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Review

Infekcje gruczołu ntlektlwego u krów wywołane
przez gtzyby są od końca lat 40-tych coraz częściej
opisywane, zewzg|ędl na ich rrasilające się wysiępo-
wanie. Z dany chp i śrn i ennic twa wynika, ze gr zyby sta,
nowiączynnik etiologiczny od 2 do 13% zapa|eńwy-
mion krów (6, ],6,28, 37). Do najczęściej izcllowa-
nych należ ą drożdżakt z r odzaja
cocclls, Rhodotoru]a, Torulopsis, ,

37,36, 4I). Candida spp. jako czynnik wyrvołujący
zapalenie stwierdzono aż w 95,5o/o przypadków ma-
stitis mycotica (I0). Czyirnikiem etiologicznym tego
schorzenia może być od 30 do ponad 40 gatunkow
drażdżakow (24,38), Drożdżakt w odróźnieniu od
bakterii dostają się do gruczołu mlekowego wyłącz-
nie drogą galaktogerrną. Zródłem zakazeniajest oto-
częnię zwierząt, w szczególności zaś zbutwiała sło-
ma, pokryte pleśnią siano oraz liście uzywane jako
podściółka (J ,20,36). Drozdżaki występują takze na
Śkórze wymienia i strzyków, zasiedlająkanał strzyko-
wy oraz mogąpochodztc z zakażonych kubków udo-
jowych i sprzętu weterynaryjnego (7, ż5,26).

urazów, infekcji bakteryjnych lub podawania dowy-
mieniowego różnych lekow (31, 40). Zakażenta grzy-
bicze najączęsto zwtązek z długotrwałym podawa-
niem dowymieniowo antybiotykó w (7, 26, 12). Czy n-
nikiem stymulującym namnażante grzybów przy an-

tybiot1,ftglęT aantagonistycznej flory
bakteryjnej, Eruczołowej inabłonka
w witaminę e działanle antybiotyku
(9,25). Na wystąpienię choroby mająrownież wpływ
zjadliwclść zara:zka oraz stany obniżonej orlporności
zwierzęcia (I3,42).

postać grzybiczego zapalenia wymienia (40). Ze wzglę-
du na małątnwazyjność C'andida,które najczęściej są

każeniach bakteryjnych. Zakażona ćwiartka jest za-
czerwieniona, gofąca, napięta, konsystencji gumowa-
tej. W odróżnieniu od zapaleń bakteryjnych skóra na
objętej pfocesem chorobowym ćwiarlce jest przesu-
walna i nie wykazuje objawów zapalenia(9). Grzybi-
cze zapa\e,nie wymieni a może przebiegac z nlęznacz-
nąbolesnością (20) i zwykle brak jest odczynu ze stro-
ny nadwymieniowych węzłów chłonnych (9). P rzew aż-
nie dochodzi też do znacznęgo spadku wydajności
mlecznej chorej ćwiartki. Wydzielina mleczna wyka-

rvydzielinie wyczuwa się zapach drożdży (9, 20), Ob-



j awom mi ej s c owym czę sto tow arzy szy krótkotrwała,
wysoka gorączka (do 42'C). Nawroty gorączki mogą
pojawiać się co kilka dni imoże im towarzyszyćltra-
ta apetytu. Postać przewlekła grzybtczego zapalenta
wymienia może być zejściem procesu ostrego, lub też
od początku schorzenie przybiera taką postać. Cha-
rakteryzuje się brakiem objawów ogólnych, przy sŁa-
b o wyrażony ch zmtanach miej scowych. B adaniem kli-
nicznym mo żna stwierdzić w mtĘszu gnlczołu Iiczne
drobne zwłóknienia lub mięsiste stwardnienie tkanki
gruczołowej (25). Mleko początkowo moze zawtetac
I<łaczki śluzu, a po pewnym czasie nie wykazuj ę zmlan
o rgan o l epty c zny ch. W wi ęks zo ś ct pr zy p adków zap a-
lenia wymienia wlłvołane go przez C an di da spp. w cią-
gu 2-4 tygodni dochodzi do spontantcznego ustąpie-
nia objawów klinicznych, podczas gdy siewstwo
drożdżakow możę utrzymac się jeszcze przez kilka
miesięcy (5, 26, 30, 36). Rzadko spotykane infekcje
Cryp t o c o c c u s n e o form an s pt ow adzą natomi ast do c i ęż-
kich postaci mastitis, których następstwem są trwałe
uszkodzenia wymienia (3 5 ). Zasiedlenie gruczołu mle-
ko we go dr o ż dżakami mo ż e pr zebte gaó p o dkl ini czni e
i uzewnętrznia się jedynie spadkiem wydajności mlecz-
nej . Grzyb icze zap alenie wymien ia można p o dejrze-
wać w przypadku braku popra!\ry po dowymienionym
podawaniu antybiotyków. Nie observuje się przy Ęm
wyraźnego pogłębiania zmian w tkance gruczołowej.
Podstawą rozpoznania mastitis mycotica jest badanie
mikologiczne.

