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Pierwsze wydanie monografii „Lydium KLP w terapii i profilaktyce chorób zwierząt” uka-
zało się prawie 17 lat temu. W tym czasie opublikowano ponad sto dalszych doniesień 
i oryginalnych prac na temat właściwości i klinicznych zastosowań leku. Nie zmienia to 
jednak faktu, iż publikacja ta nadal w pełni zachowuje swoje walory naukowe i poznawcze, 
tak jak Lydium-KLP pozostaje jednym z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych pre-
paratów immunostymulacyjnych, dostępnych na polskim rynku weterynaryjnym.

Niestety, grono badaczy i klinicystów, biorących udział w podstawowych badaniach nad 
preparatem, w ostatnich latach znacząco się wykruszyło. Zmiana pokoleniowa dotknęła 
nas szczególnie mocno. Nie żyje twórca leku Prof. Witold Kiczka. Podobnie nieodżałowa-
ny Prof. Czesław Janicki i Profesorowie: Tadeusz Garbuliński, Edward Malinowski, Zyg-
munt Dembiński, Tadeusz Glazer. Ich obserwacje, opinie i oceny stanowią istotną część 
monografii i były niezwykle istotne w pierwszej fazie wprowadzania Lydium-KLP do lecz-
nictwa weterynaryjnego. 

Główne przesłanie pracy nie tylko nie straciło nic ze swej aktualności, ale poprzez umoc-
nienie się w światowym kanonie medyczno-weterynaryjnym zasad dobrostanu zwierząt, 
konieczności szerokiego wprowadzania reguł nowoczesnej profilaktyki i racjonalnego sto-
sowania preparatów antybiotykowych w terapii chorób zwierząt, jeszcze bardziej zyskało 
na swojej wartości. 

Przez ostatnie lata wiedza na temat Lydium-KLP wydatnie się powiększyła. Firma NIKA 
Health Products dysponuje dziś znacznie większym materiałem badawczym, obserwa-
cyjnym i porównawczym, niż w okresie, gdy preparat leczniczy, oparty na dimerze lizozy-
mu zdobywał sobie dopiero prawo do obecności i klinicznego istnienia. Prace nad jego 
usystematyzowaniem i opublikowaniem w nowym opracowaniu jeszcze trwają. 

Dlatego do momentu ukazania się następnej, rozszerzonej monografii, zdecydowaliśmy 
się na kolejną już publikację klasycznego opracowania pod redakcją Prof. Edwarda Mali-
nowskiego, licząc, iż nadal spełni ona oczekiwania nowego pokolenia klinicystów wetery-
naryjnych, stosujących w codziennej praktyce Lydium-KLP. Opracowanie dostępne bę-
dzie również w postaci elektronicznej na płytach CD i jako tzw. e-book. W niniejszym wy-
daniu poprawiono wszystkie zestawienia graficzne i tabelaryczne, zwiększając ich przej-
rzystość oraz czytelność, uaktualniono również wykaz bibliografii przedmiotowej, wpro-
wadzając te publikacje, które we wcześniejszych edycjach miały status „w przygotowaniu 
do druku”.

W obecnym stanie prawnym produkt leczniczy weterynaryjny Lydium-KLP 5 mg nie po-
siada rejestracji dla psów, kotów i lisów hodowlanych. Jednak dla zachowania spójności 
tekstu, publikowanego w dotychczasowych edycjach monografii, jak również z uwagi na 
fakt, iż w latach wcześniejszych Lydium-KLP miało zapisane we wskazaniach leczniczych 
także te gatunki zwierząt, zdecydowano się pozostawić niezmieniony rozdział poświęco-
ny badaniom nad zastosowaniem preparatu u zwierząt mięsożernych. 

UWAGI DO WYDANIA TRZECIEGO



Obserwacje związane z poznaniem właściwości leczniczych dimeru lizozymu i wdroże-
niem go do profilaktycznego i leczniczego postępowania w przypadku niektórych chorób 
psów, były jednymi z pierwszych, jakie w ogóle przeprowadzono z tą substancją leczni-
czą. Natomiast na poziomie sygnalnym utrzymano informacje na temat stanu dotychcza-
sowych badań, związanych z zapobieganiem i leczeniem chorób ptaków, ryb i niektórych 
innych grup zwierząt, które pozostają w orbicie klinicznych zastosowań Lydium-KLP.    

Nadal niezmiennie aktualne i na czasie pozostaje główne przesłanie naszej firmy, na-
wiązujące do głośnego powiedzenia noblisty, odkrywcy i pierwszego badacza lizozymu - 
Alexandra Fleminga, ojca ery antybiotykowej:  

  We shall hear more about lysozyme - Jeszcze usłyszymy więcej o lizozymie.   

           Grzegorz Nowak
          
         lekarz wet. hipiatria
     Prezes Zarządu NIKA HP 



  Treścią monografii pt. „Lydium KLP w terapii i profilaktyce chorób zwierząt” są 
rozważania nad lekarsko-weterynaryjną przydatnością leku nazwanego „Lydium-KLP”, 
będącego dimerem lizozymu. Wprzęgniecie tak wspaniałej, biologicznie aktywnej 
substancji w służbę ochrony zdrowia zwierząt jest pomysłem rewelacyjnym i zasługuje na 
wysokie uznanie i wyróżnienie. Niech więc recenzentowi wolno będzie wyrazić najwyższy 
szacunek i podkreślić rolę oraz znaczenie zakończonych pełnym sukcesem wieloletnich 
badań Profesora Witolda Kiczki, które doprowadziły do stworzenia nowego specyfiku. 
Uznanie należne twórcy nie budzi wątpliwości, ale im jest większe, tym więcej zasług 
należy przyznać również tym, którzy prowadzili badania nad przydatnością leku i prowa-
dzą dalsze nad mechanizmami jego działania, upowszechniają o nim wiedzę oraz za-
chęcają do jego stosowania aktywną klinicznie, terenową służbę lekarsko-weteryna-
ryjną. Tę rolę pełni między innymi Autor recenzowanej monografii i wywiązuje się z niej 
znakomicie.

 Monografia zawiera całą dotychczasową wiedzę o Lydium-KLP, uwzględniając za-
równo elementy teoretyczne, jak też praktyczne. Jest to zgodne z oczekiwaniami lekarzy 
weterynarii i studentów, a nawet pracowników nauki. Wyżej bowiem cenią oni wiedzę i in-
formacje zgromadzone w jednym opracowaniu zaopatrzonym w komentarze niż rozpro-
szone w różnych czasopismach publikacje, których kompletowanie jest czasochłonne. 
Recenzowana monografia stanowi więc swego rodzaju spełnienie zamówienia spo-
łecznego, co należy powitać z uznaniem, gdyż krajowe piśmiennictwo weterynaryjne jest 
pod tym względem znacznie uboższe w porównaniu z obcojęzycznym.

 Oceniane opracowanie sugeruje wyraźnie, iż przyczyną ogromnej liczby stanów pa-
tologicznych są defekty sprawności mechanizmów obronnych zwierząt. Następstwem są 
oczywiście choroby wywołane nawet przez drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze.

 Równie ważny jest sygnalizowany w tym opracowaniu zmierzch ery antybiotyków, które 
należy jeszcze uznawać, traktując wszakże jak „zło konieczne”, prowadzące do pozy-
tywnych efektów leczniczych, okupionych jednak licznymi negatywnymi objawami ubocz-
nymi w postaci na przykład immunosupresji. 

 Nie dziwi zatem, iż w proponowanym postępowaniu lekarsko-weterynaryjnym dominują 
wskazania do stosowania immunostymulatorów. Autor recenzowanej monografii eks-
ponuje właściwości Lydium-KLP, które czynią z tego leku przydatny i skuteczny specyfik 
poprawiający sprawność mechanizmów obronnych, gdyż stymuluje on odporność nie-
swoistą poprzez zwiększenie aktywności komórek układu immunologicznego. Ekspo-
nowanie immunologicznych właściwości Lydium-KLP na tle etiologii i patogenezy chorób 
tła drobnoustrojowego, uzupełnione ukazaniem niedoskonałości antybiotykoterapii, 
uzasadnia wprowadzenie tego leku do arsenału najważniejszych środków zwalczających 
najczęstsze choroby krów i cieląt, koni i źrebiąt, świń i prosiąt oraz zwierząt mięsożernych 
i drobiu.

 W zakresie stanów patologicznych krów mlecznych zwrócono uwagę na znaczenie 
chorób wymienia i zaburzeń płodności, stwierdzając, iż dalszy postęp w zwalczaniu tych 
jednostek chorobowych będzie możliwy przez postępowanie mobilizujące wzrost aktyw-
ności obronnej organizmu. Badania wykonane na licznym materiale zwierzęcym po-
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twierdziły to i wykazały dużą skuteczność Lydium-KLP stoso
rapii skojarzonej z antybiotykami. W tym drugim przypadku zwrócić należy uwagę na ko-
rzyści wynikające z możliwości obniżenia dawek antybiotyków, co prowadzi do zmniej-
szenia zagrożenia nadmiernym stężeniem poterapeutycznej pozostałości antybiotyków 
w mleku i w mięsie.

Lydium-KLP, co podkreślono w monografii, można stosować w profilaktyce zaburzeń 
okresu okołoporodowego, czego efektem: „jest lepsza płodność krów”, przejawiająca się 
korzystniejszymi wskaźnikami płodności. Lek ten jest również przydatny i skuteczny 
w leczeniu chorób cieląt (gastroenteritis, bronchopneumonia). Wykazano także, iż jego 
jednorazowa aplikacja zwiększa skuteczność zmniejszonej dawki antybiotyków, bez 
szkody dla wyników leczenia. Pozwala to minimalizować negatywne efekty uboczne 
antybiotykoterapii.

Lydium-KLP daje doskonałe wyniki w leczeniu koni oraz źrebiąt. Szczególnie przydatne 
jest profilaktyczne stosowanie leku u źrebiąt. Podkreślenie jego skuteczności w zwal-
czaniu chorób koni ma duże znaczenie, gdyż chów i hodowla tych zwierząt maja w Polsce 
tendencje rozwojowe. Przy ocenie rozdziału omawiającego stosowanie Lydium-KLP 
w chorobach koni nasuwa się spostrzeżenie, iż liczba badań była wystarczająca do opra-
cowania pozytywnych wniosków, ale zbyt skromna z uwagi na dynamiczny rozwój i ros-
nące zainteresowanie oraz ekonomiczne walory zagadnienia.

W rozdziale oceniającym możliwości stosowania Lydium-KLP w chorobach świń 
podkreślono przydatność leku w zwalczaniu zespołu bezmleczności poporodowej. Na 
szczególnie wysoką ocenę zasługuje w nim zwrócenie uwagi na nowy element 
postępowania lekarsko-weterynaryjnego polegający na nieswoistej stymulacji układu 
odpornościowego tych zwierząt. Ważnym spostrzeżeniem związanym z leczeniem 
zespołu bezmleczności poporodowej jest stwierdzenie szybszego cofania się objawów 
chorobowych po domięśniowej iniekcji w porównaniu z domaciczną inlokacją leku. Jest to 
wskazówka świadcząca o profesjonalizmie i  wielkim doświadczeniu klinicznym autora 
monografii, a równocześnie istotny element instruktażowy przeznaczony dla użytkowni-
ków leku.

Lydium-KLP stosowany w leczeniu MMA pozwala redukować okres rekonwalescencji 
i wywierać korzystny wpływ na dalsza zdolność rozrodczą samic, jak też ograniczać straty 
prosiąt w okresie okołoporodowym.

W terapii chorób okresu okołoporodowego świń można stosować leczenie kojarzone 
z użyciem Lydium-KLP oraz oksytocyny i antybiotyków. Jest to następna cenna właści-
wość leku, a jej wyeksponowanie przez prof. dra hab. Edwarda Malinowskiego jest godne 
pochwały.

 Preparat Lydium-KLP może być stosowany także w profilaktyce. Podany na dziesięć dni 
przed porodem zapobiega zespołowi MMA, a więc stwarza możliwości także metafi-
laktycznego postępowania.

 Przedostatni rozdział monografii omawia leczenie najczęstszych i najbardziej doku-
czliwych chorób zwierząt mięsożernych (gastroenteritis, bronchopneumonia, dermatitis 
i otitis) z zastosowaniem Lydium-KLP m.in. w terapii kojarzonej na przykład z antybio-
tykami. Przydatność Lydium-KLP w leczeniu zwierząt mięsożernych omówiono jednak, 
podobnie jak w rozdziale o chorobach koni, na podstawie nieco „szczupłych” badań, 
niewspółmiernych do zapotrzebowania na nowe leki i skuteczniejsze metody w tym 
obszarze działalności weterynaryjnej. Zastanawia także brak rozdziału o możliwościach 

wanego wyłącznie lub w te-
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stosowania leku w chorobach drobiu. Jest wprawdzie zwięzła wzmianka na ten temat 
w rozdziale pt. „Właściwości i działanie”, ale informacje tam zawarte wydają się nie-
wystarczające.

Autor monografii podsumowuje swe wywody, oparte w dużej mierze na badaniach 
własnych, w rozdziale „Uwagi ogólne”. Jest to zwięzła charakterystyka Lydium-KLP, 
eksponująca zasadnicze zalety leku: lek nie daje reakcji dodatnich w próbach na obec-
ność substancji hamujących w mleku; działanie Lydium-KLP ma głównie charakter 
przyczynowy, ale w ostrych fazach daje efekty objawowe i przyczynowe; preparat może 
być stosowany także łącznie z innymi lekami, takimi jak na przykład specyfiki nasercowe, 
leki przeciwbólowe i antybiotyki. Wielką zaletą Lydium-KLP jest to, że znosi wpływy 
immunosupresyjne  antybiotyków, tworząc optymalne warunki do ich skuteczniejszego 
działania, także przy obniżonych dawkach, co minimalizuje zagrożenia związane z po-
zostałościami poterapeutycznymi.
 Autor monografii poznał dokładnie opisywany lek. Świadczy o tym między innymi 
ostrzeżenie, iż „dożylne podawanie Lydium-KLP wraz z płynami wieloelektrolitowymi 
może ograniczać działanie leku”, ważne dla lekarzy weterynarii, którzy będą lek stosowali. 
Ważne dla praktyków jest też zwrócenie uwagi na potrzebę przestrzegania znanej zasady 
reguł zoohigieny, zwłaszcza w okresie leczenia, co zwykle obniża ryzyko nawrotów 
choroby.

Z monografii wynika, iż Lydium-KLP jest lekiem prawie uniwersalnym, wolnym od dzia-
łań i skutków ubocznych, co w połączeniu ze znaczną przydatnością i wysoką skalą 
skuteczności upoważnia do tak wysokiej oceny leku, jaką przedstawił prof. dr hab. Edward 
Malinowski.

Recenzent monografii potwierdza słuszność zawartych w niej twierdzeń oraz za-
sadność i celowość publikacji i upowszechniania wiedzy o tak cennym leku, jakim jest 
dimer lizozymu: Lydium-KLP. 

                                                                                            Prof. dr hab. Tadeusz Glazer   



Wieloletnie badania profesora Witolda Kiczki nad lizozymem, a następnie di-
merem lizozymu zakończyły się pełnym sukcesem. Po doprowadzeniu do synte-
zy, opracowaniu metody oceny aktywności in vitro, badaniach przedklinicznych 
na zwierzętach laboratoryjnych oraz klinicznych na zwierzętach chorych i zdro-
wych, dimer lizozymu w postaci preparatu Lydium-KLP stał się lekiem. Dimer li-
zozymu w dawce terapeutycznej i stężeniach nawet 1 000-10 000 razy wyższych 
od dawki terapeutycznej nie wywiera działania toksycznego, cytotoksycznego 
i mutagennego. W porównaniu z substratem, którym jest lizozym jaja kurzego, 
otrzymany dimer jest co najmniej 500 razy mniej toksyczny (1, 2, 18, 25). 

Dimer lizozymu oddziałuje na odpowiedź komórkową, humoralną oraz proces 
fagocytozy. Moduluje syntezę TNF alfa, pobudza produkcję i uwalnianie II-2, II-6 
oraz INF alfa przez ludzkie limfocyty stymulowane konkanawaliną A (1, 2, 24). 
In vivo stwierdzono, że dimer lizozymu stymuluje aktywność metaboliczną i fa-
gocytarną granulocytów i makrofagów, aktywuje proliferację limfocytów T i B, 
pobudza produkcję II-1, II-2, INF gamma i w umiarkowany sposób TNF alfa 
u zdrowych prosiąt (68). Pod wpływem tego leku odnotowano wzrost wytwa-
rzania II-1, II-2, II-6 oraz INF przez leukocyty ryb, czemu towarzyszył spadek TNF 
(65, 66, 67). Na zwierzętach laboratoryjnych wykazano, że dimer wzmaga od-
powiedź na antygen nieswoisty i swoisty, pobudza wytwarzanie, immunoglobu-
lin, chroni przed immunosupresyjnym działaniem antybiotyków i znosi supre-
syjny wpływ cyklofosfamidu, a także obniża poziom wolnych rodników tleno-
wych w surowicy krwi (17, 18, 30, 31, 57, 58, 72, 73,74). 

Dimer lizozymu pobudza aktywność enzymatyczną makrofagów płucnych, ak-
tywizuje proces fagocytozy in vitro oraz in vivo, co wyraża się wyższym niż w kon-
troli odsetkiem granulocytów zdolnych do fagocytozy i redukcji NBT oraz wyż-
szym indeksem fagocytarnym (6, 7, 11, 16, 20, 22, 23, 24, 29, 37, 48, 53, 54, 55, 
76, 77). Pod wpływem dimeru lizozymu wzrasta zdolność granulocytów krwi i wy-
dzieliny zapalnej gruczołu mlekowego do chemiluminescencji pod wpływem 
zymosanu (70), a także aktywność metaboliczna komórek  fagocytujących krwi 
krów leczonych z udziałem dimeru lizozymu z powodu poporodowego zapalenia 
macicy (71). Dimer lizozymu posiada zdolność hamowania replikacji wirusów na 
zarodkach kurzych i w hodowli tkankowej. Lydium-KLP hamuje rozwój białaczki 
limfatycznej u myszy AKR oraz rozległość i nasilenie śródmiąższowego zapale-
nia płuc wywołanego eksperymentalnie wirusem grypy (30, 31).

Dimer lizozymu w postaci iniekcyjnego preparatu Lydium-KLP jest aktywny 
i skuteczny w terapii wielu chorób u różnych gatunków zwierząt (3).

8

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE



Lydium-KLP stosowano u krów w leczeniu ostrych, przewlekłych i podklinicz-
nych postaci zapaleń wymienia, w terapii zatrzymania łożyska, posokowatego 
zapalenia macicy i przewlekłych zapaleń błony śluzowej macicy, a także w le-
czeniu ran i ropnych przetok wymienia (8, 9, 13, 14, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 47, 48, 62). Wykazano przydatność Lydium-KLP do leczenia torbielowa-
tości jajników na drodze domacicznych infuzji tego leku (46, 51, 52). Iniekcja 
tego leku wykonana przed porodem ogranicza występowanie zaburzeń okresu 
poporodowego (15).
 Cielęta otrzymywały Lydium-KLP z powodu zapaleń żołądka i jelit z biegunką, 
odoskrzelowego zapalenia płuc, a także w profilaktycznie (4, 26, 27, 35, 36, 63).

