pruritus

anamnéza

klinické vyšetření

ektoparazité NE

ektoparazité ANO

Sarcoptes
-

těžký pruritus
postižen i majitel a/nebo ostatní psi
papuly ventrálně, lokty, tarzy
šupinaté okraje ušních boltců
generalizovaná lymfadenopatie
pozitivní pinnal-pedal reflex

sérologické vyšetření,
povrchový kožní
seškrab,
diagnostická terapie

bez pruritu

Cheyletiella
- bile šupiny dorzálně
- postižen i majitel a/nebo
ostatní zvířata

metoda lepící
pásky,
diagnostická terapie

bez pruritu

Demodex A sekundární
bakteriální infekce
- alopecie, šupiny, strupy,
folikulární kasty,
komedony

hluboký kožní seškrab,
cytologie (+ pyodermie
= pruritus)

Demodex+ antibakteriální terapie

bez pruritu

ostatní ektoparazité
-

Otodectes
Trombicula autumnalis
roztoči ptáků
blechy

ektoparazité NE
infekce ANO
Malassezia
- žluté mastné šupiny

cytologie, Malassezia IgE

bakteriální infekce
- šupiny, kolarety
- papuly, pustuly

cytologie, bakteriální
kultivace, Staph. protilátky

infekce NE
dermatofytóza

- se sekundární infekcí
může být pruritus

další možné příčiny pruritu
autoimunitní

DTM, (Woodova lampa,
trichografie)
cytologie, biopsie

ASIT (hyposensitizatizace) s
Malassezia, symptomatická
terapie (systémová +/topická), monitoring
Malassezie

ostatní
- neoplazma

cytologie, biopsie

systémová and topická
terapie

bez pruritu
bez pruritu

bez pruritu
pruritus přetrvává

potravní alergie
- pruritus
- celkový nebo nápadně
připomínající AD nebo FAD
- chronické rekurentní otitidy
externa
- v jakémkoliv věku (postižená I
velmi staří a mladí jedinci)
- gastrointestinální symptomy
(průjem, zvracení, flatulence,
obstipace, časté kálení)

Sensitest/test na potravní
alergie
Detekce jednotlivých alergenů
IgE and IgG

atopická dermatitida
(AD, klinická diagnóza)
- Pruritus sine materia
- tlapy, akrální části těla, hlava,
otitidy
- sezónnost
- dobrá odpověď na
kortizon
- nástup většinou mezi 6.měsíci
a 3.rokem věku

FAD, blechy
(flea allergy dermatitis)
- alergie na bleší kousnutí
vs.infestace blechami
- kaudální část těla, bedra, kořen
ocasu

krevní test na IgG, detekce
blech nebo blešího trusu,
diagnostická terapie

Eliminační dieta bez efektu

eliminační dieta
striktní krmení jednoho proteinu a jednoho uhlohydrátu
po dobu 2-3 měsíců,
žádné pamlsky, žvýkací odměny, léky s příchutí!

allergy screening test
(IgE, FcƐ receptor
test)
hlavní alergické testy
(IgE, FcƐ receptor test);
screeningový test
(roztoči, pyl, plísně,
blechy)

sezónní
alergeny
detekce jednotlivých alergenů
(trávy a pyly)

celoroční
alergeny

+

detekce jednotlivých
alergenů (plísně a
roztoči)

hmyz
detekce jednotlivých
alergenů

peří/chlupy/šupiny
detekce jednotlivých alergenů

–

ASIT (alergenspecifická
imunoterapie,
hyposensitizace)
nebo eliminační
terapie
extract alergenu,složený
z prokázaných alergenů
z alerg.testu
úspěch -> doživotní
terapie

- před-léčba
(kortizon)
- špatné načasování
(nepřítomnost
alergenu)
- endogenní atopie
(intrinsic type)
- špatná klinická
diagnóza

