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Dermatofiloza (streptotrichoza) jest to wysiękowa cho-
roba skóry o ostrym lub przewlekĘm przebiegu ( 1, 8, 1 4).
Często rozpoznawana jest w określonych regionach świata
ubydła (1, 1l), notowanajestrówniezu owiec, kóz(7 ,I0),
koni (9, 1 3), wyj ątkowo stwierdzana była równiez u psów
i kotów (4) oraz u ludzi (3). Czynnikiem etiologicznym
jest barwiący się dodatnio metodą Grama Dermatophilus
congol ens is (1). Za tozprzestrzenianie choroby odpowie-
dzialne są stawonogi (1). Potwierdzono występowanie
związku p om iędzy zakażeniami D e r m a t o p h i lu s c o n g o l e n -
s ls a infe stacj ąkleszczy (1, I 2) . Zakażenie lłatwi aj ą wsz e l-
kie v azy mechaniczn e doty cząc e skóry. Chorob a \\rystę-
puje głównie w krajach o ciepłym klimacie, |iczne przy-
padki notowane sąw Zimbabwe (I),Tanzanii (7), Etiopii
(14) i Australii (6). Kliniczna forma ma tendencję do
występowania sezonowego w okresach o zwiększonej
wilgotności (1), co związane jest z nasiloną aktywnością
ruchową zoospol. Po wniknięciu do głębszych warstw
naskórka (do warstwy podstawnej) zoospory tworząpo-
dzielone formy nitkowate. Wnikając do głębszych warstw
skóry p owoduj ą reakcj e zap alną. Wysięk, który wówczas
powstaje, wraz z komórkami martwiczymi gromadzi się
na sierści zwierzal i powoduje powstanie dość charakte-
rystycznych strupów o barwie żółto-brązowej (7). Po usu-
nięciu słabo przylegajapego do podłoża strupa widoczne
są obszary bezwłose pokryte wysiękiem ropnym ( 1 4). Ob-
jawy kliniczne choroby u bydła najczęściej lokalizują się
w okolicy lędźwiowej oraznaprzedpiersiu (1). Spotyka-
ne sąrównieżprzypadki. w których zmiany dotyczątylko
powierzchni zginaczowych kończyn (12). Często wystę-
pują sytuacje, w których objawy te mają charakter uogól-
niony i obejmującałe ciało zwierzęcia (1). U kozzmiany
występująwokół uszu, na głowie, na granicy warg, mosz-

nie i dystalnych częściach kończyn (7). U owiec umiej-
scowione są najczęściej na głowie, szyi, grzbiecie i bo-
kach ciała (10). U kotów dermatofiloza, może powodo-
waó powstawanie głębokich ropnoziarniniakowych zmian
z Bllorzenięm przetok, ktore najczęściej lokalizują się
w okolicy węzłów chłonnych podkolanowych (a). Smier-
telności w przypadku tej choroby z reguĘ się nie stwier-
dza (I), lecz l zw ierząt gospodarskich choroba ta może
w sposób istotny wpływać na efekty produkcyjne, co wa-
runkowane jest prawdopodobnie, notowanym na tle zmian
wtómych, świądem (8, 12).

Rozpoznanie choroby opiera się na wykazaniu obec-
ności mikroorganizmu w preparatach odciskowych i na
badaniu mikrobiologicznym. Materiał powinien zostaó
pobrany ze zmian o charakterze ostrym z wyrażnym
wysiękiem. W preparacie cytologicznym widoczne są roz-
gałęzione.nitki o średnicy 1 pm. Podzielone są one
poptzecznie na ziamiakowe spory co prowadzi do po-
wstania łańcuchów składających się z 2 do 8 rzędów
okrągłych komórek. Nitki takie mają grubość ok. 3,5 pm
(2), B akterie wykazuj ą charakterysĘc zny podział podŁuż-
ny i poprzeczny:W prz:7padku tej choroby należy pamię-
tać,żemoże onadoĘczyć równiez człowieka, choó takie
przypadki nie są zbyt często notowane. G-pą zawodo-
wą która jest szczególnię narażonana wystąpienie zmian
klinicznych, sąlekarze weterynarii (4). U ludzi choroba
ta manifestuje się w postaci łusek, strupów, i lokalizuje
się głownie na dłoniach.

