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Grzybice jamy nosowej i zatoki czołowej stanowią
stosunkowo wysoki odsetek chorób nosa psów (4,22,
29). Choroby te charakteryzują się z reguĘ cięzkim
przebiegiem, częs§mi nawrotami, atahe kończyć się
mogą zejściem śmiertelnym. Czynnikami etiologicz-
nymi tych chorób są: Aspergillus flavus, A. fumigatus,
A. nigrans oraz Penicillium spp. (6,2I,22). W postę-
p owaniu ter ap euĘ cznym sto s owane s ą meto dy zacho -
wawczę lub chirurgicznę. Lęczenie zachowawcze
aspergilozy jamy nosowej polega na doustnym stoso-
waniu leków ptzeclwgrzybiczych (5, 13, 28). Intere-
sujący wydaje się także sposob podawania tych leków
bezpośrednio do zatoki czołowej i nosowej za pomo-
cą cewnika Foleya (10) lub kateteru czasowo implan-
towane go op eracyj ni e (23). Leczenie chirurgi c zne p o -
Iegana radykalnym usunięciu chorych tkanek (turbi-
nektomia), aplikacji jeszcze w czasie zabiegu lekow
pr ze ciw gr zyblc zy ch, ktorych sto s owani e kontynuowa-
ne j est doustnie po operacj i (I , 4 , 6, 22, 25) . Ten ostat-
ni model postępowania z modyfikacjami własnymi
zasto s owano w leczeniu przyp adku gr zybicy no s a p s a,
ktory opisano w ponizszej pracy.

0pis ptrypadku

Pies, samiec rasy syberyjski husky w wieku 12 miesię-
cy, wg właściciela, od pewnego czasu był apatyczny, wy-
kazywał brak apetytu, sporadycznie kichał, czemu towa-

rzyszyło krwawienie z nosa. Pies utrzymywany był w bar-
dzo dobrych warunkach (domekjednorodzinny), nie przyj-
mował ]eków immunosupresyjnych ani nie poddawany był
przez okres ostatnich 3 miesięcy antybiotykoterapii. Trzy
mi e s i ąc e przed wystąp i eniem opi syłvanych obj awów leczo -
ny był z powodu ostrego zapaleniażołalka i jelit, manifes-
tujapych się wymiotami oraz biegunką przy pomocy amok-
sycyliny i kolistyny (i.ru. przez 5 dni), taniny (p o'), prepa-
ratu liofilizowanej zawiesiny pałeczel< kwasu mlekowego
Lactobacillus spp, (Lakcid'"), Powyzsza terapia doprowa-
dziła do wyleczenia, Badaniem klinicznym stwierdzono
objawy ogólnego wycieńczenia, wyciek ropno-surowiczy
oraz krwawy, kropelkowy z lewej jamy nosowej, Ciepłota
wewnętrzna psa była w granicach norrny, Przeprowadzone
badanie radiologiczne (ryc. 1) wykazało przyćmienie le-
wego przewodu nosowego i zatoki czołowej. Zkoleibada-
niem rinoskopowym stwierdzono krwotoczny stan zapal-
ny błony śluzowej jamy nosowej, znacznego stopnia uszko-
dzenie małzowin nosowych oraz szarawe naloty, które
makroskopowo określono jako grzybnię. W badaniu histo-
patologicznym odnotowano zapalenie i rozrost błony ślu-
zowej. Badanie mikrobiologiczne wycinków błony śluzo-
wej, pobranych podczas rinoskopii, wykazało obfity wzrost
Aspergillus .flavus. Przeprowadzono ocenę stanu klinicz-
nego psa zgodnie z procedurązaproponowanąprzez Shar-
pa i Sullivana(.24)wg skali 20-punktowej (tab. 1). Pacjent
wg tej skali uzyskał 9 punktów, co wskazywało na 2. sto-
pień zaawansowania choroby (tab. 2).



Tab. 1, Ocena stopnia zaawansowania aspergilozy jamy no-
sowej u badanego psa na podstawie Sharpa i wsp, (1989)
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Ryc. 1 . Zdj ęcie rentgenowskie tw arzoczaszki. Widocz n e p r z\

ćmienie lewego przewodu no§owego i zatoki czołorłej

Ryc. 2. Zarys anatomii jamy nosowej psa
Objaśnienia: 1 małzowina nosowa dogrzbietowa; 2 - małzorr
na nosowa pośrodkowa; 3 małzowina nosowa dobrzuszna (Rr :

lęk. wet, M. Wojnar)

Tab.2. Ocena stopnia zaawan-
sowania zmian chorobowych
w przypadku aspergilozy wg.
Sharpa i wsp. (1989)
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znieczuleniawykonano, podaj ąc tiopental (7 mglkg). Znte-
czulenie ogólne dozylne podtrzymano pentobarbitalem
(15 mg/kg) i fentanylem (0,005 mg/kg). Pacjent w trakcie
zabiegu oddychał spontanicznie przez rurkę dotchawiczą.

