
patologicznego w płucach (ryc. 3) lub, rza-
dziej, w obrębie jamy brzusznej.

W  obrazie mikroskopowym zmian 
kostnych stwierdza się rozchodzące się 
od powierzchni kości korowej, ale poni-
żej okostnej promieniście wyrośla utwo-
rzone z kości beleczkowatej. Przestrze-
nie pomiędzy beleczkami są wypełnio-
ne komórkami tłuszczowymi z niewielką 
liczbą komórek hematopoezy. Dodatko-
wo obecne są też obszary utworzonej 

z kości grubowłóknistej oraz chrząstki 
szklistej (9).
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Dermatofitozy są chorobami skóry i jej 
przydatków wywoływanymi przez 

grzyby zdolne do wytwarzania keratyna-
zy. Najpowszechniejszymi dermatofita-
mi izolowanymi z przypadków tej choro-
by u kotów są grzyby z rodzaju Microspo-
rum, przede wszystkim Microsporum canis, 
rzadziej izolowany jest M. gypseum. U ko-
tów zdarzają się też zakażenia wywołane 
przez dermatofity z rodzaju Trichophyton, 

głównie T. mentagrophytes (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7). Koty mogą sporadycznie zarażać się 
również takimi grzybami, jak: Epidermo-
phyton fluccosum, M audouinii, M.  co-
okei, M. nanum, M. persicolor, T. Rubrum, 
T. schoenleinii i innymi (4, 8, 7). Zakażenia 
dermatofitami nie są wprawdzie najpow-
szechniej występującymi chorobami skó-
ry u kotów, tym niemniej w prowadzonych 
w 2013 r. badaniach epidemiologicznych 

na terenie Polski przypadki tej choroby 
stanowiły ponad 11% wszystkich chorób 
skóry (9). Dermatofitozy są bardzo istotne 
również w związku z tym, że są zoonoza-
mi i częste są przypadki zakażania się wła-
ścicieli kotów od swoich zwierząt. Szacuje 
się, że nawet kilka procent właścicieli ko-
tów zaraża się dermatofitami od chorych 
zwierząt (10). Za zakażenia te często od-
powiedzialne są nie tylko koty z objawa-
mi klinicznymi, ale również zwierzęta bę-
dące bezobjawowymi nosicielami derma-
tofitów (4, 10).

Zakażenie kotów dermatofitami na-
stępuje za pośrednictwem artospor, przy 
bezpośrednim kontakcie z chorymi osob-
nikami lub zakażonymi włosami i naskór-
kiem. Zakażenie niektórymi dermatofita-
mi następuje od typowych ich gospodarzy, 
w związku z czym można po identyfika-
cji dermatofita określić prawdopodobne 
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pierwotne źródło zakażenia. Na przykład 
do zakażenia T. mentagrophytes dochodzi 
głównie po kontakcie z zakażonymi gry-
zoniami (4). Istotna dla możliwości za-
każania, jest długa zdolność zarodników 
dermatofitów do przetrwania w środowi-
sku zewnętrznym, często zachowują one 
zdolność do zakażania przez kilkanaście 
miesięcy (4).

Do rozwoju choroby predysponowane 
są zwierzęta młode lub w wieku starszym 
oraz osobniki znajdujące się w immuno-
supresji. W przypadku kotów są to zaka-
żenia wirusem niedoboru immunologicz-
nego (FIV) lub wirusem białaczki (FeLV), 
choroby nowotworowe, leczenie lekami im-
munosupresyjnymi lub długotrwała anty-
biotykoterapia (4). Choroba częściej zda-
rza się u kotów perskich, himalajskich i in-
nych ras długowłosych w porównaniu do 
krótkowłosych kotów europejskich (11).

Objawy kliniczne

Dermatofitozy mogą powodować zróż-
nicowane objawy kliniczne u  kotów. 
W związku z bardzo zmiennym obrazem 
klinicznym grzybicy wywołanej przez der-
matofity, nie należy wykluczać jej jako po-
tencjalnej przyczyny choroby w niemal 
każdym przypadku problemów dermato-
logicznych u tego gatunku. Najpowszech-
niej mamy do czynienia ze zmianami prze-
biegającymi w postaci ogniskowych wyły-
sień (ryc. 1). Okolice pozbawione włosów 
często pokryte są nadmiernie zrogowa-
ciałym naskórkiem tworzącym łuski, czę-
sto może być tam obecny rumień (ryc. 2), 
ale zmiany te mogą również nie wyka-
zywać objawów zapalenia (12). Wyłysie-
nia powstałe w przebiegu choroby mogą 
być rozmieszczone symetrycznie lub asy-
metrycznie, najczęściej lokalizują się na 
twarzy oraz na dalszych odcinkach koń-
czyn. W przebiegu dermatofitoz świąd 
jest zmienny, w niektórych przypadkach 

