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Seznam použitých zkratek

ANA

antinukleární protilátka (antinuclear antibody)

APC

antigeny prezentující buňky (antigen-presenting cell)

CD

povrchový diferenciální znak buněk (cluster of differention)

CIK

cirkulující imunokomplexy

ConA

concanavalin A – nespecifický mitogen

CPM

počet záblesků za minutu (counts per minute)

DLE

diskový lupus erythematosus

DP

dvojitě pozitivní lymfocyty

DTM

test na plísně (dermatophyte test medium)

FeLV

virus leukémie koček (feline leukemia virus)

Fc fragment

konstantní část imunoglobulinů (crystalliasable fragment)

GSP

hluboká pyodermie německých ovčáků (german shepherd dog pyoderma)

Ig

imunoglobulin

IL

interleukin

IMT

(immune mediate thrombocytopenia)

MCP1-5

monocytický protein

MIC

minimální inhibiční koncentrace

PHA

fytohemaglutinin – nespecifický mitogen

PMN

polymorfonukleár

PWM

pokeweed mitogen – nespecifický mitogen

SLE

systémový lupus erythematosus

Tc-lymfocyt

cytotoxický T-lymfocyt (cytotoxic)

TGF

růstový faktor (transforming growth factor)

Th-lymfocyt

pomocný T-lymfocyt (helper)

TNF

faktor nekrotizující tumor (tumor necrosis factor)

X-SCID

těžká kombinovaná imunodeficience vázaná na X chromozom
(X-Linked secere combined immunodedeficiency)
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1 ÚVOD
Kožní nemoci jsou frekventovaná onemocnění u všech živočišných druhů včetně
člověka ve všech zeměpisných pásmech s větší či menší incidencí. Rozvoj lékařské
vědy a terapeutických metod může vést k nárůstu frekvencí genetických predispozic
v populaci. Nicméně ani nejnovější poznatky ve vědě nás nezbavily přítomnosti
dermatologických onemocnění. Komplikovaná kožní onemocnění s nejasnou etiologií u
lidí jako je gangrenózní pyodermie, je toho důkazem. Kožní onemocnění u
hospodářských zvířat způsobují velké ekonomické ztráty. Neuvážené nadměrné
používání antibiotik (suplementace krmných směsí) má taktéž celkový negativní dopad
na přirozenou mikroflóru organismů vedoucí k postupnému vytváření rezistentních
kmenů bakterií a přenosu faktoru rezistence na bakteriální mikroflóru zvířat i lidí.
Kožní onemocnění psů představují dle mé vlastní zkušenosti až 30 % odborné
práce veterinárního lékaře - specialisty pro malá zvířata a jsou nedílnou součástí jeho
každodenní práce. K významným onemocněním kůže patří bakteriální kožní infekce pyodermie. V převážné většině jsou tato onemocnění považována za sekundární, tzn. jde
o bakteriální osídlení poškozené kůže jiné primární etiologie. Tato skutečnost, stejně
jako imunologický stav organismu, vede k tomu, že po ukončení lokální či systémové
léčby dochází často k exacerbaci chorobného procesu.
Cílem předkládané práce bylo posoudit vztah mezi klinickým výskytem
pyodermií u psů a stavem jejich celulární a humorální imunity před zahájením terapie, v
průběhu a po instalaci antimikrobiální léčby a imunomodulátorů. Hlubší porozumění
patoimunologickým procesům by mohlo výrazně zlepšit prognózu a terapeutickou
úspěšnost při řešení kožních onemocnění psů. V návaznosti na zkušenosti z humánní
medicíny se v poslední době i ve veterinární praxi začaly využívat moderní
imunomodulační metody ve snaze o navození „normálního“ imunologického stavu
v organismu. Sledování imunologických změn bude významnou součástí předkládané
práce.
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED
Pyodermie představují velkou skupinu problematických kožních onemocnění u
psů. Převážně se jedná o záněty sekundárního charakteru spojené s koagulázapozitivním Staphylococcus spp. Hnisavý zánět kůže není definitivní diagnóza, ale je
pouze klinickým projevem, který překrývá hlavní (primární nebo i sekundární) příčinu
onemocnění, anebo se na zánětu kůže může podílet více spouštějících faktorů. Velkým
problémem

je

zvýšená

svědivost,

která

značně

komplikuje

hojení

kůže.

Sebepoškozování v důsledku pruritu způsobuje rozvoj dalších infikujících se kožních
změn a s tím dochází ke spirále opakujících se zdravotních problémů. Obecné rozdělení
pyodermií dle jednotlivých autorů je rozdílné (Tab. 1). Z hlediska hloubky zasažení
kůže jsou pyodermie rozděleny na pyodermie kožního povrchu (poškození pouze
stratum corneum), povrchové pyodermie (není poškozeno stratum basale), hluboké
pyodermie (poškození stratum basale zánětlivým procesem) a pseudopyodermie, které
nejsou obvykle zařazovány do pyodermií. Posouzení kůže z imunologického hlediska je
následující:
Epidermis je složena z keratinocytů, mezi nimi se nachází vmezeřené
intraepiteliální T-lymfocyty, Langerhansovy buňky, melanocyty. Všechny tyto buňky
vzájemně kooperují. T-lymfocyty jsou především CD8+ (zejména TCRγδ), které se
specializují na likvidaci antigenů vstupujících přímo do kůže (REID a kol. 2000).
Keratinocyty produkují cytokiny (IL-1, -6, -10, TGF-β, TNF), mohou exprimovat
MHC-II a tím též za určitých okolností vystupovat jako APC. Langerhansovy buňky
jsou kožní DC a slouží jako APC. Po pohlcení antigenu migrují do periferních
lymfatických uzlin, kde se diferencují na interdigitální DC a tam stimulují T-lymfocyty.
Dermis je složena z fibroblastů produkujících hlavní komponentu kůže

–

kolagen. Obsahuje cévy, epidermální struktury (chlupové folikuly, potní a mazové
žlázy). Vaskulární řečiště zde tvoří hustou síť spojenou s lymfatickými cévami.
V perivaskulárních prostorech je přítomno malé množství T-lymfocytů (většinou
paměťové buňky). Hojně jsou zde zastoupené žírné buňky, produkty jejich aktivace jsou
zodpovědné za fyziologické i patologické procesy (indukce zánětu při poranění,
patologická reaktivita při imunopatologické reakci časného typu) (BANCHEREAU a
STEINMAN 1998).
MASON (1991) uvádí, že pyodermie mohou představovat primární idiopatická
onemocnění nebo také sekundární dermatologickou poruchu. Onemocnění je
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charakterizováno mnohočetnými hlubokými lézemi kůže, typická morfologie a
distribuce je spojena s výskytem Staphylococcus spp. (až 90 % případů pyodermií),
který je kolonizován i na zdravé kůži psů. (CHABANNE a kol. 2000). Alergické,
keratinizační a folikulární poruchy jsou nejčastější onemocnění kůže, které spouští
proces pyodermie. Imunopatologická reakce I. typu (atopie) je popisována jako jedna
z nejčastějších primárních příčin vzniku klinického projevu hluboké pyodermie
(CRAIG 2003). MATOUSEK a CAMPBELL (2002) uvádějí, že hnisavé a recidivující
pyodermie kůže bývají provázeny imunopatologickou reakcí, imunosupresí a
endokrinopatií. HALLIVELL (1989) uvádí, že alergická onemocnění jsou jednou
z nejčastějších příčin pyodermií u psů. Atopická dermatitida se často projevuje současně
s bakteriální stafylokokovou invazí a bakteriální produkty zvyšují kožní zánět přes
časnou hypersenzitivní reakci (DE BOER a MARSELLA 2001). CRAIG (2003) uvádí,
že mezi hlavní endokrinologické příčiny pyodermie patří také hypothyreóza a
hyperadrenokorticizmus.
Podle etiologie se rozlišují pyodermie na primární a sekundární (STEWART
1988, SVOBODA a kol. 1994). Primární infekce se objevují i na zdravé kůži
(SVOBODA a kol. 1994). V poslední době převládá názor, že většina „primárních
pyodermií“ je vyvolána jinými podmiňujícími faktory, které se nemusí klinicky projevit.
Tyto pyodermie byly zařazeny jako idiopatické (RYBNÍČEK 1999). Pyodermie jsou
hnisavá zánětlivá onemocnění kůže, probíhající v důsledku převahy mikroorganismu
(Staphylococcus intermedius, nebo i jiných bakterií, plísní a kvasinek) nad hostitelem
a reakce primárně kompenzační se mění v reakci patologickou (FOSTER 2004).
Hluboké rekurentní pyodermie jsou opakující se kožní onemocnění mnohdy jiné
etiologie se sekundárními příznaky hnisavého zánětu způsobeného pyogenními
bakteriemi. Zpravidla souvisí přímo či nepřímo s jinými onemocněními, která mohou
být vyvolána metabolickou, endokrinologickou nebo imunologickou poruchou. Hluboká
rekurentní pyodermie může být způsobena i následným onemocněním při již
probíhajícím onemocnění, které vytváří predispoziční podmínky ke klinické manifestaci
pyodermie, např. onemocnění X-SCID (X-Linked Sereve Combined Immunodeficiency)
(FOSTER 2004). V nedávné době byly provedeny studie zabývající se působením
bakteriálních toxinů jako superantigenů (HENDRICKS a kol. 2003, HNILICA a MAY
2004), které přímo ovlivňují imunitní systém. Superantigeny mikrobiálního původu
stimulují T-lymfocyty, nevyžadují předchozí primární kontakt a nevzniká na ně
imunitní paměť. Výsledkem imunitní odpovědi na superantigen je utlumení imunitní
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reakce způsobené nadprodukcí cytokinů IL-2. Superantigeny současně stimulují
subpopulace CD4+ i CD8+ T-lymfocytů. Exogenní superantigeny jsou pouze
bakteriálního původu. Jedná se o toxiny a enterotoxiny, které jsou tvořeny patogenními
stafylokoky a streptokoky (FOSTER 2004, HNILICA a MAY 2004). Je zde také
zahrnut stafylokokový enterotoxin (SE) a toxin toxického šokového syndromu TSST-1
(Toxic Shock Syndrome Toxin-1), které se podílejí na patogenezi vlastního onemocnění.
Toxin TSST-1 se klinicky manifestuje zvýšenou teplotou, hypotenzí a oligurií v
důsledku masivního uvolňování cytokinů, např. TNFα a IL-2 z T-lymfocytů a antigen
prezentujících buněk působením superantigenů. Existují i superantigeny aktivující Blymfocytární systém, např. působením stafylokokového proteinu A (DENEROLLE a
kol. 1998), který je součástí bakteriální stěny a je schopen interagovat s Fc částí molekul
imunoglobulinů.
Předložená studie je zaměřena na sledování příčinné souvislosti kožních změn a
stavu imunitního systému u psů. Imunodeficience, vrozená (genetická) nebo získaná
(způsobená virovými, bakteriálními a parazitárními onemocněními), může výrazně
ovlivnit stav zánětlivého procesu na kůži, probíhajícího s atypickými klinickými
příznaky a komplikacemi v terapii. Tím se odlišuje od běžných klinicky probíhajících
onemocnění

s typickým

průběhem.

Sledování

specifických

imunitních

změn

v souvislosti s klinickými příznaky pyodermií je do značné míry omezeno úrovní
vyšetřovacích technik. Ne vždy je proto možné diferencovat kožní změny zcela přesně
v návaznosti na změny funkcí imunitního systému. Metodiky, které nám umožňují
nahlédnout do změn v imunitním systému, jsou zatím relativně nedokonalé a některé
změny nejsou schopny zachytit. Na druhé straně ne všechny dermatologické změny
mají imunologický podklad. U pacientů s hlubokými recidivujícími pyodermiemi je
imunologická porucha prokazatelně stanovena a diagnostikována jen v ojedinělých
případech. Komplikace nastávají při vlastní terapii onemocnění, protože neznalost
primární příčiny (většinou kritický moment v přístupu k pacientovi) může způsobit
neúspěch v léčbě i s následným zhoršením zdravotního stavu. Nemalým příkladem je
neuvážené používání glukokortikoidů, které v mnoha případech vede k trvalému
poškození

organismu

s následnými

klinickými

příznaky

iatrogenního

hyperadrenokorticizmus. Je to jedna z nejčastějších sekundárních příčin hlubokých
pyodermií a i recidivujících komplikovaných pyodermií. V terapeutickém řešení
každého klinického případu je třeba se zaměřit především na léčbu primárních příčin,
doplněnou o léčbu klinických příznaků (bakteriální, kvasinkové, plísňové infekce)
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onemocnění. V neposlední řadě se objevuje i přístup v terapii přírodními látkami a
imunoprofylaxí použitím vakcín a autoprotilátek. Nedílnou součástí imunomodulace je
i.v. aplikace imunoglobulinových preparátů, které působí na všech úrovních imunitního
systému v závislosti na zánětlivých procesech kůže (FOSTER 2004).
Dalším opomíjeným faktem neúspěšné léčby je nedostatečná spolupráce
veterinárního lékaře s majitelem zvířete. Špatná komunikace může vést k vytvoření
nedůvěry v ošetřujícího veterinárního lékaře, která se následně projeví v nedůsledném
dodržování léčebných pokynů s negativním dopadem na výsledek léčby.

2.1 Kožní mikroflóra u zdravých a nemocných psů
Bakterie patří mezi nejpočetnější mikroorganismy zastoupené v přírodě. Jsou
schopny přežívat v jakémkoliv typu prostředí a to i v extrémních podmínkách. U zvířat i
člověka osídluje přirozená mikroflóra vnitřní i vnější povrch těla. Ke kolonizaci dochází
již při porodu kontaktem s mateřskými enterickými bakteriemi (BOMAN 2000). Např.
v oblasti přirozené mikroflóry sliznic a kůže mohou patogenní mikroorganismy soutěžit
s přirozenou mikroflórou o povrchové receptory buněk a nutriční zdroje. Přirozená
mikroflóra dokáže produkcí kolicinů (exocelulární proteiny produkované bakteriemi
z čeledi Enterobacteriaceae) vysoce efektivně usmrcovat citlivé bakterie, které jsou
často stejného druhu a rodu jako bakterie produkční. Vysoce efektivní letální účinek
kolicinů je podmíněn řadou specifických interakcí s citlivou bakteriální buňkou a
zabrání růstu a množení patogenních mikroorganismů. Svým metabolismem napomáhá
vzniku dalších látek s bakteriostatickými nebo baktericidními účinky. Přirozená
mikroflóra je kontrolována imunitním systémem a oslabení imunitního systému spojené
s leukopenií často vede k přímému poškození integrity kůže (KREJSEK a KOPECKÝ
2004). Prostor pro osídlení mikroorganismy je na kůži limitován a vhodné niky jsou
rychle obsazeny organismy schopnými přežití a rozmnožování se. Následné změny
kožní mikroflóry závisí na prostředí kožního povrchu, jehož momentální stav může buď
podpořit existující mikroflóru nebo naopak zvýhodnit cizí bakterie a umožnit jejich
kolonizaci (MATOUSEK a CAMPBELL 2002).
Komenzální bakterie kolonizují nejvrchnější vrstvu kůže, stratum corneum
proprium, a infundibula chlupových folikulů (SVOBODA a kol. 1994, MASON 1996,
MATOUSEK a CAMPBELL 2002). Pot a maz jsou zdrojem živin pro komenzální
bakterie. Mnohé druhy bakterií (Bacilus sp., Streptomyces sp., Streptococcus sp.,
Staphylococcus sp.) jsou schopné produkovat antibiotické substance a syntetizovat
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enzymy (např. β-laktamázy), které inhibují účinek antibiotik (SVOBODA a kol. 1994,
HNILICA a MAY 2004).
Rezidentní bakterie tvoří normální mikroflóru kůže, na které se množí a
prodělávají celý vývojový cyklus (MASON a kol. 1996). Jsou to rody Micrococcus,
Propionibacterium, Acinetobacter, hemolytické streptokoky, některé koagulázapozitivní a negativní stafylokoky (KOCH a PETERS 1994). Tranzientní bakterie
osídlují kůži přechodně a za normálních okolností se nemnoží. Do této skupiny patří
E.colli, Proteus mirabilis, Corynebacterium, Pseudomonas. Vzácně přicházejí v úvahu
jako sekundární kožní patogeny (KOCH a PETERS 1994). Nomádní bakterie jsou
koaguláza-pozitivní stafylokoky (S. intermedius, S. aureus, S. hyicus), které se v malém
množství izolují i ze zdravé kůže (MASON a kol. 1996). U zdravých psů se nacházejí
na kůži a sliznicích v okolí nosu, dutiny ústní, spojivky, perianální a prepuciální oblasti
(KOCH a PETERS 1994). Tato místa mohou být „rezervoárem“ pro stafylokoky, které
se šíří na celý tělní povrch díky olizování (MASON a kol. 1996) nebo vyčesávání.
Primárně nebývají patogenní, ale pokud se rozvine proces, který je spojen se sníženou
epidermální obranyschopností, dojde k jejich rozšíření a proniknutí do hlubších vrstev
kůže a klinickému rozvoji pyodermie (KOCH a PETERS 1994). Z uvedeného přehledu
vyplývá, že nejvýznamnější mikrobiální původce kožních onemocnění lze rozdělit na
dvě základní kategorie: (1) stafylokoky a (2) ostatní bakterie včetně sekundárních
patogenů.
2.1.1 Stafylokoky
Bylo prokázáno, že u bakterií existuje významná mobilita genetické informace.
Podílí se na ní plazmidy a procesy, při kterých je genetická informace závislá na
chromozomech – bakteriální konjugace, transdukce nebo přenos genetických
determinant, jako je např. rezistence vůči antibiotikům nebo genům kódujících faktory
patogenity s bakterií přirozené mikroflóry na patogenní mikroorganismy (KREJSEK a
KOPECKÝ 2004). Faktory patogenity jsou u bakterií kódovány v určitých částích
genomu označovaných jako ostrovy patogenity. Schopnost adherovat na buněčné
povrchy je nezbytnou podmínkou úspěšné kolonizace i případného průniku bakterií do
tkáně. Bakterie adherují na buněčné glukoproteiny, glykolipidy a proteoglykany, které
se nacházejí v nitrobuněčných sekrečních granulích, v mezibuněčné hmotě a buněčném
povrchu. Na proteoglykanové struktury adherují mikroorganismy, které vedou až
k deregulaci imunitního systému. Tyto proteoglykany využívají jak gramnegativní tak i

6

grampozitivní bakterie (S. aureus, S. pyogenes a pod.). Fagocytující buňky internalizují
bakterie prostřednictvím receptorů pro manózu nebo prostřednictvím receptorů Fc
fragmentu molekul imunoglobulinů a receptorů pro komplement. Extracelulární sekret
proteinů je považován za jeden z hlavních mechanismů virulence bakteriálních infekcí
(KREJSEK a KOPECKÝ 2004).
Z hlediska

procentuálního

zastoupení

jednotlivých

typů

stafylokoků

spolupodílejících se na průběhu pyodermií je nejvýznamnější Staphylococcus
intermedius, který je přítomen v 97 % případů. Dále jsou zastoupeny Staphylococcus
aureus 2,5 % a Staphylococcus hyicus 0,5 %. Poslední z nich může být kolagulázanegativní, a proto se špatně diferencuje od nepatogenních bakterií, což vedlo k častým
laboratorním chybám (LLOYD a GRANT 1996). PAPPALARDO a kol. (2002)
izolovali sedm bakteriálních druhů z análních žláz, abdominální kůže a chlupů u
klinicky zdravých psů a zvířat s pyodermií bez rozdílu.
Bakterie rodu Staphylococcus jsou grampozitivní koky fakultativně anaerobní,
nepohyblivé, kataláza pozitivní a plazmakoaguláza-negativní. Produkují velké množství
toxinů (hemolyziny, enterotoxiny, dermonekrotoxin, exfoliativní toxin, streptolyzin) a
specifických enzymů (koaguláza, leukocytin, stafylokináza, hyaluronidáza, kináza)
(BURKETT a FRANK 1998, HNILICA a MAY 2004). Mezi nejvýznamnější původce
kožních onemocnění psů patří S. intermedius, S. aureus, S. hyicus a S. schleifferi.
S. intermedius kolonizuje nejčastěji nosní sliznice (75 %), spojivkový vak (26 –
65 %), oblast konečníku(30 – 60 %), oblast genitálií (10 – 75 %), dutinu ústní (46 %) a
zevní zvukovod (15 – 30 %). K přenosu stafylokoků dochází zejména olizováním
vlastního konečníku a genitálií a nebo jiných jedinců. Takto může být S. intermedius
přenášen až u 75 % psů. Prakticky všichni psi mají na svém povrchu patogenní S.
intermedius, který je vážným predispozičním faktorem pro vznik pyodermií.
Olizováním se rozšiřují patogenní bakterie na kůži, kde způsobují krátkodobou
pyodermii a v případě traumatu nebo dalších predispozičních faktorů mohou způsobit
infekci a léze kůže (LLOYD a GRANT 1996). Analýzy DNA ukázaly, že S. intermedius
je geneticky různorodý. Většina bakteriálních izolátů u psů s hlubokou pyodermií
vytvořila skupinu odlišnou od izolátů zdravých psů (ALLAKER a kol. 1993). Na
povrchu bakterie S. intermedius izolované z kůže psů byl identifikován membránový
protein A (SHEARER A DAY 1997a) podobně jako u S. aureus. Protein A se váže
k fragmentu IgG a aktivuje komplementovou kaskádu klasickou cestou (HENDRICKS
a kol. 2003), aktivuje B-lymfocyty a má mitogenní aktivitu pro T-lymfocyty
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(PALMQVIST a kol. 2002). Bylo prokázáno, že S. intermedius produkuje enterotoxin
typu C (SECS), který stimuluje rychlé množení T-lymfocytů. Jeho velká shodnost
s ostatními enterotoxiny SEC1, SEC2 a SEC3 je dána zachováním zbytku cysteinu.
Enterotoxin typu C působí jako superantigen, jehož produkce je spojována s výskytem
pyodermií u psů. Předpokládá se, že toxiny jsou důležité pro přežívání stafylokoků a
mají vliv na rozvoj patogeneze (EDWARDS a kol. 1997). V roce 1995
HESSELBARTH a SCHWARZ sledovali kmeny S. intermedius u psů, holubů, koní a
norků a prováděli tzv. ribotyping – typizování kmenů, a to srovnáváním polymorfismů,
délky fragmentů a restrikce genu rRNA. Výsledky ukázaly, že u holubů a koní je
kolonizace S. intermedius přechodná a mohou šířit tyto bakterie i na další zvířata.
Izoláty S. intermedius, získané od zdravých psů a psů s pyodermií, se nedaly navzájem
rozeznat. Další studie, jak uvádí LLOYD a GRANT (1996), potvrzují tzv. restrikční
polymorfismus. Byl to jeden z prvních důkazů, který prokázal, že stafylokoky u
pyodermií jsou virulentnější, a tak je pravděpodobnější, že se u psa vytvoří pyodermie.
Jedním ze způsobů, jak omezit tento přenos, by mohlo být očkování mláďat (LLOYD a
GRANT 1996). V roce 2004 FUTAGAWA-SAITO a kol. identifikovali nový
enterotoxin související s genem se-int. Toto zjištění a další charakteristika genu se-int u
kmenů S. intermedius by měla objasnit jejich patogenní potenciál, včetně enterotoxicity
a zoonotické přenositelnosti na člověka. Exfoliativní toxin (SIET) byl sérologicky
odlišný od exfoliativního toxinu A, B, C a na rozdíl od kojících myší způsoboval
exfoliaci kůže u psů. Byl tak navržen nový typ exfoliativního toxinu (SIET) S.
intermedius (TERAUCHI a kol. 2003). Studiem molekulárních charakteristik S.
intermedius a porovnáním antimikrobiální náchylnosti struktur vůči pyodermiím byly
zjištěny odlišnosti v genotypech a antimikrobiálních schopnostech fenotypů S.
intermedius u zdravých psů a psů s pyodermií (HARTMANN a kol. 2005). Byl
sledován přenos antimikrobiálně resistentního S. intermedius mezi psy, kteří jsou
postiženi hlubokou pyodermií a jejich majiteli. Výskyt S. intermedius u majitelů psů byl
podstatně vyšší než u lidí, kteří nebyli v kontaktu se psy. Kmeny zjištěné u psů a jejich
majitelů byly resistentní na 5 různých antibiotik včetně penicilinu, kyseliny fusidové,
makrolidů (linkosamidy), tetracyklinů a chloramfenikolu. Majitelé psů, kteří jsou
postiženi hlubokou pyodermií, jsou často nosiči kmenů antimikrobiálně resistentního S.
intermedius. Nezávisle na směru a modalitách přenosu vyvolává toto zjištění otázky
týkající se možného přenosu resistentních genů S. intermedius psů na patogenní
stafylokoky u lidí (GUARDABASSI a kol. 2004a).
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Staphylococcus aureus je plazmakoaguláza-pozitivní stafylokok vyskytující se u
zvířat i člověka na kůži a sliznicích jako potencionální patogeny. Způsobuje akutní a
chronické hnisavé záněty s častou recidivou a je častou příčinou alimentárních
intoxikací. Ty jsou způsobovány dvěma poddruhy: S. aureus subsp. anaerobius a S.
aureus subsp. aureus (ČÍŽEK 2001). S. aureus je převážně humánní stafylokok.
Kmeny, které jsou rezistentní na methicilin (MRSA – Methicillin Resistant
Staphylococcus aureus) (WERCKENTHIN a kol. 2001), jsou zpravidla rezistentní též i
na další antibiotika. V humánních nemocnicích se vyskytuje kmen rezistentní na
gentamycin a látky podobné gentamycinu. Byl prokázán přenos z lékařského personálu
na pacienty (LLOYD a FERGUSON 1999).
je plazmakoaguláza-pozitivní stafylokok vyskytující se nejčastěji jako saprofyt a
epifyt na kůži prasat, kde vyvolává nakažlivou osutinu selat (ČÍŽEK 2001). U S. hyicus
byly identifikovány exfoliativní toxiny A (SHETA) a B (SHETB), které ovlivňují
adherenci korneocytů (TERAUCHI a kol. 2003).
Staphylococcus schleiferi je nově sledovaný mikroorganismus s potenciální
patogenní implikací v humánní i veterinární medicíně. FRANK a kol. (2002) prokázali
spojitost s resistencí na methicillin u hlubokých pyodermií psů. U psů, kteří měli
pyodermii poprvé a psů, kteří přijímali antibiotika v době kultivace, nebyl S. schleiferi
kultivován (WERCKENTHIN a kol. 2001). U kultur získaných od psů s rekurentní
pyodermií, kteří nepřijímali antibiotika, byl S. schleiferi kultivován. Osm izolátů z 9
bylo resistentních na methicillin. Tři z 5 psů, kteří během kultivace nepřijímali
antibiotika, byli kultivačně pozitivní na S. schleiferi na počátku i po terapii. Jeden pes
byl dvakrát kultivačně pozitivní na S. schleiferi a jeden pes kultivačně pozitivní na S.
schleiferi na počátku terapie a později pozitivní na S. intermedius. To je první zpráva o
S. schleiferi v souvislosti s výskytem pyodermií u psů. Výsledky ukazují, že S. schleiferi
je kultivován častěji u psů s rekurentní pyodermií a resistence na methicillin a je taktéž
spojena s výskytem S. schleiferi (FRANK a kol. 2002, FRANK a kol. 2003, HNILICA a
MAY 2004).
Byl zaznamenán další výskyt nových druhů S. schleiferi subsp. coagulans (BES
a kol. 2002) a S. schleiferi subsp. schleiferi u rekurentních pyodermií (FRANK a kol.
2003). Je to signál pro veterinární lékaře, aby byli více pozorní a důslední v
bakteriologické diagnostice u klinicky nemocných zvířat (HNILICA a MAY 2004).
K dalším bakteriím rodu Staphylococcus, které se podílejí na vzniku a vývoji
pyodermií u psů, mohou patřit S. epidermidis, plazmakoaguláza-negativní stafylokok,

9

vyskytující se jako saprofyt a epifyt kůže, který může vyvolat hnisavé infekce a je méně
patogenní než S. aureus (ČÍŽEK 2001).
2.1.2 Specifické a sekundární patogeny
Mezi specifické patogeny patří rody Actinomyces, Nocardia, Rhodococcus,
Mycobacterium apod. U hlubokých pyodermií se jako sekundární patogeny mohou
uplatňovat i některé další bakterie rodů Pseudomonas, Proteus nebo Escherichia coli
(WISSELINK a kol. 1985, RYBNÍČEK 1999). P. aeruginosa vykazoval vysokou
adherenci ke korneocytům, která byla podstatně větší než u S. aureus, Streptococcus
canis, Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli. Adherence S. intermedius měla
sigmoidní průběh v závislosti na dávkování a bakteriální koncentraci. Tyto výsledky
naznačují, že S. intermedius adheruje ke korneocytům u psů na základě specifické
interakce receptor-ligand a adheruje ke kůži u některých plemen mnohem ochotněji. P.
aeuruginosa byl izolován u 7,5 % vzorků kůže a 27,8 % ze zevního zvukovodu.
Empirická léčba infekcí P. aeuruginosa se nedoporučuje (FORSYTHE a kol. 2004).
Na základě molekulárního zkoumání klinických izolátů M. pachydermatis u psů
a koček byly zjištěny 4 rozdílné genetické typy (A,B,C a D). Klinické izoláty byly
získány

z lézí

způsobených

atopickou

dermatitidou,

alergickou

dermatitidou

způsobenou blechami, otitis externa, pyodermií a seboreou u psů i koček. Izoláty typu A
u M. pachydermatis byly nalezeny v lézích všech typů nemocí. Byly predominantní na
kůži psů a koček. Další typy B,C a D byly izolovány hlavně z otitis externa (AIZAWA
a kol. 2001).
V případě generalizované formy dermatofytózy způsobené M. canis specifické
testy ukázaly, že psi měli souběžně leishmaniózu, leishmaniózu a ehrlichiózu nebo
diabetes mellitus. Ačkoli imunologické studie nebyly v těchto případech provedeny, dá
se předpokládat, že změna v imunitním systému způsobená leishmaniózou, ehrlichiózou
nebo diabetes mellitus mohla mít zásadní vliv na generalizaci těchto infekcí
(CERUNDOLO 2004).
Dermatofytóza psů by měla být zvážena ve všech případech alopecie a u
papulárních nebo pustulárních lézí (PEANO a kol. 2005). ELISA. metoda byla použita
pro testování sér psů s dermatofytózou způsobenou Microsporon canis. K testování byla
použita také další zvířata s dermatofytózou způsobenou M. gypseum a Trichophyton.
mentagrophytes. Byla zaznamenána statisticky významná podobnost mezi délkou
infekce a IgG koncentrací. Test měl dobrou senzitivitu (83,3 %) a vysokou specifitu
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(95,2 %), ale někteří psi udržovali pozitivní titry i po eliminaci infekce. Senzitivita je
vyšší než u přímého zkoumání chlupů mikroskopicky a podobná s DTM (Dermatophyte
Test Medium).
Kožní neosporóza (Neospora caninum) s projevy pyogranulomatózní ulcerativní
dermatitidy byla diagnostikována u 11letého samce boxera. (PERL a kol. 1998).
Histologie odhalila intralezionální protozoální tachyzoity uvnitř makrofágů, neutrofilů a
uvnitř endoteliálních a epiteliálních buněk. Infekce. Neospora caninum byla potvrzena
komplexní imunohistochemií s použitím neospora-specifické monoklonální protilátky.
Kožní neosporóza je vzácné onemocnění a zatím byla popsána jen u tří případů v Izraeli
a středním východě (PERL a kol. 1998).

2.2 Predispoziční faktory
Mezi predispoziční faktory vzniku pyodermií patří fyzikální vlivy (trauma,
macerace, cizí tělesa, kontaminace kůže nebo srsti apod.), infestace a infekce (Demodex
sp., M. canis), genetické faktory (anatomické defekty, poruchy keratinizace epidermis
nebo

chlupových

folikulů),

hypersenzitivní

reakce

(atopická

dermatitida,

hypersenzitivita na bleší kousnutí a krmivo), hormonální poruchy (hypothyreóza,
hyperadrenokorticizmus apod.), poruchy imunity (autoimunitní onemocnění, vrozené a
získané imunosuprese) a poruchy metabolismu (poruchy absorpce a distribuce zinku,
hepatopatie, diabetes mellitus apod.). Některé s predispozičních faktorů mohou být i
primárními příčinami vzniku pyodermií (KOCH a PETERS 1994).
Zrohovatělá vrstva kůže se skládá ze šupin nebo povrchových keratinocytů.
Šupiny jsou kompaktní plátky keratinu uložené do emulze potu s lipidy z epidermis a
kožního mazu. Jedná se o fyzikální bariéru, která limituje pronikání mikroorganismů a
jejich produktů. U psů je tato rohovitá vrstva daleko tenčí a mnohem kompaktnější než
u jiných živočišných druhů a je zde malé množství intracelulární emulze. Infundibulum
folikulu u psa je otevřené a postrádající zátku z kožního mazu (MATOUSEK a
CAMPBELL 2002).
2.2.1 Prostředí
Výskyt hlubokých pyodermií též neoddělitelně souvisí s vlivem prostředí, které
je dáno nejen zeměpisnou polohou a predispozičními faktory u jednotlivých plemen
(kožní záhyby), ale také neuváženým používáním antibiotik. Ty mohou způsobit
vytvoření konstantních selekčních tlaků, které v konečném důsledku mohou vyvolat
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tvorbu rezistentnějších kmenů na podávaná antibiotika. Dochází k neustálé kontaminaci
prostředí (v zemědělství kontaminace půdy, vody, používání stimulátorů růstu,
v humánní medicíně – nemocnice, domovy důchodců apod.). Ve městech s vysokým
rezistenčním tlakem způsobují vznik multirezistencí na antibiotika jak u lidí, tak u
zvířat. Dochází postupně ke genetické změně mikroorganismů a přenosu mezi zvířaty,
lidmi a rostlinami. Studie prokázaly, že v oblastech, kde se používá určitý typ antibiotik,
dochází časem k postupnému nárůstu rezistencí na tato antibiotika (LLOYD a GRANT
1996).
Významnými

podmínkami

prostředí,

které

ovlivňují

průběh

kožních

onemocnění, jsou teplota a vlhkost vzduchu. Zvýšení teploty a relativní vlhkosti vede ke
zvýšení počtu mikroorganismů, bakteriálních kolonií a zvýšení propustností stratum
corneum. Propustnost se zvyšuje s teplotou a relativní vlhkostí vzduchu, která působí na
zvýšenou činnost ekrinních a apokrinních žláz (MATOUSEK a CAMPBELL 2002).
2.2.2 Povrchové proteiny
Na kůži se vedle volných aminokyselin nachází proteiny rozpustné ve vodě a
imunologicky aktivní proteiny (imunoglobuliny, transferin a složky komplementu).
Imunoglobuliny na povrchu těla mohou mít roli v periferní obraně. Neutralizují toxiny,
vylučují enzymy, adhezivní molekuly a ostatní faktory virulence. Transferin může mít
inhibiční vliv na pomnožení stafylokoků díky vazbě železa, které je potřebné pro
metabolismus bakterií (MASON a kol. 1996). Keratin na povrchu kůže vytváří
izoelektrický bod, který determinuje typ proteinu s nejmenší rozpustností a s možným
vytvořením otoku a následným vznikem přecitlivělosti. Je zjištěno, že pH kůže, která je
více alkalická, způsobuje koagulaci a ztrátu bílkoviny ve stratum corneum a tím dochází
ke snižování odolnost proti infekci (MATOUSEK a CAMPBELL 2002).
2.2.3 Povrchové lipidy z epidermis a kožního mazu
Povrchové lipidy mají hlavní roli v ovlivňování permeability kožní bariéry.
Kyselina

linolenová

vykazuje

nejvýraznější

antibakteriální

účinky.

