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o powierzchni 3 tys. km 2 wykonanej przez wojsko,
myśliwych, pracowników leśnych i pracowników weterynarii stwierdzono ASF u 150 padłych dzików na
około 800 znalezionych. Zwłoki dzików były w różnym stadium rozkładu, czasami znajdowano tylko
kości. Liczba znalezionych padłych dzików na obszarze 3 tys. km 2 świadczy, że ich obecność w środowisku przekroczyła trzykrotnie normę zalecaną przez
EFSA. Największa odległość stwierdzonych przypadków wystąpienia ASF od pierwszego stwierdzonego
przypadku na tym terenie wynosiła około 60 km ze
wschodu na zachód i około 40 km od granicy z Niemcami. Padłe dziki znajdowano także w większych watahach w miejscowościach: Jeziorna (6 samic w wieku od roku do 3 lat), Lubięcin (6 samic w wadze od
25 do 40 kg i jeden samiec o wadze 100 kg), Obra, powiat Wolsztyn (10 samic w wieku od 3 mies. do 4 lat,
o wadze od 10 do 80 kg). W największych odległościach
od pierwszego przypadku ASF u dzików znajdowano
zazwyczaj samce (Borowina pow. Żagań, Nowy Widzim, pow. Wolsztyn – samiec 5 lat o wadze 110 kg,
Okuli – samiec 3 lata o wadze 80 kg, Kotowice – samiec 4 lata o wadze 100 kg, Dobroszów Wielki – samiec 3 lata o wadze 70 kg).
Analizując te dane, należy stwierdzić, że ASF u dzików w zachodniej części kraju wystąpił w miesiącach
lipiec, sierpień i został przypadkowo wykryty dzięki
badaniom monitoringowym dzików powypadkowych.
Duża liczba przypadków ASF u dzików została zlokalizowana w pobliżu szlaków komunikacyjnych: Zielona
Góra – Sulechów – Wolsztyn – Wielichowo, Żagań –
Nowa Sól – Konotop – Wolsztyn oraz Bytom Odrzański
– Sława – Wolsztyn. Największa liczba przypadków
wystąpiła, w kolejności, w powiatach: Zielona Góra,
Nowa Sól, Wschowa, Wolsztyn, Żagań i Głogów. Padłe
dziki najczęściej znajdowano na obszarach leśnych,

zalesionych i na mało dostępnych użytkach rolnych.
Do przenoszenia wirusa ASF na dalsze odległości niewątpliwie przyczynili się ludzie:
–– przez cały rok kalendarzowy na terenie lasów prowadzone są prace leśne wykonywane przez różne firmy na zlecenie Lasów Państwowych, z epizootycznego punku widzenia jest istotne, że nie
udaje się identyfikować pracowników tych firm,
jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania lub kraj pochodzenia,
–– zbiór jagód i grzybów na terenie lasów w tej części kraju prowadzony jest przez zorganizowane
grupy zbieraczy z innych regionów Polski, a także
z zagranicy (np. z Rumunii, Mołdawii i Ukrainy),
–– w lasach województwa lubuskiego polują myśliwi, którzy dzierżawią obwody łowieckie również
na Podlasiu i w okolicach Warszawy,
–– po polowaniach w lasach, na parkingach leśnych,
a nawet przydrożnych pozostają wnętrzności (patrochy) upolowanych dzików,
–– nie bez znaczenia jest również udział w polowaniach psów myśliwskich do nagonki i podejmowania postrzelonych zwierząt.
Mimo kilkukrotnej nowelizacji przepisów w zakresie zwalczania ASF pozyskiwanie zwierząt łownych nadal pozostaje poza kontrolą organów państwa.
Nadzór weterynaryjny nad pozyskiwaniem zwierząt
łownych zaczyna się na etapie punktów skupu dziczyzny lub badania próbek na włośnie. Wymogi w zakresie bioasekuracji w trakcie polowań i postępowania ze
zwierzętami po zakończonym polowaniu zawarte są
tylko w wytycznych, a ich przestrzeganie kontrolują
jedynie sami myśliwi.

