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D ermatom lkozy, zar ówno zw ier ząt go sp o darskich
jak i zwierząt futerkowych, powodująjuz od szeregu
lat nie tylko straty ekonomiczne, ale także,jako typo-
we zoonozy, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia człowieka. Podatne na infekcje sąszczego|-
nie osoby z wr o dzonymi niedoborami immunolo gicz-
nymi lub też z przejściową immunosupresj ą powstałą
m.in. w wyniku infekcji wirusowej, długotrwałego
podawania antybiotyków o szerokim spektrum dzia-
łania lub stosowania kortykosteroidow. Żródłem za-
każenia sąz reguły chore zwterzęta, asymptomatycz-
ni nosiciele, a niekiedy takżę zakażone środowisko.

T er apia zakażęń dermato fi tami u ludzi, mi mo wpro -
w adzania nowych, c or az to b ar dzi ej e fektywnych pre -
paratów, j est nadal kłopotliwa, wymagaj ąca często dłu-
gotrwałej kuracj i. Przy p owi erzchni owyc h zmianach
skórnych leki stosowane są zazwyczaj miejscowo,
natomiast przy zmianach rozległych, niekiedy głębo-
ki ch, zacho dzi konie czno ś ó p o dawani a terap eutykow
doustnie, czasami przez długi okres czasu (25), co nie
pozostaje obojętne dla makroorganizmu.

W weterynarlipoważnv problem stanowi grzybica
by dŁa wywoływa na pr zez Tr i c h o p hy t o n v e r ru c o s Ll m,
grzybica kotów powodowana głównie przez Microspo-
rum canis oraz grzybica lisów hodowlanych, gdzie
czynnikiem etiologicznym j est naj częściej Tri c h op hy -
ton mentagrophytes (22, 30, 45, 46).

Trichofito za li sów przyno si hodow com znaczne stra-
ty ekonomiczne, rzlĘe bowiem ujemnie na przyto-
sty wagowe młodych lisiąt, a także obniża w istotny
sposób wartość skór zwierząt dorosłych. Nie bez zna-
czenia pozostaje równiez fakt niezwykle trudnej do
pozbycia się kontaminacji zarodnikamt grzyba całej
fermy. Zmiany kliniczne grzybicy u dorosĘch lisów
mogą początkowo być ntę zauważone przęz hodow-
cę, zwłaszcza gdy dotyczątylko pazurów i opuszek

palcowych; dopiero Iiczne zachorowania nowo naro-
dzonych lisiąt z ewidentnymi zmianami skórrrymi są
w ażny m, ac zko lwi ek sp óźnionym sygnałem, informu-
jącym o zakażęniu stada. W zwalczaniu, a zwŁaszaza
w zapobieganiu trychofitozie lisów, najważniejsze
znaczenie posiada swoista immunoprofilaktyka i tera-
pia; prepar aty pr zeciw grzybicze sto sowane miej sco-
wo wspieraj ą j edynie swoistą protekcj ę.

Gzynniki środowiskowe - ptzebieg schorzenia
D ermato fi ty charakteryzuj ą s ię szcze golnym p owi -

nowactwem do tkanki skórnej i jej wytworóą powo-
dując dobrze widoczne zmiany chorobowe dopiero w
stadium bardziej zaawansowanego schorzenia. Ze
względu na możliwość długotrwałego przeżywanta
zarodników gtzyba na skórze, włosach, a zwłaszcza
chorobowo zmienionych pazurach, a także w środo-
wisku poza ustrojem (12), do zakażęnia dochodzi za-
równo na drodze bezpośredniej, tj. przęz kontakt z
chorym zwierzęciem, jak i pośredniej - przez zakażo-
ny sprzęt Iub przez zainfekowane włosy unoszone
przez wiatr (8). Bezpośredntałączność zwierząt cho-
ry ch ze zdrowymi sprzyja szybkiemu rozprzestrzenia-
niu się schorzenia szczególnie wśród młodych lisów.
Spowodowane to jest m. in. niewykształconym w peł-
ni układem odporno ś ciowym, a także większą po dat-
nościąna infekcję okrywy włosowej. Włosy młodych
lisów stanowią bowiem dogodne podłoze do namna-
żania się dermatofitów i ulegająw warunkachinvitro
co najmniej dwukrotnie szybszej degradacji w porów-
naniu do włosów pobranych od zwterząt dorosłych
(44). Mechanizmy dezintegracji włosów nie są jesz-
cze w pełni poznane, niemniej jednak powszechnie
przyjmuje się, ze namnażające się grzyby zrodz. Tri-
chophyton lub Microsporum uszkadzają substrat, tj.
warstwę rogową przede wszystkim na drodze enzy-