U koni preparat podawano w leczeniu enteritis, grypy i bronchopneumonia oraz 
w przypadkach flegmony, a u klaczy w stanach zapalnych macicy (56, 78, 79). 
 Lydium-KLP stosowano u świń w przypadkach zapaleń wymienia i macicy, bez-
mleczności poporodowej, zapaleń płuc, choroby obrzękowej i gastroenteritis 
u prosiąt (5, 7, 10, 11, 12, 41, 60). Preparat okazał się skuteczny u psów w lecze-
niu zapaleń przewodu pokarmowego, układu oddechowego, skóry, ucha oraz 
paratyfusu lisiąt (1, 28, 61). Wykazano, że iniekcja Lydium-KLP wpływa na ogra-
niczenie upadków i wzrost masy ciała kurcząt przy zmniejszonym zużyciu paszy 
(62). Lek wzmaga skuteczność terapii antybiotykowej (50) oraz odpowiedź im-
munologiczną na antygeny szczepionkowe (64, 72).

Lydium-KLP stosowano w dawkach od 0,1 do 0,01 mg/kg masy ciała dożylnie, 
domięśniowo, podskórnie, dowymieniowo i domacicznie. Lek podawano co 12 
lub co 24 godziny przez okres kilku dni, a następnie tylko jednorazowo. Dowy-
mieniowo Lydium-KLP wprowadzono wielokrotnie i jednorazowo, a domacicz-
nie jednorazowo lub dwukrotnie w od-stępach 14 dni.

We wszystkich wymienionych jednostkach chorobowych dostrzeżono aktyw-
ność leczniczą preparatu, która wyraża się pełnym wyleczeniem, przejściowymi 
okresami poprawy, nasileniem skuteczności antybiotyków, a także wcześniej-
szym zachodzeniem w ciążę krów i loch.

 Przeprowadzone badania i obserwacje upoważniły do stwierdzenia, że daw-
ką terapeutyczną jest 0,02 mg dimeru lizozymu na 1 kg masy ciała, a właściwoś-
ci lecznicze w odniesieniu do chorób bakteryjnych i wirusowych w sposób ewi-
dentny związane są z pierwszą iniekcją preparatu. W połączeniu z antybioty-
kami wystarczy iniekcja Lydium-KLP w dawce 0,01 mg/kg.

Dimer lizozymu reguluje i wzmaga działanie naturalnych mechanizmów 
obronnych. Badania wykazały, że Lydium-KLP posiada działanie przeciw-
wirusowe, moduluje syntezę TNF alfa, wzmaga produkcję INF alfa i akty-
wizuje fagocytozę. Nie stwierdzono działania mutagennego. Nie wykaza-
no wpływu toksycznego, cytotoksycznego oraz uczulającego w dawkach 
leczniczych i 100 razy wyższych.
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Tab. 1. Wpływ dimeru lizozymu na wytwarzanie TNF alfa oraz INF alfa przez 
limfocyty człowieka stymulowane konkanawaliną A (1)

Stężenie
dimeru lizozymu

TNF alfa
pg/ml

INF alfa
j./ml

Kontrola

 1 mg/ml

0,3 mg/ml

0,1 mg/ml

33 μg/ml

10 μg/ml

3,3 μg/ml

1,0 μg/ml

0,3 μg/ml

0,1 μg/ml

33 ng/ml

205,11

38,07

17,19

13,75

36,11

22,22

54,91

18,47

14,47

94,16

172,46

4,97

8,81

9,44

17,96

3,67

7,56

6,26

33,91

10,07

4,97

10,07
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Dwa zespoły chorobowe, tj. zapalenia gruczołu mlekowego i zaburzenia 
płodności decydują o rentowności hodowli krów mlecznych.

Każdego roku 20-50% krów choruje na zapalenie gruczołu mlekowego z ob-
jawami klinicznymi - miejscowymi, a także z objawami ogólnymi. W niektórych 
stadach odnotowano nawet 150-200 przypadków klinicznej postaci mastitis, 
które przypadły na 100 krów. Podatność na chorobę wzrasta wraz ze zdolnością 
do wysokiej wydajności mlecznej. Zmiany patologiczne utrzymują się 6-14 dni 
w zależności od czynnika etiologicznego, przebiegu klinicznego oraz sposobu 
i czasu podjęcia terapii. Około 20-40% przypadków nie jest podatnych na rozpo-
częte leczenie i wymaga ponownie kuracji.

Czynnikami etiologicznymi mastitis u krów są bakterie, grzyby, mykoplazmy, 
a także wirusy i algi. Wśród tych czynników znajdują się drobnoustroje patogen-
ne dla człowieka. Około 80-90% infekcji gruczołu mlekowego krów jest spowo-
dowany przez 3 rodzaje bakterii, tj. paciorkowce (Str. agalactiae, Str. dysgalac-
tiae, Str. uberis), gronkowce (Staph. ureus, Staph. epidermidis) oraz pałeczki 
okrężnicy (głównie E. coli). Drobnoustroje z rodzaju Streptococcus i Staphylo-
coccus wywołują wszystkie postacie mastitis, natomiast Escherichia coli stano-
wi częstą przyczynę zapaleń nadostrych i ostrych. 

 Leczenie klinicznych postaci mastitis polega na dowymieniowym wprowadza-
niu zawiesin (roztworów) antybiotyków przez 2-5 dni. W ciężkich przypadkach 
prowadzona jest także terapia ogólna (antybiotyki, płyny elektrolitowe, glukoza, 
preparaty wapniowe, leki nasercowe, witaminy, hormony). Powtórne leczenie 
tego samego przypadku kończy się pozytywnie tylko w 25%. Przyczyną niskiej 
skuteczności zarówno pierwszej, jak i ponownej terapii jest antybiotyko-
oporność szczepów bakteryjnych oraz niesprawność układu immunologicz-
nego wymienia krowy. Układ ten ulega dodatkowej supresji w czasie leczenia 
zarówno przez antybiotyki w wysokich dawkach, jak też przez składniki podłoży 
preparatów dowymieniowych. Podkliniczne postacie zapalenia gruczołu mleko-
wego występują u 30-70% krów. Stanowią one główną przyczynę strat ilościo-
wych mleka i w zasadniczy sposób wpływają na zmiany w jego składzie mikro-
biologicznym i biochemicznym. Czynnikami etiologicznymi zapaleń podklinicz-
nych są najczęściej paciorkowce i gronkowce, rzadziej inne drobnoustroje. 
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W wielu przypadkach, mimo podwyższonej liczby komórek somatycznych, ru-
tynowe badanie mikrobiologiczne daje wynik negatywny i stany takie określane 
są jako bezbakteryjne podrażnienie lub zapalenie podkliniczne aseptyczne. Za-
palenie podkliniczne utrzymuje się 3-6 miesięcy lub dłużej. Do samowyleczenia 
dochodzi jedynie w 10-20% przypadków.

Leczenie podklinicznych zapaleń wymienia krów przeprowadzane jest głów-
nie w zasuszeniu. Najbardziej efektywne okazało się dozatokowe wprowa-
dzanie preparatów o przedłużonym działaniu, opatrzonych znakiem DC. Pre-
paraty te z reguły zawierają penicylinę i streptomycynę lub inne antybiotyki (klo-
ksacylina, nafcylina, neomycyna, erytromycyna, tetracyklina, cefalosporyny). 
Dowymieniowe wprowadzanie leków w zapaleniach podklinicznych w okresie 
laktacji jest kosztowne, nie zawsze skuteczne, a jego wartość obniżają zarówno 
nawroty choroby, jak też możliwość skażeń mleka konsumpcyjnego przez anty-
biotyki w przypadku nieprzestrzegania okresów karencji. Z wymienionych po-
wodów nie przyjęła się w praktyce inna metoda, która polega na ogólnym sto-
sowaniu antybiotyków u wszystkich laktujących krów w stadzie. Jednak z uwagi 
na straty, jakie powodują podkliniczne postacie mastitis, pojawiają się sugestie 
o potrzebie traktowania tych stanów tak jak zapaleń klinicznych i przystępowa-
nia do leczenia bezpośrednio po wykryciu choroby.

Zapalenia macicy występują w okresie puerperium u 10-40% krów jako wynik 
bezwładu poporodowego (atonia uteri) lub zatrzymania łożyska. Manifestują się 
w tym czasie objawami klinicznymi, często ciężkimi (metritis icchorosa, pyome-
tritis). W okresie późniejszym proces zapalny dotyczy błony śluzowej, a wydzie-
lina ma charakter śluzowy i niekiedy ropny. W zależności od natężenia zmian 
wyróżnia się endometritis pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (E-1, E-2, 
E-3). Zapalenia błony śluzowej rozpoznawano jako jedną z głównych przyczyn 
jałowości krów. Według różnych autorów stanowią one 20-70% przyczyn pow-
tarzania cyklu rujowego. Należy też dodać, że zapalenia macicy zaliczane są do 
czynników prowadzących do torbielowatego zwyrodnienia jajników.

Czynnikami etiologicznymi lub wikłającymi zapalenia macicy u krów są bakterie, 
grzyby, mikoplazmy, wirusy i pierwotniaki. Najczęściej izolowano bakterie z rodzaju 
Actinomyces, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Escherichia, Proteus, 
Brucella, Pasteurella, Pseudomonas, Fusobacterium, Leptospira, a także inne.

Leczenie zapaleń macicy w okresie poporodowym polega na ogólnym i do-
macicznym podawaniu różnych środków, zaś terapia lżejszych stanów, które 
stanowią przyczynę jałowości, opiera się głównie na inlokacjach domacicznych. 
Ogólnie stosowano antybiotyki, sulfonamidy, hormony, leki znieczulające, glu-
kozę, roztwory elektrolitów. Domacicznie wprowadzano antybiotyki, barwniki 
akrydynowe, sulfonamidy, hormony, witaminy, roztwory jodu, chloru, kwasów 
organicznych, soli, wyciągi z ziół i wiele innych. Skuteczność terapii zależała od 
czasu jej podjęcia oraz stopnia zaawansowania zmian.
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Obecnie coraz mocniej wyrażany jest pogląd, że dalszy postęp w zwalczaniu za-
paleń gruczołu mlekowego i zaburzeń płodności krów będzie zależał od działań 
skierowanych na wzrost aktywności obronnej organizmu. Pogląd ten wzmacnia 
konieczność ograniczenia obecności w mleku i mięsie pozostałości antybiotyków. 

SKUTECZNOŚĆ LECZENIA I PRZEBIEG USTĘPOWANIA 
MASTITIS SUBCLINICA PO INIEKCJI LYDIUM-KLP 

Badania przeprowadzono w 10 gospodarstwach na 218 krowach, w wieku 3-
10 lat, o dziennej wydajności mlecznej w granicach 6-30 kg. Zwierzęta znajdo-
wały się w różnych fazach laktacji i przebywały w zróżnicowanych warunkach 
zoohigienicznych. Do leczenia wybierano krowy, u których w okresie 4-2 tygodni 
wcześniej stwierdzono przynajmniej w 1 ćwiartce podwyższoną liczbę komórek 
(TOK ++,+++) i zmiany te potwierdzono po tygodniu oraz w dniu leczenia. 
Podstawą rozpoznania była ocena kliniczna i wyniki badań laboratoryjnych pró-
bek pobranych z każdej ćwiartki, tj. posiewów na podłoża bakteriologiczne i oz-
naczeń bezwzględnej liczby komórek somatycznych (l.k.s.) automatem Fosso-
matic. Do terapii doświadczalnej kwalifikowano zapalenia podkliniczne bakte-
ryjne w przypadku wykazania Streptococcus agalactiae lub Staphylococcus 
aureus przy l.k.s. przewyższającej 400 000/ml; Streptococcus uberis, Strepto-
coccus dysgalactiae, gronkowce koagulazoujemne, drożdżaki przy l.k.s. prze-
kraczającej 500 000/ml oraz Corynebacterium bovis, Escherichia coli, Micro-
coccus species lub Streptococcus species przy l.k.s. przewyższającej 
800 000/ml. W przypadkach ujemnego wyniku badania bakteriologicznego 
i liczbie komórek somatycznych przewyższającej 800 000/ml diagnozowano 
podkliniczne zapalenie aseptyczne. Do stanów patologicznych zaliczono także 
utajone zakażenia (l.k.s. niższa od 400 000/ml) spowodowane przez Strepto-
coccus agalactiae lub Staphylococcus ureus.

W poszczególnych gospodarstwach leczeniu poddano od 9 do 31 krów. 
Wśród nich było 119 sztuk świeżo wycielonych lub cielnych mniej niż 5 miesięcy 
oraz 99 w ciąży powyżej 5 miesiąca. U 85 krów zmiany dotyczyły jednej ćwiartki, 
a u 133 zapalenia podkliniczne stwierdzono w 2-4 ćwiartkach. W 304 ćwiartkach 
l.k.s. nie przekroczyła 3 mln/ml, a w pozostałych 113 była wyższa (3-8 mln/ml).

Leczenie polegało na jednorazowej dożylnej iniekcji Lydium-KLP w dawce 
0,02 mg dimeru lizozymu na 1 kg masy ciała. Leku nie stosowano u krów będą-
cych w pierwszym tygodniu po porodzie oraz na dwa tygodnie przed planowa-
nym zasuszeniem. Badania kontrolne (kliniczne, liczba komórek somatycz-
nych, bakteriologiczne) wykonywano w 7, 14, 21 i 28 dniu po iniekcji preparatu. 
W przypadkach zaostrzeniach manifestującego się zmianami klinicznymi sto-
sowano dowymieniowo preparaty antybiotykowe. Kryterium skuteczności był 
ujemny wynik badania bakteriologicznego oraz liczba komórek somatycznych 
niższa od 400 000/ml.
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WYNIKI
Dynamikę ustępowania stanów podklinicznych po iniekcji Lydium-KLP przed-

stawiono na ryc. 1. W dniu „0” wykazano zmiany w 417 ćwiartkach, w tym pod-
kliniczne zapalenia bakteryjne (71,5%), zapalenia bezbakteryjne (23%) oraz uta-
jone zakażenia (5,5%), które stwierdzono z reguły w ćwiartkach sąsiadujących 
z objętymi zapaleniem bakteryjnym lub aseptycznym u tej samej krowy. Badania 
kontrolne wykonane w 7 dniu wykazały zmniejszenie się o połowę zapaleń bak-
teryjnych, wzrost odsetka zapaleń aseptycznych i pojawienie się ćwiartek ze 
zmianami makroskopowego wyglądu mleka, którym niekiedy towarzyszyły obja-
wy kliniczne w wymieniu. Kolejne badania kontrolne wykazały ciągły przyrost od-
setka ćwiartek zdrowych, które cechowały się liczbą komórek somatycznych 
mniejszą niż 400 000 w 1 ml oraz ujemnym wynikiem badania bakteriologicznego. 
W 28 dniu stwierdzono 62,6% ćwiartek, które powróciły do zdrowia w wyniku 
iniekcji Lydium-KLP. W ocenie skuteczności należy także uwzględnić 30 ćwiartek 
(7,2%), w których doszło do ponownego zakażenia i podklinicznego zapalenia po 
ustąpieniu zmian pierwotnych. Łącznie daje to 69,8% wyleczeń związanych 
z iniekcją dimeru lizozymu. Pozostało 12,5% ćwiartek z podklinicznym zapale-
niem bakteryjnym, przy czym w pewnym odsetku były to nawroty lub zakażenia 
innym niż pierwotnie gatunkiem bakterii. Wyleczono 50% ćwiartek zakażonych 
Staphylococcus ureus, 59,7% ćwiartek zakażonych Streptococcus agalactiae, 
66,7% ćwiartek zakażonych Streptococcus uberis oraz 86,2% ćwiartek zakażo-
nych gronkowcami koagulazoujemnymi lub innymi drobnoustrojami. Niepodatne 
okazały się między innymi dwa przypadki mastitis na tle zakażeń drożdżakami. 
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Ryc. 1. Przebieg ustępowania mastitis subclinica po iniekcji Lydium-KLP (45)    
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Na ryc. 2 przedstawiono skuteczność Lydium-KLP w zależności od liczby ko-
mórek somatycznych w badaniu „zerowym”, liczby ćwiartek objętych procesem 
zapalnym oraz od fazy laktacji. Wysoki odsetek wyleczeń (ponad 90%) dotyczy 
krów, u których procesem zapalnym objęta była jedna ćwiartka, a terapię podej-
mowano stosunkowo wcześnie, tj. po porodzie i w pierwszej połowie ciąży. Od-
setek wyraźnie spadał w przypadkach zapaleń w 2-4 ćwiartkach u krów wysoko-
cielnych. Ogółem wyleczono 123 krowy (56,4%) i pojedyncze ćwiartki u części 
pozostałych. W poszczególnych gospodarstwach stwierdzono dość duże róż-
nice w odsetku wyleczonych zwierząt. Skuteczność wyniosła ponad 73% w od-
niesieniu do ćwiartek z liczbą komórek niższą od 3 mln/ml w badaniu „zerowym”, 
a tylko 34%, jeśli l.k.s. była wyższa, co dotyczyło głównie zwierząt w ostatnim 
miesiącu przed zasuszeniem.

Przeprowadzone badania wykazały, że odsetek wyleczeń u krów wysoko-
mlecznych, znajdujących się w dobrych warunkach zoohigienicznych, kiedy 
procesem chorobowym objęta była jedna ćwiartka wymienia, był wysoki i nie 
odbiegał od wyników antybiotykoterapii lub je przewyższał. Terapia przy użyciu 
Lydium-KLP nie wymaga jednak karencji dla mleka, co wydatnie ogranicza ko-
szty. Wyleczenia odnotowano w przypadkach zakażeń drobnoustrojami pier-
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Ryc. 2. Skuteczność Lydium-KLP w zależności od liczby chorych ćwiartek i fazy
laktacji oraz liczby komórek somatycznych (odsetek wyleczeń w poszczególnych

gospodarstwach) (45) 
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wszej i drugiej grupy patogenności dla wymienia. Bardziej niż czynniki etiolo-
giczne o skuteczności preparatu decydowała liczba zajętych ćwiartek oraz czas 
rozpoczęcia terapii. Niska skuteczność w drugiej połowie ciąży mogła mieć 
związek zarówno z rosnącą liczbą ćwiartek objętych procesem zapalnym u tej 
samej krowy, jak też z ustabilizowanym, długotrwałym podklinicznym procesem 
zapalnym. Przypadki przewlekłe, z wyższym poziomem komórek, są bowiem 
mniej podatne także na antybiotykoterapię. W ocenie efektów iniekcji Lydium-
KLP pod koniec laktacji należy brać pod uwagę gorsze ukrwienie wymienia 
związane z rozwojem ciąży i ograniczeniem wydzielania mleka, a tym samym 
słabszy dopływ granulocytów obojętnochłonnych, które stanowią komórki efek-
torowe w likwidacji infekcji. Znaczenie może mieć też obniżona pod koniec ciąży 
zdolność granulocytów do wytwarzania rodników tlenowych, jako skutek długo-
trwałego oddziaływania progesteronu przy immunosupresyjnym wpływie wy-
dzieliny gruczołu mlekowego. 
 W podsumowaniu należy stwierdzić, że leczenie podklinicznych zapaleń wy-
mienia u krów laktujących za pomocą jednej iniekcji Lydium-KLP w dawce 0,02 
mg/kg jest bezpieczne i skuteczne. Wyleczenie podklinicznego procesu zapal-
nego w pierwszej połowie laktacji nawet przy użyciu preparatów antybiotyko-
wych jest wysoce opłacalne. Zapobiega bowiem stratom mleka i ogranicza roz-
wój klinicznych postaci mastitis. Terapia przy użyciu Lydium-KLP jest przy tym 
zdecydowanie tańsza i nie zagraża przedostawaniem się antybiotyków do 
żywności.
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Wniosek
 * Lydium-KLP w jednorazowej dożylnej lub domięśniowej iniekcji w daw-
ce 0,02 mg/kg zapewnia wysoką skuteczność w leczeniu podklinicznych 
postaci mastitis u krów w okresie laktacji.                    



