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Wpływ endotoksyny i megluminianu fluniksyny
na wskaŹniki krwi u ogierów
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Danek J.
lnf|uence of endotoxin and flunixin meglumine on the blood patametels ol stall,ions

Summary

The study examined 8 clinically healthy Polish Primitive Horse stallions. The examinations were carried
out during the mating season. The stallions were divided into two groups. ENDO (4 stallions aged 4-12 years
and weighin9260-400 kg), ENDO+FM (4 stallions aged 5-10 years and weighing 220-380 kg). The experimen-
tal groups were administered endotoxin (Group ENDO) and endotoxin followed by an injection of flunixin
(Group ENDO+FM). The stallions were infused with a LPS dose of 0.3 mg/kg b.w. Flunixin meglumine (FM)
- a non-steroidal anti-inflammatory drug was administered as a single intravenous injection at a dose of 1.1
mgikg b.w., 5 min. following the infusion of endotoxin. The aim of the study was to determine: neutrophil (N)
and plate|et (PLT) counts, packed cel| volume (PCV) in whole blood, fibrinogen (FIB) in p|asma, and glucose
(GLU), alkaline phosphates (AP) and lactate dehydrogenase (LD}I) in serum. Hematological alterations were
significant in endotoxin-treated stallions and characteristic of endotoxaemia (neutropenia followed by
neutropphilia, thrombocytopenia, increased PCY, hyperfibrinogemia, hyperglycemia followed by hypoglyce-
mia, increased AP and LDH activity). Treatment with llunixin meglumine attenuated and modulated most of
the hematological and biochemical effects of endotoxin, but neutropenia occurring after LPS administration
were prolonged under the influence of FM.
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Flunikslma, obok wielu dziaŁańcharakterysĘcznych
dla ni e stero i dowych l eków prz e c iw zap alny ch (NLP Z),
wykazuje zdolność hamowania efektow działania en-
dotoksyn, stąd lek ten wykorzystywany jest w zapo-
bieganiu skutkom endotoksemii u koni (4,15,16,20,
25,3I).Działante tego leku, jako inhibitora cyklook-
sygęnazy, sprowadza się do blokowania mętabolizmu
kwasu arachidonowego i syntezy prostanoidów (5, 2I,
29,30).

Obecność endotoksyny aktywuje w monocytach/
/makrofagach, granulocytach, limfocytach i komórkach
śró dbłonka pro c e sy zw tązane z wW arzani em lic znych
mediatorów zapalny ch (produktow pT zemlan kwasu
arachidonowe go, czynntka aktywuj ąc e go płytki krwi
(PAF), białek ostrej fazy, cytokin zapalnychi innych),
odpowiedzialnych za biologiczne efekty działania en-
dotoksyn i określone objawy kliniczne (6, I7, 28).
U koni po podaniu endotoksyny dochodzi do licznych
zaburzeh mających swoje odbicie w zmlanach wielu
parametrów krwi (15, 16,27,33,34). W tym zakresie
wybrane efekĘ działania endotoksyn opisano u ogie-
rów -repro duktoróą w ykazuj ąc, w o dp owi e dzi na p o -
danie lipopolisacharydu (LPS), spadek ltczby leuko-
cytów, neutrofilów i pĘek krwi oraz wzrost wskaźni-
ka hematokrytowego we krwi obwodowej. Konsek-

wencj ą endotoksemii u ogierów byĘ taWe licznę zmla-
ny biochemiczne,wyrażające się wzrostem i następu-
jącym po tym spadkiem stężenia glukozy oraz pod-
wyzszeniem aktywności fosfatazy alkalicznej i dehy-
drogenazy mleczanowej w surowicy krwi (12).

Celem badań było określenie wpł5,rvu nięsteroido-
wego leku przeciwzapalnego - fluniksyny na zmtany
hematologi czny ch i biochemicznych wskaźników krwi
wywołanych podaniem endotoksyny u ogierów.

