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Mastitis as a Dause of reproductiue disotdets in cows

Summary

Mastitis results not only in huge losses of milk and has negative effects on it's quality but also causes repro-
ductive disorders. Udder inllammations shorten the luteal phase of the cycle, hamper ovulation and implanta-
tion and cause earlv mortality of the embryos. Cows suffering from clinical mastitis display a longer period
from calving to lirst heat, lower conception rate, longer calving pregnancy period and higher insemination
index. Direct causes are mostly cited as being an increase in the concentration of cortisol, cytokines and
prostaglandinF-2u, and decrease in pulse frequency and attitude of LH surge, and reactive oxygen metabo-
lites (ROM). Reproductiive disorders are related to both clinical and subclinical lbrms of mastitis. The high
level of estradiol-l7B during heat leads to a depression of phagoc_vte activity of PMNs and macrophages and,
subsequently, to new infections of udder quarters as łvell as the release of free histamine liom eosinophilic
granulocytes and an exacerbation of subclinical mastitis. At the same time an increase in the level of cortisol
and cytokines may be noted. Cortisol decreases the pulsability of LH and may even block its pre-ovulatory
surge, thus hampering ovulation. An increase of TNF-a and l1-2 activity may impair the implantation of
fertilized ovarian cells. Cytokines also are toxic for luteal cel|s and reduce progesterone production. The
synthesis of progesterone is a|so impaired due to lipid peroxidation by ROMs. Prophylaxis of reproduction
disorders should be considered when treating mastitis before lirst hcat and especially shortly after insemina-
tion. However, no methods for doing so have been devised to date, thus adequate scientific experiments and
field examinations should be performed.
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Zapalenia gruczołu mlekowego krów stanowią bez-
pośrednią ptzy czynę obniżenia produkcj i i po gorsze-
nia jakości mleka surowego oraz dalszych strat zwią-
zany ch z T o zpoznaniem, leczeniem, zapobi eganiem
i remontem stada. Z zasady nie uwzględnia się stanów
zap alny ch wym i en i a w r o zp atryw aniu i r o zp o znaw a-
nil pr zy czyn zabur zęh pło dno ś ci. Czas owa lub trwała
niepłodność jest bowiem aĘbutem i skutkiem cho-
rob lub innych zmian w obrębie narządów roztodczych,
takich jak: zamieranie zarodków, poronienie, cięzki
poród, zaftzymanie łozyska, ostre i przewlekłe zapa-
lenia macicy, dysfunkcja jajników czy wady budowy
anatomiczn ej. Zahamowanie lub opoźnienie aktywnoś-
ci seksualnej towarzyszy także zaburzeniom metabo-
licznym (5, 10, 13,27-29,33,40,44,57) i chorobom
kohczyn (10, 13, 34, 44, 57, 59). W ostatnich latach
wielu autorów odnotowało negatywny wpływ masti-
/ls na wskaźniki płodności i przeanalizowało związek
między zapaleniami wymienia a niepłodnością krow
(3, ], II, 13, 14, 16, I7, 19, 20, 24, 27, 3 5, 43, 44, 46,
49,5I,57,64).

Mastitis a wskaźniki płodności

W ana7izach zwracano uwagę naprzebiegipowta-
rzanię cyklu rujowego orazinne wskaźniki płodności

krow, które przechorowaĘ ostrą klinicznąpostac za-
palenia wymienia. Moore i wsp. (35) opisali skróce-
nie długośc i fazy lutealnej cyklu wskutek co limas titis.
Ore snik (4 4) w ykazaŁ, że W ow y z zap aleniem wymi e -

