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Úvod
V každodennej dermatologickej praxi platí principiálne to isté 
ako v iných odborných oblastiach. Laboratórny výsledok sa 
neinterpretuje samostatne, ale vždy v spojení s klinickým ná-
lezom a anamnézou. V dermatológii anamnéza predstavuje 
asi najdôležitejšiu stavebnú jednotku na ceste k stanoveniu 
konečnej diagnózy. Mnohé z uvedených vyšetrení je možné 
robiť rovnako v praxi, ako aj v laboratóriu. Správna interpretá-
cia je však niekedy v oboch prípadoch rozhodujúcim problé-
mom.

Anamnéza
Správne odobraná anamnéza robí v dermatológii 70% diagnó-
zy. Odporúča sa vypracovať si v praxi vlastný anamnestický 
dotazník pre kožných pacientov. Vďaka nemu nezabudnete 
na žiadnu otázku a majitelia ho môžu vyplniť vopred a pri-
tom popremýšľať o predchádzajúcom priebehu ochore-
nia. Dôležité otázky, ktoré je bezpodmienečne potrebné 
zodpovedať, sú nacionále zvieraťa, nakoľko už údaje o pleme-
ne, veku a pohlaví môžu byť priamou indíciou. Okrem toho je 
dôležité vedieť, odkedy majiteľ zviera vlastní a či má informá-
cie aj z predchádzajúceho obdobia. Ďalšie významné otázky 
sú: Odkiaľ pochádza zviera – chovateľská stanica, útulok, 
zahraničie, súkromný predaj? Aké má trávenie (hnačka, zvra-
canie)? Ako často má stolicu? Sú príjem vody a krmiva zvýšené 
alebo znížené? Aké je jeho celkové správanie? Sú v domácnosti 
iné zvieratá alebo prichádza do kontaktu s ďalšími zvieratami 
napr. na prechádzkach? Je zviera využívané na nejakú službu 
(lov, pasenie) alebo šport? Bolo zviera v zahraničí, ak áno, kedy 
a kde? Bolo pravidelne ošetrené profylaktickými prostriedka-
mi proti ektoparazitom? Aké krmivo dostáva? Došlo k zmene 
krmiva? 
K samotným kožným problémom kladieme tieto otázky: 
Kedy sa problém vyskytol prvýkrát? V akom veku zvieraťa? Ako 
presne začal (najprv svrbenie alebo najprv kožné zmeny)? 
Toto je často základná otázka pre rozlíšenie, či ide o pruritické 
ochorenie (napr. alergie) alebo nepruritické ochorenie, kto-
ré sa začalo prejavovať svrbením až po sekundárnej infekcii 
(napr. demodikóza). Aký bol priebeh? Došlo už k nejakej tera-
pii, ak áno, k akej, a ako pacient na doterajšiu terapiu reago-
val? Ďalšou veľmi dôležitou otázkou je, či sa kožné problémy 
objavili aj u ľudí alebo zvierat, ktoré sú s pacientom v kontakte. 
Okrem toho je potrebné spýtať sa na vývoj ochorenia v prie-
behu roka. Pravidelné zhoršenie v určitom ročnom období 
by mohlo poukazovať na sezónne sa vyskytujúce alergény 
prostredia alebo iné sezónne sa vyskytujúce ochorenie (napr. 
sezónna alopécia slabín).

Klinické vyšetrenie
Prirodzene, aj u kožného pacienta je potrebné spraviť celko-
vé klinické vyšetrenie. Koža má byť vyšetrená od uší až po 
špičku chvosta, z dorzálnej aj ventrálnej strany, adspekčne 
aj palpačne. Dôležité je rozhŕňať srsť, aby sme získali priamy 
pohľad na kožu. Dôkladne vyšetríme aj labky a medziprs-
tia aj z palmárnej/plantárnej strany. Nesmieme zabudnúť 
na ušnicu a vonkajší zvukovod, ako aj na kožné záhyby 
a výrastky, ventrálnu stranu zvieraťa, všetky sliznice a slizničné 
prechody.  

Po anamnéze a klinickom vyšetrení zostavíme zoznam 
možných diferenciálnych diagnóz, ktorý systematicky 
spracúvame pomocou ďalších vyšetrení. Sem patria v prvom 
rade vyšetrenia, ktoré je možné spraviť rýchlo a hneď ich aj 
vyhodnotiť priamo v praxi. Samozrejme sa odporúča pri ne-
dostatku rutinnej praxe alebo otáznych výsledkoch zaslať vzor-
ky pre druhé posúdenie do laboratória, ktorému veríte.

Kožný zoškrab
Na spravenie kožného zoškrabu potrebujeme ostrú lyžičku 
alebo čepieľku skalpela (osvedčili sa použité, minimalizuje sa 
tým riziko zranenia zvieraťa), parafínový olej, podložné a krycie 
sklíčko a kvalitný mikroskop.

Hlboký kožný zoškrab
Hlboký kožný zoškrab využívame pri podozrení na demodi-
kózu. Roztoče demodexa žijú hlboko v chlpových folikuloch 
a mazových žľazách psa alebo mačky. Odporúčame spraviť 
zoškrab každému zvieraťu, ktoré je predvedené na 
dermatologické vyšetrenie, nakoľko demodikóza sa môže 
prezentovať rôznorodými príznakmi a sekundárne môže 
sprevádzať mnoho iných kožných ochorení.

