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Tteatment of acute equine laminitis

Summary

This paper clescribes some of the recent trends in the therapy of acute eqlrile laminitis. There are five

princip|es in the treatment of acute laminitis: removal of the cauŚative or precipitating factor, relief of Pain,
correction of circulation, prevention of pedal bone rotation and encoura§ing keratirr Production. Effective

treatment must therefore be instituted at the earliest possible moment,
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Ochwat jest specyf,rczną, nrczakaźną chorobą wy-
stępującą §łOwnie u koni, dotyczącądelikatnego, mi-
króniczynlowego łożyska blaszek tworzywa ścienne-
go położonego między kościąkopytową a ścianąpusz-
[i kopytowej, Charakt ery zuj e się zablrzeniem krąże-
nia kńi w iworzywie kopytowym prowadzącym do

niedokrwienia, degeneracji i nekrozy blaszek głownie
przedniej ściany tworzywa, co klinicznie manifestuje
się kulawizną (1, 9, 16, 19).

Ńa podstaw |e przy czyn wywołuj ących o chwat opi-
sywańo rożnę rodzaje choroby. Stankiewicz (21) wy-
r óżntał ochw at me chani c zny i al ergic zny, a w aler gicz -

nym w za\ężnoścj od źtodła alergenu: ochwat jelito-
wo-pokarmowy, poporodowy, skórny i infekcyjny.
Ponidto w piśmiennictwie mozna natrafić na jeszcze
inne określónia jak: ochwat żywierriowy, objawowy
( symptoma ty czny lub m eta s ta ty czny \ i reumatyc zny.

W,rairyrn przekonaniu powinno się wyróżniać tylko
dwa rodzaje ochwatu: toksyczny lub pochodzenia
wewnętrznego, będący wtórnym objawem choroby
systemowej powstałej w innym niż kopyto miejscu i
me chaniczn} lub p o cho dzen ia zew nętr zne go, b ę dący
pierwotnym objawem choroby, ktorej źrodło wywo-
dzi się w}łącznie z kopyta. Nalezy pamiętac, że ochwat
mechaniczny jest samodzielną chorobą lokalną nato-

miast ochwat toksyczny jest zespołem chorobowym
rozwijającym się w towarzystwie lub następstwie in-
nych chorób.

Ochwat toksyczny często ma przebieg ostry. Ztych
względow podstawow e zl7aczęI7le przypisuje się szyb-
kośii podjĘ clalęczęnia, gdyż po wystąpieniu kulawi-
zny zmian,y patologicznę w tworzywie kopytowym
poitępują bardzo szybko. Ideałem byłoby rozpocząć
ie.upę w fazierozwoju ochwatu, tzn.w okresie kiedy
rozwija się niedokrwienie tworzywa. Możliwości ta-

kie pojawiająsię niezwykle rzadko, gdyżw wspomnia-

sta-
(6).
już

ratynizaclt (1, 3, 5, 6, 16, 19,21).
W leczeniu ochwatu toksycznego należy zawsze

pamiętać, że t
innym niż kop 1ę-

cie-przyczyny by



się metritis między innymi antybiotykami lub usuwa
ł o ży sko. W przyp adkl zw iązktt o c hw atu z pr ze dŁużo -

nym okresem spokoju płciowego (diestrus) podanie
prostaglandyny (Prostin Fralfa - 10 mg/kg m.c., i.m.)
możebyó skuteczne podobnie jak progesteronu (500
mg, i. m. ) przy prze dłużonej rui. L eczenia vrrymaga rów-
nież układ oddechowy, jeśli z nlęgo wywodzi się
ochwat. W przypadku, gdy ma się do czynienia z en-
dotoks emią s epticemią i tow arzy szącą im hemokon-
centracją postępowanie powinno polegać na podaniu
ogólnym anĘbiotykóą niesterydowych leków prze-
ciwzapalnych, nawadniaj ących oraz surowicy przeciw-
endotoks yno wej, W pr zy p adku Ię c zenta endo toks emi i
i posocznicy wskazane jest profilaktyczne wsparcie
strzałki i podeszwy, okresowe oprowadzanie koni (co
30 minut) oruz przygotowanie dobrze wyścielonego
stanowiska. Jeśli pojawienie się ochwatu wtĘe się ze
stosowaniem koĘzonów, to natychmiast przerywa się
ich stosowanie.