Některé

antimikrobiální lipidy jsou tvořeny komenzály (SVOBODA a kol 1994, MASON a kol.
1996). Elektronová mikroskopie kůže psů odhalila poměrně slabou kompaktní vrstvu
str. corneum, dále méně mezibuněčného tuku a nedostatečné množství ochranného tuku
kolem chlupových folikulů (infundibula). Jsou zde přítomné kyselé tuky, cholesterol
sulfát a volné mastné kyseliny vznikající ze sebózních výměšků žláz nebo působením
bakterií, které degradují tvorbu kožního mazu. Mastné kyseliny jsou také syntetizovány
12

z fosfolipidů během konečné diferenciace keratinocytů (MATOUSEK a CAMPBELL
2002).
2.2.4 Elektrolyty kožního povrchu
Na povrchu kůže se vyskytují organické a anorganické ionty (kationty sodné,
draselné, vápenaté, chloridy, fosforečnany a laktát). Některé z nich mohou sloužit jako
výživa bakterií (MASON a kol. 1996). Zpoždění obnovení bariérové funkce je
způsobováno výměnou extracelulárních iontů, Ca2+ a K+, nebo inhibicí vylučování
obsahu lipidů z lamelárních prostor (MATOUSEK a CAMPBELL 2002). Močovina je
součástí potu a přirozený hydratační faktor rohové vrstvy epidermis ovlivňuje vazbu
vody na intracelulární proteiny, a tím zvyšuje hydratační efekt a penetraci topicky
podávaných léků (SUCHOPÁR a kol. 1999).
2.2.5 pH kůže
Lidská kůže je poměrně kyselá (pH 4,0 – 4,9) ve srovnání s kůží ostatních
živočichů (morče 5,5, kočka 6,4, pes 7,4). Má se zato, že kyselost kůže chrání před
průnikem mikroorganismů. Další výzkum prokázal, že pH kůže má vliv na propustnost
(permeabilitu) a proces keratinizace. Názory na funkci pH při zánětlivých procesech
jsou rozdílné. Rozdíl pH mezi 5,0 a 5,3 je větší než 7,0 a 7,3. Koncentrace H+ je u pH
5,0 dvakrát tak větší než u pH 5,3. Výsledné pH kůže vychází z kombinace různých
činitelů, zejména epidermálních buněk a mazových (apokrinních) a potních (ekrinních)
žláz. Tento nárazníkový systém molekul (kyselý a zásaditý) udržuje pH ve
fyziologickém rozmezí (MATOUSEK a CAMPBELL 2002).
Podle jedné teorie je kyselost kůže dána tukovou vrstvou, která přechází do
rohové vrstvy str. corneum. Hodnota pH roste od str. corneum 5.0 do str. granulosum
7.0. Trauma kůže mohou způsobit změnu pH prostupem tekutiny na povrch epidermis a
zmenšením rohové vrstvy kůže. Zvýšenou keratinizací se reguluje pH a enzymy závislé
na pH. Molekuly působící na kyselost kůže mohou způsobovat pokles fillagrinu a
aminokyselin, které jsou součástí potu a rohové vrstvy kůže. Kyselé tuky, jako je
cholesterol sulfát a volné mastné kyseliny, vznikají ze sebózních výměšků žláz nebo
působením bakterií, které degradují tvorbu kožního mazu. Kyselý afla-hydroxylový
sekret přítomný v potu přispívá též ke kyselosti kůže. Kyselina mléčná může být
rozložena až na kyselinu propionovou a kyselinu máselnou. Molekuly čpavku působí na
alkalizaci kůže. Přítomnost oxidu uhličitého a bikarbonátu sodného tvořeného v potu
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taktéž ovlivňují pH potu, mechanismus působení není zatím zcela znám (MATOUSEK
a CAMPBELL 2002).
pH psí kůže se nachází obvykle v rozmezí 4,89 – 9,95 a mění se v závislosti na
řadě faktorů. Feny a také sterilizované feny mají vyšší pH než samci. Rozdíly jsou i
mezi jednotlivými plemeny. Např. labrador retrívr má pH 7,14 křepelák pH 6,6
yorkširský teriér pH 7,7 apod. Na bocích psa je pH 7,48, v thorakolumbální oblasti je
pH 6,4 – 9,1. Bylo zjištěno, že u vzrušených psů je pH kůže 6,6 – 9,9 a u klidných psů
4,8 – 7,7. Zvýšení pH bylo zapříčiněno zvýšenou sekrecí apokrinních žláz. U psů
s hyperhydrózou (apokrinní žlázy) bylo pH kůže výrazně alkalické (8,2 – 9,0)
(MATOUSEK a CAMPBELL 2002). Kyselost kůže podstatně mění

výsledky

„soutěže“ mezi mikroorganismy. Obvykle při vyšším pH (alkalickém) se více prosazují
na kůži gramnegativní bakterie. Změny pH ale nejsou primární příčinou patologie kůže.
Poměrně alkalická kůže psů může též přispět k výskytu kožních infekcí. Jsou zde další
faktory pro vytváření stafylokokových pyodermií. Na nejvrchnější části kůže je
bakteriální výskyt vyšší u psů narozdíl od koček. U 50 % koček trpících svrabem se
projevuje zánětlivý proces na kůži a jen u 20 % dochází k druhotnému osídlení S.
intermedius. V případě objevení se hnisavého recidivujícího onemocnění kůže bývá
často tato nemoc provázena hypersenzitivní reakcí, imunosupresí a endokrinopatií. In
vitro i in vivo bylo dokázáno, že extrémní změny v kožním pH mají vliv na pomnožení
mikroorganismů. Zatímco při pH 5,5 – 8,5 je vliv na růst bakterií nepatrný, při poklesu
pH pod 4,0 dochází k zástavě jejich růstu.
2.2.6 Rohovitá vrstva kůže a její mikroskopické zvláštnosti
Proces keratinizace a deskvamace je doprovázen složitými změnami
v keratinocytech, lipidech a enzymatických funkcích. Byl zjištěn gradient pH mezi
vrstvou str. granulosum a str. corneum. Tento gradient má významnou kontrolu nad
enzymy v lipidech korneocytózní adherence (přilnavosti). Různé enzymy – lipázy,
proteázy, fosfatázy, glykozidázy, nacházející se v korneocytech a v lamelárních
granulocytech, jsou uvolňovány do extracelulárního prostoru během kornifikace
(MATOUSEK a CAMPBELL 2002). Některé z enzymů optimálně fungují v kyselém
prostředí pH kůže a esterifikují cholesterol v epidermis (acylCoA, cholesterol acetyl
transferáza). Činnost tohoto enzymu je 10× vyšší, když se sníží pH ze 7,0 na 5,0. Lidská
kůže vystavená neutrálnímu pH má tukovou tkáň lokalizovanou především
v extracelulárních lamelách, které se tak dostává pod vliv β-glucurocerebrosidasy
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(závislého epidermálního enzymu a zejména v kyselém prostředí se podílí na
zpracování extracelulárních lipidů. pH kůže je klíčovou informací pro ukládání
lamelární tukové vrstvy (MATOUSEK a CAMPBELL 2002). McEWAN a kol. (2005)
pozorovali přilnavost čtyř kmenů Staphylococcus intermedius a S. hominis ke
korneocytům u zdravých psů a psů s atopickou dermatitidou. Zkouška potvrdila, že S.
hominis se na psí korneocyty nelepí a S. intermedius se přednostně přichycuje
k atopickým korneocytům. Adherence byla závislá na délce působení bakterií,
inkubační teplotě a koncentraci bakterií. Izoláty S. intermedius z lézí pyodermií nebyly
obecně víc adherentní ke zdravé kůži psa než izoláty od zdravých psů. Významné
rozdíly v adherenci se projevily mezi izoláty uvnitř obou skupin (McEWAN a kol.
2005). Tato studie naznačila, že u kmenů S. intermedius není žádná souvislost mezi
virulencí a adherencí k psím korneocytům in vitro. Tato zjištění mohou být důležitá pro
potencionální použití avirulentní varianty S. intermedius jako antagonisty pro potlačení
pyodermií u psů. Pro konečné posouzení jsou však zapotřebí další studie, zejména
pokud jde o porovnání adherence izolátů ke kožním buňkám získaných od psů
s onemocněními, které predisponují vznik pyodermií (SAIJONMAA-KOULUMIES a
LLOYD 2002 ).
TERAUCHI a kol. (2003) izolovali exfoliativní toxin ze S. intermedius a
sledovali lokální toxicitu u psů. Exfoliativní toxin (ET) podobný toxinu (ETPT) byl
izolován z kmenů S. intermedius D-52, který vykazoval silnou zaoblovací (rounding)
aktivitu. ETPT způsobil exfoliaci (odlupování) korneocytů u psů, ale ne u kojících myší.
V roce 2004 byl použit optimalizovaný systém počítačové obrazové analýzy, aby se
zkoumaly změny v adherenci S. intermedius ke korneocytům psů u 4 různých plemen a
na 6 různých anatomických místech (FORSYTHE a kol. 2004). Podstatně větší
adherence byla prokázána na krku a hlavě ve srovnání se hřbetem. V případě končetin,
axily nebo slabiny se adherence nelišila od jiných míst. U korneocytů ze hřbetu, přední
končetiny, axily a slabin byla prokázána podstatně větší adherence S. intermedius u
boxerů a bulteriérů než u loveckých psů (ohařů, kokršpanělů, anglických křepeláků
apod.). S. intermedius a také Pseudomonas aeruginosa vykazovaly podstatně větší
adherenci než S. aureus, Streptococcus canis, Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli.
(FORSYTHE a kol. 2004).
Studium mezidruhových rozdílů v adhezi (přilnavosti) psích a lidských
korneocytů u S. intermedius (nejběžnější mikroorganismus u psů) a S. aureus
(nejběžnější mikroorganismus u lidí) prokázalo, že S. intermedius měl větší adhezi na
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psích korneocytech než S. aureus, zatímco S. aureus vykazoval větší adhezi na lidské
korneocyty než S. intermedius. S. intermedius ulpíval na celém povrchu a S. aureus
hlavně na okraji psích a lidských korneocytů. Odlišné adherence u psa a člověka možná
částečně vysvětlují, proč S. intermedius je poměrně vzácným mikroorganismem u lidské
kožní nákazy, a S. aureus u psích kožních onemocnění (SIMON a kol. 2005).
2.2.7 Mikroskopické zvláštnosti infundibula folikulu
Abnormality steroidních hormonů mohou přispívat ke zhoršení stavů folikulární
dysplázie. Infundibulum folikulu psa je otevřené, postrádá přirozenou zátku z kožního
mazu (na rozdíl od člověka) a tím může docházet ke snadnějšímu průniku patogenních
mikroorganismů do hlubších vrstev kůže, a to i u relativně zdravé kůže. Další studie
naznačuje, že ztráta srsti a aktivní tvorba kožního mazu je ovlivněna potravními faktory
a pohlavními hormony. Změny v krmné dávce ve většině případů zlepšily kvalitu srsti a
kůže, význam potravy na stav infundibula folikulu nebyl zatím dále zkoumán
(CERUNDOLO a kol. 2000).

2.3 Příčiny hlubokých pyodermií u psů
Patogenní stafylokoky se mohou velmi snadno usadit na kůži, která je zanícená
(v zánětu), poraněná (oděrky) nebo seboreická. Zánět kůže zrychluje epidermální
proliferaci a deskvamací. Změny mikroprostředí povrchu kůže, zvýšená vlhkost a
teplota

napomáhají

pomnožení

bakterií.

Sebepoškozování

(automutilace,

autotraumatizace) a zvýšená exkoriace (oděrky, odřeniny) kůže v důsledku pruritu
snižují epidermální obranu a umožňují inokulaci bakterií do kůže a prosáknutí séra,
které je zdrojem výživy pro bakterie (HALLIVELL 1989).
Recidivující bakteriální onemocnění kůže u psů může vznikat na podkladě
povrchových abnormalit, které umožňují tvorbu bakteriálních kolonií. Imunologické
predispoziční příčiny jsou relativně vzácné a ojedinělé (HALLIVELL 1989). Nicméně
hluboká pyodermie může být následkem primární imunodeficience specifické celulární
imunity např. generalizovaná demodikóza u mladých psů a idiopatická hluboká
pyodermie (celulitida), zvláště u německých ovčáků. Rovněž získaná (sekundární)
imunodeficience specifické imunity může vést k pyodermiím. Mezi ně patří
endokrinologická onemocnění (hypothyreóza, hyperadrenokorticizmus), leishmanióza a
demodikóza nastupující v dospělém věku. Některé studie se snaží osvětlit podezření na
imunodeficience odpovědné za idiopatickou hlubokou pyodermii (celulitidu) obzvláště
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u německých ovčáků. WISSELINK a kol. (1997) vytvořili koncept pyodermie
německých ovčáků bez defektu Ig a komplementu, bez anomálie chemotaxe. Nemoc by
mohla nastat v důsledku autozomálního recesivního genu (MILLER 1991). DAY
(1994). poprvé podal důkaz o závažné deficienci T-lymfocytů. CHABANNE a kol.
v roce 1995 pozorovali snížení CD4+ Th-lymfocytů a zvýšení CD8+ Tc-lymfocytů a
zvýšení CD21+ B-lymfocytů u pyodermie německých ovčáků. Prognóza onemocnění je
nejistá vyžaduje dlouhodobou terapii antibiotiky (bez glukokortikoidů) s lokálním
antimikrobiálním ošetřením (topickou léčbou). Otázkou je, zda jsou tyto změny příčinou
nebo následkem celulitidy (SCOTT a kol. 2001).
2.3.1 Seborea
Chronické kožní onemocnění s poruchou keratinizace a zvýšenou tvorbou šupin
komplikované sekundárním zánětem se označuje jako primární seborea. Změnou
složení lipidů dochází k pomnožení koaguláza-pozitivních stafylokoků v rohové vrstvě
epidermis. Primární příčina je idiopatická s předpokládanou genetickou predispozicí
(SVOBODA a kol.1994). Bakteriální hypersenzitivita nebo povrchově šířící se
pyodermie jsou onemocnění založená na souboru klinických příznaků, které zahrnují
erytematózní folikulární pustuly, seboreické plaky, hemoragické puchýřky doprovázené
pruritem a kruhovitě se rozšiřující oblasti alopecie a erytémy s epidermálními kolarety a
krustami. Tyto léze často souvisí s intaktními, dočasnými pustulami (BENSIGNOR a
CARLOTTI 1998).
Trudovina (akné) u psů je porucha folikulární keratinizace. Úzce souvisí více se
seboreou než pyodermií (ACKERMAN 1999). Pokud se jedná o tuto poruchu, existuje
domněnka, že je dána u některých plemen psů rodinnou predispozicí. Klinické příznaky
jsou proměnlivé, ale klasickou prezentací je papulonodulární léze brady u psa v době
sexuálního dospívání. Diagnóza se dá odhadnout na základě anamnézy a klinických
příznaků, ale pokud je třeba, může se potvrdit histopatologicky. Ve většině případů se
stav zlepší spontánně s postupujícím věkem. U případů, které nejsou vážné a které se
spontánně klinicky nezlepší, se provádí jemné čištění lézí benzoyl-peroxidem nebo
chlorhexidinem. V případě hlubšího akné s projevy furunkulózy nebo celulitidy se
indikuje souběžné podávání baktericidních antibiotik. Glukokortikoidy podávané
perorálně nebo do lézí mohou být indikovány pro zvládnutí akné s agresivním
zánětlivým průběhem a u předchozí neúspěšné léčby. Vážné poruchy keratinizace
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mohou být řešeny retinoidy jako je tretinoin nebo orálně podávaný isotretinoin
(ACKERMAN 1999).
2.3.2 Trauma
Traumatizace kůže je charakteristické pro plemena psů s anatomickými
predispozicemi, přítomností kožních řas, zřasení na končetinách a s vysokou fyzickou
zátěží u sportovních a loveckých plemen. K traumatickým poraněním dochází u psů s
krátkou a tuhou srstí s náchylností k mikrotraumatickým poraněním s následnými
klinickými příznaky folikulitidy (BENSIGNOR 2001).
Pyotraumatické folikulitidy se manifestují jako mokvající hnisavé plaky
s bolestivými projevy (např. u labradorů nebo zlatých retrívrů). Zpravidla jsou
provázeny výskytem pustulární folikulitidy nebo i furunkulózy (SCOTT a kol. 2001).
Pyotraumatická dermatitida s výskytem lokalizovaných zánětlivých změn (hot
spots) se nejčastější vyskytuje u rotwajlerů, německých ovčáků a zlatých retrívrů apod.
(HOLM a kol. 2004). Incidence lézí je u psů do 4 let stáří a převážně u samců s
lokalizací na lících, krku a po stranách stehen. Místa lézí jsou pro jednotlivá plemena
zpravidla charakteristická a v některých případech lze prokázat i zásadní predispoziční
příčiny. Nebyla prokázán vztah mezi místem lézí, ročním obdobím, věkem a pohlavím
zvířete (HOLM a kol. 2004).

2.3.4 Alergie, atopie
Alergie

je

klinická

reakce

přecitlivělosti

navozená

imunologickými

mechanismy. Alergie může být zprostředkována protilátkami nebo buňkami. Ve většině
případů patří protilátky odpovědné za alergickou reakci ke třídě IgE a postižené
označujeme jako jedince trpící IgE zprostředkovanou alergií. K alergickým reakcím
vznikajícím na podkladě IgE může dojít i u neatopických jedinců (JOHANSSON a kol.
2001). U alergie, která není IgE zprostředkovaná, mohou protilátky patřit ke třídě IgG.
Je tomu tak u anafylaxe vyvolané imunitními komplexy obsahujícími dextran nebo u
klasické, nyní méně časté, sérové nemoci, označované jako reakce III. typu.
IgE a IgG protilátky jsou prokazovány u alergické bronchopulmonální aspergilózy.
Alergická kontaktní dermatitida je vyvolávána lymfocyty zprostředkovanou reakcí
(JOHANSSON a kol. 2001). Atopie je sklon k tvorbě IgE protilátek, která je odpovědí
na nízké dávky alergenů, většinou v podobě bílkovin. Vyskytuje se u jednotlivce nebo i
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skupinově

v rodinách.

Výsledkem

je

vznik

typických

příznaků

astmatu,

rinokonjunktivitidy nebo syndromu alergické dermatitidy. Pojem atopie by neměl být
použit, dokud není prokázána IgE senzibilizace. Alergické příznaky u typického
atopického jedince mohou být označeny jako atopické, například atopické astma. Astma
zprostředkované IgE protilátkami by však nemělo být všeobecně označeno jako
atopické. Pouze pozitivní kožní test nebo průkaz IgE protilátek sám o sobě by neměly
být považovány za ukazatele atopické konstituce (JOHANSSON a kol. 2001).
SARIDOMICHELAKIS a kol. (1999) diagnostikovali atopickou dermatitidu
(AD) u psů pomocí histologického vyšetření a klinických příznaků s přítomností
jednoho nebo více pozitivních reakcí na intradermální test. Žádná predilekce ve vztahu
k pohlaví nebyla nalezena. Věk psa na začátku klinických příznaků byl v rozmezí od 2
měsíců do 8 let. Těžký pruritus zaznamenaný u všech psů byl buď lokalizovaný nebo
generalizovaný, sezónní nebo asezónní, případně s nevyjasněným sezónním výskytem.
Nejběžnější kožní léze zahrnovaly erytém, hyperpigmentaci, hypotrichózu a krusty.
Forma generalizovaná u 64 % nebo lokalizovaná u 36 % případů. Končetiny jsou
nejčastějším místem výskytu. Otitis externa a bakteriální pyodermie byly nejčastěji
spojovány s atopickou dermatitidou, prevalence malasezií byla nízká. Z dalších
alergických nemocí kůže byla bleší alergická dermatitida. Většina psů projevovala
mnohonásobnou senzitivitu na 50 testovaných aeroalergenů. Nejčastěji

byli

diagnostikováni domestikovaní roztoči především rodu Dermatophagoides. Celkové
číslo pozitivních reakcí na intradermální test se zvyšovalo paralelně s věkem psů, ale
bylo negativně spojeno s přítomností kožních lézí na karpálních a tarzální kloubech (DE
BOER a MARSELLA 2001).
AD u psů a lidí se často projevuje současně se stafylokoky, které rychle infiltrují
do atopické kůže a bakteriálními toxiny (superantigeny), které zvyšují zánět kůže přes
časnou imunopatologickou reakci, je zprostředkovanou aktivací lymfocytů nebo jinými
nespecifickými mechanismy. Kvasinky by mohly přispět k zánětu kůže přes
nespecifické systémy, jako je změna v uvolnění mediátorů, nebo přes antigen specifické
hypersenzitivní reakce. Klinické a experimentální doklady potvrzují, že sekundární
mikrobiální nákazy mohou podnítit a zvýraznit vedlejší děje AD u psů a lidí a mohly by
se dokonce podílet na působení proalergické imunologické reakce. Detailní mechanismy
těchto složitých interakcí se stále zkoumají, pouze několik výzkumů bylo provedeno u
psů s AD (DE BOER a MARSELLA 2001).
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Kožní reakce na intradermální injekce a substance P (SP) byla zjištěna u
klinicky zdravých psů a psů s atopickou dermatitidou (AD). Fyziologický roztok a
histamin byly použity jako negativní a pozitivní kontroly. Byl změřen průměr vyvýšené
léze (urtica). Hodnocení erytému, zatvrdnutí a subjektivního stavu bylo provedeno na
stupnici od 0 do 4. Vyhodnocení bylo provedeno 3, 5, 10, 15 a 30 minut po injekci.
Průměr vyvýšené léze po injekci histaminu a SP byl podstatně menší u psů s AD než u
klinicky zdravých psů.Výsledky této studie jsou analogické s humánní medicínou, kde
se předpokládá role SP v patogenezi a desensibilizace receptorů na SP i histaminy
(MARSELLA a NICKLIN 2001). Patogeneze (AD) je u lidí i psů diskutabilní.
Předpokládá se, že leukotrieny (LT) u lidí hrají v této nemoci důležitou roli a LT
inhibitory jsou běžně používány jako lék na AD. (MARSELLA 2001).
Vzorky sér od atopických psů a zdravých psů byly zkoušeny na antinukleární
protilátky (ANA) pomocí lidské epiteliální vrstvy buněk (HEp-2) a standardní nepřímé
imunofluorescentní metody. Tyto výsledky vedou k závěru, že prevalence ANA je vyšší
u atopických než u zdravých psů, zvláště když jsou přítomny faciální léze (GINEL a
LUCENA 2001).
AD je běžná zánětlivá nemoc kůže u lidí a psů. Na rozdíl od tolerance
k environmentálním alergenům u zdravých jedinců zprostředkováné regulačními Tlymfocyty (T-reg.) je lidská atopická dermatitida spojena s Th2-typem reakce
(u chronických lézích mohou být také identifikovány Th1 cytokiny). U atopické
dermatitídy psů ve srovnání se zdravou kůží byla zjištěna nadprodukce IL-4 mRNA a
redukovaná transkripce TGR-β. Je to poprvé, co byla zjištěna atopická dermatitida u psů
spojena s nadprodukcí IL-4. Klinická tolerance u zdravých jedinců se zdá být spojena
s TGF- β, ačkoli není zcela jasné, zda to odráží aktivní mechanismus nebo jednoduše
necitlivost imunitního systému. Th1 cytokiny mohou být navozeny pomocí následné
automutilace a sekundárních infekcí u atopické kůže. Tyto výsledky lépe charakterizují
samovolně se objevující psí atopickou dermatitidu (NUTTALL a kol. 2002).
Statistickou analýzou pozitivních reakcí na alergeny bylo zjištěno, že nejčastější
příčinou alergie jsou domácí prachoví roztoči (klinické příznaky celoročně) a dále pak
plísně (klinické příznaky na podzim a na jaře). U psů s pozitivními reakcemi na plísně,
stromy nebo pěstované rostliny bylo více pravděpodobné, že budou mít kožní nebo ušní
kvasinkovou infekci. U psů s pozitivními reakcemi na pěstované rostliny bylo více
pravděpodobné, že budou mít otitis externa a chodidlové léze. Pozitivní reakce na
domácí prach byl s rychlým nástupem příznaků onemocnění. Psi měli více pozitivních
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reakcí na pyl v létě a na podzim. Pozitivní reakce na antigeny blech souvisely
s klinickou diagnózou bleší alergické dermatitidy (ZUR a kol. 2002a).
U psů s atopickou dermatitidou byly výsledky desenzibilizace po dobu nejméně
jednoho roku klasifikovány jako vynikající u 19,5 % psů, dobré u 32,5 % (> 50 %
zlepšení), mírné 20,1 % (< 50 % zlepšení) a žádné 27,8 % (klinické příznaky byly
nezměněny). K hodnocení výsledků byl použit intradermální kožní test (Intradermal
SkinTest - IDST) nebo ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbant Serum Assays). Věk,
kdy byla léčba zahájena, nebo doba trvání klinických příznaků neměly žádný vliv na
reakci při desenzibilizaci. Pravděpodobnost lepší reakce byla vyšší u psů s bleší
alergickou dermatitis než u psů s alergií na krmení. Psi, kteří měli více než dvacet
pozitivních reakcí při alergických testech a byli léčeni více než 20 alergeny měli menší
reakční výsledky a trvalo delší dobu, než dosáhli „prospěšných“ reakcí. Nižší reakční
výsledky byly pozorovány u psů s positivními reakcemi na pěstované rostliny, trávy,
stromy nebo hmyz (ZUR a kol. 2002b).
Zprostředkovaný typ hypersenzitivity na alergeny životního prostředí, které
vznikají jako následek environmentálních a genetických faktorů, je hlavní část
patogeneze u většiny, ale ne všech pacientů. Alternace ve funkci epidermální bariéry,
infiltrace kožních antigen prezentujících buněk s IgE, vnitřní defekty keratinocytů a
dokonce rozvoj autoimunity jsou také faktory, které přispívají k rozvoji primárního
onemocnění kůže. Sekundární faktory, zvláště infekce stafylokokem a kvasinkové
mikroorganismy silně ovlivňují průběh kožní nemoci (DE BOER 2004). IgG mohou po
intravenózní aplikaci vytvářet alergen-IgG komplexy, které pak vzájemně reagují
s FcγRIIB a s FcεRI. Tím inhibují IgE zprostředkovanou aktivaci žírných buněk
(FOSTER 2004).
2.3.5 Přirozená a specifická imunodeficience
Imunokompromitovaný nemocný jedinec je definován jako pacient, jehož
přirozené obranné mechanizmy jsou narušeny, a proto je ohrožen závažnými, život
ohrožujícími infekcemi. Infekce u imunokompromitovaných nemocných jsou často
vyvolány patogeny s nízkou virulencí (např. mikroorganismy, které jsou součástí
přirozené mikroflóry). Infekce virulentními mikroorganizmy u imunodeficitních psů
probíhají jako závažná nebo opakující se onemocnění. Nepřítomnost nebo alterace
imunitní odpovědi modifikuje obvyklý klinický obraz (např. nepřítomnost febrilní
reakce). Rychlá diagnostika je velmi důležitá, protože infekce imunokompromitovaných
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pacientů bez včasné a důsledné léčby by mohla být i fatální. Defekty přirozené imunity
zahrnují neutropenii, poruchy fagocytózy a defekty komplementu. Defekty specifické
imunity zahrnují primární T-lymfocytární imunodeficience a sekundární defekty Tlymfocytů. Iatrogenní incidence se zvyšuje použitím glukokortikoidů, cyklosporinů a
dalších imunosupresivních léků. Je také pozorována B-lymfocytární imunodeficience
(např. hypoagamaglobulinemie) a těžká kombinovaná imunodeficience specifické
imunity SCID (Severe Combined Immunodeficiency) (FOSTER 2004). Důležité
imunodeficience jsou tyto:
Deficience adherence leukocytů LAD (Leukocyte Adhesion Deficiency) je
závažné imunodeficitní onemocnění,

které

je charakterizováno recidivujícími

bakteriálními infekcemi, provázenými tvorbou hnisu, špatným a opožděným hojením
ran. Jde o kongenitální poruchu u lidí, hospodářských zvířat a psů. U irských setrů
s recidivujícími infekcemi byly defekty neutrofilních funkcí popsány jako syndrom
granulocytopatie u psů. Použití lidských monoklonálních protilátek CD11 a CD 18,
které zkříženě reagují u psů, byla zjištěna deficience (mutace) leukocytárního (IL2)
genu s absencí CD11b/CD18 na povrchu periferních neutrofilů (GIGER a kol. 1987).
Nejběžnější imunologickou poruchou u psů s klinickými projevy hluboké
pyodermie je IMT (Immune Mediate Thrombocytopenia), což je častá hemostatická
porucha. Vazba protilátek k povrchu trombocytů končí jejich zrychlenou destrukcí u
mononukleárního systému fagocytů. IMT může být primární nebo může být spojena
s jinými nemocemi, jako je SLE, infekční parazitární nemoci (Babesiosis, Ehrlichiosis a
Leishmaniasis), neoplazie a nebo s aplikací některých léků. Imunologický základ a
diagnóza IMT jsou podpořeny identifikací imunoglobulinů vázaných k povrchu
trombocytů. Přímé testy konkrétně nezjišťují antidestičkové protilátky. Protilátky
vázané na trombocyty by mohly být antidestičkové autoprotilátky, imunitní komplexy
vázané na Fc receptory trombocytů, protilátky vázané na antigeny trombocytů
změněných během nemoci nebo protilátky vázané na cizí antigeny absorbované na
povrchu trombocytů (FOSTER 2004).
Neutrofilní dermatózy jsou charakterizovány prostupem normálních migrujících
pravidelných polymorfonukleárů (PMN) do kůže bez jakékoliv identifikovatelné
infekční příčiny. Definovaná neutrofilní porucha kůže může být zhoršena dodatečnou
migrací neurtofilů při kožní aseptické neutrofilií. U této neutrofilní nemoci je těžké určit
primární příčinu a diagnózu. Předpokládá se, že neutrofilní dermatózy jsou úzce spjaty s
imunitními

systémovými

poruchami

a

následnými

zánětlivými

stavy

apod.
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(WALLACH 2005).

2.3.6 Generalizovaná demodikóza
Demodex canis se běžně vyskytuje na kůži psa. Imunologická nebo genetická
porucha způsobuje pomnožení populace, která vede ke vzniku klinického projevu
demodikózy (demodicosis) s následující chronickou imunosupresí. Klinické příznaky
celkové demodikózy se projevují alopecií, krustací, pyodemodicosis apod. (BRIGGS
2001).
Na léčbu celkové demodikózy se obvykle užívá amitrazin, i když v mnoha
případech může nemoc recidivovat kvůli nezjištěné imunosupresi. U celkové
demodikózy je nutná imunostimulační léčba. T11TS se jeví jako vhodnější
imunomodulátor ve srovnání s ImmuPlus (SARKAR a kol. 2004). Sekundárním
projevem generalizované demodikózy (imunodeficientní stav) je celulitida s
extenzivním nekrotizujícím onemocněním kůže (LLOYD a GRANT 1996).
Psi s chronickou generalizovanou demodikózou byli léčeni lokálně podél hřbetní
linie nanesením 0,5 % (1,5 mg.kg-1) ivermektinu 3× týdně 3 – 6 měsíců. U všech psů
byla zaznamenána značná redukce klinických příznaků onemocnění a počtu roztočů
v seškrabech kůže. Jeden pes měl po 2 měsících po ukončení léčby recidivu, ostatní byli
bez symptomů 1,5 roku po skončení léčby. Rekurence klinických příznaků onemocnění
po 12 měsících po skončení podávání ivermektinu byla zaznamenána u 8 % psů.
Vedlejší účinky nebyly pozorovány (PARADIS a PAGE 1998).
Psi s generalizovanou demodikózou a se sarkoptovou prašivinou byli léčeni
1,25 % roztokem amitrazu aplikovaným 1× týdně ve spojení s antidotem 0,1 mg.kg-1
i.m. 1× denně a yohimbinem 0,1 mg.kg-1 1× po 3 dny p.o. Žádná recidiva se neobjevila
po dobu 6 – 3 měsíců po ukončení léčby (HUGNET a kol. 2001).
Psi

s generalizovanou

formou

demodikózy

byli

v další

studii

léčeni

milbemycinoximem. Případy demodikózy do dvou roků od narození byly klasifikovány
jako juvenilní demodikóza (53 %) a ve věku nad dva roky jako demodikóza dospělých
psů (47 %) (HOLM 2003). V délce léčby nebyly pozorovány rozdíly mezi mladými a
dospělými psy, ale úspěšnost léčby byla významně lepší u mladších zvířat (průměrný
věk u vyléčených případů byl 3 roky) u starších zvířat (průměrný věk u nevyléčených
případů 8 roků). Včasné zahájení léčby zvyšovalo pravděpodobnost vyléčení. Případy
s těžkou pododemodikózou měly menší šanci na vyléčení asi kolem 20 % (HOLM
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2003). Pro léčbu generalizované psí demodikózy jsou doporučovány různé terapeutické
postupy, např. oplachování postižených míst roztokem amitrazu s koncentrací 0,025 –
0,06 % každý 7 – 14 den, p.o.aplikace ivermektinu v dávce 300 µg.kg-1, milbemycinu v
dávce 2 mg.kg-1 a moxidektinu v dávce 400 µg.kg-1. Při zahájení terapie se ivermektin a
moxidektin podává v nižších dávkách a pacienti by měli být během léčby monitorováni
pro možné nepříznivé vedlejší účinky. U koček byl úspěšně použit 2 % sulfid vápenatý
v koncentrace 0,0125–0,025 % jako ochrana před nežádoucími účinky amitrazu
(MUELLER 2004).
2.3.7 Idiopatická hluboká pyodermie německých ovčáků
Hluboká pyodermie německých ovčáků (German Shepherd Dog Pyoderma,
GSP) byla definována jako chronické kožní onemocnění, které se projevuje hlubokou
folikulitidou, furunkulózou a někdy také celulitidou (SVOBODA a kol. 1994).
V současnosti se popisuje jako samostatná nozologická jednotka. U německých ovčáků
se objevuje ve středním věku (WISSELINK a kol. 1989), zejména mezi 2. a 6. rokem
(SVOBODA a kol. 1994). Většina studií uvádí rovnoměrné postižení obou pohlaví
(WISSELING a kol. 1989, MILLER 1991). DENEROLLE a kol. (1998) na základě
svých výsledků naznačili možnost autozomálně recesivní dědičnost pro vznik
onemocnění. Jako možný predisponující faktor byla zmíněna ehrlichióza a s ní spojená
hypergamaglobulinémie. Klíčovým faktorem pro vznik rekurentní hluboké pyodermie
může být v tomto případě deficit v buněčně zprostředkované imunitní odpovědi spojený
s ehrlichiózou (CERUNDOLO a kol.1998).
Nejčastějším izolátem u GSP je Staphylococcus intermedius (WISSELINK a
kol. 1985, 1989, CHABANNE a kol. 1995, DENEROLLE a kol. 1998). Méně často se
nacházejí další kuaguláza pozitivní stafylokoky (S. aureus, S. hyicus), streptokoky
(MILLER 1991, DENEROLLE a kol. 1998), Proteus sp. (WISSELINK a kol. 1988,
DENEROLLE a kol.1998) a E. coli (WISSELINK a kol. 1985). Mezi další a udržující
faktory patří infestace blechami, hypothyreósa, atopická dermatitida a hypersenzitivita
na bleší kousnutí (SVOBODA a kol. 1994). Bylo prokázáno, že časný typ
hypersenzitivity na bleší antigen může přispět k rozvoji onemocnění, naopak pozdní typ
hypersenzitivity v patogenezi GSP nehraje roli (WISSELINK a kol.1990).
GSP je charakterizována mnohočetnými hluboko uloženými lézemi s typickou
distribucí a morfologií. Léze se nejčastěji objevují zpočátku na laterální ploše pánevních
končetin, na zádi, dále se pak rozšiřují na laterální plochu hrudníku, lokty, ventrální
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plochu břicha, do slabin a perianální oblasti (DENEROLLE a kol. 1998). V některých
případech mohou být generalizované formě (WISSELINK a kol. 1988).
Změny jsou obvykle lokalizovány v dermis a subcutis. Zjišťujeme papuly, pustuly,
eroze, krusty a šupiny. Obvykle jsou doprovázeny pruritem a jsou bolestivé. Později se
tvoří fistuly a ulcerace, celulitida, alopecie a celkové zesílení kůže. V místech
chronických změn se objevuje hyperpigmentace. Mikroskopické vyšetření odhalí
akantózu, hyperkeratózu epidermis, epidermální nekrózy a perifolikulární nebo difuzní
pyogranulomatózní infiltrace hluboké vrstvy kůže (DENEROLLE a kol. 1998).
V kožním seškrabu a přímém nátěru hnisu jsou nacházeny degenerované neutrofily,
mononukleáry a fagocytované koky (CHABANNE a kol. 1995). Forma zánětlivého
procesu se pohybuje v rozmezí od exsudativního charakteru s neutrofily, mononukleáry
a edémem, až k proliferativnímu charakteru onemocnění psů s hlubokou pyodermií
(WISSELINK a kol.1988).
Hluboká pyodermie německých ovčáků GSP je recidivující onemocnění kůže
zprostředkovaná sníženín CD4+ Th-lymfocytů, zvýšením CD8+ Tc-lymfocytů a s
alarmujícím poklesem CD21+ B-lymfocytů (CHABANNE a kol. 1995, TOMAN a kol.
1997, DENEROLLE a kol. 1998). Tato studie předpokládá, že imunologická disbalance
pozorovaná u GSP je v přímé souvislosti s chybnými Th-lymfocyty a poskytuje další
důkaz, že psi s pyodermií vykazují neadekvátní imunologické reakce (CHABANNE a
kol. 1995). Tyto nálezy se dají využít v diferenciální diagnóze k odlišení
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onemocnění, které jsou považovány za predispoziční faktor vyvolávající hlubokou
pyodermii u psů. Pokles počtu CD8+ Tc-lymfocytů je zjištěn u SLE, nezměněný počet
CD8+ Tc-lymfocytů u leishmaniózy a zvýšený počet CD8+ Tc-lymfocytů u GSP
(CHABANNE a kol. 2000). U německých ovčáků postižených recidivující hlubokou
pyodermií byly zkoumány humorální a buněčné parametry zprostředkované imunity.
Radiální imunodifuze ukázala vysoké hladiny IgG a nízké hladiny IgA. Syndrom
rekurentní hluboké pyodermie německých ovčáků je dobře rozpoznatelný stav, spojený
s různými skrytými stavy onemocnění včetně alergických, infekčních, parazitárních a
endokrinní nemocí. Rekurentní pyodermie je taktéž spojována s funkčními změnami
v periferních a lezionálních neutrofilech.
U rekurentní povrchové pyodermie může být vlivem alergické reakce na
bakteriální antigeny odpověď na antibakteriální léčbu dramatická jak u pyodermie, i u
pruritu. Pyodermie může být spojena se zvýšením produkce anti-stafylokokových
protilátek, které pouze odráží rozsah a trvání expozice stafylokokům, opsonizaci a
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fagocytóze bakterií neutrofily (DENEROLLE a kol. 1998). Informace o chování
stafylokokových enterotoxinů (SEA-E a toxický šokový syndrom toxin-1, TSST-1)
produkovaných izoláty Staphylococcus intermedius u psů a o jejich možné roli
v imunopatogenezi atopické dermatitidy jsou zatím velmi omezené. Na různých místech
kůže byly izolovány různé psí stafylokokové toxiny. Výzkum antigen specifické
blastogeneze lymfocytů zjistil signifikantní stimulaci T-lymfocytů psů a zdůraznil
význam dalších studií těchto toxinů zvláště proto, že jsou považovány za silné
superantigeny i u lidské atopické dermatitidy. Existují jen dvě experimentální studie
použití bakterinových vakcín. V jedné studii byly aplikovány nitrožilní injekce
komerčních produktů založených na Propionibacterium acnes. Byl zde signifikantní
rozdíl v příznivých klinických odpovědích mezi léčenou skupinou a placebo-kontrolní
skupinou. Všichni psi ve studii měli anti oxacilinová biotika vybraná na základě
výsledků kultivace a byly zde podstatné rozdíly v použití antibiotik a délce léčby. V
důsledku toho je účinnost bacterin vakcíny méně jasná. V druhé studii se jednalo o
oxacilinovou antibiotickou terapii u psů, kterým bylo podáváno placebo nebo komerční
stafylokokový bacterin (Staphage lysate, Delmont Laboratories, PA, USA). Psi
dostávající bacterin měli významně lepší odpověď na léčbu než kontrolní placebo
skupina. Z tohoto stručného přehledu některých aspektů imunodeficience je zjevné, že
jsou potřebné další detailnější studie k popisu primárních a sekundárních poruch u
pacientů a o jejich propojení s kožními onemocněními. Zatímco imunodeficientní stavy
jsou méně časté, lékaři se neustále setkávají s kožními stavy, které zahrnují reakce
imunitního systému na mikrobiální infekci, ektoparazity a alergeny s kožními projevy. I
když je o některých stavech známo mnoho, jako například o atopické dermatitidě psů,
zbývá objasnit, které specifické zánětlivé mediátory, jako například cytokiny a
chemokiny, jsou důležité. Další studie jsou také potřebné pro diagnostiku demodikózy a
pyodermie, která zčásti odráží nerovnováhu v hostitelské imunitní odpovědi na
komenzální parazity a bakterie. Zřejmě bude imunitní odpověď pokračující v kůži
ovlivněna jinými faktory jako jsou například genetické, rekurentní nemoci, lékové
formy onemocnění aj. S dalšími znalostmi patogeneze kožních onemocnění jako je AD,
pyodermie a demodikóza se dá uvažovat o potenciálním použití imunomodulátorů
modifikujících

imunitní

odpověď.

Je

důležité,

že

klinické

experimenty

(předpokládaných) imunomodulujících agens jsou rozsáhlé studie, které poskytují jasný
důkaz pro použití těchto agens. Cena přípravků může být nedodtupná pro rutinní
veterinární použití, ale účinnost a malé množství vedlejších účinků jsou faktory, které

26

mohou podporovat jejich použití v konkrétních situacích (FOSTER 2004).
2.3.8 Endokrinologická a parazitární onemocnění
Z endokrinologických onemocnění, které mají prokazatelný vztah ke kožním
poruchám, patří hypothyreóza a hyperadrenokorticizmus (PARADIS 2005). Parazitární
invaze s významnými kožními projevy zahrnují zejména leishmaniózu a demodikózu
dospělých zvířat (CHABANNE a kol. 2000). Leishmanióza je onemocnění psů, které se
vyskytuje především ve Středomoří a je diagnostikované u lidí i u psů. Je způsobeno
parazity Leishmania infantum. U psů se jedná o závažné onemocnění s horečkou,
amylotrofií, anemií, zvětšenými lymfatickými uzlinami a kožními poruchami. Nemocný
pes vykazuje progresivní a často fatální vývoj, který je charakterizován vysokým titrem
protilátek proti Leishmanióze a potlačenými schopnostmi lymfoproliferace (náchylní
jsou především citliví psi) nebo zjevnou rezistencí s opožděnou hypersenzitivitou,
malým počtem (pokud nějaké jsou) specificky cirkulujících protilátek a zvýšenou
odezvou lymfoproliferace (asymptomatický průběh) (CHABANNE a kol. 2000).
2.3.9 Iatrogenní hyperadrenokorticizmus
Podávání glukokortikoidů je jednou z velmi častých příčin vzniku imunosuprese
a rozvoje iatrogenního hyperadrenokorticizmu s následným prohlubováním klinicky
manifestující se pyodermie s častými exacerbacemi. Podávání glukokortikoidů je přísně
kontraindikováno u hlubokých pyodermií (LLOYD a GRANT 1996). Nežádoucí účinky
kortikosteroidů spočívají v poruchách minerálního metabolismu, zhoršení a zpomalení
procesu hojení ran apod. Proto je nutné dodržovat zásady podávání glukokortikoidů
s průběžným monitoringem hodnot sérových jaterních transamináz a dexametazonovým
testem (TOMAN a kol. 2000).

