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Artykuł plzeglądowy

1aHzymanie łożyska u krów

EDWARD MALlNoWsKl, MlcH Ał- KAczMARoWsKl

Zaklad Fizjopatologii Rozrodu iGruczołu Mlekowego Państwowego lnstytutu Weterynaryinego,
ul. Powstańców Wlkp. 10,85-090 Bydgoszcz

Pod koniec ciĘy zachodzą ftzj olo giczne proce sy,
ktore przygotowują organtzm krowy do porodu, zaś
olganlzm cielęcia do życlaw nowym środowisku. Ich
skutkiem jest wytworzenię siary a następnie mleka,
wydalenie płodu i łożyska orazprzystosowanie gonad
i dróg rodnych do następnej ciązy.Fizjologiczne zmla-
ny w układzie neurohormonalnym prowadząteż do
zaburzeń w metaboli zmię i odporności ( 1 3, 1 5, 3 8, 4 I,
62). W przypadku trudności ze spełnieniem potrzeb
zwieruęcia dochodzi do chorób, w tym zatrzymania
błon płodowych,zapaleńdróg rodnych i gruczołu mle-
kowego oraz zalegań (4, 15,23). Rozwój oraz anato-
miczną i histologiczną budowę łozyska u krowy w
świetle aktualnych badań przedstawili ostatnio Schla-
fer i wsp. (57).

Zatr zymanie p opło du (re ten ti o s e c u n d i n aru m) j est
jednym z najczęstszych stanów chorobo\\rych pierw-
szej fazy puetp eri um (3 I, 49, 5 9). Występuje u 3 -20oń
(3, I7 , 44, 49,50, 57), a niekiedy nawet u wyzszego
odsetka krów (56, 59) i przeważnie nie powoduje,
opTocz spadku wydajności mlecznej, drastycznych
zaburzeń ogólnego stanu zdrowia. Jedynie wyjątko-
wo moze być przy czynązejscta śmiertelnego wskutek
intoksykacji związanej z metritis ichorosa (32). Na-
stępstwem zatrzymania łożyska są ostre lub przewle-
kłe stany zapalne błony śluzowej macicy (3,5,20,33,
53), a często torbielowatość jajników (53, 59). Prowa-
dzi to do późniejszęgo rozpoczęcia cyklu jajnikowe-
go, obniżenia wskaźnika ciĘy, wzrostu indeksu inse-
minacyjnego, a w konsekwencji do przedłużenia okre-
su międzywycieleniowego (OM) powyżej 400 dni (20,
27,54,55,58). Z opracowania Huirne i wsp. (18)
wynika, że opĘmalny dla pierwiastek j est OM 1 2 mie-
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sięczny, a dla wieloródek nawet o miesiąc krótszy.
Odległym skutkiem zatrzymania łożyska jest wzrost
brakowania krów (20, 54, 55) orazzaburzenia w prze-
biegu następnej ciązy.Krowy zacielone po wylecze-
niu retentio secundinatumznacznte częściej roniąi ro-
dząmartwe cielęta w porównaniu z krowami wolny-
mi od zaburzeń poporodowych (54, 55). Z obliczęń
Kossaibati i wsp. (26) wynika, żekoszt bezpośredni
1 przypadku zatrzy,rnania łoĄska wlmiósł w Anglii 1 5 5

funtów (ceny z 1995 r.), na co złożył się głównie spa-
dek wydajności mlecznej (77 f) i wydłużenie OM
(66 f). Bezpośrednie i pośrednie straty spowodowane
przęz zatrzymanie błon płodowych u 1 krowy szaco-
wane sąw krajach Unii Europejskiej na295 Euro (14).

