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Uselulness of a lysosyme dimmel in treating endometritis in mares

Summary

Studies were conducted on 90 mares rł,ith endometriosis. The animals \,vere divided into 3 equal clinical-
study groups: L - treated with a Lysosyme dimmer (Lydium - KLP - NIKA Health Products), LA - treated
using a combined method (Lydium - KLP with antibiotics) and A - treated with antibiotics. The mares under-
went clinical examinations before starting therapy as well as 14 days after treatment, and endometrial smears
for cytological and bacteriological examinations were carried out simultaneously, The animals }yere treated
only locally: L and LA groups twice every 48 hours and A group 3 times every 48 hours. Amongst the 90 mares
with endometriosis - 89 were cytological positive and 70 were bacteriologically positive. After the first treat-
ment, the best results were noted in the animals treated by the Lysosyme dimmer (group L), where 20 mares
(66.67%) conceiyed. After the first and second treatment, the best results were noted after using the combined
method (group LA), where 22 mares (73.33oA) conceived. Both L and A groups had similar results - 20 mares
(66.67%) conceived,
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Częstym powodem zaburzeń płodności klaczy są
choroby macicy, zwłaszcza stany zapa|ne błony ślu-
zowej tego narządu (8, 12, l9). Przyczynąendometri-
tis klaczy najczęściej są bakterie, rzadzlej wirusy, a
czasem grzyby (6,7 ,I]), które w większości przypad-
kow znajdują warunki namnażania się w macicy w
obecności czynników predysponuj ących prowad zący ch
do osłabienia odporności ogólnej i/lub miejscowej (5,
9, 18, 20,2I, 26). Do czynników predysponujących
za7tcza się nieprawidłowości anatomiczne w obrębie
krocza i sromu, osłabienie kurczliwości macicy
(zwłaszcza po porodzie), nadprodukcję śluzu, nieod-
powiedni drenaż limfy oraz kombinacje tych czynni-
kow (1-3, 16, I7,22). Następstwem endometritis są
duze straty ekonomiczne ponoszonę przezhodowców
koni (13).

Eliminacj a czynników pre dy sp onuj ących or az szyb -
k:,e rozpoznanie.i skuteczne leczenie jest postępowa-
niem ograniczającym wspomniane straty. Pomimo
wi e lu opracowanych m eto d r o zp o znanla, Ie czenta, j ak
i prób oceny stanu błony śluzowej macicy w plogno-
zowaniu płodności k\aczy problem efektywnego lecze-
nia endometritisklaczy nadal jest tematem aktualnym
i wymagającym dalszych badań. Publikowane w ostat-
nich latach informacje o skutecznym działaniu tera-
peutycznym dimeru Lizozymy w wielu chorobach z-łvie-
r ząt pr zebi egaj ąc yc h z o dczy nem zap alny m na ró znym
tle (10, I5,24),iakrównież badania własne (25), skło-
niły nas do przeprowadzenia oceny skuteczności le-

czenia elldonetritisw trzech układach terapeuĘcznych
z udziałem stymuluj ącego odporność dimeru ltzozy -

mu. Dimer ltzozylnu (nazw ahandlowa Lydium KLP)
wykazuj e działanie w zmagaj ące me ch ani zm obronny
organizmu, pobudza fagocytozę, moduluje syntezę
TNF (tumor necrosis factor), stymuluje syntezę inter-
feronu a7fa, wzmacnia odpowiedź na antygeny oTaz
chroni przedimmunosupresyjnym dzlałantem antybio-
tyków. Charaktery zuj e s i ę dzlałaniemprzec iwb akteryj -

nym, przeciwwirusowym i immunomodulacyj nym ( 1 5 ).

Matetiał imetody
Do badań wybrano 90 klaczy z kllnicznylli objawanli

endometitis rv r.vieku od 3 do 24Iat o dobryrrr lub bardzo
dobryn stanie odzyrł,ienia i utrzylrrania. U 6,ł klaczy nie-
płodność utrzymyrvała się przez, rok, tt 2l przez 2, a u 5

przez 31ata. Większośc (62 klacze czystej krwi arabskiej i

10 pełnej krlł,i angielskiej) była rł,łasnością stadnin, a tyl-
ko 18 sztuk o mieszanyll typic uzytkowania należało do
hodowcorł, indywidualnych. Przed rozpoczęciem badań
przeprowadzono wywiad dotyczący historii rozpłodoivej
klaczy i jej ogólnego stanu zdrowia zc szczególnym
uwzględnieniem narządu rodnego.