2.4 Komplikované pyodermie u lidí
Pyodermie gangrenózum (Pyoderma gangrenosum) je progresivní nekrotizující
a vředovité kožní onemocnění, zařazené mezi neutrofilní dermatitídy se zhoubnými
myeloproliferativními poruchami (MONTOTO a kol. 1998). Imunologické anomálie
neutrofilních granulocytů jsou diagnosticky důležité. Příčina onemocnění není doposud
zcela objasněná (MA a kol. 2002). Onemocnění postihuje i děti (BHAT a kol. 2004),
kde dochází ke zvětšení mízních uzlin, vytváří se pustuly, které se progresivně zvětšují
až v útvary podobné nádorům. Onemocnění je často spojováno s různými
autoimunitními

nemocemi.

Reakce

na

imunosupresivní

léčbu

předpokládá
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imunologický podklad nemoci. Mezi charakteristické rysy pyodermie gangrenózum
patří rozvoj lézí v místech traumatu. Systémové steroidy, cyklosporin A a tacrolimus,
byly úspěšně použity v léčbě pacientů. Pyodermie gangrenózum se vyskytla taktéž ve
spojení se systémovými nemocemi, chronickou vředovitou kolitidou apod. Diagnóza
může být komplikována předčasným podáváním systémových steroidů. Imunosupresi
můžeme předcházet účinnou alternativní léčbou při mírném nebo začínajícím kožním
onemocnění.

Byl

popsán

případ

pacienta

s mnohonásobnou

lézí

pyodermie

gangrenózum s úspěšnou léčbou 0,1 % mastí tacrolimus (FK506), která má lepší kožní
penetraci a vyšší imunosupresivní reakci než u Cyklosporinu A (PETERING a kol.
2001). Je popsán případ léčby pyodermie gangrenózum podáváním interferonu (α2bIFN). Při objevení se kožních lézí byly zjištěny vyšší hodnoty interleukinu-6 (IL6) a
interleukinu-2 (IL2) a po zhojení s vymizením lézí se vrátily hodnoty interleukinů k
normální úrovni (MONTOTO a kol. 1998).
Pyodermie gangrenózum se projevila také těžkým selháním při hojení rány po
transplantaci kyčelního kloubu. Po odstranění nekrotické tkáně z rány byl pacient
úspěšně léčen steroidy. Tato diagnóza by vždy měla být vzata do úvahy při výskytu
bolestivých lézí nereagující na léčbu antibiotiky, zvláště když jsou podobné léze i na
jiných místech. U pacientů, kteří měli v minulosti pyodermii gangrenózum, mohou být
v době operace indikovány profylakticky steroidy nebo by měly být vyžadovány
postoperačně (ARMSTRONG a kol. 1999). Další případ pyodermie gangrenózum byl
spojený s výskytem antineutrofilních cytoplazmatických protilátek s klinickými
bolestivými krvácejícími vředy na dolních končetinách. Kožní biopsie prokázaly
neutrofilní infiltraci a leukocytoclasis okolo malých krevních cévek. Antineutrofilní
cytoplazmatické protilátky se specifikými IgM byly objeveny okolo jádra (perinuclear)
(HONG a LEE 2004).
Pyodermie gangrenózum a Sweet syndrom (SS) jsou akutní kožní onemocnění
doprovázené horečkami. Na kůži se objevují temně červené erytémy s krevními
infiltráty. Současně dochází k neutrofilii (syn. akutní febrilní neutrofilní dermatóza).
Onemocnění odeznívá po několika týdnech. Zvažuje se možný vztahu k alergii či
myeloproliferativním stavům. Sweet syndrom je klasifikován jak neutrofilní dermatitída
(TOMASINI a kol. 2000) projevující se ohraničenými kožními záněty s invazí
neutrofilů a rozvojem primárního zánětu cév. Byli popsáni pacienti s oběma příznaky
souběžně. Diagnóza je založena na klinickém a histopatologickém vyšetření. Nicméně,
typické klinické příznaky jsou rozdílné. Pyodermie se vyznačuje kožní ulcerací se
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zrudnutím poškozeného okraje a Sweet syndrom se vyznačuje jemnými erytematózními
nevředovitými plaky a uzlinami. Přibližně 50 % případů pyodermie jsou spojované se
zvláštní systémovou poruchou zahrnující zánětlivou střevní nemoc, revmatickou
artritidu, non-Hodgkin's lymfomem a myeloproliferativní poruchou. Bylo popsáno
propojení Sweet syndromu s akutní myeloidní leukémií, adenokarcinózní a
hematologickou malignitou (LEAR a kol. 1997). Histopatologie Sweet syndrom (SS)
ukázala nápadné pronikání neutrofilů do kůže, čímž může dojít k maskování zhoubných
procesů v hlubších vrstvách. Rozsáhlá imunotypizace kůže odhalila přítomnost několika
nezralých myeloidních buněk spolu s masivním nálezem neutrofilů. Atypické buňky v
kůži měly fenotypy shodné s leukemickými buňkami v periferní krvi a kostní dřeni.
Zatím se přesně neví, zda nezralé myeloidní buňky jsou signálem pro možnost migrace
leukemických buněk do kůže nebo jsou důsledkem migrace leukemických buněk do
oblasti zánětu (TOMASINI a kol. 2000).
Blastomykóza je další onemocnění s projevy pyodermie s nejasnou etiologií,
která zahrnující zánětlivé a neoplastické stavy ve spojení s primárním imunodeficitním
stavem. Léčba antibiotiky je mnohdy neúčinná. Byli sledováni pacienti s blastomykózní
pyodermií, u kterých se nevyskytly žádné chorobné nebo imunologické abnormality.
Byli léčeni antibiotiky podle testů bakteriální resistence na základě zjištěné citlivosti na
ATB s lokálním podáváním disodium chromoglycate (RONGIOLETTI a kol. 1996).
Prototéka (Protothecosis), druh Achlorophyllic algae, je vzácná infekce u lidí.
Většinou jsou kožní infekce způsobeny Prototheca wickerhamii. Pacienti mají podobné
léze nebo infiltrující papuly a plaky na extensorní straně končetin nebo v obličeji.
Všichni pacienti byli imunotolerantní, většinou kvůli systémovým nebo povrchově
aplikovaným steroidům. Diagnóza byla stanovena pomocí nálezů, typické endospory
s morule-podobnou strukturou v biopsii vzorku kůže. Kromě jednoho pacienta, který
zemřel na astma, byla u všech ostatních izolována P. wickerhamii. Infekce byla
vyléčena po 2 – 7 týdnech amphotericinem B, ketokonazolem, itrakonazolem.
Protothecosis se obvykle projevuje (necitlivými) lézemi podobnými pyodermii a měla
by být zvažována při diferenčních diagnózách hlubokých, plísňových nebo
mikrobiálních infekcí. Tato vzácná infekce se zdá být více častá, možná kvůli běžnému
zneužívání steroidů mezi staršími lidmi (CHAO a kol. 2002).
Syndrom PAPA (Pyogenic Arthritis Pyoderma Gangrenosum and Acne) je nová
pravděpodobně autozomálně dominantní porucha. Povaha genetické alternace u PAPA
syndromu zatím není známa (LINDOR a kol. 1997).
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Tab. 1. Přehled klasifikací pyodermií u psů podle jednotlivých vybraných autorů.
Autor

Klasifikace

Klinické projevy

Fourrier a Carlotti 1986

Superficiální pyodermie
Hluboké pyodermie

pyodermie kožních záhybů, impetigo, folikulitida
furunkulóza, celulitida, komplex interdigitálních
pyodermií
Pyotraumatická a juvenilni dermatitida

Pseudopyodermie
Koch a Peters 1994

Infekce kožního povrchu
Superficiální pyodermie
Hluboká pyodermie

Ihrke 1990

Pyodermie kožního povrchu
Superficiální pyodermie
Hluboké pyodermie
Nemoci klasifikované jako
pyodermie

pyotraumatická deramtitida (akutní mokvavá
pyodermie), dermatitida kožních záhybů
impetigo, , akné, povrchová folikulitida
hluboká folikulitida, furunkulóza, celulitida,
pyodermie německých ovčáků, interdigitální
pyodermie (pododermatitida), nosní pyodermie,
dermatitida tlakových bodů, podkožní abscesy,
botryomykóza, nokardióza, aktinomykóza,
aktinobacilóza, mykobakteriální granulom
polytraumatická dermatitida, intertrigo,
mukokutánní pyodermie
impetigo, superficiální folikulitida, superficiálně
rozšiřující se pyodermie
hluboká folikulitida a furunkulóza, celulitida
juvenilní celulitida, hnisavá hidradenitida

Povrchové pyodermie
projevy neuvedeny
Superficiální pyodermie
intertrigo, folikulitis.
Hluboké pyodermie
furunkulóza, celulitida
Pozn. Existuje mnoho dalších klasifikací a dělení pyodermií u psů.
Cadiergues 2004

2.5 Klasifikace pyodermií
V současné době existuje více klasifikačních systémů pro pyodermie psů,
většina z nich ale zachovává tradiční dělení pyodermií na povrchové a hluboké (Tab. 1).
2.5.1 Povrchové pyodermie
Superficiální pyodermie jsou často přechodnou formou vzniku a vývoje
hlubokých pyodermií u psů. Zahrnují zpravidla impetigo, což je interfolikulární pustula
převážně u mladých psů, imunitní systém je nedotčen. Většinou dojde k samovolnému
vyléčení. U starších zvířat to bývá již problém v důsledku predispozic.
Impetigo v ranném (mladém) věku se projevuje subkorneálními pustulami na
ventrální straně těla se strupovitostí. Nemoc samovolně vzniká a zaniká. U dospělých
jedinců jsou pustuly velké a nachází se po celém těle. Toto onemocnění je někdy
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závažné s projevy celkové skleslosti. Obecně platí, že impetigo je sekundárním
projevem kožní reakce v průběhu jiného onemocnění (hyperadrenokorticizmu, terapie
glukokortikoidy) nebo vícečetných traumat (během lovu apod.).
V diagnóze pustulárních dermatóz psů hraje roli nález pustul, malých
ohraničených vyvýšenin (elevací) s obsahem hnisu. Jsou to primární léze, které jsou
v dermatologii psů často důležitým diagnostickým ukazatelem stavu a průběhu
onemocnění. Na podkladě makroskopické a mikroskopické definice pustul, způsobu
jejich vzniku (např. exocytózou, spongiózou nebo acantolýzou) a jejich lokalizace
v epidermis (folikulární, nefolikulární, subkorneální, intragranulární nebo suprabazální)
lze charakterizovat hlavní typy pustulární dermatózy u psů jako pyodermie,
demodikóza, dermatofytóza, Pelodera sp, Leishmaniasis, Malassesia sp. dermatitis,
autoimunitní dermatitis, zvláště pemphigus foliaceus, IgA lineární dermatóza,
subkorneální pustulární dermatóza, sterilní eosinofilní pustulóza (BENSIGNOR a
CARLOTTI 1998).
Pyodermie kožních řas (intertrigo) jsou viditelné léze u anatomických defektů
kůže, kde dochází k masivní bakteriální kolonizaci. Jedná se o oblasti pysků, faciální,
vulvy, kaudální zřasení vyvolané obezitou, v oblasti mléčné žlázy apod. Zánět kůže
spolu s erytémem a supurací (mokváním) je provázen zápachem.
Folikulitida má různé klinické projevy v závislosti na dalších faktorech. V ranném
(mladém) věku se projevuje četnými folikulárními pustulami na ventrální straně těla.
Stav se většinou vyhojí samovolně během puberty. U psů s krátkou srstí se mohou
objevovat generalizované folikulární pustuly s epidermálním lemem a zasychající
exsudát tvoří krusty se srstí (vzhled kůže prožrané moly). Tato nemoc je často
pozorována u krátkosrstých plemen. Pruritus mizí, když se léze hojí. Sekundární
folikulitidy jsou běžná onemocnění s výskytem folikulárních pustul. Pruritus stále trvá
po zhojení povrchové léze v případě probíhajícího zánětu v podkoží tzv. pruritické
dermatózy. Kožní onemocnění může být příčinou pruritu a obvykle v tomto případě
pruritus mizí po zhojení léze. Folikulitida typu bakteriální hypersenzitivity nebo
povrchově se šířící pyodermie je neobvyklé onemocnění založené na souboru tří
klinických příznaků: (1) erytematózní folikulární pustuly, (2) terčovitých seboreických
plaků a (3) hemoragických puchýřů doprovázených pruritem. U povrchově šířící se
pyodermie se kruhovitě rozšiřují oblasti alopecie a erytémy s epidermálním lemen
(collarettae) prstenci a krustami. Tyto léze často souvisí s intaktními ale dočasnými
pustulami. (BENSIGNOR a CARLOTTI 1998).
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2.5.2 Hluboké pyodermie
Hluboké pyodermie jsou komplikovaná i život ohrožující kožní onemocnění.
Bakteriální infekce není omezena jen na chlupové folikuly, ale rozšiřuje se také na
dermis a subcutis. K infekci dochází jednak přestupem z epidermis, lokální traumatizací
nebo jsou projevem celkové infekce s kožními změnami. Zahrnují dva základní typy
kožních změn – furunkulózu a celulitidu (LLOYD a GRANT 1996).
Zvláštní formou hluboké pyodermie je interdigitální (meziprstová) pyodermie. U
neinfekční pododermatitis (nejedná se o pyodermii) se projevuje erytémem, otokem,
krvácivostí, mokváním, alopecií. Existuje hodně příčin pododermatitidy, včetně
povrchových bakterií nebo nadměrného výskytu (pomnožení) malasezií. U infekční
pododermatitidy

jsou

přítomny

stejné

léze,

meziprstová

pyodermie

spolu

s furunkulózou, ulcerací, píštělemi, nekrózou (celulitida). Meziprstová pyodermie je
často sekundárním projevem u pododermatitidy, vznikající vlivem dalších příčin
(FOURRIER a CARLOTTI 1986, SCOTT a kol. 2001).
2.5.2.1 Hluboká folikulitida
V důsledku zánětu, kdy je postižen celý chlupový folikulu, vypadává chlup a
nový v akutním stádiu neroste. Po vyléčení se obvykle osrstění obnoví. K trvalému
poškození růstu chlupu dochází pouze v těch případech, kdy je rozsáhlá destrukce
chlupového folikulu (FOURRIER a CARLOTTI 1986). Pruritus se převážně objevuje u
lézí primárně bakteriálního původu. Naproti tomu záněty chlupového folikulu vyvolané
primárně jinými příčinami jsou nesvědivé, pokud nedojde k sekundární bakteriální
infekci (KOCH a PETERS 1994, IHRKE 1996, CADIERGUES 2004). Existují dvě
hlavní formy: (1) Hluboká folikulitida tzv. akrální dermatitida způsobená lízáním, která
je takřka ve většině případů hlubokou folikulární bakteriální infekcí a je často spojená s
retrográdní hydrosadenitidou. Po antiinfenkční léčbě by se měla zkoumat psychogenní a
nebo alergická příčina. (2) Pyotraumatická folikulitida s výskytem mokvajících
hnisavých plaků s bolestivými projevy (např. u labradorů, retrívrů). Pyotraumatická
folikulitida je provázena výskytem pustulární folikulitidy nebo dokonce furunkulózy,
což napomáhá k jejich odlišení od klasické pyotraumatické dermatitidy (SCOTT a kol.
2001).
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2.5.2.2 Furunkulóza
Furunkulóza je hnisavá infekce kůže, která vzniká prasknutím chlupového
folikulu a vzniká následkem hluboké folikulitidy. Ve škáře, v okolí a pod úrovní
chlupového váčku se tvoří mikroabscesy, které kanalizují směrem k povrchu ve formě
četných fistul nebo se šíří do okolních tkání. Podle charakteru zánětu a druhu postižené
tkáně přecházejí v celulitidu nebo panikulitidu (FOURRIER a CARLOTTI 1986,
KOCH a PETERS 1994, IHRKE 1996). Významnou furunkulózou je akné,
charakteristické výskytem pustul a papulopustul na hlavě a nejvíce na bradě. Klinická
manifestace se objevuje zvláště u mladých psů. Sekundární furunkulózy jsou
lokalizované nebo generalizované pustuly a tyto kožní změny jsou spojeny s
folikulitidou nebo jsou sekundárním projevem folikulitidy při neuvážené terapií
glukokortikoidy (CADIERGUES 2004). Dále nazální pyodermie s projevy furunkulózy,
při které se pustuly a krusty vytváří na očních víčcích a na nosní přepážce. Příčina
vzniku je neznámá. Po zhojení může vzniknout nepříjemné zjizvení. Tato bakteriální
nazální pyodermie by měla být odlišena od sterilní eozinofilní furunkulózy, která
vznikla v důsledku invaze parazitů a neměla by být považována (pokud se jedná o
známou příčinu) za bakteriální infekci. Podle charakteru zánětu a druhu postižené tkáně
může furunkulóza přecházet v celulitidu nebo panikulitidu (SCOTT a kol. 2001).

2.5.2.3 Celulitida
Celulitida je závažná infekce podkoží rozšiřující se do okolí bez přesné
demarkace procesu, provázená silným zánětem a edémem. Pokud převažuje postižení
tukové tkáně, jedná se o panikulitidu (KOCH a PETERS 1994). Celulitida bývá i
sekundárním projevem demodikózy, diabetes mellitus, imunosuprese apod. Sekundární
bakteriální kontaminace mohou pocházet ze stolice a ostatních tělních exkrementů a
sekretů. Uplatňuje se zde Serratia marcescens, Clostridium sp., Bacteroides sp.,
peptostreptokoky, Klebsilella pneumoniae apod. (FOURRIER a CARLOTTI 1986,
IHRKE 1996). Celulitidy mohou být lokalizované nebo generalizované. K
lokalizovaným celulitidám se řadí zátěžová místa pyodermie s nekrotizujícími lézemi
v oblasti loketních a kolenních kloubů, gluteálních svalů, v ohbí zadní končetiny, ohbí
pod kolenem, laterální prsty apod., které vznikají v důsledku permanentních traumat
(opakované komprese) u těžkých psů. Další lokalizované celulitidy s nekrotizujícími
lézemi se nachází v perianální oblasti, jejichž etiologie je často neznámá. Často se jedná
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o sekundární projevy provázející furunkulózu. Ke generalizovaným formám celulitidy
patří pyodemodikóza. Řadí se sem rovněž různé generalizované formy s nekrotizujícími
lézemi, které jsou často sekundárním projevem jiných imunodeficiencí (CADIERGUES
2004).

2.5.3 Pseudopyodermie
Pseudopyodermie nejsou zařazeny mezi skutečné pyodermie, i když v infekci
kůže u psů mají neméně významné zastoupení (FOURRIER a CARLOTTI 1986). Dělí
se na pyotraumatické dermatitidy a pyodermie mladých psů. Pyotraumatické
dermatitidy se vyznačují typickými lézemi s akutním nástupem, charakterizované
alopecií, erytémem, mokváním, supurací (hnisáním) a jsou provázeny těžkým
bolestivým pruritem kůže. Ojediněle pseudopyodermie vznikají taktéž v důsledku
vaskulitidy. Do několika dnů obvykle nastává spontánní zhojení. V akutním stádiu je
prospěšné krátkodobé systémové ošetření glukokortikoidy součastně s antiseptickou
léčbou. U štěňat a mladých psů v důsledku traumatu dochází ke vzniku lézí na thoraxu,
v dorzolumbální oblasti a mordě s krustózními změnami. (CADIERGUES 2004).
Juvenilní celulitida je neznámé etiologie a klinickým projevem je faciální otok,
furunkulóza s píštělemi, tvorba krust a otitis externa. Jsou přítomny sterilní abscesy.
Tyto klinické příznaky se objevují již před čtvrtým měsícem stáří zvířete a do několika
měsíců dochází ke spontánnímu zhojení i s možným následným zjizvením (SCOTT a
kol. 2001).

2.6 Imunitní stav psů s klinickými příznaky hluboké pyodermie
Syndrom rekurentní hluboké pyodermie bývá spojený s různými skrytými
formami

onemocnění

způsobenými

alergickými,

infekčními,

parazitárními

a

endokrinními příčinami (DENEROLLE a kol. 1998).
Rekurentní hluboká pyodermie je nejvíce prostudována u německých ovčáků
GSP (German Shepherd Dog Deep Pyoderma). U GSP nebyla prokázána spojitost
s funkčními poruchami v periferních a lezionálních neutrofilech. Studie koncentrace
protilátek v séru prokázaly vysokou hladinu IgG a nízkou hladinu IgA, společně se
zvýšením počtu cirkulujících CD8+ Tc-lymfocytů a sníženým počtem CD4+ Thlymfocytů a CD21+ B-lymfocytů. Na rozdíl od jiných plemen s hlubokou pyodermií
není počet IgG v kožních lézích německých ovčáků signifikantní, ale je zde převaha
podtříd IgG2 a IgG4. Imunitní odpovědi u pyodermií psů nejsou zatím zcela objasněny.
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U pyodermie může docházet ke zvýšení produkce anti-stafylokokových protilátek, které
pouze odráží rozsah infekce a délku působení stafylokoků a také opsonizaci a
fagocytózu bakterií neutrofily. Existují velmi omezené informace o projevech
stafylokokových enterotoxinů (SEA-E), (TSST-1) a jejich významu v imunopatogenezi
hlubokých pyodermií psů.
Bylo provedeno jen velmi málo studií s použitím bakteriálních vakcín u
stafylokokových pyodermii, zvláště při imunomodulaci u rekurentní povrchové
bakteriální pyodermie. Předpokládá se, že vakcína navodí produkci protilátek, které
mohou ovlivnit bakteriální adhezi (přilnavost), podpoří fagocytózu a neutralizaci
toxických proteinů (LLOYD a FERGUSON 1999).
Zatímco imunodeficitní stavy nejsou tak časté, lékaři se neustále setkávají
s kožními změnami, které zahrnují reakce imunitního systému na mikrobiální infekci,
ektoparazity a alergeny. Stále je předmětem zkoumání, které specifické zánětlivé
mediátory, jako jsou cytokiny, chemokiny apod., jsou důležité v regulaci těchto
zánětlivých procesů. Další studie jsou také potřebné pro diagnostiku demodikózy a
pyodermie, která zčásti odráží nerovnováhu v hostitelské imunitní odpovědi na
komenzální parazity a bakterie. Imunitní odpověď probíhající v kůži při rekurentním
onemocnění bude zřejmě ovlivněna i jinými faktory, (genetická predispozice, lékové
formy onemocnění apod.).
Psi s chronickou pyodermií vykazovali významně lepší chemotaxi in vitro.
Exprese adhezivních molekul CD11b, CD18 a taktéž fagocytóza byla ve srovnání se
zdravými psy významně lepší u psů s pyodermií. U zdravých i nemocných psů
exsudativní neutrofily indikovaly významně vyšší počet CD11b/CD18 receptorů ve
srovnání s neutrofily v periferní krvi. U psů s chronickou hlubokou pyodermií nejsou
žádné vážné funkční poruchy v periferních ani v exsudativních neutrofilech
(WISSELINK a kol. 1997).
Humorální imunitní reakce na stafylokokové toxiny je primárně důležitá při
jejich eliminaci jak u lidí tak i u zvířat. Důležitý je imunoglobulin IgG při opsonizaci
stafylokoků a pro fagocytózu pomocí neutrofilů. Ačkoliv pyodermie u psů způsobená
stafylokoky je nemocí závažnou, existuje relativně málo studií, které se zabývají
humorální reakcí a vlastní příčinou onemocnění S. intermedius. Psi s idiopatickou
hlubokou a povrchovou recidivující stafylokokovou pyodermií měli podstatně vyšší
hodnoty sérového antistafylokokového IgG než klinicky zdraví psi. Navíc přítomnost
zvýšených koncentrací antistafylokokových. IgE v séru psů s různými formami
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onemocnění

kůže

pod

vlivem

stafylokoků

podporuje

teorii,

že

bakteriální

hypersenzitivita se podílí na patogenezi onemocnění (WISSELINK a kol. 1997).
2.6.1 Počty leukocytů
TOMAN a kol. (1997) uvádí, že počty leukocytů u psů s hlubokou pyodermií
jsou v rozmezí fyziologických hodnot. Studie o rok později (TOMAN a kol. 1998)
zjistila signifikantní snížení počtu leukocytů. Jiná je situace u německých ovčáků
s GSP. U většiny postižených zvířat se zjišťuje neutrofilie (DENEROLLE a kol. 1998),
monocytóza (TOMAN a kol. 1997, 1998, DENEROLLE a kol. 1998) a lymfopenie
(TOMAN a kol. 1998).
2.6.2 Sérové imunoglobuliny
U psů s rekurentní pyodermií bylo zjištěno signifikantní snížení hladiny IgG
naopak zvýšení u německých ovčáků s perianální furunkulózou (MORALES a kol.
1994). Pokud se jedná přímo o antistafylokokové IgG, je prokázáno zvýšení u
superficiální a hluboké pyodermie (MORALES a kol. 1994, SHEARER a DAY 1997a).
U německých ovčáků s hlubokou pyodermií je prokázána snížená hladina IgA
(DENEROLLE a kol. 1998), ale je nutné vzít v úvahu, že snížená hladina IgA byla
prokázána i u zdravých německých ovčáků. WHITBREAD a kol. (1984), DAY (1996),
MORALES a kol. (1994) navrhli jako možnou příčinu rekurentních pyodermií
hypersenzitivní reakci na stafylokoky. U psů s rekurentní hlubokou pyodermií nalezli
vyšší hladinu IgE než u zdravých psů. Nejvyšší hladinu IgE zjistili u psů se superficiální
pyodermií. Hladina IgG v séru byla významně zvýšena u psů s atopií a povrchovou
pyodermií a nižší než normální hladina u psů s idiopatickou hlubokou pyodermií.
Koncentrace IgA byla podstatně nižší než normální hladina u psů s atopií a
nekomplikovanou pyodermií. Koncentrace antistafylokokového IgG ve všech
klinických sérech byla podstatně zvýšena při porovnání hodnot u zdravých psů, ale
koncentrace antistafylokokového IgA byla větší než u zdravých psů. Specifičnost séra
IgG antistafylokokové protilátky odhalila, že zde bylo 9 hlavních epitopů. Jednotlivé
kombinace těchto epitopů byly rozpoznány častěji u sér od psů z různých klinických
skupin s kožním onemocněním (SHEARER a DAY 1997b).
Recidiva a projev imunosuprese s velkou pravděpodobností souvisí s infekční
nebo parazitární nemocí. Imunosuprese byla prokázána u 26 % sledovaných psů. Psi s
nevolností, parvovirózou a pyodermií u plemene německého ovčáka (GSP) byli
postiženi nejvíce. Akutní stádia nemoci nebo parvoviróza měly vliv na snížení počtu a
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aktivity lymfocytů.Taktéž došlo ke snížení hodnot imunoglobulinů, útlumu fagocytózy,
snížené činnosti lymfocytů, snížené hemolýze a zvýšení hladiny lysozymu. U některých
psů byla zjištěna přetrvávající imunosuprese (TOMAN a kol. 1998).U těchto psů byla
diagnostikována hluboká pyodermie, giardiosis, dermatofytóza nebo nádory. Ačkoli
před vznikem klinických příznaků kožního onemocnění nebyly provedeny žádné testy,
lze předpokládat, že některé nemoci mohly být způsobeny imunosupresí (parvoviróza) a
pro další nemoci může být imunosuprese predispozičním faktorem pro rozvoj
dermatofytózy, giardiózy a možná i GSP) (TOMAN a kol. 1998).
Studie humorální imunitní reakce na S. intermedius pomocí ELISA metody u
zdravých psů a psů s dermatologickými problémy zahrnujícími stafylokokové infekce
ukázala, že střední koncentrace IgG se mezi jednotlivými skupinami značně odlišovaly.
Koncentrace IgG se u klinicky zdravých psů výrazně nelišily od hodnoty u psů s
atopickou dermatitidou, dermatitidou způsobenou infestací blech nebo pustulární
demodikózou. Podstatné zvýšení koncentrace IgG bylo pozorováno u psů s atopií a
povrchovou pyodermií a dále u psů s anální furunkulózou. Naopak signifikantní pokles
byl zaznamenán u psů s idiopatickou hlubokou pyodermií. U psů s hlubokou pyodermií
různých plemen byly prokázány radiální imunodifůzí vysoké hladiny IgG s převahou
podtříd IgG2 a IgG4. a nízké hladiny IgA (DENEROLLE a kol. 1998). Koncentrace IgA
u každé testované skupiny nebyla odlišná od koncentrace u klinicky zdravých psů
s výjimkou psů s atopickou dermatitidou bez pyodermie, kde koncentrace IgA byla
podstatně nižší. Psi z každé testované skupiny měli ve srovnání se zdravými psy
podstatně zvýšené hodnoty antistafylokokového IgG u atopické dermatitidy bez
pyodermie, atopické dermatitidy a povrchové pyodermie, idiopatické hluboké
pyodermie, dermatitidy způsobené kousnutím blechy s povrchovou

pyodermií,

pustulární demodikózy a anální furunkulózy. Měřením antistafylokokového IgA nebyly
zjištěny žádné podstatné rozdíly mezi skupinou zdravých a nemocných zvířat.
Pro statistické vyhodnocení byly antigenové kombinace rozpoznané u různých
klinických sér předmětem diskriminační analýzy, což je statistická metoda, která se
snaží odlišit definované skupiny s využitím dostupných proměnných. Analýzou bylo
separováno 91 % normálního séra, 64 % séra psů s atopickou dermatitidou bez
pyodermie, 17 % séra psů s atopickou dermatitidou a povrchovou pyodermií, 62 % séra
u psů pokousaných blechami s následnou dermatitidou a povrchovou pyodermií, 63 %
séra psů s idiopatickou hlubokou pyodermií a 86 % séra u případů anální furunkulózy.
Aby se dalo určit, zda existují podobnosti mezi všemi případy pyodermie, byla
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zopakována rozlišovací analýza poté, co se zkombinovaly údaje u psů s idiopatickou
hlubokou pyodermií, atopií a pyodermií, pustulární demodikozou a dermatitidou
způsobenou kousnutím blechy s povrchovou pyodermií. Analýza pak byla schopna
rozlišit 100 % normálního séra, 40 % séra od psů s atopickou dermatitidou, 81 % séra
psů se všemi typy pyodermie a 86 % séra psů s anální furunkulózou. Studie hovoří o 5
aspektech humorální imunitní reakce na S. intermedius u psů s různými klinickými
projevy stafylokokové pyodermie. U psů zdravých a psů s atopickou dermatitidou bez
pyodermie nebo s pustulární demodikózou nebyl žádný rozdíl mezi koncentrací IgG v
séru. Hodnoty IgG u psů s idiopatickou hlubokou pyodermií byly podstatně nižší než u
zdravých psů, ačkoliv sérum psů s atopickou dermatitidou a povrchovou pyodermií a
psů s analní furukulózou vykazovalo signifikantní zvýšení IgG. Další studie potvrdily
zvýšení hladiny IgG séra u atopické dermatitidy bez pyodermie, atopické dermatitidy
s pyodermií, hluboké pyodermie a pustulární demodikózy. Tyto pozorované odlišnosti
mohou odrážet rozdíly v metodě a klasifikaci onemocnění. Zjištění sníženého séra IgG
u psů s idiopatickou hlubokou pyodermií je zajímavé v tom smyslu, že imunologické
defekty mohou umocňovat tuto poruchu (MASON 1991). Nicméně stádium nemoci
může také ovlivňovat koncentraci IgG v séru. Další studie by se měly zaměřit na
shromažďování vzorků, aby se dala určit kinetika změn IgG.
Porovnání koncentrací IgA v séru psů s dermatologickými problémy a séra psů
zdravých ukázalo na podstatně nižší koncentraci IgA u případů atopické dermatitidy bez
pyodermie. Za poznámku stojí fakt, že o nízké koncentraci IgA se referovalo u lidí, kteří
jsou alergičtí a u chovu psů, kde jsou predispozice k atopii. Střední koncentrace IgA u
psů ze všech dalších klinických skupin se nelišily podstatně od hodnot u psů zdravých,
což ale může odrážet široké standardní odchylky v každé skupině.
Koncentrace antistafylokokového IgG u psů s atopickou dermatitidou bez
pyodermie, atopickou dermatitidou s povrchovou pyodermií, idiopatickou hlubokou
pyodermií a anální furunkulózou byly podstatně vyšší než u zdravých psů. Výsledky
naznačily, že hodnoty antistafylokokového IgG odráží stupeň a dobu vystavení
působení stafylokoků. Výsledky studie podporují tuto hypotézu, protože koncentrace
antistafylokokového IgG byly větší u psů s atopickou dermatitidou a povrchovou
pyodermií, idiopatickou hlubokou pyodermií a anální furunkulózou, střední u psů
s nekomplikovanou atopickou dermatitidou a nejnižší u zdravých psů. Zvýšení
koncentrace antistafylokokového IgG u psů s atopickou dermatitidou ve srovnání se
zdravými psy naznačuje, že tito jedinci pravděpodobně měli dříve stafylokokovou
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pyodermii nebo pyodermii menšího rozsahu v době odebírání vzorků anebo zvýšenou
permeabilitu kůže v důsledku atopické dermatitídy (MASON a LLOYD 1989). Tím
mohla nastat větší absorpce stafylokokových antigenů, aniž by byl zvýšen počet
stafylokoků na kůži.
Studium antistafylokokového IgA naznačují, že klinicky zdraví psi mají
zjistitelnou sérovou protilátku na S. intermedius a že titr není signifikantně zvýšený u
stafylokokové pyodermie. U klinicky zdravých psů se nachází lokálně vyšší
koncentrace IgA na mukózních místech (nazální a anální sliznice).
U psů s pyodermií ukázala analýza reakcí IgG na S. intermedius 9 větších
epitopů. Přítomnost epitopů stejné molekulární hmotnosti jak u S. intermedius tak u S.
aureus je důvodem pro další biochemické zkoumání. Diskriminační analýza naznačuje,
že reakce antistafylokokových IgG je u různých typů pyodermie podobná s výjimkou
psů s anální furunkulózou. Zjevně odlišná produkce IgG je pravděpodobně namířena
proti jiným mikroorganismům, kteří zkříženě reagují se stafylokokovými antigeny.
Výsledkem kultivace materiálu z lézí u anální furunkulózy je obvykle směs
mikroorganismů, zatímco léze kožní pyodermie obsahují samotný S. intermedius.
Existuje zpráva o zkřížené reakci mezi E. coli a stafylokoky. Lze konstatovat, že
stávající studie potvrdily skutečnost, že většina psů se stafylokokovou pyodermií
projevuje značnou humorální imunitní odezvu na vybraný počet epitopů. Další studie by
se měly zaměřit na roli takových protilátek, jako jsou opsoniny pro fagocytózu
prostřednictvím neutrofilů a makrofágů (SHEARER a DAY 1997a,b, SCOTT a kol.
2001).
2.6.3 Celková bílkovina
WISSELINK a kol. (1985) a DENEROLLE a kol. (1998) shodně uvádí u
německých ovčáků s pyodermií hypoalbuminémii a zvýšení γ-globulinů. DENEROLLE
a kol. (1998) a ještě navíc uvádějí zvýšení α2-globulinů a snížení α1-globulinů.
Zvýšená ztráta albuminu (albumin <15 g/l) se objevuje u glomerulárních
onemocnění (těžké glomerulonefritidy, amyloidóza, nefrotický syndrom jsou příčinou
těžké alterace plasmatické hladiny albuminu). Středně těžké ztráty albuminu bývají při
rozsáhlých kožních alteracích (popáleniny, omrzliny, traumata, pyodermie). Imunitně
zprostředkované

(B-lymfocytární

imunodeficience)

nebo

infekční

vaskulopatie

(endotoxémie, bakteriémie, ehrlichióza aj.) způsobují středně těžké ztráty albuminu.
Syntéza globulinů se velmi rychle zvyšuje při poškození tkání (zánětlivém onemocnění)
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jako reakce na stimulaci cytokiny IL1, IL6, TNF-α. Při těchto stavech je syntéza
proteinů v akutní fázi v játrech upřednostněna a z toho důvodu dochází k poklesu
syntézy albuminu (DAY a MAZZA 1995).
2.6.4 Cirkulující imunokomplexy
U psů s hlubokou pyodermií prokázali DE BOER a kol. (1988) výrazně vyšší
hladiny cirkulujících imunokomplexů (CIK). Stafylokokový antigen samotný nebo
v komplexu s antistafylokokovou protilátkou má schopnost modulovat funkci
mononukleárů a polymorfonukleárů. Efekt je závislý na koncentraci – na mononukleáry
je inhibiční, na polymorfonukleáry stimulační (DE BOER a kol. 1994).
2.6.5 Úroveň fagocytózy
WISSELINK a kol. (1997) používali jako pohlcované částice bakterie
Staphylococcus intermedius. U psů s chronickou hlubokou pyodermií zjistili výrazně
vyšší úroveň fagocytózy než u zdravých psů. Při použití jiných koncentrací bakterií i
séra nebyl nalezen žádný statisticky významný rozdíl ve srovnání se skupinou zdravých
psů (CHAMMAS a HAGIWARA 1998).
TOMAN a kol. (1998) prokázali že u psů různých plemen s hlubokou pyodermií
byla úroveň fagocytózy v normě, zatímco u německých ovčáků byla zaznamenána
výrazná inhibice fagocytózy. Opsonizační efekt séra psů s hlubokou pyodermií byl
výrazně vyšší než u zdravých psů. Nejefektivnější opsonizaci vykazovala séra od psů
s perianální furunkulózou (SHEARER a DAY 1997b).
Glykoproteiny CD11b/CD18 (CR3) a CD11c/CD18 (CR4) váží C3dg složku
komplementu a umožňují prostup leukocytů cévní stěnou (TOMAN a kol. 2000). Psi
s chronickou hlubokou pyodermií exprimovali na neutrofilech více CD11b/CD18
receptorů než psi zdraví (WISSELINK a kol. 1997). Chemiluminescenční test měří
metabolickou aktivitu fagocytujících neutrofilů, a to prostřednictvím vznikajících
reaktivních radikálů kyslíků (TOMAN a kol 2000). Zjištěné hodnoty se pohybovaly ve
fyziologickém rozmezí (TOMAN a kol. 1997, 1998).
Všechna séra od psů s pyodermií byla významně více efektivní v opsonizaci pro
fagocytózy než séra zdravých psů. Čerstvé sérum bylo efektivnější v opsonizaci S.
intermedius než tepelně inaktivované sérum. Výsledek naznačuje, že opsonizace je
zvýšená u séra psů s pyodermií. Proto je humorální reakce u klinických případů
pyodermie v rámci fagocytózy ochranná. Malá, ale důležitá redukce S. intermedius ve
fagocytóze, opsonizované pomocí tepelně inaktivovaného séra v porovnání s čerstvým
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zmraženým sérem naznačuje, že komplement, i když má význam v opsonizaci, zde
nehraje hlavní úlohu. Normální psí neutrofily jsou schopny během 90 minut efektivně
zabít fagocytovaný S. intermedius. Nicméně, nebylo pozorováno významné zvýšení
zabíjení dříve inkubovaných bakterií klinickým sérem u psů s pyodermií oproti sérům u
zdravých jedinců. To ukazuje, že humorální reakce na S. intermedius neovlivňuje
intracelulární zabíjení (SHEARER a DAY 1997a).
Boydenova modifikovaná technika chemotaxe a test zabíjení bakterií
obarvených akridinovou oranží byly provedeny se suspenzí granulocytů od zdravých
psů. Lipopolysacharid E. coli v séru zdravých psů byl použit jako chemotaktický faktor.
Funkce granulocytů u psů s rekurentní chronickou hlubokou pyodermií byla stanovena
stejnou metodou. Nebyl nalezen žádný významný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami
pro žádný z vyhodnocených parametrů. Pro objasnění patogeneze rekurentní pyodermie
jsou potřeba širší studie zahrnující humorální a buněčnou imunitu a komplementový
systém (CHAMMAS a HAGIWARA 1998).
2.6.6 Subpopulace T a B lymfocytů
Pomocí průtokové cytometrie se na základě CD znaků rozlišují subpopulace T-a
B-lymfocytů: CD4+ Th-lymfocyty, CD8+ Tc-lymfocyty a CD21+ B-lymfocyty.
Zásadně důležitý pro regulaci imunitních odpovědí je fakt, že se Th1 a Th2 lymfocyty
vzájemně inhibují (DAY 1994). Je-li zahájen jeden typ antigenně specifické odpovědi
např.Th1 automaticky se a potlačuje konkurenční typ Th2. Je to způsobeno tím, že
hlavní cytokinový produkt Th1 buněk (IFNγ) inhibuje diferenciaci Th2 buněk, zatímco
hlavní produkt Th2 buněk (IL-4) inhibuje vývoj Th1. Antagonizmus Th1 vs. Th2, resp.
U

