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Grzybica skóry psów i możliwośó zakażenia nią ludzi
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Grzybica pso nnatofity jest
jednązczęściej i zaraźIlwyclt
chorob skóry u ,2,4,I1),W
większosci prz5, gicznym
derrnatofitoą, ps 2,4,13\.
Zarazękten izolo przypad-

ków. Rolę bierrrego przenclsiciela zarodnikórv mogą
o dgrywać ektop a s o zyty sk óiy (2) . R zadziej pr zy czynę

mogą mieć rrriejsce w wyniku kontaktu wrażliwych

zwierząt z zakażonynri ludźnli. Przyczyltątego typu

kotow izolowano z okrywy włclsowej zdrowych zwie-

Ulegają emwy-
sokĘ-te zynfek-
cyjnych e, środ-
ki utleniające i aldelrydy (4).

Częstotli wo ść występo lv ania po szcze gólrrych gatun-
ków dernratofitów w populacji psow zależy od regio-

grzryb T. mentagrophytes.- 
Większośc zakażęń grzyblczych występujących u

psów może przenosić się także na człowieka i stano-
wią one jedne z ważnlejsz>,ch zoonoz, często trudno



poddających się terapii (6-8,10). Człowiek zakażasię
pr zew ażnte dro gą b e zp o średni ą w trakci e pr zebyw a-

nia z chorymi psami we wspólnych pomieszczeniach,
podczas zabiegów pielęgnacyjnych i zabawy, Długo-
trw ała przeżyw alno ś ć zaro dników grzyb ów w śro do -

wisku zewnętrznym, zwłaszcza suchym, stwarza tak-
że potencjalne możliwości zainicjowania infekcji z
wtórnego źr ódła zakażęnia.

Danę z ostatnich 10 lat, zgromadzone w Klinice
Chorób Zakaźny ch Katedry Ep izo oti o 1o gii wskazuj ą
że problem dermatofitoz u psów i innych zwterzątto-
warzyszących nasila się, Wzrastającąrolę grzybic skó-

ry jako chorób odzwterzęcych potwierdzalątakże ak-
tualne dane epidemiologiczne (9). W pracy przedsta-
wiono opis jednego spośród kilkunastu leczonych
ostatnio w Klinice przypadków grzyblcy skóry psów,
stanowi ąc e go pt zy c zynę ro dz inn e go zakażenla gr zy -

bicąwłaścictelt oraz innych osób będących w bliskim
kontakcie z chorym zwierzęctem.

0pis przypadku

Pies, rasy doberman, w wieku około 8 miesięcy, został
doprowadzony do Kliniki z powodu nie poddających się
terapii antybiotykowej zmian skórnych, zlokalizowanych
w okolicy policzków, na tułowiu i koriczynach tylnych (ryc.

1, 2). W wywiadzie ustalono, że zmiany te pojawiły się u
zwlerzęcia ok. 3-4 tyg, wcześniej i w tym okresie doszło
do zachorowania, z objawami dermatologicznymi u wła-
ściciela psa oraz trzech członków jego rodziny, mających
bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem (ryc. 5), W
okresie poptzedzającym wizytę w Klinice u psa stosowano
przez okres 2 tyg. antybiotyki o szerokim spektrum dziaŁa-
nia oraz kortykosterydy, Do badań laboratoryjnych pobra-
no wymazy ze zmian o charakterze sączącym oraz zeskro-
binę skóry z ognisk chorobowych zlokalizowanych w roż-
nych partiach ciała. Badaniem bakteriologicznym w wy-
mazach i zeskrobinie skórnej stwierdzono występowanie
nielicznej flory bakteryjnej, w której przewagę stanowiły
Gram-dodatnie ziarniaki z rodzaju Staphylococcus, wraż-
liwe na większość antybiotyków. Badaniem mikroskopo-
wym zeskrobiny skórnej stwierdzono we fragmentach na-
skórka oraz wokół włosów skupiska okrągłych zarodników,
typowych dla dermatofitów. Badaniem hodowlanym na
podłozu Sabourauda wykazano wzrost kolonii grzyba, w
postaci nalotu, bar-wy białej do płowożółtej, zabarwionych
od spodunakolorzółtawy, pojawiających siępo 7-10 dniach
inkubacji w temperaturze 3OoC (ryc. 3). Dodatkowe bada-
nie okrywy włosowej w świetle lampy Wooda dało wynik
negatywny. Identyfikacj ę wyizolowanego gatunku detma-
tofttaprzeprowadzono w oparciu o makroskopowy wygląd
kolonii oraz obraz mikroskopowy mikrohodowli. Na pod-
łożu agarowym obserwowano okrągłe kolonie o postrzę-
pionym brzegu i wyglądzie mączystym oraz widocznych
płytkich wgłębieniach ułozonych promieniście wokół środ-
ka (ryc. 3), W preparatach mikroskopowych z mikroho-
dowli stwi erdzono ob ecno ś ć r ozgałęz1,onych, s e gmentowa-
nych nitek grzybni orazliczne, okrągłe lub owalne mikro-
konidia (ryc. 4). Nie wykazano natomiast występowania
makrokonidiów. Na tej podstawie ustalono, że przyczyną