Dr hab. Andrzej Rudy, e-mail: Grazyna.Rudy@onet.eu

Miodla indyjska i wąkrota azjatycka – mało znane rośliny
występujące w preparatach weterynaryjnych
Włodzimierz Markiewicz
z Katedry Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie

R

ośliny stanowią bogate i wciąż niewyeksploatowane źródło substancji aktywnych, wykorzystywanych w terapii ludzi i zwierząt. Surowce roślinne,
w tym zioła towarzyszą człowiekowi od zawsze i poza
wykorzystaniem terapeutycznym były/są stosowane
jako przyprawy, barwniki lub garbniki. Aktualnie terapeutyczne zastosowanie roślin zielarskich związane jest z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych surowców z części roślin (liści, kwiatostanów,
korzeni itp.) lub wyekstrahowanych substancji czynnych. Pojęcie rośliny zielarskiej zdefiniowane zostało przez Światową Organizację Zdrowia jako: każda
Życie Weterynaryjne • 2020 • 95(5)

roślina, która podana człowiekowi lub zwierzęciu w jakikolwiek sposób wywiera na jego organizm uchwytne
działanie fizjologiczne. Z kolei Park i Pezzuto (1) zdefiniowali roślinę leczniczą jako roślinę, która posiada
aktywność farmakologiczną w leczeniu chorób, w porównaniu do rośliny jadalnej, która jest wykorzystywana w życiu codziennym jako pokarm.
W niniejszym artykule scharakteryzowano dwie
mało znane rośliny (miodlę indyjską i wąkrotę azjatycką), które znalazły zastosowanie teraputyczne u ludzi i w medycynie weterynaryjnej. Pierwsza z nich to
miodla indyjska (Azadirachta indica A. Juss) syn. Melia
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Melia azadirachta and Centella asiatica – little known plants in veterinary
commercial products
Markiewicz W., Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of
Veterinary Medicine, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
With the revival of interest in natural products and the ‘back to nature’ call,
researchers have started looking into the herbal literature of oriental civilisations,
particularly those of India and China, in addition to European and other sources.
In this article, I would like to introduce knowledge about two plants and their
use in veterinary medicine. Melia azadirachta L. and Centella asiatica L., are
a traditional plants known and used for medicinal and cosmetic purposes for
thousands of years. Extracts of various parts of neem have proven its medicinal
properties; antihelmintic, antifungal, antidiabetic, antibacterial, antiviral and
antifertility. Neem use as an insecticide and pesticide was also well documented.
The leaves and the whole herb of Centella asiatica, are used in Ajurveda medicine
for thousands of years for improving memory and for treatment of central
nervous system diseases, vasculo-cardiac disorders, chronic gastric ulcers,
dermatopathies and hard healing wounds. The results of modern research have
shown the merits of the application Centella asiatica in disorders of the nervous
system, cardiovascular system, stomach ulcers, skin diseases and the positive
effects on wound healing. Currently, for both presented plants, their therapeutic
utilization is still under investigation.
Keywords: Melia azadirachta L., Centella asiatica L., neem, medicinal plants,
veterinary preparation.
azadirachta L. powszechnie znana również jako neem.
Nazwa miodli indyjskiej pochodzi z języka perskiego Azadi oznacza „wolny”, diracht znaczy „drzewo”,
a Hindi wskazuje na pochodzenie hinduskie i w pełnym tłumaczeniu brzmi „wolne drzewo z Indii”. Miodla znana jest z szerokiego wykorzystania w tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej. Fakt ten odnotowano
w starożytnych pismach hinduskich Charak Samhita
i Sushruta Samhita. W medycynie alternatywnej Unani opierającej się na naukach Hipokratesa, Galeniusza
i Avicenny, na której pochodzenie wpływała medycyna grecka, islamska i hinduska, miodla znana jest
jako „Yavan Priya’”, co oznacza „ukochana muzułmanów” (2, 3). Pochodzi z subkontynentu indyjskiego
ale rozprzestrzeniła się również w innych regionach
o klimacie podzwrotnikowym, tj. Afryce Wschodniej
i Południowej, Karaibach i Australii. Miodla indyjska
to wiecznie zielone drzewo, które może osiągnąć wysokość 15–20 metrów i obwód do 2,5 metra. Pierzaste,
niesparowane liście mają długość od 20 do 40 cm. Kwiaty koloru białego lub kremowego układają się w smukłe kiście o długości 5–15 cm i mają słodki zapach.
Owoce (podobne do oliwek) mają długość 1–2 cm, są