IFNγ vs. IL-4 je považován za základní imunoregulační mechanizmus.
Dvě studie shodně uvádějí snížení hladiny CD4+, zvýšení CD8+ T-lymfocytů u
psů s GSP a zároveň snížení hladiny CD21+ B-lymfocytů (CHABANNE a kol. 1995,
DENEROLLE a kol. 1998). Nízká hladina CD21+ B-lymfocytů byla pozorována i u
zdravých německých ovčáků (FALDYNA a kol. 2001a). Počet T- a B-lymfocytů byl
stanovován imunohistochemickými metodami ze vzorků kůže od německých ovčáků a
anglických bulteriérů postižených hlubokou pyodermií. U německých ovčáků byl
nalezen výrazný nedostatek T-lymfocytů infiltrujících do tkáně na rozdíl od ostatních
plemen psů s chronickou hlubokou pyodermií. Počet B-lymfocytů se zásadně nelišil
(DAY 1994).
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Klinické a histologické nálezy erozivních nemocí u kolií a šetlandského ovčáka
jsou nejvíce shodné s vezikulární formou kožního lupus erythematosus (JACKSON a
kol. 2004). Poraněné části kůže byly potřísněné monoklonálními protilátkami
specifickými pro CD3+ a monoklonálními protilátkami specifickými pro antigeny
leukocytů. Pomocí metody TUNEL byly detekovány apoptické buňky. Převládající
buňky v dermálně - epidermálním rozhraní byly identifikovány jako CD3+ T-lymfocyty
zastoupené CD4+ nebo CD8+ a dendritické buňky s CD1+ znaky. U více jak poloviny
sledovaných psů byla přítomna apoptóza bazálního jádra keratinocytu. Zvýšená
regulace MHCII a ICAM-1 byla pozorována na bazálních keratinocytech. Přímá
imunofluorescence

odhalila

uložení

imunoglobulinů

vázaných

v cytoplasmě

keratinocytů k dermálně-epidermální spojce k povrchovým dermálním žilkám (venules).
Cirkulace IgG auto-protilátek zaměřené na jednu nebo dvě ENA byly detekovány u
82 % psů pomocí immunoblotting a u 73 % psů pomocí ELISA. Výsledky této studie
poskytují důkaz podporující hypotézu, že vezikulární varianta kožního lupus
erythematosus

psů

je

imunologicky

podobná

subakutnímu

kožnímu

lupus

erythematosus u lidí (JACKSON a kol. 2004).
2.6.7 Sledování cytokinů
Cytokin je protein o nízké molekulární hmotnosti, který je vylučovaný buňkou a
váže se na specifický cytokinový receptor stejné nebo jiné buňky. Toto receptorové
navázání spouští signalizační dráhy v cílové buňce a výsledkem její změněná funkce
(DAY 2005). Cytokiny jsou prostředníky komunikace mezi buňkami. Studium cytokinů
je nejvíce sledováno u imunitního systému a je velmi důležité pro interakci různých
subpopulací leukocytů. Z tohoto důvodu se mnohé cytokiny nazývají interleukiny (IL)
Heterogenita je charakteristická i pro skupinu interleukinů, kterou spojují nikoliv
obdobné funkce, ale identifikace jejich primárních struktur a izolace cDNA ( BECK a
HABICHT 1991). Cytokiny a chemokiny jsou velmi citlivé molekuly a již malé
množství je vysoce účinné. Cytokiny mají tendenci se uvolňovat v lokalizované oblasti,
např. při zánětu, ale též mohou vstoupit do krevního oběhu, kde se dají měřit (DAY
2005).
Jakákoliv buňka je schopna produkovat četné cytokiny a současně vytlačovat na
povrch cytokinové receptory. Cytokiny pracují v navzájem propojené síti. Některé
cytokiny vysílají pozitivní signály (stimulační signály) ke svým cílovým buňkám,
zatímco jiné potlačují buněčnou funkci (supresivní). Některé cytokiny jsou zahrnuty do
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skupiny leukocytů hematopoetických v kostní dřeni, zatímco jiné mají mnohem
aktivnější funkci v imunitních a zánětlivých reakcích (protizánětlivé cytokiny). Některé
z protizánětlivých cytokinů regulují hypotalamické centrum pro vzestup teploty a jsou
zodpovědné za vyvolání pyrexie (prodloužený horečnatý stav) (DAY 2005).
Celá další skupina rozpustných mediátorů jsou chemokiny. Jedná se o malé
proteiny, které povzbuzují migraci (chemotaxi) leukocytů do postižených míst.
Chemokiny (je jich asi 40) působí navzájem se specifickými chemokinovými receptory,
které jsou vylučovány cílovými buňkami. Cytokiny se uplatňují na všech stupních
obranné imunitní reakce na cizí antigen. Počáteční setkání s antigenem je
prostřednictvím vlastního (nespecifického) imunitního systému, který se nachází na
povrchu sliznic a kůže. Na těchto místech je antigen „zaplaven“ makrofágy nebo
dendritickými buňkami, které vytlačují povrchové molekuly (receptory rozpoznávající
strukturu) a jsou schopny rozpoznat a rozlišit antigeny různých typů. Uvnitř těchto
buněk (tzv. APC buněk) je cizí antigen rozložen a jeho malé fragmenty jsou
rozprostřeny na povrchu APC buněk. APC buňky také transportují antigen z místa
vstupu do lymfatické tkáně. Zde dochází k interakci mezi APC a specifickými Tlymfocyty, které jsou nositeli receptoru (TCR), který je schopen rozlišit antigen.
Aktivace specifických antigenových T-lymfocytů zahrnuje nejen fyzický kontakt s APC
buňkami, ale projevuje se také „kostimulačním“ signálem v podobě cytokinů (např. IL1, IL-12, IL-18), který je vylučován APC buňkami a váže se k příslušnému
cytokinovému receptoru na membráně T-lymfocytů. Tyto mechanismy jsou pro
cytokiny velmi důležité při počáteční spouštěcí aktivaci specifické imunitní reakce
(DAY 2005).
V závislosti na povaze spouštěcího antigenu, jsou aktivovány různé subpopulace
T-lymfocytů. Ačkoliv jsou subpopulace T-lymfocytů částečně definovány vylučováním
jednotlivých specifických povrchových molekul (CD4+ a CD8+ apod.) je funkce Tlymfocytů určována cytokiny, které buňky produkují. Existují dva základní funkční
subtypy molekul CD4+ T-lymfocyty, které mají zcela rozdílné role v imunitních
reakcích. První se označují Th1-lymfocyty, které jsou charakterizovány vylučováním
cytokinu interferon-gamma (IFNγ). Tyto buňky a tento cytokin jsou důležité u
imunitních reakcí na viry, intracelulární patogeny (např. Leishmania, Mycobacterium
nebo Salmonella) nebo neoplastické buňky. Důvod spočívá v tom, že IFNγ je silně
účinný stimulátor cytotoxických buněk (CD8+ Tc-lymfocyty, nebo NK buňky) a
zvyšuje schopnost makrofágů ničit intracelulární patogeny (DAY 2005). Druhým

43

subtypem jsou Th2-lymfocyty, které jsou charakterizovány produkcí IL-4, L-5, IL-6, IL10, IL-9 a IL-13. Tyto cytokiny jsou velmi důležité pro aktivaci B-lymfocytů a jejich
přeměnu v plazmatické buňky, vylučující specifickou protilátku (humorální imunitní
reakce). Je překvapivé, že cytokiny produkované Th1 a Th2 buňkami způsobují, že se
tyto buňky k sobě navzájem chovají antagonisticky, tzn. že když je jeden typ buňky
aktivnější, druhý má tendenci se chovat utlumeně.
Kromě těchto efektorových T-lymfocytů, které se podílí na cytotoxické nebo humorální
imunitní reakci, existují další populace regulačních nebo supresivních T-lymfocytů,
které jsou odpovědné za „vypnutí“ imunitních reakcí, pokud nejsou dále požadovány.
Opět existují rozdílné subtypy regulačních buněk, které pracují v různých kontextech.
Nejdůležitější z nich jsou regulačních lymfocyty (T-reg.), které především produkují IL10 a inhibují mnoho různých typů imunitních reakcí. Jiné populace jsou Th3-lymfocyty
produkující transformační růstový faktor beta (TGFβ) a pravděpodobně jsou důležité
pro povrchy sliznic při zprostředkování imunologické tolerance vůči antigenům v těchto
místech. (KAISER a LOSICK 1993)
Pro imunitní reakce každé tkáně jsou velmi významné chemokiny spouštějící
přesun imunologicky relevantních buněčných populací z krevního řečiště do tkání. Pro
migraci monocytů a lymfocytů do tkání (např. v přítomnosti infekce) jsou důležité
monocytické proteiny (MCP1-5), zatímco eotaxiny (eotaxin 1 – 3) budou důležité tam,
kde jsou potřebné eosinofily, např. astma nebo kožní hypersenzitivita (DAY 2005).
Interferony (IFN) jsou cytokiny, které mají antivirové, antitumorózní a
imunomodulační účinky. Tyto endogenní glykoproteiny jsou produkovány jako
odpověď na mitogeny a viry, dvouřetězcovou RNA. Interferony vzájemně působí na
specifické receptory, které zahajují komplexní signalizování buněčnáho procesu
vedoucí k IFN-stimulovaným genovým transkripcím. Jedná se o snímače signálu (signal
transducters), aktivátory transkripcí (STAT) a Janusovy kinázy (JAKy). Interferony
typu I zahrnují IFN-α, IFN-β a IFN-ω a jsou důležité v antivirové imunitě. Interferony
typu II primárně zahrnují IFN-γ, který produkují NK buňky, CD4+ Th-lymfocyty a
CD8+ Tc-lymfocyty. Nedávné studie popisují a identifikují jinou rodinu molekul, které
mají podobné vlastnosti jako INF typu I, ale jinak jsou strukturálně a geneticky odlišné.
IFN-λ 1-3 (také pojmenované IL-29, IL-28a, IL-28b) používají IL-10Rβ a IL-28Rα
receptory a vykazují taktéž antivirovou aktivitu (FOSTER 2004).

44

2.7 Diagnostika
Při řešení závažných zdravotních problémů se málo používá logický přístup, což
může mít za následek stanovení špatné diagnózy anebo volbu špatné terapie.
Diagnostika pyodermií je založena na klinickém vývoji nemoci, klinickém vyšetření a
doplňujících vyšetřeních.
Protokol pro stanovení diagnózy musí zahrnovat (LLOYD a FERGUSON 1999):
1. Anamnézu, kterou je třeba pečlivě připravit (dostatek času, tj. 15 – 20 minut při
první návštěvě pacienta). Vyžádáme si posudky od jiných veterinárních lékařů, kteří
pacienta léčili, kontaktujeme laboratoře, které prováděly diagnostické testy,
vyhodnotíme další diagnostické postupy. V případě neúspěchu nalézt to místo, kde
jsme udělali chybu a vrátit se. Správně vedená anamnéza představuje 50 % úspěchu
pro stanovení diagnózy (SCOTT a kol. 2001).
2. Klinické vyšetření – Kůže svým metabolismem spotřebovává asi 1/3 veškerých
přijatých bílkovin za den. Metabolické poruchy nebo systémová onemocnění se
mohou tedy projevit i na kůži. Vyšetření musí tudíž zahrnovat celého pacienta, i
když to bude časově náročné, a teprve potom se zaměříme na kožní léze. Vyšetříme
zvíře z ventrální strany, poněvadž při vyšetření ve stoje často přehlédneme léze v
tříselné krajině. Při vyšetření musíme rozlišit jednotlivé typy lézí, které jsou přímým
následkem patologického stavu. Popis lézí je rozhodující a důležitý pro stanovení
diagnózy a dorozumění se mezi odborníky v dermatologii.
3. Diferenciální diagnóza – Provedeme seznam možných onemocnění a seřadíme si je
podle důležitosti. K upřesnění diagnózy provádíme diagnostické testy, zda je
onemocnění pravděpodobné či nepravděpodobné. Hovoříme o diferenciálním
vyřazování nebo zařazování jednotlivých onemocnění. Diagnostické testy seřadíme
podle důležitosti (SCOTT a kol. 2001).
4. Diagnostický plán – Testy rozdělíme na okamžité, které je možné udělat ihned a
jejichž výsledky dostaneme během několika minut (např. cytologické vyšetření aj.),
a dlouhodobé, které budou trvat jeden nebo i několik dnů (např. biopsie, aerologická
vyšetření apod.). Musíme zajistit, aby terapie, kterou použijeme, neměla vliv na
další postup diagnostických testů.
5.

Diagnostické testy nám umožní zahájení zkušební terapie. V případě neúspěchu
vyzkoušíme další terapii a nebo se vracíme zpět na úroveň diferenciální diagnózy.
Jedině tak dojdeme ke správným závěrům při stanovení diagnózy a následně k
zahájení úspěšné léčby. Je možné, že problém nebude úplně vyřešen, ale je velmi
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důležité, abychom věděli, že jsme udělali vše, co je v možnostech naší klinické
praxe v návaznosti na laboratorní vyšetření. Diagnóza se nedá stanovit pouze
pohledem, ale opakovaným vyšetřením a zkušeností získaných u více pacientů.
Některé veterinární praxe se uchylují k symptomatické léčbě, bez stanovení
diagnózy. V praxích veterinárních lékařů je velká konkurence a jediná správná cesta
je vzájemná spolupráce (LLOYD a FERGUSON 1999).
2.7.1 Kožní vyšetření
Kožní vyšetření na základě popisu a klasifikace primárních a sekundárních
kožních změn je jeden z nejdůležitějších momentů klasifikace kožních onemocnění,
zejména pyodermií, které lze zjistit adspekcí a palpací (LLOYD a FERGUSON 1999).
Kardinální diagnostické klinické symptomy jsou tmavé skvrny (krváceniny), které
signalizují hluboké léze s porušením krevního zásobení dermis, uzlíky větší jak 1 cm. a
otoky zjistitelné palpací.
Kožní léze s přítomností neutrofilů, které nebyly degradovány a bez bakterií,
signalizují sterilní eozinofilní pustulózu. Fokální erytém, alopecie a pruritus bývají
klinickými projevy superficiální pyodermie po podání glukokortikoidů. Po podání
glukokortikoidů se taktéž vytvářejí komedomy, které blokují folikuly a vytváří
podmínky pro pomnožení S. intermedius (LLOYD a FERGUSON 1999).
Prasknutím

chlupového

folikulu

v perianální

tkáni

dochází

k rozvoji

mikroabscesů, které následně kanalizují ve formě četných fistul směrem ke kožnímu
povrchu nebo do okolních struktur. Sekundárně tak mohou být postiženy anální váčky
nebo sliznice rekta (SVOBODA a kol 1994, DOUST a kol. 2003). Charakteristický je
silně zapáchající mukopurulentní sekret (MATHEWS a kol. 1997). Pokud je perianální
furunkulózou postižena kůže v úhlu do 180° obvodu rekta, bývají klinické změny
označovány jako mírné. Za středně vážné se považují afekce postihující 180-360°
obvodu rekta a pokud jsou při tomto rozsahu změn zasaženy ještě paranální váčky nebo
rektum, označují se změny jako vážné (GRIFFITH a kol. 1999). Pustuly jsou primární
ohraničené léze, prominující nad povrchem kůže s obsahem hnisu a v dermatologii psů
jsou často důležitým diagnostickým ukazatelem stavu a průběhu onemocnění.
V klasifikaci typů pustulárních dermatitíd u psů hraje významnou roli makroskopický a
mikroskopický vzhled pustul a způsob vzniku, např. exocytózou, spongiózou nebo
akantolýzou a jejich lokalizace v epidermis, folikulární, nefolikulární, subkorneální,
intragranulární nebo suprabazální. Mezi takto rozlišené typy patří pyodermie,
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demodikóza, dermatofytóza, Pelodera sp, Leishmanióza, Malassesia sp., autoimunitní
dermatitídy, zvláště pemphigus foliaceus, IgA lineární dermatitída, subkorneální
pustulární dermatitída a sterilní eosinofilní pustulózní dermatitída (BENSIGNOR a
CARLOTTI 1998).
2.7.2 Cytologické vyšetření
U pyodermie kožních záhybů (intertrigo) jsou pozorovány jak bakteriální
kolonie, zdravé neutrofily, koky a tyčky v extracelulární pozici tak i degradované
neutrofily ve stavu fagocytózy. Reakce organismu na patogenní bakterie nemusí být
vždy spojena s klinickými projevy (SCOTT a kol. 2001).
U impetiga a folikulitidy se nachází pouze degradované neutrofily, tzn. odlišně
zbarvené, zvětšené s hypersegmentovaným a pyknotickým jádrem. Obrazy fagocytózy
koků nejsou četné, ale vždy přítomné. Dá se pozorovat klinický obraz extracelulární
bakteriální invaze, tzn. penetrace patogenních bakterií do kožní tkáně. Důležitost
fagocytózy se podstatně liší v závislosti na tom, zda jsou pozorovány na povrchu nebo
v kožních lézích (SCOTT a kol. 2001). Pokud jsou pozorovány uvnitř kůže (epidermis,
dermis, chlupové folikuly), považuje se fagocytóza bakterií za patognomický obraz a
jde o skutečnou pyodermii neboli o bakteriální pustulózu. Na druhé straně fagocytóza
pozorovaná na povrchu kůže indikuje povrchové pomnožení bakterií, které nemusí být
nezbytně klinickým obrazem pyodermií. V případě impetiga a folikulitidy jsou někdy
přítomny eosinofily. V případě hluboké pyodermie se pomocí cytologie velmi obtížně
hledají bakterie a probíhající fagocytóza. Často se nachází eosinofily, červené krvinky a
granulomatózní reakce. Klinický obraz u pyotraumatických dermatitid je identický s
pyodermií kožních záhybů. Bakteriální kolonizace není tak signifikantní a léčba
antibiotiky nepřináší výsledek v podobě remise. U juvenilních celulitid jsou časté
degenerované neutrofily s granulomatózní reakcí bez invaze bakterií (SCOTT a kol.
2001).
(1) Epitelové buněčné tumory jsou velké zřetelné buňky s prominentní buněčnou
přilnavostí. Dobře se aspirují, utvářejí vrstvy a mají žláze podobné uspořádání
s vakuolami v cytoplazmě. (2) Mezenchymální (vřetenovité) buňky jsou střední až
velké, špatně se aspirují v neorganizovaných shlucích, bez buněčné přilnavosti. Jsou
vřetenovitého tvaru nebo nepravidelné se slabě definovanými okraji. (3) Kulatobuněčné
tumory se dobře oddělují jako samostatné buňky. Často mají rozdílnou identitu
(lymfocyty, žírné buňky, plazmatické buňky, monocyty a melanocyty) (NUTTALL
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2005a). Tukové buňky se na sklíčku jeví jako olejnaté kapky, vytvářejí velké pravidelné
vrstvy buněk s nápadnými vakuolami a malými excenricky uloženými tmavými jádry.
Charakteristickým rysem zhoubných (nádorovitých) změn jsou velká bledá jádra
různých tvarů, velikostí nebo intenzity zbarvení, mnohonásobné mitotické změny a
mnohojaderné buňky. Na základě dohody by měly být na sklíčku konzistentně přítomny
přinejmenším 3 charakteristické rysy. Pro zánětlivé léze jsou charakteristické smíšené
populace neutrofilů, eosinofilů, lymfoidních buněk, monocytů / makrofágů, epiteliálních
buněk a fibroblastů. 70 % a více granulocytů naznačuje akutní zánět, 50 % a více
monocytů naznačuje chronický zánět (NUTTALL 2005a). Reaktivní fibroblasty a
epiteliální buňky se mohou jevit jako neoplastické a je třeba sledovat celkový klinický
obraz. Pyogranulomatózní zánět může být spojen s bakteriálními a plísňovými
infekcemi. Namodralé zbarvení hyfů naznačuje plísňový mycetom. Tlustostěnná
bazofilní těla naznačují Blastomyceta nebo Cryptococcus (s jasným pouzdrem), malá
bazofilní těla s jasnými stěnami mohou být Leishmania, Histoplasma nebo Sporothrix.
Mykobakterie se zřídka barví, ale mohou se jevit jako jasné, tyčkovité vakuoly
v makrofázích (lze potvrdit Ziehl-Nielsen barvením). Všechny zdánlivě neinfekční léze
by měly být opakovaně kultivovány. Eosinofily naznačují přítomnost parazitů, alergií,
eosinofilního granulomatózního komplexu nebo volný keratin ve střední části chlupů u
furunkulózy. Malé množství lymfocytů a plazmatických buněk se nachází u většiny
dermatitíd. Velké množství naznačuje neoplázii nebo lymfocytární pododermatitis.
Přítomnost akantocytů, velkých kulatých jaderných epidermálních buněk je typické pro
změny u pemphigu. Akantocyty se mohou vyskytovat při bakteriálních a plísňových
infekcích (NUTTALL 2005a).
2.7.3 Histopatologické vyšetření
Histologický nález nepatří k hlavním diagnostickým metodám pyodermií u psů
s výjimkou šarpejů, kde se vytvářejí pustuly těžko klinicky rozpoznatelné. Subkorneální
a folikulární pustuly jsou viditelné u impetiga a folikulitidy. Velké spongiózní
povrchové pustuly jsou pozorovány u povrchově šířících se pyodermií. U furunkulózy a
celulitidy jsou pozorovány nodulární a difůzní intradermální pyogranulomatózní reakce
s destrukcí kožních adnex (WIEMELT a kol. 2004).
Diskový lupus erythematosus psů (DLE) a mukokutánní pyodermie (MCP) mají
překrývající se klinické a histopatologické změny a mohou být diagnosticky důležité
pro odlišení od pyodermií, které nejsou predisponovány autoimunitními příčinami. U
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biopsie z oblasti nosu (planum) byly pozorovány rozdílné histopatologické změny u
20 % případů s přítomností velkého množství lymfocytů na kůži. Multifokální léze se
vyskytovaly více u německých ovčáků a jejich kříženců (WIEMELT a kol. 2004).
Histologické vyšetření je indikováno u případů s podezřením na neoplazie a je taktéž
důležité ke zjištění původu, charakteru a aktivity kožních změn.
2.7.4 Bakteriologické vyšetření
Těžké a komplikované dermatologické případy, kde chybí reakce na antibiotika
a laboratoř opakovaně dává stejný výsledek (např. Staphylococcus intermedius), mohou
naznačovat přítomnost jiného druhu bakterií.V případě rezistence na cefalexin by mohlo
jít i o S. aureus (LLOYD a GRANT 1996). Při porovnání psů s prvním a rekurentním
výskytem pyodermie a kteří dostávali nebo nedostávali současně bakteriostatika, nebyly
zaznamenány žádné signifikantní rozdíly v četnosti kultivace S. intermedius (WHITE a
kol. 2005).
Bakterie izolované z análních žlázek byly porovnány s izoláty z abdominální
kůže a chlupů u zdravých psů a psů s pyodermií (PAPPALARDO a kol. 2002). Mezi
skupinami nebyl žádný rozdíl v náplni análních žlázek nebo v barvě, konzistenci a
přítomnosti bakterií v jejich obsahu. Ve větším množství byly nalezeny extracelulární
bakterie u nemocných zvířat, kdežto intracelulární bakterie byly pozorovány u 40 % psů
s pyodermií a jen u 2,5 % zdravých psů. Malassezia spp. byla přítomna u 15,7 % psů
bez rozdílu mezi skupinami. Neutrofily byly pozorovány u 12,5 % klinicky zdravých
psů, 30 % psů s Malassezia spp., u 70 % psů a atopickou dermatitidou s pyodermií a
80 % s nekomplikovanou atopickou dermatitidou. U pěti zdravých zvířat a u čtyř psů
s pyodermií byly z análních žláz a abdominální kůže a chlupů izolovány stejné
bakteriální kmeny (PAPPALARDO a kol. 2002).
2.7.5 Imunologické vyšetření
V posledních letech dochází k využívání moderní techniky umožňující analýzu
buněčného, molekulárního a genetického fungování imunitní soustavy. Není problém
detekovat v heterogenních soustavách antigen přítomný v koncentraci nižší, než jsou
pikogramy na 1 ml. Interakce mezi antigenem a jemu odpovídající specifickou
protilátkou je základem imunochemické reakce (WADHWA a THORPE 1998).
Laboratorní vyšetření rozdělujeme na fázi pre-analytickou, vlastní analytickou a postanalytickou. Pre-analytická fáze zahrnuje odběr vzorku a získání údajů o biologických
vlivech (pohlaví, věk), proměnlivých faktorech, lécích nebo výživě. Vlastní analytická
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fáze spočívá v analýze vzorku prostřednictvím laboratorní techniky a post-analytická
fáze je správné vyhodnocení a interpretace výsledku. Jako perspektivní pro klinickou
praxi se jeví oblast vyšetřování informačních molekul imunitního systému, tj. cytokinů.
Jednou z možností jak identifikovat T-lymfocyty specifické pro antigen je analýza
vazebných míst na jejich TCR (KOESTER a BOLTON 2000). Technologie
propracovaná pro tetramery, obsahující molekuly NHC I. třídy, umožňuje analýzu
CD8+ Tc-lymfocytů. Analogicky se podařilo vytvořit i tetramery s navázanými
molekulami NHC II. třídy, umožňující analýzu pomocných induktorových CD4+ Thlymfocytů. Zcela zásadním přínosem pro pochopení fungování imunitního systému
bude aplikace genomiky a proteomiky, kde imunitní odpověď vyžaduje vysoce
koordinovanou aktivitu související s buněčnou proliferací, transkripcí a translací
proteinů, která určuje semikvantitativním způsobem změny v počtu transkriptů mRNA
v průběhu přirozeného nebo experimentálně vyvolaného onemocnění. Dalším
významným přístupem bude studium dědičně předávaných změn jednotlivých bazí
označovaných jako genový polymorfismus, který poskytuje informaci o počtu genových
kopií a o přítomnosti rozdílu v jednotlivých bazích, tvořících primární sekvence DNA.
Do mRNA jsou přepisované pouze ty geny, které jsou v daném okamžiku v buňce
aktivní. Analýza proteinů, která poukazuje na aktuální situaci fyziologických procesů
probíhajících v buňce, je označována jako proteomika (LEVRAUD 1998).
2.7.5.1 Průtoková cytometrie
Metodika průtokové cytometrie při barvení buněk s fluorescentním barvivem,
které je konjugováno s monoklonálními protilátkami, umožňuje určit přítomnost,
denzitu i distribuci cytoplazmatických znaků při použití metod intracelulárního barvení i
intracelulárních znaků.
Tyto cytoplazmatické znaky jako tzv. diferenciační znaky (Clusters of
Differentiation – CD) umožňují určovat specifické buněčné subpopulace - například
CD4+ T-lymfocyty značené monoklonální protilátkou proti znaku CD4+ na jejich
povrchu (CHABANNE a kol. 2000, BERAN a kol. 2003). Diagnóza založená na
metodách průtokové cytometrie je využívána u LAD, IMT, SLE, GSP, Leishmaniasis
apod. Defekty neutrofilních funkcí LAD jsou popisovány u irských setrů
s recidivujícími infekcemi s názvem syndrom granulocytopatie a u psů se diagnostikují
použitím antihuman-monoklonálních protilátek CD11 a CD18, které u psů zkříženě
reagují (CHABANNE a kol. 2000). Studie průtokové cytometrie poukazují na absenci
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CD11b/CD18 molekuly na povrchu periferního neutrofilu. Podobně průtoková
cytometrie je metoda, která se dá použít pro zlepšení diagnózy IMT. Imunologický
základ a diagnóza IMT jsou podpořeny identifikací imunoglobulinů vázaných k povrchu
trombocytů. Přímé testy konkrétně nezjišťují antidestičkové protilátky. Protilátky
vázané na destičky by mohly být antidestičkové autoprotilátky, imunitní komplexy
vázané na Fc receptory krevních destiček, protilátky vázané na antigeny destiček
změněných během průběhu nemoci nebo protilátky vázané na cizí antigeny absorbované
na povrchu destiček. U IMT jsou použity různé detekční metody, mezi nimiž je také
průtoková cytometrie.
Průtoková cytometrie může významně přispět ke stanovení diagnózy SLE psů,
která je prototypem více orgánového autoimunitního onemocnění. Protože SLE psů je
relativně vzácné, ale klinicky velmi proměnlivé onemocnění, základem pro stanovení
diagnózy jsou laboratorní nálezy, zejména poruchy humorální a celulární imunity. Testy
průtokové cytometrie v periferní krvi ukázaly, že SLE u psů je spojena s markantním
poklesem CD8+ Tc-lymfocytů, jak v procentuálním vyjádření tak v absolutních číslech,
což se přímo váže k závažnosti nemoci lymfocytů. Oproti tomu je procento CD4+ Thlymfocytů vyšší u SLE, ačkoliv absolutní počet je menší. V důsledku toho je poměr
CD4+/CD8+ vyšší u psů, kteří trpí aktivní SLE s průměrnou hodnotou blížící se 6 ve
srovnání s kontrolní skupinou psů, kde je střední hodnota 2,3. Dalším důležitým
zjištěním je intenzivní zabarvení T-lymfocytů aktivačními markery.
Mezi významné diagnostické parametry onemocnění SLE patří ANA, ANCA,
(SPRONK

a kol. 1998) anti-dsDNA, sledování buněčné imunity, počtu cirkulujících

CD8+ Tc-lymfocytů, poměr CD4+/CD8+ anebo stupeň aktivace lymfocytů. Tyto
analýzy jsou důležité při vyhodnocení účinnosti terapie. Během druhého měsíce od
zahájení léčby je pozorován značný nárůst v počtu CD8+ Tc-lymfocytů, který je
signálem správné odezvy a reakce na terapii. Na rozdíl od zvířat špatně reagujících na
léčbu není vidět žádný signifikantní nárůst CD8+ Tc-lymfocytů. Jako důležitá prahová
absolutní hodnota se jeví 200 CD8+ Tc-lymfocytů. V případě, že se počet CD8+ Tclymfocytů nezvyšuje nad tuto prahovou hodnotu, měla by se zvážit jiná terapie
(CHABANNE a kol. 2000).
K vysvětlení recidivujícího charakteru pyodermie u GSP se doporučuje analýza
založená na vyšetření fenotypu periferních krevních lymfocytů pomocí průtokové
cytometrie. Zjistilo se, že onemocnění je spojeno s disbalancí u CD4+ a CD8+ Tlymfocytů a analýzou CD21+ B-lymfocytů byl zjištěn jejich alarmující pokles. To
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naznačuje, že imunologická disbalance zjištěná u GSP může být spojena s poruchou
pomocných Th-lymfocytů a poskytuje další důkaz toho, že psi nereagují adekvátně
imunologicky. Tyto nálezy se dají využít klinicky v diferenciální diagnóze s některými
jinými onemocněními, které jsou považovány za predispoziční faktor vyvolávající
hlubokou pyodermii u psů, a to Leishmaniasis a SLE. Pokles počtu CD8+ T-lymfocytů
byl zjištěn u SLE, nezměněný počet u Leishmaniasis a zvýšený počet u GSP.
Změny periferních lymfocytů způsobené FIV infekcí jsou charakterizovány
poklesem počtů CD4+ Th-lymfocytů, vzestupem CD8+ Tc-lymfocytů, obráceným
poměrem CD4+/CD8+, který je identický s poměrem pozorovaným u HIV infekcí.
Infekci FIV u koček lze odhalit na základě profilu průtokové cytometrie. Z klinického
pohledu je u FIV infikované kočky 5 stádií nemoci, které se podobají stádiím u HIV
infekcí, končící fází AIDS (stupeň V). Během klinického monitorování je obzvlášť
důležitý odečet periferních CD4+ Th-lymfocytů. Postupný pokles CD4+ Th-lymfocytů
obvykle není provázen klinickými příznaky ani hematologickými abnormalitami
(CHABANNE a kol. 2000).
Další z nemocí, u kterých se dají aplikovat metody průtokové cytometrie, je
Leishmaniasis u psů. Pomocí průtokové cytometrie byla u lidí, myší a guinejského
prasete zkoumána hypotéza o tom, že rezistence a nebo sensitivita jsou nezbytným
předpokladem a podmínkou imunity zprostředkované buňkami. Klinická forma
Leishmaniózy u psů je spojena s poklesem v počtu CD4+ Th-lymfocytů a CD21+ Blymfocytů. Případy, kdy terapie rychle a markantně obnovila zprostředkovanou
buněčnou imunitu, zvláště CD4+ Th-lymfocyty, mohou naznačovat, že CD4+ Thlymfocyty by mohly být použity jako prognostický faktor během terapie a klinického
sledování onemocnění. Změny počtu subpopulace lymfocytů, které jsou pravděpodobně
zodpovědné za sníženou humorální a buněčnou imunitu u infikovaných psů,
nevysvětlují plně imunologické rozdíly mezi resistentními a náchylnými psy. Nicméně
umožňují identifikovat ohrožené jedince v oblastech, kde je nemoc endemická
(CHABANNE a kol. 2000).
2.7.5.2 Imunohistochemie
Imunohistochemickými metodami se zjišťují antigeny pomocí značených
specifických

protilátek

viditelných

v mikroskopu.

Barvení

se

provádí

imunofluorescenčními činidly – fluorochromy. U imunoenzymatických metod dochází
k barevné reakci mezi enzymy a substrátem (TOMAN a kol. 2000). Primární protilátky
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jsou specifické pro prokazovaný antigen. Při přímé imunofluorescenci se zjišťuje
antigen ve tkáni pomocí primární protilátky a při nepřímé imunofluorescenci se zjišťuje
přítomnost protilátek v séru. Imunoenzymatické metody jsou citlivější a používají se pro
průkaz membránových antigenů, kde se epitop označí protilátkou s enzymem na základě
barevné změny.
Pro imunohistochemické diagnózy psích autoimunitních kožních nemocí, jako je
pemphigus

nebo

chronická

hyperplastická

dermatitida,

mohou

být

využity

monoklonální a polyklonální protilátky (PEREZ a kol. 2002). Aktuální přehledy
imunohistochemických činidel a preparátů vychází periodicky v Cellular Analysis
Catalog (Beckman Coulter 2005/2006).
2.7.5.3 Funkční testy aktivity buněk
Přímá migrace, fagocytóza a mikrobiální „zabíjení“ jsou mechanismy, kterými
neutrofily působí proti antigenům v obranném mechanismu hostitele. Evaluace
chemotaktické aktivity polymorfonukleárních (PMN) buněk se dá determinovat pomocí
Boydenovy metody nebo její modifikace, případně metodou chemotaxe leukocytů
agarózou (CHAMMAS a HAGIWARA 1998). Fagocytóza a mikrobiální aktivita se dají
vyhodnotit nepřímými testy, jako je redukce NBT a chemiluminescence, které měří
metabolity kyslíku vznikajícího během fagocytózy, zvláště ionty hyperoxidu. Podobně
se dá fagocytóza vyhodnotit prostřednictvím přímého testu, kde se analyzuje pokles
životaschopnosti mikroorganizmů. Počty fagocytujících leukocytů lze stanovit na
základě jejich přilnavosti ke skleněným krycím sklíčkům a zbarvení akridinovou žlutí
(rozlišení mezi mrtvými a živými mikroorganizmy). Tímto způsobem je umožněno
simultánní pozorování jak fagocytární tak i mikrobiální aktivity buněk.
Vyhodnocení chemotaxe, fagocytózy a mikrobiální likvidace umožňuje
stanovení diferenciální diagnózy některých nemocí psů, které mohou být spojovány s
imunodeficiencí. Klinickým projevem těchto imunitních poruch jsou recidivující,
chronické a obtížně léčitelné bakteriální infekce (CHAMMAS a HAGIWARA 1998).
Nemoci spojené s fagocytárními nedostatky u psů zahrnují granulocytopatický
syndrom, nedostatečnost v leukocytové vrstvě glykoproteinů, Chediakův-Higashiho
syndrom, anomálie podle Pelgera-Hueta, cyklickou neutropenii kolií a řadu
chronických bakteriálních infekcí u psů, které jsou spojeny s neutrofilní dysfunkcí. Na
druhé straně existují studie, které sledují spojitost mezi recidivující pyodermií a
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neutrofilní dysfunkcí podobně jako jiné studie, které poukazují na deficit v buněčné
imunitě a označují ji za faktor patogeneze u těchto pyodermií.
Modifikovaná metoda pro stanovení fagocytózy PMN a chemotaxi byla užitečná
v simultánním hodnocení fagocytární a mikrobiální aktivity neutrofilů. Pro test byl
vybrán Staphylococcus intermedius, který je nejčastěji zjišťován v patogenezi
pyodermie psů. Inkubační doba pro fagocytózu PMN je u lidí 15 minut, ale je
nedostačující pro PMN u psů. Maximální stupeň fagocytózy byl pozorován po
30 minutách. Pokles v počtu pohlcených bakterií v cytoplasmě buněk v důsledku trávení
nebyl patrný. Vymývání buněk při 15 minutové inkubaci odstranilo bakterie, které
přilnuly k povrchu buněk, a tím umožnilo identifikaci buněk fagocytovaných.
Lysostafin, který zabíjí adherentní extracelulární bakterie, nebyl použit. Procento
bakteriální úmrtnosti zůstalo konstantní bez ohledu na inkubační dobu a počet
fagocytovaných bakterií (CHAMMAS a HAGIWARA 1998).
Stejná chemotaxe a fagocytární aktivita neutrofilů u zdravých psů a psů
s recidivující hlubokou pyodermií naznačují, že za přítomnosti S. intermedius jsou psi
imunokompetentní. Pouze jeden pes s chronickou pyodermií vykazoval podstatně
sníženou fagocytózu a chemotaxi při porovnání s kontrolními skupinami. Přechodné
defekty v mikrobiální aktivitě neutrofilů se objevují u pacientů, kteří trpí závažným
akutním zánětlivým onemocněním. Nezvyklá náchylnost německého ovčáka k hluboké
chronické pyodermii může být spojena s autozomálním recesivním genem. Existuje také
důkaz, že u psů s chronickou hlubokou pyodermií může být toto onemocnění spojeno
s celulární imunitou v závislosti na T-lymfocytech. Opsonizace bakterií, které se
objevují v přítomnosti komplementu, byla podobná i u kontrol u psů s pyodermií. To
signalizuje, že komplementový systém byl intaktní u všech psů, kteří byli zařazeni do
této studie (CHAMMAS a HAGIWARA 1998).