Mimo, iz omawiane schorzenie stanowi istotny pro-
blem w praktyce weterynaryjnej, do chwili obecnej
zarówno w Polsce, jak i za granicą nie opracowano
w pełni satysfakcjonującej metody leczenia. Brak
również leków opracowanych specjalnie dla celów
weterynaryjnych, które spełniałyby cechy dobrego
leku dowymieniowego. Stąd konieczność sięgania w
terap ii gr zybic zy ch zap aleń wymieni a u krów p o leki
stosowane w medycynie ludzkiej do Ieczenia grzy-
bic układowych i skómych.Z wyjątkiem mastitiswy-
wołane go pr zez Cryp t o c o c c u s, zap aleni a wywołane
przez drożdżaki ustępują czasami samoistnie. W ta-
kich przypadkach 3-4-krotne w ciągu doby zdajanie
mleka po wcześniejszym podaniu oksytocyny przy-
spiesza wyleczeni e . W przyp adkach o strych m as ti ti s
możę dochodzió do zastoju mleka w tkance gruczo-
łowej, a następnie w wyniku ucisku do atrofii lub
degeneracj i nabłonka wydzielnic zego 1 nieodwracal-
nego spadku mleczności. Dlatego w takich przypad-
kach zalęca się, oprócz częstego dojenia, podawanie
leków przeciwgrzybiczych (41). W postaciach prze-
wlekłych dowymieniowe stosowanie leku przeciw-
gr zybicze go p owo duj e szyb szą e l iminacj ę dr ożdża-
ków i przyczynia się do utrzymanta wydajności
mlecznej. W przypadku infekcji mieszanych bakte-
ry jno - gr zybtczy ch leki prz e c i w gr zybic ze p o daj e s i ę
razem z odpowiednim antybiotykiem (40). Ogólnie
zfiane trudności w leczeniu grzybtczych zapaleń wy-
mienia należy wiązać przede wszystkim z tym, że

wiele stosowanych środków leczniczych nie jest w
sposób zadow alający tolerowany ch przez wymię.
Odnosi się to w pierwszym rzędzie do chemiotera-
p etltyków pr zeznaczonych do miej s c owe go leczenia
grzybic skórnych oraz makrolidowych antybiotyków
polienowych, które sprawdziły się w medycynie czło-
wieka, jednak przy podaniu dowymieniowym powo-
duj ą znaczne p o drażnienie gruc zołu mlekowe go . P rzy
tym tolerancja wymienia na pteparat zależy w du-
żym stopniu od stężenia w jakim lek musi być poda-
wany aby uzyskać efekt leczniczy, Podrażnienie wy-
mienia prowadzi do uszkodzeń śluzówki i obrzęków
dotkniętej ówiartki, a następnie zrostów w systemie
przewodów mlecznych (40).

Ze względu na różnorodność gatunkową drożdża-
ków izolowanych z pr zyp adkow m a s ti ti s myc o ti c a sto -

s owany do ich lęczęnia pr ep ar at powinien, p oza dobr ą
tolerancjąze strony wymienia, posiadaó szerokie spek-
tntmdziałaniaprzymożliwieniskimstężeniusubstan-
cji czynnej (8,40).

