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Zastosowanie klotrimazolu i nystatyny
w leozeniu grzybiczego zapalenia wymienia u krów
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, Wawron W., KrzyżanowskiJ.
, use of clotilmaso! and nystatin in the teatment of mycotic mastitis|n cows

]].
The theł'apeutic use of clotrimasol an,d nystatin in the treatment of mycotic udder inflammation in cows

was deterńine]d in studies cariied out betŃeen 199,5-2001. During this period the presence of mycotic mastitis
was observed in 367 udder quarters of corvs undergoing treatment at the clinic, as well as in milk samples sent
for testing by field doctors, mlostly after ineffective, prolonged antibiotic therapy'. 1"ń alcohol clotrimasol
solution was used in the trćatment. It had been dilut d with distilled water before application, and did not
,exceed a dose of 100 mg/quarter/day. Nystatin suspended in a substrate used for commercial intra-udder

Ls a dose of 500 000 u Both medicine§ were applied,2-4
ve ecessarv. clotrimaso eated.
ey otilrSĆ/rinfected qu alter a single course of clotrimasol

therapy. The proportion,of ,cured cows differed significantly in respective years, with the lowest proportion
noted inlthe,finaltwo years of the study (ó4,4% a;nd57,1oń). The preliminary results of treating m5lcotic udder
infections using ny5lutin indicated that it was more effective in curing the illness than clotrimasol.

, Keywords_: clotrima§ol, nystatin, mycotic mastitis, treatment

Praktycznie wszystkie znanę dotychczas leki zale-
cane w terapii grzybic wymion u krów wykarujądzia-
łanie niepożądane. Jedne z nich charukteryzuje niska
aktywność przeciwgrzybicza, co w efekcie nie daje
odpowiedniego stęzenia w tkankach wymienia, inne
natomi ast wykazuj ą silne dzi ała nte dr ażniące tkankę
gruczołową. Poszukiwanie nowych związków lub no-
wych modyfikacji lekow nie jest łatwe, a uzyskanie
skutecznego leku przeciwgrzybiczego jest znacznie
trudniejsze pod wieloma względami niż leku przeciw-
bakteryjnego (4). W przypadku grzybic wymion nie
bęz znaczęnia j e st fakt, że maj ą one znaczęnle głów-
nie u bydła i dotycząstosunkowo niewielkiego odset-
ka zwterząt - od ż do 13Yo wszystkich przypadków
mastitis (9, 14, 17). Wszystko to sprawia, ze do tej
pory brak jest skutecznęgo leku przeznaczonego do
terapii mastitis mycotica u krów. W razl,ę potrzeby
konieczne jest więc sięganie do określonych prepara-
tów stosowanych w medycynie ludzkiej (21). Prepa-
raty te przy podawaniu dowymieniowym wyłvołująz
reguły silne drażnienie tkanki gruczołowej wymienia.

Do tej pory w leczeniu grzybiczych zapaleń wymion
u krów sto s owano, naj czę ściej z r ożnymi efektami, j od
lub jodek potasu (J, 12,22), preparaty rtęciowe (16,
20), kwas undecyleno\Ąy (1), anĘbiotyki przeciwgrzy-
bicze (5,13) orazpochodne imidazolu (3, 6, 15). Wśród
antybi otyków prze c iw gr zybiczy ch sto s owanych w le-

czeniu m a s ti ti s myc o ti c a w ażnąro 1ę o dgrywa nystaty-
na. Wykazuje ona wprawdzie dziaŁanie drażniące na
tkankę gruczołową wymienia, jednak ze względu na
dobrą skuteczność w stosunku do Candida sp. i nte-
wielkie straty aktywności w mleku (2) jest ona stoso-
wana (10, I2,2I), szczegolnte w leczeniu podklinicz-
nych i przewlekłych postaci mastitis (2I).

Z dostępnych obecnie substancj i przeciw grzybtczy ch
zvvtązkami najbezpieczniejszymi i ze względu na za-
kre s dzi ałania naj skute c zntĄszym| wydaj ą się być po -

chodne imidazolu (23). Z klinicznego punktu widzenia
naj wazniej s zymi pr zedstawicielami leków tej grupy s ą
klotrimazol, ketokonazol, mikonazol i tiokonazol.