nia przed pierwszą rują po porodzie były unasiennia-
ne średnio o 10 dni póżniej, cechowaĘ się o 13 dni
dłlższymokresemmiędzyciĘowym,atakżewyższym
indeksem inseminacyjnym i niższym wskaźnikiem
zapłodnień niz krowy zdrowe. Według innych auto-
row (56), na wydh,rzenie czasu do pierwszej insemi-
nacji i obnizenie wskaźnika zapłodnień wpływały
zapalenia występujące przed 45. dniem od porodu.
Loefler i wsp. (27) zalważyli, że zapalente istniejące
fiż przedinseminacj ą ma negatywny wpĘw na zapłod-
nienie, a wystąpienie mastitis w ciągu 3 tygodni po
unasiennieniu grozi utratą aż 50oń zarodków. Z kolęi
Risco i wsp. (49) stwierdzlll,żeryzyko poronieniabyło
ż,7 razy wyższe w przypadku rozwoju zapalenlawy-
mienia do 54 dni od zapłodnienia w porównaniu zkro-
wamiwolnymi odmastitis. Barker i wsp. (3) wyliczy-
li, że czas do pierwszej inseminacji uległ wydłuzeniu
do 93,6 dnia, a okres międzyciĘovn1l do 136,6 dnia
u krow, ktore miĄ klinicznąpostac mastitis przeduna-
siennieniem w porównaniu z krowami kontrolnymi
(odpowiednio 71 i 91,1 dnia). Znacznięwyższy (2,9)
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był też indeks inseminacyjny u kTow z kliniczną po-
staciąmastills po pierwszym unasiennieniu niz u krow,
które stan zapalny wykazały przed unasiennieniem
(1,6) i krów ze zdrowym wymieniem \ub mastitis po
stwierdzeniuciĘy (1,7). Natomiast Kelton i wsp. (24)
stwierdzili o 19ońniższy wskaźnik zapłodnieńu krów
dotkniętych mastitis w czasie 30 dni po pierwszym
unasiennieniu.

Z abur zęnia re p ro duk c yj n e wyk azyłv ały l<r ow y za -
równo z klinicznymi, jak tez podklinicznymi posta-
ciami mastitis. Wynika to zpracy Schricka i wsp. (54),
ktorzy dokonali analizy płodności 182 krow zklinicz-
ną postacią mastitis ,240 z zapaleniem podklinicznym
wobec 326 zdrowych. Zapalenia były przyczynąwy-
dłużenia c zasu p oporodowe go spo c zynku płc i owe go
o 7-10 dni, okresu mtędzyciĘowego o2I-ż5 dnioraz
indeksu inseminacyjnego o 0,5. Szczególnie wyraźne
pogorszenie wskaźników płodności odnotowano
w przypadkach zaostrzenia zapaleń podklinicznych
w czasie rui. Okres międzyciĘowy u takich krów wy-
niosł 196 dni, a indeks inseminacyjny 4,3lvobec od-
powiednio 85 dni i 1,6 u zdrowych krow kontrolnych.
Nie odnotowano natomiast róznic istotnych statysĘcz-
nie między wpływem na płodność klinicznych postaci
mąstitis wywołanych przez bakterie Gram-ujemne
i Gram-dodatnie (3). Zmiany wskaźnikow płodności
spowodowanę przęz mastitis odnotowane przez róż-
nych autoróq zebrano w tab. 1. Warto odnotować, że
nie miaĘ wpływu na płodnośc zapalenia powstałe po
stwierdzeniu ciĘy (3, 28, 43).

Mastitis a patogeneza zabwzcń płodności

Wśród przyczyn, które prowadziĘ do zaburzeficy-
klu, owulacjt oraz wczesnego zamierania zarodków,
wymieniano zmiany w układzie hormonalnym oraz
immuno l o g iczny m, b ezp o śre dni o lub p o ś re dnio zw ią-
zalnę z toczącym się procesem zapalnym w gruczole
mlekowym. Najczęściej podnoszono wzrost stężenia
kortyzolu i prostaglandyny F2-a oraz spadek pozio-
mu hormonu luteinizującego (19-22,36, 43). Wcześ-
ni ej przyj mowano, żę zaburzęni a pło dno ś c i s ą na stęp -
stwem reakcji organizmu krów na endotoksynęE. coli.
Cullor (7) postawił hipotezę, że endotoksyna negatyw-
nie wpływa nazapłodnienie i prowadzi do wczesnego
zamierania zarodków wskutek wyzwolenia media-
torów zapalenia, takich jak: histamina i serotonina.
Moore i O'Connor (36) uwńali, że bakterię Gram-
-uj emne stymuluj ą wytw arzanie prostaglandyny F -2a,
która powoduje zanik ciałka żołtego. Wielu autorów
wykazało wzrost zawartości kortyzolu w krwi po na-
turalnym lub sztucznymzakażeniu krow E. coli (4,22,
23, 4I), Hockett i wsp. (20) stwierdzili wzrost kon-
centracji kortyzolu w następstwie dowymieniowego
zakażenia Str uberis, przy czym podwyzszone war-
tości w stosunku do zdrowych krów kontrolnych utrzy-
mywaĘ sięprzez4-7 dni. Odnotowanoplzy tym spa-
dek poziomu hormonu luteinizującego (LH), In vitro
wykazano (25), że kortyzol w obecności estradiolu
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Tab. 2. Wpł1,,ll, aktl,rvnych biologicznie związków wyzwala-
nych podczas zapalenia wymienia na lutealną funkcję jajnika

