
Artykuł przeglądowy Review

Zapobieganie i leczenie zatrzymania łożyska u krów

RoLAND KozDRoWsKl, JAN TWAnooŃ

Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz ochrony Zdrowia Zwierząl Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR,
Plac Grunwaldzki 49, 50,366 Wrocław

',,, o Ćatment, 
,,.. 

",.

Zatrzymanie łozyska jest jedną z częśctej występu-
jących ływa na
opłaca krowy.
D..lrżąr ży przy-

nlsa9 warunkom pielęgnacji ,żyyi?-
nla l Jednak w stadach krów, gdzie
uryżej ntebldzązastrzeżei,częs-
totiiw ej przypadłości waha się
w granicachkilkuprocent. Pr poptzez
podawanie zwtązkow miner w okre-
Śie przedp orodowym mo gą w pewnym stopnru zmliej -
szaĆ odsótek krow dotkniętych tym schorzeniem, lecz

liwie szybki powrót narządl rodnego do stanu umoz-
liwiającego skuteczne zapłodnienie, rozwój ciĘy tv,yl-
danie na świat zdrowego cielęcia. Postępowanie tera-
peuĘczne abykarencjana sprze-
dażmlęka owrezultaciepozwo-

cych mięśniowkę macicy. Podstawową rolę spełnia
jednak profilaktyka.

Zapobieganie zatrzymaniu łołska
w okresie okołopotodowym



nacji, odsetka samic ciężarnychpo pierwszej insemi-
nacji i wydajności mlecznej (15).

Manualne odięcie łożyska
Sprawą otwartej dyskusji pozostaje termin, w któ-

rymnależy przystrytó do wykonania tego zabiegu. Do
oddzielenia błon płodowych można przystąpić jlż
pierwszego dnia. Warunkiem jest kfótki czas operacji,
ochrona brodawek i dokładne usunięcie resztek.
W przypadku trudności ze spełnieniem powyzszych
warunków procedurę należy przerwać, a kolejne pró-
by podejmowaó w jednodniowych interwałach, aż do
czasl, gdy odklejenie stanie się możliwe (1). Jednak-
że często zabteg ten w ciąu pierwszych 48 godzin
kończy się niepowodzeniem. W tym bowiem czasie
część płodowa i matczyna łożyska są ściśle ze sobą
zwlązanę, a próby brutalnego oddzielania kończą się
krwawieniem, a nawet oderwaniem brodawki macicz-
nej, Ponadto szczytowa część cięzarnego rogu moze
byó poza zasięgiem ręki położnika, co uniemozliwia
c ałkowite o dj ęci e łozyska. D late go też pr zepr ow adze -
nie zabiegu odkłada się zwykle do trzeciej-czwartej
doby po porodzie (1).

Terap i a zatr zy mania ło ży s ka p opT zęz manualne o d-
dzielenie jest powszechna, co zdaniem Petersa i Lave-
na (24) jest zwlązanę zkorzyściami pĘnącymi dla far-
merów, polegającymi na poprawie higieny i usunięciu
źr ó dła nieprzyj emne g o zap achu. P anuj e te ż p o gląd, że
takie postępowanie niesie korzyści dla samej krołrry
na skutek usunięcia potencjalnego żródła infekcji, co
w rezultacię ma zmniejszyć występowanie endome-
tritis, ograniczając dzięki temu spadek płodności ma-
jący zv,rykle miejsce po zatzymaniu błon płodowych.
Jednakże wydaje sięmało prawdopodobne, aby osiąg-
nięciu uyżęj opisanych celów sprzyjał zabieg manu-
alny. Nie zawsze bowiem udaje się oddzielic całęło-
zysko, a ponadto manipulacje prowadzą do uszkodze-
nie endometrium i osłabienia fagocytozy, co w rezul-
tacie sprzyja zasiedlaniu macicy ptzęzbakterie (24).

§tosowanie środków przyspieszaiących
inwolucię maciGy

Ś ro dki działaj ąc e kurcząco na macic ę (oksytocyna,
PGF2" i jej analogi, antagoniści B, receptorów adre-
nergicznych or az pochodne ergotańiny) są często sto-
sowane u, profilaktyce i terapit zatrzymaniałożyska.
Uzasadnienie ich podawania opiera się na przekona-
niu, iż pobu dzająone skurcze macicy, prow adząc przez
to do wyparcia błon płodowych (24). Uterotoniczny
efekt niektórych ekobolików wkrótce po porodzie jest
jednak niepewny (ż4).Eller i wsp. (10) nie Wkazali
wpły!\Ąl PGF2, na kurczliwość macicy w okresie 2-3
dni po porodzie, wykazali natomiast uterotoniczny
efekt oksytocyny podanej i.m. W oparciu o otrzymane
wyniki wymienieni autorzy uznaJą za uzasadnionę
podawanie oksytocyny w przypadku zatrzymania ło -
zyska, kwestionują zaś celowość
Stevens i wsp, (28) nie wykazali k

