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Summary
: |a'||

The objectivó of clinical obserVations wł§ to eva|uate Ędium-I(LP (NIKA) usefulneśs in treatment of some
tumors in pets. The active ent of Lydium-KLP is the lysozyrne dimer that affectś"variou§ mechanisms
of cellular and humoral d The research concerned a group of 118 dogs and 18 cats with neoplastic
ch,anges that diffeićd in progress and malignancy level. The animals were divided into three groups: a control
,gToup and two expeiimental groups. The control group (41 ańmals) was treated,with the conventionąl,,method
ćomposed of surgical Pio_ćedure (removing tumors and other changed tissue) and applications of protective
6nd palliatiVe,,drugs, The first experimental group co sisting of 37 dogs and cats was treated with purgical
procedur,e a,ńd ,then with inje f Lydium-KLP (at least 8 times) in doses of 20-40 Fg/kg b.w. i.m: or s.c.
(combined ńetŁod). The seco rimental group was made up of 40 dogs and cats. In this case the,,,conser-

emented. The effectivene§§ wa§ checked for the period
The combined method appeared to be the most effec-
61.00ń) and conservative one (45"^). Lysozyme dimer
d animals. As a consequence of the combined therapy
perative complications, a§ compared with the conven-
,;:ffiTi jff iH:iffffi ;J#"i""-"Tilfrt;:'ńffi i[!;

of Cohtinuin§ iesearch on the,,,application of lysozyme dimer (Lydium-KLP) in treatment of animals affected
b.v- neoplasms.
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Praca oryginalna

Nowotwory u zwierząt gospodarskich, chociaz in-
teresujące z naukowego punktu widzenia, nie stano-
wią probl emu ekonomiczne go. Różn e go r o dzajl guzy
i inne pato\ogiczne rozrosty stają się natomiast coraz
w ażniej sze w o dni e s i eniu do zwi er ząt tow ar zy szących
człowiekowi, np. u psów i kotów (1, 5,2I). Metody
diagnostyki i terapii, oparte na medycynie człowieka,
sąjednak daleko mniej zaawansowane (ż,6, 8). Guzy
gtuczołu mlekowego, pochwy, jajników macicy. ją-
der, prostaty lub skóry leczone sąz reguły chirurgicz-
ni e, czę sto z udziałęm cyto statyków i antyoksydantów
oraz immunostymulatorów ( 1, 5, 6, 9, I 5, 18, 26).

Z badań immunologicznych wiadomo, że proces
nowotworowy rorwlja się w organizmach osłabionych,
tj. wówczas, gdy elementy odporności nieswoistej i
swoistej nie są w stanie kontrolowac i zwalczac ko-
mórek nowotworowych. Nie sąjednak dokładnie po-
znanę mechanizmy namnażania się i powstawania
pr zer zltow komórek now otworowych or az ich supre -
syjnego wpływu w stosunku do układu odporrrościo-
wego (8, 19). Stąd teżw zapobieganiu i leczeniu cho-

rób nowotworowych przypisuje się duzą rolę lekom
nieswoiście pobudzającym układ odpornościowy.
Można przypuszczać, że tak będzie przynajmniej do
czasu znalezienja czynnika patogennego i w ślad za
tym opracowania swoistej immunoterapii i immunopro-
filakĘki bądź skutecznej chemioterapii (1,5,6,9, 18).

Warto wspomnieć, że pobudzenie układu odporno-
ściowego ma zasadnicze znaczenie zanim guz nowo-
tworowy osiągnie krytyczną wielkość. Obserwowano
bowiem pozytywne wyniki Ieczenia małych guzów
nowotworowych u psów w następstwie krioterapii lub
immunostymulacji. Do ich zantku lub tez powstrzy-
mania procesu odnowy prowadziło np. zastosowanie
Baypamunu (1,5).

Z piśmiennictwa wynika, ze lekiem, który wpływa
na rożnę mechanizmy odpornościowe jest Lydium-
-KLP (NIKA). Czynnym składnikiem Lydium-KLP
jest dimer ltzozymu, (7 , I0, 17), który szybko uaktyw-
nia cały kompleks systemu obronnego, jak fagocyto-
zę, wytwarzanie przez limfocyty interferonu i innych
cytokin, przeciwciał IgG i IgM, modulując równocze-



śnie powstawanie czynnlka TNF alfa (3, 10-13, 17,
20,22). Pobudzone czynniki nie tylko broniąorganizm
przed występowaniem chorób, Iecz także uczęstniczą
w ich zw alczaniu (3, 1 1, 12, IJ, I8, 20, 24), Charakte-
ry sĘ c zną c e chą dziaŁani a dimeru ltzo zy mu j est 1 e c z e -
nie chorób o złożonej, wieloczynnikowej etiologii,
rozwijających się ptzy zaburzeniach homeostazy otaz
obnizonej odpomości (4, J, I0, I 6, 17, 20, 24). Dodać
należy, ż e di mer lizo zy mu zap obie ga i zn o s i immuno -

supresyjny wpĘ,w antybiotyków (25) i cyklofosfami-
du (23) orazhamuje rozwój biaŁaczkt limfatycznej u
myszy AKR (18),

Wydało się zatem celowe przeprowadzenie badań i
obserwacj i klinicznych nad przy datnością Lydium-
-KIP w leczeniu niektórych nowotworów spoĘkanych
w praktyce weterynaryjnej u psów i kotów.