Przyczyny

Ogólnie wśród przyczyn zatrzymania błon płodo-
wych wyróżnia się zakaźne, organiczne, czynnościo-
we, lokalne tntęzakaźne (tab. I i2). Pierwotnąprzy-
czyną j e st ni e do statec zne r o zluźni enie p ołąc zeń mię-
dzy kosmkami i kryptami. Do czynników usposabia-
j ących za7icza się zńtlr zeni a hormonalne, immunolo -

giczne, stres, niedobory energii i antyoksydantow,za-
każen,l,a, a takżę ni edo stateczne ukrwienie bro dawek.
Up o ś l e dz en i e pro c e su r o zluźniania p ołąc zeń między
kosmkami i kryptami obserwowano podczas porodów
indukowanych za pomocą korĘkosteroidów (2 8) lub
analogów PGF2a (32), W inicjacji procesu oddziela-
nia się płodowej części łożyska niewątpliwy udział
maj ą antygeny kompleksu zgodności tkankowej klasy
I (MHC-D, które od 6 miesiąca ciĘy występują na
międzyliścieniowej części trofoblastu (6). Joosten i
Hensen (21) stwierdzili, że w przypadku kompatybil-
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' '' ',, ' Retained Foetal M8mb]anes in cows

Summary

The paper,contaińs some data on the prevalence ana treatment of retained placenta. Retained Foetal Mem-
branes (RFM) is o_nelof the most important and costly diseases in dairy cows and annually affects 10-20,Yo or
more of thesó anińals: Anatonia]of the uterus and infectionś are the main causes of the disease. Arcanobacterium
pyogeneś, Eśćhór.ichia CoIi, Streptococcu§ spp., Staphylococcus spp., Fusobacterium necrophorum and Bacteroi-
des melańino§enicus. are the main bacteria isolated from uterine disorders. Therapy includes manual,delivery
of retained foetal] meńtiranes ,or,con§ervative methods. Antibacterial and hormonal therapy is additionally
advised. Proph}lactics of,the,disease depend on proper nutrition and good conditions in cowsheds.

kevwords: retained foetal membranes



Tab. 1. Przyczyny zatrzymania łożyska zebrane przezLavena i Petersa (31)

R asa

Rok

Sezon

Stado

Długość ciąży

lndukcia porodu

Ciężki poród

H ipokalcemia

Bliźnięta

Wiek lodzących krów

poronienie

Dzie dzicznoś ć

Stłuszczenie wąhoby

Wit. E/selen

Wit. A

Jod

Dawka pokalmowa

Bardziej podalne krowy rasy aytshire

Wahania w kolejnych lalach w lym samym stadzie

Wzrost przypadków w lecie lub na wiosnę

Duże różnice między sladami

Wzrost częstolliwości związany z jej wydłużeniem lub sklóceniem

Wzrosl po zastosowaniu glukokorlykoidów lub PGF

Wzrost do 55%

Wzrosl liczby przypadków

Ret. sec. w 40% ptzypadków

Wzrost przypadków u krów slalszych

Wzrost ptzypadków po poronieniach powyżei 120 dnia ciąży

Wpływ poniżej błędu statysĘcznego

Ptedyspozycje do atonii macicy i let. sec.

Stosowanie obniża ptocent let. sec., a nadmiat podnosi

Wzrost ptzypadków przy niedoborze wit. A lub belakalotenu

Przy niedoborze wzrost liczby mańwych płodów i przypadków ret.

sec.

Wpływ różnych składników, w tym niedobór Mg, Ca, Zn, Fe

Erb i wsp. (1978)

Larson i wsp, (1985)

Dubois i wsp. (1980). Wethetill (1965)

Robeńs (1986)

Mullet i wsp. (1974)

Zetobin i wsp. (1973). Pelers i wsp. (1992)

Yandeplassche i wsp. (1961)

Balnouin i wsp. (1991)

Erb i wsp. (1958)

Erb i wsp. (1958)

Robeils (1986)

Distl i wsp. (1991)

Morrow i wsp. (1979)

Julien i wsp. (1976). Blom i wsp. (1984)

Ronning i wsp. (1953)

Mobetg (1961)

