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Surnmary

Puerperal metritis (PM) occurs after l0-20o^ of calvings or even more frequently. The aim of the experi-
ments was to estimate the efficacy of PM treatment with the use of antibiotics, lysozyme dimer, propranolol
and PGF2a. Field trials were carried out on 110 cows with PM, which w€re separated into 5 groups depending
on the method of therapy. In the first group (30 cows) only an antibiotic preparation (Metrisan AN) was
intrauterinally introducód. tn the second group (20 cows) on|y lysozyme dimer i.m. was given once in a dose of
0.02 mg/kg. In the third one (30 cows) the same antibiotic preparation (as in the first group) was given in
conneciioń with an i.m. injection of lysozyme dimer at a dose of 0.02 mg/kg. The two last ones were the control
groups. Metrisan in combination with propranolol (i.m.) at a dose of 50 mg/cow was used in the fourth group
(15 cows) or with alphaprostalol i.m. at a dose of 1.5 mg/l00 kg in the fifth group (15 cows). The efficacy of the
examined methods was almost the same. The combination of intrauterine antibiotics introduction together
with the i.m. injection of the lysozyme dimer gave the best results in regard to time of metritis regression, the
time of uterus involution, and the indicators of reproduction.
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Metritis puerperalis występuje u I0-20oń, a niekiedy
nawet u wyzszego odsetka krów. Chorcba jest częstym
następstwem zatrzymania łozyska, poronienia, porodu
przedwczesnego lub cięzkiego oraz cialy bliżniaczej.
Posokowate, posokowato-ropne lub ropne zapalenie ma-
cicy moze wystąpić takżepo porodzie flzjologicznym(ż3,
37). Ostre zapalenie macicy, oprócz cięzkiego porodu,
zatrzymaniałozyska,zaleganiapoporodowego,zapalenia
wymienia, obrzęku niezapalne go wymienia, acetonemii
orazprzemięszczenia trawieńca zaltcza do tzw. syndro-
mu porodowego Qlartus syndrom). Pierwotną i podsta-
wową przyczynąwymienionych chorób są błędy w ży,
wieniu i utrzymaniu krów w ostatnim trymestrze ciĘy,
które nakładają się na skutki tzw. stresu porodowego. Na-
stępstwem jest wzmozona \ipoliza, tłlszczowe zwyrod-
nienie waJroby oraz supresja sił obronnych (ż6,30), co,
między innymi, prowadzi do stanów zapaltych macicy.

Z dany ch p i śmiennictwa wynika, że w Iżej szy ch pr zy -

padkach moze dojść do samoistnego ustąpienia poporo-
dowego zapa\enia macicy, wskutek współdziałania ukła-
du immunologicznego i horrnonalnego (ż,21). W proce-
sie zdrowienia ważne jest pojawienie się pierwszej rui.
W fazie przedrujowej cyklu oraz w czasie rui następuje
spontaniczre opróżrianie się macicy oraz wydatne zmniej -

szanie liczby, a nawet zanik drobnoustrojów w za|egalą-
cym płynie. .Iednakze l znacznelliczby krów chorych na
posokowate lub posokowato-ropne zapalente macicy
stwierdza się opóźnione występowanie pierwszej rui. jak
rowniez zabllrzony jej przebieg (29). Ruja u tych krów
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przebiega zazwyczaj bez owulacj i, a przetrwały pęche-
rzyk jajnikowy przekształca się w torbiel, najczęściej lu-
teinową wydzielaj ącą w przewadze pro gesteron. Czynna
hotmonalnie torbiel jajnikowa może ltrzymać się nawet
przez kilka miesięcy, prowadząc do anoestru,s (9, 25). Na-
bży dodać,że stany zapalne błony śluzowej macicy, okreś-
lane jako EI,E2 i E3, będące następstwem metritis puer-
peralis, stanowią je dną z głównych przyczyn jałowości
w póżnielszym okresie (ż2,24).

