
Attykul przeglądowy

Stymulacia układu odpornościowego krów i świń
w okresie okołoporodowym

WŁADYSŁAW WAWRON, MAREK SZCZUBIAŁ

Katedra i Klinika no.roOu ZwierząlWydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin

Review

Wielkotowarowy intensywny chów bydła i trzody
chlewnej stwarza wiele zagrożeń dla ich zdroŃia.
Dużego znaczenta nabierają choroby o etiologii wie-
loczynnikowej nafury zakażnej, nierzadko w wyniku
uzjadliwienia się drobnoustrojów oraz niezakaźnej z
udziałem niekorzystnych czynników środowiskowych
takich j ak : nieprawidłowy mikroklimat pomie szczeń,
nadmierna koncentracj a zwterząt, wysokie wymaga-
nia produkcyjne połączone często z nieprawidłowym
żywieniem (I2, 18, 35, 36). Wszystkie te czynniki
mogą potencjalnie przyczyniać się do osłabienia sił
obronnych zwierząt i ich większej podatności na in-
fekcje (9), Zagadnienie to nabiera pierwszoplanowe-
go znaczenia w przypadku samic ciężarnych. Stres
spowodowany błędami w utrzymaniu i żywieniu w
połączeniu ze stre sem tow arzy szącym porodowi mo że
wlłvołac supresję układu immunologicznego, a w kon-
s ekw encj i zabur zenia okre su p op oro dow e go (zab w ze -

nia inwolucji macicy, zapaleniamacicy, syndrom MMA
u świń, syndrom biegunkowy u cieląt). IJważa się, ż6
prawidłowy przebie g porodu i okresu poporodowego
np. u krów zależy w dużej mlerzę od aktywności fago-
cytarnej i chemotaktycznej neutrofili (13, 14). Wpraw-
dzie chemioterapia jest ciągle jeszcze meiodąz wybo-
ru w leczeniu wielu chorób infekcyjnych, w tym okre-
su okołoporodowe go u zw ierząt, j ednakże coraz bar

dziej powszechnym staje się przekonanie, że dalszy
rozwój metod profilaktyki i terapii chorób zwtetząt
szczególnie infekcyj nych, będzie skutkiem wykorzy-
stania leków wpływających na mechanizmy obronne
(2ż).

Immunomodulator jest to substancj azdolna oddzia-

Ęwac na organizm zwterzęciapobudzająco lub supre-
syjnie zalężnię od stafusu odpornościowego organizmu
oraz dawki i sposobu podania leku. Znane dotychczas
preparaty stymulujące mozna podzielić na naturalne
po chodzenia bakteryj ne go, wirusowego, roślinnego i
hormonalnegó oraz syntetyczne QĄ, Do znanych
mo dulatorów naturalny ch zalicza s ię : b eztlenowe ma-
czugowce z r o dzaju P rop ionib ac t erium, pałeczki kwa-
sooporne BCG, lipopolisacharydy, dimer lizozymu -
Lidium KLP, Parapoxovirus ovis szczep D 1701 -
Baypamun P. Jako immunostymulatory niespecyfi cz-
ne uzywane były równiez Bacillus subtilis, Colyne-
b a c t erium u b er i s, My c ob ac t er ium c h el on a e, glukan i
i rrne. D o immuno stymulatorów syntetyc zny ch należą
lewamizol, nitrogranulogen, imutiol (dwuetylodwutio-
karbominian sodowy), izoprynozyna, azymekson oraz
pirydoksyna.

W pro c e s ach mo dulacj i o clpowiedzi immuno 1 o glcz-
nej zasadni czą rolę odgrywaj ą modulatory niespecy-
ftcznę o wielokierunkowym mechanizm te działania.



Takie właściwości posiadają między innymi drobno-
ustroje z rodzajl Propionibacterium (24).

