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Materiał i metody
Przedmiotem

The purpose of studies was to elaborate and esti- jący ampicylinę
mate the usefulness of a new preparation for treat, Żanej oraz skład
ment of metritis, The Metrisan AN was made out in wania Metrisan
the National Veterinary Research Institute on the
basis of the experiences of the first author. The
preparation contains the neomycin, ampicyllin as f_ree
and bound form, and components intensifying pha,
gocytosis. The investigations were carried out on the
iotal of 406 cows with clinical symptoms of ichoroid,
purulent and muco-purulent form of metritis.It was
found that one intrauterine infusion of one dose of
Metrisan AN causes recovery of the end,ometritis III
and II degree. Two doses of the Metrisan AN as first
treatment and one dose given intrauterine on 7th day
leads to recoveries of the ichoroid or purulent puerpera| metrilis. The cows which became healthy as a
iesult of treatment with Metrisan AN had good in,
dicators of fertility: pregnancy index, conception interval, conception after first insemination, index of
insemination, and culling rate. It was also found that
treatment with one dose of Metrisan AN requires no
withdrawal time for milk.

emulsji zawietaie wolnej i zwiąSposób otrzymybjęte są ochroną

Rózne postacie zapaleniabłony śluzowej macicy stwier-

dza się l żO-'|OVo krów (2, 19, 21, ż2, ż8, ż9, 30),
Stanowią one przyczynę wymiernych strat ekonomicznych, głównie wskutek obnizenia wydajności mlecznej
ny, patoi pogorszenia wskaźników
góneręi metody leczenia os
zapa|eń macicy w okresie

ropnych
przewlekłych, późnych zapaleń endometrium przedstawiono w
i

aftykule przeglądowym (17).
Celem pracy była ocena przydatnościi skuteczności
preparatu Metrisan AN przeznaczonego do leczenia za,
paleń macicy krów. Preparat ten został opracowany w
Zakładzie Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego
PrWet przez pierwszego autora publikacji. Wykorzystano
koncepcję i wyniki laboratoryjnych oraz terenowych badań własnych, które stanowiły podstawę powstania Mastisanu PN (14, 15, 16). Inspiracją był fakt, ze eliminacja
infekcji za|eży nie tylko od działania antybiotyku, ale
takżę od sprawnościmechanizmów obronnych, w tym
głównie fagocytozy (3, 4, J,13), Aktywnośćgranulo-

charakteru stanów zapalnych.
W etapie wstępnym (gosp. Grn.) oceniono przydatność 3
wersji, które
omycyny (N), 1 gram ampicyliny (A)
I - 1 gram
oszone w 20 ml emulsji, II - l gram
oraz inne skł
*) Producentem Metrisanu AN jestVET-AGROLublin. Różnice w stężeniu
antybiotyków wynikają z fŃul, żę w niniejszej pracy operuje się dawkami
używanymi do wytworzenia leku, zaśproducent podaje stężenia odzyskiwane
dotychczasowymi metodami.
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1 gram ampicyliny i połowę pozostałych
składników (10 ml) orazIII - po pół grama N i A, z zachowaniem pozostałych składników jak w wersji II.
Preparat wprowadzano domacicznie za pomocą sterylnego
kateteru metalowego lub plastikowej pipety inseminacyjnej.
Leczenie poprzedzało badanie klinicznę ogólne, ocena wydzie-