Bezpośrednio przcd podjęciem leczenia oraz w 14 dniu
po l<azdyn leczeniu klacze badano klinicznle. ultrasono-
grafi cznic, cytologicznie i bakteriologicznie, Określano tez
antybi otykoopon,iość izoiowanych ze światła macicy drob-
noustrojow. Leczenie prowadzono w sczonie rozrodczym i

po jej zakończeniu. W badaniach pornocniczych posłuzo-
no się ultrasonogralem (Scaner 480 finly Pic medical) z



głowicą 5 MHz. Wymazy do badań bakteriologicznych i
cytglogicznych pobierano z błony śluzowej macicy przy
użyciu sterylnych fiednorazowego użytku) kateterów fran-
cuskiej fimy IMV. Rozmaz do badań cytologicznych utrwa-
lono Cytofixem, barwiono, oceniano i klasyfikowano me-
todą Papanicolaou.

Po badaniach klinicznych klacze podzielono na 3 grupy
Itczące po 30 zwierząt: L - leczona Lydium-KlŁ LA -
Ieczona Lydium-KLP i antybiotykami i A leczona anty-
biotykami, W kazdej z nich starano się umieścić równąlicz-
bę klaczy o zblizonym stopniu trwania i zaau,ansowania
elldonletritis. W przypadku stwierdzenia w macicy k7aczy
wysięku zapalnego płukano jąpłynem ftzjologicznym pod-
grzanym do 40oC. Postępowanie to mjało miejsce przed
wlewenr leku i dotyczyło wszystkich klaczy niezaleznie od
zakwalifikowania do określonej grupy telapeutycznej. Kla-
cze z grupy L otrzymywały di mer lizozy mu (Lydium -KLP),
domacicznie, dwukrotnie co 48 godzin w dawce 2 mgl10
ml w 50 ml płynu fizjologicznego podgrzanego do 40'C,

W grupie LA prowadzono leczenie skojarzone: Lydium-
KLP z antybiotykiem. Antybiotyk stosowano zgodnte z
otrzymanym antybiotykogramen. Domacicznie wlewano
odpowiedni antybiotyk razem z Lydium-KLP w dawce 2

mg/l0 ml w 50 ml płynu ftzjologtcznego podgrzanego do
40'C dwukrotnie co 48 godzin. G-pę A leczono samym
antybiotykiem również zgodnie z otrzymanym arrtybioty-
kogramem. Antybiotyk podawano domacicznie w 100 ml
płynu fizjologicznego trzykrotnie co 48 godzin, Grupę tą
traktowano jako kontrolną. Założenie to było alternatywą
dla braku nożliwości finansowych na utworzenie grupy
kontrolnej nie leczonej ,przy uwzględnieniu faktu, że an-
tybiotykoterapia w endometritis klaczy jest metodą uzna-
ną choć w wielu przypadkach stosowaną z konieczności
wynikającej z wyboru między skutkami ubocznymi uży-
wania tej grupy chemioterapeutyków, a brakiem innej rów-
nie skutecznej metody leczenia (l9). Za kryterium oceny
efektów lęczeniaprzyjęto kliniczny regres endolnetritis, po-
jawienie się rui oraz zaźręblenie.

Wyniki i omówienie

Przed podjęciem leczęnia u wszystkich klaczy w
każdej z grup klinicznie stwierdzono zmlany w ukła-
dzie rozrodczym wskazujące na stan zapalny błony
śluzowej macicy. Zmiany te charakteryzowały się po-
większeniem całej macicy lub jednego rogu, asyme-
triąrogów, osłabieniem lub brakiem reaktywności ścian
macicy, brakiem wyczuwalności .fałdów błony śluzo-
wej macicy oraz pojawieniem się wyciekow z drog
ro dnych. B adani e ultras ono gr aftcznę r ow nież wyka-
zało powiększenie ściany macicy (w łm endometriti-
sem > 2 mm) z rożnązawaftością lub bez wysięku w
jej wnętrzu, co u klaczy nie będącej w rui pozwalana
podejrzenię endometritis. Badania cytologiczne po-
twierdziły obecność stanu zapalnego błony śluzowej
macicy u 89 klaczy. Ęlko u jednej w grupie antybio-
tykowej (A) wynik tych badań był ujemny.