Leczentę prowadzi do uratowania życia oraz złagodze-
nia niekorzystnych dla zdrowia krowy następstw choro-
by, takich jak: uszkodzenie wątroby, znaczrre wychudze-
nie i spadek wydajności mlecznej. Terapia poporodowych,
cięzkich zapaleń macicy polega na iniekcjach antybioty-
ków lub innych środków przeciwbakteryjnych (39) oraz
hormonów (oksytocyna, estrogeny, prostaglandyna Fża)
(19, 33). Stosowano też bloker receptora P-adrenetgicz-
nego (Uterotonic) oraz dożylne infuzje glukozy i prepa-
ratów wapniowo-fosforowych (22, 3 l). Wraz z leczeniem
ogólnym prowadzono terapię miejscowa. polegajapą na
opróznianiu (lewarowaniu) płynnej zawartości rnacicy
oraz inlokacj ach środków przeciwbakteryjnych (barwni-
ki akrydynowe, roztwory wodne jodu), kwasów organicz-
nych, wyciągów ziołowych, a także sulfonamidów i an-
tybiotyków (II,14,20,36). Wykazano. ze lekko drażnią-
ce działanię wielu z nich w odniesieniu do błony śluzo-
wej macicy wywiera korzystny wpływ, poprzez stymulo-
wanie wydzielania endogennej prostaglandyny Fża, co
prowadzi do luteolizy t zapoczalkowania nowego cyklu



wraz z estrogenizacją ustroju (1). W lżejszychprzypad-
kach, przebiegających bezltraty apetytu i objawów tok-
semii, terapia ogólna nie jest konieczna. Skuteczność te-
r apii zależy o d z aawans o w ania zmian chorob owych, a tak-
ze od doboru środków i metod postępowanla. Z danych
piśmiennictwa wynika, że niewłaściwie przeprowadzone
Ieczenie z zastosowaniem domacicznych wlewów zbyt
silnie drażniących środków przeciwbakteryjnych może
przyczynió się do jałowości (36). Barwniki akrydynowe,
związkt jodu i niektóre antybiotyki, oprócz niszczenia
drobnoustrojów, mogą jeldnak, szczególnie w wyzszych
stęzeniach, działaó niekorzystnie na błonę śluzowąmaci-
cy, prowadząc nawet do jej martwicy (ż2).

Celem badań było określenie skuteczności terapii po-
ciu immunomo-
w porównaniu
zenilz P-bloke-

rem i prosta g|andynąF 2a.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono w ciągu 3 lat na 110 krowach

wieloródkach i pielwiastkach w wieku 2-8 lat, rasy ncb x hf,
wykazujących poporodowe zapalenie macicy. Więloródki
cechowały się wydajnością od 5,0 do 6,5 tys. kg mleka w po-
przedniej laktacji. Zwierzęta stanowiły własnośó trzech
gospodarstw (G, O, K) o podobnym systemie utrzymaniai ży-
wienia. Do badań wybierano zwierzęta, u których wystąpiło
ostre, posokowate lub posokowato-ropne zapa7enia macicy,
widoczne w 7.-10. dniu od wycielenia. Z doświadczenia wy-
kluczono krowy z ciężklmi objawami klinicznymi, które wy-
magŃy Ięczęnia o golne go.

Zwierzęta w podobnej llczbię z poszczególnych gospo-
darstw losowo kwalifikowano do 5 grup:

- grupę I stanowiło 30 krów, którym podano domacicznie
2 dawki preparatu antybiotykowego (Metrisan AN Vet-Agro)
w postaci emulsji (300 000 j.m. neomycyny i 0,2 g ampicyli-
ny w 1 dawce),

- do grupy II zaliczono 20 krów - w ich leczeniu zastoso-
wano domięśniową iniekcję dimeru lizozymu (Lydium-KIP
NIKA) w dawcę 0,02 mglkg,

do grupy III zaliczono 30 krow - w leczeniu zastosowa-
no domaciczną inlokacj ę preparatu anĘbiotykowego (podob-
nie jak w grupie I) w skojarzeniu z domięśniową iniekcją di-
merulizozymu (ak w grupie II),

- grupy IV i V liczyły po 15 zwierząt i stanowiĘ kontrolę
pozytywną. W leczęniu zastosowano preparat
antybiotykowy (podobnie jak w grupie I) w po-
łapzeniu z domięśniową iniekcją blokera recep-
tora B-propranololu (Uterotonic Polfa) w daw-
ce 0,5 mg/kg (grupa IV) lub analogu prostaglan-
dyny F2ct alfaprostalolu (Gabbrostim Vetem)
w dawce 1,5 mg/l00 kg (grupa V).