maty cznej p opr zęz uwalnianie enzymów keratynoli-
tycznych i innych proteaz (4,9, 13, 14, 18,27,29,3I,
34, 36, 42, 4J,48), które umozliwiająpatogenowi do-
tarcie do rdzenia włosa (t , 26). Przemawiaj ą za tym
procesy destrukcyjn e zachodzące w skeratynizowanych
komórkach mimo braku bezpośredniego kontaktu grzy-
ba z ęIęmęntami morfologicznym| włosa, jak i prote-
ollty czna aktywno ść samych filtratów pohodowlanych
dermatofitów. Nie każdy jednak kontakt z grzybem
doprowadza do rozwoju detmatomlkozy. U ludzi jako
czynniki pre dy stynuj ąc e na p o dkre ś l eni e zasŁuglj ąta-
kie, jak: klimat oraz mikroklimat, stopień przestrze-
gania zasad higienicznych, warrrnki pracy, wiek, płeć
i środowisko zamieszkania (19). Podkreśla się zwłasz-
cza negatywne oddziaływanie wilgoci w podatności
naskórka na zakażenie, przytaczając zarowno dane
doświadczalne jak i epidemiologiczne (15, 19), Wśród
czynników ułatwiających rozwój grzybicy należy wy-
mienić m.in. gromadzenie się na skórze warstwy ro-
gowej martwych komórek naskórka nawilzanych po-
tem, kwaśny odczyn skóry - korzystny dla rozwoju
grzybów, niższątemperaturę na zewnątrz ciała sprzy-
jąąca namnazaniu się derrnatofitów, czy też ograni-
czone oddziaływanie naturalnych mechanizmów
obronnych (37).

Wiele z tych właściwośct można odnieść również
do zwierząt z tym zastrzeżeniem, że zaznaczają się
jednak pewne odmienności. U zwierząt np. pH skóry
jest alkalicznę, aponadto u psowatych, które posiada-
ją tylko nieliczne, słabo rozwinięte gruczoły cewko-
we, nie dochodzi do eklynowego wydzielania potu.
Jakkolwiek warstwa rogowa skóry zawterająca biaŁ-
ko, aminokwasy, lipidy, węglowodany i pierwiastki
śladowe stwarza korzystne środowisko dla wzrostu

ny nadtlenku, nadtlenku wodoru, kwas podchlorawy i
monochloraminy, a ponadto katepsyny, defensyny, a
takżelizozym i azurocydynę (35) - stanowiądość sku-
tecznąbarierę dla rozwoju grzyba. Podobną ochronę
pełnią makrofagi produkując wolne rodniki i tlenek
azotu (3). Jednakze protekcyjne oddziaływanie skóry
ulega u zwierząt często zachwianiu na skutek prze-
twania łącznośct tkankowej, np. w wyniku ran, po-
wstałych po pogryzieni u.

J ak w ykazały b adanta do świ adczalne arlrokonidia
T. ment a grophy t e s stanowią formę inw azyjną zar az-
ka, które po przeŁamaniu bariery natury ftzycznej t

nafuralnych, nieswoistych czynników odpomości skó-
ry, przylegają do tkanek dzięki powstałej włókienko-
wo-kłaczkowej substancji. Formowanie się micelium
i przenikanie elementów grzybni do głębsz;zch partii
naskórka zapoczątkowuje rozwój grzybicy, a sam pro-
ces kolonizacji konczy się ponownym powstaniem
artrokonidiów (2).