Wcześniej s zę badania własne ( 1 1, 1 8 ) wykazały, że
klotrimazol, podobnie jak nystatyna, cechuje się dużą
aktywno ścią wob ec dr ożdżaków wyizo lowanych z kli -
nicznych przypadków zapaleń wymion u krów. Stąd
też antybiotyki te, szczególnie zaś klotrimazol, stoso-
wane są od kilku lat w klinice w leczeniu drożdżyco-
wych zapaleń wymion u krów.

Celem badań było określenie efektyrvności terapeu-
tycznej klotrimazolu i nystatyny w leczeniu mastitis
mycoticau krów.

Matetiał imetody
Badania przeprol,vadzono w latach l995-2001, W okre-

sie tym zapalenie wymienia na tle grzybiczym stwierdzono
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w 367 ćwiartl<ach wymion krów leczonych w
klinice lub próbkach nrleka przesyłanych do
b adani a przez lekar zy terenowych, n aj czę ś c i ej
po długotr-wałej, bezskutecznej terapii antybio-
tykowej.

Rozpo znawanie grzybic ze go zap a),ell i a wy-
mienia opierano na badaniu mikologicznym
rvydzieliny z cwiartek objętychprocesem cho-
robowym, W klinice istnicjc zasada jednoczes-
nego posiewania wydzieliny z ćwiartck obję-
tych zapaleniem (dodatnia próba TOK) na pod-
łoza namnażajape (agar z dodatkierrr 5% od-
rvłóknionej krwi baraniej) oraz na podłoze Sa-
bourauda, W przypadku wzrostu drozdzaków
pobierano próbę mleka powtórnie z danej
ć lv i artki aby wykluczyć przypadkowe zal<aze-
nie i ponownie posiewano na podłozu Sabo-
urauda inkubujap płytkę w temperatllrze 3]"C
przez okres 72 godzill. Następnie posiewano
je na agar skośny Sabourauda i inkubowano w
.ctrrpcraturze 25"C przez 2-4 dni w celu wy-
-tworzen 

i a nrortb l ogi cznie typowych kolonii.
Przed podaniem lel<rr krowom chorym podawano ol<sy-

tocyllę i oprózniano wymię z wydzieliny. Do leczeniauży-
rvano l'% all<oholowego roztworu klotrimazolu, który przed
podarriem do wymienia r ozcięń czano wodą desty lowan ą n i e

y:rzekraczajag. dawki 200 mg na cwiartl<ę i dzień. Lek ten
wprowadzano do zatoki mleczncj strzykarvką(bez igły) raz
dzicnnie po LrdojLL wieczomym, zaś w przypadkach cięz-
kich dwa razy dziennie (po rannym i wieczomyn udojtt).
W przypadku dwukrotnego podawania stosowano z reguły
niższe dawki klotrimazolu - do l00 mg jednorazowo, W
zalezności od stosowanej dawki, częstości podawania klo-
trimazolu oraz natęzenia objawów chorobowych kuracja
trwała od2-4 dni. Kontrolę skutcczności leczenia opicrarlo
na wynikach badań mikologicznyclr wydzieliny z leczo-
nych ćwiartek wymienia przeplowadzonych dwukrotnie w
4 i 7 dniu po ostatnim podarriu antybiotyku. W przypadku
wzrostu grzybów na podłozu SaboLLrauda w badaniu kon-
trolnyl, leczenie powtarzano stosu_jąc tcn sarn lek, po czym
ponowni e dokonywano badania rrri1<o l ogiczrrego wydzieli-
ny. W przypadku gdy dwukrotne badanie kontrolne dawa-
ło wynik dodatni, podawano dowymieniowo nystatynę w
dawce 500 tys, j. na ćwiartkę 3-krotnie w odstępach 24
godzin po czyn ponownie dokonywano kontroli skutecz-
ności terapii. W ostatniln roku badań grzybicze zapalenie
wyrrrienia w 35 ćwiartkach leczono także samą nystatyną
podajap 1 tubostrzykawkę zawicraja.cą 500 tys. j. nystaty-
ny dziennie. Zabtcg powtarzano 3-krotnie co 24 godziny.
Oprócz dowylieniowego podawania antybiotyków stoso-
wano takze w razie potrzeby, leczenie ogólnc oraz pfepara-
ty stymuluj ące odporno śc konr órl<ową podaj ąc naj czę ściej
lcwamizo1 lub izoprynozynę,

Wyniki iomówienie
Badanie mikologiczne opafte na posiewach na pod-

łożu Sabouranuda, agarze skośnym Sabouraudai oce-
nie cech morfologicznych wykazało obecno śc drożdża-
ków we wszystkich badanych próbkach mleka.