siarczanu neomycyny,

liny per vaginam orazmacicy per rectum, Kolejne badania tych
samych krów przeprowadzano w odstępach tygodniowych i w
zależlościod potrzeby powtarzano domaciczną inlokację preparatu w identycznej dawce, Za kryterium wyleczenta przyjmowano brak objawów klinicznych i patologicznego wypływu
z dróg rodnych, a także zwinięcie się macicy i uzyskanie przez
narząd wielkości oraz położetiacharakterystycznego dla danej
fazy puerperium (macica przykrywalna dłonią, bez wyczuwalnej zawartości, rogi grubości1-2 palców).
Do oceny obęcności w mleku składników przeciwbakteryjnych zawartych w Metrisanie użyto 18 krów w Stacji Doświadczalnej PIWet. Domacicznie po_dTo preparat o zawartości 0,5
grama siarczanu neomycyny i 0,5 grama ampicyliny w 10 ml
emulsii oraz podwójną dawkę tego leku (po 9 sztuk w każdej
podgrupie). Próbki mleka bańkowego pobierano w odstępach
12 godzinnychprzez okres 5 dni i poddawanoje badaniomza
pomocą następujących testów: STD, Biolacta i Penzym,
W leczeniu krów z róznymi stanami zapalnymi macicy zastosowano III wersję Metrisanu (l0 ml - niska zawartośćantybiotyków). W gosp. Grn. wprowadzano 1 dawkę preparatu i u
częścikrów z zapaleniami posokowatymi i ropnymi wykonywano iniekcję prostaglandyny (Gabbrostim). Badania kliniczne
przeprowadzano co 7 dni i w zalęznościod utrzymywania się
stanu zapalnego ponownie wykonywano infuzję Metrisanu.
Zwierzęta wykazujące zapalenia posokowate i ropne w gosp,

Mrc. otrzymywały dwie dawki Metrisanu AN,

a częśćz

nich

również iniekcję PGF-2o. Natomiast w przypadkach zapalenia
ropno-śluzowego (E-3) lub śluzowo-ropnego (E-2) wprowadzano tylko jedną dawkę leku, Ponowne badania krów doświadczalnych wykonywano po upływie 2 tygodni i wtedy w
przypadkach utrzymywania się stanu zapalnego stosowano Metrisan w 1 dawce. W obu gospodarstwach określono czas ustąpienia klinicznych objawów zapalenia oraz wskaźniki płodnościwyleczonych krów,

Wyniki i omówienie
Wyniki wstępnej oceny skuteczności trzech róznych wersji

preparatu przedstawiono w tab. 1. Dane wskazują, że objawy

metritis ustępowały w podobny sposób i w podobnym czasie
nięzalężnię od stężenia antybiotyków i pozostałych składników

leku. Odsetek krów zacielonych był prawie identyczny, a
krótszy okres międzycl,ążowy w grupie krów leczonych preparatem o niższym stężeniu mógł być przypadkowy. Należy
dodać, że w przypadkach zapaleń posokowatych i ropnych
powtarzano inlokację Metrisanu w J, a niekiedy także w 14
dniu. Dwukrotnie lek podano 37 krowom, a trzykrotnie otrzyTab.

l.

mleka u krów, które wykazywały wcześniej objawy ogólne.
Wyniki badań wstępnych nie wykazały, że wyższe stężenie

antybiotyków lub pozostałych składników preparatu może przynieśćwyraźne korzyści terapeutyczne, Preparat w podwójnej
dawce był przyczynądodatniego wyniku w testach na obecność
sh w mleku u jednej krowy w I2 i 24 godzinie po domacicznej
inlokacji. Nie wykazano natomiast przenikania antybiotyków
zawartych w pojedynczej dawce prepararu o stężeniu 500 mg
(300 j.m.) neomycyny oraz 500 mg ampicyliny w l0 ml
emulsji.
Przebieg i skutecznoś ć l,eczenia róznych postaci zapa7enla
macicy krów w gosp. Grn. przedstawiono w tab. 2. Z danych
wynika, źe u większościzwierząt, które wykazywały zapalenie
śluzowo-ropne lub ropno-śluzowe już w 7 dniu uznano macicę
zawyleczoną, Podobny stan osiągnięto między 14 a 28 dniem
w przypadkach zapalenia posokowatego lub ropnego, W następstwie łącznego podania Metrisanu i prostaglandyny odno-

towano nieco niższy indeks inseminacyjny

Zapa|enie posokowate
l ropne

w20ml

N(1,0)+A(1,0)

wlOml

N(0,5)+A(0,5)

wlOml

-

w przeważającej częścipo upływie 2 miesięcy od porodu.
Do wyleczenia zapaleń posokowatych i ropnych konieczne

były 2 lub 3 inlokacje Metrisanu w odstępach 2 tygodniowych,
nieza\ężnię od iniekcji prostaglandyny, Do 14 dnia macica
uzyskała wielkość,położenie i konsystencję charakterystyczną
dla narządu zdrowego u ponad 50Vo tych krów i prawie wszystkich wykazujących endometritis II stopnia, Do pełnego ustąpienia objawów zapalenia posokowato-ropnego dochodziło
najczęściej między 14 a28 dniem, Po wyleczeniu odnotowano

