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Schorzenia pazurów i wafu skornego pa^ra u psów
i kotow nie były dotychczas przedmiotem publikacji
w krajowym piśmiennictwie. Według McEvan i Scott
(4, 1 0) Iiczb a stwierdzan y ch pr zyp adków klini cznych
wynosi u psów od 0,5oń do I,3Yo, a u kotów około
2,2o^. Stosunkowo niska częstotliwość występowania
oraz trudności w diagnozowaniu tych schorzeń praw-
dopodobnie miały wpływ na małe zainteresowanie tą
problematyką, Jednak od pewnego czasu zauwaza się
wzrost 7tczby opracowań na ten temat. Choć rzadko
spotykane, a\e przeważnie ciężko przebiegające cho-
roby pazurów, prowadzą do powstawania wielu po-
waznych powikłań o charakterze przewlekłym, co
zwykle zmuisza klinicystów do podejmowania postę-
powania radykalnego - amputacji chorego członu lub
palca. Rosnące zainteresowanie fizjologią i patologią
pazllrów dostarcza wielu cennych informacji, które są
wykorzystywane w'leczeniu chorób tej okolicy ciała i
stanowiąwciąż otwarle zagadnienie w klinice chorób
skóry małych zwierząt. Artykuł jest próbą przedsta-
wienia obecnego stanu wiedzy naten temat,

Elementy budowy i fizjologii pazura
iwału skótnego pazula (apatatu pazuloweg0)

Pazlr (unguicula), to rogowy twór dogrzbietowo,
łukowato wygięty i dwubocznie spłaszczony, okrywa-
jący w formie pochewki, kostny wyrostek fizectego
członupalca. Róg powstaje dzięki namnażaniu i stop-
nlowemu zamleranlu (apoptozie) komórek warstw roz-
r o dc zy ch naskórka, zw anę go tworzywem p azut a. P a-
zur spełnia Iiczne funkcje: zaczepną, chwytną obron-
ną p o dp orową p omo cną pr zy zabie gach ko smetycz-

nych. Można go podzielió na trzy odcinki - korzeń,
trzon t szczyt. Korzeń tkwi w kostnym, łukowatym
zagłębieniu , zwanymmacierząpazuta. a od zewtątrz
okryty jest wałem skórnym pazaTa (ryc. 1). Scianę
grzbietową i ściany boczne tworzy rog twardy, zblty,
blaszkowaty, natomiast ścianę podeszwowąróg mięk-
ki, gąbczasty. Swoisty kształtpazura i jego sierpowa-
ty wygląd jest uwarunkowany charakterystycznym
kształtem wyrostka kostnego, na którym osadzona jest
p o chewka ro gowa or az zde cy dowani e wi ększ ą aktyw-
no ś c i ą ro go tw or cząmacier zy grzb i etow ej p azur a, P r ze -

strzeń między wyrostkiem kostnym pazura a pochew-
ką rogową wypełniają odśrodkowo okostna, tkanka
podskórna, skóra właściwa i strefa tozrodcza naskór-
ka (tworzyw o p azur a) (3, 7 -9) . Z b adah Muellera i wsp.
(6) wynika, że tworzywo pazura złożonęjest z kilku
warstw komórek pojedynczej warstwykomórekpod-
stawowych, kilku warstw komórek kolczystych i tyl-
ko u nielicznych badanych psów obecnych komórek
ziarnistych. Grubość naskórka fałdów skórnych pazu-
ra, grzbtetowego i brzusznego jest do siebie zbliżona.

Pazury sąbardzo czułym wskaźnikiem stanu orga-
nizmu, szcze golnie niedob orów składników p okarmo -

wych, zabut zeń metab o licz ny ch or az równowagi hor-
monalnej. Dodatkowo mogą wskazywać na ogólno-
ustrojowe choroby takie jak, białaczka (koty), prze-
wlekłe choroby wątroby, trzustki, nerek, cukzycęoruz
choroby immunozal eżnę i autoimmunologiczne (2).