Matetiał imetody
Badaniami, które przeprowadzono w latach 1996-1,998,

objęto 118 psów i 18 kotów wykazującychróżne postacie
nowotworów. Wśród zwterząt wyodrębniono grupę kon-
trolnąi dwie grupy doświadczalne. Grupę kontrolnąstano-
wiły psy i koty poddane zabiegowi operacyjnemu (metoda
konwencjonalna). U 5 suk z dużymi guzaml gruczołu mle-
kowego (adenocarcinoma), po operacji zastosowano do-
datkowo cytostatyki: Endoxan i Leukeran. Pierwszą grupę
doświadczalną tworzyĘ zwierzęta leczone metodą skoja-
rzoną (operacyjnie z równoczesnym stosowaniem Lydium-
-KLP), zaś drugąpsy i koty leczone zachowawczo (iniek-
cje Lydium-KLP). W poszczególnych grupach znalazĘ się
zwierzęta będące w podobnym wieku, kondycji i w takim
samym lub przybliżonym stopniu zaawansowania procesu
chorobowego.

P r zę d Ieczeniem przeprowadzano szc ze gółow e w}łvia-
dy i badania kliniczne. U większości pacjentów wykonano
badania hematologiczne, patomorfologiczne (skrawki lub
z biopsji), usg i radiologiczne (zdjęcia przeglądowe).
Oprócz wymienionych 118 psów i 18 kotów do doświad-
czeńwłączono 18 suk wykazujących ropomacicze w połą-
czeniuz nowotworami macicy (mięśniaki i gruczolaki) oraz
różnego stopnia zmianami zapalnymi, rozrostowymi i cy-
stami w obrębie błony śluzowej macicy. Leczenie opera-
cyjne (ovariohysterectomia) przeprowadzono u l0 suk,
metodę skoj arzoną zastosowano u 4 , a zachowawczą u ko-
lejnych 4 suk.

Do leczenia Lydium-KLP zakwalifikowano psy i koty,
których właściciele v,ryraztli zgodę na stosowanie tego pre-
p aratu i zob ow iązali s i ę do pr ze str ze gani a w s zystki ch zalę -
ceńlekarza wet. prowadzącego terapię. Z doświadczęnta
wyłąc zono zw ier zęta wykazuj ące równo cze śnie kilka cho -

rób,bądź cechujące się przerzutami do płuc, kości lub na-
rządów j amy brzusznej oraz silnie wyniszczon e przez cho-
robę nowotworową. Zwierzęta te, z reglĘ były poddane
eltanaz1l.

Lydium-KLP podawano domięśniowo lub podskórnie,
w dawce 20-40 mikrogramów na kilogram masy ciałaprzez
2 lub 3 kolejne dni, a następnie w odstępach 14-2l dnio-
wych wykonując co najmniej 8 iniekcji. U zwierzątleczo-
nych chirurgjcznte pierwszą iniekcję wykonano na kilka

dni przed zabiegtem operacyjnym; w pojedynczychprzy-
padkach w dniu zabiegu. Psy i koty operowane w ciężkim
stanie ogólnyn illub zrozległym plocesem nowotworowym
otrzymyw aĘ leki wzmacn tające, przeciwbólowe, antybio-
tyki i witaminy bezpośrednio po zablegl

Skuteczność leczenia kontrolowano przez okres od 6
miesięcy do 2lat. Za kryterium przyjęto: ustąpienie obja-
wów klinicznych choroby oraz brak odnowy iprzernltów
(po zabiegu operacyjnym) lub zanik gllzów, brak dalszego
rozrostu i przerzltów (leczenie zachowawcze), a także
wyniki badań radiol o giczny ch, us g, hematologicznych, bio-
chemicznych i patomorfologicznych, Wyniki badań pod-
dano analizie statystycznej przy pomocy testu ch2.

Wyniki iomówienie
Metodą operacyjną wyleczono 6I,UYo zwterząt.