SKUTECZNOŚĆ LYDIUM-KLP W TERAPII KLINICZNYCH POSTACI 
ZAPALENIA GRUCZOŁU MLEKOWEGO KRÓW

Leczenie 37 krów, u których zdiagnozowano podostry lub ostry stan zapalny 
w 51 ćwiartkach, polegało na jednorazowej dożylnej iniekcji Lydium-KLP w dawce 
0,02 mg dimeru lizozymu na 1 kg masy ciała. Badania kontrolne (kliniczne, l.k.s., 
bakteriologiczne) wykonywano codziennie przez 5 dni, następnie w 7, 14, i 21 dniu 
po iniekcji. Jeśli w ciągu 3-6 dni nie było widocznej poprawy lub mimo poprawy 
zmiany utrzymywały się do 6-7 dnia, stosowano preparaty antybiotykowe. 

Wyniki    
Dane tab. 2 informują, że z 51 ćwiartek objętych zapaleniem z objawami kli-

nicznymi wyleczono 19 (37,3%). Zmiany w wymieniu i mleku ustępowały w 
ciągu 4-6 dni. Bakterie znikały lub ich liczba zmniejszała się z reguły w 24-48 
godzinie, przy czym równocześnie dochodziło do cofnięcia się objawów 
typowych dla ostrego procesu, takich jak obrzęk i bolesność. W dalszych 10 
ćwiartkach odnotowano także zmniejszenie się lub zanik drobnoustrojów, 
czemu towarzyszył 2-4 dniowy okres normalnego wyglądu wydzieliny, która 
ponownie uległa zmianom, z reguły silniejszym niż poprzednio, najczęściej 
ropnym. W pozostałych 22 ćwiartkach oprócz zmniejszenia się obrzęku i 
bolesności nie zaobserwowano innych korzystnych zmian. Ćwiartki niepodatne 
na terapię dożylną Lydium-KLP (brak poprawy, poprawa przejściowa) z reguły 
dobrze reagowały na preparaty antybiotykowe.

Wysoką skuteczność iniekcji Lydium odnotowano w przypadkach zapaleń 
podostrych świeżych, kiedy liczba komórek somatycznych nie przekraczała 5
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Tab. 2. Skuteczność Lydium-KLP w zależności od liczby komórek 
somatycznych oraz czynnika etiologicznego (32, 48)  

Zależność od liczby komórek 
somatycznych

Zależność od czynników
etiologicznych

l.k.s.
mln/ml

liczba
ćwiartek

procent
wyleczeń

drobno-
ustroje

liczba
ćwiartek

procent
wyleczeń

15

5

9

20

51

76,5

60,0

33,3

0

37,3

do 5,0

5-10

10-20

ponad 20

razem

S. agalactiae

S. uberis

S. epidermis

E. coli

inne

26

7

6

6

6

26,9

57,1

66,7

33,3

33,3



mln/ml (76,5%). 
nie. Jeśli liczba komórek przekraczała 10 mln/ml, skuteczność wynosiła 33,3%, 
zaś w przypadkach zapaleń ropnych z liczbą komórek powyżej 20 mln/ml nie 
wyleczono żadnej ćwiartki. Najbardziej podatne na terapię były zapalenia wy-
wołane przez Staph. epidermidis i Str. uberis.  Niski procent wyleczeń miał miej-
sce w przypadkach zakażeń Str. agalactiae, Staph. aureus i E. coli.   

Efekty malały wraz ze wzrostem natężenia zmian w wydzieli-
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Wnioski
 * Jedna iniekcja dożylna lub domięśniowa Lydium-KLP w dawce 0,02 mg/ 
kg m.c. zapewnia wysoką skuteczność w leczeniu podklinicznych postaci 
mastitis w okresie laktacji.  
 * Lydium-KLP w dawce 0,02 mg/kg masy ciała wykazuje zadowalającą 
aktywność leczniczą w odniesieniu do klinicznych postaci mastitis, kiedy 
liczba komórek somatycznych nie przekracza 5 mln/ml.

WPŁYW LYDIUM-KLP NA PRZEBIEG I SKUTECZNOŚĆ 
DOWYMIENIOWEJ ANTYBIOTYKOTERAPII KLINICZNYCH 
POSTACI MASTITIS U KRÓW

Badania przeprowadzono na 217 krowach w wieku 3-12 lat, które były w róż-
nych fazach laktacji i cechowały się przed zachorowaniem dzienną wydajnością 
w granicach od 10 do 30 kg mleka. Zwierzęta stanowiły własność 5 gospodarstw 
państwowych i 8 rolników indywidualnych. Stany zapalne wymienia zgłaszali 
właściciele zwierząt (zootechnicy) lub terenowi lekarze weterynarii. Przeprowa-
dzono kliniczne badanie ogólne i wymienia oraz pobierano próbki do testów la-
boratoryjnych (bakteriologia, liczba komórek somatycznych), które wykonywa-
no według metod przedstawionych w innych pracach. Leczenie krów polegało 
na jednorazowej (i.m.) iniekcji Lydium-KLP w dawce 0,02 mg/kg masy ciała i do-
wymieniowych inlokacjach preparatu antybiotykowego „A” przez 3 kolejne dni 
(20 krów) lub na iniekcji Lydium-KLP (i.v.) w dawce 0,01 mg/kg i jednej dowymie-
niowej inlokacji preparatu antybiotykowego „B” (58 krów). Grupy kontrolne sta-
nowiły krowy, którym w tym samym czasie i w tych samych gospodarstwach po-
dawano tylko preparaty antybiotykowe (odpowiednio 44 i 67 sztuk). Oceniono 
też ewentualny wpływ wcześniejszej iniekcji Lydium-KLP na wyniki dowymie-
niowej antybiotykoterapii (28 krów). Preparat antybiotykowy wprowadzono jed-
norazowo między 4 a 8 dniem dniem po iniekcji Lydium-KLP, kiedy okazało się, 
że stan zapalny, mimo przejściowej poprawy, utrzymuje się nadal bez zmian 
w tkance i makroskopowym wyglądzie wydzieliny. Zwierzęta tej podgrupy nie 
wykazywały jednak ogólnych objawów choroby. 

Badania kontrolne (kliniczne, bakteriologiczne, l.k.s.) przeprowadzono w 5, 7, 
10 i 14 dniu licząc od pierwszej  dowymieniowej inlokacji antybiotyku. W 21 dniu 
dokonano oceny klinicznej i komórkowej (TOK) wymienia i mleka.  



Wyniki     
Wśród leczonych przypadków znalazły się zapalenia ostre nieżytowe, nieżyto-

wo-ropne lub ropne, a także ostre miąższowe oraz przewlekłe wywołane w ko-
lejności przez Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus ureus, E. coli i Streptococcus dysgalactiae. Prze-
bieg ustępowania zmian w wymieniu i wydzielinie zebrano w  tab. 3.

Jak wynika z danych, kliniczne objawy zapalenia cofnęły się całkowicie do 14 
dnia w 78% ćwiartek u 79,5% krów oraz w 84,5% ćwiartek u 83,7% krów grup 
kontrolnych. Metoda skojarzona z Lydium-KLP przyniosła odsetek wyleczeń 
wyższy o około 10%. Wpływ iniekcji dimeru lizozymu był szczególnie widoczny 
w 5 dniu, licząc od pierwszej (jedynej) dowymieniowej inlokacji preparatu anty-
biotykowego A. Do 5 dnia po jego wprowadzeniu zmiany ustąpiły w 34%, a po 
podaniu preapratu „B” w 30,8% ćwiartek. Natomiast w przypadkach terapii sko-
jarzonej ćwiartek zdrowych było już w tym samym czasie odpowiednio 59,3% 
i 61,1%. Różnice, chociaż mniejsze, były też widoczne w 7 dniu. W 10 dniu liczba 
komórek somatycznych była niższa od 500 000/ml w mleku ponad 75% ćwiartek 
leczonych metodą kombinowaną w porównaniu z 40,4% ćwiartek, do których 
wprowadzono preparat „B”. W podobny sposób ustępowały objawy kliniczne 
u krów poddanych leczeniu antybiotykowemu po 4-7 dniach od iniekcji Lydium-
KLP w dawce 0,02 mg/kg masy ciała. Należy zaznaczyć, że niezależnie od me-
tody leczenia ujemny wynik badania bakteriologicznego stwierdzono w ponad 
80% przypadków już w 5 dniu po podaniu preparatów antybiotykowych.
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Tab. 3. Wpływ iniekcji Lydium-KLP na skuteczność dowymieniowej 
antybiotykoterapii klinicznych postaci mastitis (47)          

ćwiartek

Rozpoznanie
kliniczne

Czynniki 
etiologiczne

Metoda leczenia
Liczba

% wyleczeń
(14 dzień)

ćwiartekkrów krów

Zapalenia
ostre
nieżytowe,
nieżytowo-
ropne,
ropne lub
surowicze
oraz
zapalenia
przewlekłe

Streptococcus
agalactiae
Streptococcus
uberis
Staph.
epidermidis
Staph. aureus
E. coli
Streptococcus
dysgalactiae

Preparat 
antybiotykowy A* 3x24h 44

20

58

28

67

Preparat antybiotykowy B**
jednorazowo po niesku-
tecznej terapii Lydium-KLP

Lydium-KLP - 0,01 dimeru
lizozymu jednorazowo +
preparat antybiotykowy B**
jednorazowo

Preparat antybiotykowy B** 
jednorazowo

Lydium-KLP - 0,01 dimeru
lizozymu jednorazowo +
preparat antybiotykowy B**
jednorazowo

50

29

72

39

94

79,5

90,0

94,8

92,9

83,6

78,0

89,7

92,8

89,7

84,4

Objaśnienie: * preparat „A” (penicylina, nafcylina, streptomycyna); ** preparat „B” (penicylina, neomycyna) 



Przeprowadzone badania wykazały, że Lydium-KLP w dawce 0,02 mg dimeru 
lizozymu/kg m.c., a także w dawce 0,01 mg dimeru lizozymu/kg m.c. przyczynia 
się do wzrostu efektywności dowymieniowej antybiotykoterapii klinicznych pos-
taci mastitis u krów. Skuteczność dowymieniowych preparatów antybiotykowych 
(„A” i „B”), a także przebieg leczenia za ich pomocą nie odbiegały od wyników ba-
dań wcześniejszych. Badania porównawcze przeprowadzono w tym samym cza-
sie w identycznych warunkach zoohigienicznych. Nie stosowano żadnych innych 
leków oprócz Lydium-KLP i dowymieniowych preparatów antybiotykowych, 
a czynniki etiologiczne były identyczne we wszystkich podgrupach zwierząt. Od-
notowano również, że Lydium-KLP można kojarzyć także z innymi preparatami 
antybiotykowymi, chociaż zbyt mała liczba krów nie upoważnia do ostatecznych 
wniosków.

Ryc. 3. Ustępowanie zmian w wymieniu i mleku w zależności od metody 
leczenia (47)    

Wniosek
 * Lydium-KLP w dawce 0,01 mg/kg podnosi skuteczność dowymieniowej 
antybiotykoterapii klinicznych postaci zapalenia gruczołu mlekowego krów.    
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0

% ćwiartek zdrowych klinicznie

dzień „0"

1-6 dni

do 7 dni

powyżej 7 dni

1                        2                                                  3                        4                         5

1 - preparat „A” 3x24 h, 2 - Lydium-KLP 0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. i.m. + preparat „A” 3x24 h, 
3 - preparat „B” 1 x po nieskutecznej terapii Lydium-KLP, 4 - Lydium-KLP 0,01 mg dimeru lizozymu/kg
m.c. i.v. jednorazowo + preparat „B” 1x, 5 - preparat „B” 1x

 Objaśnienie: preparat „A” (penicylina, nafcylina, streptomycyna), preparat „B” (penicylina, neomycyna) 



ZASTOSOWANIE LYDIUM-KLP W LECZENIU 
ZAPALEŃ BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY U KRÓW

Badania przeprowadzono na 140 krowach, u których w okresie puerperium 
stwierdzono endometritis II i III stopnia (E2-E3). Grupę doświadczalną (I) 
tworzyło 90, a kontrolną (II) 50 krów. Krowy z grupy doświadczalnej otrzymywały 
domacicznie Lydium-KLP jednorazowo lub dwukrotnie, w dawce 2 mg substan-
cji czynnej w 150 ml PBS. Krowom z grupy kontrolnej podawano domacicznie 
roztwory antybiotyków. W obu grupach kontrolowano przebieg leczenia, uw-
zględniając: stan macicy i szyjki macicznej, przebieg jej inwolucji, wypełnienie 
jamy macicy, liczbę, charakter i zapach wycieków z narządu rodnego, czynność 
jajników i powrót macicy do stanu fizjologicznego. Porównano następujące 
wskaźniki; długość okresu inwolucji macicy, liczbę krów leczonych i zacielo-
nych, średni okres międzyciążowy, indeks inseminacyjny.

Wyniki    
Po 24-36 h od domacicznej infuzji Lydium-KLP zauważono widoczne zmiany 

w charakterze, ilości oraz zapachu wypływów z dróg rodnych krów. W 3-7 dniu 
stwierdzono per rectum wyraźnie postępującą inwolucję macicy, wzrost jej tonu-
su, zmniejszenie się zawartości w jej wnętrzu. W analogicznym czasie u krów 
grupy kontrolnej obserwowano tylko nieznaczne zmiany w charakterze, ilości 
i zapachu wypływów z dróg rodnych. Stwierdzono też znacznie wolniejszą inwo-
lucję macicy z wyraźnie wolniejszym narastaniem jej tonusu. W wymazach 
z dróg rodnych krów przed leczeniem wykazano w obu grupach obecność drob-
noustrojów z rodzaju Staphylococcus sp., Streptococcus sp., Enterococcus sp., 
Clostridium perfringens oraz E. coli. Po zastosowaniu Lydium-KLP stwierdzono 
statystycznie istotne (p<0,01) zmniejszenie się ogólnej liczby drobnoustrojów 
w porównaniu z liczbą drobnoustrojów u krów grupy kontrolnej, mimo wrażliwości
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Tab. 4. Wartości wybranych wskaźników płodności krów leczonych 
Lydium-KLP lub antybiotykiem (8)    

Wskaźniki

Liczba badanych krów

Liczba krów zacielonych

Czas inwolucji macicy (dni)

Indeks inseminacyjny

Okres międzyciążowy (dni)

Lydium-KLP

90

82 (91,1%)

39,8±4

1,36-1,42

86,0±6,0

kontrolna

50

36 (72,0%)

48,4±5

1,9-2,4

112,0±9,0

Grupa



tych drobnoustrojów na stosowane antybiotyki. W mleku krów otrzymujących 
Lydium-KLP nie zaobserwowano obecności substancji hamujących, które wys-
tępowały w 2 i 5 dniu po domacicznych wlewach antybiotyków.
  Preparat Lydium-KLP wykazał wysoka skuteczność w leczeniu endometritis. 
Szczególnie wymowną okazała się liczba krów zacielonych, w zależności od 
stosowanej terapii. W grupie I 91,1% krów weszło w następny cykl rozrodczy, 
a w grupie II tylko 72,0%. W grupie krów otrzymujących Lydium-KLP średni 
okres inwolucji macicy był krótszy o 9,5 dnia oraz obserwowano szybsze podję-
cie aktywności sekrecyjnej jajników. W następstwie zastosowanego leczenia 
doszło do wyraźnego skrócenia okresu międzyciążowego u krów z grupy I (śre-
dnio o 26,0± 9 dni).

LYDIUM-KLP W LECZENIU 
TORBIELOWATOŚCI JAJNIKÓW   

Torbielowatość jajników (cystic ovarian disease) stanowi główną przyczynę 
czasowej lub trwałej niepłodności w wielu stadach krów mlecznych. COD 
stwierdzono u 6-45%, a niekiedy nawet u wyższego odsetka krów. Etiologia 
choroby nie jest wyjaśniona, a jako przyczyny wymienia się zaburzenia me-
taboliczne, stany zapalne macicy, a także osłabioną sprawność układu obron-
nego. Torbielowatości towarzyszy zatrzymanie cyklu rujowego, wystepowanie 
cykli nieregularnych lub nawet ciągłego popędu płciowego - nimfomanii.

 Charakterystycznym objawem klinicznym jest obecność na jednym lub obu 
jajnikach cystowatych tworów (struktur) pojedynczych lub mnogich o ścianach 
cienkich lub zgrubiałych. W leczeniu stosowane są głównie iniekcje gonadoli-
beryn (GnRH), gonadotropiny kosmówkowej (HCG), progesteronu, a także 
PGF-2 alfa w przypadkach podejrzewania torbieli luteinowych. Leczenie w wie-
lu wypadkach jest nieskuteczne. Celem badań była ocena zastosowania 
Lydium-KLP w leczeniu torbielowatości jajników u krów mlecznych.

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono w 3 gospodarstwach na 134 krowach, które w ok-

resie co najmniej 8 tygodni po porodzie nie wykazywały oznak cyklu rujowego. 
Wśród zwierząt znajdowały się krowy będące między 60 a 250 dniem laktacji, 
a 69 było już leczonych za pomocą innych metod: iniekcje GnRH, PGF-2 alfa, 
domaciczne wlewy płynu Lugola oraz rozgniatanie torbieli. Po badaniu per 
rectum i wykazaniu na jednym lub obu jajnikach struktur cystowatych, przepro-

Wniosek
* Domaciczna infuzja Lydium-KLP w dawce 2 mg jest skuteczna w terapii 

krów z endometritis.      
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wadzono co 14 dni kliniczne badania kontrolne i w przypadku utrzymywaniu się 
torbieli powtórnie podawano Lydium-KLP w identycznej ilości. Krowy unasien-
niano w pierwszej rui po leczeniu, a następnie poddawano klinicznemu badaniu 
na ciążę.

Przed leczeniem, tj. w dniu „zero” oraz ponownie w 14 dniu od części zwierząt 
pobrano krew w celu dokonania oceny zachowania się progesteronu met. EIA.