Objawy kliniczne
Kliniczny obraz trychofitozy u lisów pozwala na

wyróżnienie dwóch zasadniczych postaci choroby, tj.
powierzchniowej i głębokiej, ptzy czymniektorzy au-
torzy wymieniaj ąponadto trzecią formę poronną (45).
Postać powierzchniowa cechuje się zmianami doty-
czącymi okrywy włosowej i samego naskórka. Szata
włosowa j est zmieni ona, przerzedzona, poj awiaj ą się
okrągłe ogniska złatwo łamiącyrni się i wypadający-
mi włosami; naskórek ulega intensywnemu zŁuszcza-
niu. Na kończynach i ogonie widoczne są szaro-białe
ogniska, które niekiedy powstają również na opusz-
kach palcowych i fałdach międzypalcowych (ryc. 1).

Zaatakowane pTzęz grzyb pazury są zgrubiałe, pokry-

Ryc. 2. Zmiany grzybicze - krwawienie pa-
zurów

gzryba,to równocześnie j ed-
nak takie zjawiska f,rzjolo-
gtczne jak: a) perrnanentna
prol i feracj a i zluszczanie na-
skórka, b) obecność kwasów
tłlszczowy ch or az sfingo-
zyn (5), c) występowanie w
skórze nienasyconej transfe-
ryny wsp ół zaw o dntcząc ej z
zarazklem w pobieraniu
żelaza oraz d) właściwości
bojcze mikro- i makrofagów
- hamują rozwój schorzenia
(37). W skórze.bowi"-., y
mleJ Scu InwaZJl, poJawlal ą
się granulocyty obojętno-
chłonne i monocyty, a zak-
tywowany dopełniacz po-
przez czynniki chemotak-
tyczne IL-S i leukotrinę 84
- indukuje stan zapalny w
miejscu infekcji (33).
Zwiększony napĘrv neutro-
filów wydzielających anio-

Ryc. 1. Zmiany grzybicze na opuszkach pal-
cowych



Ryc,3. Zmiany grzybicze na małżowinach usznych

Ryc. 4. i 5. Zmiany grzybicze na tułowiu

te biaĘmi plamami i wykazują tendencję do łamania
się i krwawienia (ryc. 2). Obniżone łaknienie powo-
duje słabsze pfzyrosty wagowe, a pojawiająca się ku-
lawizna wyklucza samce jako reproduktory. U samic
notuje się opóźnienie rui, a nawet zlpeŁny jej brak, Ta
forma trychofitozy obserwowana jest najczęściej w
okresie późno-jesiennym i zimowym. W okresie let-
nim, zwłaszczal młodych lisów, pojawia sięzazwy-

Ryc. 6. Ustępowanie zmian po podaniu szczepionki

czaj p ostac głęb oko - strupi asta. Początkowo zmiany w
postaci guzkowatych nacieków lub strupów występu-
jąna pyszczku, głowie, małzowinach usznych (ryc. 3),
tułowiu (ryc. 4,5), na kończllnach i ogonie. U nrło-
dych lisiąt początkowe pęcherzyki przekształcają się
rv azbestowe strupy pokrywa.jące niekiedy całe parlie
tułowia.

Postac poronna cechuje się przerzedzeniem szaty
włosowej i siinym złuszczaniem naskórka; ustępuje
zwykle samoistnie w ciąg,"ł kilku tygodni.