stosowania fenoprostalenu, dinoprostu bądź oksyto-
cyny wkrótce po porodzie na częstotliwość występo-
wani a zatr zymania ło ży ska i dal sz ą pło dno ś ó krów. Ni e
potwierdzo no także korzystnego wpĘwu iniekcj i oksy-
tocyny na czas trwania zatrzymania łoży ska występu-
jącego po cięzkim porodzie (16). Burton i wsp. (6) nie
wykazali wpływu fenoprostalenu na aktywność skur-
czowąmacicy u krów bez l, z zatrzymantem łożyska
,uv okresie 1-4 dni po porodzie naturalnym oraz indu-
kowanym dexametazonem, nie wykazali tęż oddzia-
łyłvania fenoprostalenu na czas trwania zatrzymania
łozyska. Jednakze wykazano istotne zmniejszenie od-
sętka retentio secundinarum po cięciu cesarskim
u krów, którym podawano i,m. dinoprost w dawce
25 mg(30). Przydatnośc PGF2., w leczeniu zatrzymah
łozyska wydaje się uzasadniona, zważywszy na fakt,
żepodawanie krowom po cięciu cesarskim flunikqmy
(niesterydowego leku przeciwzapalnego) powodowało
wzrost odsetka krów z zatrzymaniem łozyska (33).

P rze dmi o tem b adań były także r o żnę w ar ianĘ uży -
cia PGF',, w leczeniu zaburzęń okresu poporodowego
u krów dotkniętych zatrzymaniem łozyska. Kristula
i Bartholomew (20) nte wykazali korzyści płynących
z tr zyW otne go podawania P GFro p ocząw szy o d 3 . - 1 0.
dnia po porodzie w tygodniowych interwałach w po-
równaniu z jednorazową iniekcją PGF',,, wykonaną
między 17 .-24. dniem po porodzie u kroŃ określonych
mianem ryzyka niskiej płodności (risk for low fertili-
ty). Był to krowy, którym udzielano pomocy porodo-
wej, rodziĘ bliżnięta lub miaĘ zatrzymanie łozyska.
Zkolei w innych badaniach (26) v,rykazano, że kroury
leczone podwójną iniekcją PGF2, w 12, i 26. dniu po
cięzkim porodzie illub z zatrzymaniem łozyska łvyka-
zały wyższą zapŁadntalność po pierwszym zabiegu
unasienniania niż zwierzęta z grupy kontrolnej oraz
krowy leczone vnryłącznie GnRH 12. dniaikroury otrzy-
mujące GnRH 12. dnia orazPGFr,26. dnia po poro-
dzie. Powyższe dane uzasadniają celowość podjęcia
terapii przy :użyctuPGFr"._Jeśli nawet zastosowana te-
rapia nie przyniesie natychmiastowego efektu w pos-
taci szybszego odejścia łożyska, to moze korzystnie
wpĘnąć na dalszą uzytkowość rozpłodową kroury.

Estradiol i jego synteĘczny analog (stilboestrol) byłv
szeroko stosowane w terapii zatrzymania Łożyska.
Uważa się, ze po pierwsze, środki te wpływają na
kurczliwo ść macicy po pI zez uwr azliwienie j ej na oksy-
tocynę, a po drugie, by c może bar dziej istotne, stymu-
lująprzepĘw krwi w macicy orazaktywnośó fagocy-
tarną(Z4).ZdaniemGrunerta i wsp. (13) estrogeny od-
grywaj ą w ażnąro 1ę w pro c e s ie doj rzewani a łoży ska,
a ao zaĘmidzie - sąniezbędnym czynnikiem umoz-
liwiającym prawidłowe jego odejście. Natomiast zda-
niem Sauerwein i wsp. (27) estrogeny nie odgrywają
znaczącej roli w procesie dojrzewaniaŁoĘska, mogą
być natomiast łvskaźnikiem powyzszego procesu. Su-
gestie te potwierdzĘąwynlki badań, w których kro-
wom przed porodem podawano estron. Podawanie
ęstronu przyczynlło się do wzrostu jego poziomu



w krwi u zwierząt doświadczalnych w porównaniu
z grup ą kontrolną j edn akże nte wykazano r óżntc w ob -
razie histologicznym łożyszcz pozyskanych od grupy
kontrolnej i doświadczalnej (17). Ponadto Burton
i wsp, (5) nie stwierdzili różnicy doĘczącej aktywnoś-
ci miometrium mierzonej wkrotce po porodzie w od-
powiedzi na ęgzogęnnie podaną oksytocynę na 6 go-
dzin przed i 6 godzin po podaniu 5 mg estradiolu
(oestradiolum cypionate).