i progesteronu powoduje zmniejszenie wydzielania
FSH po lż-godzinnej ekspozycji oraz LH po 24-go-
dzinnej ekspozycji komorek przysadki mozgowej na
dziaŁanię wymi enione g o kortyko steroidu. We dłu g
Hocketta i wsp. (20,2l) zaburzenia w przebiegu rui
i owulacji mogą być skutkiem zmian w układzie en-
dokryno 1o g lcznym, a w szcze golno ś c i zabur zeń na o s i
podwzgórze-przysadka j ajniki. Stwierdzono, ze kro-
wy z doświadczalnie wlłvołanym zapaleniem wymie-
nia cechowały się rosnącą zdolnością do uwalniania

Tab. l. Wpły,n, mąstitis na wskaźniki płodności krów

chatakler zmian

Cykl rujowy

0kres spoczynku
płciowego

0kres usługi
lnse m ln a cy|n eI

Cicha ruja

0dsetek ciąży

powtatzanie tui

Wskaźn ik

zapłodnień

lndeks
inseminacyjny

0kres
międzyciążowy

zamieranie
zarodków

Wczesne poronienie

Zahzymanie łożyska

skró ce n ie

wydłuże nie

wydłużenie

WzrOst

spadek

wzrosl

spadek

wzrosl

WzrOst

WzrOst

WzrOsl

wzrost

Moore i wsp. (35, 36)

0liver i wsp. (43), 0resnik (44),

Peeler i wsp, (46), Schrick
i wsp. (54)

0lesnik (44), Sutiyasathaporn
i wsp. (57)

Emmanuelson iwsp. (11)

Harman i wsp. (17)

Guslalrsson i wsp. (16)

Loeller i wsp, (27), 0liver i wsp.
(43), 0tesnik (44)

Barker i wsp. (3), Kellon i wsp.
(24), 0liver i wsp. (43), Schtick
i wsp. (54)

Barket i wsp, (3), 0liver i wsp.
(43), 0resnik (44), Schrick
i wsp. (54)

Cullot i wsp. (7), Jackson i wsp.
(22), 0livel i wsp. (43)

Bisco i wsp. (49), Roberlson
i wsp. (50)

Zduńczyk i wsp. (64)

charakter działania Aulot (rok)

TN F-a

Ko rtyzo l

PGF-Ztt

l!,|p,ll2,lNfu,
TNF-a, TNF-B

Me d iato ry

zapalenia

Reaktywne l0rmy
llenu

lN F-7

lNF-7,l1-2

TN F-rz

TNF-a

lnhibicia synlezy progesteronu

lnicjacja luleolizy

Zmiany synlezy i sekrecji
hormonów płciowych

Supresja LH, zahamowanie
owulac ji

Lute o l iza

Modylikac|a produkcji
plOgeslerOnu i prostaglandyn

Luleoliza, spadek krążącego
prOgesterOnu

Luteoliza, inhibicja synlezy
progestelOnu i estrogenów

lndukcja apoplozy komórek
l ule i nowych

lndukcja śmierci zarodkowej

Pate (45)

Murakami i wsp. (37)

Kushibiki i wsp. (26)

Dobson i wsp. (9),

Hockett i wsp. (20, 2,1 )

HOcketl i Wsp. (20),

Moore i wsp. (36)

Pale (45), BOberlson
i wsp. (50)

Cullor (7), Gilbeil
i wsp. (14)

Boulanger i wsp. (6),

Endo i wsp. (12), Soto
i wsp. (55)

Pekoll i wsp. (47)