Badanie per vaginam i per rectum wykony-
wano przed rozpoczęciem Ięczenia oraz w 3.,
7 ., 14. 121. dniu po leczeniu. Dokonywano oce-
ny zmian zawartości macicy orazprzebieglin-
wolucji. Notowano czas wystąpienia pierwszej
rui oraz daĘ zabiegów inseminacyjnych. Diag-
nozowano ciązę lub ustalulo przyczynę niepłod-
ności i brakowania. Dla krów zacielonych wy-
liczono czas od porodu do pierwszej rui,
wskaźnik zapłodnień, tj, odsetek krów zacięlo-
nych po pierwszym zabiegl inseminacyjnym,

indęks inseminacyjny otaz okres międzyciĘolyy. W okresie
pierwszych 2l dnikrowy nie otrzymywały innych leków, nie-
zalężnię od przebiegu ustępowania objawów metritis puerpe-
ralis.

Jako kryterium ęfektywności leczęnia przyjęto czas i tem-
po procesu ustępowania stanu zapalnego, stopień inwolucji
macicy w 35, dniu po porodzie oraz wskażniki płodności.
Wyniki badań opracowano statystycznie w oparciu o analizę
wariancji oraztest72.

Wyniki i onówienie
Badane krowy cechowaĘ się zblizonym wiekiem oraz

wydajnościąmlecznąw rokup etdzo-
no także statysĘcznie istotnyc rednią
długością czasu od wycieleni czenia
w poszczególnych grupach.

W tab. 1 przedstawiono przebieg ustępowania klinicz-
nych objawlw metritis puerperalis. Skuteczność bada-
nych metod okazała się podobna. Nieco lepsze wyniki
uzyskano w grupie III. Testem niezalężności nie stwier-
dzono istotnej różnicy pomiędzy p owyższymiwlmikami.
W 28. dniu od rozpoczęcialeczenia (35. dniu po polo-
dzie) stwierdzono, że w gr.II i V doszło do ustąpienia
objawów endometritis i pełnej inwolucji macicy l86,7%o
zw ier za!. Naj słab szy pr zeble g ploce su inwolucj i odnoto -

wano w grupie IV, a testem nięzalężności wykazano, że
różnice w stosunku do pozostaĘch grup byĘ istotne.

Tab ele ż i 3 przedstawiaj ą wsk ażniki płodno ści Ieczo -

nych krow. Róznice statystycznie istotne dotyczyĘ śred-
niego okresu od porodu do pierwszej rui pomiędzy grupą
I a IV oraz okresu międzyciĘowego pomiędzy grupami
I, III a IV. Najwyższy indeks inseminacyjny zanotowano

z iniekcjądimeru lizozymll. Po 7 dniach odpoczątku ku-
racji objawy kliniczne metritis ichorosaustąpiĘ ażw 760ń

Objaśnienie: * -7iczba (%) krów u których objawy metritis puerperalis nielslą-
piły do 7 . dnta od rozpoczęcialeczenia' ** - powyzej 35 dni

Tab. 1. Kliniczna ocena wybranych metod terapiimetritis puerperalisukrów
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Tab. 2. Czas wystąpienia
krów poddanych leczeniu
metod

pierwszej rui i współczynnik zapłodnień
metritis puerperalis za pomocą różnych

w macicy. Niektórzy altorzy (5, 8) w przypadkach
metritis puerperalis wykazali dobrą skuteczność
o gólnej antybiotykoterapii (c e falo sporyny) w połą-
czeniu zPGFża. Gnemmi (8) proponuje też stoso-
wanie niesterydowych leków przeciwzapalnych (np.
Flunixin meglumine). Podobne zdanię v,ryrazlli też
inni autorzy (28). Konigsson i wsp. (15, 16) lważa-
ją jednak, ze flunixin nie ma wpłylvu na leczenie
endometritis puerperalis. Thun i wsp, (41) są na-
wet zdania. że stosowanie tego leku negatywnie
wpływa na wskaźniki płodności.