Głównym składnikiem chemicznym i budulcowym
rogu pazula sąbiałka keratynowe o swoistej budowie
or az białka Bv or zyw a, b i o rąc e udziŃ w pro dukcj i masy
rogowej. Białka te bogate sąw aminokwasy zawięra-
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Ryc. 1. Przekrój strzałkowy pazura psa

jące siarkę (metionina, cysteina, cyr!ru). Analiza che-
ml,czna rogu pazura psów wykazaŁa, że zawięra on
znacznę ilości pierwiastków: Zn,Ca, Mg, Fe, Cu, Mn,
Ł Na, Li, Sr, Au i Ti. U bydła i koni stwierdzono, że
grubość i twardość rogu zależy od zawartości Ę Ca,
Zn.U psów do tej pory nie wykazano podobnej zależ-
ności (2, 3). Interesujące wnioski wynikają z badań
Harveya i wsp. (2). Stwierdzili oni, że u psów chorych
z objawami onychomadesis (zsuwanie się rogowej po-
chewki pazlra)wyraźniewzrastazawartość Ca, Ę K i
Na. U owczarków niemieckich, jako rasy predyspo-
nowanej, stwierdzili obniżenie zawarlości Mg, Mn i
Na. Najbardziej znaczący był spadek zawartości Mn.
Równocześnie Harvey ( 1 ) wysunął pT zypuszczenie, że
masa ciała psa moze mieć wpĘrv na skłonnośc do za-
padania na choroby aparatu pazufowego, przy czym
szczegolnienarażonę sąpsy dużych ras. Wymiana rogu
pa^)Ta następuje powoli i zależy między innymi od
wieku psa, U rasy beagle do ukończenia drugiego roku
Ę cia przyrost pazura wynosi około I,9 -2,0 mm/ ty dzień
(8). Przy zaŁożeniu, że dfugość pochewki pazura wy-
nosi około 2 cm, czas potrzebny na wymianę rogu pa-
zura wynosi około 3 miesiące. Wartości tenależy mteć
na uwadze przy leczeniu grzybic pazurów u psów.

Przycryny chorób apalatu pazulowego psów

N aj b ardz i ej pr zejr zy stym j e st pr zy c zynowy p o dział
schorzeń pazlrów i wału skórnego pazvra. Jest on
powszechnie stosowany przęz wielu klinicystów. W
przylętej klasyfikacji wzięto pod uwagę następujące
czynniki przyczynowe I) urazy mechaniczne, che-
miczne, termiczne i radiacyjne, 2) mikroorganizmy, a
szczególnie bakterie, grzyby, wirusy otaz inne drob-
noustroje (np. Riketsia sp.),3) rozrost nowotworowy
tkanek, 4) zablrzenia hormonalnę oraz niedobory im-
munologiczne, 5) wrodzone wady rozwoj owe (5). Ura-
zy mechaniczne zwykle doĘcząjednej kończ5my i jed-
nego lub kilku pazurów. Są to najczęściej złamania,
stłuczenia, zmiażdżenla pa^Ira otaz zranięnia wału
skórnego pazura. Uszkodzenia wywołane przez slb-
stancj e chemiczne i poparzeni a zdarzająsię raczej rzad-
ko. Z przeprowadzonych badań wynika, że wtornę

zakażęnia bakteryjne pazuTa i fałdu skórnego pazura,
u psów i kotów występują najczęściej. Głównymi
sprawcami są gronkowce, a w szczegóIności gatunek
S t ap hy l o c o c c u s in t erm e d iu s (pr zew ażnie u p s ów) oraz
pałeczkt Escherichia coli (u kotów) (9, 11). Tylko w
niewielu przypadkach były to pierwotne infekcje bak-
teryjne. JężęIi chodzi o zakażęnia grzybicze, to we-
dfug Scott i wsp. (10), tylko 6na196 przypadków cho-
rób pazurów psów było spowodowanych wyłącznte
przez grzyby. Najczęściej izolowanlłn gafuŃiem grzy-
bów jest u psów Trichophyton mentagrophytes, a u
kotów Microsporum canis. Sporadycznie noĘe się
zakażęnta wywołane pt zez B l a s t o my c e s d erm at i t i d i s,
Candida sp., Sporotrichum schenckii, Geotrichum sp.,
Clyptococcus neoformans (8,9, 11). U psa chorego
na cuhzy cę zaobserwowano równoczesne wystąpie-
nie ciężkiej drożdżycy fałdu skórnego pazlra i two-
rzry a, Rozro sty nowotworowe diagnozowane są spo-
r ady c znie i doty c zą zwykl e p oj e dy nc zy ch p al c ów j e d-
nej kończyny. Rak kolczystokomórkowy spotykany j est
najczęściej u psów i u kotów (8, 9). Szczegolnte pre-
dysponowane sąrasypsów o dużej masie ciałaio czar-
nym umaszczęnlu, Ten rodzaj raka jest zwykle dia-
gnozowany u psów w wieku od 2 do 4 lat. Głównymi
objawami klinicznymi są deformacja i bolesność pa-
zura. Rasy podatne to: labrador retriver, pudel stan-
dard, sznaucer średni. W zalężności od umiejscowie-
ntaprzyjmuje się określenia - rak kolczystokomórko-
wy tworzyłv a pazLlra lub rak kolczystokomórkowy fał-
du skórnegopazura. Ten ostatni ma zwykle cechy zło-
śliwości t daje przerzuty.Bardzo rzadko stwierdza się
takie nowotwory złośliwe jak melanoma, mastocyto-
ma, keratoacanthoma, papilloma, lymphosarcoma,
ade n o c arc inom a, n eurofi bro s arc o m a, h em angi op er i-
cytoma, myxosarcoma, osteosarcoma (8, 9), U kotóq
jeszczerzadztej niż u psów, noĘe się raka kolczysto-
komórkowego fałdu skórnego pazura i raka z komó-
rek ekkrynowych. Adenocarcinoma płuc może dawac
przerzlty do tworzyw a pazur a,