Mechanizm działanta propionibakterii stymuluj ący

eląt, u których
in przed prze,
rażał się dwu-
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oraz świń i prosiąt (25). Po zastosowaniu Lydium - KLP u zdrowych loch

na 10 dni przed porodem stwierdzono prawie cztęro-
krotne zmniejszenie występowania syndromu MMA

w lepszej kondycji po przechorowaniu. Zaobserwo-
wanó także korzystny wpływ preparatlnapoziom ciał
b i o 1 o gi c zn ie c zy nny ch pr zekazywanych z siar ąc i e l ę -

tom oseskom. Potomstwo od matek immunizowanych
c echowała mniej sza śmiertelno ś ć, niska zap adalność
na bronchopneumonię oraz Iepsze przyrosty wagowe.
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chorób okresupopor zego (4,
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stwierdzono wysoki odsetek wyleczeń każdej z W-
mienionych chorób, Po domacic znym wprowadzeniu
Lydium - KLŁ opt ócz ustępowania obj awów zapale,
nia macicy, obserwowano pobudzenie aktywności pro-
gesteronowej
fuzja Lydium
dobne do Gn
się rui i odsetka zacięleńi może być alternatyr,vnądla
hormonów, metodą leczenia torbielowatości j aj ników
u krów. Podanie Lydium - KLP w czasie leczęnia za-

krów grupy kontrolnej. ImmunosĘmulacja tym pre-

niem zmian w układzie immunolog|cznymbyłznacz- paratem matek ograniczyłateżŚmiertelnoŚĆ okołoPo-
ny spadek odsetka krów z różnymiichorzeniatni okre- rodowąprosiąt i cieląt (cYt.2,34).



Pomyślne wyniki w profilakĘce schorzeń okresu
poporodowego u macior uzyskano stosując również
przedporodem u macior, niespecyficzny immunosty-
mulator bakteryjny - Bacillus subtilis w ftzjologtcz-
nym roztworze soli (30).

B io stymulator b akteryj ny zaw ier ający z awi e s inę
drobnoustr oj ów C o ry n e b a c t e r iu m u b er i s 22 inakĘw o -
wanych termicznie o właściwościach pobudzania ba-
riery komórkowej wymienia (makrofagów) do fago-
cfro7ry i stosowany w leczeniu zapaleń wymion u krów
(preparat ol7azwle Biomast), okazał się nieskuteczny
w zapobieganiu schorzeniom okresu poporodowego u
mac ior ( 3 7). Wyniki przeprow adzony ch b adań wska-
zująjednak na pewien pozytywny wpł5,rv stymulacji
tym preparatem na niektóre wskaźniki zdrowotne i
hodowlane prosiąt.

Do ważnych preparatów nafuralnych, którym przy-
pisuje się działanie stymulującęzalicza się także Bio-
styminę - wodny wy ciry z liści aloesu. Wykazano wy-
raźny wpływ preparatu na wzrost odpomości komór-
kowej nieswoistej i swoistej oraz pewien wpĘw bio-
styminy na wzrost odporności humoralnej (24). Jak
dowodząbadania Kołacza i wsp, (cyt. 1 1 ) podanie bio-
styminy prosiętom wykazującym objawy charłactllta
prowadziło do wyraźnego polepszenia wskaźnlków
immunologicznych. Preparat ten podnosi takżę zna-
cząco nieswoistą odpornośc komórkową u cieląt cho-
rych na bronchopneumonię, eliminując szereg obja-
wów klinic zny ch choroby.