Gruneil (1986) Zhang i wsp. (1992)

Tab,2. Przyczyny zatrzymania łożyska wg innych autorów

Ptzyczyna

Reaktywne metabolity tlenu

0słabienie enzymów antyoksydacyjnych

Wysoki stosunek progesleronu do estrogenów

Niski poziom oksytocyny

Zaburzenia immunologiczno-holmonalne w łożysku

Zahamowanie migracii dwujądrzastych komótek ttofoblastu

Kompatybilność MHC-| matki i płodu

Depresia lagocytozy

Sttes

Ketoza

Niedobór energii

Tłuszczowe zwyrodnienie wąt]Oby

zaburzenia metaboliczne

Alkaloza

kwasica metaboliczna

Neospoła caninam

Ciąża mnoga, martwy płód

Potód indukowany, poród ciężki

Kankoler (24), Miller (43)

Kankofer (25)

Farzaneh i wsp. (13)

Kotwica i wsp. (27)

Nakada i wsp. (45)

Gross i wsp. (16), Janowski i wsp. (19)

Joosten i Hensen (21)

Gotf (15), Meglia i wsp. (42)

Persson-Wallet (48), Zduńczyk i wsp. (63)

Kuźma i wsp. (29)

Kaneene i wsp. (23)

Bremmen i wsp. (4)

Markiewicz i wsp. (40)

Nicpoń i wsp. (46)

Nicpoń i wsp. (46), Raś i wsp. (51)

Gnemmi (14)

Breden (3), Kuźma (30)

Bleden (3), Stevenson i wsp. (59). Ktinigsson i wsp. (28)



ności MHC-I matki i płodu znacznie częściej docho-
dzi do zatr zllmania ło ży ska.

Zatrzymanie łożyska jest częstym powikłaniem po-
ronień lub przedwczesnych porodów w następstwie
ni ektórych chorób zakaźny ch. Zalicza s ię do nich bru-
celozę, chorobę mętwikową chorobę rzęsistkową za-
kaźne zapalente nosa i tchawicy, atakżę leptospirozę,
mikop 1 azm o zę i zakażenta gr zyb ic ze or az ne o sp oro z ę
(I4,3I,32, 46, 5]).

Przyczyny organiczne, takie jak wrodzone wady
budowy macicy, bltzny po lrazacht zabiegach, zmia-
ny pozapalne, nowotwory orazzrosty kosmków z mięś-
niówką Qilacenta accreata) nie mają większego zna-
czenia. Z atr zy mani e ło żyska mo żę b yć ni eki e dy skut-
kiem zmian lokalnych, tkwiących w budowie błon pło-
dowych, do których nale Ę tmv, ło Ę sko błontaste Ql l a -
centa membranacea), łozysko rozsiane Qilacenta dif-
filsa) i łożysko dodatkowe Qilacenta aócesoria). Do
lokalnych zalicza się też zbytwczesne zamknięcie się
szyj ki macicznej, c o doprowa dza do uwi ęźnię c i a błon
płodowych (incarceratio placentae). Wazne są nato-
miastprzyczyny czynnościowe, do których należy cią-
ża mno ga, zby t duży lub martwy p łó d, j ak te ż pr ze dłu-
żony poród wskutek wad połozenta, ułożenia i posta-
wy płodu oraz niekiedy jego potworkowatość.