W doświadczenil własnym wysoce skuteczna
okazała się metoda kombinowana, polegająca na
domacicznej inlokacj i preparatu antybiotykowego
wraz z iniekcją immunomodulatora. Do takiego

wniosku upowaznia zarówno
najkótszy czas ustapienia ob-
jawów zapalenia,jak tez ko-
rzystne wskaźniki płodności,
takie jak : indeks inseminacyj-
ny, okres międzyciĘory oraz
odsetek wyb r akow an z powo -

du niepłodności. Warto przy
tym odnotować dobre efekty
uzyskane za pomocą dimeru
Iizo zy mu b ez lży cia antyb i o -
tyków. Dowodzi to, iż kllczo -
wą rolę w terapii endometri-
tis puerperalts odgrywa układ
immunologiczny.

Immunomodulację stoso-
wano w celach profilaktycz-

nych. Flesk i wsp. (7) wykazali dobry efekt zapobiegaw-
czy po iniekcji lewamizolu. Korzystne działanie metchlo-
retaminy stwierdził Switała (40). Podobnego zdania byli
rownież inni autorzy (17). Dembiński i wsp. (4) uzyskał
o gr anic zenie wy s tęp ow ania zablx zeń okre su p op o ro do -
wego, w tym zatrzymaniałożyska i poporodowego zapa-
lenia macicy w następstwie iniekcji dimeru lizozymllna
7-10 dni przed porodem. Raś i wsp. (32) stosowali pTepa-
rat buforująco-mineralny (Acinormin, Polfa) natrzy Ę-
godnie przeditrzy po porodzie, ograniczĄap dzięki temu
zapadalność krów na zatrzymanie łożyska oraz poporo-
dowe zapalenie macicy. Zdaniem tych autorów, profilak-
Ęka kwasicy metabolicznej skutecznie zapobiega dalszym
zablr z eniom p op oro dowym.

Badania własne vłykazały również, że krowy zakwali-
fikowane do krycia po wyleczenil endometritis puerpe-
ralis cechowały się wyższym indeksem inseminacyjnym
w stosunku do średnich z poszczególnych gospodarstw.
Skuteczność unasiennień, wyrażĄąca się odsetkiem za-
cieleń po pierwszym zabiegls, która w grupie krów z po-
porodowym zapaleniem macicy wynosiła 16,20ń, okaza-
łasięwyrażnieniższaw porównaniu ze średnimi dla stad,
gdzie w skażnik ten liczył 3 4 - 4 0oń. P o gor sz en i e w s kaźni -
kow pło dno ś c i na skutek zablrzei p oporo dowych wyka-
zywało wielu autorów (3, 6, 14,24,38). Poporodowe za-
palenia macicy wyrażnie wpłynęły na wydłuzenie okresu
międzyciĘowego, który u kłow z metritis ichorosa oka-
zał sięo 9 dni dłlższy, w porownaniuzprzecieJnym dla
obór. Podobne wyniki uzyskał Romaniuk (35). WystapiĘ
jednak znaczl7e roznice pomiędzy poszczególnymi gru-

Objaśnienie: a, b średnie oznaczorrc różnymi literami w obrębie para-
metru różnią się istotnie przy p < 0,05; * powyżej 35 dni

Tab. 3. Wskaźniki płodności krów poddanych leczeniu metritis puerperalis za pomocą róż-
nych metod

Objaśnienie: a, b - jak w tab. 2.