W rezultacie posiewów bakteriologicznych z wy-
mazów pobranych z en d om e tri um stwi erdzono wzro st
bakterii u 18 klaczy w grupie L,29 w grupie LAt23 w
grupie A. Najczęściej obserwowano wzrost bakterii

E. co]iw czystej hodowli (u25klaczy), następnie flo-
rę mieszanązudziałem E. co]i (I4 klaczy), a w dal-
szej kolejności Streptococcus sp., Proteus sp., Entero-
bacter sp., Enterococcus sp., K]ebsie]]a sp., Aeromo-
nas sp., Sphingomonas sp. Antybiotykogram wykazał,
że wyizolowane bakterie (zwłaszcza E. colĄ wrażli-
we były głównie na gentamycynę i streptomycynę.
Wzrost innych drobnoustroj ów hamowała cefalospo-
ryna drugiej itrzeciej generacji, ampicylina, ciproflok-
sacyna, amoksycylina, penicylina, neomycyna i ole-
andomycyna, Wyniki te były podstawądo miejscowej
antyb i otykoterap ii 26 klaczy gentamycyną (w dawc e
800 mg naklacz),16 streptomycyną(3,0) oraz po 3
klacze ampicyliną (2, 0), augmentiną (I,2), zinacefem
(1,5) i ciprobayem (1,0), po 2klaczępenicyliną(6 000
000) i fortum (2,0) i po 1 klaczy neomycycną (1,0) i
oleandomycyną(2,0),

Rezultaty badań przedpodjęciem terapii i po lecze-
niu ilustruj e tab. 1 . Jak wynika z dany chtabeli kontro-
Ia leczęnla grupy L przeprowadzona po upływie 14
dni od ostatniej infuzji Lydium-KLP wykazała,że ob-
j awy klinic zne end ome tri ti s utrzymyw ały się jeszcze
u 2 (6,61) klaczy, natomiast zapalenie stwierdzone
cytologicznie odnotowano u 6 (20%) klaczy. Dodat-
ni e wyniki b adań b akterio 1o g iczny ch utrzymyr,vały s i ę
jeszcze u 14 (46,67oń) klaczy. U 5 klaczy obserwowa-
no pojedynczy wzrost E. co]i, au 4 klaczy E. coliw
połączeniu z innego rodzaju bakteriami (E. coli+ Ae-
romonas hydrophicans, E. colił Aerococcus viridens,
E. co]i+ Enterococcus faeca]is, E. co]i+ Staphylococ-
cus sp.).U 4klaczy wyizolowano Staphylococcus al-
bus, a u jednej Aerococcus viridens.

Regresja endometritis po pierwszym leczeniu na-
stąpiła u 28 (93,330ń) klaczy, objawy rui wykazało
również 28 (93,33%)klaczy, z częgo zaźrębiło się 20
(66,67%), Po drugim leczeniu nadal 2klacze (6,67%)
klinicznie v,rykazały stanzapalny błony śluzowej ma-
cicy, co potwierdzały także badania cytologiczne. U
jednej z nich odnotowano wzrost szczepow hemoli-
tycznych E. co]i, Regresji endometritis, objawów rui i
zaźrebiei nie zanotowano. po ttzecim leczeniu obie
klaczę w badaniu klinicznym nie wykazaĘ zmiancho-
robowych. U j ednej (3,33%) cytolo gicznie stwierdzo-
no mierny stanzapalny endometriumoraz wzrost bak-
terii E. co]i. Obte zaźrebiły się, ale ta cytologicznie
dodatnia o miesiąc później. Ogółem w wyniku trzy-
krotne go Ię czenia Lydium-KLP re gre sj a en d om e tri ti s
nastąpiła u 3 0 ( 1 00%) klaczy, Obj awy rui zanotowano
u 30 (100Yo), a zaźreblły slę 22 klaczę (]3,33%)
(tab. 1).