Ryc. 1. Zmiany strupiasto-sączące na po|iczku i w okolicy
wargowei

Ryc. 3. Trichophyton mentagrophyles - l0-dniowa hodowla
na agarze z krwią

grzybicy psa był zoofilny dermatofit T. mentagrophytes.
W terapii zastosowano leczenie miejscowe maścią Fungi-
dermi n, zawi eraj ącą klotrimazol oraz wspom agająco zmy -

wanie skóry szamponem Ieczniczym dr Seidla na bazie pre-
paratow jodoforowych. Właścicielowi zalecono wykony-
wanie bieżącego oczyszczania i odkażania pomieszczeń,
w których przebywał chory pies. a po zakończenillecze-
nia wykonanie odkazania końcowego. Do dezyniekcji za-
lecono domowe środki myjąco-dezynfekcyjne, których sub-

Ryc. 2. Zmiana strupiasta w okolicy stawu skokowego



Ryc. 4. T| m e nt agr op hyt e s (mikrohodowla), widoczne s€ gmen-
towane nitki grzybni i mikrokonidia

nabytej odpomości w wyniku wcześniejszych infekcji
dermatofitami lub stany osłabienia odporności zwią-
zane z wiekiem, stresem lub terapią immuno supresyj -

do zakażęń grzybt-
nyoh powodów do-
U takich zwterząt

stwierdza się z reguły ostrzejszy przebteg infekcji,
czemu towarzyszy długotrwałe utrzymywanie się ob-

szerokim spektrum dzl,ałanta lub leków
syjnych (3). Do ważnych czynników
dermato fi tozom u zw ier ząt należątakż
lub równocześnie występuj ąc e zakażenia wirusowe,
wlłvoĘlva
ną ustroju.
kotów jest
doboru immunologicznego (FIV), natomiast u psów
infekcja wirusem nosówki oTaz parwowiroza (2, 4).

Decydujące znaczenie w eliminowanll zarazka z or-

żenia odgrywatakże zdolnośc organizmu do wywoły-
wania reakcji zapalnej zldziałem neutrofilów i mo-
no cytow, czemu tow ar zy sząwzmozone pro c e sy Ie ge -

neracyj ne, prowadząc e do o dtwa r zania zntszczony ch
komórek naskórka.

Trafna ocena kliniczna oraz możlriwość wykonania
szybkiej diagnostyki laboratoryjnej są podstawą sku-
teczności terapii grzyblcy skóry, Kliniczne objawy

grzybicę. Właściwe rozpoznanie wymaga jednak za-
stosowania metod laboratoryjnych. Dotyczy to zwłasz,
czaprzypadkow o przebiegu nietypowym lub bezob-
jawowym, które często wywoływane są pTzez M. ca-
n i s. B adania takie pozw aląą jedno cze śnie na wyklu-
częnie lub potwierdzenie chorób skóry o innej etiolo-
gii, np. demodekozy. Niektore dane eksperymentalne
wskazywĄ na mozliwość wykorzystania w diagnosĘce
grzybic skóry u zwterząt metod serologicznych (a).