2.8 Léčba pyodermií
Staphylococcus spp. kolonizuje sliznici nosu, perianální oblast, genitálie apod.
Může být zdrojem infekce pro další zvířata i člověka (přenos kontaktem rukou,
oblečením apod.) (LLOYD a GRANT 1996). Stanovení přítomnosti stafylokoků se
provádí na základě odběru vzorků z různých míst povrchu těla. Můžeme získat výrazně
rozdílné izoláty na jednom zvířeti, které mají rozdílnou citlivost na antibiotika, tzn. že
antibiotika, která byla vybrána podle provedené citlivosti, nemusí být vždy účinná tak,
jak bylo stanoveno laboratoří. Při podávání nevhodných antibiotik zničíme méně
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patogenní klon stafylokoků a tím se vytvoří prostor pro pomnožení více patogenních
(virulentních) stafylokoků. To v konečném důsledku znamená zhoršení zdravotního
stavu. Pokud se takto projevuje již léčená pyodermie, odebereme vzorky opětovně z
pustul a budeme doufat, že se nám podařilo zachytit ty patogenní bakterie, které jsou
příčinnou onemocnění. Závěrem lze konstatovat, že z různých míst odebraných na
jednom zvířeti se může vykultivovat více stafylokokových izolátů s různou patogenitou.
Může nastat problém i v rámci jedné jediné léze (různá patogenita) (LLOYD a GRANT
1996).
.
2.8.1 Zásady terapie a aplikace antibiotik
Dlouhodobé podávání antibiotik je indikováno v případě, kdy se opakovaně
nedaří zvládnout hlubokou pyodermii. Podávání antibiotik je kontinuální nebo pulzní.
Při pulzní terapií, která se provádí o víkendech (v sobotu a neděli), dochází opakovaně k
supresi patogenu.
Normální mikroflóra se snaží vytlačit rezistentní bakterie, ale je zde určité
nebezpečí postupného vzniku těchto rezistencí. Protože existuje uvedené riziko, musíme
zvolit taková antibiotika, která rezistenci nevyvolávají. Jako nevhodné se jeví makrolity,
naproti tomu Synulox® a cefalexin jsou antibiotikem velmi vhodným. Při kontinuální
terapii používáme dlouhodobě nízké dávky antibiotik, které jsou výrazně pod
terapeutickou dávkou. Nevýhodou je, že dochází k neustálým konstantním selekčním
tlakům a všechny mikroorganismy se postupně stávají rezistentnější na dané
antibiotikum. Všechny tyto vlivy přispívají k vytváření nevhodného prostředí (v půdě,
ve vodě) pro aplikaci antibiotik. Velká města představují místa s vysokou mírou selekce
na resistenci mikroorganismů vůči antibiotikům u lidí i zvířat. Problémem jsou
organismy, které jsou multirezistentní. Tímto způsobem postupně vyvoláváme
rezistenci a genetickou změnu mikroorganismů. Geny jsou přenášeny mezi zvířaty,
lidmi a rostlinami (LLOYD a GRANT 1996).
2.8.2 Rezistence bakterií na antibiotika
Staphylococcus intermedius nevytváří běžně rezistenci na podávaná antibiotika a
nemá stálé rezistentní plazmidy. Ty většinou ztrácí na rozdíl od S. aureus a S. hyicus,
které si plazmidy ponechávají a zvyšují tak svoji odolnost (LLOYD a GRANT 1996).
Při empirickém rozhodnutí se snažíme odhadnout, které antibiotikum je vhodné.
Všímáme si typu lézí a klademe si otázku, zda je pravděpodobné, že tento typ léze
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způsobily stafylokoky a nebo pokud jsou léze vlhké, zda se na jejich vzniku mohou
podílet i gramnegativní bakterie, pseudomonády apod. Typická je citlivost proti
stafylokokům v dané oblasti (geografické území) a tuto situaci bychom měli znát. Jedna
studie uvádí že v Holandsku na rozdíl od Londýna je rezistence na mikrolity vysoká
(LLOYD a GRANT 1996).
Bakteriální rezistence na hlavní skupiny bakteriostatik používaných ve
veterinární dermatologii, vzhledem k odlišnostem mechanismů získané a vnitřní
rezistence, jsou dány 3 hlavními mechanismy rezistence: (1) enzymovou inaktivací, (2)
sníženou intracelulární akumulací léků a (3) změnou cílového místa. Geny rezistence
jsou přenášeny pohyblivými genetickými elementy, plazmidy, transpozony a genovými
kazetami, pomocí transdukce, konjugace, transpozice a transformace (SCHWARZ a
NOBLE 1999).
Citlivost na všechna podávaná antibiotika je ve veterinárních praxích prvního
sledu vyšší než na referenčních (specializovaných) veterinárních pracovištích. Taktéž
rezistence na jedno antibiotikum je v primárních praxích nižší, než na specializovaných
klinikách, kde je rezistence 2× tak vyšší. Rezistence na dvě a více antibiotik je na
specializovaných pracovištích dvojnásobně až trojnásobně vyšší. Z toho vyplývá, že
intenzivní podávání antibiotik (na specializovaných pracovištích) souvisí s nárůstem
rezistencí na podávaná antibiotika (LLOYD a GRANT 1996, WERCKENTHIN a kol.
2001). LLOYD a FERGUSON (1999) zjistili v letech 1997/1998 u léčených pyodermií
rezistenci na difloxacin u 57 % případů na enrofloxacin u 33 % případů psů s hlubokou
pyodermií.
S. intermedius vykazuje až 80 % rezistenci na penicilin, 55 % rezistenci na
oxytetracyklin, 20 % rezistenci na linkomycin a 10-12 % rezistenci na erytromycin.
marbofloxacin a enrofloxacin vykazoval pouze 1 % rezistenci na S. intermedius. Coamoxyklav, cefalexin a oxacilin nevykazují podle této studie žádné rezistence (LLOYD
a FERGUSON 1999). V zahraničí se popisují kmeny rezistentní k methicilinu (MR –
Methicilling Resistant ) (GORTEL a kol. 1999, WERCKENTHIN a kol. 2001).
Z 50 testovaných kmenů S. intermedius izolovaných v roce 2002 u pyodermií
psů produkovalo 62 % β-laktamázu a psi byli zařazeni jako penicilin-resistentní
(GANIERE a kol. 2005). U 26 % pyodermií byla zjištěna rezistence na sulfonamidy, ve
46 % na oxytetracyclin, 30 % na chloramfenikol, 28 % na streptomycin, kanamycin,
neomycin nebo erytromycin, 22 % na klindamycin, 6 % na doxycyclin, 2 % na
gentamycin, enrofloxacin, marbofloxacin nebo pradofloxacin. Získaná rezistence byla
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pozorována v případě kombinace amoxicillin s kyselinou klavulonovou, oxacillin,
cefalosporiny (cefalexin, ceftiofur a cefquinom), kombinace sulfamethoxazol–
trimethoprim. Všechny izoláty se získanou rezistencí na erytromycin byly také
rezistentní na streptomycin, neomycin a kanamycin. Okolo 22 % izolátů vykazovalo
zkříženou rezistenci mezi erytromycinem, klindamycinem a všechny klindamycinrezistentní izoláty také vykazovaly rezistenci na erytromycin. Rezistence na penicilin,
oxytetracyclin a chloramfenikol byla také pozitivně spojená s rezistencí na erytromycin
a streptomycin (GANIERE a kol. 2005).
V roce 2002 bylo 90 % izolátů rezistentních na tetracyklin a 18 % rezistentních
na chloramfenikol, který se používal před 13 roky. Gen cat určený pomocí PCR a
kódující

chloramfenikol-acetyltransferázu

se

nacházel

v

59 %

izolátů

(WERCKENTHIN a kol. 2001). Z toho vyplývá, že na rezistenci vůči chloramfenikolu
se mohou podílet i jiné geny, které nebyly zatím detekovány. Gen Tet (alela M) pro
rezistenci k tetracyklinu byl nalezen u 97 % případů rezistentních S. intermedius, ale
žádný neobsahoval gen Tet (alela O). Všechny izoláty nesly jeden nebo dva geny Tet
(WERCKENTHIN a kol. 2001, KIM a kol. 2005).
Studie sledující minimální inhibiční koncentraci (MIC) enrofloxacinu proti S.
intermedius kmenům u pyodermie psů ukázala, že rezistence na enrofloxacin mezi
kmeny S. intermedius je u psů stále vzácná. Selekce in vitro, ve kterých MIC byly
zvýšeny 4-16× po 10 pasážích v subinhibičních koncentracích enrofloxacinu naznačuje,
že nevhodné použití může přispět k rozvinutí rezistence kmenů in vivo (GANIERE a
kol. 2001).
Několik studií u domácích zvířat ve veterinárních nemocnicích ukazuje, že
rezistence na různé antimikrobiální agens se vyskytuje mezi izoláty S. intermedius, E.
coli a dalších bakterií, včetně druhů s potenciálem pro zoonotický přenos (např.
methicilin-rezistentní S. aureus, vancomycin-rezistentní Enterococcus a na mnoho léků
rezistentní Salmonella typhimurium DT104). Podle současné literatury byla věnována
jen malá pozornost protože rozšiřování antimikrobiální rezistence u společenských
zvířat v porovnání s užitkovými zvířaty. Národní dozorové programy se zaměřují
převážně na užitková (potravinová) zvířata (GUARDABASSI a kol. 2004b).
Stafylokokové izoláty u psů s pyodermií jsou více rezistentní na sulfonamidy
(51 %) než izoláty z kontrolních skupin (25 %). Rovněž multirezistence u stafylokoků je
pozorována častěji u psů s pyodermií (29 %) než bez pyodermie (9 %). Podobný trend
byl zjištěn mezi izoláty E. coli, kde rozdíly ale nebyly statisticky významné. Rezistence
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stafylokoků na makrolity a linkosamidy byla kolem 20 %. Rezistence na ampicilin byla
zjištěna u 4 – 7 % enterokoků. Multirezistence mezi stafylokokovými izoláty byla vyšší
u mladých psů do 5 let (24 %) než u starších psů. Stafylokoky u mladých psů byly
odolnější na tetracyklin ve srovnání s hodnotami u starých psů nad šest roků stejně jako
v případě rezistence na sulfatrimethoprim (48 % oproti 15 %). Izoláty E. coli u starších
psů byly více rezistentní, ačkoli podstatný rozdíl byl zjištěn pouze v rezistenci na
tetracyklin (13 % oproti 2 %). Všeobecně rezistence proti E coli byla nízká (RANTALA
a kol. 2004b).
Baktericidní aktivita orbifloxacinu u S. aureus je závisí na koncentraci, ale u S.
intermedius je závislá na délce podávání léčiva. Orbifloxacin vykazoval baktericidní
účinek proti S. intermedius právě u testovaného vzorku s koncentrací, která se rovná
MIC, nebo dvakrát zvýšené koncentraci (GANIERE a kol. 2004).
Rezistence mezi laboratorně potvrzenými a klinickými izoláty byla velmi často
zjištěna na penicilin (64 % a 55 %) a tetracyklin (38 % a 38 %). Potvrzené izoláty byly
podstatně méně rezistentní na erytromycin, klindamycin a trimetoprim+sulfametoxazol.
Předpokládá se, že odlišnosti v antimikrobiálních schopnostech fenotypů S. intermedius
se mění v závislosti na anatomické lokalizaci a tím pomáhají vytvářet podmínky pro
vznik rezistence (HARTMANN a kol. 2005).
2.8.3 Dávkování a doba trvání léčby antibiotiky
V léčbě hlubokých pyodermií je důležité se zaměřit na identifikaci bakterií
(kultivací a typizací) a stanovit citlivost (rezistenci) bakterií. Dále je nutné provést
volbu antibiotik s účinkem bakteriostatickým nebo baktericidním, schopnost penetrace
do místa léze, určit vztah k fagocytární aktivitě a další. Významnou roli hraje také
otázka délky podávání antibiotik (dny, týdny), volba dávky (mg.kg-1) a způsob podávání
léků z hlediska vhodnosti aplikace pro majitele (1× denně, p. o. apod.) (LLOYD a
GRANT 1996).
Při léčbě pyodermií musí být použito optimální dávkování a doba léčby musí být
dostatečně dlouhá od několika týdnů po měsíce v závislosti na rozsahu a hloubce lézí. U
chronicky recidivujících pyodermií je možné použít udržovací pulzní dávkování (2 – 3
dny v týdnu). Při použití subminimálních dávek se mohou postupně vytvořit rezistentní
kmeny, a proto je důležitá vhodná volba antibiotik. Z hlediska ekonomického se pulzní
léčbě dává přednost (LLOYD a kol.1997).
Identifikaci mikroorganismu zjistíme kultivací. V případě S. aureus, nebo S.
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hyicus je větší pravděpodobnost vytváření rezistencí. U pseudomonás dochází k
pomalému růstu rezistence, který vede k postupnému zvyšování dávky (enrofloxacin a
marbofloxacin), a to až na dvojnásobek. U ostatních gram negativních bakterií (Proteus,
apod.) se jejich přítomnost zpravidla terapeuticky neřeší. Pokud se jedná o závažnou
opakující se infekci, je nutné vždy provést kultivaci (LLOYD a GRANT 1996).
Dávkování léků je otázkou kontroverzní a v praxi je velmi variabilní. Naše
životní prostředí je ale velice zatíženo antibiotiky, a proto bychom měli být obezřetní i v
jejich dávkování. Ve srovnávací studii Synuloxu® u psů s folikulitidou nebyl zjištěn
statistický význam mezi dávkami 12,5 mg.kg-1 a 25 mg.kg-1(KOCH a PETERS 1996).
V případě furunkulózy bylo po dávce 12,5 mg.kg-1 vyléčeno 100 % jedinců, zatímco po
dávce 25 mg.kg-1 bylo vyléčeno jen 75 % jedinců . U celulitídy to bylo 65 %
vyléčených po dávce 12,5 mg.kg-1 a 50 % vyléčených po dávce 25 mg.kg-1. Většina psů
byla vyléčena zhruba za 5 týdnů bez ohledu na dávku. V ojedinělých případech se délka
léčby může prodloužit až na 11 týdnů. Jediný důvod vyšší dávky, tj. 25 mg.kg-1, je
obava z menší penetrace antibiotik do cílové tkáně. Je důležité vybrat správné
antibiotikum ve správné dávce a délce podávání individuálně u každého případu
onemocnění (KOCH a PETERS 1996).
2.8.4 Systémová terapie
K nejčastěji používaným léčivům pro systémovou terapii patří antibiotika,
sulfonamidy, cyklosporiny, imunostimulátory a v poslední době také cytokiny.
2.8.4.1 Antibiotika
Vhodný výběr antibiotik může být proveden na základě zkušeností a pozorování,
zvláště v případě povrchové pyodermie po cytologickém vyšetření hnisu a bakteriálním
průkazem z intaktních pustul. Bakteriologické testování a citlivost na antibiotika musí
být provedeno v případě hluboké pyodermie, recidivující pyodermie a v případě
neúspěšnosti terapie antibiotiky. Testy se mohou opakovat během terapie (SCOTT a
kol. 2001). Antibiotika s bakteriostatickým účinkem jsou vhodná u superficiálních
pyodermií. Antibiotika s baktericidním účinkem se aplikují u hlubokých a recidivujících
pyodermií a u oslabených jedinců (LLOYD a GRANT 1996).
Orálně používaná antibiotika s bakteriostatickým účinkem jsou především
makrolidy a linkosamidy. Jsou to jedny z prvních bakteriostatických antibiotik
používaných ve veterinární dermatologii (NOLI a BOOTHE 1999). Hlavními zástupci
jsou erytromycin, linkomycin, klindamycin a tylosin. Při orální aplikaci se velmi dobře
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vstřebávají a mají vysokou schopnost penetrace do kůže. Jejich velkou nevýhodou je
rychlý rozvoj bakteriální rezistence a případné gastroenterální zhoršení, často zjevné při
použití erytromycinu. Azitromycin a klarytomycin mají širší spektrum účinnosti, menší
rezistenci a mohou se podávat 1× denně (NOLI a BOOTHE 1999). Klindamycin je
semisyntetický linkosamid s antimikrobiálním účinkem založeným na inhibici
proteinové syntézy u vnímavých organismů v důsledku vazby na 50 S ribozomové
subjednotky. Klindamycin je účinný proti aerobním grampozitivním kokům,
anaerobním grampozitivním a gramnegativním mikroorganismům a také je účinný proti
některým protozoálním organismům. Dobře se vstřebává po p.o. aplikaci. Penetruje do
měkkých tkání, kostí, kloubů, prostatické žlázy. Účinná koncentrace v séru je již za 1,5
hodiny. Úspěšně se aplikuje u pyodermií, periodonciích, osteomyelitidách způsobených
grampozitivními nebo anaerobními bakteriemi (MASLANKA a kol. 2004).
Makrolidy jsou zastoupeny erytromycinem v dávce 10 – 20 mg.kg-1 3× denně a
tylosinem v dávce 20 mg.kg-1 2× denně, linkosamidy pak linkomycinem v dávce 15 –
33 mg.kg-1 2 – 3× denně a klindamycinem v dávce 5 – 11 mg.kg-1 1 – 2× denně. Jejich
výhodou je úzké spektrum účinku a skutečnost, že nejsou citlivé na β-laktamázu. Dobře
se absorbují, penetrují a kumulují v buňkách (ve fagocytech). pH pro ně není příliš
vhodné, a proto mechanismus účinku není zcela jasný. Úzké spektrum účinku však
může být i jejich nevýhodou, usnadňuje vznik rezistence v případě, že klienti nedodrží
pokyny pro dávkování a délku podávání antibiotik. Tato skupina antibiotik je
doporučena při prvním výskytu hluboké pyodermie u psů (LLOYD a GRANT 1996).
Orální antibiotika s baktericidním účinkem jsou především β-laktamová
antibiotika. Vzhledem k podobné struktuře s D-alaninem (po rozštěpení β-laktamového
cyklu) inhibují syntézu buněčné stěny vazbou na tzv. penicilin vazebné bílkoviny, což
jsou enzymy zodpovědné za propojení peptidoglykanových vláken tvořících buněčnou
stěnu. Z praktického

hlediska se rozdělují

na penicilinová, cefalosporinová,

monobaktamová a karbapenemová antibiotika. Všechna antibiotika se vyznačují
primárně baktericidním účinkem, nízkou toxicitou a relativně krátkým postantibiotickým efektem (SUCHOPÁR a kol. 1999).
Nejvíce používanými léky byly β-laktamáty (49 %), ze kterých byly nejvíce
předepisovány cefalexin a amoxicilin s kyselinou klavulanovou (RANTALA a kol.
2004a). Použití fluorochinolonů bylo zjištěno pouze u 2 % nemocných psů. Předpis
antimikrobiálních látek pro terapii pyodermie byl zcela opačný. Doporučené dávky
jednotlivých skupin antibiotik podle jednotlivých autorů uvádí tab.2.
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Tab. 2. Přehled perorálně podávaných antibiotik v léčbě hlubokých pyodermií psů v doporučených dávkách
dle jednotlivých autorů. Délka podávání je 5 – 7 týdnů (dle klinických příznaků).
Antibiotikum
Dávka (mg.kg-1)
Denní frekvence
Autor
Amoxycilin
10-20
2×
Lloyd a Grant 1996
Oxacilin
20
3×
Lloyd a Grant 1996
Co-amoxiklav
12,5
2-3×
Lloyd a Grant 1996
Cefalexin
15-30
1-2×
Lloyd a Grant 1996
Cefalexin
15
2×
Guaguere a kol. 1998
Cefaseptin
20
3×
Mason a Kietzmann 1999
Cefaseptin
25
2×
Hnilica a May 2004
Klindamycin
10
2×
Hnilica a May 2004
Rilexin
15
2×
Mason a Kietzmann 1999
Rilexin
30
1×
Mason a Kietzmann 1999
Cefadroxil
10
2×
Mason a Kietzmann 1999
Enrofloxacin
5
1×
Ihrke a kol. 1999
Enrofloxacin
10 – 20
1×
Hnilica a May 2004
Orbifloxacin
5
1×
Ihrke a kol. 1999
Orbifloxacin
7,5
1×
Hnilica a May 2004
Difloxacin
5
1×
Ihrke a kol. 1999
Marbofloxacin
2
1×
Ihrke a kol. 1999
Marbofloxacin
5
1×
Hnilica a May 2004
Ormetoprim + sulfa*
27,5
1×
Hnilica a May 2004
Trimethoprim + sulfa**
15 – 30
2×
Hnilica a May 2004
Erytromycin
10 – 20
3×
Hnilica a May 2004
Linkomycin
15 – 33
2-3×
Hnilica a May 2004
Tylosin
20
2×
Hnilica a May 2004
Cefadroxil
10
1-2×
Hnilica a May 2004
Baquiloprim + sulfa
30
1× za 2 dny
Hnilica a May 2004
Rifampicin
5 – 10
1×
Hnilica a May 2004
* sulfa. – sulfadiazin nebo sulfametoxazol ** Při dlouhodobém podávání a vysokých dávkách může způsobit
hypothyroidizmus, KCS a supresi kostní dřeně.

Amoxycilin v dávce 10 – 20 mg.kg-1 2× denně, p.o., je citlivý na β-laktamázu a
cenově dostupný, oxacilin v dávce 20 mg.kg-1 3× denně, p.o., není citlivý na βlaktamázu a je vysoce účinný, co-amoxiklav (Synulox®) v dávce 12,5 mg.kg-1 2 – 3×
denně, p.o., taktéž s velkým spektrem účinnosti, při podání s jinými antibiotiky se jeho
účinnost snižuje.
Cefalexin v dávce 15 – 30 mg.kg-1 1 – 2 × denně, p.o., jeho účinek je rychlý,
likviduje i slizniční populaci stafylokoků (LLOYD a GRANT 1996). Dávkování podle
MASONA a KIETZMANNA (1999). Cefaseptin v dávce 30 mg.kg-1 3× denně, p.o.,
Rilexine® v dávkách 15 mg.kg-1 2 × denně p.o. nebo 30 mg.kg-1 1× denně, p.o.,
(GUAGUERE a kol. 1998) i tato dávka se jevila jako velice účinná. Obě léčiva mají
stejný farmakokinetický profil, neznáme mechanizmus působení při tak rozdílných
dávkách. Cefalexin (Rilexin®) 15 mg.kg-1 2 × denně p.o., 92 % vyléčených za 28 dní,
co-amoxiklav (Synulox®) 12,5 mg.kg-1 2× denně p.o., 72 % vyléčených za 35 dní.
Synulox® působí pomaleji, aplikuje se delší dobu a je méně účinný (GUAGUERE a kol.
1998). Post-antibiotický efekt přetrvával 3 hodiny a 20 min. (BOUSQUET a kol. 1999).
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Ve studii zabývající se farmakokinetikou cefalexinu po p.o. aplikaci Rilexine® v
tabletách a Cefaseptinu® v dražé v dávce 25 mg.kg-1 byla pozorována rychlá absorpce.
Nebyl zaznamenán žádný výrazný rozdíl ve farmakokinetice obou preparátů.
(EHINGER a KIETZMANN 2002).
Rifampicin (Rifampin®) se používá v dávce 5 – 10 mg.kg-1 1× denně. Výhodou
je úzké spektrum účinku s baktericidním účinkem pouze proti grampozitivním bakteriím
především proti stafylokokům na sliznicích. Může pronikat do fibrózních tkání a
hlubokých granulomatózních lézí. Nevýhodou je, že není registrován pro psy a velice
rychle dochází k vytváření rezistencí. Měl by se kombinovat s jinými antibiotiky, je
rezistentní na β-laktamáty a s vyšší toxicitou, což se projeví ve změnách krevního
obrazu a jaterní tkáně. V případě nutnosti je dobré změnit léčbu (LLOYD a GRANT
1996). Velmi účinný proti stafylokokům je rifampicin, který byl u pyodermií podáván
v dávce 5 mg.kg-1 1× denně p.o., 10 dní. Byly sledovány hladiny GGT, ALT, UREA a
CREA v séru před zahájením léčby a po ukončení léčby (a to v souvislosti s vedlejšími
účinky na játra a ledviny). Žádná z biochemických hodnot nebyla statisticky významně
změněna před a po podání antibiotika. 90 %psů bylo vyléčeno, 10 % s mírným
zlepšením (SENTURK a kol. 2005). Rifampicin se používá při léčbě tuberkulózy u lidí,
a proto by měl být používán jen tehdy, když není žádná jiná terapeutická možnost. Měl
by se podávat s β-laktamáty, aby se zabránilo vzniku resistentních stafylokokových
kmenů.
Fluorochinolony jsou antibiotika s rychlým nástupem baktericidního účinku u
klinicky významných mikroorganismů včetně S. intermedius a dalších gramnegativních
bakterií. Fluorochinolony migrují ve fagocytech až do cílové tkáně. I při nízkém
zásobení kyslíku, kdy dojde k odumření imunitní buňky, fluorochinolony zůstávají
aktivní v cílové tkáni. Tyto léky bychom měli použít tam, kde jsou poruchy s krevním
zásobením. Je třeba zvážit, zda nezvýšíme dávku antibiotika tak, aby se účinně dostala
do poškozené tkáně (LLOYD a GRANT 1996, CAMPBELL 1999). U mladých rychle
rostoucích psů mohou způsobit nezánětlivou erozivní artropatii (IHRKE a kol. 1999).
Po mnoho let jediným fluorochinolonem ve veterinární praxi byl enrofloxacin podávaný
v dávce 5 mg.kg-1 1× denně. Dnes je na trhu orbifloxacin a difloxacin aplikovaný v
dávce 5 mg.kg-1 1× denně a marbofloxacin v dávce 2 mg.kg-1 1× denně. Použití
fluorochinolonů v dermatologii zůstává kontroversní. Autoři doporučují, aby použití
bylo zvažováno v případech, kde léčba hlubokých pyodermií není efektivní pomocí tzv.
„první vlny“ antibiotik. Jsou vysoce účinné při zvládání recidivujících pyodermií a u
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chronické hluboké pyodermie s možným následkem rozsáhlého jizvení kožní tkáně.
Fluorochinolony jsou často používány při léčbě ušních infekcí způsobených
Pseudomonas aeruginosa (IHRKE a kol. 1999). Výhodou je široké spektrum účinnosti,
dobrá absorpce a penetrace, vysoká intracelulární koncentrace a podávání jedenkrát
denně. Mezi jednotlivými fluorochinolony existuje zkřížená rezistence. Citlivost
marbofloxacinu u onemocnění kůže a uší je vyšší než u enrofloxacinu (CARLOTTI a
kol. 1999). U otitis externa je důležité zjištění MIC. U psů s povrchovou nebo hlubokou
pyodermií byly rovněž zkoušeny ibafloxacin v dávce 15 mg.kg-1 p.o. 1× denně a
marbofloxacin v dávce 2 mg.kg-1 p.o., 1× denně po dobu 3-16 týdnů. S. intermedius byl
izolován ve více než 90 % případů hlubokých pyodermií. Průměrná délka léčby byla 41
± 26 dní u ibafloxacinu a 38 ± 21 dní u marbofloxacinu. Týden po ukončení léčby bylo
74 % psů léčených ibafloxacinem a 81 % psů léčených marbofloxacinem klasifikováno
jakovyléčených. Jeden měsíc po skončení léčby 3 % psů léčených ibafloxacinem a 11 %
psů léčených marbofloxacinem bylo s recidivou. I přesto, že ibafloxacin a
marbofloxacin mají různé farmakokinetické profily, při dodržení doporučeného
dávkování vykazovaly podobné výsledky ve veterinárních praxích prvního sledu
(HORSPOOL a kol. 2004). Při léčbě povrchové a hluboké bakteriální pyodermie byla
vyhodnocena účinnost a bezpečnost marbofloxacinu (Zeniquin) v dávce 2,75 mg.kg-1
p.o. 1× denně po dobu 21 nebo 28 dní. Z kožních lézí byla provedena kultivace s
převládajícím výskytem S. intermedius. Léčba byla úspěšná u 86 % psů, mírné zlepšení
bylo zaznamenáno jen u 8,3 % psů a léčba selhala u 5,6 % psů. Nepříznivé účinky
spojené s léčbou zahrnovaly apatii, anorexii, zvracení, měkkou stolici a nadýmání. Tyto
nepříznivé účinky byly pozorovány jen u 4 % psů. Marbofloxacin se jeví jako vysoce
bezpečný a efektivní lék pro léčbu povrchové a hluboké pyodermie (PARADIS a kol.
2001).
DE MANUELLE a kol. (1998) porovnávali koncentrace enrofloxacinu v séru a
kůži u psů se superficiální a hlubokou pyodermií a u klinicky zdravých psů v dávce 5
mg.kg-1 p.o., 1× denně. Koncentrace enrofloxacinu v tkáních byly podstatně vyšší u psů
s pyodermií, a to už 3 hodiny po podání léku. Koncentrace zjištěná třetí den 3 hodiny po
podání léku odpovídala 90 % minimální inhibiční koncentraci (MIC) pro S. intermedius.
U psů s pyodermií jsou terapeutické koncentrace enrofloxacinu ve tkáních dosaženy za
3 hodiny po podání léku (DE MANUELLE a kol. 1998). V jiné studii se MIC
enrofloxacinu u kmenů S. intermedius izolované u pyodermií psů pohybovala v rozmezí
od 0,063 do 64 mg.l-1 (MIC 50 – 0,125 mg.l-1 a MIC 90 – 0,25 mg.l-1). Byly nalezeny
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dva rezistentní kmeny S. intermedius na enrofloxacin. MIC se zvýšila 4 – 16× po 10
opakovaných pasážích v subinhibičních koncentracích. Nevhodné použití léku může
nepříznivě ovlivnit vývoj resistentních kmenů in vivo (GANIERE a kol. 2001).
Cefalosporiny tvoří velkou skupinu β-laktamových antibiotik, které jsou často
používány v humánní medicíně a v menším rozsahu u domestikovaných zvířat. Ve
veterinární dermatologii jsou cefalosporiny indikovány u psů s pyodermií související s
výskytem S. intermedius. Bakteriální rezistence se vyskytuje velmi ojediněle (MASON
a KIETZMANN 1999).

2.8.4.2 Sulfonamidy
Sulfonamidy představují nejstarší skupinu bakteriostatik. Jsou klasifikovány na
základě jejich farmakokinetiky a farmakodynamiky. Diskutuje se o kontroverzních
otázkách současného použití v dermatologii (CAMPBELL 1999). Nejčastěji se
používají potencované sulfonamidy trimetoprim + sulfadiazin nebo sulfametoxazol
v dávce 15 mg.kg-1 p.o., 2× denně, nebo 30 mg.kg-1 p.o., 2× denně. Další kombinací
může být baquiloprim + sulfadimetoxin (USA) v dávce 30 mg.kg-1 p.o., 1× za dva dny.
Výhody jsou především v širokém spektru účinnosti, ve vyšších dávkách mají
baktericidní účinky, patří mezi empiricky volené chemoterapeutika podávané 1× za 1-2
dny. Nevýhodou je i široké spektrum účinnosti s vedlejšími účinky až u 18 % případů.
Mohou způsobit hypothyreoidizmus, a proto při dlouhodobém podávání sulfonamidů je
nutné podávat současně tyroxin.
Mnoho běžně užívaných sulfonamidů jako je sulfamethoxazol, sulfadiazin nebo
sulfasalazin jsou u psů spojeny s idiosynkratickou reakcí (TREPANIER 1999). Klinicky
podobná idiosynkratická toxicita na potencované sulfonamidy se vyskytuje jak u lidí,
tak i u psů. Syndrom u psů zahrnuje horečku, artropatii, krevní změny (neutropenii,
thrombocytopenii, hemolytickou anemii), hepatopatii, která se projevuje cholestazií
nebo nekrózou, kožními vyrážkami, uveitis nebo keratoconjunctivitis sicca. Další
změny zahrnují ztrátu proteinů, nefropatii, meningitídu, pankreatitídu, pneumonii nebo
ochrnutí lícního nervu. Patogeneze těchto reakcí není zcela známa, ale může být
zprostředkovanou reakcí T-buněk na proteiny (hapteny) pomocí sulfonamid oxidačních
metabolitů (TREPANIER 2004). Vyvíjí se ELISA test k identifikaci psů s možnými
idiosynkratickými reakcemi na podání sulfonamidů a také testy na stanovení protilátky
namířené proti jaterním proteinům, lékům, krevním destičkám pomocí průtokové
cytometrie pro stanovení cytotoxicity. Management idiosynkratické sulfonamidové
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toxicity zahrnuje upozornění klienta na význam včasné identifikace klinických
příznaků, tak aby bylo možné přerušit co nejrychleji podávání léků a byla zahájena
podpůrná terapie askorbátem a glutathion prekurzory. Je důležité si uvědomit, že jen
antimikrobiální sulfonamidy, jako např. sulfamethoxazol, sulfadiazin a sulfadimethoxin,
mají tento klinický syndrom. Není zde žádný důkaz pro křížovou reaktivitu s léky, které
mají jinou základní strukturu. Acetazolamid, furosemid, nebo hydrochlorthiazid
vykazují mírnou vedlejší reakci s výše uvedeným klinickým syndromem (TREPANIER
2004).
2.8.4.3 Cyklosporiny
Cyklosporin (CsA) zmírňuje kožní léze a pruritus u atopické dermatitidy (AD)
psů i lidí (OLIVRY a kol. 2002). Psi s AD bez lézí byli léčeni CsA v dávce 5 mg.kg–1
1× denně p.o nebo prednisolonem v dávce 0,5 mg.kg–1 1× denně p.o. 6 týdnů.
Antialergická účinnost CsA je srovnatelná s prednisolonem. CsA jsou vhodnou
alternativní terapii za glukokortikoidy u psů s AD. Další klinická studie sledovala léčbu
CsA u psů v dávce 5 mg.kg-1 p.o., 1× denně po dobu 6 týdnů. U 83 % psů došlo ke
zřetelnému snížení klinických projevů lézí, erytému a intenzity pruritu během léčby.
Vedlejší účinky jako je zvracení nebo průjem byly pozorovány jen ojediněle (BURTON
a kol. 2004).
CsA má účinné imunomodulační vlastnosti, které odrážejí její schopnost
blokovat transkripci genu cytokinu aktivací T-lymfocytů. Cyklosporin také inhibuje
množství imunitních alergických reakcí, které se vyskytují po aktivaci žírných buněk,
Langerhansových buněk, eosinofilů a keratinocytů (SUCHÝ a kol. 2004). CsA byl
vysoce účinný při léčbě perianálních fistulí. Farmakokinetické vlastnosti jsou velmi
podobné u psů i lidí, ale míra bezpečnosti je u psů vyšší. Monitorování hladiny CsA
v krvi není u psů tak nutné, ačkoli u lidí je často pozorováno poškození ledvin a
hypertenze a to i při nízkých dávkách. Tyto vedlejší účinky nebyly u psů pozorovány.
Nepříznivé reakce spočívají hlavně v přechodném zvracení a průjmech objevujících se
během prvních dnů léčby. Další nepříznivé reakce, jako gingivální hyperplázie,
verukoformní

léze

(bradavice)

a hypertrichóza,

jsou

závislé na dávkování

(GUAGUERE a kol. 2004).
Výsledky další studie, kde byl CsA podáván v dávce 5mg.kg-1 p.o. denně, 4 – 5×
týdně nebo 1 – 2× týdně, naznačují, že někteří psi s AD léčeni CsA nevyžadují
každodenní aplikaci. Většina majitelů psů s AD uváděla , že se u jejich psů během léčby
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neprojevily žádné vedlejší účinky a byli spokojeno s terapií CsA u atopických psů
(RADOWICZ a POWER 2005).
2.8.4.4 Imunostimulátory
Indikátorem

pro

tuto

terapii

bývá

oslabená

funkce

T-lymfocytů

(imunodeficience), hypersenzitivita na stafylokoky a zvýšená produkce IgE (FOSTER
2004). Termín imunomodulace naznačuje regulaci, adaptaci nebo úpravu imunitního
systému během trvání nemoci, kdy je imunitní systém nějakým způsobem potlačen,
včetně imunodeficience nebo neadekvátní imunitní odpovědi.
Obecně imunomodulace naznačuje přinejmenším podporu nebo raději
stimulování imunitního systému podél alternativní cesty. Je považována za odlišnou ve
srovnání s profylaxí proti infekčním onemocněním, imunoterapií atopického
onemocnění, protizánětlivou léčbou alergických nemocí a imunosupresivní léčbou
imunitně-zprostředkovaných a neoplastických stavů (FOSTER 2004).
Imunomodulátory jsou charakteristické v jejich působení na specifické dráhy,
které mění směr nebo blokují nenormální imunitní odpovědi spojené se stavem léčené
nemoci s minimálními nežádoucími účinky. (FOSTER 2004). Např. nepatogenní
mykobakterium Mycobacterium vaccinae bylo navrženo jako agens pro prevenci
alergických nemocí šířených pomocí Th1 cytokinové reakce. Zvláště u svrabu lze
blokovat TNF-α cytokin tím, že se na receptor pro faktor TNF-α (Protein Tumor
Necrosis Factor) naváží neutralizující protilátky. Epitopy buněčného povrchu (CD
molekuly 2, 4, 25, 80, 86) mohou být blokovány humanizovanými a chimérickými
monoklonálními protilátkami u některých kožních stavů, jako je svrab a pravděpodobně
i atopická dermatitída. Interleukiny zvyšují zájem v léčbě dermatologických stavů
zejména interleukiny (IL) -2, -4, -6, -7, -12 a granulocyt makrofágové kolonie
stimulující faktor (GM-CSF) u melanomu a IL-12 u kožního T-lymfocytárního
lymfomu (CTCL), a IL-4, -10 a -11 u svrabu (FOSTER 2004).
Nitrožilní (i.v.) aplikace imunoglobulinů (IVIG) ovlivňuje imunitní systém na
mnoha úrovních. Dochází k blokování Fc-receptorů makrofágů a na efektorových
buňkách (žírné buňky) a k zahájení protilátkově závislé buněčné cytotoxicitě, k zahájení
inhibice Fcγ receptoru II B. IVIG snižuje zánětlivou reakci zprostředkovanou imunitním
komplementem, indukci protizánětlivých cytokinů, inhibicí aktivace endoteliálních
buněk, neutralizací mikrobiálních toxinů a snižuje požadavky na kortikosteroidy.
Dochází ke kontrole nad vznikajícím repertoárem B-lymfocytů v kostní dřeni, dochází k
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selektivnímu snížení anebo zvýšení regulace produkce protilátek, neutralizaci volných
autoprotilátek pomocí anti-idiotypů. Reguluje produkci pomocných cytokinů (Thlymfocytů) a neutralizaci superantigenů T-lymfocytů. V neposlední řadě inhibuje bujení
lymfocytů, reguluje apoptózu včetně agonistického blokování protilátek k Fas
receptorům CD95 (FOSTER 2004).
IVIG byl použit experimentálně u imunitně zprostředkované hemolytické
anémie u psů. Poločas rozpadu lidského IVIG u lidí je až 21 dní a více, zatímco u psů
mohou být produkovány protilátky, které mohou navodit anafylaktickou reakci a snížit
poločas rozpadu lidských IVIG na 7 – 9 dní.
U kočky s těžkým generalizovaným multiformním erytémem (ME) a u psa s
toxickou epidermální nekrolýzou (TEN) bylo zaznamenáno zlepšení během několika
dní léčby (Sandoglobin®), bez vedlejších účinků. Protože ME a TEN mohou být
spojeny s reakcemi na léky. IVIG je možnou terapeutickou volbou s vlivem na apoptózu
a blokuje Fas přes autoprotilátkové účinky (FOSTER 2004).
Cílem studie bylo determinovat účinky Baypamune® na vybranou subpopulaci
lymfocytů a fagocytární aktivitu granulocytů zprostředkovanou receptory na lecitin
s normálním