Ustąpienie objawów
(Vo krów)

Vo

l4 dni

Okres
Vo zacie|eń

międzyciążowy

l5-28 dni

(dni)

E-2

E-|

I7,4

8,7

69,6

ż1,7

7ą q

90,9

)A

t\

q5

64,3

24,0

7I,4

974

28,6

)n

65.0

28.0

69,4

83.4

30.4

/,]

42

30,9

35,7

49

3ż,6

.36"7

A-

krótszy okres

E-3

23

siarczan neomycyny,

i

międzyciążowy, a także nieznaczntę niższe zlżycie Metrisanu.
Jednak odsetek zacl,e\eńbył wyższy w grupie krów leczonych
bez udziału PGF-2u. Na podkreśleniezasługuje niski indeks
inseminacyjny oraz krótki okres międzyciążowy u krów wyleczonych Metrisanem, niezależnię od charakteru zapalenia
macicy. Dodać należy, że jałowośćbyła przyczyną wybrakowania tylko 5 krów, Powodem takiej decyzji w odniesieniu
do pozostały ch zwięrząt były zmiany ,pozapalne w wymieniu,
paratuberkuloza i niska wydajnośćmleka.
Wyniki stosowania Metrisanu AN w gosp. Mrc. przedstawia
tab. 3. Dane wskazują, że do terapii poporodowych zapaleń
posokowatych i ropnych przystępowano średnio w 12 dniu
po wycieleniu. Zapalenia ropno-śluzowe (E-3) leczono głównie pod koniec puerperium, a zapalenta śluzowo-ropne (E-2)

n

N(1,0)+A(1,0)

Objaśńenie:N

reguły zanikały w trzecim dniu, z czymłączył się także powrót
normalnego apetytu i stopniowy wzrost ilościwydzielanego

Wstępna ocena skuteczności trzech wersji Metrisanu

Rozpoznanie kliniczne

Wersja Metrisanu

mywało go7 zwierząt Cechą charakterystyczną było widoczne

już pod koniec pierwszej doby, ze szczególnym nasileniem
w drugim dniu, wzmozone wydalanie z mactcy patologicznej
zawartości tj. posokowatego płynu z kawałkami błon płodowych, ropy lub wydzieliny ropno-śluzowej, Wypływy te z

§

ampicylina.

do

65l

Medycyna Wet. 52 (10) 1996
SkutecznoŚć Metrisanu

AN w

gosp. Grn.

Rozpoznanie kliniczne
Wskaźnik

Zapalenie posokowate
Metrisan AN

Metoda leczenia
Liczba krów

|7

t

Liczba inlokacji Metrisanu

l8

+ 0.7

|6;l

Czas klinicznego wyleczenia (dni)
procent zacieleń
tego po plerwszym unasienrentu

Indeks inseminacyjny

Okres międzyciążowy (dni)
Procent krów wybrakowanych

4.7

+ 5.Ą

E-3

E-ż

Metńsan AN

Metrisan AN

ropne

Metńsan AN
dawka) + PGF

(l

dawka)

(1 dawka)