Cięcie skórrre poprowadzono wzdhlż grzbietu nosa, pa-
ramedialnie od jego linii pośrodkowej. Na tępo odsunięto
na boki skórę wraz z mięśniem dżwigaczem nosowo-war-
gowym (m. levator naso-Iabialis) i oddzielono od kości
okostną. Odsłonięto lewąjamę nosa wykonujap prostokąt-
ny ubytek kości nosowej, którego płytka posiadała wymia-
ry 4 x l cm (ryc. 2). Następnie usunięto zmienioną choro-
bowo błonę śluzową i małzowiny nosowe. Krwawienie
tamowano poprzez ucisk gazika zwilżonego zrnrozonym
roztworem soli fizjologicznej, Do oczyszczonejjamy wpro-
wadzono loń roztwór klotrimazolu. Na brzegach kości
nosowej i szczękowej wywiercono po dwa symetrycznie
umiejscowione otwory, słuza.ce zamocowaniu materiału
szewnego Mcrylo 3-0 (ryc. 3), Rozpięte nad ubytkiem nici
utrzymywały wycinek kości we właściwym połozenju. Do-
datkową stabilizację dla płytki stanowiła okostna, którą
zszyto szwami pojedynczytni. za pomocą materiału szew-
nego PDS IIo 3-0. Skórę zespolono równiez szwem poje-
dynczym z lżyciem materiału Mersliko 2-0. Ranę dreno-

W postępowaniu tera-
peutycznym uwzględn iono
otwarcie jamy nosowej
w celu usunięcia zmienio-
nych chorobowo tkanek.
Zabieg przeprowadzono
w znieczuleniu złozonym,
stosując do premedykacji
domięśniowo ksylazynę
1l .5 mg/kg im ) oraz atropi-
nę (0,02 mg/kg). lndukcję

I,2

Ryc. 3. Schematyczny obraz
pola operacyjnego
Objaśnienia: l kość;2 płal
skórno-mięśniowy; 3 mate-
riał szewny; 4 - jama nosowa
(Rys. lek, wet. M. Wojnar)
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wano sączkiem gazowym, który usunięto przez otwor no-
sowy następnego dnia po zabiegu.

Podczas operacji pacjentowi podano w infuzji dożylnej
kroplowej 500 ml płynu wieloelektrolitowego, etamsylate
(250 mg) i carprofen (4 mglkg). Po zabiegu stosowano do-
ustnie amoksycylinę z kwasem klawulonowym (I2,5 mgl
lkg) 2 x dziennie przez 14 dni. Osłonę przeciwbólową sta-
nowił carprofen w tabletkach podawany 2 x dziennie
(2 mg/kg) przez 5 dni. W tym samym okresie stosowano
rowniez iniekcje domięśniowe kokarboksy|azy (50 mg).
Ponadto przez4 Ęgodnie stosowano preparat immunomo-
dulujący Padma 28@. Leczenie przeciwgrzybicze podtrzy-
mywano 8 tygodni stosując doustnie itrakonazol(Orungald'
- 5 mg/kg). W trakcie terapii farmakologicznej, a takze po
jej zaprzestaniu nie zaobserwowano działah ubocznych.
Pies już kilka dni po zabiegu odzyskał apętyt i humoą cze-
go przejawem była chęc do zabawy, ustąpiĘ takze kr-wawy
wyciek z nosa i kichanie. Po 12 miesiącach od zabieglwzi$,
udział w zawodach psów pociągowych. W ciągu 24 mie-
sięcy od zakoiczenia leczenia w kolejnych badaniach kon-
trolnych nie stwierdzono u psa nawrotu choroby, a jego
stan ogólny nie budził zastrzeżeń.