Korzystne efekty polegające na zwiększeniu odset-
ka spontantcznie wydalonego łozyska w ciągu 6 go-
dzin po porodzie uzyskano po podaniu B-blokera re-
c eptorów adr ener giczny ch (kar azo l o lu) (2 5 ).

Stosowanie ślodków pneciwbakteryinych
W terapii zatrzymaniałoĘska często stosowane są

antybiotyki oruz inne leki przeciwbakteryjne, ktore
można podawać miejscowo (do jamy macicy) i/lub
ogólnie w przypadkach powikłań..Zasadność ich sto-
sowania opiera się na ograniczeniu zasiedlania przez
b akteri e w nętr za mac i cy i pr ze ciw działaniu rozwoj o -
wi zapalenia, które jest częstym powikłaniem zatrzy-
mania łozyska. Jednakże stosowanie środków antybak-
teryjnych przyczynia się do powstania strat podykto-
wanych karencjąna mleko, a ich korzystny wpĘw na
wyniki terapii jest często dyskusyjny (23,24), Anty-
biotyki przyczyniająsię do osłabienia fagocytozy i mo-
gądziałac drażniąco na macicę. Skutecznoś ć ich dzta-
łania zależy od wielu czynników, m.in.: wrazliwości
drobnoustrojów, dawki, rodzajl roztworu, sposobu
i częstotliwo ś ci po daw ania or az warunków p anuj ących
w macicy. W miejscowym leczeniu stanów zapalnych
macicy obok antybiotyków używa się również szere-
gu ni e antyb ioĘkowych śro dków niszczący ch drobno -

ustroje. W jednym zbadah (4) nie odnotowanotożntc
doĘczącychwynikowterapiizatrzymaniaŁoĘskaprzy
uzyciu antybiotykow lub jodoformu. Jakluż wspomi-
nano, retentio secundinarum predysponuje do rozwo-
ju zap a\eń mac icy. S zcze gółowy opi s meto d ter apii za-
p alen mac i cy wyl<r acza p o za zakr es nini ej s ze go tema-
tu i jest przedmiotem innych opracowań (23).

0dstąpienie od wykonywania zabiegów

Alternatywnym sposobem postępowania przy za-
ttzymaniu łożyska w stosunku do wyzej opisanych
metod terapeutycznych, paradoksalnie przynoszącym
zbltżone lub nawet lepsze wyniki, jest pozostawienie
błon pło dowych w maci cy i r ezy gnacja z leczęnia far -
makologicznego. Bekana i wsp. (2) zaobserwowali, ze
wydalenie błon płodowych nastąpiło między 4.-l0.
dni em po porodzie bez udziałuj akie gokolwi ek lecze-
nia, a wznowienie cyklicznej aktywności jajników
wystąpiło podobnie jak u krów z prawidłowymprzę-
biegiem puerperium. W badaniach przeprow adzonych
przez Kaneko i wsp. (I8) trzydziestego dnia po polo-
dzie notowano więcej przypadkow infekcji Actinomy-
ces pyogenes u krów zzatrzymaniem łozyska (nie pod-
danych zadnemu leczeniu), ale nie stwierdzono róż-

nic dotyczących wskaźnikow płodności między klo-
wami z zatrzymaniem łozyska ibez zatrzymania ło-
żyska. Zbliżonę wyniki do wyzej opisanych uzyskano
prowadząc badania na krowach, u których porod in-
dukowano farmakologicznie (3 ). Manualne odj ęcie
łozyska powodowało m.in. częstsze infekcje macicy
oraz wydŁuzało okres od porodu do wznowienia ak-
tywności jajników w porównaniu z krowami, u któ-
rych odstąpiono od zabiegu i krowami bez zatrzyma-
nia łożyska. Banerj ee (cyt. za 2 3 ) stwierdztł, że wskaź-
niki płodności krów leczonych w drodze manualnego
oddzielenia łozyska w połączeniu (lub bez) z doma-
cicznym podawaniem terramycyny były gorsze w po-
równaniu z krowami z grupy kontrolnej nie poddanej
żadnej terapii i w porównantuzkrowami, które otrzy-
małyjedynie terapię domaciczną. W innych badaniach
(29) nie wykazano różnl,c dotyczących okresu upĘ-
wającego do wydalenia łozyska (zamykającego się
między I7-288 godzin) orazróżnic dotyczących okre-
su międzyciązowego pomiędzy krowami leczonymi
odpowiedn io przez codzienne domaciczne podawanie
oksytetracykliny, codzienne domaciczne podawanie
oksytetracykliny wraz z jednorazową iniekcj ą fenopro-
stalenu lub tylko jednorazową iniekcją fenoprostale-
nu i grupą kontrolną.