C elem pracy było potwie r dzęnie występowania derma-
to fi 1o zy u by dła mlecznego w re gioni e Lub e l s z c z y zny, opi-
sanie procedur diagnostyc zny ch oraz postępow ania lecz-
niczego, ktore nie wpływałoby na zaburzęnia produkcji
mlecznej.



Materiał imetody
Badania przeprowadzono w stadzie liczącym 8 szfuk bydła

mlecznego rasy ncb. Podstawąpodjęcia badań było stwięrdzenie
u 3 sztuk w wieku 5-7 lat nietypowych zmian skornych, którym
towarzyszył świa.d o różnym nasileniu. Zwierzęta ze zmianami
klini cznymi wyk azyw aĘ nieznaczly sp adek ap ety hl pr zy zacho -
wanym pragnieniu oraz obnizenie wydajności mlecznej o ponad
30%o. Tak w okresie początkowym, jak i w momencie podjęcia
badań parametry ogólne nie odbiegały od przyjętych norm. Sys-
tem zywienia w badanym stadzię krów w dłuższym okresie nie
ulegał istotnym zmianom tak pod względem składu, jak i ilości
oraz częstości podawania paszy. W dziennej dawce żywieniowej
krowy otrzymlvały: siano, śrutę jęczmienną lub pszenną oraz
kiszonkę z wytłoku i liści buraków cukrowych, a także dodatki
mineralno-witaminowe. Zwierzęta miały stały dostęp do wody
(poidła automatyczne). Krowy utrzymywane były w systemie
uwiązowym, ściołowym (słoma). Obornik usuwano z pomiesz-
czeniaręcznie. W oborzę w oklesie prowadzonych badań pano-
wał półmrok, wysoka wilgotność (krople wody ściekające po ścia-
nach) i podwyzszona temperatura.

Do badań laboratoryjnych od zwlerzal chorych pobrano wło-
sy, zeskrobiny zpowierzchownych i głębokich warstw zmienio-
nej skóry aszczególnie strupy. Z miejsc zmienionych, gdzie wy-
stępowała duza wysiękowość wykonano preparaty odciskowe. Od
zwierzęcia z nalbardzie1 nasilonymi objawami klinicznymi po-
brano również p o uprzednim miej s cowy m znięczulęniu nas ięko -
wym, przy pomocy trepana biopsyjnego o średnicy 5 mm, wyci-
nek skóry do badania histopatologicznego, który następnie utrwa-
lono w 10% obojętnym formolu orazzabarwiono hematoksyliną
i eozyną. W celu diagnostyki róznicowej wykonano badanie ho-
dowlanę na podłozu agar z krwią w temp. 37"C, w warunkach
tlenowych otaz w atmosferzę 5% CO, (2, 1).

Wyniki iomówienie
Zmiany o chaTakterze strupów, wyłysień, grudek oraz

guzków występowałyna skórze w różnych okolicach cia-
ła badanego zwlerzęcia. Najwięcej wykwitów stwierdzo-
no u krowy w wieku 7 latizlokalizowane były one głów-
nie na szyi, grzbiecie i kończynach miednicznych(ryc 1)
Strupy byĘ łatwe do usunięcia, a pod nimi widoczne byĘ
głębokie nadzerki pokryte wysiękiem lopnym, który zle-
piał włosy, prowadząc do powstania charakterystycznych
tzw. pędzli malarskich. Podobne objawy kliniczne lokali-
zujące się tylko na szyi, choc słabiej ..uq.ilażone, stwier-
dzono l ż p o zo staĘ ch zw ier ząt. P i erwsz e obj awy klini c z-
ne u krowy z najsilniej wyrazonymi zmianami wystąpiły
około 2 tygodnie wstecz (początek kwietnia), a objawy
uż pozostałych osobników pojawiły się kilka dni przed
podjęciem badań. Zmiany chorobowe o podobnym prze-
biegu klinicznym występowały w gospodarstwie przed
kilkoma miesiącami i dotyczyły dwoch krów, u ktorych
po zastosowaniu antybiotyku w kuracji zasuszeniowej wy-
mienia, okresowo ustąpiły.