Mateilał imetody

Badania przeprowadzol7o na 8 klirricznie zdrowych ko-
nil<ach polskich, w sezonie rozrodczym (kwiecień-czer-
wiec), przy obciĘeniu doświadczalnąstanówką w zal<re-
sie podanym wcześniej (11). Czterem ogierom grupy ENDO
(w wieku 4-121at i masie ciała260-400 kg ) podano dozyl-
nie LPS Escherichia coli serotype 055:B5 (Sigma) w daw-
ce 0,3 pglkg m.c. Endotoksynę rozpuszczano w 500 ml
apirogennego płynu ftzjologicznego (0,9oń NaCl, Polfa)
i podawano ogierom w l5 minutowym wlewie dożylnym.
Kolejne cztery ogiery grupy ENDO+FM (w wieku 5- 1 0 lat
i wadze ciała220-380 kg) otrzymywały w ten sam sposob
taką samą dawkę endotoksyny oraz niesteroidowy lek prze-
ciwzapalny megluminian fluniksyny (FM), w dawce
1,1 mg/kg m.c., w postaci preparatu Finadyne vet, firmy
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ScanVet., Dania (Flunixin 50 mg/ml). Fluniksynę
podawano dozylnie 5 min. po wlewie endotoksy-
ny. Krew do badań pobierano z żyĘ szyjnej ze-
wnętrznej b ezp o średni o przed wlewem (oznaczo -
nojako 0) orazw 1 h,2 h, 3 h,4 h, 5 h, 6 h, 7 h, 8 h,
24 h, 48 h i 12 h po podaniu endotoksyny. Liczbę
neutrofilów (N), płytek krwi (PLD i wskaźnik he-
matokrytu (PCV) oznaczano we krwi pełnej, nato-
miast stęzenie glukozy (GLU), aktywność fosfata-
zy alkalicznej (AP) i dehydrogenazy mleczanowej
(LDH) w surowicy krwi,przy użyciu metod poda-
nych wcześniej (12). Stęzenie fibrynogenu (FIB)
w osoczu krwi wyznaczano, podobnie jak wcześ-
niej ( 14), metodą kolorymetryczną Quicka.

Analizę staty sty cznąprzeprowadzono przy lży -
ciu programu Statistica PL StatSoft-Polska, zza-
stosowaniem testu analizy wariancji ANOVA.
Średnie (+ SD) porównywano przy użyciu testu
Fishera. Różnice uznano za statystycznie istotne
przy p < 0,05.

Wyniki iomówienie
U ogierow, którym podano LPS stwierdzo-

no liczne zmtany hematologiczne. W krwi ob-
wodowej ogierów grupy ENDO miał więc
miejsce statystycznie istotny spadek ltczby
neutrofilów w 1-5 h (maksimum w 1 h, A^ -
4,4 x I09L), spadek liczby pbrtek krwi w 1-4 h
(maksymalnie w 3 h, Ao_ -I23,7 x I09lL) oraz
wzrost wartości wskaźnika hematokrytu w 2-8 h
(maksymalnie w 2 h, Apcv - 15,Io^) po poda-
niu endotoksyny. W tym samym czasie w gru-
pie ogierów ENDO+FM stwierdzono spadek
Itczby neutrofilow w 1-8 h (maksymalnie
w 1 h, AN - 4,6 x 109/L) i wzrost wartości
wskaźnika hematokryfu w 1 h (Ao"u - 6,9Yo)
po podaniu endotoksyny orazbrak statystycz-
nie istotnychzmianliczby pł7Ąek krwi we kfwi
ogólnej (ryc. 1-3).

Spadek Itczby neutrofilów (neutropenia),
charakterystyczny dla endotoksemii (7, 9,22,
23,26,33), jest wynikiem złożonego procesu
sekwestracj i (adhezji do komórek śródbłonka,
migracji do otaczających tkanek i degranula-
cji), jakiemu zostająpoddane te komórki pod
dziaŁaniem endotoksyn (8, 10, 18,32). Wba-
daniach wcześniej szych u ogierów ( 1 2) stwier-
dzono podobne zmiany, z maksymalnym spad-
kiem liczby neutrofilów w 1 h (A, - 3,6 x 109/L) po
podaniu endotoksyny dawce 0,3 pglkg m.c.

Obnizona liczbapłytek krwi we krwi (trombocyto-
penia) występuje ukoni w endotoksemii (13, 34), jako
efekt indukowanej przęz PAF (czynnik aktywujący
pĘtki krwi) agregacji p§tek krwi (19). Trombocyto-
penia jest charakterystycznym objawem rozsianego
r,vykrzepiania wewnątrznaczynlowego DIC (24).
W badaniach,u ogierów (12) stwierdzono także mak-
symalny spadek PLT w 3 h (A.LT - 100,4 x 109/L) po
podaniu LPS.