Pierwsze opisane metody lęczenia zapalen wywo-
łanych przęz drożdżaki polegaĘ na stosowaniu chi-
nosolu, f,roletu krystalicznego (26) oraz preparatów
rtęci (35), która w badaniach in vitrowykazuje dosko-
nałe właściwości fungistaĘczne (8). Dwie pierwsze
metody nie dawały jednak efektu terapeutycznego na-
tomiast preparaĘ rtęci ze względu na wysokątoksycz-
nośó nie mogąbyć stosowane w leczeniu zapaleń gru-
czoŁl mlekowego u krów.

Powszechnie znane jest stosowanie do ogólnego
Ieczenia mastitis mycotica jodkllpotasu, który podaje
sięperosw ilości 10 g dziennie przez 14 dni (25). Po
dowymieniowym podaniu 40 ml roztworu jodu na
cwiartkę wymienia (2 gl<ry sztaków j odu rozpuszczone
w 30 ml eteru i zmieszane z 1500 ml oleju mineralne-
go) pozytywne efekty uzyskano §lko u części lęczo-
nych krów (15). W licznychprzypadkach dochodziło
do uszkodzenia nabłonka wydzielntczego (37)

We Włoszech w leczeniu około 1000 przypadków
mastitis mycotica zastosowano kwas undecylenowy
(2). Podawano go dowymieniowo w po st act 0,3%o r oz-
tworu przygotowanego w sterylnej wodzie desĘlowa-
nej, Ta metoda okazaŁa się skuteczna, nieszkodliwa
dl a zw ier ząt i łatw a w s to s ow an iu. S zc ze golnie w r aż-
liwe na kwas undecylenowy byĘ Candida spp. i Tbru-
l op s i s spp. N atom iast dr o żdżaki z r o dzaju C ryp t o c o c -
cus okazaĘ się oporne,

D o leczeni a m a s ti ti s na tIę dr o żdżaków próbowano
wykorzystać polimyksynę B. Jest to antybiotyk poli-
p eptydowy, dziaŁaj ący główni e na b akterie gram-uj em-
ne, ale obserwowano również jego działanie grzybo-
bojcze (3). W badaniach in vitro stwierdzono całko-
witąutratę skuteczności tego leku w mleku - najmniej-
sze stężenie hamujące (MIC) wynosiło powyżej 1000
pgiml. Utraty skuteczności nie zaobserwowano jed-
nak podczas stosowania tego leku u zwterząt (3, 40).
W leczeniu masti ti s mycoti ca polimyksyną B uzyski-
w ano b ar dzo r ó żnę wyniki (I I, 2 6) . Ni ektórzy autor zy



(4I) zalecajądowymieniowe podawanie leku w przy-
p adku p o dej rzenta j e dno cze sne go występ owa nia c o ] i,
mastitis (500 tys. j. na ćwiartkę wymienia trzykrotnie
w odstępach24 godzin). Inni (27)wskazująna możli-
wość wyko rzy stanta sulfametoksypirydaąmy w lecze-
niu mastitis wyrvołanego przez Candida krusei, Lęk
można p odawać p arenteralnie w dawce 22 mglkg m.c.
pr zęz 2 -3 dni. U p ołowy le czonych zw -s,er ząt ob s erwo -

wano ustąpienie obj awów klinicznych zap alenta,
W 1950 r. do leczenia grzybtc u ludzi wprowadzo-

no antybiotyki polienowe: nystatynę, natamycynę i
amfoterycynę B (18). Od 1970 r. stosuje się w lecznic-
twie syntetyczne pochodne imidazolu, uwazane obec-
nte za najbezpieczniejszą i najskuteczntejszą grupę
leków stosowanychw zwalczaniu grzybtc (18). Nie-
które ztych leków - nystatynę, amfoterycynę B, nata-
mycynę, pochodne polifunginy, klotrimazol, mikona-
zo1- wykorzysĘe się w terapIt grzybiczego zapale-
nia wymienia u krów (5, 14, 22, 33, 37, 4l). Skutecz-
ność ketokonazolu i tiokonazolu przeciwko grzybom
wyizolowanym z przypadków mastitis badano in vi-
tro (I,4,I0,39).