Tetapia opalta na stosowaniu enzymów

Zuwagi na niezadowalające efekty dotychczas sto-
s owanych meto d ter ap euty cznych podej mow ano pró -

byprzeciwdziałaniailęczęntazatrzrymahłożyskaprzy
uzyciu enzymów kolagenazy i hialuronidazy. Zda-
ni em Ei lera i Hopkinsa (8), przy czy nązatt zy mani a ło-
żyska mogą byc zaburzenia dotyczące rozkładu kola-
gęnlJ zawańego w łozysku, W badaniach przeprowa-
dzonych in vitro (8) stwierdzono, iż kolagenaza po-
woduje wzrost procesów proteolitycznych i kola-
genolizy w łozysku, ułatwiając dzięki temu proces se-
paracji części płodowej odmatczynej. Natomiast hia-
luronidaza okazała się nieefektywna. Nie stwierdzono
takze synergistycznego działanta kolagenazy i hialu-
rontdazy (8). Kolejnym krokiem byłowykazanie sku-
teczności terapii zatrzymanta łozyska z zastosowaniem
kolagenazy w warunkach in vivo (9). Eksperyment
przeprowadzono na krowach, ktore zatrzymaĘ łoży-
sko po porodzie indukowanym dexametazonem
i PGF,., orazna krowach, ktorezatrzymaĘłożysko po
porodŹie fizjologicznym. Infuzji kolagenazy w ilości
200 000 U rozpuszczonej w I lttrze pĘnu ftzjologicz-
nego dokonywano poprzęz tętnice pępkowe ( edną lub
dwie) pomiędzy ż4. i 72. godzinąpo porodzie. Przę-
prowadzenie zabiegu zamykało się w czasie około 25
minut. W wyniku zastosowanego leczeni a 7 7Yo krów
po indukowanym i 85% krów po spontanicznym po-
rodzie wydaliło łozysko w ciągu 36 godzin. Cytowani
autorzy uważają ze zastosowana metoda Ięczenia za-
trzymanta łozyska jest wysoce skuteczna ibezpiecz-
na. Ujemną stronąmetody jest jej koszt oraz brak da-
nych dotyczących dalszej płodności krow po zasto-



sowaniu powższęj kuracji. Podając roztwór kolage-
nazy w trakc i e zabie gu ci ęcia c esarskie go mo żna r ow -
nież zmniejszyć ods żyskawystępu-
jących po Ęm zńie e iniekcje kola-
gęnazy sąbezpieczne i dobrze tolerowane (11). W in-
nych badaniach wykazano, że oksytetracyklina nie
hamuj e aktywności kolagenazy w warunka ch in vitro .

Nie stwierdzono też, że jej podawanie Łącznie zkola-
genazą przęz tętnice p ępkowe powodowaŁo przecho -
dzenie antybiotyku do krwi i mleka (12). Natomiast
wprowadzenie oksytetracykilny do jamy macicy po-
woduje jej przechodzęnię do mleka (7).

podsumowanie

Zdantem P ais ley i wsp. (23) niezadowalaj ąc e wyni -
ki terapii zatrzymaniałożyska są podyktow ane Ęm, tż
sto s owane leki ni e pr zy spieszają oddzi elan ta łoży ska,
a wręcz przeciwnie, mogą proces ten opóźniać. We-
wnątrzmaciczne manipulacje w trakcie odklejania ło-
żyska lub podczas wprowadzania leków przyczyniają
się do uszkodzenia błony śluzowej orazhamują fago-
cytozę, ktora jest jednym z męchantzmów oddziela-
nia błon płodowych i oczyszczania macicy z infekcji.
Ponadto leki stosowane w terapii miejscowej często
okanąąsi ę nieefektywne z uw agt na warunki p anuj ą-
ce w macicy irodzaj obecnych drobnoustrojów.

Z
ka,
ukr
i ciągle pozostawia wiele do życzenia. co w rezlltacię
skłania do prowadzenia dalszych badań w tym zakrę-
sie. Trudno jest bezkrytycznie zalecic ktorąkolwiek

powinna uwzględniać aktualny stan zdrowia krowy,
rokowanie, koszt leczenta oraz zaufanie właściciela
mvierzęcia do proponowanego sposobu lęczenia.
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