imunitním

stavem

a

s experimentálně

potlačenou

imunitou

dexametazonem (WINNICKA a kol. 2000). Baypamune® po potlačení imunity
způsobila signifikantní a dlouhodobé relativní zvýšení CD3+, CD4+ a CD8+ Tlymfocytů. U CD19+ B-lymfocytů a WC1-N2+ (null To) buněk byly pozorovány
signifikantní změny pouze přechodného charakteru. Aplikace Baypamune® je vhodné
k modulaci nespecifické obrany organismu a nebo po imunosupresi imunity steroidy
(Dexafortem®) ačkoli během počáteční fáze nebyla pozorováne žádná imunologická
reakce, došlo po 10 dnech ke statisticky významnému zvýšení aktivity buněk
odpovědných za nespecifickou imunitu (WINNICKA a kol. 2000).
Další studie sledovaly použití Baypamune® při léčbě infekcí horních cest
dýchacích u psů. Všichni nemocní psi dostali Baypamune® a nebo v kombinaci
s Baytrilem®. V obou skupinách vedla terapie ke kompletnímu vyléčení, avšak klinické
příznaky nemoci ve skupině léčené kombinací Baypamune® s Baytrilem® ustoupily
rychleji než u skupiny léčené Baytrilem® (WINIARCZYK 1998).
Nově vyvinutý imunomodulátor tacrolimus (FK506) TCA je první ze třídy
makrolidových

imunosupresiv. Vlastní imunosupresivní působení se uskutečňuje v

časné fázi aktivačního procesu T-lymfocytů. Ten začíná u vazby podnětných faktorů na
receptory a pokračuje interakcí vazebných proteinů s kalcineurinem, který svou
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fosfatázovou aktivitou defosforyluje NF-AT (transkripční cytoplazmový faktor Tlymfocytů). Změněný NF-AT se pak přesune do jádra, váže se na gny jun/fos a komplex
aktivuje transkripci genů klíčového IL-2. Imunosupresivní aktivita TAC spočívá v
inhibici fosfatázové aktivity kalcineurinu (GUPTA a kol. 2002). Výsledkem je snížení
citlivosti T-lymfocytů na antigen. Perkutánní absorpce tacrolimus je vyšší u nemocné
kůže než u zdravé kůže, a proto jak se rána bude hojit, bude tento lék brán postupně v
menším množstvích. Nejvíc rozsáhlé zkušenosti s tacrolimus jsou s léčením atopické
dermatitidy. V mnoha případech mast z tacrolimus 0,03-0,3% ukázala, že je efektivní v
redukování symptomů a závažnosti atopické dermatitidy u dospělé i pediatrické
populace. Mimoto nebyly zaznamenány žádné významné toxické účinky související
s aktuální terapií tacrolimus. Nejčastější potíže jsou, lokální podráždění po aplikaci
masti, kde přechodné účinky odeznívají a může se pokračovat dále v terapii. Další
použití tacrolimus bylo při terapii kontaktní dermatitis, psoriasis a pyoderma
gangrenosum (GUPTA a kol. 2002).
Další léky, u kterých byla zjištěna imunomodulační aktivita, jsou levamisol,
cimetidin a acemannan. Jejich účinnost u psů nebyla experimentálně zcela ověřena a
jsou zde obavy i z nežádoucích účinků zvláště u levamisolu (DENEROLLE a kol.
1998).
Dva imunostimulační léky ImmuPlus (rostlinný lék), T11TS (erytrocyt potažený
glykoproteinem) byly použity u psů, kteří měli generalizovanou demodikózu a byli
léčení amitrazem. Bylo zjištěno, že skupina léčená amitrazem reagovala na léčbu
nespecifickou cytotoxickou účinností T-lymfocytů a snížením možné fagocytární
aktivity makrofágů. Skupiny léčené preparáty T11TS měly lepší účinnost. Tyto
výsledky zdůrazňují potřebu imunorestriktivní léčby u celkové demodikózy a poskytují
údaje o T11TS jako o vhodnějším imunomodulátoru ve srovnání s ImmuPlus
(SARKAR a kol. 2004).
V jedné studii pacienti s AD dostávali 1× měsíčně IVIG 2g. pro toto v trvání 11
měsíců (FOSTER 2004). Všichni pacienti měli těžkou chronickou AD a prodělali
opakovanou léčbu. Po podání IVIG se zlepšil klinický stav, což umožnilo omezení
aplikace steroidů. Dva pacienti měli IVIG dávkování snížené na 1× za dva měsíce.
Imunoglobuliny jsou obsaženy v preparátech flebogamma (Grifols®), gammagard S/D
(Baxter®), octagam (Octapharma®), sandoglobulin (Sandoz®). Účinnost imunoglobulinů
na AD není jednoznačně stanovena, jsou zde nevyjasněné problémy s vedlejšími
účinky, které zahrnují hypersenzitivní reakce, tlak v hrudníku těžké dýchání, zřídka
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anafylaxi, zvýšenou viskozitu krve, aseptickou meningitidu a potencionální přenos
infekčních agens.
2.8.4.5 Cytokiny
Ve veterinární dermatologii nejsou žádné studie o použití interferonů, ačkoli
existují neoficiální zprávy o jejich použití u různých kožních onemocněních včetně
kočičího komplexu eosinofilní granulomatózy. První veterinárně licencovaný preparát
na trhu je Virbagen® Omega (DE MARI 2004). Obsahuje rekombinantní INF-ω a je
licencovaný pro léčbu parvovirové infekce psů. Je třeba se také zmínit o použití IFN-α
při léčbě těžké psí papilomatózy v dávce 1,5 – 2,0 j.106 m2 povrchu těla 3× týdně
podkožní injekcí (FOSTER 2004). Terapie pomocí cytokinů je realizována na třech
úrovních, a to pomocí rekombinantních cytokinů (1), neutralizací cytokinů (2) a aplikací
cytokinových genů (3).
Při aplikaci rekombinantního cytokinu IFNγ dojde ke zvýšení Th1 imunitní
odpovědi a potlačení funkce Th2 lymfocytů (ORISS a kol. 1999). Intravenózní infuze
rekombinantního cytokinu IFNγ představuje podpůrnou terapii u pacientů se závažnou
infekcí, imunodeficiencí nebo neoplastickým onemocněním. Byly provedeny pokusy
s podáváním rekombinantu IL-4 a IL-10 u psoriázy a IL-10 u Crohnovy nemoci.
Intralezionální aplikace IFNγ je účinná u kožních projevů lidské formy leishmaniózy
nebo lepry. Vyrábí se rekombinantní IFNγ a IL-12 pro psy s leishmaniózou a IL-18 pro
kočky k stimulaci krevních mononukleárních buněk. Rekombinantní IL-12 má vliv na
regulaci mRNA, která kóduje IFNγ (FOSTER 2004). V terapii rekombinantními
cytokiny jsou zahrnuty stimulační faktory pro tvorbu kolonií (CSF) granulocyt CSF a
granulocyt-monocyt CSF pro uvolňování neutrofilů a monocytů z kostní dřeně.
Podávání těchto cytokinů je prospěšné v situacích, kdy bylo zvíře neutropenické, např.
cyklická hematopoéza u kolií, v chemoterapii a u parvovirových infekcí. Lidský
rekombinantní G-CSF je schopen vyvolat uvolňování neutrofilů jak u koček tak u psů.
Účinek je přechodný, protože imunitní systém zvířat vnímá lidské molekuly jako
imunologicky cizí a vyvolává imunitní reakci, která nakonec neutralizuje nejen lidskou
molekulu, ale i endogenní homolog psů a koček. (FOSTER 2004). Infliximab je
monoklonální protilátka specifická pro lidský TNFα prozánětlivý cytokin. Používá se u
pacientů s revmatoidní artritidou, psoriázou a odolnou Crohnovou nemocí (GUPTA a
SKINNER 2004). Dalším příkladem je použití „humanizované“ monoklonální
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protilátky cytokinu (IL-5) a chemokinu (eotaxin) při odvádění eosinofilů na místa
s alergickým projevem nemocí (FOSTER 2004).
Alternativním

řešením

cytokinové

neutralizace

je

podávání

vhodného

cytokinového receptoru v rozpustných formách, aby došlo k neutralizaci cytokinu.
Takovéto cytokinové pasti mohou mít celou řadu forem, jednou z nich je tvorba fúzního
proteinu obsahujícího lidský imunoglobulin napojený Fc k cytokinovým receptorům.
Kombinace těžkého řetězce lidského IgG1 receptorových molekul rekombinantního
TNF má daleko výraznější účinek na neutralizaci TNF než infliximab a je s menším
rizikem vzniku neutralizačních protilátek na terapeutické agens. Byl vytvořen podobný
produkt receptoru IL-13 u psů napojený na těžký řetězec IgG psů s tím, aby potlačoval
in vitro vznik specifického IgE u krevních mononukleárních buněk psů alergických na
blechy. Mohou se podávat monoklonální protilátky specifické pro cytokinové receptory
(“humanizovaný“ anti-IL-2 receptor) nebo molekuly antagonistického cytokinového
receptoru (např. IL-1 receptor antagonista) tak, aby se receptor blokoval a potlačil
působení endogenního cytokinu. Podobné metody lze použít pro potlačení funkce celé
řady chemokinů (FOSTER 2004).
Nedávné studie hodnotily použití léku thalidomide pro jeho anti-TNFα účinnost
u zánětlivých onemocnění střev u lidí (INACIO a kol. 2005). Misoprostol má podobný
účinek jako prostaglandin E1 díky inhibici monocyt makrofágové tvorbě IL-1β a TNFα.
Misoprostol je účinný při léčbě atopické dermatitidy psů. Nižší koncentrace kožní
TNFα je prokázána imunohistochemicky (FOSTER 2004).
Molekulární manipulace se také vztahují k nádorové terapii. Experimentálně se
dají neoplastické buňky z tumoru odstranit a příčně dělit pomocí genů kódující cytokiny
nebo chemokiny anebo genů, které umožňují vytlačování specifických molekul na
povrch buňky. Když jsou pak takové modifikované buňky znovu injekčně vpraveny do
periferie tumoru, mohou iniciovat a zvýšit místní proti nádorovou imunitní reakci. Tato
metoda je zkoumána ve veterinární medicíně, kde se referovalo o transfekci (příčné
štěpení) tumorových buněk pomocí genu GM-CSF, nebo plazmidy (vektory obsahující
plazmidy) zahrnující cytokinové geny, které mohou být přímo injekčně aplikovány do
tumoru např. využitím genu IL-2 v onkologii psů. Začlenění „molekulárních adjuvans“
jako je bakteriální DNA může dále zvýšit polarizaci vzniklé místní imunitní reakce.
Experimentálně se nyní tato technika zkoumá u výroby vakcín používaných u zvířat.
Mikrobiální geny kódující strukturální antigeny byly úspěšně vpraveny do organismu
pomocí přenašečů např. použitím viru ptačího moru pro přenos FeLV, antigeny viru
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psinky nebo vztekliny, nebo také jako holé plazmidy pro adjuvantní účinek kódovaného
cytokinu (FOSTER 2004).
2.8.4.6 Alternativní terapie
Mezi nejvýznamnější alternativní přístupy k léčbě kožních onemocnění patří
chirurgické zákroky. Operativní přístupy jsou indikovány v dermatologické onkologii,
phlebologii, kosmetické dermatologii aj. Možné komplikace v průběhu operace a po
operaci zahrnují masivní krvácení, pooperační infekci, nebo vznik nekrózy.
V extrémních situacích je vyžadován chirurgický zákrok (jako okamžité řešení). U
mukokutánních pyodermií, perianálních furunkulóz a kožních řas je třeba ve většině
případů řešit daný stav chirurgicky. V případě dermatologické onkologie je třeba po
odstranění kožní změny provést histologické vyšetření z hlediska identifikace tkáně a
stanovení prognózy onemocnění (SCHULTE a HORN 2004).
2.8.4.7

Imunoprofylaxe

U idiopatických povrchových pyodermií se ukázala jako účinná stafylokoková
vakcinace (Staphage Lysate Staphylococcus aureus). Je to humánní produkt získaný z
bakteriofágu. Aplikuje se 1× měsíčně po dobu 3 měsíců (LLOYD a FERGUSON 1999).
Předpokládá se, že bakteriální vakcíny mohou navodit tvorbu protilátek, které
ovlivňují bakteriální přilnavost, fagocytózu a neutralizují toxické proteiny. V budoucnu
mohou antibakteriální mechanismy zahrnovat modifikovanou roli Toll receptorů a
genetickou regulaci exopatické transkripce. Jsou známy dvě studie použití
bakterinových vakcín. V jedné studii byly aplikovány nitrožilní injekce komerčních
produktů Propionibacterium acnes. Byl zde signifikantní rozdíl v příznivých klinických
reakcích a odpovědích mezi léčenou skupinou a kontrolní skupinou. Všichni psi
dostávali antibiotika na základě výsledků kultivace Byl podstatný rozdíl v účinku
použitých antibiotik a délce léčby. Z tohoto důvodu je účinnost bakterin vakcíny méně
jasný (DENEROLLE a kol. 1998).
V druhé studii byla oxacilinová antibiotická terapie u psů, kteří byli
přiděleni buď k léčbě placebem nebo komerčním stafylokokovým bakterinem
(Staphage lysate, Delmont Laboratories, PA, USA). Psi dostávající bakterin měli
významně lepší rekci na léčbu než kontrolní placebo skupina. Tento bakterin je
používán v Severní Americe, ale není dostupný jako licencovaný produkt v Evropě.
Autogenní vakcíny byly až donedávna málo zkoumány. Psi s rekurentní pyodermií měli
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příznivé reakce na autogenní vakcínu připravenou kultivací S. intermedius izolovaného
od každého psa. V klinické studii byly významné rozdíly u psů léčených autogenní
vakcínou (aplikované 2× týdně po 3 týdny, pokračovat 1× týdně) ve srovnání s placebo
řízenou skupinou (DENEROLLE a kol. 1998). Autogenní vakcína byla vyrobena přímo
z patogenních mikroorganismů Jedná se o inaktivní bakterie S. intermedius, podávané
1× týdně nebo měsíčně. Odpověď na podávání preparátu je rozdílná, záleží na
laboratoři, která tuto autovakcínu připraví. Laboratoře mohou vyrábět i takové vakcíny,
které vedou k anafylaktickým reakcím. V Anglii je vyráběna vakcína s velmi vysokým
terapeutickým účinkem (LLOYD a FERGUSON 1999).
CURTIS a kol (1999) sledovali psy s idiopatickou recidivující pyodermií a
kontrolní skupinu. Zpočátku byla podávána oběma skupinám 4 týdny antibiotika,
důvodem bylo zbavení se všech lézí. Poté jedna skupina dostávala vakcínu 10 týdnů.
Byly sledovány změny lézí před a po aplikaci vakcíny. Skupina, které byla podávána
vakcína, byla postupně hodnocena již v šesti týdnech. Po použití jen antibiotik se stav
zlepšil o 60 % a po použití autovakcíny se stav zlepšil o 40 % (CURTIS a kol 1999).
Před tím, než psi dostávali antibiotika, nebyl žádný velký rozdíl v účinku po 4 týdenní
léčbě antibiotiky a po 6 týdnech aplikace vakcíny. Před aplikací antibiotik byla všechna
zvířata postižena lézemi. Výskyt lézí se snížil ze 100 % na 40 % a po tom bez použití
antibiotik a s použitím vakcíny se tyto léze snížily na 60 %. Poté byla jedna skupinami
vakcinována a druhá dostávala jen placebo. Rozdíl mezi skupinami byl překvapující.
Bylo prokázáno, že autogenní vakcína má statisticky významný výrazný účinek. Tato
studie s autogenní vakcínou většinou platí pro superficiální pyodermie. Je třeba si
uvědomit, že složení vakcíny je nesmírně důležité a špatně připravené autovakcíny
buďto nefungují vůbec a nebo mohou být životu nebezpečné. Vakcinace byla prováděna
1× týdně a postupně se interval prodlužoval na jednu aplikaci za 2 až 4 týdny, pak se
aplikace ustálila na 1× za měsíc. Vakcinace byla účinná u 50 % případů (LLOYD a
FERGUSON 1999).
2.8.4.9

Klinické diety
Potravní faktory mají význam v udržování zdravé srsti a kůže a jsou důležité v

etiologii a léčbě konkrétních kožních nemocí. Nutriční nedostatek není běžný z důvodu
rozšíření krmení kompletními a vyváženými krmivy. Deficience (n-6) nenasycených
mastných kyselin, zinku a vitamínů se vyskytuje u některých zvířat v souvislosti
s nevyrovnanou nutriční hodnotou krmné dávky. Vysoké dávky vitamínu A byly
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popsány u vitamínu A-reagujícího dermatózy u kokršpanělů. Na retinoidní léčbu mohou
zareagovat keratizační defekty a seboreické stavy. Velká pozornost byla věnována
terapeutickému významu doplňků nenasycených mastných kyselin v managementu
dermatologických stavů spojených s hypersenzitivními reakcemi nebo keratinizačními
defekty. Výsledky studií přinášely obecně zklamání, což může být způsobeno
nedostatky v provedení některých zkoušek. Nicméně kontroly a křížové studie ukázaly
zřetelný prospěch vysokých dávek (n-3) mastných kyselin v léčbě pruritických kožních
nemocí. Je také prokázáno, že specifické diety (n-6) : (n-3), jsou užitečné v potravním
managementu zánětlivých nemocí. Existují údaje, že absolutní množství (n-3) mastných
kyselin je hodnota přijatelnější než koeficient (6 : 3) a je příčinou potenciálního zlepšení
zdravotního stavu (WATSON 1998).
2.8.5 Lokální terapie
Topická (lokální) terapie je u pyodermií psů vždy účinná, zvláště u povrchových
stafylokokových onemocnění. Vedle topicky podávaných antibiotik patří k vysoce
účinným produktům látky aplikované ve formě šamponů nebo lotií. Do této kategorie
lze zařadit chlorhexidin (lotio anebo šampon), povidone-iodine (lotio nebo šampon),
benzoyl-peroxid (šampon a event. gel), ethyl-laktát (šampon). Měly by být používány
1× denně na počátku terapie. Později se frekvence snižuje (LLOYD a GRANT 1996).
U každého šampónu by se měl následně používat vhodný zvlhčující prostředek.
Specifické účinky na kůži zahrnují keratolytický a keratoplastický efekt. Cílem je snížit
citlivost kůže k infekcím. Keratolytické přípravky pomáhají rozkládat β-karoten a tím
čistí kůži. Keratoplastika snižují rychlost proliferace epitelu, takže buňky mohou lépe
vyzrávat a celkový stav kůže se tak zlepšuje. Vhodné pro jedince, kteří trpí keratinizační
poruchou. Dále se používají látky, které odstraňují tuky z povrchu kůže a které zvlhčují
kůži. Přílišné vysoušení kůže může vést ke zvýšené keratinizaci kůže. Tyto látky
můžeme použít jako doplněk k antibiotikám anebo samostatně při superficiálních
pyodermiích a u impetiga (LLOYD a GRANT 1996).
Topické nebo systémové glukokortikoidy by se nikdy neměly používat u pravé
pyodermie, dokonce i v případě pruritu, protože mohou způsobit vážné recidivy, tzv.
„rebound effect“. Jsou vhodné u pseudopyodermií, např. prednisolon: 1 mg.kg-1, 1×
denně u pyotraumatické dermatitidy a 2 mg.kg-1, 1× denně u juvenilní celulitídy
(SCOTT a kol. 2001). Přehled používaných topických přípravků podle HNILICA a
MAY (2004) a NUTTALL (2005b) je uveden v tabulce 3.
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Tab. 3. Přehled topických přípravků (šamponů) a jejich použití v terapii hlubokých pyodermií u psů.
Přípravek

Výhody

Nevýhody

3 % Chlorhexidin

Je Šampon s vynikajícím antimikrobiálním a
antimykotickým účinkem. Bezpečný pro kočky

Vysoušecí efekt
s podrážděním.

2,5 % Benzoyl-peroxid

Silný odmašťovací účinek, keratolytický účinek,
čištění chlupových folikulů s vynikajícím
dlouhodobým antimikrobiálním účinkem, středním
seboreickým účinkem s dobrým účinkem proti
krustaci a seborea oleosum.

Vysychání, podráždění kůže,
s možným bělícím účinkem
tmavé srsti. Toxický pro
kočky.

Triclosan

Středně efektivní antibakteriální přípravek přidávaný
do šamponů.

10 % Ethyl laktát

Jemný odmašťovací účinek, keratoplastický účinek,
antiseboreický šampon s dobrým antibakteriálním
dlouhodobým působením. Bezpečný pro kočky.

2 % Mupirocin

Dobrá penetrace, dobrý účinek proti stafylokokům

2 % Miconazol + 2 %
chlorhexidin

Vynikající dlouhodobý antibakteriální a
antimykotický účinek. Bezpečný pro kočky.

2 % Sulfur + 2 %
kyselina salicylová

Antibakteriální antimykotický účinek, keratolytický,
keratoplastický a antipruritický účinek. Bezpečný pro
kočky

Může mít i dráždivý účinek.

2.8.5.1 Antibiotika
Antibiotika aplikovaná na kůži musí být nedráždivá a netoxická. Neměly by
vyvolávat žádnou lokální reakci nebo postupnou přecitlivělost. Komenzální mikroflóra
by neměla být zasažena.
Tři antibiotika, která se aktuálně používají u lidí a zvířat jsou kyselina fusidová,
mupirocin a bacitracin. Všechna mají úzké antibakteriální spektrum. Aplikací kyseliny
fusidové na intaktní kůži dosáhneme mnohem rychlejší penetraci než u jiných antibiotik
(WERNER a RUSSELL 1999). Klinická četnost stafylokokové resistence na mupirocin
je nízká. Kyselina fusidová a mupirocin se doporučují na léčení akutních
stafylokokových lézí kůže (WERNER a RUSSELL 1999, NUTTALL 2005b).
2.8.5.2 Šampony
Chlorhexidin je jeden z nejúčinnějších šamponů v koncentraci 2,5 – 3 %, účinně
působí na stafylokoky, pseudomonády, koliformní bakterie a malasesie. Měl by se
používat po dobu deseti minut na kůži, aby se zlikvidovali patogenní mikroorganismy.
Hodně produktů s chlorexidinem má nízkou koncentraci 1 – 1,5 % a tím jsou méně
účinné. Koncentrace je velice důležitá z hlediska účinnosti preparátu. Chlorhexidin na
vzduchu je nestálý, ztrácí velice rychle svou účinnost.
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Benzoyl peroxid způsobuje oxidaci a likviduje mikroorganismy. Koncentrace
pod 2 % není příliš účinná, doporučená koncentrace je 3 %. Asi u 5 % zvířat působí
dráždivě. Šampon má velice dobrý odmašťující účinek, na kůži likviduje bakterie i
kvasinky, částečně i plísně, dobře proniká do chlupových folikulů, výborně se hodí jako
doplněk terapie u demodikózy (LLOYD a GRANT 1996).
Ethyllaktát je 10 % roztok, míra dráždivosti je velice nízká. Má poměrně malou
účinnost, používá se na intaktní kůži nebo mírnou pyodermii.
Jodové preparáty mají dobrou antimikrobiální aktivitu, barví však srst, a proto se
používají málo.
Malaseb je kombinace 2 % chlorhexidinu a 2 % mykonazolu ktrý zvyšuje
účinost proti stafylokokům i malasesiím. Není příliš rozšířený, pouze Francie má licenci
pro 3 % chlorhexidin. Je účinny proti pseudomonádové infekci (LLOYD a GRANT
1996, NUTTALL 2005b).
2.8.5.3 Šampony v kombinaci s antibiotiky
U psů s diagnostikovanou generalizovanou povrchovou bakteriální pyodermií se
podává orálně cefalexin v dávce 25 – 30 mg.kg-1 2× denně nebo cefalexin v kombinaci
s 10 % etyllaktátovým šamponem (2× týdně šamponování) s kontaktem na kůži po dobu
10 minut (DE JAHAM 2003). Klinické a cytologické zlepšení nastává po 29 dnech v
kombinaci cefalexinu s šamponem, než po aplikací samotného cefalexinu, kde je
zlepšení po 38 dnech.
Dobré výsledky byly sledovány po topické aplikaci 1 % kyseliny fusidové 2×
denně po dobu 7 dní v případě postižení sliznice nosu, spojivky, perianální oblasti a
vulvy (LLOYD a FERGUSSON 1999). V případě účinku na sliznice byla snížena
populace patogenů již po dvou dnech a přetrvávala 3 týdny. Snížení patogenní populace
na kůži bylo zaznamenáno za dva dny a přetrvávalo ještě dva týdny.
Mupirocin je antibiotikum se širokým antibakteriálním spektrem, které působí
na grampozitivní (včetně methicilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus)
bakterie. Na trhu je ve formě mastí, které se liší podle určení pro aplikaci na sliznici
nosu nebo na kůži. Může se použít u pyodermií, akné, meziprstní pyodermie apod.
(SCOTT a kol. 2001, NUTTALL 2005b).
2.8.5.4 Ostatní doplňková léčiva
K významným pomocným látkám při lokální terapii kožních poruch patří
adstringencia a fytoterapeutické přípravky. Adstringencia vysuší vlhké léze v případě
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exsudativních

zánětlivých

procesů.

Adstringentní

látky

působí

přímo

na

mikroorganismy a na kůži vytváří ochrannou vrstvu. Často se tyto látky musí použít se
zvlhčovadly, jako prevence proti přílišnému vysušení. Mohou být nebezpečné pro
mláďata. Jsou vysoce účinné proti streptokokům, malasesiím a pseudomonádám.
Dermacool je vhodný pro majitele, kteří nešamponují psy příliš často. Koupání v
dermacoolu při výskytu vlhkých lézí je velice účinné. Pozor je nutné dávat na gely a
krémy s glukokortikoidy.
Dermatologická

léčba

je

obvykle

založená

na

antimikrobiálních

a

antipruritických aktivních substancích, mezi něž lze zařadit fytoterapeutické preparáty.
Výborné antimikrobiální a antipruritické účinky mají zejména fytopreparáty s obsahem
oleje z čajovníku (FITZI a kol. 2002). Olejový krém čajovníku, který byl u psů
aplikován 2× denně po dobu 4 týdnů k léčbě chronických dermatitid (nespecifické
dermatitidy, alergické dermatitidy, interdigitální pyodermie podmíněné nadměrným
olizováním, pyodermie kožních řas apod.) vykazoval velmi dobré účinky u 82 % psů.
Ke konci studie bylo pozorováno signifikantní snížení a vymizení hlavních symptomů
onemocnění. Testovaný medikament Bogaskin® se dá považovat za alternativní řešení
pro nekomplikované a lokalizované dermatitidy u psů. Pomocí tohoto preparátu se může
redukovat použití jiných farmaceutických produktů (FITZI a kol. 2002).
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3 CÍLE PRÁCE
V předložené disertační práci byly vytýčeny následující cíle:
1. Klinické vyhodnocení imunologických parametrů u psů s hlubokou
pyodermií (bez německých ovčáků). Posoudit humorální a buněčnou
imunitní odpověď před zahájením léčby, v průběhu a po ukončení terapie.
2. Individuální posouzení případů hluboké pyodermie s atypickým průběhem
v imunitní odpovědi během léčby.
3. Vzájemné

porovnání

terapeutického

účinku

imunomodulátorů

v kombinaci s antibiotiky u psů s rekurentní hlubokou pyodermií a psů
s prvním výskytem onemocnění léčených pouze antibiotiky. Cílem je zjistit
terapeutický efekt imunomodulátorů.
4. Definovat markery, které by mohly přispět ke zlepšení diagnostiky a
upřesnit prognózu k odhalení dosud neznámé primární příčiny kožního
onemocnění.
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4 MATERIÁL A METODY

4.1 Materiál
V období od roku 2002 do 2006 jsme zařadili do studie celkem 39 psů, z toho 29
psů s hlubokou pyodermií a 10 klinicky zdravých psů bez dermatologických problémů
(kontroly). Čtyři psi byli vyřazeni s imunologického sledování před zahájením léčby
(nemožnosti vyšetřit vzorky krve) a jeden pes byl vyřazen ve skupině opakovaných
imunologických vyšetření z důvodu úhynu (novotvar na mléčné žláze).
Do imunologického sledování jsme zařadili celkem (n = 35) psů. Tato skupina
představovala (n = 25) psů s hlubokou pyodermií a (n = 10) kontrol. 10 dní po
odčervení všech psů (Cestal plus), byl před zahájením léčby proveden odběr krevních
vzorků k imunologickému vyšetření. Skupina (n = 25) psů byla rozdělena na
podskupinu (n = 14) psů s recidivou a podskupinu (n = 11) psů s hlubokou pyodermií,
kteří byli léčeni poprvé. Bylo provedeno statistické vyhodnocení imunologických
parametrů u (n = 25) psů s pyodermií o proti kontrolám (n = 10), tj. klinicky zdravým
psům. Ze skupiny psů (n = 14) s recidivou jsme vybrali (n = 9) psy, kteří byli léčení
glukokortikoidy (Prednisonem 1 – 2mg.kg-1 p.o., 1× denně cca 14 dní) 4. – 6. týdnů
před zahájením sledované léčby. Sledování imunologických parametrů bylo taktéž
provedeno v průběhu léčby antibiotiky a imunomodulátory u (n = 10) vybraných psů
s recidivující hlubokou pyodermií. První imunologické vyšetření bylo provedeno před
zahájením léčby, druhé 4. – 6. týdnů od zahájení léčby. V tomto časovém období byl
vyřazen ze skupiny jeden pes z důvodu úhynu (maligní nádor na mléčné žláze). Třetí
imunologické vyšetření (n = 9) se uskutečnilo po ukončení terapie, tj. 10. – 12. týden od
zahájení léčby. Vlastní léčba (n = 29) psů byla rozdělena do dvou skupin: první skupina
byli psi s recidivou (n = 18) a ti byli rozděleni na dvě podskupiny, v první skupině byli
(n = 8) léčeni pouze antibiotiky a (n = 10) antibiotiky a imunomodulátory. Ve druhé
skupině (n = 11) byli psi léčeni poprvé pouze antibiotiky.
K léčbě hlubokých pyodermií psů byla vybrána antibiotika s baktericidním
účinkem proti G + a G – bakteriím. ze skupiny cefalexinů a to Ceporex® (30 mg.kg-1
p.o., 1× denně) (GUAGUERE a kol. 1998) a s imunomodulátorů Baypamune® (1×
týdně i.m.) nespecifický imunomodulátor, aktivující NK-buňky a stimulující
lymfocytární proliferaci. Aktivuje činnost makrofágů, produkci interleukinů a
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protivirového interferonu. Byl aplikován i.m. jedna ampule pro toto, 1× týdně po dobu
léčby 6. – 8. týdnů. Preparáty byly zvoleny z důvodu cenové a distribuční dostupnosti a
chybějících podkladů klinické studie u dermatologických pacientů.

4.2 Metody
U všech psů (n = 35) jsme odebrali 1× krev za účelem imunologické analýzy a u
(n = 10) pacientů jsme odebírali krev 3×, a to před zahájením léčby, v průběhu a po
jejím ukončení. Krev byla odebírána z v. cephalica antebrachii cranialis nebo v.
jugularis do zkumavek s heparinem a zkumavek s koagulačními granulemi. Nejpozději
do 3 hodin po odběru byly vzorky krve dopraveny na imunologické oddělení
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně k dalšímu zpracování.
4.2.1 Imunologické vyšetření
4.2.1.1 Celkový a diferenciální počet leukocytů
Celkový počet leukocytů byl zjišťován na přístroji Digicell 500 (Contraves AG,
Švýcarsko), diferenciální rozpočet se hodnotil z krevních nátěrů barevných metodou
May-Grünwald a Giemsa-Romanowski.
4.2.1.2 Test chemiluminescence v plné krvi
Princip: Fagocytující buňky (neutrofily, monocyty, méně eosinofily) v průběhu
metabolické fáze fagocytózy produkují řadu kyslíkových radikálů (peroxidy,
superoxidy, singletový kyslík), které jsou chemicky velmi aktivní, schopné zabít
bakterie a destruovat pohlcený materiál. V průběhu reakce mezi těmito radikály a
některými látkami (v tomto případě luminolem) se uvolňují malá kvanta světelného
záření, které lze detekovat vhodným fotonásobičem. Metodu popsal ALLEN a kol.
(1972). Pro posouzení aktivity psích buněk byla tato metoda použita téměř o 20 let
později (MAKIMURA a SAWAKI 1991).
Provedení: 100 μl krve bylo naředěno 400 μl média pro kultivaci buněk (MEM,
pH 7,2), těsně před měřením pak 200 μl luminolu (chemiluminescence spontánní) a ve
vybraných zkumavkách ještě 100 μl 1% rýžového škrobu (chemiluminescence
aktivovaná). Vzorky byly měřeny po dobu 20 minut ve dvouminutových intervalech na
luminometru BioOrbit 1251 (BioOrbit, Finsko). Metabolická aktivita byla hodnocena
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podle dvou parametrů – spontánní aktivita a stimulační index, tj. poměr mezi spontánní
a stimulovanou aktivitou.
4.2.1.3 Test fagocytární aktivity leukocytů
Princip: Syntetické částice (polymer 2-hydroxyethylmetakrylátu) jsou in vitro
fagocytovány bílými krvinkami (VĚTVIČKA a kol. 1982). Fagocytární aktivitu
periferních krevních leukocytů odečítáme světelným mikroskopem v krevním nátěru
barveným běžným hematologickým způsobem. Předností částic je jejich standardní
velikost, malá tendence ke shlukování i agregaci na povrchu buněk, velmi dobrá
barvitelnost a vysoká trvanlivost.
Provedení: Ke 100 μl krve odebrané na heparin se přidalo 50 suspenze částic
(MSHP, Artim Praha, Česká republika) a směs se inkubovala 1 hodinu při 37 ºC. Pět
minut před koncem inkubace se přidalo 20 μl chelatonu, směs se kápla na sklíčko a
rozetřela se.
4.2.1.4 Stanovení celkové hladiny imunoglobulinů
Princip: Imunoglobuliny séra jsou vysráženy síranem zinečnatým. Intenzita
vytvořeného zákalu je přímo úměrná jejich koncentraci (MCEWAN a kol. 1970).
Provedení: 25 μl séra se napipetovalo do 1,5 ml roztoku ZnSO4 a nechalo se stát
při laboratorní teplotě 120 min. Intenzita vytvořeného zákalu se stanovovala
spektrofotometricky (vlnová délka 590 nm) na základě úbytku jeho intenzity
(absorbance). Odečetly se absorbance příslušných slepých zkoušek od absorbancí
vyšetřovaného

vzorku

a

kontrolního

séra.

Koncentrace

imunoglobulinů

ve

vyšetřovaném vzorku se vypočítala úměrou na základě absorbance standardního séra o
známe koncentraci imunoglobulinů.
4.2.1.5 Stanovení lysozymu fotometricky
Princip: Při enzymatické fotometrické metodě využíváme vlastnosti lysozymu
lyzovat Micrococcus lysodeikticus. Toto se projeví snížením zákalu, který měříme
fotometricky (RICHTER a PROCHÁZKOVÁ 1986).
Provedení: Smíchalo se 250 μl naředěného nebo koncentrovaného séra a 1500 μl
bakteriální suspenze. Směs se inkubovala 45 min. při 37 ºC. Po inkubaci se reakce
zastavila přidáním 100μl 3,5N KOH. Vzorky se měřily fotometricky při vlnové délce
540 nm proti fosfátovému pufru. Aktivita lysozymu je nepřímo úměrná extinkci.
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4.2.1.6 Stanovení cirkulujících imunokomplexů
Princip: Test je založen na selektivní precipitaci rozpustných komplexů antigen
– protilátka za přítomnosti některých polymerů (HAŠKOVÁ 1986).
Provedení: Čerstvé sérum se smíchalo s borátovým pufrem, přidal se
polyetylenglykol a inkubovalo se 60 min. při pokojové teplotě. Fotometricky se měřil
rozdíl v propustnosti světla mezi vyšetřovaným a slepým vzorkem.
4.2.1.7 Test blastické transformace lymfocytů z izolovaných mononukleárů
Princip: Některé látky (phytohemaglutinin, concanavalin A, bakteriální
lipopolysacharidy aj.) jsou schopné nespecificky aktivovat lymfocyty a převádět je
z klidové formy do formy blastické. Mitotická aktivita se zjišťuje pomocí detekce míry
zabudování (inkorporace) nukleové báze thymidinu značeného radioaktivním vodíkem
do nově tvořených nukleových kyselin. Poměr mezi inkorporaci stimulovaných a
nestimulovaných kultur vyjadřuje tzv. stimulační index. Tato metoda detekce
aktivovatelnosti lymfocytů byla u psů několikrát použita (TOMAN a kol. 1998,
FALDYNA a kol. 2001b).
Provedení: Heparinizovaná krev byla smíchána s kultivačním médiem (RPMI
1640, Sigma), 5 ml směsi bylo navrstveno ve sterilních zkumavkách na 3 ml
gradientního roztoku (roztok o specifické hmotnosti 1,077 – Telebrix N 380, Léčiva
Praha, Česká republika a Ficoll 400, Pharmacia, Švédsko). Po odstředění se prstenec
mononukleárních buněk, který se nacházel na rozhraní gradientního roztoku a média,
přenesl do nové zkumavky. Po opakovaném proplachu v kultivačním médiu byla
detekována hustota suspenze a pomocí trypanové modři stanovena životnost buněk. 20
μl mitogenů – pyhtohaemaglutinin (PHA, 40 μg/ml, Murex Biotech, Ltd., Kent, U.K.),
concanavalin A (ConA, 10 μg/ml, Pharmacia Biotech AB, Švédsko), pokeweed mitogen
(PWM, 10 μg/ml, Sigma-Aldrich Chemie, Německo) – bylo nakapáno v triplikátech do
mikrotitrační plotny. Jeden triplikát byl ponechán bez mitogenů pro detekci spontánní
aktivity. Následně bylo přidáno 200 μl buněčné suspenze. Destičky byly kultivovány tři
dny při 37 ºC a 5 % CO2. Dvacet hodin před ukončením kultivace bylo k buněčným
kulturám přidáno značené médium (5 μCi/ml). Po skončení kultivace byly buňky
přeneseny na sklolaminátový papír. Jednotlivé terčíky papíru, které odpovídaly
jednotlivým jamkám mikrotitrační destičky, byly přeneseny do měřících zkumavek a
byla k nim přidána scintilační tekutina. Intenzita inkorporace thymidinu s radioaktivním
vodíkem byla detekována na scintilačním spektrofotometru (Packard Tricarb CA 1600,

81

Camberra-Packard Instruments). Výsledek byl vyjádřen jako počet záblesků za minutu
– CPM (counts per minute) jednotlivých vzorků. Stupeň stimulace byl vyjádřen jako
stimulační index, tj. poměr CPM stimulovaných a nestimulovaných kultur.
4.2.1.8 Průtoková cytometrie
Princip: Lymfocyty (podobně jako i jiné buňky) mají na svém povrchu celou
řadu receptorů, pomocí nichž komunikují se svým okolím, tj. s jinými buňkami,
protilátkami, interleukiny, mezibuněčnou hmotou atd. a mají tak zásadní význam pro
jejich aktivaci a účast v různých imunitních dějích. Podle funkční charakteristiky jsou
jednotlivé buňky vybaveny různou sadou receptorů, a toho může být využito i pro jejich
rozlišování, protože určité receptory jsou charakteristické pro celou subpopulaci buněk.
Při detekci se využívá monoklonálních protilátek proti jednotlivým receptorům, které
jsou v daném kroku značeny fluorescenčním konjugátem namířeným proti myšímu
imunoglobulinu.
Provedení: Ve studii byla použita nepřímá metoda barvení vzorku v plné krvi
(FALDYNA a kol. 2001a) 50 μl krve bylo inkubováno s příslušnými monoklonálními
protilátkami po dobu 15 min. při laboratorní teplotě. Po odstranění erytrocytů
hemolytickým činidlem (8,26 g NH4Cl, 1 g KHCO3 a 0,036 g Na4EDTA v 1 litru
destilované vody), odstředění a odstranění supernatantu bylo do zkumavek se přidáno
50 μl isotypově-specifického konjugátu (GAM IgG1-FITC a GAM IgG2a-PE, Southern
Biotechnology Assoc.). Po 20 min. inkubaci v lednici se buněčné suspenze propláchly
proplachovacím roztokem (PBS obsahující 0,2 % želatiny, 1 g NaN3 a 1,84 g Na4EDTA
v 1 litru, všechny reagencie Sigma). Vzorky byly změřeny na průtokovém cytometru
FACS Calibur (Becton Dickinson, Mountain View, CA) řízeném softwerem
CELLQuest™. V každém vzorku bylo změřeno 10 000 buněk.