Ciężko przebiegające choroby ogólnoustrojowe o
podłożu hormonalnym i immunologicznym mogą po-
wodować mnogie i symetryczne zmiany chorobowe.
Należą do nich pęcherzyca liściasta (pemphigus folia-
c eu s ), p ę c herzyc a zw yŁJa Ql e m p h i gu s v u l g a r i s), ll<ła-
dowy to częń rumi eniow aty (s y s t e m i c l up u s ely t h e m a -

tosus),pemfigoid (p emphigoid bullosus), choroba zim-
nych agluty ntn, zap aleni e obwo dowy ch naczy ń chłon-
nych, tdiop aty czna onychom adeza, wypryski p ol eko -
wę oraz niedoczynnośc tarczycy, nadczynność kory
nadnerczy, cukrzyca, atopia, zablrzenia w odżywia-
niu tworzywa (idiopatycznaonychodystrofia) (1, 8, 9,
11). Wyjątkowo rzadko spotyka się zmiany chorobo-
we w obręb le p azar a przy demo d eko zie, no sówce, le i -

szmanto zie, a skarydo z i e, marlwi cy metab o li c znej na-
skórka, zespole i ziaminiaku eozynofilowym oraz idio-
p aty czny m łoj otoku ( 9 ). Idi opat y czna onychomadeza
występuje najczęściej u owczarków niemieckich, wi-
petów i spanieli angielskich, rottweilerów i psów nie-
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Tab. 1. Nazewnictwo stosowane w klinice chorób pazurów i wału skórnego pazura