Wyniki 
Średni okres od porodu do rozpoczęcia leczenia wynosi 118,4 ± 65,3 dnia. Ba-

dania kliniczne przeprowadzone w 14 dniu wykazały całkowitą lub częściową 
regresję cyst, a także ich pozostawanie bez żadnych zmian. W 14 dniu po-
nownie podano Lydium-KLP 38 krowom, a 10 krów otrzymało preparat po raz 
trzeci po 14 kolejnych dniach. 129 krów (96,3%) wykazało ruję średnio po 21,1 
dnia (21,1 ±13,6) od pierwszego leczenia, przy czym aż 60% zwierząt wykazało 
ruję w czasie krótszym niż 3 tygodnie. Czas pojawienia się pierwszej rui oraz od-
setek ciąży z unasiennień w pierwszej rui lub w kolejnych rujach przedstawiono 
na ryc. 4. Ogółem 102 krowy (76,1%) zostały cielne w następstwie domacicz-
nych infuzji Lydium-KLP. Średni czas od rozpoczęcia leczenia do skutecznego 
unasiennienia wyniósł 32,9 ± 20,7 dnia. Średni indeks inseminacyjny wyniósł 
1,46, a 68 krów zacieliło się po pierwszym zabiegu unasienniania. Po infuzji do-
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Ryc. 4. Czas występowania pierwszej rui i skutecznego unasiennienia
po pierwszej domacicznej infuzji Lydium-KLP (46)

<21 d. 22-42 d. 43-63 d.
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macicznej Lydium-KLP obserwowano spadek lub wzrost zawartości progeste-
ronu we krwi. Zacieliły się te krowy, które zareagowały zmianami w stężeniu 
tego hormonu. Skuteczność terapii torbielowatości jajników u krów przy użyciu 
Lydium-KLP nie odbiega od efektów uzyskanych po podaniu hormonów lub je 
przewyższała. Infuzja Lydium-KLP prowadziła do regresji torbieli, rozwoju pę-
cherzyka i rui. Przebieg i skuteczność leczenia zarówno krów leczonych po raz 
pierwszy, jak też krów, które wcześniej były już nieskutecznie leczone innymi 
metodami, daje podstawę do stwierdzenia, że domaciczna infuzja Lydium-KLP 
prowadzi do unormowania funkcji jajników.

ZASTOSOWANIE LYDIUM-KLP
W PROFILAKTYCE CHORÓB OKRESU OKOŁOPORODOWEGO

Przyjmuje się, że takie choroby okresu poporodowego krów, jak zatrzymania 
łożyska, ostre zapalenie macicy - w tym posokowate i ropne, a także ostre zapa-
lenie wymienia są skutkiem obniżonej sprawności sił obronnych. Celem badań 
była ocena wpływu iniekcji Lydium-KLP wykonanej przed porodem na przebieg 
okresu poporodowego i płodność krów.

Materiał i metody     
Badania przeprowadzono na 120 cielnych krowach, zdrowych klinicznie, które 

stanowiły własność 3 gospodarstw. Na 10-7 dni przed porodem 60 krowom po-
dano jednorazowo (i.m.) Lydium-KLP w dawce 0,02 mg/kg. Przez 4 miesiące po 
wycieleniu notowano występowanie i przebieg chorób z objawami klinicznymi. 
Zwrócono też uwagę na rozpoczęcie czynności rozrodczych oraz określono 
wskaźniki płodności w grupie doświadczalnej i kontrolnej.

Wyniki
W grupie doświadczalnej odnotowano różne nieprawidłowości okresu popo-

rodowego u 13,3% krów wobec 38,3% zwierząt grupy kontrolnej. Wyniki szcze-
gółowe zawiera tab. 5. 
W grupie doświadczalnej mniej było przypadków zatrzymania łożyska oraz 
poporodowych zapaleń macicy. Zwierzęta doświadczalne wykazały szybszy 
przebieg inwolucji macicy i wcześniejsze podjęcie (wznowienie) cyklu jajniko-
wego. Krowy te cechowały się też krótszym przestojem poporodowym, krót-
szym okresem międzyciążowym niższym indeksem inseminacyjnym oraz wyż-
szym odsetkiem zacieleń po pierwszym unasiennieniu. 

Wniosek
 * Domaciczna infuzja Lydium-KLP w dawce 0,02 mg/kg może być nową, 
alternatywną do hormonalnej metodą leczenia torbielowatości jajników 
u krów.            
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Wniosek
 * Lydium-KLP w dawce 0,02 mg/kg zastosowany na 10-7 dni przed poro-
dem wpływa profilaktycznie w odniesieniu do występowania zatrzymania 
łożyska i poporodowych zapaleń macicy, czego skutkiem jest lepsza płod-
ność krów.     
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Tab. 5. Efekty profilaktycznego stosowania Lydium-KLP u krów 
ciężarnych (15)           

Badane wskaźniki

Zachorowalność (%)

Przestój poporodowy (dni)

Wskaźnik ciąży

Indeks inseminacyjny

Okres międzyciążowy (dni)

Brakowanie (%)

13,3

53,8*

62,8*

1,8

76,0*

7,7*

38,3

61,6*

57,6*

1,9

79,8*

18,9

Grupa doświadczalna
(n=60)

Grupa doświadczalna
(n=60)

*Różnica statystycznie istotna prz p <0,05



Lydium-KLP wykazuje wysoką efektywność w leczeniu 
mastitis i zaburzeń reprodukcyjnych u krów

Jedna dożylna lub domięśniowa iniekcja Lydium-KLP 
w dawce 0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. zapewnia 
wysoką skuteczność w terapii klinicznych postaci mastitis 
w początkowej fazie rozwoju choroby jak również w terapii 
podklinicznych postaci mastitis, kiedy liczba komórek 
somatycznych nie przekracza 
3 mln/ml mleka

Lydium-KLP w dawce 0,01 mg dimeru lizozymu/kg wzmaga 
efektywność dowymieniowej antybiotykoterapii klinicznych 
postaci mastitis u krów 

Domaciczna infuzja roztworu Lydium-KLP 
w dawce 2 mg dimeru lizozymu na krowę wykazuje wysoką 
skuteczność w leczeniu nieżytów błony śluzowej macicy 
i torbielowatości jajników 



W odchowie cieląt występują dwa zespoły chorobowe, które mają wpływ na 
dalszy rozwój i zdrowie zwierząt oraz decydują o opłacalności hodowli. Są to za-
palenia przewodu pokarmowego (gastroenteritis) i układu oddechowego (bron-
chopneumonia).

Zapalenia przewodu pokarmowego, których objawem jest biegunka, stanowią 
najczęstszą chorobę cieląt noworodków i osesków. Powodują zejścia śmier-
telne oraz ograniczoną przydatność do dalszego chowu części zwierząt. Z ba-
dań wynika, że choroba jest następstwem złożonych uwarunkowań i ma skom-
plikowaną patogenezę. Czynnikami etiologicznymi gastroenteritis są bakterie 
(m.in. Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Clostridium perfringens, Cam-
phylobacter sp., Yersinia enterolitica, Bacterioides fragilis, wirusy (rota-, parvo-, 
corona-, entero-, adeno-, astro-, calici-, toro-, reovirus) oraz pierwotniaki (Cryp-
tosporidium). Zakażenia doprowadzają do stanu zapalnego błony śluzowej jelit, 
czego konsekwencją jest upośledzenie wchłaniania i nadmierne wydzielanie. 
Prowadzi to do utraty płynów i elektrolitów, kwasicy metabolicznej, toksemii, 
uszkodzeń narządów miąższowych i często do śmierci. W leczeniu są stoso-
wane antybiotyki doustnie i parenteralnie, sulfonamidy, barwniki akrydynowe, 
roztwory elektrolitów, surowice, leki przeciwpierwotniacze, niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, witaminy, preparaty nasercowe i wiele innych. Czyniono też 
próby z wykorzystaniem interferonu i przeciwciał monoklinalnych. Najlepsze 
efekty przynosiło jednoczesne działanie przyczynowe i objawowe wraz z po-
prawą warunków środowiskowych.

Zapaleni oskrzeli i płuc to z kolei najczęstsza choroba u cieląt powyżej 10 dnia 
życia. Szczególnie narażone są zwierzęta zgrupowane w pomieszczeniach 
o nieodpowiednich warunkach zoohigienicznych, w których łatwo dochodzi do 
szerzenia się infekcji. Jeżeli zakażenie występuje w stadzie dotychczas zdro-
wym, z reguły przebiega w postaci ostrej. Odoskrzelowe zapalenie płuc często 
kończy się zejściem śmiertelnym, w przypadku zaś przechorowania znacznie 
ogranicza wzrost i dalszy rozwój zwierząt. Wśród chorób dróg oddechowych 
cieląt najczęstszymi są: pastereloza (Pasteurella multocida), enzootyczna bron-
chopneumonia (wirus PI-3), a u cieląt starszych syndrom VD-MD oraz infekcje 
IBR-IPV. Zakażenia wirusowe wikłane są przez bakterie z rodzajów: Salmo-
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nella, Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Pasteurella, Corynebacte-
rium i inne. W roli czynnika etiologicznego występuje też Mycoplasma bovis. 
Choroby układu oddechowego występują najczęściej endemicznie, z nasile-
niem w okresach jesienno-zimowych i zimowo-wiosennych jako typowy crow-
ding syndrom. Leczenie chorób dróg oddechowych wywołanych przez infekcje 
wirusowe i bakteryjne polega na iniekcjach antybiotyków, sulfonamidów, suro-
wic odpornościowych i preparatów bodźcowych. Skuteczność terapii zależy od 
czasu jej podjęcia i wrażliwości drobnoustrojów na użyte chemioterapeutyki. 
Często jest ona nieskuteczna i dlatego tak duże znaczenie przypisuje się 
profilaktyce.

Obok szeroko rozpowszechnionych szczepień ochronnych, podnoszących 
odporność swoistą, zastosowanie mają również preparaty pobudzające nie-
swoiste mechanizmy odpornościowe. Wzmocnienie samoobrony organizmu 
odbywają się poprzez:
- wzrost poziomu interferonu produkowanego przez komórki organizmu dla 
  podniesienia rezystencji przeciwwirusowej i sterowanie mediatorami układu 
   immunologicznego (interleukiny),
- pobudzenie aktywności komórek NK (Natural Killer) i eliminację komórek za-
   każonych wirusem,
- pobudzenie proliferacji limfocytów,
- wzmożoną aktywność żerną mikro- i makrofagów.

SKUTECZNOŚĆ LYDIUM-KLP 
W TERAPII GASTROENTERITIS I BRONCHOPNEUMONIA CIELĄT  

Badania przeprowadzono w gospodarstwach państwowych i u rolników indy-
widualnych na 136 cielętach w wieku od 3 dni do 3 miesięcy. Ostre zapalenie 
żołądka i jelit (gastroenteritis) rozpoznano u 77 sztuk, a odoskrzelowe zapalenie 
płuc (bronchopneumonia) u 59 cieląt. Chore zwierzęta nie otrzymywały wcześ-
niej żadnych leków. Lydium-KLP podawano wielokrotnie (tj. 2-4 razy co 12-24 
godziny) lub jednorazowo. Po iniekcji (głównie dożylnej) w dawce 0,02 dimeru 
lizozymu mg/kg przeprowadzano badanie kliniczne co 24 godziny do czasu uz-
nania leczenia za skuteczne lub zastosowania innych leków. 

Wyniki
Już w pierwszej dobie po iniekcji Lydium-KLP obserwowano ustępowanie 

objawów ostrego zapalenia żołądka i jelit. Po 24 godzinach kał był normalny 
u 50% cieląt, które odzyskały również normalny apetyt. U pozostałych zwierząt 
objawy biegunki ustąpiły z reguły do 72 godziny. W ciągu pierwszych 2 dni do 
normy powracała temperatura wewnętrzna. 

Dotyczyło to cieląt, które pierwotnie miały gorączkę jak też zwierząt z tempe-
raturą subnormalną (poniżej 38,5°C). U tych ostatnich po 24 godzinach stwier-
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dzano powrót temperatury do normy. Wśród leczonych zwierząt znalazły się też
sztuki z objawami zespołu płucno-jelitowego (pneumoenteritis) oraz z silnie wy-
rażonymi objawami toksemii i odwodnienia. U zwierząt tych objawy ustępowały 
wolniej i część z nich wymagała ponownej, zmienionej terapii z udziałem anty-
biotyków. Zejścia śmiertelne odnotowano jedynie w tej podgrupie cieląt. Zwie-
rzęta z objawami biegunki, nawet krwawej, ale bez objawów duszności, cecho-
wały się bardzo wysoką podatnością na terapię Lydium-KLP (ponad 95% wyle-
czeń). Podkreślić też należy, że oprócz Lydium-KLP cielęta nie otrzymywały 
żadnych leków, w tym także elektrolitów pozajelitowo. Płyny w ograniczonej 
ilości podawano doustnie po upływie 6-12 godzin od iniekcji Lydium-KLP. Zale-
ceniem było także przestrzeganie diety, a głównie ograniczenie mleka nawet 
w przypadkach pełnego powrotu łaknienia.

 Przeprowadzone badania wykazały również, iż podobne efekty uzyskano 
przy użyciu jednej iniekcji Lydium-KLP jak też 2-4 zastrzyków tego leku (tab. 6).

 Cecha charakterystyczną po zastosowaniu Lydium-KLP w przypadkach bron-
chopneumonia acuta był spadek gorączki (tab. 5), niekiedy już po upływie 12 
godzin od iniekcji preparatu. 

Fizjologiczną temperaturę notowano z reguły między 24 a 72 godziną. W tym 
też czasie zwierzęta odzyskiwały apetyt i stawały się bardziej ruchliwe. Zmniej-
szała się duszność, a kaszel był rzadszy i mniej bolesny. W 3-5 dniu kaszel i dusz-
ność ustępowały całkowicie. Zanikały wypływy z worka spojówkowego, a wydzie-
lina z nosa stawała się najpierw gęstsza i występowała w mniejszej ilości, po 
czym zanikała całkowicie. Nie stwierdzono różnic w ustępowaniu objawów odos-
krzelowego zapalenia płuc w zależności od liczby iniekcji Lydium-KLP (tab. 6).
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  Tab. 6. Skuteczność Lydium-KLP w terapii gastroenteritis 
i bronchopneumonia u cieląt (35, 36)

Gastroenteritis
acuta

Broncho-
pneumonia

acuta

Rozpoznanie
kliniczne

Metoda
leczenia

Liczba
cieląt

Czas ustąpienia
objawów

Procent
wyleczeń

Procent
padnięć

Lydium-KLP 1x

Lydium-KLP 
2x i więcej

Lydium-KLP 
2x i więcej

Lydium-KLP 1x

26

51

22

37

50

41,2

22,7

16,2

26,9

31,4

45,4

62,2

84,6

82,3

81,3

81,1

3,8

3,9

0

0

do 24 h
(%)

do 72 h
(%)



Podkreślić należy, że żadne cielę z tej grupy nie padło. Pojedyncze sztuki, które 
były niepodatne na leczenie badanym preparatem lub u których doszło do po-
nownego zaostrzenia po ustąpieniu objawów pierwotnych, wyzdrowiały w nas-
tępstwie zastosowania antybiotyków. 

 Tab. 7. Kształtowanie się temperatury ciała cieląt chorych na gastroenteritis 
oraz bronchopneumonia po leczeniu Lydium-KLP (35, 36) 

Do powyższych informacji należy dodać, iż cielęta wyleczone Lydium-KLP 
były mniej podatne na powtórne zachorowania na odoskrzelowe zapalenie płuc 
w porównaniu z cielętami wyleczonymi przy użyciu antybiotyków. Właściciele 
zwierząt odnotowali także ciekawe zjawisko, polegające na lepszym rozwoju 
cieląt wyleczonych z gastroenteritis i bronchopneumonia za pomocą Lydium-
KLP w porównaniu z cielętami, które w ogóle nie chorowały. 

Wnioski
 * Lydium-KLP wykazuje wysoką skuteczność w terapii gastroenteritis 
i bronchopneumonia cieląt.
 * Do wyleczenia ponad 80% przypadków ostrego zapalenia żołądka i jelit 
oraz ostrego, odoskrzelowego zapalenia płuc wystarczy jedna dożylna iniek-
cja Lydium-KLP w dawce 0,02 mg dimeru lizozymu/kg masy ciała.
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Zakresy
temperatur

(°C)

41,0

40,1-40,9

39,5-40,0

38,5-39,4

<38,4_

G

0

22,0

28,0

32,0

8,0

B

15,3

61,0

16,6

10,2

0

G

0

6,0

10,0

82,0

2,0

B

0

18,6

27,1

50,8

3,4

G

0

4,3

4,3

91,5

0

B

1,9

3,8

15,3

67,3

3,8

G

0

2,2

2,2

95,6

0

B

0

2,0

6,1

87,8

4,1

Odsetek cieląt

0 h 24 h 48 h 72 h

Objaśnienie: G - gastroenteritis, B - bronchopneumonia



WPŁYW LYDIUM-KLP NA EFEKTYWNOŚĆ ANTYBIOTYKÓW 
W TERAPII ODOSKRZELOWEGO ZAPALENIA PŁUC 
ORAZ ZAPALENIA ŻOŁĄDKA I JELIT CIELĄT

Badania przeprowadzono na 124 cielętach w wieku od 1 tygodnia do 3 mie-
sięcy. Zwierzęta stanowiły własność różnych, dużych i małych gospodarstw. 
Znalazły się tu sztuki, które wcześniej otrzymały Lydium-KLP, oraz inne zwie-
rzęta, od początku leczone za pomocą metody skojarzonej. Lydium-KLP wstrzy-
kiwano dożylnie lub domięśniowo w dawce 0,02 lub 0,01 mg dimeru lizozymu/kg 
m.c. tylko jednorazowo, natomiast antybiotyki podawano przez 2 lub 3 dni. W le-
czeniu odoskrzelowego zapalenia płuc stosowano penicylinę w połączeniu ze 
streptomycyną, tyrozynę lub oksytetracyklinę. W terapii gastroenteritis stoso-
wano oksytetracyklinę lub streptomycynę z penicyliną domięśniowo, a doustnie 
streptomycynę lub neomycynę. 

Po rozpoczęciu leczenia, które poprzedzone było badaniem klinicznym zwie-
rząt, dokonywano przez tydzień codziennych pomiarów temperatury wewnę-
trznej, oceniano występowanie i natężenie kaszlu, ilość i jakość wypływów z no-
zdrzy i oczu, osłuchiwano okolice płuc, oceniano stan apetytu, wygląd kału i czę-
stotliwość defekacji oraz ruchliwość i stopień odwodnienia chorych zwierząt. 
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Tab. 8. Wpływ Lydium-KLP na efektywność antybiotyków w terapii zapalenia 
płuc i przewodu pokarmowego cieląt (26)

Gastroenteritis

Bronchopneu-
monia

Rozpoznanie
kliniczne

Metoda
leczenia

Liczba
cieląt

Ustąpienie objawów (%) Procent
wyleczeń

Procent
padnięć

Lydium-KLP 
+ antybiotyki

Antybiotyki 
po Lydium-KLP 

Antybiotyki
po Lydium-KLP 

Lydium-KLP 
+ antybiotyki

29

37

24

15

10

9

do 48 h 48-96 h

Antybiotyki
3x24 h

Antybiotyki 
 

>96 h

13,8

48,6

54,2

20

100

77,8

48,3

20,0

50,0

66,7

-

11,1

10,3

5,4

4,1

13,3

-

-

72,4+17,2*

91,9+4,2*

95,8+4,2*

86,7

100

88,9

10,3

2,7

0

13,3

0

11,1

Objaśnienie:*cielęta wyzdrowiały w następstwie powtórnej kuracji antybiotykowej



Wyniki
Terapia antybiotykowa (tab. 7) spowodowała wyleczenie 72,4% cieląt chorych 

na odoskrzelowe zapalenia płuc, a 10,3% zwierząt padło. Z grupy cieląt leczo-
nych metodą skojarzoną, która polegała na jednokrotnej iniekcji Lydium-KLP 
w dawce 0,02 lub 0,01 mg dimeru lizozymu/kg oraz na 2 lub 3 iniekcjach anty-
biotyków, padło tylko 1 cielę. Z powodu nawrotu jedno cielę wymagało powtór-
nej aplikacji antybiotyków. Biorąc pod uwagę wszystkie zwierzęta leczone Ly-
dium-KLP w połączeniu z antybiotykami, widać, że na 37 takich sztuk wyleczo-
no 35 (94,6%), a padło 1 (2,7%).