Rozpoznanie labotatoryine

Identyfikacj a czynnika etiologicznego grzybicy wy-
maga badań laboratoryjnych; kliniczny bowiem obraz
choroby,, niezalężnle od gatunku grzyba,jest dość po-
dobny. Do badań mikologicznych pobiera się zeskro-
biny naskórka i włosy z obrzeży ognisk chorobowych
i przesyła do laboratorium w papierowych, ciemnych
koperlach. Pobranie materiału z części centralnych
zmian lub przesłanie go w probówkach zamkniętych
korkiem gumowym jest błędem, gdyż grzyb pocho-
dzący z tych miejsc jest już często obumarły, a w
szczęInte zamkniętych pojemnikach w obecności wil-
goci dochodzi do namnożenia się grzybow saprofitycz-
nych i ubocznej flory bakteryjnej, utrudniającej znacz-
nie izolację właściwego zarazka. W przypadku infek-
cjipazurow - do badań najlepiej wykorzystac ichzmie-
nione i odbarwione fragmenty,

Badany materiał umięszcza się zwykle na szkiełku
podstawowym, pokrywa kilkoma kroplami 10-40%
roztworu KOH i lekko podgrzewa. Ocenę mikrosko-
pową przeprowadza przy użyctu obiektywu suchego
(powiększenie 1 0-40 x ). Obecno ść charakterys Ę czny ch
elementów grzyba sugeruje grzybicę, ale nie zawsze
pomvalanawłaściwesklasyfi kowanięzarazka.Następ-
ny etap to badanie hodowlane na stałym podłozu Sa-
bourauda z dodatkiem antybiotyków (chloramfenikol,
cykloheksamid) hamujących razwoj flory ubocznej.
Badanie to umozliwia zwykle identyfikację izolowa-
nego grzyba, atakżepozwala na ocenę stopnia inten-
syłvności zakażenta(Iiczbakolonii w stosunku do licz-



by inokulowanego materiału). Wzrost T. mentagrophy-
tes, grzyba najczęściej odpowiadającego za grzybtce
skórne u lisów hodowlanych, następuje stosunkowo
szybko. W ciągu 7-10 dni tworząsię puszyste, białe
lub lekko kremowe kolonie obrzegach nierównych z
licznymi wypustkami średnicy około 25-45 mm. Po-
wierzchnia kolonii jest płaska z lekko wyniosłą czę-
ściącentralną spód zabarwiony na kolor żółto-poma-
rańczowy.

Mikroskopowo stwierdza się ltczne mikrokonidia
(aleurospory) usytuowane po obydwóch stronach ni-
tek grzybni. Niekiedy obserwuje się maczugowate,
kilkukomorowe makrokonidia średnicy do kilkunastu
mikrometrów. Charakterystyczną cechę zarazka sta-
nowią silnie wyrażone właściwości proteoliĘc zne (roz-
kład mocznika, elasĘny), Ponadto pozytywny test per-
foracyjny włosów pozwala na potwierdzenie przyna-
leżności gatunkowej grzyba.

Swoista immunoprof ilaktyka
Efek§r;vne zwalczanie grzybicy u zwierząt polega

głównie na stosowaniu swoistej immunoprofilaktyki
przyużyciu atenuowanych, a ostatnio także inaktywo-
wanych szczepionek. Podawanie autoszczępionek czę-
sto zawodzi, gdyż izolowane szczępy nie są spraw-
dzane podkątem ich immunogenności, a sam preparat
nie jest standaryzowany. Do oryginalnych szczepio-
nek inaktyr;vowanych przeciwko trychofitozie lisów
hodowlanych, a ostatnio wprowadzonychna polski ry-
nek, na uwagę zasługuje ,,Alopevac" produkowany
przez Biowet-Puławy.

Jest to preparat skojarzony, zawierający w swym
składzie dwa wyselekcjonowanę szczępy o dobrych
właściwościach immunogennych, tj. Trichophyton
mentagrophytes vat granulosum i Trichophyton ver-
rucosum inaktywowane przy użyciu formaldehydu.
Wybór tych szczepów podyktowany jest faktem, że
obecnie u lisów grzyblca jest wywoływana przede
wszystkim przez kosmopolityczny zarazęk T. menta-
grophytes (I2, I7,22,23,30, 45), rzadziej przez T.

verrucosum czy T. quinckeanum hb Microsporum
canis (I2,15, 30), Szczepionka stosowana w postaci
dwóch iniekcji domięśniowych ma indukować w
znacznym stopniu odpornośó u lisów hodowlanych
przetrzy mywanych w standardowych warunkach zo o -
higienicznych i prawidłowo żywionych.