Kliniczne badanie kontrolne przeprowadzonę 14
dnia po leczeniu metodą skojarzoną (grupa LA: Ly-
dium-KLP i antybiotykami) wykazało endom e tri ti s tt
6 (2}%)klaczy. Cytologicznie stan zapalny błony ślu-
zowej macicy stwięrdzono u 18 (60%)klaczy, w tym
u 3 sztuk oprócz zmianzapalnych pojawiły się cechy
dysplazji komórek. Wzrost bakterii uzyskano z wy-
mazów p ob ranyc h o d 20 (6 6,67 Yo) k|aczy. N aj cz ę ś c i ej
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obserwowano czystąhodowlę bakterii E. coli(u 9 kla-
czy), orazw połączeniu z innym rodzajem bakterii u 3
k7aczy (E. co}i + Staphylococcus interrnedius, E. coli
+ Streptococcus zooepidemicus, E. co]i+ K]ebsiella
o x yto c a) . U 4 klaczy odnotowano poj edync zy w zr ost
Staphylococcus intermedius, a u pozostaĘch 4klaczy
Streptococcus sp., Aeromonos hydrophica -| Proteus
mirabi]is, K]ebsie]]a oxytoca, Proteus mirabi]is.

Regres endometritis po pierwszym leczeniu doty-
czył24 (80%) k7aczy, u których pojawiła stęruja. Za-
żrębtło się 18 (60%).

Po drugim leczeniu, którym objęto 6 klaczy nie
stwierdzono klinicznie zmiancharakterys ty czny ch d7a

endometritis u żadnej z nlch. Badania cytologiczne u
4 (13,33%)klaczy wykazały średnio lub silnie wyra-
zony stan zapalny. U 3 (10%) Klaczy z cytologlcznie
stwierdzonym endometńtiswyizolowano E. coli, Pseu-
domonas f]uorescens, Sphingomonas paucimobi 1is. U
wszystkich 6klaczy, po drugim leczeniu pojawiła się
ruja. Dwie klacze zaźreblono w wymienionej rui, dwie
w kolejnej, apozostałe dwie sprzedano, co uniemozli-
wiło wykonanie trzeciego cyklu \eczęnia. Po drugim
l e cz eniu zaźr ebl,ono 4 (I 3,3 3%) klaczę . Razem w wy -

niku dwukrotne go |e częnla Te gre s e n d o m e tri ti s stwi er-
dzono u 30 (l00%)klaczy, również u 30 sztuk wystą-
piły objawy rut, a zażrebiło się 22 (73,33%) klaczy.

W grupie A - leczonej antybiotykami po 14 dniach
od zakończenia pierwszego leczenia endonetritis
utrzymałsię u 21 (1}%)k|aczy. Badania cytologiczne
wykazały stan zapalny błony śluzowej macicy u 23
(]6,6%)klaczy,w tym u 1 z cechami dysplazji. Wyni-
ki bakteriolo gicznie dodatnie zanotowan o u 2I (7 0%)
klaczy. Naj częściej uzyskiwano czystą hodowlę E. c o I i
(u9 klaczy)Iub Streptococcus zooepidemicus (u 4 kla-
czy) t w połączentu E. coJi z innymi rodzajami bakte-
rii: Staphylococcus aureus t Enterococcus faecalis,
Streptococcus sp. i pleśnie, Staphylococcus intetme-
dius i Enterococcus faeca]is (u 4 klaczy), W dalszej
kolejności notowano: Enterococcus faeca]is u 2 oraz
u p oj e dync zy ch klaczy S t ap hyl o c o c c u s a ure u s lub E n -

tero b ac ter ag l om e ran s. Regres en dom e tri ti s po pierw-
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A antybiotyki

wyniki uzyskano z wymazow pobranych ze światła
mac icy l 9 (63,33%) klaczy. N aj częściej izolowano,E
coti.IJ tlklaczy lł,ystępowała onaw czystej hodowli,
a w połączeniu z innymi rodzalami bakterii u 2 kla-
czy: E. coli i Streptococcus zooepidemicus, E. co]i i