47

Ę

32

,l4,8 +
4,4

20,8 + 6,3

)ą)+5T

1,5 + 0,7

1,4 + 0,5

1,2 + 0,2

i

9,5 + 3"7

21

Liczba dni od porodu do leczenia

z

(l

(1 dawka)

i

1,7

4

54

,7,2+
,7

|,ż

I,9

6|,9

5,7,4

73,8

6 1,5

6ż,9

64,5

8],4

1,6 + 0,9

1,4 + 0,8

1,6 + 0,8

1,ż + 0"7

98.7 + 45.3

95.6 + 33.3

90,ż + 29,6

86,2 + 38,4

426

26,ż

ż8 l

3

8,1

późniejszym wykryciem stanu zapalnego. Główną przyczyną
przeznaczęn:'a krów na opas była długotrwała jałowoŚĆ spowodowana torbielowatością jajników.
Przeprowadzone badania wykazały, że Metrisan nadaje się
do leczenia posokowatych oraz ropnych poporodowych zapaleń macicy jakteż ropno-śluzowych i śluzowo-ropnych zapaleń endometrium.Dobrę wyniki w odniesieniu do ustępowania
objawów klinicznych uzyskano nl,ezależnie od warunków ży-

zleczenlem i nie odbiegał od średniej w obu gospodarstwach.
W podgrupach poddanych terap1l, z powodu E-3 L E-2 procent
zacięleń był nawet wyższy w porównaniu z krowami, które nie
wykazywaly zapalenia dróg rodnych. Dłuższyokres międzyciążowy w gosp. Mrc. w porównaniu z Grn. był związaiy z
torbielowatościąjajników u części krów każdej podgrupy. Do
rui dochodziło dopiero po odpowiednim leczeniu,
Skuteczność Metrisanu, mierzona czasem ustąpienia objawów metritis oraz wskaźnikami płodnościbyła podobna, a
często wyższa niz po jednorazowym lub wielokrotnym zastosowaniu wysokich dawek antybiotyków (6, 9, 20, 23, 25, 26,
27,30). Nie bez znaczenla przy tym jest fakt, że są one
przyczyną karencji dla mleka (l0, l 1, l8), Natomiast Metrisan
AN zastosowany w pojedynczej dawce nie powoduje pojawienia się w mleku antybiotyków lub innych substancji ha-

nie wpływa negatywnie na błonę śluzową, o czym świadczy

Wyniki stosowania Metrisanu w gosp. Mrc. w odniesieniu

bardzo wysoki odsetek zacięleń nięzależnie od charakteru
zapalęnia, przy korzystnym indeksie inseminacyjnym, Nie

stwierdzono wyraźnego wpływu PGF2cx na skuteczność tera-

pii, Dłuższy okres międzyciążowy oraz wyższy indeks inse-

minacyjny w grupie krów, które otrzymywały prostaglandynę
mogły być przypadkowe. Najdłuższyokles międzyciążowy

w grupie krów leczonych z powodu E-2 miał związek

z

wienia i utrzymania krów oraz ich wydajności mlecznej, Metrisan

mujących,

wysoki odsetek zacieleń po pierwszym zabiegu sztucznego unasieniania. Odsetek zwjerząt wybrakowanych nie miał związku

do zapaleń posokowatych i ropnych z uwzględnieniem wyników obserwacji wstępnych (Grn.) upoważniają do stwier-

Tab.

3

Skutecznośó Metrisanu

AN w gosp. Mrc.
Rozpoznanie kliniczne

Wskaźnik

Zapa|enie posokowate

Metrisan

Metoda leczenia

Liczba krów

Liczba dni od porodu do leczenia
Liczba inlokacji Metrisanu
Procent wyleczeń

Okres międzyciążowy (dni)
Procent krów wybrakowanych

E-ż

Metńsan

AN

Metrisan AN

Metrisan AN

(l

(1 dawka)

(2 dawki)

(2 dawki) + PGF

ż6

I7

4I

l1.8+5,7

11.4 + 4,2

2ż,8 + 13,Ż

1,9 + 0,9

1,7 + 0,5

I,ż + 0,2

1,1+0,1

dawka)