W celu ograntczęnia bólu najb ardziejptrydatny,tani
i wygodny w użyciu okazał się krajowy niesterydowy
lek prze ciw zap alny - Butapirazol (Phenylbutazone),
Podaje się go dożylnie dwarazy dziennie w dawce 4,4
mg/kg m.c, pierwszego, ewentualnie drugiego dnia, a
następnie przez 3-5 dni w dawce o połowę mniejszej.
Posiada długie działanie przeciwbólowe i ptzeclwza-
palne połączone zkorzystnym w przypadku ochwatu
wpĘwem na prawidłowość procesów krzepnięcia krwi
(pr ze dŁaża czas W zepni ę c ia, hamuj e metab o 1 izm kw a-

su arachidonowego i agregację płytek krwi, zapobie-
ga agr e gacji krwinek czerwonych). Nie można j e dnak
bezkłytycznie stosowaa przez dłuższy czas wysokich
dawek tego leku, gdyż wykazuje wiele szkodliwych
dla zdr ow ia działai ub o czny ch, Ni e p owini en być sto -

s ow any w przyp adk ach pr zeb ieg aj ących z zaaw ans o -

waną toksemią i wyraźnymi zaburzęniami funkcji
wątroby. SzczegóInie wrażliwe na Butapirazol sąkuce.

Mniej toksyczny, ale niestety wielokrotnte droższy
jest inny bardziej nowoczesny niesterydowy lek prze-
ciwzapa|ny - Finadyne, w którym środkiem czynnym
jest megluminian fluniksyny. Podaje się go dożylnie
przyleczeniu endotoksemii w dawce 0,25 mglkgm.c.
3 x dz. zmniejszenie bólu wymaga jednak wryższej
dawki - 1,1 mg/kB ffi,c., i.v. Wykazuje on nieco gor-
sze działanie przeciwbólowe niż Fenylbutazon (Buta-
ptrazol), ale znacznie lepsze przęclwzapalne. Z tych
względów sugeruje się stosowanie obu tych leków
łącznte w mniejszych dawkach, np. Butapirazol2,2
mglkgm.c. i Finadyne 0,5 mg/kg m.c.

Innym, szczegóInie często stosowanym w Stanach
Zjednoczonych niesterydowym środkiem o silnym
działantuprzeciwbólowym j est DMSO - dwumetylo-
sulfotlenek (5,I7 ,20). Podaje się go w dawce 0,1-1,0
g/kg m.c. w postaci I0oń roztworu (np. w pĘnie Rin-
gera) i.v., I-3 x dz.Przęz 3-5 dni. Jest on szczegolnie
przydatny do leczenia ochwatu, gdyż oprócz działania
przęclwzapalnego, przeciwobrzękowego i przeciwbó-
lowe go, r ozszet za naczynia obwo dowe, hamuj e agre -

gację płytek, a ponadto jest diuretykiem i doskonaĘm
zmiataczęm wolnych rodników. W stężeniach wyż-
szych niż 20oń działa hemo litycznie, o czy m p owinno
się pamiętaó. W Polsce DMSO w leczeniu koni, mimo
wielu jego zalet nie jest stosowany, głównie zewzglę-
du na wysokie koszty Ieczenta.

Poprawę krĘeniaw tworzywie kopytowym można

zaburzeniami w przepływie krwi (3, 5, 19, 23). Wia-
domo, że o mikrokr Ęentunie decyduj ą naczynia wło-
sowate, lecz stan naczyń przed- i zakapllarnych, a te
w ochwacie są skurczone, co jest powodem zmniej-
szonego dopł5łłu krui i niedożywienia. Ciepło powo-
duje rozszerzęnie naczyn, a więc prowadzi do popra-
wy krążenia. Metoda ta stosowana jest w niektórych
klinikach, gdzie kopyta koni mięszcza się w specjal-
nie przygotowanych w tym celu termoforach. W na-
szych warunkach najwygodniejsze jest stosowanie
okładów borowinowych na kopyta. Poprawę krĘenta
w kopy c i e na dr o dzę farmako l o g tcznej można uzy skac
stosuj ąc w azodtlatatory i antykoagulanty.

Powaznym osiągnięciem w leczeniu ochwatu było
wprowadzenlę pIzęz Hooda Q,2) alfa-blokerów. Opi-
sał on pozytywne efekty leczenia po zasto sowaniu blo-
kady farmakologicznej zakończeń nerwowych przy
użyciu alfa-bloker ów oraz zdecydowane po gorszenie
po beta-blokerac
nych zakończeń
się ich rozszęrze
blokada beta- adren ergiczna powoduj e zw ężente na-
czyń. Obecnie w leczeniu ochwatu alfa-blokery sąw
powszechnym użyciu i jest ich ponad 20. W bydgo-
skim Zakładzie Chorób Koni przebadano krajowy i
tani lek z tej grupy - Pridazol (Polfa). Był on spraw-
dzany w warunkach terenowychprzezwiele lat i wy-
daje się godny polecenia. Podaje się go w dawce 0,66-
0,76 mgkg m.c., i.m., 4 x dz. ptzez 3-4 dni (26,2]).