Przeszkodą w opracowaniu komercyjnych testów se-
ro 1o gi c zny ch do wykryw anta z akażęń gr zyb tc zych j e s t

różnorodno ść gatunkowa dermatofi tów chorobotwór-
czych dla zwterząt oraz problem występowaniabądż
br al<l I<r zy żowej re aktywno ś c i indukow anych prz e ciw-
ciał. W opisanym przypadku klinicznym zasto sowano
w diagnostyce laboratoryjnej trzy zalecane aktualnie
testy diagnostyczne, tj. badanie włosów w świetle lam-

Ryc. 5. Typowe ognisko grzybicze na przedramieniu u lvła-
ściciela psa

stancją czynną jest podchloryn sodowy, Całkowite wyle-
czenie, potwierdzone 3-krotnymi ujemnymi rvynikami ba-

dania mikroskopowego i hodowlanego, uzyskano po 4 ty-
godniach. Z informacji uzyskanych od właściciela wyni-
kało, że terapia zmian skórnych u czterech osób zakazo-
nych w wyniku kontaktu z chorym psem trwała ok. 10 ty-
godni.

0mówienie

Zakażenta wywoływane przez dermatofity należą
obok zapalenia zewnętrznego przewodu słuchowego
o etiologii drożdżakowej, do najczęściej spotykanych
infekcji grzybtczych u psów (2,4).Dodatnie wyniki
laboratoryjnych badań hodowlanych uzyskuje się prze-
ciętnie z 4-500ń próbek pobieranych od zwierząt z

dyspozycji wiekowej. G-pę największego ryzyka sta-
nowią zwterzęta młode w wieku do 1 roku lub psy
stare, I2-I4 letnie. Czynnikiem usposabiającym do
powstania i rozwoju choroby może być słabo rozwF
nięty układ immunologrczny u młodych psów, brak



py Wooda, bezpośrednie badanie mikroskopowe ze-
skrobiny skóry i włosów orazbadante hodowlane,llzlJ-
pełnione mikrohodowlą. Na tej podstawie postawio-
no r ozpoznanie dermatofttozy or az zaszęre gowano
wyizolowanego grzyba do gatunku T. mentagrophy-
tes.

L ę czenie dermato f,rto z u zw ier ząt p owinno być p o -

dejmowane jak najszybciej, natomiast rodzaj stosowa-
nej terapii uzależnionyjest od natężenia objawów kli-
ntc zny ch. Wi e l e przyp adkó w zakażęń derm ato fitami
wykazuje tendencję do samoograniczania się i stop-
niowego samoistnego ustępowania zmian chorobo-
\\ych. L e c zente pr zy sp lę sza j e dn ak zrraQ znle c o fani e
się objawów klinicznych, a ponadto zapobiega przę-
noszeniu się infekcji na inne zwterzęta w grupie oraz
na człowieka, jak równięż zanieczyszczanlu środowi-
ska bytowania zwierząt Terapia dermatofitoz polega
na miejscowym lub ogólnym stosowaniu środków o
działantl pr ze ciw gr zyb ic zy m, ew entu alni e n a skoj a-
rzonym stosowaniu obydwu rodzajów leczenia (4,5,
14). Czas trwania terapii uzależniony jest od nasilenia
objawów klinicznych oraz szybkości ustępowania
zmtall gr zyb ic zy ch. Z r e g,lĘ 1 e c z eni e pr ow adzi s i ę do
chwili uzyskania trzech kolejnych negatywnych wy-
ników badania hodowlanego, wykonylvanego w od-
stępach 7-dniowych. W niektórych krajach, np. w USA,
w leczeniu i prof,rlaktyce dermatofttozu kotów stoso-
wane są szczepiottki (2, 4). Na ogół powodują one
zmniejszenie nasilenia klinicznych obj awów grzybt-
cy u zwierząt, u których doszło do zachorowania, na-
tomiast nie zapobiegajązakażeniu. W Polsce w han-
dlu do stępnych j est ktlka szczepionek przeciwko grzy-
bicy skóry przęznaczonych dla bydła i mięsożernych
zwierzątfuterkowych (11). W najbltższym czasie pla-
nowane j e st wdrożeni e do produkcj i szczeptortkl pt ze -