bezwłose, zielonożółte i posiadają dwa nasiona kształtu eliptycznego otoczone słodką pulpą, której zapach
przypomina czosnek. Kora jest szorstka, słabo spękana, a jej kolor różni się w zależności od części rośliny,
jej wieku i lokalizacji; młodsze gałęzie mają jaśniejszy kolor, a dojrzały pień może mieć barwę od szarej
do szaroczarnej (3). Wszystkie części drzewa neem –
liście, kwiaty, nasiona, korzeń i kora były w tradycyjnej medycynie Unani ze względu na liczne właściwości
lecznicze. Medycyna Uznani jest praktykowana w Indiach i w kulturze muzułmańskiej w Azji Południowej,
ten system medycyny został oparty na naukach greckich lekarzy Hipokratesa i Galena. Do chwili obecnej
z różnych części miodli indyjskiej wyizolowano ponad 400 substancji aktywnych (4), w tym związki terpenowe (tetranortriterpeny, diterpeny i triterpeny),
flawonoidy, taniny, związki siarczanowe, alkaloidy,
węglowodany i białka. Głównymi składnikami miodli
indyjskiej są tetranortriterpeny tworzące grupę ponad
50 substancji, takich jak np.: azadirachtyna, nimbolid, salannina, azadiron i nimbina. Związki diterpenowe są pochodnymi abietanu, a związki triterpenowe
zawierają limonoidy, (np. nimbolinę A i B). Szczególnie bogatym źródłem substancji czynnych są liście,
w których występują triterpenoidy (np. dihydronimocynol i 6-α-hydroksy-azadiradion), laktony seskwiterpenowe (np. azadirachtyna i jej pochodne), nimbinina i jej pochodne, kwercetyna, marogzyn, salanina,
proteiny, węglowodany, minerały, wapń, fosfor, magnez i żywice (5, 6). Obecność tak dużej ilości substancji sprawia, że miodla indyjska wykazuje bardzo dużo
działań farmakologicznych (7), które przedstawiono
w tabeli 1. W starożytności, w celach terapeutycznych
wykorzystywano głównie liście, które były dostępne
przez cały rok (8, 9).
W tradycyjnej medycynie indyjskiej powszechną praktyką jest zewnętrzne stosowanie oleju neem
u bydła, samodzielnie lub razem z olejem z drzewa
cedrowego, na różne zmiany skórne, a także na rany.
Czasami zwierzętom podaje się ten olej do picia, co też
ma pomagać w leczeniu chorób skóry. Podczas wypasu bydła na terenach podmokłych dochodzi często do
schorzeń racic; w tym przypadku racice są myte wywarem z neem oraz zostaje założony opatrunek nasączony olejem z neem (3).
Przeprowadzono wiele badań klinicznych na zwierzętach z wykorzystaniem substancji pozyskiwanych z miodli indyjskiej, a efektem tych badań było
wprowadzenie na rynek kilku preparatów; Vijayan (10) przygotował preparat o nazwie Oil Bordeaux,
którego skład to siarczan miedzi, wapno palone i olej

Tabela 1. Działania farmakologiczne surowców pozyskiwanych z miodli indyjskiej (7)
Surowiec

Działanie farmakologiczne

Liść

przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, przeciwmalaryczne, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwnowotworowe,
przeciwwrzodowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwhiperglikemiczne, hepatoprotekcyjne, immunostymulujące, antyoksydacyjne,
antygenotoksyczne, przeciwlękowe, antykoncepcyjne