nie występuje, podczas gdy w innych jest 
znaczny. W przypadkach przebiegających 
ze świądem dodatkowo będą obecne zmia-
ny poświądowe w postaci przeczosów, 
otarć i  strupów. Zakażenia dermatofita-
mi mogą również prowadzić do rozwo-
ju prosówkowego zapalenia skóry. W ta-
kim przypadku obecne są liczne niewiel-
kie rozsiane grudki. Kolejnym objawem 
klinicznym dermatofitozy jest złuszcza-
jąca erytrodermia na granicy skóry i bło-
ny śluzowej, co może sugerować choroby 
autoimmunologiczne (12). Inną postacią 
kliniczną spotykaną niezbyt często jest 
postać kerion, w której typowym wykwi-
tem są zmiany guzowate (4, 12). Typowym 
obrazem klinicznym są tworzące się wo-
kół mieszków włosowych guzy ze skłon-
nością do rozmiękania, z których wydo-
bywa się treść ropna. Wyjątkowo rozwija 
się postać określana jako pseudomyce-
toma, w której dermatofity nie rozwija-
ją w obrębie naskórka, lecz skóry właści-
wej, a nawet tkanki podskórnej. W przy-
padku tej postaci choroby powstają guzy 
o charakterze ropno-ziarniniakowym lub 
ziarniniakowym. Guzy te zawierają kwa-
sochłonny materiał, będący rezultatem 
tworzenia kompleksów antygen–prze-
ciwciało. Pseudomycetoma częściej wy-
stępuje u kotów perskich (13, 14, 15, 16). 
Ponadto grzyby mogą atakować pazury 
kotów, powodując onychomikozę. Pazu-
ry są wówczas połamane i zniekształcone 
(ryc. 3). Autorzy obserwowali też interesu-
jący przebieg kliniczny choroby u kotów 
bezwłosych rasy sfinks, w którym docho-
dziło do powstawania licznych rozsianych 
krost naskórkowych i kryzek naskórko-
wych sugerujących pęcherzycę liściastą 
(ryc. 4, 5, 6). Nadmienić należy również, 
że dermatofitozy mogą być u kotów po-
wodem rozwoju zespołu eozynofilowego 
w każdej z jego trzech klinicznych posta-
ci (wrzodu eozynofilowego, płyki eozyno-
filowej i ziarniniaka liniowego).

Rozpoznanie

Obraz kliniczny dermatofitozy może być 
zróżnicowany i zwykle nie pozwala na po-
stawienie pewnego rozpoznania. Bada-
niem przesiewowym jest badanie w świe-
tle lampy Wooda. Badanie to, polegające 
na oświetleniu światłem UV zakażonych 
włosów, umożliwia wykazanie charaktery-
stycznej zielonej fluorescencji (ryc. 7). Nie 
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fected animals should be handled with care and its 
treatment and control is particularly important in 
domestic carnivores. Clinical features of the disease 
include ringworm lesions, miliary dermatitis, pseu-
domycetomas, onychomycosis and also generalized 
lesions in severely immunocompromised cats. How-
ever, inapparent infections also occur and cats may 
carry M.canis arthrospores in their coats. Laborato-
ry investigation requires microscopic examination 
of the hair and skin scrapings, dermatophyte isola-
tion and often also histopathological examination. 
Treatment includes the use of topical and/or system-
ic antifungal drugs and metaphylactic vaccination. 
The article discusses the clinical symptoms, diagnos-
tic methods and current treatment approach in fe-
line dermatophytosis.
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Ryc. 1. Dermatofitoza u kota wywołana przez M. canis. Typowe owalne wyłysienie, 
w miejscu pozbawionym włosów nadmierne rogowacenie naskórka i łuski

Ryc. 2. Dermatofitoza u kota. Widoczne wyłysienie oraz nadmierne rogowacenie 
naskórka i łuski, ponadto nieznaczny rumień
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jest ono jednak całkowicie pewne, ponie-
waż nie wszystkie szczepy i gatunki derma-
tofitów wykazują fluorescencję. Wykazywa-
na jest ona w przypadku zakażeń grzyba-
mi z rodzaju Microsporum; brak jej (poza 
T. schoenleini) w przypadku zakażeń grzy-
bami z rodzaju Trichophyton, jednak, jak 

wspomniano, odgrywają one niewielką rolę 
w przypadku kotów i jedynie wyjątkowo są 
u nich powodem dermatofitoz. Badanie to 
nie może więc być stosowane w celu wy-
kluczenia zakażeń dermatofitami. Najpow-
szechniej wykonywanym testem mającym 
stosunkowo znaczną czułość jest badanie 

mikroskopowe włosów (4, 17). W przypad-
ku zakażenia widoczne są zarodniki (artro-
konidia) grzybów otaczające włosy (ryc. 8). 
Dermatofity występujące u zwierząt cha-
rakteryzują się tworzeniem zarodników na 
zewnątrz włosów, ich wzrost natomiast od-
bywa się wewnątrz. W przypadku zakażeń 