Przeprowadzonę przęz autora i wsp. wstępne bada-
nia (39) w układzie zbltżonym do warunków labora-
toryjnych wykazaŁy, że opracowana inaktywowana
szczepionka skojarzona wywołuje zarówno u lisów
młodych, jedno- i trzymiesięcznych jakrównież u star-
szych, sześciomiesięcznych - wysoki stopień protek-
cji w stosunku do zjadliwych szazępow T. mentagro-
phytes i T. verrucosum zastosowanych w próbie chal-
lenge. Podobnie, TozszęIzone badania wykonane na
lisach hodowlanych w warunkach terenowych potwier-
dzlły znacznę właściwo ści ochronne szczepionki.
Mimo b owi em stwi erdzeni a na fermi e liczny ch pr zy -

padków trychofitozy immunizacja lisówl lopex lago-
pus w wieku 3-5 mies. zapobtegała nowym zakażę-
niom i rozprzestrzenianiu się grzybicy. U szfuk nie uod-
pornianych (kontrola) zachorowania sięgaĘ 33%o, a
zmiany chorobowe byĘ rozległe.

Terap eutyczne sto s ow anie szc zepionki p owo dowa-
ło l zakażonyc h zwier ząt w y r ażne przy sp i e s z eni e p ro -

cesu zdrow ienia, zmiany kliniczne choroby ustępowały
w ciągu 3 miesięcy od podania pierwszej dawki pre-
parafil (ryc. 6). U lisów nie szczepionych cofanie się
objawów grzybicybyło opóżnione o około 4 tygodnie
i doĘ czyŁo Ęlko 2 l 3 o gó lnej p opulacj i zllv ter ząt. E feĘ
Ięcznicze nie byĘ na ogół zadowalające u lisów star-
szy ch, powyzej 1 roku ży cta, u których zmiany choro-
bowe koncentrowaĘ się głównie na opuszkach palco-
wych tpazurach.

Wyniki te są zgodne i porównywalne z danymtlzy-
skanymi po stosowaniu szczepionki atenuowanej
,,Mentavac"-TM 135", która pozwoliła w swoim cza-
sie na opanowanie w znacznym stopniu trychofitozy
lisów na fermach hodowlanych w byĘm ZSRR (30).
Szczepionk a ta zawlerająca żywy szczęp T. mentagro -
phytes stanowi jednak pewne niebezpieczeństwo in-
fekcji człowieka a sam zarazek,jak wszystkie szczę-
py atenuowane, traci swe właściwości immunogenne
w miarę pasazowania w warunkachin vitro.Ponadto
wprowadzenie do fermy żywego zarazka w postaci
szczepionki jest zawsze związane z ryzykiem konta-
minacji środowiska,

0dpomośó plzeciwgtzybowa

Niezależnie od rodzaju szczepionki przectw grzybi-
cze1, tj. inaktywowanej czy atenuowanej, proces na-
bywania odporności jest złożony i nie we wszystkich
aspektach dokładnie poznany. Niemniej jednak w du-
zym uproszczeniu można przyjąc, że antygeny grzy-
bow zawarte w szczepionce, po pobraniu i przetwo-
rzęniu w organellach komórek prezentujących anty-
gen - monocyty-makrofagi ( 1 0), komórki Langerhan-
sa,wzbldzone limfocytyB (27 ,28) - ulegaj ąsptzęże-
niu, podobnie jakwiele innych antygenów, zcząstecz-
kami głównego układu zgodności tkankowej (MHC)
klasy II. W węzłach chłonnych i śledzionie, dochodzi
do wzajemnych interakcji głównie z limfocytami Th,
które odgryw ają zasadniczą ro 1ę w r ozp oznaw anitl
antygenów i ich epitopów (determinanĘ an§genowe),
pobudzaj ą rozplem odpowiednich komórek efektoro-
wych i ich właściwości bojcze zapomocąwytwarza-
nych cytokin (28). Do komórek efektorowych decy-
dujących o odporności typu komórkowego należąlim-
focyty cytotoksyczne (Tc), naturalne komórki bójcze
(NK), makrofagi, granulocyty oraz komórki K, tj. lim-
fo cy.ty cytotoksyc z ne zalężnę o d przeciwciał. Przecho -