Staphylococcus intermedius. Ponadto l 6 klaczy
stwierdzon o,. Pseudomonas fluorescens, Enterococcus
faecalis, K]ebsiella sp. i Sphingolnonas paucimobilis,
Staphylococcus a]bus i Enterococcus faecalis. Regres
endometritis po drugim leczeniu zanotowano u 18

(60%) klaczy. Objawy rui wystąpiły również u 18

(60%)klaczy, a zażreblło się l5 (50%). Nie wyleczo-
no 3 klaczy i nie wyrażono zgody na ich dalsze, trze-
cie leczenie. Łącznie w wyniku dwukrotnej terapii
antybiotykami wyl ecz ono 2J (90%) klaczy. U każdej
pojawiła się ruja, azafuębiŁo się 20 (66,6]%).

Biorąc pod uwagę najważniejsze kryterium zdrowej
macicy i płodności, jakim jest ciąża, najlepsze efekty
terup euty czn e uzy skano meto dą s k oj arzoną ( Lyd i um -

KLP i antybiotykl), gdyżpo dwukrotnej terapii wyle-
czono l zaźrebiono 22 (73,33oń) klacze, podczas gdy
w pozostałych przypadkach, w których stosowano
monoterapie (Lydium-KLP albo antybiotyki) rezulta-
ty były gorsze o 6,6]oń (wyleczono t zażrebtono o 2
klacze mniej w kazdej z grup).

Z kolel rozpatrując czas ustępowania klinicznych
obj awów zap alenta błony ś luzowej macicy wykazan o,

że regres endometritisnajszybciej występował u klaczy
leczonych Lydium-KIP. Po pierwszym leczeniu tym
preparatem objawów choroby nie stwierdzono u 28
(93,3 3%) klaczy, c o było wyniki em zde cydow ani e l ep -

szymnlżw gupie LA(24klacze - 80%) i A (9-30%).
Po drugim leczeniu wyniki zmieniły się na korzyść le-
czenia skoj arzonego, bo kliniczne obj awy en dom e tri ti s
ustąpiĘ u wszystkichklaczy, gdy w grupie L występo-
wały u 2,aw gupie A u 3 klaczy. Wyniki badań cytolo-
giczny ch potwi erdziĘ stwierdzon y kliniczni e fakt n aj -

szybszego ustępowani a endometrjtjsu klaczy leczonych
Lydium-KLP 24ujemne (80%) po pierwszymlecze-
niu w porównaniu z 12 (40%) w grupie leczonej meto-
dą skojarzonąt 7 (ż3,33%) w grupie antybiotykowej.

z regreslą
endOmetillis

szym leczeniu zano-
towano u 9 (309lo)
k|aczy, u którycłr
wystąpiĘ tez objarł1,
rut. Zażrebiło się 5

(16,67%) sztuk.
Po drugim lęcze-

niu badanie klinicz-
ne wykazało stan za-
palny błony śluzowej
macicy u 3 klaczy.
Cytologiczntę endo-
netritis stwierdzono
u 9 (30%) klaczy, w
tymużzcechamt
dysplazji, Bakterio-
logicznie dodatnie
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Kolejność ta nie zmieniła się po drugim leczeniu, cho-
ciażrezultaĘ byĘ lepsze i przedstawiaĘ się analogtcz-
nie: 28 (93,33oń),26 (86,6]%) izl (10%).

Mniej sza llczba klaczy bakteriolo g icznię dodatnich
(wynikaj ąc a z przyjętych, głównie klinicznych i cyto-
l o gicznych kryteriów p o działu zw ierząt na grupy) nie
powinna w naszym przekonaniu mieć wpływu na oce-
nę efektów leczenta.Istotne dla stwierdzenia endome-
tritisbyły badania kliniczne i cytologiczne, natomiast
b adani a b akterio 1o giczne wska zyw aŁy na ewenfu alne
przyczyny (6, 8). Podział na grupy uwzględniający
rowntęż wszystkie wyizolowane bakterie i ich wza-
jemne konfiguracj ę okazał się niemożliwy, dlatego
wyniki b adań bakterio 1o gicznych przy po d ztaIe na gru-
py uwzględniaĘ tylko E. co]ii Streptococcus sp. - jako
uznane i najczęściej występujące czynniki etiologicz-
nę endometritis klaczy (], 1I, 23).