Ryc. 3. Onychomikoza u kota. Widoczne wyłysienie na palcach, obrzęk i rumień, 
pazury zniekształcone i połamane, a nawet brak niektórych

Ryc. 7. Kot z ryc.4. Fluorescencja w świetle lampy Wooda

Ryc. 5. Kot z ryc. 4. Zbliżenie na okolice grzbietu i boku klatki piersiowej. Widoczne 
liczne krosty naskórkowe

Ryc. 4. Dermatofitoza u kota rasy sfinks wywołana przez M. canis. Nietypowy obraz 
kliniczny z licznymi krostami i kryzkami naskórkowymi

Ryc. 8. Obraz mikroskopowy zeskrobiny skóry od kota zakażonego M. canis. 
Widoczne zarodniki dermatofita ułożone wokół włosa, pow. 100×

Ryc. 6. Kot z ryc. 4. Na dalszych odcinkach kończyn grzybica przyjmowała 
typowy obraz kliniczny w postaci owalnej, pozbawionej włosów zmiany 

z widocznym rumieniem i łuskami
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wywołanych przez dermatofity z rodzaju 
Trichophyton z reguły dochodzi do znacz-
nego zniszczenia struktury włosów, nato-
miast w przypadku zakażeń Microsporum 
najczęściej struktura włosów jest zachowa-
na. Ich zarodniki są również luźniej zwią-
zane z włosami i często mogą być znajdo-
wane w preparacie mikroskopowym nie-
przyczepione do włosa. Cechy te jednak 
nie są zawsze wystarczające do zróżnico-
wania zakażenia Trichophyton od Micro-
sporum. Badanie włosów nie zawsze po-
zwala na postawienie rozpoznania, ponie-
waż nie w każdej badanej próbce są obecne 
zakażone włosy. W badaniach wykonanych 
u bydła z dermatofitozą czułość bezpośred-
niego badania mikroskopowego w porów-
naniu do badania hodowlanego oceniona 
została od 40 do ok. 71% (18). Kolejnym 
badaniem wykonywanym w celu potwier-
dzenia rozpoznania jest badanie hodowla-
ne. Umożliwia ono identyfikację gatunku 
odpowiedzialnego za zakażenie i tym sa-
mym zastosowania leczenia z zastosowa-
niem szczepionek. Posiew włosów lub na-
skórka wykonywany jest na podłoże Sabo-
uraud lub DTM (19, 20). Wadą tej metody 
jest dość długi czas oczekiwania na wynik, 
co związane jest z powolnym wzrostem 
dermatofitów. Kolejnym badaniem dodat-
kowym, które może być wykonane w przy-
padku podejrzenia dermatofitozy, jest ba-
danie histopatologiczne. Zalecane jest ono 
szczególnie w przypadkach postaci niety-
powych, jak kerion czy psudomycetoma. 
Wycinek pobierany jest zwykle metodą 
trepanobiopsji i barwiony metodami PAS 
lub Gomori lub jej modyfikacją – Grocott 
umożliwiającymi wybiórcze uwidocznienie 
struktur dermatofitów (13, 14).

Leczenie

Leczenie dermatofitoz można prowadzić 
na kilka sposobów. Możliwe jest leczenie 
miejscowe z zastosowaniem maści, pły-
nów lub kremów zawierających w swo-
im składzie substancje czynne o działa-
niu przeciwgrzybiczym, jak 2% mikonazol, 
0,2–0,6% enilkonazol lub 2% chlorheksydy-
na czy wielosiarczek wapnia (ciecz kalifor-
nijska, w Polsce niezarejestrowana do sto-
sowania u kotów; 21, 22, 23, 20). Metoda 
ta w związku z behawiorem kota jest jed-
nak trudna do praktycznego zastosowania, 
z uwagi na stosunkowo krótki czas pozosta-
wania preparatu w zdeponowanym miejscu, 
skąd zwierzę szybko ją usuwa podczas pie-
lęgnacji. W związku z tym u kotów znajdu-
ją zastosowywanie głównie dwa sposoby le-
czenia: ogólnoustrojowe podawanie leków 
przeciwgrzybiczych – ketokonazol lub itra-
konazol w dawce 5–10 mg/kg m. c., terbi-
nafina w dawce 10–20 mg/kg m.c. (maksy-
malnie do 40 mg/m.c.), flukonazol 5 mg/kg 
m.c. lub niedostępna obecnie gryzeofulwina 