przypadków, Podobny odsetek odnotowano w grupie kon-
trolnej (antybiotyk + PGF2a), Mniej skuteczna okazała
się metoda polegająca na domacicznej inlokacji 2 dawek
Metrisanu, Jędruch i Karczewski (I4) leczyli poporodo-
wy stan zapalny błony śluzowej macicy za pomocą anty-
biotyków, antybiotyków w połączeniu z iniekcją bęnzo-
esanu estradiolu lub prostaglandyny Fża. Najlepszy re-
zultat osiągnęli zapomocą ńetody Śkojarzonej (int}bio-
tyk + PGF2a), anieco gorsze przy połączeniu antybioty-
kow z estradiolem. Korzystny wpływ iniekcji prostaglan-
dynyF2a laprzebiegi efekty lęczenia endometritis puer-
peralis wykazali także lnni altorzy (13). Jednak Ftazer
(cyt. B) jest przeciwny stosowaniu prostaglandyny twier-
dząc, że upośledza ona proces inwolucji macicy.

Leczęnie poporodowego zapalenia macicy z llżyciem
preparafu antybiotykowego i P-blokera receptora adrener-
gicznego przyniosło nieco gorsze efekty, w stosunku do
pozostałych, badanych metod. Ingarden i wsp. (10) o.ry-
kazał jednak dobrą skuteczność takiej metody. Podobne-
go zdania są tez inni altorzy (34).

Terap ia antybi otyko w a bez lży cia leków wsp omaga-
j ących (propranolo l, pro staglandyna) dawał a z r e gltły za-
dowalające wyniki. Krażel ( 1 8) wykazał wysoką skutecz-
ność preparail złożonego z antybiotyków (tetrecyklina,
neomycyna, chloramfenikol), furolidonu, aktywnego j odu
i witaminy A. Dobre efekty przyniosło stosowanie Metri-
sanu (23, ż7). Twardoń i wsp. (2) z pozytyrvnym skut-
kiem leczyli zapalenia macicy podobnego stopnia prepa-
ratem Fatroximin, zawierającym rifaksyminę w aerozo-
lu, dzięki częmu antybiotyk jest idealnie rozprowadzany



pami doświadczalnymi. W grupie leczonej preparatem
antybiotykowym w skojarzeniu z dimerem lizozymu, dłu-
gość przestoju pociązowego i okresu międzyciĘowego
zbliżona była do analogtcznych parametrów krow zdro-
!\rych. Natomiast krowy leczone immunomodulatorem lub
preparatem antybiotykoł\rym w połączenil z propranolo-
lem wykazyrvaĘ dłlńszy okres do pierwszej rui oraz mię-
dzyciĘowy nawet do ok. 20 dni w porównanil ze zdro-
wymi w tych samych stadach.

Obserwacje własne wykazały też, że choroby okresu
puerperium prowadziły do zwiększonej częstotliwości
brakowania krów z powodu niepłodności. W poszczegól-
nych oborach odsetek brakowania z powodu niepłodnoś-
ci wyniósł 5-I0oń, natomiast w grupach krów z metritis
puerperalis średnio 78,4'Yo. Najmniej brakowań z tego
powodu nastąpiło w grupie krów poddanych terapii sa-
mym dimerem lizozymu, choć wskaźnik ten u krów
leczonych metodą kombinowaną (antybiotyk i immuno-
modulator) także był zbliżony do średnich z danego sta-
da. Najwięcej krów wybrakowano z powodu niepłodnoś-
ci z grupy leczonej domacicznie preparatem antybiotyko-
wym w skoj arzeniu z B-blokerem. Warto j ednak podkreś-
lić, że metody skojarzone dawały lepsze wyniki w po-
równaniu ze skutecznością samego preparatu antybioty-
kowego.

Zprzeprowadzonych badań wynika, ze skojarzonaz II:'-

iekcj ą dimeru lizozymu miej scowa antybiotykoterapia
metritis puerperalis przewyższapod względem szybkoś-
ci ustępowania objawów i wartości wskaźników płodnoś-
ci u wyleczonych krów metodę polegającą na inlokacji
antybiotyków oraz antybiotyków w połączeniu z iniekcją
propranololu lub prosta glandyny F żct.
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