Martal i wsp. (32)
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prostaglandynyF-2a podczas lutealnej fazy cyklu ru-
jowego, co prowadziło do regresji ciałka żółtego, nis-
kiego stężenia progesteronu oraz braku LH. Niski po-
ziom progesteronu ograniczał wznowienie pulsacji
GnRH/LH w odpowiedzi na estradiol (15). Analiza
profilu endokrynologicznego mogła sugerować, że za-
p aleni e wymienia p o dczas fazy pr zedowulacyj nej pro -
wadziło do opóźnienia lub zablokowania owulacji oraz
zmniejszenia natęzenia objawow rujowych. Cytowa-
ni autorzy (20) uważają że wztost liczby dni do za-
płodnienia i liczby unas iennień pr zypadających na cią-
żę mo że by ć zw iązany z br aktem p rz e dowul acyj ne g o
wyrzutu LH i o słab i oną funkcj ą p ęcherzyka . Wykaza-
no równiez, ze krowy z doświadczalnie wywołanym
zapaleniem wymienia cechowĄ się statystycznie słab-
szą odpowiedziąna d-gą synchronizującą dawkę pro-
staglandyny F-Za. Ruja wystąpiła bowiem jedynie
u I0oń krów doświadczalnych w stosunku do 70oń
krow kontrolnych. Wysokość amplitudy LH w krwi
zwierząt chorych uległa supresji do poziomu ponizej
3 nglml. Krowy kontrolne cechowĄ się prawidłowym
poziomem LH w krwi i wszystkie wykazaĘ owulację,
czego nie stwierdzono u żadnej krowy zklinicznie
rozwiniętym zapaleniem na tle zakażenia St. uberis
(2I).

W analizie zwtązków między zapaleniami gruczołu
mlekowego a obniżoną płodnością trzęba uwzględnić
w zaj emną zalę żno ś c n euro h ormona l n ą j ak też i stn i e -

nte sprzężeh między rują a zwiększoną podatnością
nazakażenie i rozwój mastitis. Estrogeny hamujązdol-
ność komorek mleka do fagocytozy, zmniejszając za-
równo liczbęmakrofagow jak też aktywność granu-
l o cytów ( 5 2 ), c o ńatw ia zakażenie, które stanow I pr zy -
czynęro zwoj u proc e su zap alne go . P o dc za s rui wy s tę-
puj ą zao str zeni a p o dkl ini c zne go stanu zap alne go w n a-
stępstwie wzrostu stęzenia estradiolu- l 7 B Q,53). Jed-
nak estradioI-I7B, estron i progesteron nie wpĘwają
in vitro na akĘwność wybuchu oddechowego granu-
locytów (63). W patogenezie mastitis dochodzi do
dalszych, zło żony ch zmian w układzi e immuno lo gi cz-
nym i hormonalnym (4, 78, 47, 62), w tym do wzrostu
w krwiobiegl zawartości kortyzolu (20, 22), który
uwazany jest zahormon stresu (8). Do czynników stre-
sogennych zaltcza się, między innymi, porażenie po-
porodowe i kulawizny oraz mastitls ( 1 0, 41). Z choro-
bami tymi łączą się zaburzenia płodności, takie jak:
wydłuzenie okresu międzyciĘowego czy wzrost in-
deksu inseminacyjnego. Stres zaburza częstotliwość
pulsacji i amplitudę GnRH oraz pulsację LH (9, 10,
1 9). Skutkiem pośrednim stresu jest spadek oporności
na zakażenie i wzrost zapalen wymienia i drog rod-
nych (8,31,61).