Z piśmiennictwa wynika, że obecnie podstawową
ro 1ę o dgrywaj ą czynnik i niezakaźne (4, I I, I 4, 23, 29,
46,48), a w tym choroby metaboliczne. Przyjmuje się,
że stanowiąone, między innymi, przyczynęatonii lub
hipotonii macicy, co apoźntajej inwolucję i opróżnia-
nie z lochii poporodowych, Konsekwencją niedoboru
węglowodanów, oprócz dysfunkcji mięśniówki, jest
osłabiona odporność nieswoista błony śluzowej, któ-
rej głównym mechanizmęm efektorowym jest proces
fagoclĄozy (60). Skutkiem moze być zatrzymanie ło-
ży ska, p oniewaz granulocyty i makro fagi trakfuj ą bło -
ny płodowe j ako ciało obce ( 1 5, 38, 4I , 47). Do zabv
rzeń energeĘ czny ch dochodzi j e szcze przedporodem,
Kuźmowa i wsp. (30) stwierdzlli,że duĘ odsetekkrów
z zat zy mani em łożyska c e chował s i ę charakte ry sĘ cz-
nym dla podklinicznej ketozy stężeniem związkow
ketonowych (ZK) i wolnych kwasów tłuszczowych
(WKT) jużw ostatnim tygodniu ciązy. Wysokim stę-
zeniom ZK i WKT nie towarzyszyłanatomiast hipo-
glikemia, c o prawdopo dobnie miało związek ze w zr o -
stem wydzielania kortyzolu (28, 51). KoĄzol możę
by ć pr zy c zy ną zatr zy mani a ło ży sk a na dr o dz e b e zp o -
średniej i pośredniej (31, 48). Wzrost lub spadek kon-
cenhacj i niektórych związków pod koniec ciązy w krwi
Wów z zablrzeniami okresu poporodowego odnoto-
wany zostałtakżeprzez Markiewicz i wsp. (40). Ak-
tywność AST była statystycznie wyższa (86 U lI), niż
u krów zdrowych po porodzie (70 U/|, podobnie jak
stężenie WKT (555 pmol/l wobec 480 pmo1/1), a za-
wartość glukozy byłaniższa (3,09 mml wobec 3,42)
przy prawtdłowych wartościach. Z kolei Nadada i wsp.
(4 5) v,rykazalt, że u krów, którym zagr aża zatrzymanie
łożyska dochodzi przed porodem do zaburzeń immu-

nologiczno-hormonalnych, co vnlltaża się niższym niż
u krów kontrolnych stężeniem IL-6 w Wwi orazwyż-
szym stosunkiem estrogenów do progesteronu. Kan-
kofer (24), na podstawie badań tkanek łożyska prawi-
dłowo wydalonego t zatrzymanego stwierdziła, że w
patogenezie tej choroby udziałbiorąwolne rodniki tle-
nowe oraz produkty peroksydacj i lipidów. Wymienio-
na autorka vłykazaŁa też osłabioną aktywnośó enzy-
mów antyoksydacyjnych w tkankach zatrzymanego
łożyska, co upowaznia do sugestii, że przyczyną re-
tentio secundinarum jest nieprawidłowy stosunek mię-
dzywytwarzaniemanęutralizacjąreaktywnychmeta-
bolitów tlenu (25). Wolne rodniki tlenowe, których
organizm nie zneutralizowaŁ, wydostają się poza mi-
tochondrium komórki, wpływaj ąc na przepuszczalnośc
błon komórkowych i osłabienie lub zahamowanie ak-
tywności enzymów. Prowadzi to do zmniejszenia
kurczliwości mięśni, co utrudnia wyparcie błon pło-
dowych i otwiera drogę do rozwoju procesu zapalne-
go (2,42).

Do ważnych przyczyn zalicza się też stres, który
Persson-Waller (48) dzielt na fizjologtczny, metabo-
Iiczny, ftzy czny i p sychi c zny. Zatr zy mani e ło żyska ma
zw iązek pr ze de w s zy s tkim z e s tre s em fizj olo gic zny m
i metabolicznym, których skutkiem jest zarówno ato-
nia macicy, jakteZ immunosupresja (15, 48), Wymie-
niony pogląd podzielają inni autorzy (11, 45). Warto
w tym miejscu podkreślić, że czynnlkiemryzykanie
jest wysoka wydajność mlęczna w poprzedniej lakta-
cji (17).