Nystatyna j e st antyb iotykiem p olienowynr, działa-
j ącym grzyb o statyczn ie lub grzyb ob ój c zo w zależno -
ści od stężenia (I7). Działa ona silnie drażniąco na
gruczoł mlekoury (3). Jednak ze względu na dobrą sku-
teczność w stosunku do Candida spp. (MIC 0,25 pgl
ml - 8,0 pglml) i niewielkie straty aktywności w mle-
ku (3) jest ona stosowana (8, 19, 25,4I), a szczegóI-
nie polecana w leczeniu podklinicznych i przewlekĘch
mastitis na tle grzybtczym (41). Nystatynę podaje się
dowymieniowo w dawce 250 tys, j. w 50 ml wody
destylowanej, nie przekraczając 500 tys. j. na gruczoł
mlekowy, Zabteg powtarza się trzykrotnie co ż4 go-
dziny (25,4I),

Amfoterycyna B jest jednym z najsilniej działają-
cych ale jednocześnie bardzo toksycznym lekiem sto-
sowanym do leczenia grzybic. Charakteryzuje się do-
brym fungistycznym dztałantemw stosunku do wielu
drożdżakow (MIC w zakresie od 0,013 trrglml do 0,4
pglml) (3, 15). Stwierdzono znaczny spadek jej sku-
teczności w mleku (3), Po podaniu dowymieniowym
nawet niewielkich dawek amfoterycyny B występo-
wało silne podrażnienie tkanek wymienia i złe samo-
poczucie zwierząt (I5, 32). Proponowane leczenie
zapaleń w;,łvołanych przez drożdżaki polega na do-
wymieniowym podawaniu 50 ml roztworu amfotery-
cyny B (o stężeniu 1 mg substancji czynnejlml) dwa
Iazy w odstępach 24 godzin (a0)" Nie należy przel<ra-
czać 50 mg leku nazwierzęw ciągu doby (a0).

Natamycyna w badaniach in uifuowykazywała dzia-
łanie grzybostaĘczne w stosunku do rożnych drożdża-
ków, ale MIC był znacznie v,ryższy (2 pglml - 32 p,gl

ml) niż przy nystatynie i amfoterycynie B (7). Lek
wykazyw ał j edynie nleznaczny spadek skuteczności
w mleku (3). Pruy dowymieniowym podawaniu 100
mg natamycyny na ćwiartkę wymienia stwierdzono
dobrą tolerancj ę tkanek wymienia (32).

Dobre wyniki terapelĘczne uzyskuje się stosując
sól cholinową N-glukozylopolifunginy i sól N-mety-
loglukominową N-glukozylopolifunginy (22). Są to
antybiotyki polienowe, które nie weszły do szerszego
użytku w medycynie i weterynarii. Podawano je do-
wymieniowo w dawce 200-300 mg (rozpuszczonew
100 ml wody redestylowanej) dwa razy dziennie lub
w dawce 400 mg raz dzięnnie po wieczornym udoju,
ptzez 4 kolejne dni. Oba ieki były dobrzę tolerowane
przeztkanki wymienia (2 1).

Klotrimazol j est syntetyczną pochodną imidazolu o

s z erokim sp ektrum p r ze clw grzybicze go działania (I7 ),
Badania in vitrowykazaĘ wysokąwrażliwoś c drożdza-
ków wyizolowanych zprzypadkow zapaleń wymion
na klotrimazol (23,30). W niskich stężeniach działa
grzyb o statycznie natomiast w wys okich gr zyb ob ojczo
( 1 2). Minimalne stężenie klotrimazolu hamuj ąc e wzrost
drożdżakow waha się w granicach od 0,06 pglml do
0,09 p g/ml (23 ). Klotri mazolpodawany dowymienio-
wo, wedfug jednych autorów byłniedrażniący w daw-
ce do 400 mg na ćwiartkę wymienia (32) natomiast w
badaniach innych powodował silne podrażnienie tka-
nek wymienia (19). Za\ęca się dowymieniowe poda-
wanie klotrimazolu w dawce nie większej niż 100-200
m8 na ćwiartkę wymienia i nie więcej ntż 400 mg na
krowę w ciągu doby (41), 2-3 krotnie w odstępach 24-
godzinnych .IJżywa się 1% roztworrr klotrimazolu. Do
lęczęnia m a s ti ti s myc o ti c a wykorzystyrvano równiez
gotowy preparat tego leku - Canesten w postaci 10ń