Metoda skojarzona przyniosła 67,]o^ wyleczen, zaś
metoda zachowawcza45,0oń (tab. 1). Jedynie rożntca
między metodą skojarzoną i zachowawczą była istot-
na statystyc znte (p < 0,0 5 ). W grupach psów doświad-
czalny ch za wyleczone uznano : 64,50/0 I 42,90^ zw ie-
rząt, a wśród kotów odpowiednto: 83,3oń t 60Yo. Po-
wikłania pooperacyjne stwierdzono u 6 psów leczo-
nych metodą operacyjną(I3f%) i u 3 psów leczo-
nych metodą skoj arzon ą (8,6%),

Za cechę charakterystycznąw grupach psów i ko-
tów otrzymuj ących Lydium-KLP można uznać szybszą
niż w grupie kontrolnej poprawę stanu ogólnego, co
wyrażało się lepszym apetytem i poprawą kondycji.
Rany pooperacyjne goiły się szybciej (lepsze ziarni-
nowanie) w następstwie terapii skojarzonej w porów-
naniu z konwencjonalną. Wydaje się, iż interesujące
wyniki otrzymano w grupie psów i kotów leczonych
zachowawczo. W efekcie iniekcji Lydium-KLP gttzy
stawaĘ się twardsze, ulegaĘ stopniowemu zmntejsza-
niu się, a u 3 psów zantkńy całkowicie, Dotyczyło to
w szczegóIności guzów stosunkowo maĘch, ntęzalęż-
nie od narządu, którego dotyczyły. Pełne wyleczenie
lub długotrwałą remisję odnotowano w przypadkach
adeno c arcin om a mammae, fi bro m a, c arc inom a, s emi -

n o m a, fi b ro c arc i no m a i p ap il l om a. Warto wspomnieć
o zupełnym zanlkl adenoma durum t cystis epider-
moidales u kotek w wieku 10 i 11 lat; nawrotu nie
stwierdzono w okresie 2 letniej obserwacji po lecze-
niu. Pojawienie się nowych gLlzow po upływie 6 mie-
sięcy miało miejsce zarówno w grupie kontrolnej, jak
też w grupach doświadczalnych odpowiednio: u 4
(16%),3 (I2%) I4 (22,2%) zwierząt. W terapii zasto-
sowano metodę konwencjonalną l<tóraokazała się nie-
skuteczna w odniesieniu do 3 zwierząt (po I zkażdej
grupy). Z powodu cięzkich zaburzęi stanu ogólnego
zwierzęta te poddano eutanaąt.

Z grupy 18 suk wykazującychpyometritis znowo-
tworzeniem, 1 (7 0%) wyleczono metodą operacyjną
metodą skojarzoną wyleczono 3 (15%) sztuki, a za-
chowawczą 2 (50%). Najszybszy powrót do zdrowia
notowano po zastosowaniu metody skojarzonej. U 2
suk, które wyleczono metodązachowawczą (Lydium-



Tab. 1. Wyniki operacyjnego, skojarzonego i zachowa'vczego leczenia guzów nowotworowych psów i kotów

pOiedyncze, duże guzy
gruczołu mlekOWeg0

małe, rozsiane guzy
gIuczołu mlekoweg0

guzy gruczołu mlekowego

guz brOdaWkOWaty
gruczołu mlekowego

guzy gruczołów

okołoodbytowych

guzy iąder

nadziąślaki

brodawczyca skóry

gruczOlak iainika

guz iainika

guz pęcherza

adenOcarcinOma
mammae

adenOcarcinOma
mammae

adenotibroma, libroma

carcinŻma mammale

adenOcarcinOma

seminOma

epulis neoplasmaticus

cystis epidermoidales

cysl|ade n0 ma |varii (2)-

fibroma ovarii

papilloma

guz iądra

gruczolak skóry

cysty na skórze

brodawczyca uszu

Razem

0gółem

34

2

3

2

7

41

5 (62,5%)

3 (75%)

2 (100%)

1 (50%)

2 (50%)

2 (50%)

2 (40"/")

3 (60%)

20 (58,8 %)

2 (100%)

2 (66,7%)

1 (50%)

5 |71,4'/")

25 (61,0 %)

3

2

5b

1

3

1

1

31

2

1

2

1

6

37

6 (66,7%)

2 (100"/")

2 (100"/")

1 (50%)

1 (33,3%)

2 (100%)

3 (60%)

1(100%)

,1 (33,3%)

1(100%)

20 (64,5%)

2 (100"/Ą

1 (100%)

1 (50%)

1 (100%)

5 (83,3%)

25 (67 ,6'/"|

2

3

4t

3

3

1

1

35

1

2

2

5

40

4 (4Ą,4"/")

1 (25,/"|

3 (100%)

1 (50%)

2 (100%)

1 (33,3%)

1(25"/Ą

1 (33,3%)

1 (100%)

15 (42,g"/"|

1 (100%)

1 (50%)

1 (50%)s

3 (60,0%)

18 (45,0%)

Objaśnienia:* badanie dotyczy 2 suk; ** u 5 sukcytostatyki; a-2x cąrcinoma+ Ix sarcoma;b !xfibrocarcinomał3x
granuloma; c 3 x granuloma+] xfibrocarcinoma.