Omówienie

U psów choroby jamy nosowej i zatok przynoso-
wych objawiają się głownie mniej lub bardziej inten-
sylvnym wypĘwem z jednego lub obu otworów noso-
wych.. Wydzielina może mieć charakter surowiczy,
surowic zo -ropny, ropny lub krwawy . Zazwy czaj towa-
rzyszy temu kichanie, ocieranie nosa Łapą czasem
pojawia się deformacja oraz bolesność okolicy noso-
wej (28). Aspergilozajamynosowej występuje u osob-
ników młodych, najczęściej w wieku około 1 roku (28).
Jak podają inni autorzy wyciek moze być tez obustron-
ny. Omacywanie okolicy nosa sprawia zwierzęciu ból,
a prTy zaawansowanej postaci dochodzi do zmiany
obrysu tej części głowy. W miarę postępu choroby za-
nika apetyt, pies staje sięapatyczny i zdradza objawy
Wczetpania (28). W rozpoznaniu róznicowym nale-
ży uwzględnić takie jednostki chorobowe jak stłucze-
ni e ko ś c i tw ar zo czaszki, limfo cyt amy nieĄĄ no s a, c i ało
obce, polipy błon śluzowych, nowotwory nosa i oko-
lic oraz choroby zatok i zębów (28).

W rozpoznaniu prócz badania fizykalnego koniecz-
na jest zatęm kontrola radiologiczna (18, 30). W opi-
sylvanym przypadku j ej wynik był dodatni. Radiogram
nie wykazałjednakze cech swoistych dla toczącego
się procesu chorobowe go, a zatem nie mozna było po-
stawić ostatecznej diagnozy. W ostatnich latach wpro-
wadzono tomografię komputerową (CT), która jest
metodą zdecydowanie cnlJszą od tradycyjnej radio-
grafti (I7 - |9). W przypadku zmian doĘ czący ch tylko
jamy nosowej czułość RTG wynosi0-40Yo, natomiast
cnlłośó CT waha się od 60 do 80%. W przypadku gdy
procesem chorobowym objęte są zarówno jama noso-
wa, jak i zatoka czołowa, czułość RTG zawiera się
w granicach90-950ń, a CT wynosi 100 % (I7).

Niezwykle przydatne jest wykonanie rinoskopii, któ-
ru prócz wtnlalizacji zmian umożliwia równoczesne

pobranie materiału do badań mikrobiologicznych i hi-
stopatologi cznych (9 ,20) . Oba testy pozwalaj ą na usta-
lenie prawidłowego rozpoznania (21,29) i zostĘ
wykorzystane w diagnostyce opisanego przypadku.
Rinoskopia ukazała nam jedynie zapalente śluzowki
nosa, jakkolwiek szary nalot na jej powierzchni nasu-
nfi p o dejr zenie gr zybicy. P o twier dziło j e b adani e my-
kolo gicme, w ktorym wyk azano aspergilozę j ako c4m-
nik etiologiczny toczącego się procesu chorobowego.
Je dno cz e śni e p o dkre ś 1 ió należy znaczęnie b adania hi s -
tologiczrego, którego wlmik pozwoliłjednoznacmie wy -
kluczyć w tozpoznaniu róznicowym hipotezę o nowo-
tworowym char akter zę ro zro stu tkanek j a my n o s o w ej .

Niektórzy autorzy proponują wykorrystac w rozpoz-
naniu aspergilozy badanie serologiczn e (2, 2I).

Sharp i Sullivan (24) zaproponowali ponadto punk-
tową ocenę zaawansowania zmlan chorobowych po-
mocną w ustaleniu prognozy t|ęczenia. W odniesie-
niu do własnego przypadku wykorzystaliśmy ten mo-
del oceny, uzyskując wynik 9 punktow.

W le czeniu asp ergilo zy j am no sowy ch znaj duj ą za-
stosowanie zarówno metody zachowawcze, jak i in-
wazyjne. W tych pierwszych szczególne znaczenie
ter ap euty czne p o s i ada doustne sto sowanie ketokona-
zolu. Sharp i Sullivan (24) uzyskali 47% v,lyleczeń,
podając go w dawce 5 mg/kg m.c. co 12 godzin w okre-
sie od 2 do 18 tygodni. Z kolet Fichtel i Knotek (4)
stosowali ten lek w dawce dwukrotnie wyższej przęz
3-4 tygodnie, uzyskuj ąc I00Yo wyleczeń. Według
Sharpa i wsp. (22),lepszych efektów leczntczychmoż-
na oczekiwac po zastosowaniu flukonazolu. Dawka
2-5 i 5 mg/kg aplikowana przez okres 8 tygodniu za-
pewniała wyleczenie l600ń psów. Harvey (6), ktory
przedstawił postępowanie kombinowane (farmakolo-
giczno-chirurgiczne) uzyskał 43oń wyleczeń. Po tur-
binektomii stosował on jednak doustnie tiabendazol
(20 mglkg) przęz 6 tygodni.