Anonychia I wrodzony brak pazutów

Brachionychia I wrodzona krótkość pazurów

Leukonychia ,,bielactwo" pazurów nabyte

Macronychia I wrodzony przerost pazurów

Micronychia I wrodzona małość pazurów

lnychalgia I bolesność pazura

Żnychauxis (hyperonychia) | Frzerost pojedynczego pazuta

lnychia (onychilis) | stan zapalny pazura ogólnie

?nychoclasis Izłamanie pazura

Żnychocryptosis (onyxis) | zawinięcie z wrośnięciem w skótę pazura

|nychodystrophia I zniekszlałcenie pazura z powodu niedożywienia tworzywa

0nychogryphosis (onychogrypoza) | pnerost i nadmierne wygięcie pazura

0nychomadesis (onychoptosis) | zsuwanie się pochewki rogowej pazun

0nychomalatio (hapalonychia) rczmiękanie 10gu pazura

0nychomycosis I grzybicze zakażenie pazura

Żnychołrhexis I szczelinowate pękanie pochewki rogowej pazura

0nychoschisis(onychoschisia) | strzępiaslerozwarstwieniekońcapazura

Żnychopatia (onychosis) ogólnie choroba pazura i wału skórneg0 pazura

Pachyonychia I nienaturalne pogrubienie rogu pochewki pazura

Paronychia (perionychia) | zakaźne zapalenie wału skórneg0 pazura

platonychia I zbyt silne wygięcie blaszki grzbietowej pazura względem długiei osi pazura
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rasowych. Istotąchoroby jest odwarstwienie i zsuwa-
nie się pochewki rogowej pazuTa i wyrostka kostnego
trzeciego członu palca pod wpływem degeneracyjnych
zmian w komórkach warstwy podstawowej naskórka.
ZwykIe brak klinicznych i histologicznych objawów
zap alny ch lub s ą słab o zaznaczone. Zj awi sko ony cho -
madezy tow ar zy szy c z as ami syndromowi skórno -wą-
trobowemu u psów. Rozpoznana u psów ldopatyczna
onychodystrofia przebiega z objawami onychomala-
cj i, onychoschizii, onychoreksj i or az onychogryfozy
(8) (tab. I). Za predysponowane uwaza się takie rasy
jak dalmatynczyk, husky syberyjski, rottweiler, rode-
sian ridgeb ack oraz jamniki (8). Owczarki niernieckie
i rottweilęry obciązone są największym ryzykiem za-
padania na symetryczną onychodystrofię toczniową.
Opisano rożnę czynniki inicjujące to zjawisko. Mię-
dzy innymi sąto: łojotok pierwotny u cocker spanieli,
acrodermalls u brrll terierów, starczę zmiany dystro-
ftcznę u kotów, zespół toczniopodobny. Najczęściej
chorująpsy w wieku od 1 do 6 lat. Tstotąchoroby jest
po stępuj ące piankowate, wodniczkowe zwyrodnienie
komórek warstwy podstawowej tworzywa. Podobne
zmiany występują w nadczynności tarczycy u kotów
orazw niedoborach pokarmowych. U kotów chorych
na nadczynnośc tarczycy dochodzi do wytwarzania
przerośniętych, nadmiernie wygiętych pazurów, co
spowodowane jest lchzbyt szybkim odrostem (8, 9).

0bjawy kliniczne i metody diagnostyczne
Zwyk|e zmiany chorobowe samych p azurów są nie-

dostrzegane w codziennej praktyce. Dopiero kiedy
dołącząsię ostre objawy zapalne wału skórnęgopazul-
ra, charakteryzujące się obrzękiem, przektwienięm
skóry i bolesnością wtedy zwTaca się uwagę na stan
Iogu pazura. Powazne zmiany kliniczne ro gLL pazuTa)
to szczeltny,rozwarstwienia, rozmiękanie, strzępienie
się końcow, przerost tzniękształcenia. Zmianom miej-
scowym towarzyszączęsto objawy ogólne - gorącz-
ka, ap atta, zap alente o b w o do wy ch nac zy ń c h ł o nnyc h
i powiększenie obwodowych węzŁów chłonnych. Za-
paleniu wału skórnego pazura (paronychia), często
towarzysząĘsienie skóry fałdu, nadżerki, wysięk, kro-
sty,. owrzodzenia,.świąd i bolesność (8, 9). Czasami
zmlany ogtaniczająsię do gromadzenia się dużej ilo-
ści tłustej mazistej masy komórkowo-tłus zczow ej pod
fałdem wału skórnego. Jako przyĘad można podać
odkładanie się u kotów wydzieliny o barwie białej lub
żółtej (9). Rozpoznanie opiera się na szczegółowym
wywiadzie i badaniu klinicznym. Wyjątkową uwagę
należy zwrocić na okolice pyska, nosa, uszu, odbytu,
brzlcha, pachwin i pach oraz opuszki palcow (1, 9).
Cenne mogą okazac się bezpośrednie badania mikro-
skopowe preparatów odciskowy ch, mazanych lub ze-
skrobin, jak rownież dodatkowe badania laboratoryj-
nę, a szczęgólnie posiewy bakteriologiczne, mikolo-



giczne, badania cytologiczne i histopatologiczne, ba-
dania hematologi cznę ibiochemiczne, analtzamoczu,
oznaczenie poziomu To. test na obecność zimnych
aglutynin i przeciwciał antyjądrowych (ANA), ba-
dania radiologiczne i w świetle lampy Wooda (5, 8,
9). Należy p amtętać, że w posiewach mikolo gtcznych
i bakteriolo gtczny ch możnauzyskaó wyniki fałszyłvie
dodatnie. Izolacja grzybow Candida sp., T. mentagro-
phytes Iub Microsporum gypseum może być efektem
zanieczyszczęnta próbek. Zwykle dla uzyskania ade-
kwatnego materiału do badań histologicznych koniecz-
ne jest odjęcie trzectego członu palca. Inny sposób
pozyskania wycinków do badania polega na wycięciu
pfzy pomocy trepanu skórnego lłĘkao średnicy 6 mm
z pogIanlcza tkanek zdrowych i zmienionych choro-
bowo w okolicy podstawy pazuTa. Zabteg wykonuje
się w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Zaletą
metody j es t małaurazowo ść i zachowanie sprawności
kończyny, zwłaszcza, jeśli dotyczy to trzeciego lub
czwartego pa\ca, ponieważ pełnią bardzo ważną rolę
podporową (6).