-KLP + antybiotyki ogólnie), poż-3 Ęgodniach ustą)i-
Ę wycieki z pochwy, stan ogólny powrócił do normy i
przez okes co najmniej 6 miesięcy nie obserwowano
nawrotu choroby. Poą,,§łvnie należy też ocenić prze-
bieg leczenia u kolejnych 2 suk z tej podgrupy. Po in-
iekcj i Lydium-KLP i pro staglandyny (Dino llic Upj ohn)
obserwowano mniejsze nasilenie wymiotów, szybkie
oczyszczanie się z zawartości ropnej macicy (kontrola
usg) iznacznąpoprawę stanu ogólnego zdrowia, umoz-
liwiaj ącego przeprowadzenie ovariohysterectomi i.

W analizie porównawczej prowad zony ch metod le-
częnia za nĄlepsząuznac należy metodę skojarzoną
która polegała na zabiegu operacyjnyrn z równocze-
snym zastosowaniem Lydium-KLP. Odnotowano bo-

wiem naj mniej szy odsetek wznowy nowotworzenia,
naj mniej komplikacj i pooperacyj nych oraz kr ótszy
okres zdrowienia w porównani u z p ozo stałymi spo so-
bami leczenia.WiązaŁy się z tymniższe koszty lęcze-
nia mimo, iż metoda chirurgiczna cechowała się rów-
niez wysoką skutecznością.

Podobne konkluzje dotyczące leczęnia guzów no-
wotworowych wysunął Fryc (5), porównując leczenie
skoj arzone (operacyjne ł immunostymulator Baypa-
mun) z operacyjnym i zachowawczym (Baypamun).
Cytowany autor podaj e, że oprócz najwyższego od-
setka wyleczen, w postępowaniu skojarzonym noto-
w ano najr zadziej wznowi eni e buj ani a nowotworowe -
go i przerzuty do innych narządow. Podnoszone jest
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pr zy Ę m s zko dliwe dziaŁanle cyto s tatykó w or az częst-
sze występowanie powikłań pooperacyjnych u zwtę-
r ząt Ie czony ch b ez w sp omagania B ayp amunem, Na-

dzic, że przy wyborze metody lęczęnia gvów nowo-
tworowych u psów i kotów powinno się uwzględniać
czas trwania procesu chorobowego t zwięany z tym
ogólny stanzwięrzęcia, jego kondycję, charakter i ro-
dzaj guzów nowotworowych, a takżę przewidywany
wynik i koszty leczenia. Jakkolwiek wiadomo, ze w
leczeniu glJzow nowotworowych czy ropomacicza u

waniem z wyboru jest zabieg
znaczenlaj est równole głe sto-

ących czas teraptl, I ogranlcza-
jących częstotliwość komplikacji pooperacyjnych.
S z c z e gó lnie pr zy datny m może okazać s ię Lydium-KLP
z lw agt na działanie pr ze ciw zapalne i immuno kor ek-

serwowano też odczynów miejscowych i ogólnych w
trakc ie leczenia Lydium-KLP.

Re asumuj ąc mo żna stwierdzió, ż e iniekcj e Lydium-
-KLP podnoszą skuteczność chirurgic znęgo lęczenia
niektórych guzów nowotworowych. Wydaje się tez,
że w niektórychprzypadkach możę być uzasadnione

a przy braku
ego lub np. za,
tym brać pod

uwagę, że właściciele niektór
starszych, nie są entuzj astami
a mając do wyboru inne skut
się na leczenie zachowawcze, jako taiszę i prostsze, a

także pr ze dŁużaj ąc e ży cie zw ier zęcia. I stniej e zatęm
c elowo ś ć kontynuow anta b adań nad przy datno ści ą
Lydium-KLP w leczeniu niektórych guzow nowotwo-
rowych ttzwierząt.
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Moxidectin w formie 0,1% podany per os w dawce 0,2 mg/kg masy clała

chroni w dużym stopniu kozy przed infekcjami wyu,ołanymiprzez Haemonchus

contortu:, Teladorsagia circumcincla przez okes co najmniej 29 dni po poda-

niu, Tego efektu nie obserworvano w stosunku do Trichostrong,vlus colubrifor-

mis przez okres 1 5 dni po jego podaniu. Preparat cechuje się dużą lipofilnością
zaś okres półtrwania biologicznego w tłuszczu wynosi l4 dni Nadal istnieje

potrzeba badań nad określeniem optymalnej dawki preparatu z uwzględnieniern

zminjma]izowania ryzyka możliwości pojawienia się szczepów opornych paso-

żYtów 
G.


