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Mycotic mastitis in cows

Summaty

Fungal mammary gland inflammations occur sporadically, hut those havin
frequeit. Fungi resotiing from poor animal h5,gienie are usually considered
*uŚtitir. In gńeral, Cańaiaa yóast and Trichosporon genus are responsible

__veast genus are characterised by lveak invasiveness and thus infect only on
'rurrguT 

infections can occur in clinical or sub-clinical forms. Yeast mastitis in cows is associated with Prior
antibiotic treatment of bacterial mastitis. This paper clescribes the aetiology, pathogenesis, therapy and pre-

vention of mycotic mastitis in colvs.
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G r zyblcze zap a\enl,a wymien i a (m a s t i t i s my c o t i c a)

coraz częściej pojawiają się w stadach krów mlecz-

17). Choro n|ęrazzt7aczne straty

z powodu i mlecznej, zmian w
stiukturze wymienia, a nawet

Naj częściej izoluj e się z przypadkow m as t iti s my c o t i -

ca drożdżaki nalezące do rodzajow: Candida, Cryp-
tococcus, Rhodotorula t Trichosporon.

Drożdżaki są mikroorganvmamt szeroko rozpo-
wszechnionymi w przyrodzie występującymi w gle-
bie, wodzie, roślinach, nektarze kwiatów, owocach,
wydzielinach drzew.

Kolonie drożdży zrodzĄu Candida rosnąna pod-
łożach z krwią w temperaturzę 37oC przez 24-48 go-
dzin i mogą byó mylone z gronkowcami lub ziarnia-
kami. Podłozem rożnicującym jest podłoże Sabouro-

uda z dodatkiem antybiotyków (chloramfenikol, peni-
cylina, a) lonie grzy-
b'ów z da e, białe lub
żółtaw cji towatej. W

krów.



Tab. 1. Grzyby izolowane z gruczolu mlekowego krów (1-3, 6-7, 10-13, 16,20-22,24,26)

Najczęściej jednak grzybice pojawiają się po lęcze-
ntu m a s t i ti s antybiotykami. AnĘb ioĘki ap likowane s ą
często bez badań w kierunku antybiotykowrazliwości
albo tęż bez wykonania jakichkolwiek badań mikro-
biologicznych. Stosowanie dużych dawek antybioty-
ków (głównie tetracyklin, ale też penicyliny) powodu-
je obnizenie zawaftości witaminy A w organizmie i
prowadzi do niszczenia epithelium pęcherzykow i
przewodów mlecznych tkanki gruczołowej wymienia,
co w konsekwenoji ułatwia inwazję grzybow. Ponad-
to antybiotyki wyjaławiaj ągruczołmlekowy (brak więc
antybiozy między bakteriami a grzybami), obniżają
jego odporność i stymulują namnazanie się grzybow
(15,29).Interesujące wyniki na ten temat przedstawi-
li Lagenau i wsp. (16). W stadzie krów mlecznych, w
którym nie występ o w ały przy p adki m a s ti tis (b akteryj -
nego i g.rzybtczego tła) odsetek probek mleka surowe-
go zawieralącego grzyby wynosił 20oń, zaś mleko su-
r ow ę z fermy, gdzi e stwie r dzano pr zyp adki m a s t i t i s w
47,3 Yo było zanieczy szczone gr zyb ami. T ak duża r o ż-
nica wskazuje zdaniem autorów, że w stadach, w któ-
rych występują często schorzenia wymienia, poddaje
się seryjnemu leczeniu antybiotykami ,,na ślepo"
wszystkie zwierzęta, stwarzając przez to warunki do
namnażania się drozdzaków w mleku zdrowych krów.
Rozprzestrzenianie się choroby ułatwia podawanie
antyb iotyk ow pr zez s amych właś cici e l i zw ier ząt, kto -
rzy nie przestrzegając zasad higieny wprow adzająspo-
ry do wymienia. Zwraca się tez uwagę na obecność
grzybów w preparatach anĘbiotykowych wykonanych
i podawanych przez samych właścicieli krów. Takie
domowym sposobem wykonane preparaty są często
pr zy czyną m as titi s my c o ti c a (8).

Zapalenia grzybicze mogąprzebiegać w formie kli-
nicznej (ostrej, podostrej lub ptzewlekłej) albo pod-

klinicznej. W przebiegu klinicznym schorzenia nie
stwierdza się objawów patognomonicznych umożli-
wi aj ących o dró żni eni e zap alefi wymi eni a gr zybiczy ch
od bakteryj nych (I 5, 29).

Ostre grzybtcze zapalenia wymienia rozwrjają się
zwykle w ciągu kilku lub kilkunastu godzin i towa-
Tzyszy im obrzęk zakażonej ćwiartki. Zajęta ćwiartka
ma konsystencję gąbczastą. Skóra oraz tkanka pod-
skórna wymienia nie są zajęte procesem zapalnym w
zw iązku z czym obj awy b olu s ą słab e. Więks zo śó zw le -
r ząt wykazuj e lekką gorąc zkę 40 - 4 I " C, brak ap etytu i
wzrost liczby tętna. Wydzięlinamożę mieó zabarwie-
ntę szarożołte, z domieszką kJaczków śluzu, a nawet
krwi. W zmienionej zapalniewydzielinie wyczuwa się
charakterystyczny zapach droższy. Czasami pTzy en-
zootycznej infekcji grzybiczej wyczuwa się zapach
drożdży nawet w oborze, o czym sygnalizują właści-
ciele zwierząt.

Przewlekłe grzybicze stany zapalne wymienia ce-
chują się początkowo występowaniem kłaczków ślu-
zu w mleku, po pewnym czasie zmianorganoleptycz-
nych w mleku nie obserwuje się, Badaniem klinicz-
nym można stwierdzić w miĘsza gruczołubardzo licz-
ne i drobne ogniska zwłóknień. Węzły chłonne nad-
wymieniowe mogąbyć powiększone, a ściany zatoki
mlecznej w odróznieniu od ostrych zapalehbakteryj-
nych nie wykazują odchyleń od normy (15,29).

Zapalenia podkliniczne utrzymują się z reguły bar-
dzo długo i poza zwiększoną liczbąkomórek soma-
tycznych i obecnościądtożdżaków w mleku brak jest
innych zm|an.

Powyższe objawy występują przy grzybicach wy-
mi eni a wywoływa ny ch pr zez gr zyby z r o dza1 ow C a n -
dida (gł. C. kefyr) i Trichosporon. Ostry i ciężkiprze-
bieg ma natomiast kryptokokoza wymienia wlłvołana



mlekowego tego grzyba.
D e cy duj ąc e znac zęnte w r o zp o zl7aniu grzyb i cy wy -

mienia ma badanie mikrobiolo glczfie (mikologiczne).
Do obecności grzybow w mleku na|eży podchodzić
bardzo ostroznie, bowiem w związktlz ich ubikwitar-

bów w mleku pęcherzykowyffi, pozyskanym z ostat-
nich strug mleka.

D o 1 e c z eni a zap aleh gr zyb tczy ch należy pr zy stry ić

lecz jego stosowanie ografiIczazbyt wysoka cena. Do
kiltu ewiartek podawano roztwór nystatyny z dodat-
kiem 1-3 ml Ioń Clotrimazolu; we wszystkich przy-
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