Wpływ uprzednio zastosowanego Lydium-KLP na wyniki antybiotykoterapii 
w odniesieniu do przypadków, kiedy leczenie samym preparatem nie przyniosło 
zadowalających rezultatów (nawrót, zaostrzenie choroby), był też niewątpliwy. 

Efektywność antybiotyków podanych po upływie 72-96 godzin od iniekcji Ly-
dium-KLP okazała się bardzo wysoka. Z grupy 24 takich cieląt tylko jedno 
(4,2%) wymagało zmiany antybiotyków. Dodać należy, że żadne cielę, które 
wcześniej otrzymało Lydium-KLP oraz później antybiotyki - nie padło.

Cielęta leczone metodą skojarzoną, a także antybiotykami po uprzedniej nie-
skutecznej iniekcji Lydium-KLP szybciej wracały do zdrowia w porównaniu 
z grupą zwierząt, które nie otrzymywały Lydium-KLP. Wyrażało się to wcześ-
niejszym spadkiem gorączki, szybszym ustąpieniem kaszlu, duszności oraz wi-
docznych wypływów z oczu i nozdrzy. Towarzyszyło temu wcześniejsze przyj-
mowanie normalnych ilości pokarmu, a w konsekwencji mniej widoczne wy-
chudzenie lub jego brak. W podobny sposób ustępowały objawy zapalenia płuc 
u cieląt, które otrzymały antybiotyki w okresie ponownego zaostrzenia po ustą-
pieniu pierwotnych objawów choroby wskutek iniekcji samego Lydium-KLP. 
W takich przypadkach obserwowano całkowite wyleczenia już w czasie 24 go-
dzin po iniekcji antybiotyków. Większość cieląt leczonych Lydium-KLP i antybio-
tykami lub antybiotykami po Lydium-KLP wyzdrowiała w ciągu 72 godzin. Dłuż-
sze cofanie się objawów choroby notowano w grupie cieląt, które w chwili rozpo-
częcia pierwszej terapii samym dimerem lizozymu chorowały przewlekle (bron-
chopneumonia chronica).

 Z tab. 7 wynika również, iż terapia skojarzona dawała bardzo dobre rezultaty 
w odniesieniu do gastroenteritis cieląt. Objawy kliniczne u wszystkich cieląt za-
nikły w ciągu 2 dni. Wpływ dimeru lizozymu zaznaczył się również u tych zwie-
rząt, które wykazywały nawrót gastroenteritis po całkowitym ustąpieniu choroby 
wskutek iniekcji Lydium-KLP. Należy do tego dodać, iż w wyniku zastosowane-
go leczenia cofnęły się w pierwszej dobie także objawy biegunki, które w poje-
dynczych przypadkach towarzyszyły zapaleniom dróg oddechowych.

Przeprowadzone badania wykazały, że Lydium-KLP w dawce 0,02 mg dimeru 
lizozymu/kg, jak również w dawce 0,01 mg dimeru lizozymu /kg powoduje 
wzrost skuteczności antybiotykoterapii odoskrzelowego zapalenia płuc oraz za-
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palenia płuc oraz zapalenia żołądka i jelit cieląt. Aktywność Lydium-KLP za-
znacza się zarówno w przypadkach terapii skojarzeniowej, jak też w odniesieniu 
do antybiotykoterapii wykonanej po 3-4 dniach od zastosowania dimeru lizozy-
mu. Do wyleczenia ostrego, odoskrzelowego zapalenia płuc, jak też gastroen-
teritis wystarczyła tylko dwudniowa antybiotykoterapia. Metoda skojarzona mo-
że być polecana w przypadkach ropnego zapalenia płuc, przewlekłego zapale-
nia płuc, zespołu pneumoenteritis, kiedy terapia samym Lydium-KLP może oka-
zać się niewystarczająca. Z drugiej strony przeprowadzone obserwacje wska-
zują, że Lydium-KLP, nawet w przypadkach terapii nieskutecznej, daje szansę 
szybkiego i efektywnego leczenia za pomocą antybiotyków.

Wniosek
 * Jednorazowa iniekcja Lydium-KLP w dawce 0,02 lub nawet 0,01 dimeru 
lizozymu mg/kg masy ciała zwiększa skuteczność przy zmniejszonej daw-
ce antybiotyków, co wyraża się szybszym ustępowaniem objawów choro-
by i wyższym odsetkiem wyleczeń.      



Lydium-KLP w jednorazowej dawce 0,02 mg dimeru
lizozymu/kg m.c. wykazuje wysoką skuteczność 
w terapii ostrych, świeżych postaci bronchopneumonia 
i gastroenteritis u cieląt. Lek można podawać dożylnie
lub domięśniowo.

Lydium-KLP  w dawce 0,01 mg dimeru lizozymu/kg m.c. 
wzmaga skuteczność zastosowanej antybiotykoterapii 
bronchopneumonia i gastroenteritis u cieląt.  



Stany zapalne przewodu pokarmowego i układu oddechowego są najczęs-
tszymi chorobami źrebiąt. Wymienione grupy chorób stanowią zasadniczą 
przyczynę zejść śmiertelnych oraz okresowych lub stałych zahamowań rozwoju 
źrebiąt, co częściej niż u innych gatunków prowadzi do utraty wartości użyt-
kowej zwierząt. W większości są to choroby wywołane przez drobnoustroje 
warunkowo chorobotwórcze (bakterie, wirusy, grzyby). Istotne znaczenie w roz-
woju wspomnianych chorób ma stan odporności, dlatego wielu naukowców 
wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu praktyki podejmuje próby opracowania 
skutecznych immunostymulatorów. Takim preparatem jest Lydium-KLP. Ocena 
przeprowadzona w Zakładzie Chorób Koni PIWet, na klinicznie zdrowych źre-
biętach wykazała, że preparat ten stymuluje odporność nieswoistą poprzez 
wzrost aktywności komórek żernych. Stwierdzono też, że lek jest nieszkodliwy 
dla źrebiąt i nie powoduje działań niepożądanych. 

SKUTECZNOŚĆ LYDIUM-KLP W TERAPII WYBRANYCH CHORÓB KONI
Badania przeprowadzono w stadninie koni i u hodowców indywidualnych na 

21 zwierzętach. Lydium-KLP zastosowano w leczeniu 16 źrebiąt w wieku 7 dni 
do 2 miesięcy chorych na ostre nieżytowe zapalenie jelit oraz w leczeniu 2 źre-
biąt (9-12 miesięcy) i 4 koni dorosłych chorych na odoskrzelowe zapalenie płuc. 
Preparat podawano jednorazowo w dawce 0,01 mg dimeru lizozymu/kg m.c. 
domięśniowo oraz dwukrotnie w odstępach 24 godzin w dawce 0,02 mg dimeru 
lizozymu/kg m.c. dożylnie.

Zwierzęta poddawano szczególnym badaniom klinicznym 2 razy dziennie do 
całkowitego ustąpienia objawów. Dokonano także wstępnych obserwacji na sku-
teczność profilaktyczną podawania Lydium-KLP. Użyto 30 źrebiąt w wieku po-
wyżej 2 miesięcy, z których 16 otrzymało i.m. Lydium-KLP w dawce 0,01 mg di-
meru lizozymu/kg m.c., a 14 stanowiło kontrolę. 

Wyniki
Po pierwszej iniekcji Lydium-KLP w dawce 0,01 mg dimeru lizozymu/kg m.c. 

objawy biegunki całkowicie ustąpiły w ciągu 48 godzin u 8 sztuk (72,7%). 
W trzech  przypadkach wskutek braku poprawy ponownie podano Lydium-KLP 
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w 48 godzinie. 2 źrebięta wyzdrowiały w ciągu 2-3 dni, a jedno dopiero po po-
daniu antybiotyków i nawodnieniu. Preparat zastosowany dwukrotnie co 24 go-
dziny w dawce 0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. spowodował wyleczenie 
wszystkich (5) źrebiąt chorych na nieżytowe zapalenie żołądka i jelit, jak też 5 
sztuk leczonych z powodu ostrego odoskrzelowego zapalenia płuc.     

Z grupy 16 źrebiąt, którym Lydium-KLP podano w celach profilaktycznych, 
w ciągu 30-dniowej obserwacji nie zachorowało żadne. Natomiast w tym czasie 
wystąpiło 5 przypadków bronchopneumonia w grupie 14 źrebiąt kontrolnych. 

WPŁYW LYDIUM-KLP
NA SKUTECZNOŚĆ ANTYBIOTYKOTERAPII 
NIEKTÓRYCH CHORÓB KONI

Badania przeprowadzono na 31 źrebiętach w wieku 3-6 miesięcy chorych na 
odoskrzelowe zapalenie płuc oraz 8 koniach w wieku 2-6 lat z objawami typo-
wymi dla flegmony. 

W leczeniu bronchopneumonia stosowano Lydium-KLP w jednorazowej daw-
ce 0,01 mg dimeru lizozymu/kg masy ciała oraz antybiotyki (głównie gentamy-
cynę) przez okres 5 dni. Grupę kontrolną stanowiło 20 źrebiąt leczonych bez 
udziału Lydium-KLP. 
W leczeniu ropowicy zastosowano antybiotyk (preparat Tarchomiocin) trzy-
krotnie co 48 godzin. Wraz z pierwszą iniekcją antybiotyku podano Lydium-KLP 
w dawce 0,01 mg dimeru lizozymu/kg m.c.

 Wyniki 
Metoda skojarzona dala wyższy procent wyleczeń i szybsze cofanie się obja-

wów klinicznych w porównaniu z grupa kontrolną.    
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Tab. 9. Wyniki leczenia Lydium-KLP niektórych chorób źrebiąt i koni dorosłych 
(56, 78)

Gastroenteritis
catharalis

acuta

Bronchopneu-
monia

Rozpoznanie
kliniczne

0,01 mg/kg
m.c. x1

Dawka dimeru
lizozymu

(Lydium-KLP)

11

5

5

Liczba
zwierząt

0,02 mg/kg
m.c. 2x24 h

0,02 mg/kg
m.c. 2x24 h

% wyleczeń

do 72 h powyżej 72 h

% zejść
śmiertelnych

72,7

80,0

80,0

27,3*

20,0

20,0

0

0

0

Objaśnienie: *2 źrebięta wyzdrowiały po powtórnej iniekcji Lydium-KLP, a jedno po antybiotykoterapii



Cechą charakterystyczną był spadek gorączki już po 24 godzinach od iniekcji 
preparatu Lydium-KLP. W grupie kontrolnej normalną temperaturę obserwowa-
no między 48 a 72 godziną. Najdłużej utrzymywały się słabnące objawy kaszlu.

 Udział Lydium-KLP był szczególnie widoczny w leczeniu ropowicy, której cha-
rakterystyczną cechą jest wysoka temperatura i obrzęk kończyn. U wszystkich 
koni obrzęk ustąpił do 7 dni; tj. 2-3 razy szybciej w porównaniu z wynikami le-
czenia tradycyjnego. 

Zaburzenia płodności są przyczyna ogromnych strat w hodowli koni, szcze-
gólnie pełnej krwi angielskiej. Spośród chorób obniżających płodność klaczy 
duże znaczenie ma zapalenie błony śluzowej macicy (endometritis) wywołane 
w większości przez drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze. Część klaczy 
tzw. immunologicznie niekompetentnych nie posiada zdolności szybkiego elimi-
nowania bakterii, które wprowadzane są do ich układu rodnego podczas krycia 
i porodu, czego skutkiem jest endometritis. U klaczy tych leczenie antybiotykami 
jest mało skuteczne, dlatego podejmowano próby infuzji plazmy do macicy, co 
również nie zwiększyło efektów terapii. Ze względu na ograniczoną skutecz-
ność i uboczne działanie antybiotyków (uszkadzanie endometrium, osłabienie 
fagocytozy) oraz zwiększone ryzyko wzrostu bakterii po wprowadzeniu dosko-

Wniosek
 * Jedna domięśniowa lub dożylna iniekcja Lydium-KLP w dawce 0,02 dime-
ru lizozymu mg/kg m.c. jest skuteczna w terapii ostrego nieżytowego zapa-
lenia jelit źrebiąt oraz ostrego odoskrzelowego zapalenia płuc źrebiąt. 
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 Tab. 10. Wpływ Lydium-KLP na wyniki antybiotykoterapii chorób źrebiąt 
i koni dorosłych (56) 

Phlegmona
cutis et
subcutis

Broncho-
pneumonia 

źrebiąt

Rozpoznanie
kliniczne

Metoda
leczenia

Liczba
zwierząt

% 
wyleczeń

Czas regresji
objawów

% zejść
śmiertelnych

Antybiotyki
5x24 h

Lydium-KLP
0,01 mg*/kg m.c.

+antybiotyk 5x24 h

Lydium-KLP
0,01 mg*/kg m.c.

+antybiotyk 3x48 h

20

11

8

80**

100

100

do 21 dni

do 14 dni 

obrzęk
do 7 dni 

10

0

0

Objaśnienie: *dimeru lizozymu; **pozostałe 10% źrebiąt wymagało ponownego podania antybiotyku



nałej pożywki, jaką jest plazma, nadal poszukuje się bardziej skutecznych me-
tod terapii endometritis, kierując wysiłki na uruchomienie miejscowych mecha-
nizmów obronnych błony śluzowej macicy. Postanowiono sprawdzić, czy cel ten 
można osiągnąć przez domaciczną infuzję Lydium-KLP. 

 Preparat ten zastosowano domaciczne dwukrotnie w odstępach 48 godzin 
w dawce 2 mg dimeru lizozymu rozpuszczonej w 50 ml PBS u 53 klaczy, z któ-
rych 31 otrzymało tylko Lydium-KLP, a 22 oprócz Lydium-KLP antybiotyki (rów-
nież domacicznie) zgodnie z antybiotykogramem. Zwierzęta wykazywały kli-
niczne objawy endometritis potwierdzone badaniem per vaginam, per rectum 
i cytologicznie. 

Wyniki
Wyniki terapii przedstawia tab. 11. Objawy kliniczne ustąpiły u 87% klaczy pod-

danych leczeniu Lydium-KLP oraz u 90,9% zwierząt, które otrzymały Lydium-
KLP wraz z antybiotykami. Potwierdziły to badania cytologiczne. Uzyskano po-
dobne wyniki w odniesieniu do eliminacji drobnoustrojów przy użyciu dimeru 
lizozymu jak też w przypadku skojarzenia tego leku z antybiotykami. Należy zaz-
naczyć, że w obu grupach znalazły się zwierzęta niepłodne w okresie 1-2 se-
zonów (endometritis chronica), wcześniej leczone i wielokrotnie kryte. Badania 
dowodzą, że za pomocą Lydium-KLP (podawanego domacicznie, dwukrotnie 
w odstępach 48 godzin) można skutecznie leczyć endometritis u klaczy.        

Wniosek
 * Dwukrotna domaciczna infuzja Lydium-KLP w dawce 2 mg dimeru lizo-
zymu jest skuteczna w terapii endometritis chronica u klaczy. 
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Tab. 11. Efekty miejscowego leczenia endometritis u klaczy (80)

Metoda
leczenia

Lydium-KLP

Lydium-KLP
+antybiotyki 

Utrzymywanie się zmian zapalnych

przed leczeniem

kliniczne

14 dni po leczeniu

bakterio-
logiczne

cyto-
logiczne kliniczne

bakterio-
logiczne

cyto-
logiczne

31

22

16

18

31

22

4

2

12*

12*

7

11

27

19

Liczba
klaczy

pokrytych**

Objaśnienie: *bakterie warunkowo chorobotwórcze, **pokryte i nie powtórzyły cyklu



Lydium-KLP w dawce 0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. 
jest skuteczny w terapii ostrego nieżytowego zapalenia 
jelit oraz ostrego odoskrzelowego zapalenia płuc u źrebiąt

Lydium-KLP w dawce 0,01 mgdimeru lizozymu/kg  m.c. 
wzmaga odporność źrebiąt oraz podnosi skuteczność 
antybiotykoterapii odoskrzelowego zapalenia płuc 
i podskórnej ropowicy u koni 

Domaciczna infuzja Lydium-KLP jest skuteczna w terapii 
endometritis u klaczy 



Choroby przewodu pokarmowego i układu oddechowego świń stanowią głów-
ną przyczynę strat zarówno w gospodarstwach drobno-, jak i wielkotowaro-
wych. Do najczęstszych chorób układu pokarmowego należy zaliczyć różne po-
stacie kolibakteriozy: kolibakteriozę prosiąt noworodków, kolibakteriozę okresu 
odsadzeniowego i chorobę obrzękową. Etiopatogeneza kolibakterioz prosiąt 
jest uwarunkowana posiadaniem przez pałeczki okrężnicy antygenów fimbrial-
nych (K88, K99 987P, F41) umożliwiających im kolonizację nabłonka błony ślu-
zowej jelit cienkich oraz zdolność do wytwarzania enterotoksyn: ciepłostałej - 
ST i ciepłochwiejnej - LT. Z kolei czynnikiem etiologicznym choroby obrzękowej 
są pałeczki okrężnicy należące przede wszystkim do serotypów 0139, 0141 
i 0138. Drobnoustroje te wytwarzają toksyny nazywane obecnie werotoksyną 
lub Shiga-like toksyną, które charakteryzują się zdolnością uszkadzania naczyń 
włosowatych, czego rezultatem jest przechodzenie wysięku do tkanek i tworze-
nie się obrzęków. 

Najczęściej spotykaną chorobą układu oddechowego świń jest - bez wątpienia 
- wywołane przez Mycoplasma hyopneumoniae mykoplazmowe zapalenie 
płuc, nazywane do niedawna enzootycznym odoskrzelowym zapaleniem płuc. 
Choroba ta występuje powszechnie tam, gdzie prowadzony jest intensywny 
chów trzody chlewnej. Wynikiem infekcji świń M. hyopneumoniae są liczne za-
chorowania przy stosunkowo niewielkich stratach z powodu padnięć oraz zna-
czne zahamowanie przyrostów masy ciała i gorsze wykorzystanie paszy. Warto 
pamiętać o właściwościach immunosupresyjnych M. hyopneumoniae determi-
nujących ujawnienie się w chlewni dotkniętej tą chorobą innych bakteryjnych 
i wirusowych schorzeń układu oddechowego. 