żakażeniawód i błon płodowych

Spadek odporności miejscowej, otwarta szyjka ma-
ciczna, obecność w świetle macicy popłodu i pĘnu
l o chi aln e go or az manualne zab ie gi Ię c zntc zę sprzyj a -
j ą wnikanil i namnażaniu się drobnoustroj ów choro-
botwórczych i warunkowo chorobotwórczych. Wikłaj ą
one istniejący stan patologiczny i prowadządo wy-
tworzenia różnego rodzajl zapalert błony śluzowej
macicy. Zakażenia p owo dowane s ą główni e pr zez Ar-
c an o b a c teri um py ogen e s or az b eztlenowc e, taki e j ak
Fusobacterium necrophorum i Bacteroides me]anino-
geni cus (I 4, 32, 5 8 ), które wykazują dziaŁanię syner-
gistyczne. Fus obacterium necrophorumprodukuj e leu-
kotoksynę cytotoksyczną dla komórek fagocy.tuj ących,
Bacteroides melaninogenicus i Bacteroides fragilis
wytw arzająsub stancj e zapobiegające fago cfiozie, zaś
A. pyogeneswy&Narua czynnik wzrostu dla F, necro-
ph orum (47 ). P r zy o strych, p o sokowat y ch stanach za-
palnych macicy u krów statystycznie częściej stwier-
dza się A. pyogenes, E, co]i i inne Gram-ujemne, a
także enterokoki, bęźlenowce oruzróżnę gatunki gron-
kowców i paciorkowców. Obecność A. pyogenes do
35 dnia po porodzie istotnie zmniejsza wskaźniki płod-
ności nawet l zwierząt klinicznie zdrowych (32).
Z mniejszączęstotliwo ściąszczególnie w zapaleniach
przewlekĘch, izoluje się pałeczki E. co]i,uważane za
bakterie typowe dla stanów osĘch. Do wzrostu po-



trzebują one sprzyj aj ących warunków, co może zapew -
nic częściowo zniszczony nabłonek macicy. Uszko-
dzęnia błony śluzowej powstaj ą p o dczas p oro du, nie-
fachowej pomocy porodowej, jakteZ ręczrego usu-
wania łożyska. Mogą też mieć związek z zastosowa-
niem drażniących leków lub pĘnów dezynfekcyjnych,
które powo dująnńany marfrlliczę w nabłonku i zmniej-
szają aktywność fagoclarnąneutrofi li. Jednym ze skut-
kow zakażenia zalegających błon płodolvych i pĘnu
lochialnego jest rozwój posokowatego stanu zapalne-
go (metritis ichorosa), z ciężkimi, niekiedy toksycz-
nymi objawami ogólnymi. Zejściem takiego procesu
chorobowego, który z regńy wymaga intensywnego
Ieczenia, jest ropny stan zapalny, a następnie endome-
tritis chronica (32, 34, 39).

Rozpoznanie

Rozpoznanie opiera się na danych wyłviadu i wyni-
kach badania klinicznego, Zaleganie błon płodowych
w macicy przez 12 godzin od wyparcia płodu upowaz-
nia do stwierdzenia retentio secundinarum (7, 29, 3 I).
Termin ten nie jest j ędnoznaczny dla wszystkich auto-
rów, którzy proponują szęrsze granice czasowe, d. od
6 do 48 godzin (1, 13, 14,32). Jeśli błony płodowe
odejdą po 6 godzinach (odejście opóźnione), może
dojść do powikłań. Po upływie około 6-9 godzin od
zakończęnia porodu dostrzegalne sąjuż skutki infek-
cji w postaci rozkładu gnilnego. Podczas stawiania
dtagnozy warto mieó na uwadze mozliwość przypad-
kowego usunięcia łożyska |ub zjedzenia przez zwie-
rzęta Qll ac en tophagi a).