(50 mg/kg m.c.; 21, 24, 23, 20, 25) oraz lecze-
nie poprzez wykonywanie szczepień meta-
filaktycznych. Szczególnie ta druga metoda 
zasługuje na uwagę, ponieważ ma wiele za-
let w porównaniu do leczenia ogólnoustro-
jowego. Leki stosowane w leczeniu grzybic 
mogą prowadzić do niepożądanych reakcji, 
jak uszkodzenia nerek lub wątroby lub wy-
wierać negatywny wpływ na układ hormo-
nalny. U niektórych kotów występują też 
trudności związane z aplikacją leków drogą 
doustną. Z tego powodu zdaniem autorów 
polecanym sposobem leczenia dermatofi-
toz jest stosowanie szczepień metafilaktycz-
nych. Jeżeli zdecydujemy się na ten sposób 
leczenia, wskazane jest uprzednie wykona-
nie identyfikacji dermatofita odpowiedzial-
nego za rozwój choroby. Umożliwi to poda-
nie szczepionki zawierającej odpowiednie 
antygeny. W przypadku kotów, gdzie naj-
powszechniej stwierdzanym dermatofitem 
jest M. canis, prawdopodobieństwo zakaże-
nia przez inny gatunek grzyba (zwłaszcza 
jeśli podczas badania w świetle lampy Wo-
oda wykazano fluorescencję) jest niewielkie, 
zwykle można podać szczepionkę przed wy-
nikiem badania hodowlanego. Szczepion-
ki przeciwko dermatofitozie przeznaczone 
dla zwierząt towarzyszących zawierają ate-
nuowane lub inaktywowane komórki róż-
nych gatunków dermatofitów (26).

Odnośnie do szczepionek przeznaczo-
nych dla zwierząt towarzyszących, na pol-
skim rynku obecne są szczepionki mono-
walentne, zawierające antygeny M. canis, 
jak przykładowo Felisvac MC czy Biocan 
M), jak również poliwalentne zawierają-
ce kilka gatunków dermatofitów (Insol® 
Dermatophyton; 11). Badania potwier-
dzają skuteczność stosowania szczepionek 
w leczeniu dermatofitoz u kotów, a szcze-
gólną skuteczność wykazano u zwierząt 

w młodym wieku (poniżej 1 roku) i cho-
rujących pierwszy raz (11).

Dla kotów dostępna jest w Polsce mię-
dzy innymi szczepionka Felisvac MC (Bio-
wet Puławy). Jak wspomniano, jest to szcze-
pionka monowalentna, zawierająca antyge-
ny M. canis. W przypadku zakażenia tym 
dermatofitem wymagane jest dwukrotne 
jej podanie w odstępie 10–14 dni. Niekie-
dy wskazane jest podanie dodatkowej, trze-
ciej, dawki szczepionki. Szczepionka może 
być stosowana u kotów od 6 tygodnia ży-
cia. Po szczepieniu odporność utrzymuje 
się od 9 do 12 miesięcy. Badania potwier-
dziły jej wysoką skuteczność. Podanie jej 
kotom w pełni zabezpieczało przed roz-
wojem choroby (27). Występowanie od-
powiedniej odpowiedzi immunologicznej 
zostało potwierdzone w testach śródskór-
nych, gdzie stwierdzono reakcje typu póź-
nego, a jedynie u niewielkiej liczby kotów 
rozwinęła się niekorzystna nadwrażliwość 
typu natychmiastowego. Odpowiedź ko-
mórkowa została potwierdzona przy zasto-
sowaniu testu hamowania migracji makro-
fagów, gdzie stwierdzono pozytywne wyniki 
od 22 dnia po szczepieniu. Badania z zasto-
sowaniem testów śródskórnych potwierdzi-
ły, że odporność utrzymuje się co najmniej 
do 8 miesięcy od podania szczepionki (28). 
Po stosowaniu szczepionki nie stwierdzo-
no występowania zarówno miejscowych, 
jak i ogólnych objawów niepożądanych (27).