Spośród immunos§mulatorów syntetycznych do tej
pory najlepiej poznanym i najczęściej stosowanym w
weterynarii jest lewamizol (I,6-8, 15, 24, 27 , 29, 33,
37 ). Przywraca on funkcj e efektorowe lc Ęącym lim-
focytom T i fagocyto m or az p obldza doj rzewanie pre-
kursorowych komórek T (32). Lewamizol potęgu-
j e cytotoks y czną aktywno ś ć limfocytów l aktywno ś ć
komórek supresorowych, produkcję limfokin oraz
zdolność fagocytarną i ruchliwość komórek fagocytu-
jących (29, 33). Ą reguĘ nie stymuluje on wzrostu
poziomu przeciwciaŁ. WpŁywa słabo pośrednio na lim-
focyĘ B poprzez oddziaŁywanie na makrofagi i limfo-
cyty T. W dawce 1,5-3 mglkgc.c. działa immunomo-
duĘąco, wyższe dawki mogąwyvvierając wpĘw im-
munosupresyjny. Lęwamizol daj e dobre efekty u osob-
ników z obniżonąlub zde fektowaną o dp owiedzią ko -
mórkową. Wykazano przydatność lewamizolu w pro-
filaktyce schorzeń gruczołll mlekowego i macicy u
krów (19, cyt.24), atakżę biegunki i bronchopneu-
monii u cieląt (6, 19, cyl.24). Po zastosowaniu tego
preparatu w ostatnim miesiącu ciąży stwierdzono wy-
raźnę zmniejszenie ltczby przypadków zaburzei tn-
wolucji macicy oraz poporodowych zapaleń macicy
w porównaniu do krów grup kontrolnych (19). Tego
korzystnego dziaŁania profilaktycznęgo u krów nie
stwierdzali inni autorzy (5). Stosowanie lewamizolu u
krów w ostatnim miesiącu ciąży istotnie zmniejszyło
zachorowalność i śmiertelność cieląt (5, 6, 19). Zprze-
prowadzonych badań wynika także, iż cielęta pocho-

dzące od krów, którym podawano lewamizol cecho-
wały się dużążywotnościąoraz w mniejszym stopniu
zap adaĘ na b ie gunkę ( 1 9 ). Niektó r zy autor 4l ( 3 2 ) p od-
kreślają że przebieg choroby u cieląt pochodzących
od krów, którym przed porodem podawano profilak-
tycznie lewamizol był łagodniejszy i krótszy. U świń
lewamizol (Nilverm injectio) stosowany był w celu nor-
malizacjt obniżonej odpowiedzi komórkowej prosiąt
(I 5) or az pro f,rlaktyc znię u mac ior w o statnim mi e s ią-
ctt ciĘy (8,27,37). Przeprowadzone badania łvyka-
zały, że trzykrotne podanie maciorom w odstępach 4-
7 dni lewamizolu w dawkach immunosĘmulujących
wpĘnęło korzystnie na stan macior po porodzie (6,7 ,

37). U macior poddanych immunostymulacji zaobser-
wowano ograniczenie występowania syndromu MMA,
zaś prosięta od loch stymulowanych lewamizolembyĘ
znacznię odporniejsze i szybciej przybteraĘ na wa-
dze. W badaniach własnych (37) po profilaktycznym
podaniu lewamizolu stwierdzono 2-3 krotny spadek
odsetka macior z podwyższoną temperaturą po poro-
dzie, zap aleni em gruc z o łu mlekow e go or az korzy stny
jego wpĘw na wskaźniki zdrowotne i hodowlane pro-
siąt (znaczne zmniejszenie odsetka prosiąt z biegunką
i padnięć prosiąt oraz wyższe przyrosty masy ciała).
Wyniki Ęch b adań zdecydowani e przemaw iaj ąza ko -

rzystnym wpływem immunostymulacji ciężamych sa-
mic tym preparatem na ich potomstwo. ImmunosĘ-
mulacja ciężarnych loch lewamizolem wpĘnęła po-
budzająco na nieswoiste komórkowe mechanizmy
obronne u nowo narodzonych prosiąt (19).