Podczas trwania mastitis zachodząw organizmie
zmlany stęzeń wielu innych, ak§wnych biologicznie
zw iązków, taki ch j ak : TNF -a, INF -7, I1-2, Il- 6 lub P G F -
-2a, które wpływają na ciałko żółte, pęcherzyk, za-
płodnienie i rozwój zarodka. Wzrost stęzenia TNF-a
w krwi stwierdził Blum i wsp. (4), natomiast Hisaeda
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i wsp. (18), oprócz wymienionej cytokiny, odnotowali
takżewzrost INF-7, aNakajima i wsp. (39) interleuki-
ny 6. Z kolei Rambeaud i wsp. (48) wykryli obecność
w mleku TNF-a, II-IB oraz I1-8 po 66 godzinach od
zakażęnta Str ub eris. Cytokiny wytw arzane przez ko-
mórki układu obronnego odgrywają zasadniczą rolę
w indukowaniu i mo dulowan tu r ożny ch pro c e s ow p a-
to fizj olo gi c zny ch, w tym o dc zynu zap alne go or az o d-
powiedzi immunologicznej (8, 18, 26, 39,48, 51).
Biorą też udział w owulacji, zapłodnieniu, implanta-
cji zarodka. powstawaniu łozyska i porodzie (32,37,
38, 4I, 42, 45,47, 50, 55, 56, 58, 62). Wzrost pozio-
mu TNF-a, INF-7 orazl\-Z moze prowadzic do utrud-
nienia lub zahamowania implantacji (50). Cytokiny
modyfikują syntezę estradiolu (56) i progesteronu (37),
a przy tym są toks y czne dla komorek luteinowych (45,
47). Niezaleznie od tego TNF-a inicjuje luteolizę po-
pTzez stymulację produkcji PGF-2a przez komorki
błony śluzowej macicy (37, 42,45). We krwi krow
z zap aIeniem wymienia stwierdzano wzrost P GF -2a,
czemu towarzyszył spadek zaw artościprogesteronu za-
równo we krwi, jakteż w mleku (2,14). Syntezę pro-
ge steronu upo śledzaj ą tez reaktywne metabolity tlenu
(RMT) wskutek peroksydacji lipidow, które stanowią
substrat do syntezy hormonów sterydowych (a7), Tle-
nek azotu wspólnie z pro stagla ndynąF -2a h amuj ą doj -
rzęwanię oocytów i rozwój zarodka (55). Stan zapal-
ny wymienia pobudza komórki fagocytujące do gene-
rowania H,O. oraz innych RMT (4, 6, |2), O zwięk-
szonej zdolnóści granulocytów do wytwarzania RMT
świadczy wyższy, w porównaniu z kontrolą poziom
chemiluminescencji w próbkach krwi od krów z pod-
kliniczną i kliniczną postacią mastitis (30). Konse-
kwencj ą zapal enia mo że by ć zatem upo śledzenie owu-
lacji, implantacji .zarodka oraz jego obumarcie lub
WcZeSne poronlenle.

Do strat zarodków dochodzi najczęściej tużpo za-
pło dni eniu or az p o dczas impl antacj i. Wśró d przy czy n
śmi erci zaro dkowej wyr óżnta stę zakaźne or az nięza-
każne, przy czym te drugie odpowiadaj ą aż za 70oń
strat (60), Niezakaźnymi, oprócz aberracji chromoso-
malnych, są przede wszystkim zaburzęnia hormonal-
ne, stres i niedobory antyoksydantów. W patogenezie
zap alenia wymi eni a wy s tępuj ą zmi any w zach owan i u
się hormonóq cytokin i reaktyłvnych metabolitów tle-
nu, które zallczane są zarówno do przyczyn zamiera-
niazarodków i poronien, jakteżzaburzeń cyklu rujo-
wego, owulacji i zapłodnienia.

podsumowanie

Choroba lub przec-l,Ęenie jednego narządu odbija
się na funkcji innego. Wpływ stanów zapalnych wy-
mienia na płodność nie jest, jak do tej pory odpowied-
nio doceniany. Wydaje się jednak istotny nie tylko
zuwagi na duży odsetek krów dotkniętych mastitis,
alę także ze względu na silny czynnościowy związek
układu rozrodczego i gruczołu mlekowego. Narządy
te, chociaż w róznym stopniu i czasie, podlegająkon-
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troli tych samych hormonów, cytokin i czynników
wzrostu (I, 26, 3I, 32, 3J, 38, 4l, 47, 50, 6l, 65).
Wzajemne relacje między tymi czynnikami ulegają
nasileniu lub hamowaniu w warunkach zaburzeńme-
tab oliczny ch ( 1 0, a 1 ). Między układem immuno l o gi cz-
nym i endokrynologicznym istnieje ścisły związek
czynnościowy. Proce s zapalny gruczołu mlekowe go
stanowi pr zy czynę zmian konc entracj i lub aktywno ś -