4.3 Statistická analýza
Rozdíly mezi psy s hlubokou pyodermií a kontrolami (zdravými psy) byly
zjišťovány t-testem, který byl doplněn o test rovnosti variancí srovnávaných výběrů.
V případě, že se variance výběrů nerovnaly, byla jako test signifikance použita
Welchova analýza rozptylu. Procentuální rozdíly byly testovány neparametrickým
testem Wilcoxona. Dále jsem prošetřil, do jaké míry je skupina psů s hlubokou
pyodermií homogenní z hlediska již předchozí léčby steroidy. Vzorek (n = 25)
nemocných psů byl rozdělen na skupinu již dříve léčenou (n = 14) z toho (n = 9)
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léčených glukokortikoidy aplikovanými minimálně 4 až 6 týdnů před odběrem krevních
vzorků a skupinu psů léčených poprvé (n = 11). Obě skupiny psů byly srovnány
s kontrolní skupinou (n = 10) psů bez kožních problémů. V tomto případě jsem použil
k testování globální hypotézy, že všechny srovnávané výběry (průměry) se sobě rovnají,
analýzu rozptylu. V případě nerovnosti variancí (heteroskedasticita) byla použita opět
Welchova modifikace analýzy rozptylu. V případě nerovnosti průměrů (tj. zamítnuté
H0), jsem dále testoval rozdíly mezi průměry Dunnettovým testem, který je navržen
specificky pro porovnávání rozdílů vzhledem ke kontrolní skupině. Data typu proporcí
(např. hodnoty diferenciálního obrazu) byla analyzována opět pomocí neparametrického
Kruskal-Wallisova testu pro porovnávání více jak dvou výběrů. Vztah dvou
kvantitativních proměnných byl analyzován metodou lineární regrese. Heterogenita
sledovaných parametrů u psů byla analyzována Hierarchickou shlukovou analýzou
Wardova metoda. Pro veškerá statistická šetření byl použit program JMP (SAS Institute
Inc. 2005).
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5 VÝSLEDKY
5.1 Zhodnocení klinické symptomatologie
Ve sledovaném období jsme na naší klinice vyšetřili celkem 4230 psů a z toho
648 psů s kožními problémy, ze kterých bylo vybráno (n = 29) psů s hlubokou
pyodermii s typickými klinickými kožními změnami pro hlubokou pyodermii (Obr. 1 –
18 v obrazové příloze).
V naší studii z 29 testovaných psů s hlubokou pyodermií bylo náhodně
bakteriologicky vyšetřeno 10 psů. U 7 byl diagnostikován Staphylococcus intermedius
(70 %), v 1 případě E. coli, v 1 případě Streptococcus spp. a v 1 případě Actinomyces. U
celé skupiny 29 psů byla sledována hladina trombocytů a u 9 případů (31 %) bylo
rozmezí hodnot od 28.109/l do 70.109/l tzn. pod rozmezím referenčních hodnot
diagnostikována jako trombocytopenie.

5.2 Krevní a imunologické parametry
U vybrané skupiny (n = 25) psů s hlubokou pyodermií jsme provedli následující
vyšetření před zahájením vlastní terapie. V porovnáním s kontrolami (Tab. 4).
vykazovali všichni psi s hlubokou pyodermií signifikantní (absolutní i relativní) snížení
lymfocytů a relativní zvýšení neutrofilů. Absolutní počty leukocytů nebyly signifikantně
změněny.
Tab. 4. Průměrné absolutní a relativní počty leukocytů (± směrodatná odchylka) u kontrolní skupiny (zdravých psů) a
psů s hlubokou pyodermií (nemocní) před zahájením terapie.
Kontrola
Parametr

Nemocní

Jednotky

(n = 10)

(n = 25)

t/Z*

P

Leukocyty

109/l

11,3 ± 1,7

12,3 ± 1,0

0,54

0,60

Lymfocyty
Neutrofily

109/l
109/l

3,3 ± 1,3
6,8 ± 1,5

2,4 ± 0,9
8,4 ± 0,9

2,28
1,14

0,029
0,26

Monocyty
Eosinofily

109/l
109/l

0,5 ± 0,2
0,6 ± 0,1

0,6 ± 0,1
0,5 ± 0,1

0,68
1,59

0,50
0,12

Lymfocyty
%
29,0 ± 2,7
22,4 ± 1,7
2,13
0,041
Neutrofily
%
61,0 ± 2,7
68,0 ± 1,7
2,54
0,015
Monocyty
%
4,2 ± 0,7
4,6 ± 0,5
0,49
0,62
Eosinofily
%
6,1 ± 0,9
4,2 ± 0,6
1,67
0,10
*Statistická významnost rozdílů mezi průměry u absolutních hodnot byla hodnocena t-testem (statistika t), u
relativních počtů byl aplikován test Wilcoxona s použitím normální aproximace (statistika Z). P indikuje p-hodnoty
asociované se statistikami.
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U všech sledovaných psů (n = 25) s hlubokou pyodermií jsme průtokovou cytometrií
prokázali statisticky významné zvýšení relativních hodnot CD3+ T-lymfocytů a CD8+
Tc-lymfocytů ve srovnání s kontrolami (Tab. 5). Naopak ke snížení došlo u relativních
hodnot CD21+ B-lymfocytů. Detailnější analýza pomocí Dunnettova testu, která
porovnávala kontroly se psy léčenými a neléčenými glukokortikoidy 4 – 6 týdnů před
odběrem, ukázala nižší relativní hodnoty CD4+ Th-lymfocytů (P = 0,048) u psů (n = 9)
léčených glukokortikoidy. Neparametrickým testem Wilcoxona jsme v daném případě
prokázali jen marginální signifikanci rozdílů mezi psy s pyodermií a kontrolou
s tendencí zvýšení relativní hodnoty CD4+ Th-lymfocytů (P = 0,067) u psů s pyodermií.
V ostatních parametrech nebyly u lymfocytů zjištěny signifikantní rozdíly.

Tab. 5. Průměrné absolutní a relativní hodnoty CD znaků lymfocytů (± směrodatná odchylka) stanovených metodou
průtokové cytometrie u psů s hlubokou pyodermií (nemocných) a kontrolních psů před zahájením terapie.
Kontrola
Nemocní
Buňky
CD znaky
Jednotky
(n = 10)
(n = 25)
t/Z*
P
T- lymfocyty CD3+
%
64,5 ± 22
83,5 ± 11
3,29
0,0025
Th- lymfocyty CD4+
%
40,5 ± 12
47,3 ± 8
1,90
0,067
Tc- lymfocyty CD8+
%
14,0 ± 6
20,8 ± 9
2,12
0,041
DP- lymfocyty CD4+8+
%
0,9 ± 0,5
1,4 ± 1
2,42
0,13
NK lymfocyty CD3-8+
%
0,4 ± 0,3
0,3 ± 0,3
0,63
0,53
γδ-TCR lymf.
γδTCR+
%
2,6 ± 1
3,2 ± 2,3
0,88
0,39
B- lymfocyty CD21+
%
34,0 ± 21
20,2 ± 9
2,10
0,011
T/B lymfocytů CD3+/CD21+
poměr
3,4 ± 2,8
5,4 ± 3,7
1,51
0,14
Th/Tc
CD4+/CD8+
poměr
3,3 ± 1,2
2,7 ± 1,3
1,14
0,26
T- lymfocyty CD3+
106/l
1850 ± 550
2057 ± 845
0,71
0,49
Th- lymfocyty CD4+
106/l
1187 ± 360
1168 ± 509
0,11
0,92
6
Tc- lymfocyty CD8+
10 /l
393 ± 130
474 ± 207
1,13
0,27
DP- lymfocyty CD4+8+
106/l
24,8 ± 13,3
33,9 ± 25,4
1,06
0,30
NK- lymfocyty CD3- 8+
106/l
13,7 ± 8,9
8,5 ± 7,3
1,76
0,09
γδ -TCR lymf. γδTCR+
106/l
71,1 ± 40,5
89,2 ± 81,5
0,66
0,51
B- lymfocyty CD21+
106/l
1131 ± 1087
582 ± 538
1,52
0,16
*Statistická významnost rozdílů mezi průměry u absolutních hodnot byla hodnocena t-testem (statistika t), u
relativních počtů byl aplikován test Wilcoxona s použitím normální aproximace (statistika Z). P indikuje p-hodnoty
asociované se statistikami.

Hodnoty

chemiluminescenčního

testu

měřící

metabolickou

aktivitu

fagocytujících neutrofilů prostřednictvím vznikajících reaktivních radikálů kyslíků se
pohybovaly ve fyziologickém rozmezí. Nemocní a zdraví psi se statisticky významně
nelišili v parametrech indikujících míru fagocytózy, i když u psů s hlubokou pyodermií
měla fagocytární aktivita zvyšující se tendenci. (Tab. 6).
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Tab. 6. Průměrné absolutní a relativní hodnoty fagocytózy, spontánní a aktivní chemiluminescence (± směrodatná
odchylka) u psů s hlubokou pyodermií a kontrol před zahájením terapie.
Kontrola
Nemocní
Parametr
Jednotky
(n = 10)
(n = 25)
t/Z
P
Fagocytóza rel.
%
69 ± 5
73 ± 3
0,74
0,47
Fagocytóza abs.
106/l
4973 ± 1056
6580 ± 668
1,28
0,21
Chl.* – spont. B
mV
2,4 ± 0,9
3,2 ± 0,5
0,83
0,42
Chl. – aktiv. B
mV
74,8 ± 11,9
89,7 ± 7,5
1,06
0,30
SI M**
SI
57,3 ± 12,9
41,8 ± 8,2
1,03
0,31
SI I***
SI
68,4 ± 9,7
47,8 ± 6,1
1,78
0,08
*Chl. - chemiluminescence spontánní, aktivní, **SI M- stimulační index (maxima), ***SI I- stimulační index
(integrál).

Nemocná zvířata vykazovala nižší hodnoty CIK (Tab. 7, Obr. 1a). Hladiny CIK byly
podmíněny věkem zvířat a tato závislost byla odlišná u zdravých a nemocných psů
(interakce CIK × věk, F1,31 = 6,81, P = 0,014). Zatímco u zdravých jedinců hodnoty
výrazně klesaly s věkem, u nemocných jedinců byly nízké u všech věkových kategorií
(Obr. 1b). Odlišné hodnoty proto platí pouze pro mladší psy. Ostatní sérologické
parametry nevykazovaly statisticky významné rozdíly mezi nemocnými a zdravými
zvířaty (Tab. 7).

Tab. 7. Průměrné hodnoty sérologických faktorů (± směrodatná odchylka) zdravých a nemocných psů s hlubokou
pyodermií před zahájením terapie.

Parametr

Jednotky

Celková bílkovina
g/l
Imunoglobuliny
g/l
CIK*
arab. j.
Lysozym
g/l
*CIK - Cirkulující imunokomplexy.

Kontrola
(n = 10)

Nemocní
(n = 25)

77,9 ± 4,1
7,4 ± 0,8
50 ± 8
2,4 ± 1,2

75,8 ± 2,6
8,4 ± 0,5
20 ± 5
5,1 ± 0,8

t
0,43
1,16
3,02
3,40

P
0,43
0,25
0,0049
0,07

V naší studii byla prokázána signifikantně snížená aktivita lymfocytů v testu blastické
transformace a to jak nestimulovanou tak i stimulovanou PHA, ConA a PWM lekniny
(Tab. 8).
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Tab. 8. Průměrné hodnoty (± směrodatná odchylka) vybraných parametrů charakterizujících blastickou transformaci
nestimulovaných a stimulovaných lymfocytů u kontrolních a nemocných psů před zahájením terapie.
Kontrola
Nemocní
Parametr
Jednotky
(n = 10)
(n = 25)
Nestimulované
CPM*
221 ± 35,3
133±22,3
Stimulované s
PHA
CPM
7893 ± 1436
3663 ± 909
ConA
CPM
9732 ± 1704
5773 ± 1078
ConA
CPM
55801 ± 1188
12257 ± 1762
PWM
CPM
5069 ± 813
2565 ± 536
PHA
SI
34,7 ± 10
30,0 ± 6,3
ConA optim.
SI
49,3 ± 7,9
46,4 ± 12,5
ConA suboptim. SI
57,1 ± 9,3
47,8 ± 6,3
PWM
SI
24,0 ± 3,2
22,5 ± 4,9
*CPM (counts per minute) - počet záblesků za minutu. SI - stimulační index.

60

t
2,125

P
0,042

2,488
1,963
3,035
2,571
0,394
0,190
0,830
0,261

0,018
0,058
0,0049
0,015
0,695
0,849
0,412
0,795
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Obr 1. a) Hladiny CIK (cirkulujících imunokomplexů) u nemocných a kontrolních psů. b) Závislost hladiny CIK na
věku u skupiny zvířat s pyodermií (tmavé body) a kontrolní skupiny (bílé body). Čáry naznačují hodnoty
předpověděné statistickým modelem (pyodermie: plná čára, kontrola: tečková čára).

5.3 Dynamika imunitní odpovědi v průběhu terapie
Psi s hlubokou pyodermií byli rozděleni do skupiny (n = 10) u kterých byly
sledovány imunologické parametry před zahájením léčby, v průběhu a po ukončení
terapie. Jeden pes uhynul v průběhu terapie (novotvar na mléčné žláze). Psi nemocní
hlubokou pyodermií vykazovali značnou proměnlivost v dynamice imunitní odpovědi
v průběhu léčby. Absolutní i relativní počty lymfocytů na počátku léčby a v jejím
průběhu kolísaly u jednotlivých zvířat zcela nekonzistentním způsobem (Obr. 2 a 3).
Různorodá dynamika imunitních odpovědí na terapii antibiotiky a imunomodulátory u
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psů s hlubokou pyodermií svědčí o velké nesourodosti vyšetřovaného souboru psů,
která je logickým důsledkem rozdílů vlivu více faktorů (např. nejednotná primární nebo
sekundární etiologie, různé doby zachycení akutní fáze choroby a její léčby, vlivy
plemene, hmotnosti, pohlaví, věku apod.). Například průměrné absolutní i relativní
počty lymfocytů se nachází převážně uvnitř 95 % intervalu spolehlivosti pro průměr
stanovený u kontrolních zvířat (Obr. 2 a 3). Obdobná nekonzistentní dynamika
odpovědi byla pozorována i u dalších parametrů, jako jsou test fagocytózy, test blastické
transformace,

stanovení

hladiny

celkových

imunoglobulinů,

cirkulujících

imunokomplexů a lysozymu (Tab. 9 až 14). Toto zjištění naznačuje, že hodnoty u
nemocných zvířat příliš nevybočují z fyziologického rozmezí.
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Obr.2. Dynamika změn v absolutních počtech T-lymfocytů (a), Th-lymfocytů (b), Tc-lymfocytů (c), NK-lymfocytů
(d), γδ TCR-lymfocytů (e) a B-lymfocytů (f) na počátku (I.), v průběhu léčby (II., 4. – 6. týden) a po ukončení léčby
(III., 10. – 12. týden od zahájení léčby) hluboké pyodermie psů. Červeně jsou vyznačeny hodnoty u kontrolní skupiny
(čárkovaně – průměr, tečkovaně – 95% meze spolehlivosti). Kroužky ukazují průměrné hodnoty (n = 9) u nemocných
psů
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Tab. 9. Dynamika změn průměrných absolutních (109/l) a relativních (%) hodnot leukocytů (± směrodatná odchylka) u
nemocných psů s hlubokou pyodermií před zahájením léčby (I. odběr), v průběhu léčby 4. – 6. týden (II. odběr) a po
ukončení léčby 10. – 12. týden (III. odběr) v porovnání s kontrolami (zdravými psy) bez klinických příznaků kožních
onemocnění.
Parametr

109/l (%)

I. odběr (n = 9)

II. odběr (n = 9)

III. odběr (n = 9)

Kontrola (n = 10)

Leukocyty

Abs.± SD*

12,9 ± 3,6

11,7 ± 5,5

10,5 ± 2,5

11,3 ± 1,7

Lymfocyty

Abs.± SD

2,5 ± 0,9

3,2 ± 2,0

3,0 ± 1,1

3,3 ± 1,3

Rel. ±SD

21 ± 9

30 ± 13

29 ± 10

29 ± 6

Neutrofily

Monocyty

Eosinofily

Abs.± SD

9,1 ± 3,7

7,6 ± 5,7

6,6 ± 2,2

6,8 ± 1,5

Rel. ± SD

68 ± 10

62 ± 13

62 ± 9

61 ± 5

Abs.± SD

0,8 ± 0,6

0,4 ± 0,3

0,4 ± 0,2

0,5 ± 0,2

Rel. ± SD

5±3

4±2

4±2

4±2

Abs.± SD

0,6 ± 0,3

0,5 ± 0,3

0,5 ± 0,5

0,6 ± 0,1

Rel. ± SD
5±3
4±3
4,2 ± 3,5
6,0 ± 3,1
*Abs.± SD – absolutní hodnota ± směrodatná odchylka. Rel. ± SD – relativní hodnota ± směrodatná odchylka.

Tab. 10. Dynamika změn průměrných absolutních (106/l) a relativních (%) hodnot CD znaků (± směrodatná odchylka) před
zahájením léčby(I. odběr), v průběhu léčby 4. – 6. týden (II. odběr) a po ukončení léčby 10. – 12. týden (III. odběr) u psů s
s hlubokou pyodermií a porovnání s kontrolami.
Buňky

106/ (%)

T-lymfocyty CD3+

Abs.± SD
Rel.± SD

2190 ± 846
86 ± 9

Th-lymfocyty CD4+

Abs.± SD
Rel. ± SD

Tc-lymfocyty CD8+

I. odběr (n = 9)

II. odběr (n = 9)

III. odběr (n = 9)

Kontrola (n = 10)

1663 ± 614
64 ± 27

2254 ± 1112
76 ± 26

1930 ± 420
65 ± 22

1241 ± 520
49 ± 7

990 ± 377
38 ± 16

1296 ± 753
42 ± 15

1242 ± 295
41 ± 12

Abs.± SD
Rel. ± SD

480 ± 231
20 ± 8

439 ± 242
17 ± 12

616 ± 371
22 ± 13

408 ± 97
14 ± 6

DP-lymfocyty CD4+8+

Abs.± SD
Rel. ± SD

40 ± 29
1,5 ± 1

17 ± 12
0,7 ± 0,7

25 ± 21
0,8 ± 0,5

27 ± 10
0,9 ± 0,5

NK-lymfocyty CD3-8+

Abs.± SD
Rel. ± SD

8±7
0,3 ± 0,2

14 ± 17
0,5 ± 0,5

13 ± 10
0,4 ± 0,3

14 ± 9
0,4 ± 0,3

γδ-TCR+ -lymfocyty

Abs.± SD
Rel. ± SD

101 ± 91
3,9 ± 3

88 ± 97
2,8 ± 2,6

100 ± 94
3,2 ± 2

82 ± 39
2,6 ± 1,1

B-lymfocyty CD21+

Abs.± SD
Rel. ± SD

455 ± 207
19 ± 8

1520 ± 1848
37 ± 25

819 ± 802
27 ± 20

1330 ± 1178
34 ± 21
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Tab. 11. Dynamika změn průměrných relativních a absolutních hodnot aktivit fagocytózy a spontánní a aktivní
chemiluminescenci (± směrodatná odchylka) před zahájením léčby (I. odběr), v průběhu léčby 4. – 6. týden (II.
odběr) a po ukončení léčby 10. – 12. týden (III. odběr) u psů s hlubokou pyodermií a porovnání s kontrolami.
Parametr
Jednotky I. odběr (n = 9)
Fagocytóza – relat.
%
71 ± 14
Fagocytóza – abs.
106/l
6812 ± 3229
Chl. – spont. B*
mV
2,4 ± 1,5
Chl. – aktiv. B
mV
76,0 ± 41,0
*Chl. - chemiluminiscence spontánní.

II. odběr (n = 9)
77 ± 14
6088 ± 4401
2,2 ± 1,5
77,6 ± 19,4

III. odběr (n = 9)
75 ± 13
5233 ± 1854
3,7 ± 2,6
67,1 ± 18,1

Kontrola (n = 10)
69 ± 5
4973 ± 1056
2,39 ± 0,85
74,82 ± 11,9

Tab. 12. Dynamika změn průměrných hodnot vybraných sérologických faktorů (± směrodatná odchylka) před
zahájením léčby (I. odběr), v průběhu léčby 4. – 6. týden (II. odběr) a po ukončení léčby 10. – 12. týden (III. odběr)
u psů s hlubokou pyodermií a porovnání s kontrolami.
Parametr
Celková bílkovina
Imunoglobuliny
CIK
Lysozym

Jednotky
g/l
g/l
arab,j.
g/l

I. odběr (n = 9)
79,8 ± 15,0
8,8 ± 1 ,9
32 ± 3 4
4,2 ± 3,1

II. odběr (n = 9)
71,9 ± 7,8
7,7 ± 2,1
47 ± 31
2,9 ± 1,6

III. odběr (n = 9)
77,4 ± 11,1
7,6 ± 1,8
51 ± 53
2,1 ± 1,2

Kontrola (n = 10)
77,9 ± 4,1
7,4 ± 0,8
49,4 ± 8,2
2,4 ± 1,2

Tab. 13. Dynamika změn průměrných hodnot CPM (SI) (± směrodatná odchylka) vybraných parametrů charakterizujících
blastickou transformaci lymfocytů před zahájením léčby (I. odběr), v průběhu léčby 4. – 6. týden (II. odběr) a po ukončení
léčby 10. – 12. týden (III. odběr) u psů s hlubokou pyodermií a porovnání s kontrolami.
Parametr

I. odběr (n = 9)

II. odběr (n = 9)

III. odběr (n = 9)

Kontrola (n = 10)

Nestim. lymf*.
Stim. lymf. s**
PHA

CPM ± SD

87 ± 45

269 ± 162

249 ± 138

221 ± 35

CPM ± SD
SI ± SD

2357 ± 1701
28 ± 14

5565 ± 4248
19 ± 10

9264 ± 5934
40 ± 18

3663 ± 909
35 ± 10

ConA.
ConA optim.

CPM ± SD
SI ± SD

3197 ± 2034
38 ± 14

10339 ± 6500
40 ± 22

15186 ± 10944
61 ± 24

9732 ± 1704
46 ± 13

ConA.
ConA suboptim.

CPM ± SD
SI ± SD

4701 ± 3168
49 ± 25

12359 ± 8895
43 ± 20

17280 ± 13858
68 ± 33

5801 ± 1188
57 ± 9

CPM ± SD
1767 ± 1260
6166 ± 4375
2565 ± 536
4608 ± 3110
SI ± SD
31 ± 10
17 ± 5
25 ± 13
24 ± 3
*Nestimulované lymfocyty (test blastické transformace), **Stimulované lymfocyty (PHA, ConA, PWM – mitogeny).
PWM

U dvou psů (boxer a kříženec) v rámci skupiny sledovaných psů (n = 9)
s hlubokou pyodermií byl odlišný průběh imunitní odpovědi na terapii a to jak v rámci
skupiny sledovaných psů tak i navzájem (Tab.14). U obou psů byla před zahájením
léčby diagnostikována lymfopenie. Jedinci ve skupině psů s recidivující hlubokou
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pyodermií byli léčeni antibiotiky a imunomodulátory. Za dva až tři měsíce došlo
k recidivě.
Pes 1. – kříženec (M., 4 roky). Absolutní (abs.) počty leukocytů byly před
zahájením léčby ve fyziologickém rozmezí a v průběhu léčby antibiotiky a
imunomodulátory (Ceporex® v kombinaci s Baypamune®) došlo k leukocytóze (P =
0.001) a to v důsledku abs. neutrofilie a abs. a relativní (rel.). lymfopenie (tj.
absolutního snížení Th-, Tc-, B-lymfocytů) (Tab. 14). Taktéž došlo k signifikantnímu
snížení fagocytární aktivity. Signifikantně zvýšená počáteční hodnota celkové bílkoviny
(CB) a imunoglobulinů (Ig) se po zahájení léčby vrátila k normě. NK-lymfocyty byly na
počátku léčby signifikantně snížené, postupně během léčby docházelo ke zvyšování abs.
počtu NK-lymfocytů. Nulová hodnota CIK před léčbou se v průběhu léčby signifikantně
zvýšila a po ukončení opětovně poklesla. Po ukončení léčby došlo k přechodnému
klinickému zlepšení s následujícím imunologickým stavem: leukocyty byly v normě,
přetrvávala lymfopenie, neutrofily byly v normě i přes zvýšenou fagocytární aktivitu.
Th- a Tc-lymfocyty byly v normě, B-lymfocyty byly snížené, Ig vykazovaly mírně
vzestupnou tendenci, CIK byly snížené, ale v normě. Byla snížena blastická aktivita
nestimulovaných lymfocytů a lymfocyty stimulované mitogeny se vrátili do normálního
rozmezí. Po dvou měsících došlo k recidivě. Jednou s možných primárních příčin
onemocnění s klinickými příznaky hluboké pyodermie v souvislosti s léčbou
imunomodulátory a antibiotiky a dynamice imunitní odpovědi se jeví autoimunitní
onemocnění (Obr. 2 v obrazové příloze).
Pes 2. – boxer (F., 9 roků). Na počátku terapie abs. leukocytóza a abs.
lymfopenie, která se během terapie změnila v abs. lymfocytózu, neutrofilii s postupným
návratem k fyziologickým hodnotám při ukončení léčby (Tab.14). Absolutní počty Tha Tc-lymfocytů vykazují mírně lineární vzestup a rel. hodnoty Tc-lymfocytů
signifikantně poklesly v první fázi léčby v důsledku signifikantního vzestupu abs.
hodnot B-lymfocytů (P = 0,001). Po ukončení léčby došlo k návratu k původním
hodnotám. NK-lymfocyty byly na počátku léčby s nulovou hodnotou a postupně
docházelo ke zvyšování abs. počtu a návratu k fyziologickým hodnotám. Nízká
blastická aktivita na počátku léčby u nestimulovaných a stimulovaných lymfocytů se
signifikantně během terapie zvýšila. Po dvou měcících došlo k opětovné recidivě.
Možnou primární příčinou hluboké pyodermie podle klinických příznaků a podle
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imunitní odpovědi během terapie se jeví imunodeficience s větším postižením
specifické humorální imunity (Obr. 14 v obrazové příloze).
Heterogenitu souboru psů s hlubokou pyodermií jsme sledovali také pomocí
shlukové analýzy (SA) metodou tzv. hierarchické analýzy, která rozdělila psy do tří
skupin (shluků) podle největší podobnosti všech sledovaných parametrů, které jsou
znázorněny na dendogramu (Obr.4). Zcela osamoceně byl jeden pes (boxer) a
diametrálně odlišný v imunitních reakcích byl nejvzdálenější pes (kříženec) v jiném
shluku (Obr.4). V barevné mapě dendogramu lze najít informaci o rozdílech a
podobnostech v jednotlivých sledovaných parametrech. Odstíny barev v každém řádku
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Obr.3. Dynamika změn v relativních (%) počtech (CD3+) T-lymfocytů (a), (CD4+) Th-lymfocytů (b), (CD8+)Tclymfocytů (c), (DC3-8+) NK-lymfocytů (d), γδ TCR-lymfocytů (e) a (CD21+) B-lymfocytů (f) na počátku léčby (I.),
v průběhu léčby (II., 4. – 6. týden) a po ukončení léčby (III., 8. – 10. týden od zahájení léčby) hluboké pyodermie psů.
Červeně jsou vyznačeny hodnoty u kontrolní skupiny (čárkovaně – průměr, tečkovaně – 95% meze spolehlivosti).
Kroužky ukazují průměrné hodnoty (n = 9) u nemocných psů.
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Tab. 14. Dynamika imunitní odpovědi před zahájením léčby (I. odběr), v průběhu léčby 4. – 6. týden (II. odběr) a po
ukončení léčby 10. – 12. týden (III. odběr) u vybraných psů s hlubokou pyodermií a kontroly.
Parametr
Odběr

Jednotky

Kříženec (M., 4 roky)
I.
II.
III.

Boxer (F., 9 roků)
I.
II.
III.

Kontrola
± SD

Leukocyty
Lymfocyty

109/l
109/l

12,0
2,1

25,0
0,9

12,2
1,9

19,8
1,6

14,2
7,4

12,4
2,2

Neutrofily
Monocyty
Eosinofily
Lymfocyty
Neutrofily
Monocyty
Eosinofily

109/l
109/l
109/l
%
%
%
%

9,2
0,2
0,5
17,5
76,5
1,5
4,5

22,5
0,6
1,0
3,5
90
2,5
4

8,2
0,6
1,4
16
67,5
5
11,5

16,0
2,2
0
8
81
11
0

5,9
0,5
0,4
52,5
41,5
3,5
2,5

9,7
0,4
0,1
18
78,5
3
0,5

6,8
0,5
0,6
29
61
4,1
6

T-lymfocyty (CD3+)

106/l

1791

646

1472

1046

1624

Th- lymfocyty (CD4+)
Tc-lymfocyty (CD4-8+)

106/l
106/l

1090
257

435
100

1072
324

656
246

995
374

DP-lymfocyt. (CD4+8+)
NK-lymfocyt. (CD3-8+)

106/l
10/6l

27

γδ-TCR
(γδTCR+)
B-lymfocyty (CD21+)

11,2 ±
3,3 ±

1,7
1,3

±
±
±
±
±
±
±

1,5
0,2
0,1
6
4,6
1,7
3,1

1725

1930 ±

420

1029
389

1242 ±
408 ±

295
97

7
7

14
14

27 ±
14 ±

10
9

97

111
513

82 ±
1330 ±

39
1178

3,4
78
46
18
0,6
0,6
5
23

3,3
65
41
14
0,9
0,4
2,6
34

±
±
±
±
±
±
±
±

2,9
22
12
6
0,5
0,3
1,1
21

3
8

18
22

10/6l
10/6l

2
74
404

24
260

103
379

8
0
37
519

T/B
(CD3/CD21)
T-lymfocyty (CD3+)
Th-lymfocyty (CD4+)
Tc-lymfocyty (CD4-8+)
DP-lymfocyt (CD4+8+)
NK-lymfocyt. (CD3-8+)
γδ-TCR
(γδTCR+)
B-lymfocyty (CD21+)

poměr
%
%
%
%
%
%
%

4,4
85
52
12
1,3
0,1
3,5
19

2,5
74
50
11
0,3
0,9
2,7
30

3,9
76
55
17
0,9
1,1
5,3
20

2,0
66
41,4
16
0,5
0
2,3
33

5724
0,3
22
13
5
0,1
0,1
1,3
77

Celková bílkovina
Ig
CIK
Lysozym

g/l
g/l
arab.j.
g/l

107,9
10,9
0
4,8

67,7
8,7
76
3,1

91,7
11,3
8
3,6

67,4
8,2
25
5

67,3
5,3
67
1,2

76,3
5,2
50
1,3

77,9
7,4
50
2,4

±
±
±
±

4,1
0,8
8
1

Fag - absolutní.
Fag - relativní
Chl. - spont B
Chl. - aktiv. B
SI M
SI I

106/l
%
mV
mV
SI
SI

7757
83
2,5
56
23
44

17621
76
2,2
67
31
57

8156
92
5,3
58
11
38

14846
82
4,7
103
25
22

5051
79
1,2
108
831
107

7227
72
2,9
51
18
59

4973
69
2,4
75
57
68

±
±
±
±
±
±

1056
5
0,85
11,9
12,9
9,7

Nestimulované lymf.
Stimulované lymf. s
PHA
ConA
ConA

CPM

19

108

136

65

556

520

221 ±

35

CPM
CPM
CPM

815
949
1239

606
952
1112

5910
10491
13206

262
658
855

6168
15520
25645

11181
18653
19620

3663 ±
9732 ±
5801 ±

909
1704
1188

PWM
PHA
ConA optim.
ConA suboptim.
PWM

CPM
SI
SI
SI
SI

337
43
50
72
22

818
6
9
10
8

5518
44
77
97
41

260
4
10
13
4

10257
11
27
46
18

6010
22
36
38
12

±
±
±
±
±

536
10
13
9
3

2565
35
46
57
24

Uvedení psi (kříženec a boxer) byli vybráni ze skupiny (n = 9) zvířat s hlubokou pyodermií před zahájením léčby, u
kterých bylo naměřeno nejvíce rozdílných hodnot, a došlo u nich k recidivě za 2 až 3 měsíce po ukončení léčby.
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Tc-lymf ocyty(CD8+) abs.
B-lymf ocyty(CD21+) abs.
LYMFO CYTY (%)
PWN (SI )
B-lymf ocyty(CD21+) (%)
Tc-lymf .(CD8+) (%)
MONOCYTY (%)
lysozym (g/ l)
gd-TCR-lymf ocyt y (%)
EO SI NO FI LY (%)
I g (g/ l)
Chl.- spont. B (mV)
DP-lymf . (CD4+8+ ) (%)
NK-lymf . (CD3-8+ ) (%)
T/ B-lymf . (CD3+ /CD21+)
T/ B lymf .(CD3+/ 21+)
NK-lymf . (CD3-8+ ) abs.
NEUTROF ILY (%)
FAGO CYTÓ ZA (%)
CB (g/ l)
T-lymf ocyty(CD3+) (%)
Chl. - akt iv. B (mV)
nest im. lymf .(CPM)
SI M (SI )
SI I (SI )
Th-lymf .(CD4+) (%)
PHA (SI )
ConA 1 (SI )
ConA 2 (SI )
CI K (arab. j. )
DP-lymf . (CD4+8+ ) abs.
gd-TCR-lymf . abs.

Obr. 4. Dendogram psů (n = 9) s hlubokou pyodermií před zahájením léčby. Tři shluky (barevně rozlišené) rozdělují
psy do tří skupin, které vykazují v rámci každé skupiny nejvíce podobných sledovaných imunologických parametrů.
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Hierarchical Clustering

FAGO CYTÓ ZA abs.
LYMFO CYTY abs.
T-lymf ocyty(CD3+) abs.
st im.PWM (CPM)
Th-lymf ocyty(CD4+) abs.
st im. PHA (CMP)
st im.ConA 1(CPM)
st im.ConA 2 (CPM)
MONOCYTY abs.
EO SI NO FI LY abs.

Method =Ward
Dendrogram

Kříženec

Labrador retrívr

Kříženec

Am.kokršpaněl

Zlatý retrívr

Anglický buldok

Rhod.ridgeback

Labrador retrívr

Boxer

LEUKO CYT Y abs.
NEUTROF ILY abs.