Ryc. 1. Liczba neutrofilów w krwi ogierów po podaniu endotoksyny
i fluniksyny
Objaśnienia: ENDO - gIupa otrzymujapa LPS Escherichia coli (0,3 pg/kg
m,c,), ENDO + FM grupa otrzymująca LPS + Flunixin meglumine (1,1

mg/kg m.c.), t istotne różnlce odnośnie czasu 0, a : b istotne róznice
między grupami przy p < 0,05
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Ryc. 2. Liczba płytek krwi w krwi ogierów po podaniu endotoksyny
i fluniksyny
Objaśnienia: ENDO grupa otrzymująca LPS Escherichia coli (0,3 p"gll<g

m.c.), ENDO + FM - grupa otrzymująca LPS + Flunixin meglumine (1,1

mg/kg m.c.), x istotne różnice odnośnie do czasu 0, a,. a brak istotnych
różnic między grupami przy p < 0,05

Wzrost wartości hematokrytu, jako efekt zmian he-
modynamicznych, odnotowuje się u koni po podaniu
endotoksyny (2, 15,33). Wcześniej, u ogierów (12)
wykazano maksymalny wzrost PCV w 2 h (Apcv -
I0,Ioń) po podaniu endotoksyny.

U ogierów poddanych wpływowi endotoksyny
s twi ęrdzon o też licznę zmtany b i o chemi c zne w e krwi.
Stęzenie fibrynogerrrr uległo statysĘcznie istotnemu
podwyzszeniu w 48 h po podaniu endotoksyny (Au,u -
I,2 glL) (:ryc. D.Odnotowano tez statystycznie istot-
ny wzrost stęzenia glukozy w surowicy krwi, z mak-
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Ryc. 3. Wartość wskaźnika hematokrytu w krwi ogierów po podaniu
endotoksyny i fluniksyny
Objaśnienia: jak na ryc. 1.
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Ryc. 4. Stężenie fibrynogenu w krwi ogierów po podaniu endotoksyny

6-8 h (maksymalny w 8 h, A.o" - 572,5 UlL)
iw 72 h badań (ryc. 5-7).

W endotoksemii moze dojść do hiperfibry-
nogemii, jako efektuwzmożonej s}Tltezy fibry-
nogenu przez wątrobę W ostrej fazie zapale-
nia. Pod wpływem LPS dochodzi bowiem do
uszkodzenia wątroby i wzrostu syntezy fibry-
nogenu w hepatocytach (3). Wzrost stężenia
FIB odnotowano u koni po trzykrotnym po-
daniu LPS Escherichia coli w łącznej dawce
0,5 pglkg m.c. (13). U kuców (15) poddanych
narkozie stęzenie FIB wzrasta, aby powróció
do stanu wyjściowego w 6 h po podaniu endo-
toksyny Escherichia coli w dawce I25 pgkg
m.c.

U koni po podaniu LPS obserwuje się rów-
nież, jako efekt zmianwprodukcji i wykorzys-
taniu węglowodanów (27), wzrost i następu-
jący po tym spadek stęzenia glukozy (], 16,

33). Natomiast w układach enzymatycznych,
w zwtązkuzlszkodzeniem wielu organów, ma
miej sce podwyzszenie aktywno ści całkowitej
fosfatazy i dehydroge nazy mleczanowej w plaz-
mie lub surowicy krwi koni (15, 16). W bada-
niach wcześniejszychu ogierów (12) stwier-
dzono maksymalnywzrost stęzenia GLUw su-
rowicy krwi w 2 h (AclI] - 1,5 mmollL), ak-
tyr,vności fosfatazy alkalicznej w 8 h (Ao. -
68,3 U/L) i dehydrogenazy mleczanowej w 7 h
(D, ., - 865,0 U/L) po podaniu endotoksyny.

MÓgluminian fl uniksyny j est lekiem zaleca,
nym w zapobteganiu skutkom endotoksemii,
w tym szczegóInte korzystnie wpływa na he-
modynami czne zmiany występuj ące podczas
wstrząsu endotoksycznego u kuców (). Za-
stosowanie 1,1 mg/kg m.c. FM w pojedynczej
dawce po 5 minutach od podania LPS nie zni-
welowało jednak zmian białokrwinkowych,
a spadek liczbyneuhofilowbyłpodobny do ob-
serwowanego w grupach ogierów otrzymują-
cych tylko LPS. Wyniki te sązgodne z innymi
badaniami przeprowadzonymi u koni po po-