ci m.in.: koftyzolu, TNF-a, INF-)r, PGF-ża, GnRH,
LH, FSH, progesteronu, estradiolu, prolaktyny, a tak-
ze immunoglobulin i reaktywnych metabolitów tlenu.
Na płodność negatywnie oddziałują głównie zapale-
nia ostre, ktore dominująw okresie poporodowym. Jed-
nak podkliniczna postać także pogarsza wskazniki
pło dno ś c i, szcze golnie w przyp adk ach zaostr zenia sta-
nu zapalnego. Według Olivera i wsp. (43), zapalenie
wymienia przed pierwszą rują po porodzie przynosi
straty w wysokoś ci 32 dolaroq a po unasiennienil aż
107 USD z powodu wczesnego obumierania zarod-
kow. Z uwagi na zaburzęnia płodności, niezaleznie od
strat mleka, zachodzi konieczno śó odpowiedn io szyb-
kiego wykrywania i wczesnego leczenia zapaleń pod-
klinicznych. Wyleczenie podklinicznego, świezego
stanu zapalnego jest mniej kosztowne, a na efekt koń-
cowy, oprócz poprawy jakości higienicznej mleka,
może złożyć się też mniej zapaleń klinicznych i lep-
sza płodność. Podejmując leczenie podklinicznych
i klinicznych postaci m,astitis,do ktorych doszło przed
pierws zą ruj ą po porodz ie, a szcze gólni e przypadkow
stwierdzonych po unasiennieniu, nalezy rozważyc
wpływ terapii na owulację, zapłodnienie i rozwój za-
rodka oraz uwzględnić zastosowanie leków t zabte-
gów, które mogą zapobiec zaburzeniom płodności.
Metody takie nie zostały jednak do tej pory opracowa-
ne. Wydaje się, ze przydatne mogąbyć antyoksydanty,
immunomodulatory, wybrane niesterydowe leki prze-
ciwzapalną niektóre cytokiny (INF-tau) oraz hormo-
ny, takie jak: gonadoliberyna i progesteron.
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CORPA J. M., MARIN S., BOLEA R., ORTEGA J.,
PERIS B., PEREZ V.: Kamica moczowa u dwóch
lwów. (Urolithiosis in two lions). Vet. Rec. 153,786-
-18] ,2003 (25)

Katnica moczowa jest jedną z najrvażniejszych chorób układu moczowego
z,wierząt udomowionych Chorobę opisano u 2Iwlc (Panthera /eo) w lvieku 20
i 22 ]at w parku salari Vergel rv Hiszpanii rv grupie 23 lwów Osicm lwów padło
w ciągu 2 lat lvśród objawów wskazujących na chronicztlą chorobę nerek W skład
diery wchodziły tuszki kurze, wątroba, żołądki oraz mięso końskie i cielęce
Dieta zawierała: 1 6,6% białka, 20,6% tfuszczu i 2,0zl% popiołu U chorych zrvie-
rza.t występorł,ała anorcksja, osłabierrie i depresja, utrata elastyczności skóry Po
3 dniach ujednego zu,ierzęcia zastosowano ampicylinę i deksanletazon, ale po-
llitlo leczenia zwierzę padło po 3 dniach, Drugie zwierzę poddano eutanazji.
Nerki obydwu lwic były normalncj u,iclkości Miedniczki nerkowe wypełniaĘ
kamienie o szorstkiej powierzchni Brodawki nerkowe uległy martwicy 

G.

YAS-NATAN E., SHAMIR M., KLEINBART S.,
AROCH I.: Toksyczność doramektyny u psa rasy
collie. (Doramectin toxiciĘ in a collie). Vet. Rec. 153,
]18-720,2003 (23)

U psa rasy collie w wieku 7 lat o masie 30 kg wystapiły bezcelor,ve ruchy,
zmiana zachowania, ślepota. duszność, gorączka, średniego stopnia odwodnie-
nie, niewielkiego stopnia przekrwienie błon śluzowych, ataksja, ślinotok. Na
około 48 godzin przed wystąpieniern tych objawów ples otrzylał w iniekcji
podskónlej doramektynę w ilości 200 prg/kg W Izraelu doramektynę stosuje się
rv dawce 200-400 pg/kg rv fbrmie iniekcji podskórnej w profi.Iaktyce izwalcza-
nilt inwazj i Spirocerc,a lttpi Teraptaprzy użyciu rł4ewów płynu R ingera ( l 5 0 ml/
igodz ), iniekcji amoksycyliny z krł,asem klawulanowym w dawce l2 mg/kg co

12 godz i podawanie tlenu nie przyniosła szybko rezuLtatów Po 6 dniach pies
powrócił do donlu. Wyraźna poprawa stanu zdrowia nastąpiła po następnych
7 dniach, a całkowity porł,rót do zdrowia po 22 dniach od podania doramektyny.


