข้ างน้ อย นอกจากนี ้ยังพบว่าการใช้ ยาบางชนิดสามารถโน้ มนาให้ เกิดความผิดปกติดงั กล่าวได้ เช่น
thalidomide และ diethylstilbestrol (non-steriodal estrogen) [2] ส่วนอุบตั กิ ารณ์ของภาวะมดลูกเจริญ
สมบูรณ์เพียงข้ างเดียวไม่สามารถระบุได้ แน่ชดั เนื่องจากอาจจะไม่แสดงอาการใดๆ หรื อแสดงอาการไม่
จาเพาะ แต่มีบางรายงานในคนพบได้ ร้อยละ 0.001-10 และพบในเพศหญิงถึงร้ อยละ 8-10 [2] ส่วนในสัตว์
พบรายงานในแกะร้ อยละ 3.3 จากความผิดปกติทงหมดของระบบสื
ั้
บพันธุ์ [4]
วัตถุประสงค์ของรายงานครัง้ นี ้เป็ นการรายงานเกี่ยวกับภาวะมดลูกเจริญสมบูรณ์เพียงข้ างเดียว
ซึง่ เป็ นความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ในแมวที่พบได้ น้อย เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการพิจารณาให้
การรักษากรณีสตั ว์ป่วยที่มีความผิดปกติคล้ ายกัน เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยการพยากรณ์ทางคลินิก การ
ให้ ความรู้ความเข้ าใจกับเจ้ าของสัตว์เลี ้ยงและใช้ ประกอบการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป
ประวัตสิ ัตว์ ป่วย
แมวพันธุ์ไทยพื ้นบ้ าน เพศเมีย อายุ 6 ปี น ้าหนัก 3.4 กิโลกรัม เข้ ารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากแมวยังแสดงพฤติกรรมเป็ นสัด ภายหลังจากได้ รับ
การผ่าตัดทาหมันไปแล้ วเมื่อ 4 ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ไม่ทราบแน่ชดั ว่าสัตว์มีพฤติกรรมการเป็ นสัดบ่อยเพียงใด
จากประวัตสิ ตั ว์และการบอกเล่าของเจ้ าของสัตว์ พบว่า ในการผ่าตัดทาหมันครัง้ แรกด้ วยวิธีการเปิ ดผ่า
บริเวณหน้ าท้ องด้ านท้ าย ( caudal midline incision) สัตวแพทย์ผ้ ทู าการผ่าตัดตรวจพบเฉพาะปี กมดลูก
และรังไข่ด้านซ้ ายเท่านันที
้ ่เจริญสมบูรณ์ ส่วนปี กมดลูกและรังไข่ด้านขวาสัตวแพทย์ไม่สามารถหาพบ จึง

ทาการผ่าตัดนาเฉพาะส่วนของปี กมดลูกและรังไข่ด้านซ้ ายออกเพียงข้ างเดียว โดยให้ เจ้ าของสังเกตอาการ
หากพบว่าแมวแสดงอาการเป็ นสัดในภายหลังให้ พามาตรวจร่างกายอีกครัง้ หนึง่
การตรวจร่างกายสัตว์เบื ้องต้ นพบแมวมีสขุ ภาพดี ร่าเริง ทาการตรวจด้ วยคลื่นเสียงความถี่สงู
(ultrasonography) พบลักษณะเป็ นถุงน ้าคล้ ายฟอลลิเคิลที่รังไข่ทางด้ านขวาของช่องท้ อง
การรักษาทางศัลยกรรม
การเตรี ยมตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัด โดยใช้ ยานาสลบ Atropine sulphate ขนาด 0.04 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ร่วมกับ Acepromazine maleate ขนาด 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ฉีดเข้ ากล้ ามเนื ้อ ฉีดยา
Cefazolin ขนาด 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เข้ าหลอดเลือดดาป้องกันการติดเชื ้อแทรกซ้ อนในระหว่างผ่าตัด
และชักนาการสลบด้ วย Ketamine ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ฉีดเข้ าหลอดเลือดดา สอดท่อหลอดลม
และรักษาภาวะการสลบด้ วย Isofurane โดยใช้ เครื่ องดมยาระบบ semi - closed system จับแมวให้ อยูใ่ น