Mniej poznanym trzadziej stosowanym w wetery-
narii jest nitrogranulogen. Podawany w mikrodawkach
1-10 pglkg c.c. powoduje zwiększenie liczby limfo-
cytów T i B, poziomu immunoglobulin w siarze i IgM
w surowicy, podno si akty"wno ś ć fagocytarną granulo-
cytów i w zmaga aktywno ś ć anĘb akteryj ną antybioĘ-
ków (21). SĘmulacja krów będących w ostatnim Ę-
me strze ciĘy pr zez trzykrotną w odstęp ach tygo dnio -
!\ych iniekcj ę nitro granulo genu wpĘwała korzystnie
naprzebiegokresupoporodowego,zmntejszałazacho-
rowalność oraz śmiertelność cieląt (6, 19), Stwierdzo-
no, że trzykrotne podanie nitrogranulogęnu krowom
przed porodem w odstępach Ęgodniolvych wyelimi-
nowało występowanie śluzowo-ropnej postaci endo-
metritis oraz znacznie ograniczyło zachorowalność i
śmiertelność cieląt w okresie poporodowym (6). Ci
sami autorzy stwierdzali znacznięwyższy poziom IgM
w pierwszych strugach siary krów, które otrzymywały
nitro granulo gen, w porównaniu do siary zwierzątkon-
tro lnych. P odobne pro fi laktyc znę dziŃani e nitro gra-
nulogenu vłykazano w odniesieniu do macior i pro-
siąt. Badania własne (37) oraz innych autorów (7, 8)
dotycząc e profi laktyc zne go sto s owania nitro granulo -
genu u loch ciężarnych przed porodem vłykazaĘ, iż
trzykrotne podanie tego preparatu w odstępach 4-7
dniowych korzystnie wpływa na stan zdrowia macior
po porodzie orazzmniejsza zachorowalność i padnię-
cia prosiąt. Pozytywny wpływ zastosowanego leku



uwidocznił się szczególnie w znacznym, bo prawie
dwukrotnym zmniejszeniu się odsetka macior z ma-
s titis t obniżoną mlecznością lub bezmle cznościąoraz
istotnie większymi, w porównaniu do grupy kontrol-
nej,przyrostami masy ciała prosiąt pochodzących od
macior doświadczalnych (37). Wykazano taMe przy-
datność nitrogranulogenu skoj arzonego z antybioĘka-
mi w leczeniu biegunki u prosiąt i bronchopneumonii
u warchlaków (7).

Do immunostymulacjt zwierząt gospodarskich w
tym świń wykorzystano również imutiol (dwuetylo-
dwutiokarbaminian sodowy) (I0, 26). Imutiol jako
mudulator odpowiedzi immunolo gicznej działa przede
wszystkim na limfo cy ty T (29) . Lek ten w zbldza pr o -

tymocyty do dojrzewania i reguluje ekspresję antyge-
nów na powierzchni komórek T (cyt. 26),Pobudza lim-
focyty T do silniejszej odpowtędzi na antygeny oraz
do większej produkcji interleukiny 2. Podnosi produk-
cję immunoglobulin G i zwiększa aktywność komó-
rek NK. Podawany lochom w ostatnim miesiącu ciąży
domięśniowo trzykrotnie w odstępach jednego tygo-
dnia w dawce 2,5 |ub 5 mgikg c.c. zmniejszał ilość
kl ini c znych przyp adkó w MMA or az obniżał zachor o -

walność prosiąt (26).U potomstwa pochodzącego od
matek, u których stosowano przedporodem immutiol
z ao b s erw ow an o i s totne zmntej szenie liczby pr zyp ad-
ków biegunki w pierwszych dwóch tygodniach życia
oraz spadek śmiertelności z powodu kolibakteriozy.
Wydaje się, ze pozytywny wpĘrv zastosowanego leku
mógł być wynikiem poprawy stanu zdrowotnego lo-
chy po porodzie otazzmlanjakościowych siary i mle-
kao czym świadczy podwyższony poziom IgG w sia-
rze i surowicy krwi,

W profilaktyce schorzeń tła infekcyjnego okresu
p op oro dowe go u świń przy datna może by c także tzo -

pryrlozyta. W badaniach przeprowadzonych na cię-
żamychlochachwykazano)żetrzylłotne(wodstępach
tygodniowych) podanie izoprynozyny w dawce 7 5 mgl
kg c.c. powodowało,żelzyskane od Ęch loch prosię-
ta cechowaĘ się p odwy ższonymi wskaźnikami odpor-
ności komórkowej (20). Manifestowało się to podwyż-
szoną zdolnością komórek polimorfonuklearnych do
redukcji NBT, wzrostem indeksu fagocytarnego oraz
wy ższąb ójczo ś cią neutro fili.