W okresie okołoporodowym mogą ujawnić się u macior trzy grupy stanów patolo-
gicznych, tj. zaburzenia wypierania płodów i łożysk, choroby zakaźne oraz zapale-
nie macicy i wymienia, któremu zwykle towarzyszy bezmleczność. Ostatnie z wy-
mienionych schorzeń, stwierdzane najczęściej, określa się wspólnym mianem ze-
społu MMA (mastitis-metritis-agalactia). W niektórych obiektach, zwłaszcza o skon-
centrowanym chowie świń, objawy tego zespołu chorobowego mogą wystąpić na-
wet u 40% proszących się macior. Bezmleczność lub obniżona mleczność loch 
stanowi główną przyczynę padnięć prosiąt w okresie przedodsadzeniowym. 
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Na występowanie zaburzeń okołoporodowych u loch ma wpływ szereg czyn-
ników, takich m.in. jak: system chowu, wielkość stada oraz sposób żywienia sa-
mic, zwłaszcza w okresie okołoporodowym. Niewątpliwy udział w etiopatogene-
zie omawianego zespołu chorobowego odgrywają czynniki bakteryjne, wśród 
których należy wymienić pałeczki Escherichia coli, inne pałeczki jelitowe oraz 
paciorkowce i gronkowce. 

Według wielu autorów pałeczki okrężnicy są czynnikiem decydującym o wys-
tąpieniu zespołu bezmleczności poporodowej. Drobnoustroje te oraz ich endo-
toksyny, z reguły obecne w przewodzie pokarmowym, nie przedostają się do 
układu krążenia, gdyż napotykają barierę błony śluzowej jelit oraz prawidłowo 
funkcjonujący układ siateczkowo-śródbłonkowy. W przypadku zadziałania na 
samice związanego z porodem stresu oraz niekorzystnych czynników środo-
wiskowych może nastąpić obniżenie się liczby bakterii i wzrost poziomu wytwa-
rzanych przez nie endotoksyn. Ich wysoki poziom, przy obniżonej odporności, 
powoduje, że przenikają one przez barierę błony śluzowej przewodu pokarmo-
wego i dostając się do układu krwionośnego wywołują intoksykację organizmu.

 Zwalczanie przedstawionych chorób świń oparte jest na profilaktyce swoistej 
oraz chemioprofilaktyce i antybiotykoterapii. Właściwe wydaje się wykorzysta-
nie trzeciej możliwości zwalczania tego rodzaju chorób - na drodze nieswoistej 
stymulacji układu odpornościowego. 

SKUTECZNOŚĆ LYDIUM-KLP W LECZENIU WYBRANYCH CHORÓB ŚWIŃ 
W WARUNKACH TERENOWYCH

Badania przeprowadzono w różnych warunkach hodowlanych (ferma zarodo-
wa, fermy produkcyjne, duże i małe gospodarstwa indywidualne). Po badaniu 
klinicznym każdego zwierzęcia dorosłego oraz reprezentacyjnej liczby prosiąt 
z miotu zastosowanego dwukrotnie lub jednorazowo Lydium-KLP w dawce 0,02 
mg dimeru lizozymu/kg m.c. U prosiąt lek podawano domięśniowo, u warchla-
ków i macior dożylnie. Badania kontrolne z pomiarami temperatury wewnętrznej 
przeprowadzano co 24 godziny do czasu całkowitego ustąpienia objawów 
choroby. 

Wyniki
Najlepsze rezultaty uzyskano w terapii ostrych zapaleń żołądka i jelit, które 

z reguły spowodowane są przez E. coli. Biegunka ustępowała zazwyczaj w cią-
gu 24 godzin. W pojedynczych przypadkach utrzymywała się jeszcze w drugiej 
dobie, ale kał był już zagęszczony. 

Zwierzęta odzyskiwały apetyt, a ich stan ogólny nie wskazywał na przebytą 
chorobę. Zaskakująco wysokie były efekty leczenia choroby obrzękowej. Zda-
rzało się że zwierzęta uprzednio leżące, już po upływie 6-12 godzin wykazywały 
chęć do pobierania pokarmu. W 24 godzinie lub nawet po 12 godzinach do normy
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powracała temperatura wewnętrzna. Polegało to na spadku gorączki lub na 
wzroście temperatury, jeśli przed leczeniem była subnormalna. Skuteczność 
Lydium-KLP w terapii kolibakteriozy i choroby obrzękowej wyraźnie przewyż-
szała wyniki uzyskiwane za pomocą antybiotyków. Efekty iniekcji Lydium-KLP 
były też wysokie w odniesieniu do odoskrzelowego zapalenia płuc. Do zejść 
śmiertelnych dochodziło tylko w przewlekłych przypadkach tej choroby.

Na szczególne podkreślenie zasługuje skuteczność i przydatność Lydium-
KLP do leczenia zespołu metritis-mastitis-agalactia. Wyzdrowiało 90% macior 
w następstwie 1 lub 2 iniekcji tego leku. Pod koniec pierwszej doby, a pojedyn-
czych przypadkach nawet po 6-12 godzinach spadała gorączka. Zwierzęta 
odzyskiwały apetyt, zmniejszał się obrzęk zapalnie zmienionych pakietów gru-
czołowych, ograniczeniu ulegała ilość zapalnej wydzieliny z dróg rodnych oraz 
wzrastała mleczność. Prosięta nie robiły wrażenia głodnych. Dodać należy też, 
że zahamowaniu uległa u nich biegunka, która pojawiła się w niektórych mio-
tach chorych macior. W 48 godzinie od rozpoczęcia leczenia maciory normalnie 
przyjmowały pokarm, miały fizjologiczną temperaturę ciała i nie wykazywały 
żadnych objawów choroby. Zwierzęta, które chorowały dłużej niż 48 godzin, 
wyzdrowiały po podaniu antybiotyków. Zejścia śmiertelne tylko w 2 przypadkach
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Tab. 12. Skuteczność Lydium-KLP w terapii chorób świń w porównaniu 
z wynikami chemioterapii (60)

% wyleczeń
% zejść

śmiertelnych
Liczba

zwierząt
Metoda
leczenia

Kolibakterioza 
prosiąt

Lydium-KLP 1x

Lydium-KLP 2x24h

chiemioterapeutyki

Lydium-KLP 1x

Lydium-KLP 2x24h

chiemioterapeutyki

Lydium-KLP 1x

Lydium-KLP 2x24h

chiemioterapeutyki

Lydium-KLP 1x

Lydium-KLP 2x24h

chiemioterapeutyki

700

139

550

125

70

60

140

25

95

70

10

60

96,9*

97,8*

81,1

84,0*

85,7*

60,0

89,0*

88,0*

80,0

90,0*

90,0*

80,0

1,4

2,2

x

9,6

11,4

x

4,3

8,0

x

4,3

0

x

Jednostka
chorobowa

Choroba
obrzękowa

Enzootyczna
broncho-
pneumonia

Bezmleczność
poporodowa

Objaśnienie: *pozostałe wyzdrowiały po 1 lub 2 iniekcjach antybiotyków; x - brak danych



były z toksemią. Wyniki leczenia zespołu bezmleczności poporodowej za 
pomocą dimeru lizozymu były wyższe w porównaniu z metodami tradycyjnymi, 
które opierają się na iniekcjach antybiotyków, oksytocyny, dożylnych infuzjach 
glukozy oraz stosowaniu środków przeczyszczających. 

Dodać należy, że skuteczność terapeutyczna Lydium-KLP była identyczna po 
jednej i.m lub i.v. iniekcji w porównaniu z dwoma zastrzykami preparatu w od-
stępach 24 godzin.                           
              

PRZYDATNOŚĆ LYDIUM-KLP W TERAPII 
ZESPOŁU BEZMLECZNOŚCI POPORODOWEJ LOCH

Badania przeprowadzono w dwóch obiektach wielkostadnego chowu trzody 
chlewnej o obsadzie 350 oraz 500 loch i loszek. Obserwacjami objęto 100 loch 
z objawami klinicznymi zespołu MMA. Zwierzęta żywione były według ogólnie 
przyjętych zasad paszami pełnoporcjowymi. Porody odbywały się w kojcach in-
dywidualnych, gdzie temperatura wahała się w granicach 20-25°C. Grupę do-
świadczalną tworzyło 50 wybranych losowo samic, którym jednorazowo poda-
no Lydium-KLP domacicznie (40 zwierząt) lub domięśniowo (10 loch). Grupę 
kontrolną tworzyło również 50 samic, w ich leczeniu stosowano przyjęty w da-
nym obiekcie schemat oparty na antybiotykach i witaminach. Lydium-KLP po-
dano domięśniowo w dawce 0,02 mg dimeru lizozymu/kg masy ciała, a doma-
cicznie w dawce 2 mg dimeru lizozymu na sztukę w 20 ml fizjologicznego roz-
tworu NaCl. Badanie kliniczne loch obejmowało: dwukrotne mierzenie tempera-
tury ciała od 2 dnia przed porodem do 5 dnia po porodzie, rejestrację objawów 
ogólnych (apetyt, osowiałość), ilość, charakter i zapach wycieku z narządu rod-
nego oraz zmiany zapalne w obrębie gruczołu mlekowego. Prześledzono prze-
bieg okresu rekonwalescencji i dokonano analizy wybranych wskaźników rozro-
du u loch z obu grup. Analizowano śmiertelność wśród prosiąt do 7 dnia ich ży-
cia. Przeprowadzono badania bakteriologiczne wymazów z dróg rodnych od 
wybranych losowo 10 samic w obu grupach przed podaniem Lydium-KLP lub 
antybiotyków i po 24-36 h po ich podaniu. 

Wyniki
U 73% loch objawami dominującymi były stany zapalne dróg rodnych, u 13% 

zmiany zapalne gruczołu mlekowego, a u 7% wystąpiły jednocześnie zmiany 
chorobowe w drogach rodnych i gruczole mlekowym. Podanie Lydium-KLP do-

Wniosek
 * Jedna domięśniowa lub dożylna iniekcja Lydium-KLP w dawce 0,02 mg 
dimeru lizozymu/kg masy ciała zapewnia wysoką skuteczność terapii cho-
rób przewodu pokarmowego, układu oddechowego oraz bezmleczności 
poporodowej świń.
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macicznie lub parenteralnie powodowało po 24 do 36 godzin obniżenie tempe-
ratury ciała (ryc. 5), zmniejszenie ilości wycieku z dróg rodnych, zmianę jego 
charakteru i zapachu.

W drugim dniu po podaniu preparatu temperatura ciała wahała się od 39,2 do 
39,4°C, wzrosło zainteresowanie potomstwem i chęć przyjmowania paszy. 
U loch ze zmianami zapalnymi w obrębie gruczołu mlekowego zmniejszyła się 
jego wrażliwość na dotyk, obserwowano zanikanie zmian zapalnych i obecność 
mleka. U samic z rozległymi zmianami zapalnymi w gruczole mlekowym i dro-
gach rodnych, wyraźnymi objawami ogólnymi i bezmlecznością, cofanie się 
zmian zapalnych, obniżenie temperatury ciała następowało wolniej, jednak po 
48 do 56 godzin po podaniu preparatu temperatura ciała wracała do normy, 
wzrastało zainteresowanie potomstwem i paszą. W czwartym dniu po podaniu 
preparatu u tych samic obserwowano zmniejszenie ilości, zmianę konsystencji 
i zapachu wycieku z dróg rodnych. Zauważono przy tym szybsze cofanie się ob-
jawów chorobowych po domięśniowej iniekcji w porównaniu z domaciczną in-
fuzją tego leku. 

U loch z grupy kontrolnej otrzymującej antybiotyki, głównie z grupy tetracyklin, 
obniżenie temperatury ciała następowało wolniej (ryc. 5) i dopiero w 5 dniu po 
podjęciu leczenia wracała ona do normy. Wolniej też cofały się zmiany zapalne 
w gruczole mlekowym i drogach rodnych. Dłużej utrzymywał się wyciek z dróg 
rodnych, którego ilość, charakter i zapach wskazywały na ostrą fazę procesu za-
palnego. U loch z wyraźnymi zmianami zapalnymi w gruczole mlekowym, dro-
gach rodnych i bezmlecznością proces chorobowy przebiegał wolno, okres re-
konwalescencji był o 10-14 dni dłuższy niż w podobnych przypadkach u loch 
z grupy doświadczalnej, a skuteczność terapeutyczna określana zdolnością pod-
jęcia funkcji rozrodczych przez samice była niższa. Wynosiła ona 94% w grupie 
doświadczalnej i 74% w grupie kontrolnej. Skuteczność ta u loch z pełnymi obja-
wami zespołu MMA wynosiła odpowiednio 66,7 i 25%.

Podanie Lydium-KLP domacicznie lub parenteralnie spowodowało istotne 
zmiany ilościowe i jakościowe flory bakteryjnej dróg rodnych. Po 36 godzinach od 
podania preparatu stwierdzono u 80% badanych samic brak bakterii, a u 20% 
obecność flory mieszanej, z przewagą bakterii coli.

W grupie kontrolnej, otrzymującej antybiotyki drogą parenteralną, obserwo-
wano również w tym czasie jakościowe i ilościowe zmiany flory bakteryjnej dróg 
rodnych. Wpływ stanu zdrowotnego samic na wielkość strat wśród prosiąt do 7 
dnia życia przedstawiono w tab. 13.

W grupie doświadczalnej odsetek padłych prosiąt wynosił 8,5%, w grupie kon-
trolnej natomiast - 21%. Wartości te są odzwierciedleniem nasilenia zmian cho-
robowych i przebiegu rekonwalescencji u loch w poszczególnych grupach. 
U loch w grupie doświadczalnej obniżenie temperatury ciała, a wraz z nią cofa-
nie się zmian chorobowych następowało szybciej niż u loch z grupy kontrolnej.
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Szybciej też u loch z tej grupy wracało zainteresowanie prosiętami i wznawiała 
się czynność wydzielnicza gruczołu mlekowego. Wysoki procent padnięć pro-
siąt w grupie kontrolnej był następstwem wolniejszego zdrowienia loch i ich 
zmniejszonej mleczności.
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Tab. 13. Straty wśród prosiąt w okresie okołoporodowym (7)

Przebieg choroby oraz długość okresu rekonwalescencji miały wpływ na zdol-
ność rozrodczą samic po odłączeniu prosiąt. W grupie doświadczalnej do dal-
szego rozrodu przeznaczono 47 samic (94%). U 80% z nich wystąpiła ruja mię-
dzy 7 a 10 dniem po odsadzeniu prosiąt. W grupie kontrolnej tylko 37 samic 
przeznaczono do rozrodu (74%). U 59,4% samic z tej grupy ruja wystąpiła mię-
dzy 14 a 21 dniem po odłączeniu prosiąt. Skuteczność pokrycia wynosiła odpo-
wiednio 89,4% w grupie doświadczalnej i 59,4% w grupie kontrolnej. 

LYDIUM-KLP W TERAPII 
POPORODOWYCH STANÓW CHOROBOWYCH U LOCH

Lydium-KLP zastosowano w leczeniu 74 macior, wieloródek i pierwiastek, 
o masie ciała w granicach 110-280 kg, które stanowiły własność rolników indy-
widualnych. Zwierzęta chorowały od 12 godzin do 7 dni, przy czym 8 macior le-
czono już wcześniej za pomocą antybiotyków. W 15 przypadkach stany choro-
bowe wiązały się bezpośrednio z porodem (poronienie, ciężki poród, zatrzyma-
nie łożyska), 3 maciory zachorowały w ostatnim tygodniu ciąży, a u pozostałych 
występował zespół bezmleczności poporodowej. Przeważały objawy metritis

Wnioski
 * Lydium-KLP wykazuje wysoką skuteczność terapeutyczną w zespole 
MMA loch, gdyż skraca okres rekonwalescencji i wywiera korzystny 
wpływ na zdolność rozrodczą samic.
 * Podawanie preparatu ogranicza straty wśród prosiąt i loch wywołane 
zespołem MMA.
  

Liczba
zwierząt

Doświadczalna

Kontrolna

Grupa loch
Prosięta

Liczba
 urodzonych

50

x

50

x

Liczba padłych
do 7 dnia życia

Odsetek
padnięć

483

9,7±1,3

481

9,6±1,1

41

101

8,5

21,0
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oraz toksemii z utratą apetytu, osłabieniem i zanikiem wydzielania mleka. Pro-
sięta od chorych macior były niespokojne, głodne, w większości wychudzone. 
W 26 miotach stwierdzono biegunkę, która tylko w 5 przypadkach obejmowała 
wszystkie prosięta. Zejścia śmiertelne pojedynczych prosiąt miały już miejsce 
w miotach 7 macior. 

Lydium-KLP podawano dożylnie lub domięśniowo w dawce 0,02 mg dimeru 
lizozymu/kg masy ciała. Preparat stosowano dwukrotnie co 24 godziny w połą-
czeniu z oksytocyną (4 sztuki) i bez oksytocyny (5 sztuk) oraz jednorazowo: po 
nieskutecznej kuracji antybiotykowej (8 sztuk), w połączeniu z oksytocyną (13 
sztuk) lub antybiotykami, które podano tylko jednorazowo (25 sztuk), a także 
bez udziału innych leków (15 sztuk). 

Badania kontrolne przeprowadzano w 24 i 48 godzinie, a w odniesieniu do 
części zwierząt także po 3 i 4 dobach. W 7 i 14 dniu po leczeniu dokonywano 
oględzin wszystkich zwierząt. 

Wyniki
Jednorazowe iniekcje Lydium-KLP w skojarzeniu z oksytocyną i bez udziału 

tego hormonu, tak samo jak iniekcje dwukrotne (tab. 14), wykazały wysoką sku-
teczność w terapii zespołu bezmleczności poporodowej oraz zapaleń macicy 
związanych z zatrzymaniem płodów lub łożysk, które usuwano ręcznie, za po-
mocą kleszczy, a także cesarskiego ciecia. Padła tylko jedna maciora z grupy 

 Ryc. 5. Średnia temperatura ciała loch z zespołem MMA (7)

grupa doświadczalna

grupa kontrolna

[°C]

-1                       0                       1                      2                       3                        4                       5 

41,0

40,5

40,0

39,5

39,0

[doba]

[podanie Lydium-KLP]



otrzymujących Lydium-KLP z oksytocyną w 48 godzinie po iniekcji i spadku go-
rączki, a sekcyjnie stwierdzono skręt jelit. Jedną maciorę skierowano do uboju 
z konieczności w 8 godzinie po iniekcji preparatu wskutek postępującej niewy-
dolności krążenia i utrzymującej się gorączki. Badanie poubojowe wykazało 
obecność martwych płodów i zapalenie otrzewnej. Dwie maciory, u których ob-
jawy chorobowe utrzymywały się do 48 godzin licząc od pierwszej iniekcji leku, 
wyzdrowiały po podaniu antybiotyków. Skuteczne w terapii zespołu bezmlecz-
ności poporodowej okazały się też jednorazowe iniekcje połączeń Lydium-KLP 
z antybiotykami.