Kora

przeciwbakteryjne, przeciwmalaryczne, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwwrzodowe, hepatoprotekcyjne, immunostymulujące

Kwiat

przeciwnowotworowa, antyoksydacyjna

Nasiono

przeciwmalaryczne, przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, antykoncepcyjne

Olej

przeciwgrzybicze, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwwrzodowe, przeciwhiperglikemiczne immunostymulujące, antykoncepcyjne
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neem. Podawano go w dawkach 4 ml we wlewie dowymieniowym przez siedem dni przy stanach zapalnych wymienia (mastitis), uzyskując bardzo dużą skuteczność leczenia. W innym badaniu stosowano olej
z neem u cieląt eksperymentalnie zakażonych pierwotniakami Theileria annulata (11). Olej z neem był
stosowany wraz z wodnym ekstraktem z lawsonii
bezbronnej w kremie pod nazwą Melicon V w leczeniu ran, skaleczeń i innych zmian skórnych u zwierząt (12). Olej z neem stosowany zewnętrznie okazał
się również skuteczny w gojeniu ran u cieląt (13) oraz
u wielbłądów (14).
Olej z miodli i ekstrakt z liści są również stosowane
jako repelent, ponieważ zawarte w nich substancje są
aktywne względem różnych owadów: wodny ekstrakt
z liści zapobiega składaniu jaj przez Anticaria gemmatalis, świeże liście działają mutagennie na komara Aedes aegypti, dihydronimocynol i 6-α-hydroksyazadiradion okazały się śmiertelne dla Anopheles
stephensi (na czwartym etapie larwalnym), natomiast
salanina wydłuża etap larwalny, opóźnia etap kokonu,
redukuje wagę poczwarki oraz powoduje obumieranie
larw i poczwarek Oxya fuscovittata. Niektóre pochodne
limonoidu niekorzystnie wpływają na płodność muchy domowej (Musca domestica). Azadirachtyna działa
przede wszystkim jako regulator wzrostu (działanie
juwenizujące), zakłócając rozwój owadów w stadiach
preimaginalnych, na niektóre grupy owadów działa jako tzw. antyfidant, zaburzając ich zdolności żerowania lub rozrodcze. Owad nie ginie bezpośrednio
na skutek dostania się azadirachtyny do organizmu,

lecz w następstwie utraty zdolności żeru. Spektrum
działania jest szerokie, obejmuje prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera),
mszycowate (Aphididae), plewikowate (Cicadellidae),
błonkówki (Hymenoptera), pluskwiaki różnoskrzydłe
(Heteroptera), przylżeńce (Thysanoptera), mączlikowate (Aleurodidae), motyle (Lepidoptera), muchówki
(Diptera), chrząszcze (Coleoptera) i inne. Azadirachtyna wykazuje bardzo niską toksyczność względem
ptaków, ssaków i owadów pożytecznych. Należy podkreślić, iż azadirachtyna jest biodegradowalna i została zaakceptowana jako środek ochrony roślin w wielu
krajach Unii Europejskiej (15, 16, 17). Najaktywniejszymi związkami miodli są azadirachtyna A, azadirachtyna B i salanina, które są rozpuszczalne w wodzie,
dzięki czemu ekstrakt z miodli indyjskiej zachowuje ich właściwości repelencyjne i jest zalecany w kosmetykach odstraszających owady (pchły, kleszcze)
u zwierząt (tab. 2). Wyciągi z miodli indyjskiej nie tylko działają odstraszająco, ale również bójczo na pasożyty zewnętrzne. Złożony preparat ziołowy Pestoban-D, zawierający cedr himalajski (Cedrus deodara),
miodlę indyjską (Azadirachta indica) i fałszywy czarny
pieprz (Embelia ribes) stosowany u drobiu powodował
100% śmiertelność pasożytów zewnętrznych Mennopon gallinae i Liperus caponis (18). Ponadto preparat ten
stosowany w postaci aerozolu wykazywał skuteczne działanie przy zapaleniu skóry u psów wywołanym przez Demodex canis i Sarcoptes spp. (19). Był również skuteczny w nużycy u psów powodującej zmiany
skórne w obrębie uszu, szyi i głowy wywołane przez