Przeprowadzone badania wrykazaĘ, ze po j ednokrot-
nej kuracji klotrimazolem wyleczono 77,6Yo ćwiartek

c]

Tab. l. W.v-niki leczenia klotrimazolcm grzl,biczych zapaleń wl,mion u krórł

Rok
Liczba

ćwiarlek

0dsetek ćwiartelt

kuracji
klotrimazolem

ie d nokrotnej

wyleczonych po:

dw ukrotnej
kuracii

klotrimazolem

0dsetek ćwiańek
nie wyleczonych

- szozepy 0pOrne

1 995

1 996

1 997

1 998

1 999

2000

2001

0gółem

36

23

44

48

52

59

70

332

83,4

91,3

93,2

7g,2

84,6

64,4

57,1

77 ,6

1 6,6

8,7

6,8

20,8

1 5,4

35,6

28,6

19,4

0

0

0

0

0

0

14,3

3,0

Tab. 2. Wl,niki leczenia nystatyną grzybiczych zapaleń wy-
mion u królv

Rok
Liczb a

ćwiańek

0dsetek ćwiartek
wyleczonych po:

iednokrotnei dwukrolnej
kuracji kuracii

nvstalvną nystatyną

2001 35 943 57 900

wymienia (tab. 1). Odsetek wyleczonych ćwiartek po
jednokrotnej kuracji był różny w poszczegóĘch latach.
Najlepsze efekty leczniczę uzyskano w 1991 r.,93,żYo
ćrviartek wyleczonych, zaśnajgorsze w 2001 r. (57 ,1%).
W pozostĄch niewylec zony chćwiartkach przeprowa-
dzona powtórna kuracja doprowadziła do likwidacji
infekcji we wszystkich przypadkach leczonych do
2000 r. włącznie. W ostatnim, 200I r. badań, stwier-
dzono zn aczny sp adek skuteczno ś c i |ęczenia klotrima-
zolem grzybtczych zapaleń wymion u krów. Jedynie
57,Ioń ćwiartek wyleczono po jednokrotnej kuracji.
Stwierdzono także pojawienie się szczepów opornych
na ten chemioterapeutyk w I4,3oń leczonych ćwiartek.
Cwiarlki te udało się wyleczyć podając dowymieniowo
nystatynę 3-krotnie w odstępach}4 godzin.

Klotrimazol podany w dawce 100 mg do jednej
ówiartki w odstępach 12lub 24 godzinprzlz2-4 doby
był stosunkowo dobrze tolerowany pTzez wymię. Na-
tomiast, gdy lek podawano dwukrotnie w dawce 100
mg do wszystkich cwiarlek wymienia obserwowano
niekiedy mniej lub silniej nasiloną reakcję ze strony
gruczołu mlekowego. Objawy bolesności oraz zmia-
ny fizykalne w wymieniu, w niektórych przypadkach
utrzymywały sięprzez okres do 2 tygodni, plowadząc
sporadycznie do stwardnienia ćwiarlki i zaniku wy-
dzielniczości.

Prz eprow ad zone b adani a p otwi erd zlły w c ze śni ej s z e

obserwacje innych autorów (żI), że klotrimazol po-
dawany dowymieniowo w dawce i00-200 mg na



ćwiartkę w odstępach24 godzin jest z regńy dobrze
tolerowany przęz tkankę gruczołową. W celach lecz-
niczych nie należy jednak podawać więcej niż 100-
200 mg na ćwiarlkę wymienialdzieh lub 400 mg na
krowę/dzień. Antybiotyk ten podawany w dawkach
większych i częściej ntż24 go.dziny lub stosowany do
wszystkich cwiartek w)rmienia j ednocześnie, powodo-
wac może podrażnienie tkanki gruczołowej i zanlk
wydzielniczości. Długotrwałe stosowanie w danym te-
renie prow adzić także może, c o wynika z b adań włas -
nych, do obnizenia wrażliwości i pojawienia się szcze-
pów opornych na klotrimazol. Z danych piśmiennic-
twa wynika, ze dobre wyniki leczenta,przy jednocze-
śnie dobrej tolerancji ze strony wymienia, uzyskiwa-
no także po dozatokowym podaniu Canestenu zPęni-
cyliną (1 ml Canestenu zawiera 10 mg klotrimazolu)
lub Canestenu z 5Yo glukozą (8).