Z danych tab. 14 wynika również, iż jedna iniekcja Lydium-KLP spowodowała 
ustąpienie objawów choroby u 3 macior z grupy 8 zwierząt bezskutecznie leczo-
nych antybiotykami. Sekcja zwierząt padłych wykazała: ropnie w płucach i za-
palenie opłucnej (1 sztuka), zapalenie płuc ze zrostami z opłucną i osierdziem (1 
sztuka), zapalenie otrzewnej i macicy oraz płody w rozkładzie gnilnym (2 sztuki), 
zaś w 1 przypadku badania pośmiertnego nie przeprowadzono.

Przebieg zdrowienia był prawie identyczny we wszystkich podgrupach. Pod 
koniec pierwszej doby, a w pojedynczych przypadkach nawet po 6-12 godzi-
nach, gorączka ustępowała, zwierzęta odzyskiwały apetyt, wzrastało wydziela-
nie mleka, zmniejszał się obrzęk zapalny pakietów gruczołowych, ograniczeniu 
ulegała ilość ropnej (posokowato-ropnej) wydzieliny wypływającej z dróg rod-
nych, ustępowały też objawy niewydolności krążenia. Prosięta były spokojne 
i nie sprawiały wrażenia głodnych, a w 20 miotach doszło do zahamowania bie-
gunki widocznej przed leczeniem macior. Szczególną uwagę zwraca wyzdrowie-

Tab. 14. Skuteczność Lydium-KLP w poporodowych stanach chorobowych 
u loch (41)
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Metoda
leczenia

Liczba loch

ogółem MMA inne
pierwsza
kuracja

powtórna
kuracja**

Liczba
(%)

padnięć

Liczba (%) wyleczeń

Lydium-KLP 

Lydium-KLP 
+ oksytocyna 

Lydium-KLP 
+ antybiotyki* 

Lydium-KLP 
po nieskutecznej
antybiotykoterapii 

22

19

25

8

19

15

22

 1

3

4

3

 7

19 (86,4)

17 (89,5)

22 (88,0)

 3 (37,5)

2  (9,1)

1 (5,3)

2 (8,0)

 -

1 (4,5)

1 (5,3)

1 (4,0)

 5 (62,5)

Objaśnienie: *połączenie penicyliny ze streptomycyną lub neomycyną, oksytetracyklina; **stosowano tylko antybiotyki



nie 3 macior z silną niewydolnością krążenia i subnormalną temperaturą ciała 
(poniżej 37°C), które wcześniej przez 3-5 dni otrzymywały m.in. antybiotyki.

Na początku drugiej doby odnotowano jeszcze słaby apetyt u połowy leczo-
nych zwierząt, mierny wypływ z pochwy, a u pojedynczych sztuk także niewys-
tarczającą ilość mleka oraz lekki obrzęk i stwardnienie gruczołów objętych pro-
cesem zapalnym.

W 48 godzinie po zastosowanym leczeniu maciory normalnie przyjmowały po-
karm, miały fizjologiczną temperaturę ciała i nie wykazały żadnych objawów 
chorobowych z wyjątkiem lekkiego stwardnienia pakietów gruczołowych (2 
sztuki) i miernego, bez zapachu, wypływu z dróg rodnych (3 sztuki). U kolejnych 
prosiąt cofnęły się objawy zapalenia jelit z biegunką. Zejścia śmiertelne poje-
dynczych prosiąt odnotowano jedynie w 4 miotach.

Skuteczność terapeutyczna Lydium-KLP w odniesieniu do patologicznych 
stanów okresu okołoporodowego u macior nie odbiegała od innych metod wy-
korzystywanych w praktyce weterynaryjnej, które polegają głównie na stosowa-
niu chemioterapeutyków, oksytocyny, środków pobudzających perystaltykę je-
lit, preparatów do płukania dróg rodnych, a także leków ogólnie wzmac-
niających. Postępowanie takie, jakkolwiek efektywne, jest jednak bardziej pra-
cochłonne i droższe.

W tym miejscu należy podkreślić znaczenie jak najwcześniejszego rozpoczę-
cia leczenia zwierząt chorych. W celu szybkiego wykrycia zespołu bezmlecz-
ności poporodowej bardzo istotne znaczenie ma pomiar temperatury ciała sa-
mic w ciągu pierwszych 3 dni po porodzie. Jest to szczególnie ważne wtedy, 
kiedy schorzenie przebiega w postaci podklinicznej. Okazuje się, że bardzo 
często locha początkowo posiada zachowany apetyt i nie wykazuje żadnych 
objawów klinicznych. Gorączka może być jedynym symptomem choroby, której 
towarzyszy biegunka u prosiąt. W przypadku podwyższonej (powyżej 39,6°C) 
temperatury wewnętrznej należy bezzwłocznie przystąpić do leczenia zwierzę-
cia. W tym przypadku Lydium-KLP można stosować jako jedyny lek, jak również 
w połączeniu z antybiotykami i oksytocyną.

Wniosek
 * W leczeniu poporodowych stanów chorobowych u macior Lydium-KLP 
należy stosować jednorazowo w dawce 0,02 mg dimeru lizozymu/kg. Lek 
można łączyć z oksytocyną. W przypadkach braku poprawy w ciągu 24 go-
dzin skuteczne są jednokrotne lub dwukrotne iniekcje antybiotyków. 
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LYDIUM-KLP W PROFILAKTYCE 
NIEKTÓRYCH ZESPOŁÓW CHOROBOWYCH 
OKRESU OKOŁOPORODOWEGO ŚWIŃ

Badaniami objęto 120 loch ( 60 doświadczalnych i 60 kontrolnych) ciężarnych 
rasy p.b.z., o średniej masie ciała 208 kg, wybranych losowo w obiekcie o dużej 
częstotliwości występowania zespołu bezmleczności poporodowej. Zwierzęta 
żywione były według ogólnie przyjętych zasad paszami pełnoporcjowymi i prze-
bywały w przeciętnych warunkach zoohigienicznych. Porody odbywały się w ha-
lach porodowych w kojcach indywidualnych, gdzie temperatura wahała się 
w granicach 20-25°C. Zwierzęta grupy doświadczalnej (n=60) otrzymały w 10 
dniu przed porodem jedną i.m. iniekcję dimeru lizozymu w dawce 0,02 mg/kg 
m.c. Grupę kontrolną (n=60) utworzono z samic przebywających w identycz-
nych warunkach środowiskowych, pozostających w tym samym cyklu produk-
cyjnym. Ocenę wpływu Lydium-KLP oparto na wynikach obserwacji klinicznych, 
z uwzględnieniem wskaźnika zachorowalności loch na zespół MMA, śmiertel-
ności prosiąt. Ponadto u 20 samic z każdej grupy przeprowadzono dwukrotne 
badania laboratoryjne krwi, tj. przed podaniem preparatu oraz 10 dni po poro-
dzie, oznaczając wybrane wskaźniki odporności komórkowej i humoralnej. 

Wyniki
  W grupie doświadczalnej pełny obraz kliniczny zespołu metritis-mastitis-
agalactia stwierdzono u 1,7% loch, metritis bez zmian w wymieniu u 3,4%, a kli-
niczne objawy mastitis u 5,1%. Częstotliwość występowania przedstawianych 
stanów chorobowych u zwierząt grupy kontrolnej była wyższa i wynosiła odpo-
wiednio 10, 13,3 oraz 10,2%. W grupie tej obserwowane objawy chorobowe 
były zarówno bardziej nasilone, jak też utrzymywały się dłużej. U samic grupy 
doświadczalnej, u których występowały objawy zespołu bezmleczności poporo-
dowej, zastosowano Lydium-KLP, którego jednorazowe iniekcje u 5 loch oraz 
dwukrotne u 2 dały zadowalające efekty terapeutyczne. Podanie tego preparatu 
13 lochom z grupy kontrolnej powodowało po 24-36 godzin obniżenie ciepłoty 
wewnętrznej, korzystne zmiany w ilości, charakterze i zapachu wypływów. 
U części chorych zwierząt z tej grupy zastosowanie Lydium-KLP okazało się 
niewystarczające i dopiero podanie antybiotyku z grupy tetracyklin doprowa-
dziło do wyleczenia. Skuteczność terapeutyczna w grupie loch nie otrzymują-
cych przed porodem Lydium-KLP wynosiła 88,3% (tab. 15). Różnemu nasileniu 
procesu chorobowego u loch obu grup towarzyszyła różna śmiertelność prosiąt 
od nich pochodzących. W grupie doświadczalnej w czasie pierwszych 7 dni po 
porodzie padło 4,9% spośród 590 prosiąt, natomiast w grupie kontrolnej na 588 
prosiąt urodzonych padło łącznie 12,2% (tab. 15). Stwierdzone różnice padnięć 
były statystycznie istotne. Podawanie Lydium-KLP lochom przed porodem wy-
warło także korzystny wpływ na czas występowania rui po odsadzeniu prosiąt.
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Czas ten był blisko o połowę krótszy w porównaniu ze zwierzętami grupy kon-
trolnej. 

U loch grupy doświadczalnej obserwowano zwiększenie odporności organizmu, 
wyrażające się wzrostem aktywności fagocytarnej o 65,2% oraz podwyższeniem 
aktywności granulocytów obojętnochłonnych (NBT+) o 37,2%. Stwierdzono także 
statystycznie istotny, w porównaniu z samicami grupy kontrolnej, wzrost odsetka 
limfocytów transformujących pod wpływem LF-1 (średnio o 82%).
 Odnotowano również istotny wzrost poziomu białka całkowitego ze zwiększe-
niem poziomu albumin oraz globulin, szczególnie zaznaczony w ich frakcji 
gamma.

LYDIUM-KLP W PROFILAKRYCE 
ZESPOŁÓW CHOROBOWYCH OKRESU ODSADZENIOWEGO U PROSIĄT

Badaniem objęto łącznie 580 prosiąt w wieku 6 tygodni, klinicznie zdrowych, 
o masie ciała około 12 kg, w dwóch grupach - doświadczalnej w dniu odsadze-
nia ich od loch podawano Lydium-KLP w formie iniekcji domięśniowej, w dawce 
0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. Prosięta z obu grup przebywały w identycz-
nych warunkach środowiskowych i żywieniowych, otrzymując paszę pełnopor-
cjową, pokrywającą ich zapotrzebowanie na składniki odżywcze. 

Wniosek
 * Iniekcja Lydium-KLP na 10-7 dni przed porodem pozwala na ograni-
czenie zachorowalności loch na zespół bezmleczności poporodowej oraz 
zmniejsza straty wśród urodzonych prosiąt. Lydium-KLP wywiera także 
korzystny wpływ na przebieg okresu poporodowego oraz wcześniejsze 
podejmowanie aktywności rozrodczej po odsadzeniu prosiąt. 
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Tab. 15. Efekty profilaktycznego stosowania Lydium-KLP u loch (11)

Wyszczególnienie
Grupa

kontrolnadoświadczalna

Zachorowalność (%)

Padnięcia prosiąt do 7 dnia życia (%)

Skuteczność profilaktyczna (%)

Wystąpienie rui u loch po odsadzeniu
prosiąt (dni)

11,7

4,9

88,3

7-10

41,7

12,2*

0

16-25

Objaśnienie: *różnica statystycznie istotna



Ocenę wpływu Lydium-KLP na organizm prosiąt oparto na wynikach obser-
wacji klinicznych, prowadzonych przez 4 tygodnie od momentu podania prepa-
ratu, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków chorobowych, padnięć, zu-
życia paszy oraz przyrostów masy ciała. Wyliczono wskaźnik zachorowalności 
prosiąt w miocie oraz grupie, określając skuteczność profilaktyczną preparatu 
jako iloraz liczby prosiąt, u których nie wystąpiły objawy chorobowe, do liczby 
zwierząt otrzymujących Lydium-KLP. W przypadkach braku poprawy oraz po-
prawy przejściowej stosowano postępowanie terapeutyczne z użyciem antybio-
tyków i Lydium-KLP. Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej metodą 
dwuczynnikową przy użyciu testu t-Studenta. 

Wyniki
Przyrosty masy ciała w grupie doświadczalnej były o ponad 13% większe 

w porównaniu z wynikami uzyskanymi w grupie kontrolnej. Większym przy-
rostom prosiąt otrzymujących Lydium-KLP odpowiadało lepsze wykorzystanie 
paszy. Mniejsze o 11% zużycie paszy na 1 kg przyrostu, stwierdzone u zwierząt 
grupy doświadczalnej, w ocenie statystycznej okazało się wysoce istotne. Za-
chorowalność prosiąt w grupie doświadczalnej była trzykrotnie niższa. Wśród 
10,3% wszystkich prosiąt, u których doszło do biegunki, nie notowano padnięć, 
podczas gdy w grupie kontrolnej, mimo zastosowanej terapii antybiotykowej lub 
w połączeniu z Lydium-KLP, prawie 6% zwierząt padło. Jednocześnie stwier-
dzono, że łączne podanie antybiotyków z Lydium-KLP okazało się bardziej efek-
tywne w porównaniu z terapią wyłącznie antybiotykową. 

Tab. 16. Efekty profilaktyczne i wyniki produkcyjne po stosowaniu 
Lydium-KLP u prosiąt (12)
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Objaśnienie: *różnica statystycznie istotna; **różnica statystycznie wysoce istotna

Grupa

kontrolnadoświadczalna

10,34

0

89,7

11,5-12,8

473,0* (393,0-518,0)

3,08  (2,9-3,3)

Wyszczególnienie

Zachorowalność prosiąt w miocie (%)

Padnięcia zwierząt (%)

Skuteczność profilaktyczna (%)

Masa ciała w dniu odsadzenia (kg)

Średnie zużycie paszy w kg/kg przyrostu

Średni przyrost dzienny (g)

32,43**

5,7

(-)

10,8-11,9

418,0 (325,0-486,0)

3,46**  (3,1-3,8)



Po zastosowaniu obu leków obserwowano szybsze ustępowanie objawów 
chorobowych, wyrażone poprawą ruchliwości prosiąt oraz szybszym odzyski-
waniem apetytu. Skrócenie okresu rekonwalescencji zmniejszało straty masy 
ciała, występujące zwykle w okresie choroby i leczenia. 

Wniosek
* Iniekcja Lydium-KLP przed odsadzeniem prosiąt wykazuje działanie pro-

filaktyczne, które wyraża się ograniczeniem występowania zapaleń prze-
wodu pokarmowego i lepszym wykorzystaniem paszy.     
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Preparat Lydium-KLP jest szczególnie przydatny w terapii 
i profilaktyce chorób świń.

Jedna domięśniowa iniekcja Lydium-KLP w dawce 0,02 mg 
dimeru lizozymu/kg m.c. zapewnia wysoką skuteczność 
w leczeniu chorób przewodu pokarmowego i układu 
oddechowego prosiąt ssących i odsadzonych. Preparat 
w powyższej dawce jest również wysoce skuteczny 
w leczeniu MMA u loch. Lydium-KLP zastosowany w dawce 
0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. na 10 dni przed porodem 
zapobiega zespołowi MMA loch, a podany w tej samej 
dawce prosiętom w dniu odsadzenia zapobiega chorobom 
i zejściom śmiertelnym. 

Lydium-KLP podnosi skuteczność antybiotykoterapii 
chorób świń. 



Zapalenia przewodu pokarmowego, układu oddechowego i skóry stanowią trzy 
główne kompleksy chorobowe u tej grupy zwierząt. Każdy z tych kompleksów 
posiada złożoną etiologię, patogenezę oraz uwarunkowania środowiskowe i ge-
netyczne. Zapalenia przewodu pokarmowego z reguły przebiegają w posta-ci 
ostrej, niekiedy z gwałtownym odwodnieniem. Zapalenia układu oddechowego 
występują zarówno w postaci ostrej z wysoką gorączką, jak też w postaci 
przewlekłej o długotrwałym przebiegu. Zapalenia skóry z reguły występują w po-
staci przewlekłej, o trudnym niekiedy do ustalenia tle chorobowym. W każdym 
przypadku podatność na infekcje bakteryjne i wirusowe jest następstwem 
obniżonej sprawności układu obronnego. 

Terapia chorób psów jest trudna, kosztowna, długotrwała i często niesku-
teczna. Podstawową grupą stosowanych leków są antybiotyki i w zależności od 
zespołu chorobowego oraz czasu podjęcia terapii także surowice, szczepionki, 
roztwory elektrolitów, roztwory glukozy, witaminy, kortykosteroidy, niesteroido-
we leki przeciwzapalne, środki nasercowe, moczopędne, bodźcowe, hormonal-
ne, a także leki homeopatyczne. Zapalenia przewodu pokarmowego, którym 
często towarzyszy krwawa biegunka, w wielu przypadkach kończą się zejściem 
śmiertelnym, podobnie jak powikłane postacie zapalenia płuc. Choroby skóry 
i uszu natomiast charakteryzują się częstymi nawrotami. 

SKUTECZNOŚĆ LYDIUM-KLP
W WYBRANYCH STANACH CHOROBOWYCH PSÓW

Badania przeprowadzono na 141 psach różnych ras, obu płci, w wieku od 2 
miesięcy do 15 lat. Zwierzęta chorowały od kilku godzin do 7 dni lub dłużej. 
Z reguły nie były wcześniej leczone, z wyjątkiem pojedynczych sztuk z zapale-
niem ucha, zapaleniem skóry lub dróg oddechowych. Lydium-KLP stosowano 
dwukrotnie co 24 godziny lub jednorazowo w dawce 0,02 mg dimeru lizozymu/ 
kg masy ciała. Przed leczeniem przeprowadzono badanie kliniczne, a w części 
przypadków pobierano materiał do badania laboratoryjnego. Kolejne badania 
przeprowadzano co 24 godziny do czasu ustąpienia objawów lub podjęcia te-
rapii uzupełniającej. Leczeniu poddano zwierzęta z objawami ze strony przewo-
du pokarmowego, układu oddechowego lub skóry. Wśród psów chorych na za-
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palenie żołądka i jelit znalazły się zwierzęta z ciężkimi objawami ogólnymi, wy-
miotami i krwawą biegunką. Sztuki te podejrzewano o wirusowe zapalenie jelit 
z parwowirozą włącznie. Wśród psów chorych na zapalenie dróg oddechowych 
większość stanowiły psy z podwyższoną temperaturą wewnętrzną. U połowy 
zwierząt zmiany osłuchowe wskazywały na zapalenie płuc o oskrzeli, a u po-
zostałych na zapalenie oskrzeli, tchawicy i krtani.

W grupie zwierząt z zapaleniami skóry rozpoznano ropne zapalenie mieszków 
włosowych oraz zapalenie fałdów skóry. Zakażenia spowodowane były najczęś-
ciej przez gronkowca złocistego. W materiale pobieranym z uszu wykazywano 
gronkowce złociste lub naskórne oraz paciorkowce. 

Wyniki
Zastosowanie tylko Lydium-KLP dwukrotnie lub jednorazowo spowodowało 

całkowite wyleczenie około 70% zwierząt. Odsetek padnięć był zbliżony w obu 
podgrupach. Pozostałe zwierzęta wyzdrowiały w następstwie terapii uzupełnia-
jącej, na którą składały się antybiotyki podawane pozajelitowo i doustnie, roz-
twory glukozy i elektrolitów oraz preparaty witaminowe.