Tabela 2. Preparaty weterynaryjne zawierające w swoim składzie miodlę indyjską
Producent

Nazwa preparatu

spot-on / wspomaga ochronę psów i kotów przed obecnością pcheł i kleszczy
na sierści i skórze

dostępny

AmiWet

spray / wspomaga ochronę psów i kotów przed obecnością pcheł i kleszczy
na sierści i skórze

dostępny

Essential 6

spot-on / kosmetologia i zespół keratołojotokowy u kotów, psów i małych
ssaków

dostępny

Atop 7

spray / działa kojąco na podrażnioną skórę i wspiera funkcję ochronną skóry
u kotów i psów

dostępny

Essential 6 spot-on

płyn / kosmetologia (łupież, sucha, łamliwa sierść, nadmierne wypadanie
sierści u koni)

dostępny

PYOspot

spot-on / kosmetologia i infekcje skórne u psów

dostępny

obroża / odstrasza pchły i kleszcze u kotów i psów

dostępny

tabletki (do zawieszenia w specjalnej opasce na nogę konia) / odstrasza
większość owadów

niedostępny*

szampon / kosmetologia u psów i kotów

dostępny

obroża / przeciw pchłom, kleszczom i roztoczom u kotów i psów

dostępny

spray / odstraszający owady u koni

dostępny

Horse wonder balm

balsam / do stosowania na miejsca newralgiczne, suche lub swędzące
oraz na skaleczenia i otarcia u koni

dostępny

WildWash Pro

balsam / działa ochronne i leczniczo na skaleczenia i otarcia łap u psów

dostępny

WildWash Pro

szampon / zabezpiecza psy przed pchłami, kleszczami, muchami, meszkami
i komarami

dostępny

WildWash Horse

szampon / działa przeciwzapalne, przeciwgrzybiczo, antyseptycznie
oraz chroni podrażnioną skórę u koni

dostępny

Francodex
FLY – OFF

Neem EXTRA Tablet

Trixie
Officinalis Protective

Wildwash

Dostępność na rynku polskim

Drop&Go
Eurowet

Dermoscent LDCA

Postać/wskazania producenta

* Jest to nowość dostępna w Wielkiej Brytanii.
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Demodex canis (20). Prowadzone systematycznie badania potwierdzają ogólnie znane, wielokierunkowe
działanie lecznicze tej rośliny.
Wąkrota azjatycka (Centella asiatica (L.) Urban), syn.
Hydrocotyle asiatica L. występuje w ciepłych rejonach na
obu półkulach. W Indiach i Nepalu powszechnie znana
jest jako Gotu kola. W języku syngaleskim słowo kola
oznacza liść, a gotu kielichowy kształt (21); inne nazwy tej rośliny to Brahmi (od imienia bogini mądrości) i Saraswati (od imienia bogini wiedzy i mądrości;
22). Wąkrota azjatycka występuje w Indiach, Chinach,
Malezji, Indonezji, na Madagaskarze, Sri Lance, w południowej i centralnej Afryce, Australii oraz południowej i środkowej Ameryce (23). Wzrostowi sprzyja wysoka wilgotność, dlatego rośnie głównie przy
brzegach zbiorników wodnych, a także w wilgotnych,
nasłonecznionych, skalistych miejscach zarówno na
glebie piaszczystej jak i gliniastej (21). Jest to roślina
wieloletnia, występującą w zwartych skupiskach charakteryzujących się obfitością liści. Ma pionowy korzeń główny oraz wykształca długą, smukłą, płożącą łodygę, gładką lub z włoskami w dolnej części. Na
łodydze znajdują się węzły, z których wyrastają liście o długim ogonku i małym przylistku. Liście są
nerkowate lub dłoniaste, zaokrąglone na wierzchołku, o karbowanym brzegu i mają gładką powierzchnię, z grubymi, promienistymi żyłkami. Kwiatostanem jest baldach złożony z 1–5 siedzących kwiatów,
które są małe, bezszypułkowe, białe, ciemno różowe
do czerwonawych. Owoce są małe, okrągłe lub owalne, o długości 8 mm (24, 25).
Głównymi substancjami czynnymi wąkroty azjatyckiej, prawdopodobnie odpowiedzialnymi za wielokierunkowe działanie biologiczne, są pentacykliczne
saponiny triterpenowe pochodne ursanu: centellozyd,
madekasozyd, azjatykozyd, scefoleozyd, bramozyd,
braminozyd, tankunizyd, oraz kwas azjatykowy, kwas
bramikowy, kwas tankunikowy, kwas madekasowy
i kwas centelikowy. W mniejszych ilościach występują izomeryczne oligoglikozydy triterpenowe typu
ursanu i oleananu, a mianowicie kwasy: ursolowy,