5.4 Terapie pyodermie antibiotiky a imunomodulátory
Z celkového počtu 29 sledovaných psů s hlubokou pyodermií bylo 11 léčeno
poprvé, zatímco zbytek tj. 18 psů tvořili jedinci s opakovaným výskytem pyodermie a
byli již dříve léčeni. Psi s prvním výskytem onemocnění byli léčeni pouze antibiotiky
(Ceporex® 30 mg.kg-1 p.o., 1× denně 8. – 10. týdnů) a psi s opakovanou léčbou byli
léčeni antibiotiky (n = 8) a antibiotiky v kombinaci s imunomodulátory (n = 10)
(Ceporex® v kombinaci s Baypamune® aplikovaný 1× týdně i.m. po stejnou dobu jako
antibiotika) (Tab. 10). Z celkového počtu 29 psů s hlubokou pyodermií bylo vyléčeno 22
jedinců (76 %). Po dvou měsících od ukončení léčby byla recidiva ve třech případech u
skupiny psů léčených poprvé a to pouze antibiotiky, kde relativní počet vyléčených se
snížil ze 73 % na 45 %. U skupiny psů s recidivou, léčených taktéž antibiotiky,došlo ke
třem recidivám, relativní počet vyléčených psů se snížil ze 75 % na 38 % a jedna recidiva
byla zaznamenána u skupiny psů s recidivující pyodermií léčených antibiotiky
v kombinaci s imunomodulátory, kde se relativní počet vyléčených psů snížil z 80 % na
70 % (Tab.15). Celková úspěšnost terapie hlubokých pyodermií za dva měsíce byla 52 %
Úspěšnost u skupiny psů s recidivou léčenou antibiotiky a imunomodulátory (Ceporex®
30 mg.kg-1 p.o. 1× denně) s imunomodulátory (Baypamune® 1× týdně i.m.) se zvýšila o
56 % oproti předchozí léčbě antibiotiky (Synulox® 12,5 mg.kg-1 2× denně p.o.) a
glukokortikoidy (Prednison 2 mg.kg-1 1× denně p.o.) v délce podávání 2-3 týdnů.
Tab. 15. Přehled vyléčených psů s hlubokou pyodermií po ukončení léčby a recidivy za 2 měsíce

Parametry
Vyléčeno za 9 – 11 týdnů
Recidiva za 2 měsíce
Vyléčeno celkem

Psi léčeni poprvé
Ceporex®
vyléčeno/n
8/11 (73 %)
3/11 (27 %)
5/11 (45 %)

Psi s recidivou
Ceporex®
vyléčeno/n
6/8 (75 %)
3/8 (38 %)
3/8 (38 %)

Psi s recidivou
Ceporex®+Baypamune®
vyléčeno/n
8/10 (80 %)
1/10 (10 %)
7/10 (70 %)

Celkový počet psů
s pyodermií
vyléčeno/n
22/29 (76 %)
7/29 (24 %)
15/29 (52 %)

Průměrná délka terapie antibiotiky s imunomodulátory byla 9,6 týdne. Nebyly zjištěny
rozdíly v délce léčby mezi pohlavími (t-test samci 9,8 týdne, samice 9,4 týdne, P = 0,51).
Délka srsti a procento postižené plochy kůže neměla vliv na délku léčby (P = 0,79) stejně
jako hmotnost zvířete (P = 0,19). Psi s recidivou (n = 18) byli léčeni Ceporexem ® (n = 8)
a Ceporexem® v kombinaci s Baypamune® (n = 10). Psi s rekurentní hlubokou pyodermií
se uzdravovali o 14 dní později než pacienti s prvním výskytem onemocnění (n = 11),
kteří byli léčeni pouze Ceporexem®. U psů s recidivou byla délka léčby 10,5 týdne a u
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psů s prvním výskytem onemocnění 8,4 týdne (P < 0,001). Doba vymizení pruritu měla
významný prediktivní efekt na celkovou dobu léčby (Obr.5). Dřívější .vymizení pruritu
indikovalo kratší dobu léčby (P = 0,004). Nebyl zjištěn statisticky významný efekt věku
na délku léčby (P = 0,64).
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Obr.5. Závislost délky léčby v týdnech na době vymizení klinických
příznaků pruritu u léčených psů s hlubokou pyodermií
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6 DISKUSE
Hluboké pyodermie v dermatologii psů jsou velmi komplikovaným terapeutickým
problémem, a to jak v průběhu léčby, tak ve výskytu častých exacerbací. Ačkoliv řada
prací naznačuje souvislosti hluboké pyodermie s imunitními procesy především u
plemene německý ovčák (BARTA a TURNWALD 1983, MASON 1991, TOMAN a kol.
1997, 1998, NICKOLOFF a STEVENS 2006), detailní informace o hodnotách
významných imunologických parametrů a jejich dynamických změnách v průběhu terapie
zatím chybí. Mechanismy imunosuprese v patogenezi hluboké pyodermie proto zůstávají
stále nejasné. V předložené práci jsme sledovali parametry buněčné a humorální imunity
u psů s hlubokou pyodermií před zahájením vlastní léčby, v jejím průběhu a po ukončení
léčby. Komplexním imunologickým vyšetřením jsme se pokusili přispět k objasnění
možných příčin častých recidiv hlubokých pyodermií.
U nemocných psů jsme zjistili signifikantní zvýšení relativních hodnot neutrofilů,
které s největší pravděpodobností signalizuje odpověď na přítomnost patogenních
bakterií v kůži. Zjištěné signifikantní zvýšení neutrofilů (případně neutrofilie) a snížení
lymfocytů (případně lymfopenie) koresponduje s dřívějšími nálezy (DENEROLLE a kol.
1998 a TOMAN a kol. 1998) u německých ovčáků. Relativní i absolutní snížení hodnot
lymfocytů může souviset s dočasnou imunosupresivní odpovědí, která se projeví
zpravidla výkyvem T- a B-lymfocytů převážně v rámci referenčních hodnot. Toto zjištění
může být i signálem pro imunodeficitní stav, kde sledované imunologické parametry jsou
zpravidla snížené pod rozmezí referenčních hodnot. Imunologické reakce je obtížné
klinicky rozpoznat ve stádiu akutně probíhající hluboké pyodermie. Relativní lymfopenie
může být způsobena i absolutním nárůstem počtu neutrofilů (DOUBEK a kol. 2003).
Pomocí průtokové cytometrie jsme zjišťovali jednotlivé subpopulace T- a Blymfocytů u psů s hlubokou pyodermií různých plemen (bez německých ovčáků).
CHABANNE a kol. (1995) a DENEROLLE a kol. (1998) prokázali u německých ovčáků
s GSP snížený počet CD4+ Th-lymfocytů, zvýšené CD8+ Tc-lymfocyty a snížený počet
CD21+ B-lymfocytů, a to i u zdravých německých ovčáků, což do značné míry
poukazuje na primární imunodeficitní stav. V naší studii bylo prokázáno signifikantní
zvýšení

relativního

zastoupení

CD3+

T-lymfocytů

a CD8+

Tc-lymfocytů

a

nesignifikantní zvýšení CD4+ Th-lymfocytů a taktéž snížení relativního zastoupení
CD21+ B-lymfocytů. Imunosupresivní stav je charakterizován schopností reagovat na
antigenní podnět (působením bakteriálních toxinů -superantigenů), dočasnou tvorbou
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protilátek nebo buněčnou reakcí (dochází často k imunopatologické reakci I typu, kterou
stimulují T-lymfocyty). T-lymfocyty nevyžadují předchozí primární kontakt a nevzniká
na ně imunitní paměť. Výsledkem imunitní odpovědi na superantigen je imunosuprese s
nadprodukcí cytokinů IL-2. Superantigeny současně stimulují subpopulace CD4+ i CD8+
T-lymfocytů (FOSTER 2004, HNILICA a MAY 2004).
Snížení CD4+ Th-lymfocytů bylo prokázáno pouze ve skupině psů s recidivou, u
které byla ukončena léčba glukokortikoidy 4 – 6 týdnů před odběrem a imunologickou
analýzou krevních vzorků. S největší pravděpodobností u této skupiny psů s recidivující
hlubokou pyodermií došlo k imunosupresivnímu ovlivnění Th-lymfocytů, které
přetrvávalo více jak jeden měsíc. Imunosupresivní léčba kortikosteroidy je v akutní fázi
klinického projevu HP nežádoucí, poněvadž selektivním způsobem zamezí aktivaci T- a
B-lymfocytů, které jsou hlavními nositeli imunitní odpovědi na cizí antigeny, imunitní
pochody proliferace, produkci mediátorů a tvorbu paměťových buněk. Na druhé straně
kortikosteroidy imunosupresí tlumí buňky nespecifické imunity (polymorfonukleáry,
monocyty, makrofágy, NK buňky) a tím oslabují protiinfekční imunitu. Tento fakt lze
vyjádřit tzv. indexem imunitní účinnosti (ISE), který vyjadřuje relativní účinnost inhibice
T- a B-lymfocytů ve vztahu k inhibici elementů nespecifické imunitní odpovědi.
Kortikosteroidy mají malou selektivitu (ISE<1), neboť vedle inhibice T- a B-lymfocytů
také tlumí fagocytární a chemotaktické funkce monocytů a makrofágů. Protikladem je
značně selektivní cyklosporin A (ISE>1), který téměř úplně tlumí iniciální fázi aktivace
T-lymfocytů, ale nespecifickou imunitu téměř neovlivňuje.
Celkové relativní zastoupení T a B-lymfocytů může sloužit k charakterizování
některých

forem

imunodeficiencí

a

autoimunitních

onemocnění.

Stanovení

procentuálního zastoupení CD4+ a CD8+ T-lymfocytů se používá k monitorování stavu
imunitního systému (IS) pacientů s imunodeficiencemi, autoimunitními onemocněními
nebo reakcemi IS. Relativní zastoupení podtřídy CD8+ Tc lymfocytů je často sníženo u
pacientů se SLE. Poměr CD4+ a CD8+ T-lymfocytů je používán k vyhodnocování stavu
imunity u pacientů s podezřením na autoimunitní onemocnění nebo k potvrzení vyvíjející
se autoimunitními poruchy a nebo imunodeficience. Aktivované T lymfocyty (HLADR+) mohou být zvýšené při aktivaci imunitního systému, což může být vyvoláno
prbíhající infekcí.
Autoimunitní onemocnění (SLE) je spojeno s absolutním i relativním poklesem
populace CD8+ Tc-lymfocytů, vyšší relativní hodnotou a menšími absolutními počty
CD4+ Th-lymfocytů. Tato skutečnost nám může pomoci při diferenciální diagnostice
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zjištění možné příčiny vzniku hlubokých pyodermií s recidivujícím charakterem
(CHABANNE a kol. 2000). Během klinického monitorování pacienta má význam
sledování počtu periferních CD4+ Th-lymfocytů. Pokles CD4+ Th-lymfocytů v periferní
krvi je možné detekovat, aniž by byly pozorovány signifikantní hematologické změny a
klinické projevy onemocnění. Tento fakt může sloužit jako diagnostický marker pro
včasnou diagnostiku onemocnění. Tyto analýzy jsou taktéž užitečné při vyhodnocení
účinnosti terapie, protože během druhého měsíce od zahájení léčby je pozorováno
zvyšování počtu CD8+ Tc-lymfocytů, které je signálem dobré imunitní odezvy a reakce
na terapii, narozdíl od zvířat nereagujících na léčbu, kde není žádný signifikantní nárůst
CD8+ Tc-lymfocytů. V tomto případě by se měla zvážit jiná terapie (CHABANNE a kol.
2000). IFNγ je účinný stimulátor cytotoxických buněk s CD8+ znaky (Tc-lymfocyty a
NK-lymfocyty) a zvyšuje schopnost makrofágů likvidovat intracelulární patogeny (DAY
2005).
U diagnostikovaných atopií jako jedné z možných primárních příčin pyodermií by
měla být v první fázi (erytém, pruritus) provedena perorální léčba kortikosteroidy
(cyklosporiny), která navodí stabilizaci membrán žírných buněk a ovlivní tak jejich
degranulaci v neimunosupresivních dávkách, tj. do 0,5 mg.kg-1 živé hmotnosti, aby se
zabránilo sekundárnímu rozvoji bakteriální mikroflóry s projevy akutní fáze onemocnění
a nedošlo k navození stavu klinicky se manifestujících pyodermií. Současně se
doporučuje antiulcerozní a antiosteoporotická terapie (JOHANSSON a kol. 2001).
Diagnóza by měla být stanovena na základě včasné spolupráce mezi veterinárním
lékařem a majitelem zvířete. Při dlouhodobých imunosupresivních dávkách Prednisonu
nad 2 mg/kg 1x denně je nutné sledovat krevní obraz (trombocyty) a jaterní testy
minimálně 1x ročně (WANG a kol. 1999). Rozvinutý proces pyodermie je nutné řešit
pouze antibiotickou léčbou, poněvadž u hlubokých pyodermií je podávání steroidů
kontraindikováno a to snížením počtu CD4+ Th-lymfocytů. Komplikuje se možnost
odhalit primární příčinu onemocnění, což je častým důvodem exacerbujících pyodermií
klasifikovaných jako idiopatické rekurentní hluboké pyodermie. Po zlepšení klinických
příznaků hluboké pyodermie je třeba se zaměřit na terapii primárních příčin, jinak dojde
k exacerbaci. Imunopatologická reakce I. typu (atopie) je popisována jako jedna
z nejčastějších primárních příčin vzniku klinického projevu hluboké pyodermie (CRAIG
2003). MATOUSEK a CAMPBELL (2002) uvádějí, že hnisavé a recidivující pyodermie
kůže bývají provázeny hypersenzitivní reakcí, imunosupresí a endokrinopatií.
HALLIVELL (1989) uvádí, že alergická onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin
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pyodermií u psů. Atopická dermatitida se často projevuje současně s bakteriální
stafylokokovou invazí a bakteriální produkty zvyšují kožní zánět přes časnou
hypersenzitivní reakci (DE BOER a MARSELLA 2001). Naše klinická studie též
naznačuje, že psi s klinickým projevem hluboké pyodermie by mohli mít primární příčinu
atopii, protože splňují minimálně tři z hlavních kriterií: pruritus, typická morfologie a
lokalizace lézí, chronická a rekurentní dermatitis, plemenná predispozice a tři vedlejší
kriteria: rekurentní pyodermie, zvýšená aktivita potních žláz a faciální erytém
(JOHANSSON a kol. 2001). Většinou přijde pacient do ordinace s rozvinutými
nespecifickými chronickými změnami, jako jsou hyperpigmentace, lichenifikace,
alopecie, exkoriace a současně také příznaky mazotoku a pyodermie. V konečném
důsledku to znamená, že aseptická perivaskulární dermatitis přechází v klinicky
manifestovanou pyodermální dermatitis. Diagnóza (AD) stanovením antinukleárních
protilátek (ANA test) je průkazná asi u 25 % atopických psů (GINEL a LUCENA 2001).
Zvýšená nadprodukce IL-4 u atopické dermatitidy může být diagnostickým markerem
pro diferenciální diagnózu dermatitid a případně pro zjištění primární příčiny hluboké
pyodermie. Sekundární infekce, zvláště stafylokoky, ovlivňují průběh kožního
onemocnění (DE BOER 2004) a IgG po intravenózní aplikaci mohou vytvářet alergen Ig
komplexy, které po vzájemné reakci s FcγRIIB a s FcεRI inhibují IgE zprostředkovanou
aktivaci žírných buněk (FOSTER 2004). Nový přístup k léčbě atopií jako primární
příčiny hluboké pyodermie by mohla spočívat právě v regulaci IL-4 anebo intravenózní
aplikaci IgG.
Autoimunitní hypothyreóza je jedna z mnohých příčin dysfunkce štítné žlázy.
Většina hypothyreóz probíhá klinicky bez zánětlivých změn, charakteristických pro
pyodermii a bez pruritu (CRAIG 2003). Mnozí autoři zařazují hypothyreózu do
sekundárních příčin hluboké pyodermie právě z důvodu uvolnění hormonu štítné žlázy
v důsledku probíhajícího zánětu a následné destrukce vlastní žlázy. Tento stav může být
navozen specifickou imunodeficiencí anebo neimunologickými mechanismy. Tento fakt
bude dále předmětem sledování a zkoumání (CRAIG 2003).
CHABANNE a kol. 2000 uvádějí, že nejběžnější imunologickou poruchou psů
s projevy pyodermie je IMT (Immune mediate thrombocytopenia), která je způsobená
vazbou protilátek k povrchu trombocytů končící jejich zrychlenou destrukcí. IMT může
být primární anebo spojena s jinými onemocněními, jako je SLE, parazitární nemoci,
neoplazie, podávání léků apod. V naší studii by trombocytopenie mohla být způsobena
podáváním Prednisonu , který byl aplikován asi jeden měsíc před zahájením vlastní
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léčby. Sledování hladiny trombocytů po ukončení léčby nebylo v naší studii provedeno, a
proto nám chybí srovnání případných změn. Diagnóza IMT musí být potvrzena
identifikací imunoglobulinů vázaných k povrchu krevních destiček, což je problém,
protože přímé testy nezjišťují antidestičkové protilátky. Protilátky vázané na trombocyty
mohou být antidestičkové autoprotilátky, imunitní komplexy vázané Fc receptory
krevních destiček, protilátky vázané na antigeny destiček změněných během nemoci,
anebo protilátky vázané na cizí antigeny absorbované na povrchu destiček (CHABANNE
a kol. 2000).
U probíhajících hlubokých pyodermií psů dochází vždy k nespecifické i
specifické buněčné a humorální imunitní odpovědi na probíhající bakteriální zánět.
Výsledná imunitní odpověď je přímo závislá na výchozím stavu imunitního systému. V
naší studii nebyla změna imunitní odpovědi signifikantní ve všech námi sledovaných
imunologických parametrech. Další studie by se měly zaměřit na sledování hladin
cytokinů jak v periferní krvi, tak přímo v postižené tkáni. Pro imunitní odpověď každé
tkáně jsou velmi významné chemokiny, které regulují přesun imunologicky relevantních
buněčných populací z krevního řečiště do tkání (IL-8) apod. Pro migraci monocytů a
lymfocytů do tkání u probíhající infekce jsou důležité monocytické proteiny (MCP1-5),
zatímco eotaxiny (eotaxin 1-3) budou důležité tam, kde jsou potřebné eosinofily (kožní
hypersensitivita) (DAY 2005).
Utlumení nespecifické imunitní odpovědi především fagocytózy nebylo v naší
studii prokázáno. WISSELINK a kol. (1997) zjistili u psů s chronickou hlubokou
pyodermií výrazně vyšší úroveň fagocytózy než u zdravých psů. Při experimentálním
použití různých koncentrací bakterií i séra nebyl nalezen žádný statisticky významný
rozdíl ve fagocytóze u psů s pyodermií a zdravých psů (CHAMMAS a HAGIWARA
1998). TOMAN a kol. (1998) provedli test s metakrylátovými částicemi u psů s hlubokou
pyodermií různých plemen. Úroveň fagocytózy byla v normě, ale výrazná inhibice
fagocytózy byla zaznamenána u německých ovčáků. Opsonizační efekt séra psů
s hlubokou pyodermií byl výrazně vyšší než u zdravých psů. Nejefektivnější opsonizaci
vykazovala séra od psů s perianální furunkulózou (SHEARER a DAY 1997b). Pro
objasnění patogeneze rekurentní pyodermie je potřeba dalších studií sledujících
dynamiku humorální a buněčné imunitní odpovědi a změny komplementového systému
(CHAMMAS a HAGIWARA 1998). Stejná chemotaxe a fagocytární aktivita neutrofilů u
zdravých psů a psů s recidivující hlubokou pyodermií naznačuje, že za přítomnosti S.
intermedius mohou být psi s hlubokou pyodermií imunokompetentní (schopni odpovědět
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na antigenní podnět) (CHAMMAS a HAGIWARA 1998). Námi zjištěné výsledky
aktivity fagocytózy se shodují s výsledky uvedených autorů. Rozdílnost některých
výsledků uváděná jednotlivými autory mohla nastat použitím různých metodik.
Imunokomplexy se nejčastěji vytvářejí při chronických a rekurentních infekcích,
mohou být přítomny i u zdravých zvířat a při porušení rovnováhy mezi tvorbou nových
imunokomplexů a jejich odbouráváním může dojít k patologickému působení v cílové
tkáni. Imunokomplexy se kumulují v cévách a aktivují komplement s následným
poškozením tkáně (THEOFILOPOULOS a DIXON 1979). DE BOER (1988) uvádí, že
by tento stav mohl být jednou z příčin recidivující hluboké pyodermie. Imunopatologické
reakce III. typu související se vznikem cirkulujících imunokomplexů (CIK) se jeví jako
jedna z možných predispozic zahájení kaskády kožních reakcí, které vedou ke zvýšené
sekundární kontaminaci a pomnožení bakterií (Staphylococcus intermedius). Hodnoty
CIK vždy nekorelují v souladu se zánětlivým procesem, jak uvádějí někteří autoři (DE
BOER 1988), nýbrž se jeví jako proměnlivé i v závislosti na věku zvířete (SAFAIKUTTI a kol. 1980). V naší studii psů s hlubokou pyodermií jsme zjistili že u zdravých
jedinců hodnoty CIK výrazně klesaly s věkem a u nemocných jedinců byly nízké u všech
věkových kategorií. Odlišné hodnoty CIK platí pouze pro mladší psy.Tento průběh CIK u
psů s hlubokou pyodermií v naší studii nepotvrzuje obecně platný stav ,že
imunokomplexy se nejčastěji vytvářejí při chronických a rekurentních infekcích. SAFAIKUTTI a kol. (1980) prokázali pravý opak v závislosti na věku. Se zvyšujícím se věkem
a kalorickým obsahem potravy se zvyšovaly hodnoty CIK u myší.
Ukládání imunokomplexů v oblasti bazální membrány epidermis, na rozhraní
epidermálně-dermální bariéry a k povrchovým dermálním žilkám za spoluúčasti
komplementu může navodit kaskádu zánětlivých reakcí vedoucích k porušení integrity
tkáně a prosazení bakterií, které snadněji překonávají bariéru kůže (endotel cév). Tato
reakce je jednou z možností vzniku autoimunitních onemocnění (THEOFILOPOULOS a
DIXON 1980). Převládající buňky v dermálně-epidermálním rozhraní mohou být
identifikovány jako CD3+ T-lymfocyty zastoupené CD4+Th-lymfocyty nebo CD8+Tclymfocyty a CD1+ dendritické buňky (JACKSON a kol. 2004).
Během stárnutí probíhají v imunitním systému změny zasahující v různé intenzitě
všechny součásti imunitní obrany organismu, nevedou k jeho utlumení, ale k celkové
remodelaci (ASPINALL a ANDREW 2000). Vzhledem ke komplexnosti procesu stárnutí
(imunosenescence)
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imunity adaptivní, neadaptivní i tvorba rozpustných mediátorů. T-lymfocyty se zdají být
nejvíce postiženou skupinou imunokompetentních buněk. Dochází k akumulaci
efektorových a paměťových buněk T-lymfocytů s poklesem podílu naivních T-lymfocytů
na celkovém objemu T-lymfocytů. Při tvorbě cytokinů dochází k posunu predominance
od Th1 směrem k Th2, tedy ke zvýšené produkci prozánětlivých cytokinů (IL-1, IL-6, IL10 a TNF) a naopak poklesu IL-2, IL-3 a IFNγ (LUCIANI a kol. 2001). V naší studii byly
shledány signifikantní změny hodnot CIK v závislosti na věku. Další sledované
imunologické hodnoty s věkem statisticky nekorelovaly. U T-lymfocytů je na délce
telomer závislá i jejich proliferativní kapacita. Jakmile délka telomer dosáhne poloviční
délky oproti délce původní, lymfocyt přestává reagovat na antigenní podněty
(ROMANYUKHA a YASHIN 2003). Zkrácená délka telomer indikuje, že buňka prošla
procesem replikace po opakované antigenní stimulaci (DELA ROSA 2002). Tato zjištění
by mohla sloužit ke stanovení dynamiky procesu stárnutí organismu jako celku, ke
zjištění celoživotní opakované expozice organismu antigeny, která se podílí na urychlení
procesu stárnutí.
Test blastické transformace sleduje schopnost lymfocytů reagovat na různé
nespecifické mitogeny in vitro převedením z formy klidové do blastické. Obdobná reakce
se dá předpokládat in vivo. MILLER (1991) a TOMAN a kol. (1997, 1998) shodně
uvádějí sníženou aktivitu lymfocytů v testu blastické transformace u německých ovčáků
s hlubokou pyodermií. V naší studii byla taktéž prokázána signifikantně snížená aktivita
nestimulovaných lymfocytů v testu blastické transformace a snížená odpověď
stimulovaných lymfocytů in vitro PHA, Con A a PWM lektiny.
Pro klinickou praxi je posouzení imunitního stavu a klinického projevu
onemocnění nejdůležitějším momentem v diagnostice možné příčiny onemocnění, a to
nejen z hlediska správné a včasné strategie zahájení léčby, ale i následné úspěšnosti bez
častých recidiv onemocnění.
Problémem při posuzování dynamiky imunologických procesů v průběhu
hlubokých pyodermií je nejednotná etiologie onemocnění u zvířat s klinickými příznaky
hluboké pyodermie, která může vést k různorodým dynamikám v imunitních odpovědích.
Nejenže zatím nelze přesně identifikovat primární proces, který vede za přispění
bakteriální mikroflóry k sekundárním patologickým projevům na kůži, ale často není
přesně známa ani fáze, ve které se onemocnění nachází, nebo i dřívější způsob léčby. Je
proto typické, že imunologická odezva sledovaná u takového heterogenního vzorku zvířat
prostřednictvím hodnot řady nejrůznějších parametrů, vykazuje rovněž velkou
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heterogenitu. Snaha vysvětlit proměnlivost v dynamické odpovědi pomocí velkého
množství imunologických parametrů je velmi nepraktická. Jednou z možností, jak
analyzovat dynamickou odpověď u heterogenní skupiny zvířat, je předchozí redukce
počtu potenciálních prediktivních proměnných pomocí mnohorozměrných metod, např.
metody hlavních komponent (PCA). Jejím hlavním smyslem je zahuštění informace
rozptýlené v mnoha původních proměnných do malého počtu nově vytvořených
proměnných s minimální ztrátou informace. V předložené práci byla tato metoda použita,
avšak vzhledem k malému vzorku zkoumaných zvířat (n = 9) zde výsledky nejsou
uvedeny. Byly identifikovány tři hlavní komponenty, které byly použity jako vysvětlující
proměnné při analýze dynamiky imunitní odpovědi. Otázkou ale zůstává, jak by vlastně
měla vypadat očekávaná imunitní odpověď při léčbě antibiotiky, imunomodulátory nebo
jejich kombinací. Přibližují se imunitní odpovědi ke kontrolám? Jaká je závislost imunitní
odpovědi na léčbě antibiotiky a imunomodulátory? Aplikace PCA by mohla přispět
k pochopení vztahů mezi jednotlivými skupinami parametrů a jejich podmiňující vliv na
výslednou dynamiku odpovědi. Jinou cestou redukce počtu prediktorů je standardizace
vzorku vyšetřovaných zvířat, pokud jde o jejich individuální vlastnosti (např. plemeno,
věk, pohlaví, typ a rozsah léze apod.). Standardizace materiálu by tak mohla odstranit
velkou proměnlivost v iniciálních hodnotách a zjednodušit interpretaci pozorovaných
dynamik.
V dostupných studiích zabývajících se farmakokinetikou cefalexinu po orální
aplikaci (Rilexin®v v tabletové formě a Cefaseptin® v dražé v dávce 25 mg.kg-1) byla
pozorována rychlá absorpce do postižené tkáně. Maximální koncentrace v plazmě byla
dosažena již za 1,5 hodiny po aplikaci léčiva (EHINGER a KIETZMANN 2002). Nebyl
zjištěn zřetelný rozdíl ve farmakokinetice obou preparátů (EHINGER a KIETZMANN
2002). V naší studii byl použit cefalexin v preparátu Ceporex® 30 mg.kg-1 p.o., 1× denně
8 – 10 týdnů (GUAGUERE a kol. 1998).Toto dávkování, oproti 15 mg.kg-1 p.o., 2×
denně, má dle sdělení autorů obdobný terapeutický účinek a podávání preparátu 1× denně
je vhodnější i pro majitele zvířete.
Baypamune®

je

induktor

paraimunity aktivující

NK

buňky,

stimuluje

lymfocytární proliferaci, aktivuje činnost makrofágů a produkci interleukinů a
protivirového interferonu. Baypamune® je vhodný k modulaci nespecifické imunitní
reakce a ke stimulaci potlačené imunity po ukončení podávání imunosupresivních dávek
steroidů (WINNICKA a kol. 2000). V naší klinické studii jsme Baypamune® podávali
současně s antibiotiky (Ceporex®) u všech případů rekurentní hluboké pyodermie, které
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byly v minulosti léčeny i steroidy (Prednisonem). Po ukončení terapie byla v naší studii
80 % úspěšnost u psů léčených imunomodulátory s antibiotiky na rozdíl od skupiny psů
léčených pouze antibiotiky, kde úspěšnost terapie byla 70%. Po dvou měsících poklesla
úspěšnost terapie v důsledku recidiv a to na 70% u skupiny psů léčených antibiotiky s
imunomodulátory a na 41% u psů léčených pouze antibiotiky. Nedošlo ke zkrácení délky
terapie u psů léčených antibiotiky v kombinaci s imunomodulátory, jak uvádí ve svých
studiích WINIAZCZYK (1998). Psi s rekurentní hlubokou pyodermií se léčili o 14 dní
déle než pacienti s prvním výskytem hluboké pyodermie. Došlo především ke statisticky
významnému snížení počtu recidiv u nemocných psů, kterým byl aplikován
Baypamune®v kombinaci s Ceporexem®. Tato kombinace a vliv Baypamune® potvrzuje
imunomodulační účinek tak, jak je uváděn při nitrožilních aplikacích imunoglobulinů
které tlumí zánětlivou reakci zprostředkovanou komplementem, aktivují protizánětlivé
cytokiny, ovlivňují aktivitu endoteliálních buněk, neutralizují mikrobiální toxiny a snižují
požadavky na kortikosteroidy (FOSTER 2004).
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7 ZÁVĚR
Předložené výsledky naznačují, že studium vztahu hlubokých pyodermií u psů a
imunitních procesů je velmi komplikované a nepřináší jednoznačné výsledky jak
z hlediska teorie, tak z hlediska klinické praxe. Včasné a správné stanovení diagnózy
nejen podle klinických symptomů onemocnění, ale také podle fyziologických a
biochemických parametrů, je základem úspěšné terapie. Je důležité, abychom léčili nejen
klinicky se projevující sekundární hluboké pyodermie způsobené bakteriemi, ale
především primární příčinu (RYBNÍČEK 1999). Ta může být zastřena právě
sekundárními chronickými změnami, které nám nedovolují provést správnou diagnózu.
Zde by mohla napomoci i opomíjená cytologie, která v případě zjištění bakterií,
neutrofilů ať již degradovaných či nedegradovaných, fagocytózy a dalších buněčných
elementů, by udala správnou orientaci v dalším postupu možných diagnostických metod.
U recidivujících případů, kde antibiotická léčba nebyla účinná, musíme vždy provádět
bakteriologické vyšetření a citlivost na antibiotika. Může se jednat i o jiné predispoziční
patogeny (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeuruginosa apod. (LLOYD a kol.
1997). Sledování minimální inhibiční koncentrace antibiotik (MIC) by mělo být nedílnou
součástí každého recidivujícího onemocnění hlavně ve vztahu k rezistenci a citlivosti
k antibiotikům (SMOLA a kol 1999). Závěrem lze konstatovat, že u psů s HP bylo
sledováno signifikantní relativní i absolutní snížení lymfocytů, aniž by byl změněn
absolutní počet leukocytů. Imunologická odpověď na probíhající (počínající) hlubokou
pyodermii byla prokázaná ve vztahu k relativním vyšším hodnotám CD3+ T-lymfocytů a
synergnímu zvýšení subpopulací CD8+ Tc-lymfocytů. Toto zvýšení signalizuje možnou
normální imunologickou odpověď na bakteriální patogen (superantigen) a relativní
snížení subpopulace CD4+ Th-lymfocytů jako důsledek imunosupresivního účinku
kortikosteroidů aplikovaných 4-6 týdnů před vyšetřením krve. U CD21+ B-lymfocytů
jsme po uplynutí uvedené doby nezaznamenali signifikantní změny. To naznačuje, že
imunosupresivní účinek u CD21+ B-lymfocytů je kratší. V našem případě byl naopak
sledován jejich relativní vzestup. Kortikosteroidy mají malou selektivitu (ISE<1), neboť
vedle specifické inhibice T- a B-lymfocytů také tlumí nespecifickou imunitní odpověď
(fagocytární, chemotaktickou funkci monocytů a makrofágů). V našem případě nebyla
imunosuprese v nespecifické imunitní odpovědi signifikantně prokázána.
Jako diagnosticky problematické se jeví monitorování dynamiky průběhu
(počátku) onemocnění, monitorování imunosuprese po předchozí léčbě kortikosteroidy a
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stanovení vlastní primární příčiny onemocnění s projevem klinicky se manifestující
sekundární hluboké pyodermie. Diagnostický závěr je závislý na vlastním klinickém
projevu onemocnění a posouzení jeho průběhu, kde normálně fungující imunitní
odpovědi

spočívají

v úspěšné

neutralizaci

toxinů,

inaktivaci

virů,

zničení

transformovaných buněk a odstranění (eliminaci) patogeny, anebo na typu případné
nepřiměřené imunitní odpovědi, která může vést k extenzivnímu tkáňovému poškození
(imunopatologická reakce), reaktivitě proti vlastním antigenům (autiomunita) a oslabenou
reaktivitou k patřičným cílům (imunodeficience).
Analýza dynamiky odpovědi imunitního systému u heterogenní skupiny zvířat je
možná po předchozí redukci počtu potenciálních proměnných pomocí mnohorozměrných
metod, např. metody hlavních komponent (PCA). Při standardizaci je nutné vycházet
z anamnestických údajů o vyšetřované infekci (začátek onemocnění, další komplikující
choroby, klinický obraz apod.) a rozdíly potom uplatnit při statistických analýzách dat.
V řadě případů tyto základní údaje stačí. Méně složitá je interpretace výsledků u infekcí,
proti nimž se nevakcinuje. Interpretace výsledků u vakcinovaných infekcí je velmi
obtížná a je nutné kromě vyšetření IgM protilátek kvantifikovat IgG protilátky.
Nejsložitější diagnóza je u infekcí, které probíhají pod netypickým klinickým obrazem,
mající protrahovaný průběh, případně jsou celoživotně perzistující. Tam obvykle nelze
stanovit diagnózu z jednoho vzorku. Je nutné sledovat dynamiku tvorby protilátek a
sledovat jiné parametry infekce (kultivaci, průkaz antigenu nebo nukleové kyseliny).
Diagnózu lze nejlépe stanovit na základě stanoveného vyšetřovacího algoritmu a ve
spolupráci s laboratoří.
Při

promyšleném

přístupu

a

dostatečně

velkém

vzorku

pacientů

s dermatologickými problémy by další studium dynamiky imunitní odpovědi mohlo
přinést cenné informace o sledovaných procesech a přispět tak k pochopení patogeneze
hlubokých pyodermií.
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8 SOUHRN
V období od roku 2002 do 2006 jsme celkem vyšetřili 39 psů, z toho 29 psů
s hlubokou pyodermií a 10 klinicky zdravých psů bez dermatologických problémů.
Hlavní výsledky práce lze shrnout následovně:
1. U psů s hlubokou pyodermií došlo k signifikantnímu snížení absolutního a
relativního počtu lymfocytů a k signifikantnímu zvýšení relativního zastoupení
neutrofilů.
2. Prokázali jsme signifikantní zvýšení relativního zastoupení CD3+ T-lymfocytů
především subpopulace CD8+ Tc-lymfocytů a snížení relativního zastoupení
CD21+

B-lymfocytů.

Relativní

zastoupení

CD4+

Th-lymfocytů

mělo

nesignifikantně zvyšující se tendenci. Nezjistili jsme signifikantní rozdíly
sledovaných imunologických parametrů mezi skupinou psů s recidivující
hlubokou pyodermií a skupinou psů s pyodermií poprvé léčených ve srovnání
s kontrolou.
3. Psi léčení glukokortikoidy asi 4 – 6 týdnů před zahájením sledované léčby
vykazovali signifikantní pokles CD4+Th-lymfocytů. U zbývající skupiny psů
s pyodermií, v porovnání s kontrolou, nebyl taktéž zaznamenán signifikantní
rozdíl ve sledovaných imunologických parametrech.
4. Dynamika individuální imunitní odpovědi k terapii byla značně nekonzistentní,
což naznačuje možnosti nejednotné etiologie onemocnění, apod.
5. V testu blastické transformace byla signifikantně prokázána snížená aktivita
nestimulovaných lymfocytů tj. přechod z klidové fáze do blastické a snížená
odpověď lymfocytů in vitro na stimulaci PHA, Con A a PWM lekniny.
6. Hladiny CIK byly podmíněny věkem zvířat a tato závislost byla odlišná u
zdravých a nemocných psů. Zatímco u zdravých jedinců hodnoty CIK výrazně
klesaly se zvyšujícím se věkem psů, u nemocných jedinců byly hodnoty CIK
nízké u všech věkových tříd. Odlišné hodnoty proto platí pouze pro mladé věkové
kategorie.
7. Výrazná byla úspěšnost v terapii imunomodulátoru (Baypamune®) v kombinaci
s antibiotikem (Ceporex®) a to především signifikantním snížením početu recidiv
u psů s rekurentní hlubokou pyodermií.
8. Diskutovány byly vlivy pohlaví, věku, celkového postižení povrchu těla, pruritu,
počtu zánětlivých lézí, apod., na imunitní systém. Nebyly shledány zásadní
signifikantní rozdíly.
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SUMMARY
Between 2002 and 2006, we examined immunological and blood parameters in a total of
39 dogs, 29 of which were affected by deep pyoderma and 10 were dogs without any
dermatological symptoms serving as a control group. The results are as follows:
1. The dogs with deep pyoderma had lower absolute and relative counts of
lymphocytes and increased relative counts of neutrophils.
2. We demonstrated a significant increase in relative counts of CD3+ Tlymphocytes, especially in a subpopulation of CD8+ Tc-lymphocytes and
decrease in relative counts of CD21+ B-lymphocytes. Relative counts of CD4+
Th-lymfocytes tended to increase as well but without statistical significance. We
did not observe differences in immunological parameters between affected and
control group of animals.
3. The dogs treated by gluccocorticoids about 4–6 weeks before examination
showed a significant decrease in CD4+ Th-lymphocytes. There were no
differences in the remaining individuals when compared to the control group.
4. The dynamics of individual immune response to therapy was not consistent,
suggesting that the group of dogs may have been a heterogeneous sample with
respect to the etiology of the disease.
5. In the test of lymphocytes activity (lymphocytes transformation test) we
documented lower in vitro activity of both non-stimulated lymphocytes and
stimulated lymphocytes by PHA, Con A and PWM leknins.
6. The levels of CIC in affected and control animals were conditioned by age of
animals. Whereas the values declined considerably with age in a control group,
they were uniformly low in all affected dogs irrespective of differences in age.
Hence, the differences between affected and control animals were demonstrated
only in young animals.
7. Immunomodulantia (Baypamune®) combined with antibiotics (Ceporex®) were
observed to be successful means in treating deep pyoderma in dogs, lowering
significantly the number of recurrent forms of the disease.
8. We discussed the effects of further factors, such as age, sex, the size and number
of lesions or pruritus, on immune responses in dogs.
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10 BAREVNÁ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Obr.1. Pyotraumická ohraničená nekrolýza dermis se
ztrátou integrity subkutis, příškvar (eschara).

Obr.2. Masivní krustózní léze s četnými fisurami a erozemi s erytematózním ohraničením.

Obr.3. Erozivní léze se superficiální ztrátou části
epidermis s následnou tvorbou krust.

Obr.4. Difuzní papulonodulární léze s výrazným
erytémem a furunkulózou.

Obr.5. Erozivně ulcerózní změny mukokutánního
přechodu s edematózní infiltrací a hamoragiemi.

Obr.6. Papulopustulózní léze s furunkulózou.
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Obr.7. Erytematózní nodul s exkoriacemi a okrsky
pigmentace.

Obr.8. Multipní nodulární útvary s hyperpigmentací
a komedomy v oblasti mléčné žlázy.

Obr.9. Rozsáhlé ohraničené alopetické ložisko
s centrálními exkoriacemi a povrchovou exsudací.

Obr.10. Alopetické ložisko s exkoriacemi a povrchovou
exsudací – detail.

Obr.11. Erytém s mírnou pigmentací a difuzně edematózním ložiskem v subkutis.

Obr.12. Masivní splývající ložiska erytematózních
plaků, epidermální prstenec (kolarété).
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Obr.13. Centripetálně se rozšiřující exkoriace epidermis
s příškvary, epidermální lem (kolarété).

Obr.14. Masivní serpiginózně ohraničená nekrotická
ložiska dermis s hyperpigmentací a supurací.

Obr.15. Alopetické ložisko a lichenifikace s hyperpigmentací a difuzními exsudativními (supurativními)
pustulózními změnami.

Obr.16. Erytematózní kožní makuly (ekchymóza)
a skvrny.

Obr.17. Prominující nodulární útvary v perianální oblasti
s erozeni a ulcerací, distální léze tumorózního charakteru.

Obr.18. Okrouhlé alopetické erytematózní ložisko
s centrálně uloženým hyperplastickým uzlem s ulcerací
a okrajovou lichenifikací s hyperpigmentací.
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