rowanie grzybtcy skórnej lub swoiste szczepienia po-
woduj ą uruchomienie głównie odporności komórko-
wej, w słabym natomiast stopniu odpowiedź humo-
ralną. Doświadczalnie wykazano bowiem, że odpor-
ność tego rodzajlmożna przenieść z organizmu daw-



cy do organizmu biorcy wyŁącznie poptzez uczulone
komórki T (7,I1,28). Ponadto pozytywne reakcje
nadwrażliwości opóznionej, a takżę dodatnie wyniki
w teście transfotmacji limfocytów czy w teście hamo-
wania migracji leukocytów, stwierdzane u świnek
morskich i cieląt z doświadcza|ną trychofitozą jak
równi eż u zw ierząt uodp orni anych przeciwko grzyb i -
cy skórnej, przemaw iaj ąwy r aźnie z a uruchami ani em
odpowiedzi odpornościowej typu komórkowego (11,
38-41). Natomiast przeciwciała nie wydająsię odgry-
wać istotniejszej roli w obronie przeciwgrzybiczej (24,
32,43). Nie udało się bowiem uzyskać nabytej odpor-
ności drogą podawania swoistej surowicy ant tęż nie
stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem specyficz-
nychpr.zeciwciał a stopniem protekcji. Rola ich ogra-
nicza się przypuszczalnie do nasilenia odporności ko-
mórkowej przez w zmożenie akĘwno ści komórek efek-
torowych, zależny ch od przeciwciał.

Leczenie

Niezależnie od specyficznej immunoterapii, nowe,
syntetyczne preparaty antygrzybowe rozszerzalą
znac znie możliwo ś ci terap eutyczne. Ich zasto sowa-
nie zwłaszcza w przypadkach usytuowania zmian
chorobowych w miejscach trudno dostępnych dla me-
chanizmów obronnych (pazury, opuszki palcowe) jest
w pełni uzasadnione. Do takich preparatów należy
m. in. Imaverol - zwtązek imidazolowy dający do-
bre efekty terapeuĘczne u bydła, koni i psów po miej-
scowyt1l stosowaniu w cyklu 3-4 zabiegow w odstę-
pie kilkudniowym (16). Roztwór roboczy wym, pre-
parafu skutecznie niszczy zarodniki grzyba,nie drazni
skóry i moze być aplikowany nawet u zwrcrząt ctę-
żarny ch, Własne ob s erwacj e wstępne p otwi erdzaj ą
żę również u 3-4 tygodniowych lisiąt kąpiele w wod-
nym roztworze Imaverolu wpływają korzystnie na
proces leczenia trychofitozy. Według nowszych ba-
dan j eszcze wy ższą aktywno ść pr zeciw gr zybiczą
wykazująpreparaty z grupy alliloamin, m.in. terbi-
nafina (Lamisil) zwłaszcza w stosunku do T. menta-
grophytes t T. rubrum (6,20); podanie leku zwierzę-
tom do świ adczalnym eksp erymentalni e zakażony m
okazało się wysoce skuteczne. Podobnie jak innę leki
azolowe także terbinafina zaburza syntezę ergoste-
rolu, istotnego składnika komórkt grzyba, powodu-
jąc jego niedobór i spaczenie metabolizmu prowa-
dzącego do śmierci grzyba.
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