betulinowy, bramikowy, centelikowy, tankunikowy,
tankunizyd, bramozyd i braminozyd. Oprócz triterpenów stwierdzono, że wąkrota azjatycka zawiera
również flawonoidy (kwercetynę i kemferol), fitosterole (kampesterol, sitosterol i stigmasterol), kwas gulonowy, kwas ferulowy i kwas chlorogenowy, olejki
eteryczne (kariofylen, myrcen, humulen, bicyklogermakren i germakren) oraz oleje palmitynowy, lignocerylowy, stearynowy, linolowy i linolenowy. Ponadto wąkrota azjatycka jest bogata w witaminę A, C, K, E
oraz magnez, przy czym wartości odżywcze i lecznicze tej rośliny przypisuje się głównie obecności triterpenów (26). Surowcem pozyskiwanym z wąkroty
azjatyckiej są zarówno liście, jak i cała roślina z korzeniami. Skład chemiczny rośliny jest bardzo różnorodny i uzależniony od miejsca jej występowania.
Jako roślina lecznicza wąkrota azjatycka jest stosowana w tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej i tradycyjnej medycynie chińskiej w leczeniu różnych schorzeń m.in. w celu poprawy pamięci i leczeniu chorób
neurologicznych (27). Stosuje się ją również w leczeniu ran, chorób skóry takich jak trąd, łuszczyca i toczeń, a także w niektórych dolegliwościach, tj. wymiotach, biegunkach i gorączce (28, 29). W Indonezji,
w medycynie ludowej wąkrotę stosuje się w leczeniu
choroby wrzodowej żołądka, zapaleniu żołądka, stanach zapalnych wątroby i dróg moczowych (21). W Malezji wąkrota azjatycka jest spożywana na surowo, po
ugotowaniu w wodzie lub mleku kokosowym i zwykle
podawana jako przystawka z ryżem. W Indiach i Tajlandii w celach zdrowotnych z rośliny tej przyrządza
się sok lub herbatę ziołową. Na Sri Lance jest popularnym produktem odżywczym spożywanym na śniadanie, zwykle w postaci owsianki (26).
Zastosowanie terapeutyczne, przypisywane w dawnych czasach, potwierdzają obecne badania naukowe ujawniające potencjał terapeutyczny i mechanizm
działania wąkroty azjatyckiej. Dostępne wyniki badań
potwierdzają, że roślina ta wykazuje wiele efektów teraputycznych (30) co obrazuje tabela 3. W lecznictwie
weterynaryjnym wąkrota azjatycka stosowana jest

Tabela 3. Działania farmakologiczne substancji pozyskiwanych z wąkroty azjatyckiej (30)
Postać leku

Działanie farmakologiczne
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe, owadobójcze, przeciwzapalne, hepatoprotekcyjne,
przeciwłuszczycowe, przeciwtrądzikowe, przeciwwrzodowe, przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwcukrzycowe,
immunostymulujące, neuroprotekcyjne, kardioprotekcyjne, antyoksydacyjne, przyspieszające leczenie ran i owrzodzeń