Badanie zeskrobin zę zmienionych obszarów powłoki
skórnej dało wynik ujemny, nie stwierdzono detmatofi-
tów i pasozytów zewnętrznych. W preparatach odcisko-
wych barwionych metoda Diff-Quick stwierdzono wystę-
powanie nitkowatych łańcuszkow bakterii ułozonych
z 2-4 rzędow komórek o barwie granatowej , co j est obra-
zem charakterystycznym dla infekcji wywołanej przez
D. congolensls. Barwienie tych preparatów metodą Gra-
tnawykazało, żebakterie są Gram-dodatnie. W prepara-
tach obok opisanych form bakteryjnych odnotowano licz-
ne granulocyty obojętnochłonne (ryc. 2).W pierwszych

Ryc. 1. Rozmieszczenie zmian na powierzchni ciała zwierzę-
cia. Widoczne wyłysienia, strupy oraz guzki

hodowlach na agarze z klwią
uzyskiwano mieszaną florę
bakteryjną a po licznych pa-
sażach wyizo lowano b akterie
w czystej kulturze. W hodowli
na podłozu agarowym z krw ią
prowadzonej w temperaturze
37"C w atmosferze 5Yo CO.
po 48 godzinach stwierdzonó
wzrost bakterii w postaci
drobnych kolonii, silnie przy-
legających do podłoza, o bar-
wie szaro-białej otoczonych
strefą hemolizy. Po kolej nych
48 godzinach kolonie zmieni-
Ę barwę na szaro-żołtą. W ba-
daniu mikroskopowym mło-
dych kolonii stwierdzono roz-
gałęzione nitki mierzące oko-
ło 1 pm. W preparatach ze
starszych kolonii nitki ulega-

Ryc. 2. Charakterystyczne
łańcuszki D. congolensis.
Barwienie met. Diff-Quick,
pow. 100 x

ły pogrubieniu do około 5 pm i zawierały od 2 do 8 rzę-
dów ziarniakowych kolonii. Cechy morfologiczne wyizo-
lowanych bakterii były zbliżone do opisanych ptzez in-
nych autorów (13). Bakterie byĘkatalazododatnie i nie-
kwasooporne. W obrazie histopatologicznymzaobserwo-
wano akantotyczny rozrost naskórka z cechami zwryrod-
nienia balonowatego oraz ogniska rozllżnionych keraty-
nocytów typowych dla obrazu mikroskopowego gąbczas-
tości. Ponadto w powierzchniowych warstwach naskórka
widoczne byĘ obszary martwicowe oraz wysięk surowi-
czy z obecnością neutrofili, Istotny element strrrktury mi-
kroskopowej stanowiły liczne nacieki zapalne zlokalizo-
wane wokół mieszków włosowych, gruczołów łojowych
otaz naczyi krwionośnych, złożone głownie z komórek
j ednojądrzasĘch oraz granulocytów kwasochł onny ch. Za-
obsetwowano równiez rozlegĘ obrzęk skóry i tkanki pod-
skórnej. Zgodnie zbadaniami Msami i wsp. (7), w bada-
niu histopatologicznym skóry stwierdza się w przypad-
kach dermatofilozy rożne nasilenie zmianw postaci: hy-
perkeratozy,parakeratozy,ortokeratozy,zapaleniamiesz-
ków włosowych oraz obecności nacieków zapalnych
(.yc. 3). Moze być równiez widoczna maftwica w war-
stwie ziarnistej. Niekiedy obserwowane sąrównież typo-
we formy D. congolensis o kształcie nitkowatym.
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Ryc. 3. Naciek komórek jednojądrzastych zlokalizowany
wokół mieszków włosowych, gruczołów łojowych i naczyń
włosowatych. Barwienie hematoksyliną i eozyną, pow. 200 x