Doświadczenia autorów ze szczepionką 
Felisvac MC wskazują na jej wysoką skutecz-
ność w leczeniu grzybic wywołanych przez 
M. canis (ryc. 9). Autorzy przed przystąpie-
niem do podania szczepionki w celu prze-
prowadzenia identyfikacji wykonują badanie 
hodowlane (tak jak to zostało opisane w czę-
ści dotyczącej rozpoznawania), ale w przy-
padku stwierdzenia charakterystycznej 

Ryc. 9. Kot z ryc. 4 po leczeniu z zastosowaniem szczepionki Felisvac MC. Widoczne całkowite ustąpienie zmian
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fluorescencji w świetle lampy Wooda moż-
na je pominąć, gdyż w takim przypadku 
można z dużym prawdopodobieństwem 
założyć, że mamy do czynienia z zakaże-
niem M. canis. Godne podkreślenia jest to, 
że między różnymi gatunkami dermatofi-
tów występuje podobieństwo antygenowe. 
Dowiedziono, że antygeny M. canis odpo-
wiedzialne za odpowiedź immunologiczną 
typu humoralnego reagują krzyżowo z prze-
ciwciałami powstałymi w odpowiedzi na 
zakażenia M. gypseum i T. mentagrophy-
tes (29). Występowanie pokrewieństwa an-
tygenowego oznacza, że szczepionki prze-
ciwgrzybicze mogą być skuteczne również 
w przypadku zakażenia innym pokrewnym 
gatunkiem dermatofita, co zostało udowod-
nione np. u bydła, gdzie szczepionka zawie-
rającą T. verucosum zabezpiecza je również 
przed zakażeniem T. mentagrophytes (30).

Zdaniem autorów stosowanie szczepień 
metafilaktycznych jest interesującą alternaty-
wą dla leczenia ogólnoustrojowego i miejsco-
wego w przypadkach dermatofitoz u kotów. 
Na rycinach 4, 5, 6, 7 i 8 przedstawiono przypa-
dek kota z nietypową postacią dermatofitozy, 
wyleczonego z zastosowaniem szczepionki 
Felisvac MC, która został podana trzykrot-
nie. Dodatkowym atutem podawania szcze-
pionek jest uzyskanie po wyleczeniu odpor-
ności na czas od kilku miesięcy do roku.

Szczepionki stosowane są również jako 
element profilaktyki. Szczepienie przeciw-
ko dermatofitom jest szczególnie istot-
ne w przypadku kotów, u których często 
stwierdzane jest bezobjawowe nosiciel-
stwo. Profilaktyka jest szczególnie zaleca-
na u kotów wychodzących, które podczas 
patrolowania swoich rewirów spotykają się 
z innymi kotami, wchodząc z nimi często 
w bliskie interakcje, co naraża je na zaka-
żenie dermatofitami. W przypadku profi-
laktycznego zastosowania szczepionki Feli-
svac MC przy jej pierwszym zastosowaniu 

wymagane jest dwukrotne podanie w od-
stępie około 2  tygodni, co prowadzi do 
rozwoju odporności na 9 do 12 miesięcy. 
Szczepienia przypominające należy stoso-
wać po tym czasie już jednorazowo. Zda-
niem autorów, szczególnie u kotów nietrzy-
manych stale w domu, zarówno swobod-
nie wychodzących, jak i zwierząt biorących 
udział w wystawach, szczepienie przeciw-
ko dermatofitozom powinno być rutyno-
wo zalecane właścicielom takich zwierząt.
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Agama brodata (Pogona vitticeps) na-
leży do rzędu łuskonośnych (Squ-

amata), podrzędu jaszczurek (Sauria) i ro-
dziny agam (Agamidae). W warunkach 
naturalnych występuje na kontynencie 

australijskim, gdzie zamieszkuje zróżni-
cowane środowiska. Bytuje zarówno na 
suchych i ubogich w roślinność stepach, 
jak i  w  bujnych lasach (1, 2, 3). Liczne 
odmiany barwne agamy brodatej oraz 

interesujący wachlarz zachowań sprawi-
ły, że stała się ona jedną z najbardziej po-
pularnych jaszczurek hodowanych w do-
mach (1, 4).

Agama brodata należy do jaszczu-
rek wszystkożernych. Pokarm zwierzęcy 
(świerszcze, szarańcze, karaczany, jedwab-
niki, mole woskowe, oseski gryzoni) stano-
wi 70% ich diety, pozostałe 30% to pokarm 
roślinny (bazylia, tymianek, oregano, mię-
ta, melisa; 4, 5, 6).

Według piśmiennictwa wśród chorób 
występujących częściej u tego gatunku na-
leży wymienić: metaboliczną chorobę ko-
ści (metabolic bone disease – MBD), nie-
wydolność nerek, zapalenie wątroby wy-
wołane przez adenowirus agam typu I, 
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