Przedstawione efekĘ terapeuĘczne w grupie L i LA
kore sp onduj ą z w cze śniej szymi b adani ami własnymi
prowadzonymi na znacznie mniejszej liczbie zwterząt
( 1 0 klaczy) z lży ciem Lydium-KLP or az Lydium-KLP
i Metrisanu, w których po leczeniu endometritisuzy-
skano 7 0%o zaźr ębień (ż5). Lep sze r ezultaty leczęnta
en d om e tri ti s klaczy dimerem lizo zy ml prz e dstawili
Lipczyński i Ingarden (1a). Stosując Lydium-KLP
domacicznie u 91 klaczy (w tej samej dawce 2 mgl
klacz) uzyskali 76,90/0 zażrebień, a podając preparat
9 klaczom domię śniowo o siągnęli I 00% zaźr ebień. Le -
czylt też metodą skoj arzoną (Lydium-KLP + antyb io -

tyki) a klacze, zktorych3 (75%) zaszły w ciązę.
Pomimo powszechnego leczenta endometriti s kla-

czy antybtotykami trudno jest porównać wyniki wła-
sne z grupy L zrezultatami innych autorów, w których
o state czną o c eną skuteczno ś ci leczenia j est zaźr ebte -
nie, ponieważ w ostatnich latach niewiele ich publi-
kowano. Odniesieniem mogą być badania, których
autor zy po daj ą że l 5 3 klaczy le czonych antybiotyka-
mi uzyskali vry żs zą 7 9,2oń skute czn o ś ó zaźr eb teń (I 4)
oraz ogolne stwierdzenie Bennetta (4), że satysfakcjo-
nujący lvnik lęczenia endometritis różnymi metoda-
mi zawięra się w granicach 70-80%o źrębności. Oce-
niając wyniki swoich badahLipczyhski i Ingarden (14)
podają ze skuteczność terapii Lydium-KLP jest po-
ró wnyw aln a z ter aptą antyb i otykow ą c o p otwi e r dzaj ą
też niniejszębadania własne. Niezależnie od zgod-
no ś c i o c eny prz e dstawionych metod Ię czenia r ożnic a
między badaniami wymienionych autorów (I4) awła-
snymi polega na tym, że stosowali oni dimer lizozy-
mu jednorazowo, a w badaniach własnych podawano
ten Iizozym dwukrotnie w odstępie 48 godzin, uzy-
skując przy tym gorsze wyniki. Należy jednak pod-
kreślić, że w badaniach własnych, w grupie L najlep-
szerezultaĘ uzyskano po pierwszym wlewie Lydium-
KLP (endometritis nie stwierdzono u 28 klaczy -
93,33oń, zktorych zaźreblŁo się 20 - 66,67'Yo).

Analizując wyniki przedstawionych badań można
zasugerow ac pr akty czne po stęp owani e p o l e gaj ąc e na

§m, aby przy pierwszymbadartiu klinicznym,w pIzy-

padku stwierdzenla endometritis,pobierać wymazy do
badań cytologicznych oraz bakteriologicznych i nie
czekając na ich wynik podjąć miejscowe leczenie Ly-
dium-KLP, Po uzyskaniu wyników badań laboratoryj-
nych, w 2-3 tyg. po pierwszym leczeniunależy doko-
nac badania kontrolnego. W przypadku utrzymywa-
nia się stanu zapalnego trzeba podjąc leczenie metodą
skojarzoną (Lydium-KLP + antybiotyki) z uwzględ-
nieniem antybiotyku wskazanego w antybiotykogra-
mie. Powyższe postępowanie pozwoli na ogranicze-
nie stosowania antybiotyków l znacznej części kla-
czy oraz zmntejszy koszty leczenia endometritis, po-
ni ew aż p ewn a Iic zb a zw ter ząt z o s tani e w y Ie c zona b e z
antybiotyków, a u pozostałych skróci się czas ich apli-
kacji, co maznaczenie nie tylko ekonomiczne, ale rów-
nież środowiskowe i zdrowotne.
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