Z tej grupy leków stosuje się też aceptomazynę w
dawce 0,01-0,04 mg/kg m.c,, i.v. lub i.m., 3-6 x dz. (5,
13,I1). Ujemną stronąwymienionych leków jest ich
krótkie działante. Można zdecydować się równiez na
izoksuprynę w dawce I,żmglkgm.c., p.o. 2 x dz.Lek
ten pobudza zakończęnia beta-adrenergiczne i słabo
b lokuj e alfa- adrene r giczne 

"

Oproczalfa-brokerów sątez inne wazodilatatory któ-
re mogą być stosowane dla poprawienia krpenia w
tworzywie kopytowym. Takim lekiern jest tani krajowy
preparat Sadamin (Polfa), również badany i stosowany
w Za\<ładzie Chorób Koni w dawce 7 ,2-8,6 mg/kg m.c.,
i,v. lub i.m., 3 x dz. Sadamin działana mięśniówkę na-
czyń obwodowych poprawiaj ąc krążenie szcze gólnie w
naczyntachprzedkapilarnychizakapilarnych,aponad-
to, jak v,rykazĘ badania własne, wlłviera u koni ko-
rzystnedziałanieptzeciwzal<rzepowe(26,27).





zane jest stosowanie biotyny 0,03-0,12 mg/kg m.c.,
p.o. przęz 2 tygodnie orazwszelkich preparatów han-
dlowych wzmacniających róg kopytowy (28).

Podsumowuj ąc kwestię leczęniaochwafu j es zcze raz
należy podkreślić, żekllczem do powodzenia terapii
jest jej wczesne podjęcie. W większości przypadków,
jeśli rozpocznie się leczęnte we wczesnej fazie ostre-
go o.chwatu, pozytywne efekty uązskuje się po usu-
nięciu przy cryny,podaniu niesterydowych leków prze-
ciwzapalnych i rozszęrzających naczynia. Nie ma
wówczas konieczności wykonywania zabtegów na
kopytach. Podjęcie leczenia w pózniejszym czasie
wymaga dodatkowego postępow anla 1 przyfiosi znacz-
nie gorsze rezlltaty.
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OIE: Manual of Standards for Diagnostic Tests and
Vaccines (Podręcznik testów diagnostycznych i
szczepionek). Wydawca Międzynarodowe Biuro ds.
Epizootii, 2000,4. wydanie, str, 800, cenaI20 Euro,
ISBN 92-9044-510-6

Jest to czwarte wydanie tego opracowania, którego pierw-
sza edycja, zresztąw 3 częściach, ukazała się w 1989 r.

Celem tej książki jest stworzenie ujednoliconych,tzw. zhar-
monizowanych metod diagnostycznych głównych chorób
Zwlerzęcych. Ujęto je w formie norm, podających Sposoby
przeprowadzania testÓw laboratoryjnych dla potrzeb labo-
ratori ów weterynaryj nych. Standa r dy r ozp oznaw cze do sto-
sowane zostały do wykazu (list) A i B chorób zakaŹnych
zwierząt o obowiązku zwalczanla lub też przedstawiających
międzynaro d ow ę zagr ożęnie. P odręcznik zo stał opracowa-
ny przez Komisję Standardów OIE, pracującąpod kierow-

nictwem prof. MarianaTruszczyńskiego, a jego treść zosta-
ła zatw ler dzona pr zez Z gr omadzeni e O gó lne tej o rg ani z a cj i.

Treść książki zostałaprzedstawiona w 3 części: a) ogól-
ne informacje nt. testów diagnostycznych w Tozpoznawa-
niu chorób zwierzęcych i kontroli biopreparatów wetery-
naryjnych, b) metody diagnostyczne dla chorób zakaźnych
Listy A i B; w pierwszym podtozdziale odnoszą się do
wszystkich gatunków zwierzą| a w następnych dla każdę-
go oddzielnie i c) testy dla innych chorób o znaczeniu dla
międzynarodowego obrotu. W ostatniej, 4 części, podano
wykaz laboratoriów referencyjnych dla poszczególnych
chorób zwterzęcych, w róznych krajach świata. Figuruje w
tym wykazie także polski PIWet. z pT of . Z. Pej sakiem, j ako
specjalistąds. pomoru świń. W sumie okfeślió mozna książ-
kę jako nadzwyczaj wartościowe wydawnictwo, nieodzow-
ne w dzisiej szychczasach dla nowoczesnych laboratoriów
diagnostycznych.