ciwko mikrosporii kotów i psów (12). Skuteczne mval-
czanię dermatofitozy psów powinno uwzględnia c także
zniszczęnte zarazka poza otganizmęm żywym, tj. w
środowisku bytowania zwierząt, na sprzęcie do higie-
ny i pielęgnacji, naczyntach i środkach transportu,
Zaleca się zatem dokładne odkurzenie i oczyszczente
pomieszczeń i legowiska, a następnie trzykrotne wy-
konanie dezynfekcji przy użyciu preparatów jodofo-
rowych lub podchlorynu sodowego w rozcieńczęnlu
1 : 10. MateriĄ i przedmioty trudne do odkazenia naj-
lepiej spalić.

W przypadku grzybic skóry l zw ierząt tow arzy szry
cych, takich jakpsy i koty, istotny jest aspekt zagroże-
nia zdrowia człowieka. Dermatofttozy u tych gatun-
ków zwierząt są niebezpiecznyml zoonozami i w
związku z tym należy zachować szczegolną ostroz-
nośó przy kontaktach ze zwierzętami podejrzanymi o
zakażęnie or az pt zy p o d ej mow aniu 1 e c z eni a zw ter ząt
chorych. Szczególnie podatne na zakażenie dermato-
fitami sąosoby zwrodzonymi lub nabytymi niedobo-
rami immunologicznymi oraz dzieci i osoby starsze, u
których przebieg kliniczny infekcj i j es t z r eglły cięż-
szy. Jak wynika z danych epidemiologicznych, blisko

połowa ludzi eksponowanych nazakażęnie w wyniku
kontakfu z chorymi na grzybicę psami i kotami lub z
nosicielami bezobjawowymi ulega infekcji (9). Wcze-
śnie rozpoczęta i właściwie ukierunkowana terapia u
zw ter ząt p o zw ala z ap ob i e c tran smi sj i gr zyb a na c zło -

wieka, azwlęrzę chroni niejednokrotnie przed ntęuza-
sadnioną elianazją.

Przedstawi ony opis ro dzinne go zakażenia grzybic ą
skóry zapośrednictwem chorego psa stanorvi potwier-
dzenie zrraczenla dermatof,rto z jako niebezpiec znych
chorób odzwterzęcych oraz roli psów jako gatunku
biorącego udział w transmisji infekcji na człowieka.
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Streptococcus słrs wywołuje u Świń posocznicę, zapalenic opon mózgo-

wych, zapalenie stawórv i wsierdzia, odoskrzelowe zapalenie płlc, a także za-

burzenia w rozrodzie w u,iększości krajów chorobę rvywołuje serotyp 2. w
Anglii i Walii 48,6%ozakażen u śwlń wywołuje sefotyp 14. Był on przyczyną
posocznicy, zapalenta opon mózgowych i zapalenia stawów Syndromy choro-

bowe wywołane przez ten serotyp były bardzo podobne do syndtomów, jakie

wywofuje serotyp 2 i dotyczyły prosiąt w wieku 2-4 tyg. Na infekcję pacior-

kowcową chorowały prosięta w wieku od l 2 dni do 20 tyg , przy czym najwięk-

sza Iiczba zachorowań przypadała na prosięta w wieku 2-6 tyg Z mózgu, sta-

wów i wątroby chorych prosiąt izolowano S sars serotyp 33,1,7,9. 10, 15, 16

iż2.Zpłuc izolowano serotypy 3,4,7,8, l1, 14, 16,24 i 28 Stanowiły one

31,2% wszystkich izolatów paciorkowca Największy odsetek zachorowań
wywołanych przez serotyp 1,ł .9. sł,,s wystąpił w l996 r

G.