zawiesiny lub kremu (41).
Mikonazol był z powodzeniem zastosowany w te-

rapii zapalenia wymienia na tle Aspergillus fumigatus
oruzdrożdżaków (14, 37). Podawanie do chorej ćwiart-
ki 50-100 mg mikonazo\u rozctęńczonego w 60 ml
sterylnej wody destylowanej po każdym z ośmiu ko-
lejnych dojów spowodowało wyleczenie w 80% przy-
padków mastitis wywołanych przez drożdżaki (37).
Śtwierdzono opomość Candida krusei na tęn lek (3 7).

Stosowano także leczenie polegające na podawaniu
mikonazolu (100 mg) do tętnicy sromowej zewnętrz-
nej i dodatkowo 100 mg w 50 ml płynu flzjologiczne-
go dowymieniowo ( 1 4). Terapię prowadzo no przez trzy
kolejne dni. Ustąpienie obj awów ogólnych zapa\enia
wymienia na tle Aspergillus fumigatus obserwowano
już po 24 godzinach od rozpoczęcialeczenta. Poda-
wanie mikonazolu do tętnicy dostarczającej krew do
wymienia pozwalaŁo osiągnąć wyższe stężenie lekuw
tkankach wymienia,

Ketokonazol ma szeroki zakres działanta przeciw-
grzybtczego i w medycynie jest stosowany w przypad-
kach grzybic opornych na inne środki (I7). In vitro
ketokonazol wykazuj e wyższą od nystatyny aktywność
w sto sunku do grzybów wyizo lowa ny ch z klinicznych
przypadków zapaleh wymion u krów (30, 39). W ba-
daniach własnych minimalne stężenie ketokonazolu
hamujące wzrost badanych szczępow drożdżakow
mieściło się w granicach od 0,I2 p,glml do 1,5 pglml
(39). Wzrost zdecydowanej większości szczepów



(8I,4%) był hamowany jlżprzy stężeniu 0,12 p,glml
- 0,25 slglml (39). Stwierdzono, ze ketokonazol luła-
twia eliminację drożdżaków przez granulocyty obo-
jętnochłonne (4).

Tiokonazol w przeciwieństwie do innych imidazoli
działa grzybobójczo w niewysokich stężeniach (1).
Minimalne stężenie hamujące wzrost drożdżaków z
r o dzaju C an d i d a w yiz o l owanych z kltntc znych p o s ta -

ct mastitiswynosiło od 0,03 slglml do 4,0 pglml (10),
Ocenia się, ze tiokonazol posiada największą w po-
równaniu do innych pochodnych imidazolu, aktywno ść
w stosunku do Candida spp, (29,34).

Reasumując na\eży stwierdzić, żęznalęzienie i opra-
cowanie dla celów weterynaryjnych leku przeciwgrzy-
biczego, który spełni cechy dobrego prepafatu dowy-
mieniowego, wymaga dalszych intensywnych poszu-
kiwań. Do chwili obecnej dostępność odpowiednich
1 eków pr zeciw gr zybic zy ch, i ch c ena or az br ak wła ś c i -

wej tolerancjt ze strony tkanek wymienia czyniąIe-
czenię wyjątkowo trudnym. Wiąże się z tym koniecz-
no ś ć zapob ie gania m a s ti ti s myc o ti c a pr zez e liminacj ę
czynników predy sp onuj ących, a więc r o zw ażne i pr o -

wadzone pod kontrolą lekarsko-weterynaryj ną sto so-
wanie antybiotyków, używanie sterylnego sprzętu do
zabtegow na wymieniu, higienę doju oraz właściwe
warunkiutrzymaniazwterzątzeszczegolnymuwzględ-
nieniem stosowania paszy i ściółki o właściwej jako-
ści.
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