Leczenie

Celem jest ograniczenie powikłań, minimalizacja
strat produkcyjnych i zachowanie dobrej płodności.
Błony płodowe pozostawione bęz leczęniaulegaj ą sa-
moistnemu wydaleniu w ciągu 4-10 dni lub później
(I, 4), czemu z reglĘ towarzysry stan zapalny. Wy-
różnta się radykalną metodę terapii, kt&a zakłada
manualne usunięcie łożyska w całości orazzachowaw-
czą polegającą na pozostawieniu błon płodowych i
stosowaniu środków przeciwbakteryjnych. Czas po-
dej mowani a Ieczenia ni e j e st je dno znacznie okre ś 1 o -
ny. Niektórzy autorryl przyjmują żepozostawanie błon
płodowych ponad 6 godzin upoważnia do postawie-
nia diagnozy i rozpoczęcia terapii (l4). Do leczenia
przystępowano jednak przeważnie po upływie 24llb
nawet 48 godzin (13, 35, 4I,54).

W pierwszej dobie po porodzie usunięcie zalegają-
cych błon płodowych jest w zasadzie niemożliwe.
Zmlsza to do kilkakrotnego powtarzania zabiegl na-
rażając drogi rodne na wtórne zakażęnia. Z tego po-
wodu do zabiegu przystępowano później, tj. między
24 a 48 godziną, Po odjęciu koniecznościąjest zasto-
sowanie środka przeciwbakteryjnego (5, 8, 35, 47).
Zal<ładano, ze w następstwie metody radykalnej do-
chodzi do szybkiego zwijania się macicy, niskiej licz-
by powikłań i dobrych wskazników płodności, co nie-

rzadko obserwowano w praktyce (8, 35, 47). Często
notowano jednak zapaleniabłony śluzowej macicy, w
Ęm metritis ichorosa(Z0, 54). Obecnie przyjmuje się,
że ręczne odejmowanie błon płodowych upośledza
mechanizmy obronne macicy (47, 58) i prowadzi do
zakażeń, co w konsekwencji wymaga zarówno miej-
scowego, jak teZ ogólnego stosowania antybiotyków.
D o zap aleń macicy do cho dzi j ednak także w pr zypad-
kach leczenia zachowawczęgo (5, 53).

W zachowawazym leczeniu zatrzymania łożyska,
oprocz domacicznych inlokacji lub ogólnych iniekcji
środków przeciwbakteryjnych, stosuje się hormony,
takie jak oksytocyna i prostaglandynaF,a oraz bloker
receptora B -adr energicznego. Z grupy antybi o tyków
najczęściej wykorzysĘwana jest oksytetracyklina, a
także amoksycylina, kloksacylina, ampicylina i neo-
mycyna, a ostatnio cefalosporyny (5, 8, 12, 14, 3 5, 4I,
47, 53). Z piśmiennictwa wynika, że oddziaływanie
za pomocą zarówno prostaglandyny, jak też wymie-
nionego blokera przynosiło dobre rezultaty. Do samo-
istnego wyparcia błon płodowych w ciągu 2,5-5,5 go-
dzin dochodziło w następstwie iniekcji propranololu
w połączeniu z cymeĘdyną (7). Zastosowanie wymie-
nionego leku, j ak równieżprostaglandyny w skoj arze-
niu z antybiotykowym preparatem domacicznym oka-
zało sięjednak nieskuteczne w innym doświadczeniu
(22). Spontaniczne odejście błon płodo\\ych odnoto-
wano natomiast w następstwie iniekcji dimeru lizozy-
mu z l;'działem, a nawet b ez udziału antybiotyku (2 2 ),
O statnio zaproponowano leczen ie zatr zymania łoży -
ska za pomocą tylko ogólnych iniekcji antybiotyków
(cefalosporyny), w połączenhl z prostaglandyną Fra
(14).