Nie bez znaczęnia w terapii mastitis jesttakże fakt,
że klotrimazol działarównież na bakterie gram dodat-
nie i dlatego tężmożę być wykorzystywany w terapii
zakażęńmieszanychwywoływanychprzezdrożdżakt
i bakterie.

W s tępne wyniki Ie c zenia gr zybtc zy ch zap aleń w y -

mion u krów nystatynązawieszonąw podłożu stoso-
wanym w preparatach dowymieniowych, w dawce
500 000 j.-.- fubostrzykawce, dałybardzo zadowa-
lające wyniki (tab. 2). Obserwowano wprawdzie ob-
jawy świadczące o działantu drażntącym preparatu,
jednakżenie utrzymywaĘ się one zbyt długo i nie byĘ
bardzo nasilone. Z regńy po kilku dniach, objawy
mniej szej lub większej bolesności ustępowały.

Przeprowadzone badania potwierd zlĘ w cześniej sze
obserwacj e innych autorów (I0, 12, 2I), że nystatyna
może być stosowana w leczeniu drożdżycowych za-
paleń wymion u krów. Ze względujednak na skutki
ub o c zne działanta prep aratu nie należy naw et przy j e d-
noczesnym zachorowaniu kilku ćwiartek podawać
więcej niż 500 tys, j. na krowę w ciągu dnta. Z a-lto-
rów krajowych Krukowski (10) najlepsze efekty lecz-
ntcze uzyskiwał stosując nystatynę dowymieniowo
dwukrotnie w odstępach 48 godzin w dawce 200 mg.
Antybiotyk rozplszczał w 100 ml wody desĘlowanej
lub w 5oń glukozie.

Reasumując należy stwierdzić, że pomimo niewąt-
pliwie swojego dzlałanta drażntącego w stosunku do
tkanki gruczołowej wymienia zar ówno klotrimazo 1 j ak
i nystaĘna mogąbyć stosowane do leczenia grzybiczych
zapaleńwymion u krów. Brak jest bowiem gotowych i
sp e cj alnie do te go c elu pr zeznacz onych p r ep ar atów za-
równo na rynku kraj owym j ak i zagrantcznym.
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BECO L., PETITE A., OLIVRY T.: Porównanie
efektywności iniekcji podskórnej iwermektyny i
stosowania moksydektyny per os w leczeniu świerz-
bu wywoła nego przez N o to e dr es u chomików. (C om-
pari§on of subcutaneous ivermectin and oral mo-
xidectin for the treatment of notoedric acariasis in
hamsters). Vet. Rec. I49,324-327,200I (II)

Inwazję Notoedres, potwierdzoną wynikiem badania parazytologicznego.
leczono u chomików podając w inlekcji podskórnej iwemektyny w dawce 400
pg/kg, raz w tygodniu przez kolejnych 8 tygodni (grupa l, 10 zwierząt), moksy-
dektyny per os w dawce 400 pg/kg (gnrpa 2, I0 zwterzaJ) raz w tygodniu przez
8 tygodni oraz moksydektyny w dawce 400 p,glkg per os2 razy w tygodniu przez
8 tygodni Nasilenie zmian skómych oceniano w odstępach tygodniowych U
zxłierząt ze wszystkich trzech gnrp ilość, zasięg, nasilenie strupów, natężenie
przekrwien.ia, stopień złuszczania się naskórJ<a obniżył się po 4 tygodniach od
zastosowania leczenia Nie występowały wyraźne róźnice w skuteczności zasto-
sowanych metod leczenia. Pod koniec leczenia wynik ujemny badania parazyto-
logicznego notowano l 60-70Yo zwlerząt w każdej z grup.
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