Leczenie chorób pazulów i wału skótnego pazu:a

Po stępowan ie Ieczntczę powinno zaw sze zmtęr zac
do usunięcla przyczyny, często jednak nie udaje się
ustalić czynnika chorobowego i pozostaje jedynie le-
c zęnte obj awowe. N aj cz ę ś c iej zmiany chorob owe ob ej -

mują wał skórny 1paz:ur równoczęśnie. Celowe jest
miej scowe stosowanie środków antyseptycznych, do
których należąr o ztwory ml e c z anu etylll (2 - 5 

oń), chl or-
heksydyny (0,I-Io/o, żoń), jodopowidonu (I-5oń), ri-
vanolu (I%), tryclo s anu, nadtlenku b enzo ilu (I -2,5%)
(1, 8,9). Przy zakażeniach grzybiczych skuteczne są
Ioń zawtesina mikonazolu oraz zawiesina lub maść
s iarkowa (2%) . Terap ia zakażęh b akteryj nych zwykl e
p o le ga na długotrwaĘm po dawaniu zoptyrr alizow a-
nej dawki antybiotyku lub antybiotyków ordynowa-
ny ch łącznie z g1 iko ko rlyko sterydami. D e cyzj a wyb o -

ru leku powinna opierać się na wyniku posiewu i od-
czycie anĘbiogramu . Czasleczęniazwykle wynosi 14-
-2I dni, ale w cięzkich przypadkaclr, antybiotyktrze-
ba podawaó nawet 4-8 tygodni. Najczęściej stosowa-
nymi lekami sąamoksycylina w połączeniu z kwasem
klawulanowym, enro fl oksacyna, marbo fl oks acy na, aę -

falosporyny, mupirocyna, lincomycyna i erytromycy-
na. Jężeli istniejąmożliwości, to dobre efekty uzysku-
je się podaj ąclizaty gronkowcowe lub autoszczepion-
ki (8, 9). Zakażęnia grzybicze, podobnie jak u ludzi,
trudno i długo się leczą. W leczeniu zakażeńwywoła-
nych przez Candida sp. poprawę uzyskuje się, stosu-
jąc miejscowo jodopowidon i chlorheksydynę w stę-
żęniach po danych powyżej . W terap ii zakażeń sp owo -
dowanych przęz dermatofity, pozytywne efekty osią-
ga siępodając gryzeofulwinę (25-50 mglkgldzień), ke-
tokonazol i itrakonazol w dawkach 1 0 mg/kg ldziei (I ,

8, 9). Leczenie trwa przeważnie 3 miesiące, ale moze
wydłużyć się do 6-12 miesięcy. Stosując leki miejsco-
wo i ogólnienależy pamiętać o możliwości wystąpie-
nta odczynów ubocznych natury ogólnej i miej scowej

w postaci skórnych reakcji a\ergtcznych na jodynę,
chlorheksydynę, neomycynę i inne. W chorobach im-
mllnozalężnych pomocne w leczeniu sąwysokie daw-
ki krótko działających glikokortykosterydów. Przy
toczniu rumieniow atym (lupus ely themat o s us) dobre
wyniki może dać zastosowanie immunosupresyjnych
dawek prednizolonu, maksymalnych dawek witaminy
E, i mieszaniny nienasyconych kwasów tłuszczowych
omega-3 i omega-6 (Derm Caps) w ilości 1 kapsułka

onychodys tr ofti pazurów u owczarków niemieckich
dobre efekty uzyskano, podając wysokie dawki pred-
nizonu (2 mglkg) łącznte z tetracykliną i niacinami-
dem (500 mg + 500 mgtrzy razy dziennie dla psów o
masie ciałapowyżej 45kg,a250 +250 mg dlapsów o
m.c. poniżej a5 kg). W leczeniu tego schorzęnia u
trzech jamników podawano roztwór żelatyny w ilości
10 g co 12 godzinprzez kilka tygodni, uzyskując po-
prawę. Wspomagaj ące działanie w leczeniu chorób
aparatu pazurowego mają witamina A, biotyna, sole
cynku (I,8,9,72).

Wiedza na temat lozpoznawania i metod |ęczęnta
aparatllpazurowego u psów i kotów jest ciągle niedo-
stateczna i wymaga dalszych badah naukowych i kli-
nicznych, Skuteczność terapii w dużej mlęrzę zależy
od wnikliwości badającęgo oraz cierpliwości i syste-
matycznej współpracy właściciela i \ekarza. Dobór
optymalnego zestawu leków i procedura ich stosowa-
nia muszą być opracowane indywidualnie dla każde-
go pacjenta. Wymiana rogLlpazura i regeneracja two-
rzywanastępuje powoli (miesiące), należy więc o tym
r zętelnie p o info rmowaó wł a ś c i c i ela. S zc ze gó lną uwa -

gęnależy zwrócić na poprawę warunków życia,ltrzy-
mania, pielęgnacji Łap i żywtenia. Decydując się na
podawanie glikokorlykosterydów trzęba pamiętać o
naczelnej zasadzię - primum non nocere.
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