Do preparatów stymulujących odpornośó w okresie
o ko ł op oro dowym zalic zy ć mo żna tałże pr ep araĘ ho -

meopatyczne.
W leczeniu zapa|enbłony śluzowej macicy u krów,

szczególnie stanów ostrych, dobre efekty uzyskiwano
podając w okresie pierwszych 2 tygodni po wyciele-
niu sam preparat Lechesis compositum ad us. vet. lub
łącznte Z pyrogentum ad us. vet. Ten ostatni lek jest
składnikiem gotowego preparatu RV 11 - Febrisept. Z
dostępnych na naszym rynku preparatów komplekso-
wych wymienić należy także RV 17 - Metro, który
zawlęra niskie potencje Belladonna, Sabina oraz Se-
pia (28).

W przypadku zatrzymania błon płodowych korzyst-
ne efekty lęczntczę uzyskiwano podając Pulsatilla,
Sabina i Sepia, które stymulująkrążenie krwi w obrę-
bie jamy miedniczej. W metafilaktyce zatrzymanta
łożyska dobre efekty uzyskiwano natomiast podając
przedporodem Lachesis composifum ad us. vet (28).

Także w leczeniu zespofu MMA u świń stosowano
z powodzeniem kompleksowe preparaty homeopatycz-
nó (Lactovetsan, Pulsatilla). Dobre efekty uzyskiwa-
no takze łącząc preparaĘ homeopatyczne (Laseptal,
Lachesis) z antybiotykami. W profilaktyce tego scho-
rzęniakorzystne wyniki uzyskiwano stosując w okre-
sie okołoporodowym sam preparat Lachesis composi-
fum ad us. vet lub w kombinacji z Coulophylum D3, a
także inne kompleksowe lub pojedyncze leki home-
opaty czne takie j ak: RV 1 7 - Metro, RV 1 1 - Febrisept,
Lachesis, Echinacea czy Pyrogenium (28).

Mając nauwadzęn:re zawszę w pełni zadawalające
efekty profilaktyki i terapii wielu chorób okresu po-
porodowego, oparte na konwencj onalnych metodach
Ieczęnta orazpozytywne efekty uzyskiwane po stoso-
waniu immunostymulatorów u samic ciężarnych jak
też najnowsze trendy w medycynie ludzkiej i wetery-
naryjnej, należy sądzió, że immunoprof,rlaktyka opar-
ta na nailt al nych i syntetycznych immuno stymulato -

rach wejdzie na stałe do praktyki weterynaryjnej.
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BRODBELT D. C., TAYLOR P. M.: Porównanie
dwóch kombinacji środków sedatywnych gżytych
u świń przed narkoząhalotan i tlenek azotu. (Com-
parison of two combinations of sedatives before
anaesthetising pigs with halothane and nitrous oxi-
de). Vet. Rec. 145, 283-287,1999 (10)

Dwum grupom świtl w wieku 3 mies (rasa krajowa x wielka biała) podano

azopórone (2 mg/kg), butorphamoJ (0,2 nrg/kg), ketaminę (5 mg,&g) (grupa A)
względnie detomidynę (100 pg/kg), butorphanol (0,2 mg/kg), ketaminę (5 mg/

kg) (grupa B). PreparaĘ podano w iniekcji domięśniowej przed narkoząbalota-
nową podaniem tlenu względnie tlenku azotu w celu obustronnej arlrotomii
zesztywniałych stawów Sedację uzyskano w obydwu grupach Tętno prawidło-

we w czasie narkozy wzrosło po jej ustąpieniu. Liczba odchowów, średnie ci-
śnienie krwi tętniczej oraz temperatula wewnętrzna były niższe w gnrpie A ani-

żeli w grupie B. Słaba kwasica oddechowa wystąpiła u zwierząt w obydwu gru-

pach. Jedynie u 2 prosiąt z grupy B wystą)iła hypotermia długo utrzymująca się.

G.