 W przypadkach skutecznej terapii gastroenteritis już po kilku godzinach noto-
wano ustąpienie objawów gorączki, a u ok. 33% psów wymioty i biegunka ustą-
piły w ciągu 24 godzin. U pozostałych zwierząt luźne stolce utrzymywały się 
przez 2-3 dni. Pragnienie i łaknienie powracało do normy zazwyczaj między 4 a 6 
dniem, chociaż obserwowano przypadki powrotu apetytu już w 2-3 dniu. Prepa-
rat wykazał wyższą efektywność w przypadkach świeżych, tj. leczonych w cza-
sie 12-24 godzin od zaobserwowania pierwszych objawów. 

Tab. 17. Skuteczność Lydium-KLP w niektórych stanach chorobowych
 psów (61)
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leki
uzupełniająceLydium-KLP

padłych

Procent zwierząt

wyleczonychLiczba
iniekcji

Liczba
zwierząt

Rozpoznanie
kliniczne

Ostre zapalenie
żołądka i jelit

2x24 h

1

2x24 h

1

2x24 h

1

Ostre i przewlekłe 
zapalenie dróg
oddechowych

Ostre przewlekłe 
zapalenie skóry

45

28

26

12

20

10

64,4

75,0

57,7

66,7

65,0

70,0

20,0

17,9

30,8*

33,3

35,0

30,0

15,6

7,1

11,5

0

0

0

Objaśnienie: *2 psy wymagały długotrwałego leczenia



Przypadki przewlekłe, kiedy wymioty i krwawa biegunka utrzymywały się 
przez 2-3 dni, były mniej podatne na działanie dimeru lizozymu i wymagały le-
czenia dodatkowego za pomocą antybiotyków, glukozy i elektrolitów. 

Przebieg leczenia zapaleń dróg oddechowych był podobny niezależnie od 
liczby iniekcji Lydium-KLP oraz udziału innych leków. W okresie pierwszych 24 
godzin notowano spadek temperatury ciała oraz poprawę stanu ogólnego. Za-
nikanie innych objawów, takich jak kaszel lub duszność, czy też zmian osłu-
chowych następowało dość wolno. Skuteczność Lydium-KLP w terapii zapaleń 
płuc, zapaleń oskrzeli, tchawicy i krtani należy uznać za bardzo wysoką. Do 
zejść śmiertelnych doszło w 3 przypadkach, które były powikłaną postacią płuc-
ną nosówki.

Wysoką skuteczność uzyskano też w terapii zapaleń skóry. Cechą charakte-
rystyczną był szybki zanik świądu, a w przypadkach świeżych, które dotyczyły 
małych płatów skóry, zanikał wysięk ropny i szybko pojawiały się strupki. Zaska-
kująco wysokie efekty odnotowano w ostrych zapaleniach ucha zewnętrznego, 
a także w przypadkach przewlekłych. Kuracja polegała na iniekcji Lydium-KLP 
i wprowadzeniu do oczyszczonego przewodu zewnętrznego preparatu antybio-
tykowego oraz ogólnym podawaniu antybiotyków przez okres 3-4 dni.

WPŁYW LYDIUM-KLP 
NA SKUTECZNOŚĆ TERAPII KONWENCJONALNEJ

Badania przeprowadzono na 111 psach w wieku od 3 miesięcy do 16 lat, obu 
płci i różnych ras. Wśród nich przeważały sztuki leczone po raz pierwszy. Przed 
leczeniem chorowały od kilku godzin (zapalenie jelit z krwawą biegunką) do kil-
ku, a nawet kilkunastu dni (choroby skóry, uszu, zapalenia macicy). Po przepro-
wadzonym badaniu klinicznym i pobraniu materiału do badań laboratoryjnych 
(bakteriologia, hematologia) od części zwierząt przystępowano do leczenia, 
w którym uwzględniano dwa warianty. W pierwszym wariancie stosowano Ly-
dium-KLP dwukrotnie co 24 godziny wraz z antybiotykami (penicylina, strepto-
mycyna, tetracyklina, linkomycyna, ampicylina i inne). Kurację antybiotykową 
kontynuowano przez 2-3 dni. W przypadkach silnego odwodnienia podawano 
i.v. lub s.c. roztwory glukozy lub roztwory elektrolitów. W drugim wariancie Ly-
dium-KLP stosowano jednorazowo, natomiast kurację antybiotykową powta-
rzano po 24 godzinach. Jeśli uzyskano wyraźne polepszenie lub ustąpienie ob-

Wnioski
 * Lydium-KLP wykazuje wysoką aktywność w terapii ostrych postaci ga-
stroenteritis i bronchopneumonia oraz ostrych i przewlekłych zapaleń 
skóry psów.
 * Do wyleczenia wystarczy jedna dożylna lub domięśniowa iniekcja 
Lydium-KLP w dawce 0,02 mg dimeru lizozymu/kg masy ciała.
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jawów, rezygnowano z dalszego stosowania antybiotyków. W leczeniu zapale-
nia ucha, oprócz iniekcji, antybiotyki podawano także miejscowo. 

Porównano także skuteczność terapii konwencjonalnej niektórych chorób 
szczeniąt, psów, kociąt i lisiąt z terapią z udziałem Lydium-KLP.

Wyniki
Terapia skojarzona zakończyła się wysokim odsetkiem wyleczeń każdego ze-

społu chorobowego. Odnotowano przy tym, że jedna iniekcja preparatu była nie 
mniej skuteczna niż dwukrotne podanie zwierzętom Lydium-KLP co 24 godziny. 
O skuteczności terapii w dużym stopniu decydował ogólny stan zdrowia zwie-
rzęcia, jak też czas pierwszej inwokacji leków. W porównaniu z dotychczaso-
wymi metodami leczenia można stwierdzić, że dzięki Lydium-KLP uzyskano 
o 10-25% wyższą skuteczność terapeutyczną. Zauważono równocześnie słabą 
skuteczność Lydium-KLP w przypadkach równoczesnego dożylnego wprowa-
dzania elektrolitów. Zjawisko to nie występowało, jeśli podawano glukozę lub 
płyny wieloelektrolitowe przed iniekcją Lydium-KLP albo po niej.

Wyniki dotychczasowych badań i obserwacji klinicznych wskazują, że udział 
Lydium-KLP w skutecznej terapii chorób zwierząt mięsożernych przy użyciu 
antybiotyków był niewątpliwy. Skróceniu ulegał czas ustępowania gorączki i in-
nych charakterystycznych objawów, jak ból (zapalenie uszu) lub świąd (choroby 
skóry). Zwierzęta szybciej odzyskiwały apetyt, stawały się bardziej ruchliwe 
i chętne do kontaktu z otoczeniem.
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Tab. 18. Wpływ Lydium-KLP na wyniki antybiotykoterapii chorób psów (61)  

Rozpoznanie kliniczne

Ostre zapalenie żołądka i jelit
0,02x2

0,02x1

0,02x2

0,02x1

0,02x2

0,02x1

0,02x2

0,02x1
Zapalenie ucha zewnętrznego

Ostre przewlekłe zapalenie skóry

75,0*

80,9*

70,0

83,3*

71,4

80,0*

60,0

87,5*

Dawka
Lydium-KLP

Liczba
psów

Procent 

wyleczeń padnięć

12

21

10

12

7

15

5

16

16,7

9,5

30,0

8,3

0

0

0

0

Ostre i przewlekłe zapalenie dróg
oddechowych

Objaśnienie: *Pozostałe zwierzęta wyzdrowiały po leczeniu uzupełniającym



Wniosek
 * Jednorazowa iniekcja Lydium-KLP w dawce 0,02 mg dimeru lizozymu/kg 
masy ciała zwiększa skuteczność antybiotykoterapii zapaleń przewodu 
pokarmowego, układu oddechowego i skóry psów        

 Tab. 19. Wyniki leczenia zwierząt metodami: 
konwencjonalną oraz konwencjonalną i Lydium-KLP (28)

Rodzaj choroby
rozpoznanej klinicznie Liczba

zwierząt

Terapia konwencjonalna

Parwowiroza szczeniąt 14

11

10

4

30

10

79

Panleukopenia kociąt

Biegunki tła
żywieniowego psów

Zapalenie ucha 
zewnętrznego psów

Paratyfus lisiąt
srebrzystych

Paratyfus lisiąt
polarnych

Razem

8 (57,1)

4 (36,4)

7 (70,0)

2 (50,0)

18 (60,0)

3 (30,0)

42 (53,2)

21

8

8

6

26

8

77

16 (76,2)

4 (50,0)

8 (100,0)

4 (66,7)

20 (76,9)

6 (75,0)

58 (75,3)

Terapia z udziałem Lydium-KLP

Liczba
zwierząt

Liczba
(% wyleczeń)

Liczba
(% wyleczeń)
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Jedna domięśniowa iniekcja Lydium-KLP w dawce 0,02  
mg dimeru lizozymu/kg zapewnia wysoką skuteczność 
w terapii ostrego zapalenia żołądka i jelit, ostrego 
zapalenia dróg oddechowych oraz zapalenia skóry.

Lydium-KLP w powyższej dawce wydatnie podnosi 
skuteczność konwencjonalnej terapii chorób układu 
oddechowego, przewodu pokarmowego, uszu i skóry 
u psów.  



Lydium-KLP jest sprawdzonym narzędziem lekarza weterynarii, narzędziem 
ułatwiającym terapię, o którym można powiedzieć, że jedynym w odniesieniu do 
niektórych chorób. 

Lek ten znalazł się na rynku w czasie, kiedy antybiotyki stają się coraz mniej 
skuteczne (49), a ich obecność w żywności pochodzenia zwierzęcego wraz 
z konsekwencjami dla zdrowia człowieka jest coraz głośniej podnoszona. 

Dimer lizozymu nie jest zmienionym enzymem, a nowym związkiem leczni-
czym o całkowicie odmiennych właściwościach (1). Lydium-KLP, którego aktyw-
nym składnikiem jest dimer lizozymu, to preparat nieszkodliwy dla zwierząt 
zdrowych i chorych, nie daje też dodatnich wyników w próbach na obecność 
substancji hamujących w mleku (21). W przypadkach chorobowych świeżych 
działa bardzo szybko, czasami efekty są widoczne już po upływie 2 godzin, 
kiedy poprawia się „samopoczucie” chorego zwierzęcia. Lydium-KLP pomaga 
zwierzęciu zwalczyć chorobę, ale nie zwalcza jej zamiast zwierzęcia. Lek wyka-
zuje działanie w stosunku do przyczyn choroby i mechanizmów patogenetycz-
nych w czasie jej trwania, które odpowiedzialne są za objawy kliniczne. 

Lydium-KLP działa bez dodatkowego wspomagania wtedy, kiedy organizm 
sam walczy z chorobą. Jest to szczególnie dobrze widoczne w chorobach pod-
ostrych i ostrych. Lek działa w sposób mniej spektakularny, kiedy organizm jest 
bierny. Lydium-KLP musi mieć około 6-9 godzin na rozwinięcie mechanizmów 
skierowanych na likwidację czynników etiologicznych, chociaż jego wpływ na 
objawy choroby zaznacza się wcześniej. Jeśli zwierzę nie ma szans przeżycia, 
ten lek będzie także nieskuteczny, a w skrajnych przypadkach może nawet 
przyspieszyć zejście śmiertelne. Dlatego nie należy rezygnować z preparatów 
ratujących życie w przypadkach obrzęku płuc, niewydolności krążenia, zwyrod-
nienia wątroby, wodobrzusza. Wydaje się przy tym, że nie można oczekiwać 
efektów przy ponosówkowych zmianach w centralnym i obwodowym układzie 
nerwowym, jak również w stanach zapalnych mózgu i opon mózgowych. 

 Lydium-KLP jako jedyny lek nie wystarcza do wyleczenia ropnych, włókniko-
watych lub surowiczych zapaleń wymienia u krów. Po iniekcji preparatu mogą 
ujawnić się niewidoczne wcześniej otorbione ropnie w wymieniu. Dochodzi 
wtedy do otwarcia ropnia do zatok lub przez skórę, przetoki, a następnie zbliz-
nowacenia tkanki.

 Lydium-KLP w ostrych fazach choroby działa jednocześnie objawowo i przy-
czynowo. Wykazuje szeroki zakres aktywności, jakiego do tej pory nie dawały 
inne leki. Obserwując ustępowanie choroby u zwierzęcia można zauważyć, że 
Lydium-KLP wpływa na organizm tak, jak leki etiologiczne (np. antybiotyki) w po-
łączeniu z płynami ( w tym z glukozą), lekami nasercowymi i przeciwbólowymi
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jednoczesnie. Lydium-KLP tworzy w organizmie warunki do lepszego działania 
np. antybiotyków, gdyż znosi ich wpływ immunosupresyjny, przez co nawet niż-
sze dawki stają się bardziej efektywne. Bez sprawnego układu obronnego ża-
den antybiotyk nie doprowadzi do likwidacji infekcji.

Działanie terapeutyczne w chorobach ostrych i podostrych lub podklinicznych 
wykazuje pierwsza iniekcja leku. Kolejne wprowadzenie leku do organizmu 
w dawkach 0,02 mg dimeru lizozymu/kg m.c. nie szkodzi i - jak się wydaje - mo-
że „dopełnić” działania pierwszej iniekcji. 

Wyniki badań wskazują też na interakcje między Lydium-KLP oraz znanymi 
i powszechnie stosowanymi chemioterapeutykami. Widoczny jest synergizm 
między Lydium-KLP i antybiotykami w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych (25, 
26, 27, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 54, 58, 70). Przypuszczalnie synergizm zachodzi 
też w odniesieniu do leków przeciwwirusowych. Nie ma negatywnej interakcji 
(antagonizmu) między Lydium-KLP i oksytocyną, a także lekami nasercowymi 
i roztworami glukozy. Wydaje się jednak, że jednoczesne dożylne podawanie 
Lydium-KLP wraz z płynami wieloelektrolitowymi może ograniczać działanie 
tego leku. Takiego zjawiska nie obserwowano (chodzi o wolniejsze działanie 
preparatu) przy doustnym podawaniu płynów jak też dożylnym, ale po upływie 
2-3 godzin i później od iniekcji tego preparatu. Lydium-KLP może też wchodzić 
w interakcję z aktywnością kortykosteroidów. 

Lydium-KLP, chociaż jest lekiem zwiększającym skuteczność terapii i wyka-
zuje działanie profilaktyczne, nie daje podstaw do zwolnienia lekarza wetery-
narii oraz właściciela zwierząt od aktywności w kierunku prawidłowego postępo-
wania z nimi. W czasie leczenia dimerem lizozymu wymaga się rygorystyczne-
go przestrzegania przede wszystkim zasad zoohigieny. Dzięki tym działaniom 
efekt leczenia jest po prostu długo odczuwalny. 

Szczególną uwagę w okresie leczenia Lydium-KLP podklinicznych zapaleń 
gruczołu mlekowego należy zwrócić na właściwą technikę doju, higienę wymie-
nia, kubków udojowych, dezynfekcję przedudojową i poudojową kąpiel strzyków 
w odpowiednich roztworach. W czasie badań lepsze efekty terapeutyczne oraz 
niższą podatność na ponowne zakażenia obserwowano w stadach o zadowa-
lającym poziomie higieny. Równie ważne znaczenie ma przestrzeganie zasad 
dietetyki w odniesieniu do zwierząt, które poddano leczeniu Lydium-KLP z po-
wodu zapalenia przewodu pokarmowego. Przekarmienie ich powoduje gwałtow-
ny nawrót choroby. Należy mieć na uwadze, że zwierzę miało silne uszkodzenia 
błony śluzowej przewodu pokarmowego i chociaż nie wykazuje żadnych obja-
wów, należy je traktować jak rekonwalescenta. 

 Zwierzęta poddane terapii przy użyciu Lydium-KLP z powodu zapaleń dróg 
oddechowych nie powinny w okresie zdrowienia przebywać z cielętami czy pro-
siętami chorymi na zapalenie płuc, szczególnie w okresie 3-5 dni po ustąpieniu 

objawów choroby. W niewłaściwych warunkach zoohigienicznych (wilgoć, przeciągi, słabe 
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żywienie) zdarzają się bowiem w niektórych przypadkach nawroty choroby. 
 Lydium-KLP jest lekiem przeznaczonym do rąk lekarza. Maksymalne wyko-
rzystanie leczniczych i profilaktycznych właściwości Lydium-KLP wymaga, 
oprócz wiedzy, śledzenia piśmiennictwa naukowego. Jego pełny wykaz można 
znaleźć na stronie internetowej firmy NIKA Health Products Sp. z o.o. w zakład-
ce Publikacje i badania: http://nikahp.pl/Publikacje.html. Dla części z nich utwo-
rzono interaktywne łącze, umożliwiające dostęp online do pełnego tekstu lub je-
go streszczenia w zasobach Internetu.  
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Ryc. 6. Zrzut ekranu głównego menu ze strony www.nikahp.pl 
z zaznaczonym [   ] trybem dostępu do wykazu publikacji na temat

Lydium-KLP i dimeru lizozymu   
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Uwagi do wydania trzeciego 
Od recenzenta
Właściwości i działanie
Lydium-KLP w chorobach krów mlecznych

Skuteczność leczenia i przebieg ustępowania mastitis subclinica po iniekcji 
Lydium-KLP
Skuteczność Llydium-KLP w terapii klinicznych postaci zapalenia gruczołu 
mlekowego krów 
Wpływ Lydium-KLP na przebieg i skuteczność dowymieniowej antybiotyko-
terapii klinicznych postaci mastitis u krów 
Zastosowanie Lydium-KLP w leczeniu zapaleń błony śluzowej macicy u krów 
Lydium-KLP w leczeniu torbielowatości jajników    
Zastosowanie Lydium-KLP w profilaktyce chorób okresu okołoporodowego 

Lydium-KLP w chorobach cieląt 
     Skuteczność Lydium-KLP w terapii gastroenteritis i bronchopneumonia cieląt   

Wpływ Lydium-KLP na efektywność antybiotyków w terapii odoskrzelowego 
zapalenia płuc oraz zapalenia żołądka i jelit cieląt 

Lydium-KLP w chorobach koni 
Skuteczność Lydium-KLP w terapii wybranych chorób koni 
Wpływ Lydium-KLP na skuteczność antybiotykoterapii niektórych chorób 
koni 
Ustępowanie zapalenia błony śluzowej macicy klaczy po domacicznej 
infuzji Lydium-KLP

Lydium-KLP w chorobach świń 
Skuteczność Lydium-KLP w leczeniu wybranych chorób świń w warunkach 
terenowych 
Przydatność Lydium-KLP w terapii zespołu bezmleczności poporodowej loch 
Lydium-KLP w terapii poporodowych stanów chorobowych u loch
Lydium-klp w profilaktyce niektórych zespołów chorobowych okresu około-
porodowego świń 
Lydium-KLP w profilakryce zespołów chorobowych okresu odsadzeniowego 
u prosiąt

Lydium-KLP w chorobach zwierząt mięsożernych 
Skuteczność Lydium-KLP w wybranych stanach chorobowych psów
Wpływ Lydium-KLP na skuteczność terapii konwencjonalnej 

Uwagi ogólne 
Bibliografia 
Spis treści 
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Wydawca:
QUARTA 
Wydawnictwo i Realizacje 
Multimedialne
quarta.wydawnictwo@parsko.pl

www.nikahp.pl

Lizozymu dimer 5 mg/10 ml 
Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, świń 
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