Dermatofiloza jest chorobą która występuje głównie
w ciepłym klimacie, a jej przypadki nie były do tej pory
opisywane w Polsce. Warunkiem jej wystąpienia w bada-
nym stadzie mogły być złe warunki zoohigieniczne,zbyt
wysoka temperatura i nadmierna wilgotność w oborze.
W przypadku występowania objawów klinicznych wska-
zlljących na dermatofilozę, takich jak opisane powyzej,
w rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić: derma-
tofitozę, inwazje Chorioptes bovis, inne infekcje wywo-
łane drobnoustrojami zrodzaju, Nocardia i Streptomyces.
Postawienie właściwego rozpoznania wymaga rygory-
stycznego wykonania szeregu badań dodatkowych po-
twlerdzających, jak i wykluczających inne potencjalnie,
przebiegające z podobnymi objawami klinicznymi cho-
roby. Rozpo znanięlnozna uzyskać po tzolacjidrobnoustro-
ju, jak też rta podstawie jego obecności w preparacie cy-
toiogicznym. Badanie cytologiczne moze być w wielu
przypadkachniewystarczającewzwiązkllzęznacznątrud-
no ś c i ą znal,ezienia charaktery s ty czny ch,,łańcus zkowa-
tych" form bakterii, jednak znalęzięnte ich jest wystar-
czające do postawienia diagnozy (5). Do barwienia pre-
paratów można zastosować jedną z powszechnie stoso-
wanych metod: Wrigh-Giemsy (Diff-Quick), Giemzy,
barwienie błękitem metylenowym lub met. Grama (2,9).
Badanie histopatologiczne nie jest charakterystyczne, o ile
w preparacie nie zostaną zna\ezionę nitkowate formy
D ermat op hilus c o ngo l ens is, Można j edynie zaobserwo-
wać różny skład komórkowy nacieków zapalnychw za-
lezności od czasu tr,wania procesu zapalnego. W począt-
kowej fazie pojawiają się komórki tuczne, następnie neu-
trofile. W stanach przewlekłych dominująnacieki komó-
rek jednojądrzastych. W badaniach własnych stwierdzo-
no obecnośó w preparatach neutrofili w naskórku, nato-
miast nacieki zapalne w okolicy mieszków włosowych,
gruczołów łoj owych i naczyń złożonebyĘ rkomórek j ed-
noj ądrzastych. Zaobserwowane zmiany mikroskopowe
pr zemaw iŃy za pr zewlekĘm charakterem pro c e su, c o p o -

h,vierdzono danymi z wyrviadu. Ponadto w sporządzonym
preparacie stwierdzono podobne cechy, jak opisywane
przezMsami i wsp. (1),tJ. hyperkeratozę, akantozę, gąb-
czastość i zwyrodnienie balonowate keratynocytów, ognis-
ka martwicy, obrzęk skóry i tkanki podskórnej. Dodat-

kowym elementem, o czymnie donosili wymienieni"au-
torzy, byŁa obecność nacieku granulocytów kwasochłon-
nych. Nalezy pamiętać równiez o potencjalnym niebez-
pieczeństwie, jakie stanowią te przypadki dla zdrowia
ludzi, stąd tez wszelkie zńiegi należy wykonywać z za-
chowaniem szczegóInej ostrozności. Terapia w przypad-
kach dermatofilozy obejmuje zarówno antybiotykotera-
pię ogolną jak i leczenie miejscowe. W badaniach włas-
nych w związkllz okresem fizjologicznym (zawansowa-
na laktacja) zastosowano jedynie leczenie miejscowe
w postaci preparatu zawierającego w swoim składzie:jod,
jodek potasu i poliwinylopirolidon. Preparat stosowano
w postaci zmywańi oprysku miejsc chorobowo zmienio-
nych co najlniej l raz dzięnnie. Pozytywne efekty lecz-
nllze, ograniczajape stopniowo obszar zm7an dermatolo-
gicznych uzyskano po około 10 dniach |eczenl,a. Według
Pascoe i Knottenbelta (9), do terapii miejscowej można
zastosować preparaty, które w swoim składzie zawierają
0J5oń chlorarninę, 4%o 1odopowidon lub inne preparaty
jodowe oraz chlorheksydynę. W badanym stadzieprzed
podjęciem szczegółowych badań, na zlecenie lekarza opie-
kującego się stadem, u krowy z zaawansowanymi zmia-
nami skórnymi zastosowano zewnętrznie preparat zawie-
rający w swoim składzie chlorotetracyklinę. Postępowa-
nie to po okresie kilkudniowego stosowania spowodowa-
ło nasilenie procesu chorobowego, co moze przemawiac
zakonięcznością dokładnego doboru środka do terapii
zewnętrznej. Stosuj ąc terapię parenteralną do skutecznie
dziaLajapy chanĘbiotykow zalicza się: tetracykliny, penicy-
liny, streptomycynę, erytromycynę, chloramfenikol, po-
łapzenlc linkomycyny ze spektynomycyną (3, 9, Iż).
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