SCHNIEDER T., EPE C., ILCHMANN G.: Prze-
gląd sytuacjizwa|czania pasożytów u bydła mlecz-
nego w PÓłnocnych Niemczech. (Survey on para§i-
te control in dairy cattle in Northern Germany).
Vet, Rec. I45,104-706, 1999 (24)

W oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone na 199 fermach bydła mlecz-
nego jesienią 1997 r. oceniono skuteczność metod stosowanych w zwalczaniu
chorób pasożytniczych bydła. W terapii stosowano ivermectin, doramectin, Ie-

wamizol i benzimidazol. Z reglĘ lek stosowano miejscowo (46,20ń farmerów).
W ten sposób w I7 ,1%o stosowano lewamizol j w 82,3% ivermectin, Lek w for-
mie kęsów podano w 20,5o/o przypadków, iniekcji 1 5,8%, jako dodatek do kar-
my w 1 0,5% Obj awy kJ i niczn e zarażenia pasożytami występowały u 50% zwie-
rząt w pierwszym sezonie pastwiskowym i l26,5% w drugim sezonie pastwi-

skowym, Ażw 90% leczenie przeprowadzali sami właściciele. W 1997 r. więk-
szość farmerów stosowała u bydła na pierwszym wypasie makrocykliczne lakto-
ny, rzadziej stosowała benzimidazo1 i lewamizo1

G.

sEvCIKoYA Z., LEDECKI v., CAPIK I., LE_
VKUT M.: Niecodzienna zmian^ grruźlicza u stru-
sia (Struthia camelus). (Unusual manifestation of
tuberculosis in an ostrich (Struthia camelus)).Yet.
Rec. 145, 708,I99 (24)

Do głównych przyczyn padania strusi należą infekcje spowodowane przez

Aspergillus, Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae Gruźljce spotyka się w

tych hodowlach strusi, w których nie przeprowadza się kwarantanny Gruźlica
na tle zakażenia prątkiem ptasim występuje z reguĘ w postaci uogólnionej ze

zmianami w wątrobie, śledzionie, jelitach i szpiku kostnym W opisanym przy-

padku znliany grużltcze występowały w spojówce dolnej powieki oka u strusia

w wieku 2 lat Z lewego worka spojówkowego i 1ewego olworu nosowego wydo-

Stawał się wyciek konsystencji żelatyny, a na dolnej powiece po stronie we-

wnętrznej był usytuowany twór wielkości jaja kurzego, koloru żółtego, pokryty
gruzełkami gnrźliczymi Badanie hi stologiczne wykazało obecność prątków kwa-

sooPomYch 
G.

BARLOW A.M., MITCHELL K. A., VISRAM K.
H.: Gruźlica bydlęca u lamy (Lama glama) w Zjed-
noczonym Królestwie. (Bovine tuberculosis in lama
(Lama glama) in the UK). Vet. Rec. 145, 639-640,
1999 (22)

Wzrost populacji lam (Lama glama) na terenie Wielkiej Brytanii jest związa-

ne z ich wykorzystaniem jako zwierząt towarzyszących, jako zwierząt jucznych

oraz do pilnowania stad owiec, Gruźlicę zdiagnozowano w stadzie liczącym 5

lam utworzonym przed 8 laty Lamy kontaktowały się na pastwisku z bydłem, u

którego w 1998 r stwierdzono gruźlicę Od lamy z objawami zapalenia układu
oddechowego oraz od lamy, która nagle padław paździemiku 1998 r wyizolo-
wano Mycobaclerium boyis. U zwierzęcia, które nagle padło na sekcji stwier-

dzono nagromadzenie pĘnu w jamie brzusznej, perlicę ophcnej, gnrżItcze zmiany

w płucach w formie serowaciejących ognisk oraz gruźllcze zmiany w worku
osierdziowym i w wątrobie. Powiększone oskrzelowo-śródpiersiowe węzĘ chłon-

ne zawierĄ liczne serowaciejące ogniska grużlicze M. bovis wyizolowano na

tym samym terenie gdzie przebyłvĄ lamy również od krów i od borsuków

G.