ท่านอนหงาย ทาความสะอาดด้ วยเทคนิคปลอดเชื ้อและทาการเปิ ดผ่าบริเวณหน้ าท้ องด้ านท้ าย ( caudal
midline incision) โดยการสารวจตาแหน่งของช่องท้ องด้ านขวาพบเนื ้อเยื่อมีลกั ษณะก้ อนนูน สีแดงสด
คล้ ายส่วนของฟอลลิเคิลยึดติดอยูบ่ นเยื่อแขวนของลาไส้ และมีทอ่ คล้ ายปี กมดลูกต่อออกไปอีกประมาณ 2
เซนติเมตร แต่สว่ นปลายท่อไม่ตอ่ เนื่องกับอวัยวะอื่นใด จึงพิจารณาตัดออกทังหมด
้
ภายหลังการผ่าตัด
แมวได้ รับยาปฏิชีวนะ Cephalexin ต่อเนื่องเป็ นเวลา 7 วัน จากประวัตกิ ารเข้ ารับบริการในโรงพยาบาล
สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นระยะเวลา 18 เดือน ภายหลังการผ่าตัดพบว่าแมว
ไม่แสดงพฤติกรรมเป็ นสัดอีกเลย
ผลทางพยาธิวิทยา
ลักษณะมหพยาธิวิทยาพบมีรูปร่างคล้ ายรังไข่ ซึง่ ภายในมีถงุ น ้าขนาดเล็กอยูภ่ ายในคล้ ายฟอลลิ
เคิลและใกล้ ๆ กันพบเนื ้อเยื่อที่มีโครงสร้ างเป็ นท่อยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ยึดติดกับไขมันในช่องท้ อง
(Figure 1)
ลักษณะจุลพยาธิวิทยาของรังไข่ด้านขวาพบลักษณะของฟอลลิเคิลหลายขนาดแตกต่างกัน และ
เนื ้อเยื่อคอร์ ปัสลูเทียม(corpus luteum) (Figure2) และส่วนที่เป็ นท่อ พบว่า ลักษณะจุลพยาธิวิทยาเป็ น
ของท่อนาไข่ (oviduct) โดยส่วน ampulla ของท่อนาไข่ พบมีการคัง่ เลือดและมีเยื่อชุม่ ยื่นเป็ นหลืบสูงและมี
ชันกล้
้ ามเนื ้อที่หนาตัวขึ ้น (Figure3)

Figure1. Right ovary (white arrow) and right uterine horn of the cat (dark arrow)
ภาพรังไข่ด้านขวา (ลูกศรสีขาว) และท่อนาไข่ (ลูกศรสีเข้ ม) ซึง่ อยูต่ ดิ กับรังไข่
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Figure2. Tertiary follicle(TF), primary follicles(PF) and corpus luteum (CL) can be seen in this
ovarian cortex. (bar scale = 1000 µm)
ภาพจุลพยาธิวิทยาแสดง Tertiary follicle (TF),primary follicles (PF) และเนื ้อเยื่อคอร์ ปัสลูเทียม(CL)

Figure3. This ampulla of the oviduct was congested (white arrow) with highly folded mucosa
(dark arrow) and relatively thick muscularis.(bar scale = 1000 µm)
ภาพจุลพยาธิวิทยาแสดงลักษณะส่วน ampulla ของท่อนาไข่ ซึง่ มีการคัง่ เลือด (ลูกศรสีขาว) และมีเยื่อชุม่
ยื่นเป็ นหลืบสูง(ลูกศรสีเข้ ม) และมีชนกล้
ั ้ ามเนื ้อที่หนาตัวขึ ้น
วิจารณ์ และสรุป
มดลูกมีการพัฒนามาจากการเจริญรวมกันของ mullerian ducts ทังสองข้
้
างในช่วงแรกของการ
เป็ นตัวอ่อน ดังนัน้ ความผิดปกติในภาวะมดลูกเจริญสมบูรณ์เพียงข้ างเดียวจึงเกิดจากความบกพร่องใน
การเจริญของ mullerian ducts ข้ างใดข้ างหนึง่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
โดยการเจริญเพียงบางส่วนจะทาให้
เกิดภาวะปี กมดลูกไม่เจริญหรื อฝ่ อลีบ ส่วนการบกพร่องในการเจริญแบบสมบูรณ์จะมีผลให้ พบปี กมดลูก
เพียงข้ างเดียว ( hemiuterus) ส่วนรังไข่พฒ
ั นามาจากการเจริญของ urogenital ridge ดังนันในรายที
้
่เกิด
ความผิดปกติของ mullerian ducts และ urogenital ridge จะพบภาวะมดลูกเจริญสมบูรณ์เพียงข้ างเดียว