daniu LPS i FM. U kuców poddanych narkozie (15,
16) występująca po podaniu LPS w dawkach wstrzą-
sowych neutropenia lległa przedłlżeniu pod działa-
niem FM. U ogierów ENDO+FM nie stwierdzono
wytażnego spadku PLT we krwi ogolnej oraz nie
uległo istotnej zmianie stężenie FIB w osoczu krwi,
natomiast wartość PCV podwyższyła się sygnalnie,
a stęzenie GLU, aktywność AP i LDH w surowicy krwi
ulegĘ modulacji i/lub przesunięciu zmian w czasie,
w porównaniu z grupą otrzymującą tylko endotoksy-
nę.U kuców (15) będących w wstrząsie (125 pg LPS
Escherichia colilkg m.c.) podanie FM w dawce
1,1 mg/kg (w 5 rrrin. oraz w 3, 6 h po podaniu LPS)
spowodowało, że wartośó hematokrytu i stężenie
fibryno genu przyj mowały warto ś ci wyj ś c iowe, nato -

miast Itczba płytek krwi we krwi była, podobnie jak
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i fluniksyny
Objaśnienia: jak na ryc, 1.

2h(^",,,- 1,3 mmol/L) i na-
k w 8 h-(An,, - 1.5 mmol/L)
eistotny statystycznie wzrost

w 48 h, po podaniu LPS, U ogierów miał również miej-
sce wzrost aktywności fosfatazy alkaltcznej w 6-8 h
tw 48-72 h (maksymalny wzrost w 8 h, AAp - 52,0 U/L)
i dehydrogenazy mleczanowej w 2 h, 5-8 hiw 72h,
z maksymalnym wzrostem w 7 h (ALDH - 82I,5 UlL)
po podaniu endotoksyny. W tym samym czasie w gru-
pie ENDOłFM odnotowano statystycznie istotny
wzrost stęzenia glukozy w 2 h (Aoru - I,4 mmollL)
i nieistotny spadek w 48 h po podaniu endotoksyny +

FM. Odnośnie do fosfatazy alkalicznej stwierdzono
wzrost aktywności w 5-6 h (maksymalny w 6 h, AAp -
58,2UlL) i 8 h oraz 48-72 h, natomiast w przypadku
deĘdrogenuzy mleczanowej wzrost aktywności w 2-3 h,
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Ryc. 5. Stężenie glukozy w krwi ogierów po podaniu endotoksyny
i fluniksyny
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Ryc. 6. Aktywność fosfatazy alkalicznej w krwi ogierów po podaniu
endotoksyny i fl uniksyny
Objaśnienia: jak na ryc. 2,

Ryc. 7. Aktywność dehydrogenazy mleczanowej w krwi ogierów po

podaniu endotoksyny i fluniksyny
Objaśnienia: jak na ryc. l,

endotoksynę, obni-
ach nie zaobserwo-
ii i następującej po

stotny wzfost
enia glukozy
fatazy i dehy-

chidonowe wpĘwowien-
dotoksyny, FM, majązna-
cząco obni omboksanu B,

niu hamuje, in vitro, agregacjępb,tek krwi koni
indukowan ąprzez endotoksynę ( 1 9).

Podanie fluniksyny w dawce 1,1 mg/kg m.c.

je się wzmożony spadek neutrof,rlów w krwi ob-
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wodowej. W tym przypadkll dochodzi prawdopodob-
nie, po podaniu FM, do zwiększonego uwalniania leu-
kotrienów i pogłębienia neutropenii.
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STAN zAKAŹNYCH GHOROB ZWIERZĄT W POLSCE
według danych Głównego lnspektoratu Weterynariiwe wrzeŚniu 2005 r.-)

1. Wścieklizna zwlerząt dzikich - wystąpiła w 4 województwach: opolskim (2-2), podkarpackim
(1-1), warmińsko-mazurskim (2-3) i wielkopolskim (1-1), Zanotowano ją u O lisów i 1 jenota.

2. Wściekliznazwierząt domowych - wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (2-2) i wiel-
kopolskim (1-1),Zanotowano ją u 1 sztuki bydła i 2 psów.

3. Zgnilec amerykański pszczół - wystąpił w 8 województwach: kujawsko-pomorskim (1 -2), lubel-
skim (1-1), małopolskim (2-2), mazowieckim (1-1), pomorskim (3-4), warmińsko-mazurskim (1-1),

wielkopolskim (2-3) i zachodniopomorskim (1 -1 ).

4. Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) - wystąpiła w województwie mazowieckim (1-1).

*) w nawiasach podano liczbę powiatów i miejscowości, w których choroba została stwierdzona w okresie sprawozdawczym.