Wymi eni on e zasady p ostęp owani a s ąteż użryte czne
w przypadkach negatyłvnej próby ręcznego usunięcia
błon płodolvych. Domaciczna inlokacja Metrisanu w
takich przypadkach w połączeniu z iniekcj ąproprano-
lolu doprowadziła do odejścia zalegających błon pło-
dowych u ponad 80% krów, które następnie zaciellły
się, a wskaźniki płodności nie odbiegały od przecięt-
nych (41). W niektórych, trudnych przypadkach ko-
niecznę jest pfukanie z lewarowaniem jamy macicy
przy lżyciu środków bakteriobój czych jak roztwór
Vagothylu, nadmanganianu potasu i innych, Lęczęnie
wspomagające w takich przypadkach polega na iniek-
cji antybiotyków leków kurczących macicę, środków
antyhistaminowych, immunomodulatorów oraz doĘI-
nych wlewach glukozy i pŁynów ftzjologicznych (34,
39).

Na podstawie piśmiennictwa nie można j edn oznacz-
nie pozytywnie lub negaĘwnie ocenić efektywność
stosowanych metod. Dawniej preferowano metodę
radykalną (54, 55). Z analizy piśmiennictwa dokona-
nej przez Pasleya i wsp. (47) wynika, że zabiegmanu-
alny (wg niektórych autorów) zrównoczesnym prze-
ciwdziaŁaniem infekcji jest metodą lepszą od zacho-
wawczej, niezależnie od drogi podawania środków
przeciwbakteryjnych. Z nowszych prac wynika, że



meto da zachowawc za ma pr zęw agę z uwagi na lep szą
pło dno śó krów. B adania p orównawc ze pr zepr ow adził
ostatnio Drillich i wsp, (18). Zachowawcze leczenie
polegało na domięśniowych iniekcjach cefalosporyny,
a radykalne na domacicznych inlokacjach antybioty-
ków orazich iniekcjachprry gorączce po próbach ręcz-
nego usunięcia błon płodowych. W przebiegu ustępo-
wania zmlal7 chorobowych nie było różnic. Jednak
odsetek zacteleńdo 200 dnia do porodubył staĘstycz-
nte wyższy po leczeniu zachowawczym. Lepsze
wskaźniki płodności u krów wyleczonych w sposób
zachowawc zy, chociaż nieistotne statysĘcznie, stwier-
dził talrł'ę Shakenkareh (5 8),

Zapobieganie

Profilaktyka chorób okresu okołoporodowego, do
ktorych zalicza się retentio secundinarum. musi mieć
charakter kompleks o W z uw zględnieniem żyr,vienia
odpowiedniego dla krowy będącej w fazie przejścia z
zasuszenia do laktacji (transition cow), eliminacji sy-
tuacji i czynników stresogennych, zapewnienia higie-
nicznego, komfortowe go legowiska, uzupełniania daw-
ki pokarmowej o składniki witaminowo-mineralne, a
także działania fatnakologicznego. Z zasady należy
unikaó kumulacj i szkodliwych czynników metabolicz-
nych i środowiskolvych, Wielostronne zapobieganie
jest szczególnie istotne ukrów, które wcześniej wyka-
rywaĘ zatrzymanie błon płodowych lub opóźnione ich
odejście, Ciągle aktualnąpozostaje myśl Stevensona i
Calla (59), żeprofiIakĘcznę dzińania nastawione na
zap obie ganie j ednej chorob ie prowadzą do o granicze -
nia ry zyka wystąlienia innych zależny ch j edno stek
chorobowych.

Do o granic zenia liczby przypadków re ten ti o s e c un -
dain arum pr ow adzi wzrost zawarto ści białka strawne-
go w dawce pokarmowej krów zasuszonych (11), po-
dobnie jak zmniejszenie ilości węglowodanów (4).
Korzy stne okazało s i ę p o dawa nie z p aszą pr zez o stat-
nie 3 tygodnie ciĘy, preparafu mineralnego o wła-
ściwościach buforujących (50). Dobre efekĘ przyno-
siĘ iniekcje selenu w połączeniu z witaminą E (36,
56),przy czym dwukrotne zastosowanie dawało lep-
sze rezultaty w porównaniu z jednorazowym (56),
Zprac cytowanychprzez Lavena i Petersa (32) warto
zvrlr ó cić uwagę na pr zy datno ś ć b et akarotenu, witami -
ny A, jodu, a także makro i mikroelementów.