ร่วมกับความผิดปกติของระบบทางเดินปั สสาวะข้ างเดียวกัน ซึง่ มีรายงานการพบความผิดปกติร่วมกันสูง
ถึงร้ อยละ 31 โดยความผิดปกติที่ตาแหน่งของไตมีโอกาสเกิดมากที่สดุ [6]
อาการของความผิดปกติในภาวะมดลูกเจริญสมบูรณ์เพียงข้ างเดียวไม่เด่นชัด หรื อไม่มี
ความจาเพาะ หรื อไม่มีอาการในคนมีรายงานถึงภาวะแท้ งลูกร้ อยละ 43.8 [2] ขาดรอบประจาเดือน ปวด
ช่องท้ อง คลอดก่อนกาหนด และมีลกู ยาก [1] โดยโอกาสในการรอดของลูกเพียงร้ อยละ 29.2 คลอดลูก
ก่อนกาหนด ( preterm delivery) ร้ อยละ 43 การตังท้
้ องผิดที่ ( ectopic pregnancy) ร้ อยละ 4 รวมถึง
โอกาสในการตังท้
้ องอาจลดลงสูงถึงร้ อยละ 33 ส่วนความเสี่ยงในการเป็ นหมัน ( infertility) สูงถึงร้ อยละ
23.7 ซึง่ เป็ นผลมาจากการลดลงของกล้ ามเนื ้อมดลูก หรื อความบกพร่องในการสร้ างระบบไหลเวียนเลือด

หรื อมีการขัดขวางระบบไหลเวียนเลือดที่มาเลี ้ยงส่วนของมดลูก ทาให้ มีเลือดมาเลี ้ยงตัวอ่อนไม่เพียงพอ
ในช่วงระยะการตังท้
้ อง [6] ส่วนในสัตว์มีรายงานในแกะว่ามักก่อให้ เกิดมดลูกมานน ้า ( hydrometra) แต่
พบว่าสามารถตังท้
้ องได้ เนื่องจากรังไข่อีกหนึง่ ข้ างยังสามารถทางานได้ จึงพบว่าสัตว์บางตัวยังแสดง
พฤติกรรมการเป็ นสัด [4] แต่ในสุนขั มีรายงานว่าโอกาสตังท้
้ องค่อนข้ างน้ อย หากตังท้
้ องได้ จานวนลูกจะ
น้ อยมาก [8]
การวินิจฉัยภาวะมดลูกเจริญสมบูรณ์เพียงข้ างเดียวจาเป็ นต้ องใช้ การวินิจฉัยมากกว่าหนึง่ อย่าง
เช่น การใช้ กล้ องส่องตรวจช่องท้ อง (laparoscopy) หรื อการใช้ กล้ องส่องตรวจโพรงมดลูก ( hysteroscopy)
[7] การตรวจด้ วยคลื่นเสียงความถี่สงู ( ultrasonography) เป็ นแนวทางการวินิจฉัยที่จาเพาะกับความ
ผิดปกตินี ้สูงถึงร้ อยละ 85-92 มีความแม่นยาร้ อยละ 44 แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นกับการจัดท่าของสัตว์ ประสบการณ์ของ
ผู้ตรวจและอุปกรณ์ประกอบการตรวจด้ วย การตรวจด้ วยภาพเอ็มอาร์ ( magnetic resonance imaging:
MRI) มีความจาเพาะสูงร้ อยละ 96-100 และมีความแม่นยามากกว่าวิธีการตรวจอื่นๆ [2] นอกจากนี ้วิธีการ
ผ่าตัดเพื่อสารวจช่องท้ อง ( surgical exploration) ก็เป็ นอีกแนวทางที่ชว่ ยในการวินิจฉัยและเป็ นวิธียืนยัน
การวินิจฉัยได้ ดีเช่นกัน [6] มีรายงานในสุนขั ว่าการใช้ เทคนิคพิเศษโดยการฉีดสี ( contrast material) เข้ า
ท่อนาไข่เป็ นแนวทางการวินิจฉัยที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากการแทรกซึมผ่านของสีได้ ไม่ดี ( poor infiltration)
[8] ส่วนการรักษาแนะนาการผ่าตัดเพื่อทาหมันโดยนารังไข่และมดลูกออกทังหมดน่
้
าจะเป็ นทางเลือกที่ดี
สาหรับสัตว์ป่วยรายนี ้ ในการผ่าตัดครัง้ แรกสัตวแพทย์ไม่สามารถตรวจพบรังไข่ด้านขวา อาจ
เนื่องมาจากปี กมดลูกไม่มีการเชื่อมต่อกัน รวมถึงมีขนาดเล็กและฝ่ อลีบ ทาให้ ไม่สามารถตรวจคลาได้
โดยง่าย อย่างไรก็ตามเมื่อสัตว์อยูใ่ นระยะเป็ นสัดทาให้ รังไข่มีขนาดใหญ่ขึ ้นจึงสามารถตรวจพบถุงน ้าคล้ าย
ฟอลลิเคิลด้ วยคลื่นเสียงความถี่สงู ได้
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