Ekstrakty wodne
i alkoholowe

Tabela 4. Preparaty weterynaryjne zawierające w swoim składzie wąkrotę azjatycką
Firma
Eurowet
MP Labo

Nazwa preparatu
Tanaderm

Postać/wskazania producenta

Dostępność na rynku krajowym

spray / leczenie uszkodzonych opuszków palców

dostępny

Fyto-derm

spray / pielęgnacyjny na uszkodzoną skórę

dostępny

Dermidine

spray / pielęgnacyjny na uszkodzoną skórę

dostępny

Orexidine

płyn / do czyszczenia i mycia uszu

dostępny

TVM

Solipat

płyn / wzmocnienie odporności opuszek kończyn u psa

dostępny

Livisto

Chenidine

żel / pielęgnacja i regeneracja skóry po podrażnieniach i ukąszeniach przez owady
do stosowania u wszystkich gatunków zwierząt

dostępny

AUDEVARD

Ekyflex Repair Tendon

proszek / u koni ze schorzeniami ścięgien i więzadeł kiedy niezbędna jest poprawa jakości
odbudowy komórkowej (fibroblasty) oraz stymulacja syntezy kolagenu typu I i elastyny

dostępny
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leki weterynaryjne
najczęściej w dermatologii w leczeniu ran skórnych
i ochronie ran szytych, w leczeniu ropnego zapalenia
skóry, egzemie, regeneracji i pielęgnacji skóry (fałdy
międzypalcowe, wargowe, sromowe), regulacji mikroflory skóry i modzelach (tab. 4). Wyciągi z wąkroty azjatyckiej stosowane są u bydła, koni, kóz, owiec,
świń, królików i drobiu. Wąkrota azjatycka była stosowana do przyspieszenia gojenia ran już w starożytności. Dostępne wyniki badań potwierdzają słuszność takiego wykorzystania, ponieważ wykazano,
że wyciąg z nadziemnych części wąkroty azjatyckiej przyspiesza gojenie ran ciętych i oparzeniowych
u szczurów poprzez hamowanie stanu zapalnego, indukowanie syntezy kolagenu, aktywację angiogenezy, indukowanie rozszerzenia naczyń i zmniejszenie
stresu oksydacyjnego (31). Wykazano również, że asiatikozyd izolowany z wąkroty azjatyckiej przyspiesza
proces gojenia ran, zwiększa zawartość hydroksyproliny, pobudza proces syntezy kolagenu i angiogenezy
(32). Triterpeny izolowane z wąkroty azjatyckiej podane w iniekcji przyspieszają przebudowę kolagenu
i syntezę glikozaminoglikanów w szczurzym modelu
rany (33). Ponadto wykazano, że doustne podawanie
madekasozydu ułatwia syntezę kolagenu i angiogenezę w mysim modelu rany (32). Doustne podawanie
etanolowego wyciągu z wąkroty azjatyckiej przyśpiesza nabłonkowanie rany i szybsze zmniejszanie
się powierzchni rany (34). Wyciągi z wąkroty azjatyckiej stosuje się również z dobrym skutkiem w terapii
blizn, ponieważ występujące w niej substancje czynne
stymulują powstawanie tkanki bliznowatej poprzez
produkcję kolagenu typu 1; działanie to wspomagają właściwości przeciwzapalne substancji czynnych
występujących w tej roślinie (21).
Reasumując, miodla indyjska i wąkrota azjatycka
są roślinami leczniczymi znanymi i wykorzystywanymi od tysięcy lat w celach terapeutycznych i kosmetycznych u ludzi i zwierząt. Cechuje je wyjątkowo szerokie spektrum działania, głównie ze względu
na obecność wielu substancji aktywnych biologicznie. Wyniki współczesnych badań potwierdzają celowość stosowania tych roślin w medycynie weterynaryjnej. Nadal prowadzone są badania dotyczące ich
właściwości leczniczych i niewykluczone, że w niedługim czasie pojawią się na rynku nowe preparaty weterynaryjne opracowane na bazie wyżej opisywanych roślin.
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