48
7 1,7 +

53,ż

1l5

1,7

6

5l.ż

95,8

15-28 dni

,73

106

41 5

2o

,7

6,5

85,4

81,2

4ż,1

30,8

4ż,8

5qo

1,6 + 0,5

))+nq

1,8 + 0,8

1,6 + 0,8

I13 + 48,2

lż4 ! 52

l11 +54,1

,1§

146

tego po plerwszym unasienieniu

Indeks inseminacyjny

F-3

ropne

do 14 dni

procent zacieleń

z

AN

i

I

73,1

ż6,9

l28,9

+ 63,5

188

652

Medycyna

dzenia, że w terapii metritis ichorosą \llb purulenta należy
stosować jednorazowo podwójną dawkę preparatu i ewentualnie powtórzyć inlokację leku w jednej dawce w 7 dniu w
zależnościod wyników klinicznego badania zwierzęcia. Po
jednorazowym podaniu 2 dawek Metrisanu AN konieczna
jest jednak 24 godzinna karencja dla mleka.
Zprzeprowadzonych obserwacji nie wynika, że na skutecznośćMetrisanu wyraźnie wpłynęłainiekcja prostaglandyny.
Stwierdzenie to koresponduje z wnioskami Burtona i Leana

(l) wyprowadzonymi po analizie publikacji dotyczących

po-

dawania PGF2o w okresie poporodowym u krów zdrowych
i chorych. Jest jednak sprzeczne z danymi wielu autorów,
którzy uzyskali lepsze efekty stosując antybiotyki w skojarzeniu z prostaglandyną (9,25,30). W uzupełnieniu można
dodać, że obecnie prowadzone dalsze badania wskazują na
wyraźnl,e korzystny wpływ iniekcji preparatu Uterotonic lub

Lydium-KLP na przebieg leczenia poporodowych zapaleń macicy przy użyciu Metrisanu AN. Wyniki tych badań podobnie
jak wpływ preparatu na wzrost bakterii oraz na aktywność
fagocytarną granulocytów in vitro będą przedmiotem kolejnych publikacji.

Wnioski
1. Metrisan AN produkowany przez VET-AGRO nadaje
się do leczenia zapaleń macicy u krów; jedna inlokacja preparatu zapewnia wysoki odsetek wyleczeń endometritis III i
II stopnia.
2. W terapii zapaleń posokowatych, posokowato-ropnych
i ropnych na\eży podawać jednorazowo dwie dawki Metrisanu
AN i w razie konieczności powtórzyć leczenie po upływie 7
dni z lżyciem jednej dawki.
3. Stosowanie dwu dawęk Metrisanu AN wymaga wyznaczania 24 godzinnej karencji dla mleka.
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MUIR P., GRUFYDD-JONES T. J., CRIPPS P. J.,

BROWN P. J.: Wydalanie wodoru z wydychanym powietrzem przez zdrowe koty po doustnym stosowaniu oksytetracykliny i metronidazolu. (Breath hydrogen excretion
by healthy cats after oral administration of oxytetracyc-

line and metronidazole). Vet. Rec. l38, 635-638, 1996 (26)
Długotrwałe stosowanie antybiotyków per os może powodować wystąpienie
bieguŃi lub też zaostrzyć przebiegjuż istniejącej poprzez obniżenie wclrłaniania
składników odżywczych z je|it, zatswzenia perystaltyki jetit, zmianę normalnej
mikroflory przewodu pokarmowego. Pomiar zawartościwodoru w powietrzu

wydychanym miał na celu ustalenie stopnia zaburzenia przyswajania węglowodanów ptzez organizm kotów otrzymujących oksytetracyklinę lub metronidazol. Kotom podawano ksylozę lub laktulozę Oksytetracyklina i metronidazol
w dawce 50 mg co 12 h powodowały wystąpienie wyraźnych różnic w ilości
wodoru wydalanego z wydychanym powietrzem przezkoty otrzymujące ksylozę Po stosowaniu oksletracykliny więcej wodoru było wydalane w ciagu
pierwszych 2 h po podaniu laktulozy aniżeli w grupie zwierząt nie otrzymujących antybiotyku. Po podaniu metronidazolu ilośó wydalanego wodoru była

mniejsza w okresie 60-180 min. u kotów otrzymujących laktulozę. Płynna
treśćjelit cieŃich kotów otrzymujących oksytetracyklinę zawierała beztlenowce, które nie występowały u kotów otrzymujących metronidazol.
G