Richardson i Methews (15) opisali nieinwazyjną
metodę aplikacji enilkonazolu do jamy nosowej i za-
toki czołowej. Zonderland i wsp. (30) uzyskaltpozy-
tywne wyniki stosując miejscowo zarówno I% jaki2%
rozfulvor enilkonazolu. Natomiast Bray i wsp, (2) za-
obserwowali gwałtowny wzrost grzybniinnych gafun-
kow niż Aspergillus spp.w okresie do 3 miesięcy po
zasto s owaniu miej s cowej terapii I 0%o r oztw orem te go
leku. Ni ekt ór zy autor zy uw ażają że enilkonazo 1 moze
przyczyniać się w trakcie terapii do zejść śmiertelnych
(1).

Inwazyjnametoda miej scowego stosowania enilko-
nazolu polega na wykorzystaniu chirurgicznie wpro-
wadzonego kateteru do jamy nosowej i zatokt czoło-
wej (24). Jej efektywnośó jest bliska I00% (2I,24).
Korzystne wyniki uzyskiwano po miejscowym stoso-
waniu klotrimazo h (5, 27 ). Odsetek wyleczeh w przry -
padku kilkakrotnego podania klotrimazolu jest znacz-
nte wy ższy i wyno s i 87 oń w porównaniu do j ednokrot-
nej aplikacji, przy ktorej odsetek wyleczeń wynosił
63% (I0).
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W przypadku własnym, ze względu na szybko po-
stępujący rozwoj choroby i daleko zaawansowane pro-
cesy martwicowe, zdecydowano się naradykalny za-
bieg operacyjny. Podczas zabiegu usunięto zmienione
tkanki i podano miejscowo środek przeciwgrzybiczy
(klotrimazo1). Inni autorzy proponuj ą takż e uży cie I 0%o

roztwór jodopowidonu lub Ioń roztwor klotrimazolu
(1,6, 1l, 13,28).

Po zabiegu zdecydowano się na zastosowanie do-
ustnie itrakonazolu. Wprawdzie piśmiennictwo doty-
czącę stosowania u psów itraconazolu jest skąpe, jed-
nakże doniesienia o leczeniu chorób grzybiczych,
w tym także asper gtlozy jamy no sowej, zatok przyno -
sowych oraz zatoki czołowej tym lekiem są zachęca-
jące (8, 14,26). Wydaje się, ze itrakonazol, odznacza-
j ący s i ę m. i n. wy ższąprzenikalno ścią do tkanek i dŁaż-
szym okresem półtrwania oraz szerszym spektrum
działania niż ketokonazol, możebyó z powodzeniem
stosowany do leczenia cięzkich grzybic (3).W medy-
cynie człowieka itrakonazol stosuje się m.in. po za-
b i e gach op eracyj ny ch w pr ryp adkach asp ergi 1o zy j amy
nosowej, zatok przynosowych oraz innych części
czaszki (I2, 16).Itrakonazol podawany jest równiez
w przypadkach remisji grzybicy po zabiegu operacyj-
nym, j ak również przy braku e fektow działania innych
śro dków prz e c iw grzybi czy ch (2 6) . Zasto sow ana w op i -

sylvanym przypadku dawka 5 mgl kg m. c. j est poleca-
naw przypadkach aspergilozy jamy nosowej u psow
(7,I3). Według danych piśmiennictwa mogąbyć sto-
sowane równiez vłyższe dawki - do 40 mg/kg nie po-
wo duj ąc żadny ch obj awow ub o c znych miej s c owych
i ogólnych (3). Opisany pIzęz nas sposób postępowa-
nia, polegaj ący naprzeprowadzeniu zabiegu operacyj-
nęgo z miejscowym podaniem klotrimazolu i następ-
nie długotrwaĘm pooperacyjnym podawaniu itrako-
nazolll przynio sło sukc es ter ap elty czny.
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Dane zebrane przezSzpttal Zwicrząt Królorvej lt4atki (QMI]A) Króleu,skiej

Szkoły Weterynalyjnej (RVC) w Herttbr<lshire u,skazują tla rvzrost liczby izola-
tów StcLphvlococ.,us a ureus oporrrych rra metycylinę (MRSA), Od grudnia 2003 r
potr,vietdzollo występowanie MRSA tr 5 kotów i 7 psów Trzy izolaty Stapltylo-
u)ccu; ttLil,(\l, poclrodziły z l:noc7Ll, jedcn z popłrrczyny oskrzelorło-pęcherzy-
koriej. jedcn z nosa. dwa z trudno gojących się ran i jeden z nadnerczy psa

z. tliscospondl,1iti s MRSA izolowantl tcż z chronicznych, r-ricpodatnych na l,uty-

nowe leczctlic przeciwbirl<teryjne zlrriln skól,nych od dwćlch psów w okrcsie
listopad 2003-Iistopad 2003 ,, 

G.