S zć ze golnię w ażnę wydaj e s i ę o grani c z eni e aktyw -
ności wolnych rodników tlenowych (24,25,43), które
w nadmiarze prowadządo tzw. stresu oksydacyjnego i
mająnegatywny wpĘw na większość mechanizmów
obronnych, a wskutek peroksydacji lipidów pr ow adzą
do ograniczenia syntezy hormonów sterydowych,
Można to czynió na 2 dr o gach, tj . pr zez minimalizacj ę
warunków do tworzenia reaktywnych metabolitów tle-
nu oraz na drodze akĘwizacji systemu anĘoksyda-
cyjnego (a3). Do podstawowych anĘoksydantow za-
licza się selen, witaminę E orazbeta-karoteny. W pro-
filaktyce chorób okresu poporodowego u krów ważne

jest stosowanie anĘoksydantów w formie dodatków
do paszy (2). Ostatnio wykazano wzrost aktywności
dysmutazy p onadtlenkowej ( S OD) i p eroksyd azy glu-
tationu (GSHpx) po iniekcji witaminy E z selenem i wi-
taminą A or az całkowitego statusu antyoksydacyj ne-
go (TAS -total antioxidant status) w krwi wysoko ciel-
nych jałówek w następstwie iniekcji dimeru lizozymu
(37).

W okresie od 3 tygodniaprzedporodem do 3 tygo-
dnia po porodzie układ odpornościowy ulega tzw. dys-
funkcji pod wpĘwem stresu ftzjologtcznego (32, 38).
Korekcj i zatem można dokonywać za pomocąimmu-
nomodulatorów nieswoisĘch. Ograniczenie zatrrymań
łozyska było skutkiem zastosowania szczepionki Bay-
pamrrn (10), oraz jednorazowej iniekcji dimeru lizo-
zymu zarówno w przypadku wieloródek (9), jak też
pierwiastek (36).

Ważne znac zenie ma zap obiegani e ni e do s tate c zn ej

kurczliwości mięśniówki macicy przy użycillnp. blo-
kera receptorów B-adrenergicznych. Jednorazowa in-
iekcja propranololu tuż po wyparciu płodu przyczy-
niała się do zmniejszenialiczby przypadków zatrzy-
mania Łożyska(44).

W podsumowaniu można stwierdzić, że zatrzyma-
nie łożyska u krów stanowi ciągle istotny problem teo-
r eĘ czny i pr akĘ czny. Mimo intensywnych b adań wie le
pytańpozostaje bez odpowiedzi. Nie sądo końca zna-
nęprzyczyny zatrzymanta błon płodowych, co utrud-
nia opracowanie skutecznej profilaktyki. Podejście do
terapii nie jest też jednoznacznę, choctaż wydaje się,
że zpwktuwidzenia płodności krowy, lepsze wyniki
przyno s i tzw. metod a zachow aw cza, któr a nierzadko
wymaga długotrwałego podawania anĘbiotyków i nie-
których hormonów. Wymienione leki mogą jednak
przedostawać się do produktów żywnościowych i sta-
nowić zagrożenie dla zdrowia człowieka (52,6I).DIa-
tego w wyborze metod terapii i profilaktyki retentio
secundinarum należy uwzględnić zarówno zdrowie
zwierzęcia jak teZ przede wszystkim zdrowie konsu-
menta. Ten aspekt wydaje się przesądzac na korzyść
skrócenia antybiotykoterapii, co może mieć miejsce
jedynie w przypadku ręcznego usunięcia błon płodo-
\\rych.
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