Obr. 1: Pomôcky potrebné na kožný zoškrab
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Pre získanie hlbokého kožného zoškrabu namočíme ostrú 
lyžičku alebo (tupú) skalpelovú čepieľku do parafínového oleja 
(niektorí dermatológovia uprednostňujú potretie kože pacien-
ta parafínovým olejom namiesto čepieľky), aby zoškrabaný 
materiál zostal na nich zachytený. Pokiaľ je miesto zoškrabu 
osrstené, je potrebné ho predtým opatrne ostrihať alebo srsť 
skrátiť nožničkami. Napneme kožu medzi palcom a ukazová-
kom a s lyžičkou alebo čepieľkou nasmerovanou  kolmo na 
povrch kože toto miesto opakovane oškrabávame v smere 
rastu chlpov, až kým sa neobjaví prvé kapilárne krvácanie. 
Medzi jednotlivými zoškrabmi kožu stláčame. Potom získaný 
materiál prenesieme na podložné sklíčko, na ktoré vopred 
kvapneme parafínový olej. Predtým, ako všetko prikryjeme kry-
cím sklíčkom, je dôležité vzorku tkaniva a olej dobre zmiešať. 
Vzorku hodnotíme pod mikroskopom s objektívom 4x a10x. 
Spravidla vyšetrujeme 2-3 zoškraby, ktoré v ideálnom prípade 
pochádzajú z rôznych eflorescencií.

Alternatívne je možné v zodpovedajúcom materiáli roztoče 
demodexov dokázať prostredníctvom PCR (polymerázová 
reťazová reakcia) (viď s. 7). Detegované sú všetky doteraz 
známe druhy u psa (Demodex (D.) canis, D. injai a D. cornei) a 
mačky (D. cati, D. gatoi a D. felis).

 Povrchový kožný zoškrab
Povrchový kožný zoškrab využívame pri pátraní po parazitoch 
ako sarkoptes, notoedres, cheyletiella a i., ako aj pri získa-
vaní vzorky mastného materiálu na cytológiu. 
 
Na zoškrab opäť používame najlepšie použité skalpelové 
čepieľky. Čepieľka a/alebo koža musia byť dobre potreté para-
fínovým olejom, ako je popísané vyššie. Teraz

sa oškrabuje veľmi povrchovo tak, aby sme získali čo najväčšie 
množstvo šupiniek/materiálu (obr.4). Materiál, ktorý uľpie na 
čepieľke opatrne prenesieme na podložné sklíčko s kvapkou 
parafínového oleja, dobre premiešame a prikryjeme krycím 
sklíčkom. Nakoniec hodnotíme pod mikroskopom s objektí-
vom 4x, pričom systematicky meandrovitým pohybom preze-
ráme celú plochu podložného sklíčka. 
 
Povrchový zoškrab na získanie mastného materiálu  ro-
bíme podobným spôsobom, ale so suchou skalpelovou 
čepieľkou (teda bez parafínového oleja). Materiál, ktorý uľpie 
na čepieľke „ako maslo“, natrieme na podložné sklíčko. Nako-
niec preparát ofarbíme a cytologicky vyhodnotíme. Povrchový 
kožný zoškrab „nasucho“ môžeme využiť na dôkaz Sarcoptes 
scabiei var. canis prostredníctvom realtime PCR (viď s.7).

Obr. 2: Na podložné sklíčko naniesť kvapku parafínového oleja

Obr. 3: Skalpelovú čepieľku namočiť do oleja

Obr. 4: Škrabanie vyšetrovaného miesta

Obr. 5: Natrieť zoškrabaný materiál na sklíčko

Obr. 6: Podložné sklíčko s epilovanými chlpmi na kvapke parafínového 
oleja
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Trichoskopia
Potrebujeme peán, podložné sklíčko, olej a mikroskop. Chlpy 
vytrhávame v smere ich rastu a umiestnime na sklíčko s kvap-
kou parafínového oleja (obr. 6). Vzorku prikryjeme krycím 
sklíčkom a posudzujeme pod mikroskopom s objektívom 4x 
a 10x.
Takto získané vzorky môžeme vyšetrovať na celý rad ochorení, 
napr. na demodikózu (obr. 7). Epilácia chlpov sa odporúča 
obzvlášť u veľmi mladých, temperamentných zvierat, pri zme-
nách tesne pri oku alebo pri bolestivej pododemodikóze. 
Keďže táto metóda nie je taká senzitívna ako hlboký kožný 
zoškrab, nemôžeme pri negatívnom náleze demodikózu 
spoľahlivo vylúčiť. 
 
S pomocou trichoskopie môžeme diagnostikovať aj dermato-
fytózu. To si však vyžaduje určitú rutinu zo strany vyšetrujúce-
ho. Infikované chlpy sú často pokryté spórami a popretkávané 
hýfami (obr.8). Majú preto nepravidelný povrch (vyzerá ako 
špinavý) a sú na konci zlomené. Avšak založenie kultúry a/
alebo PCR je potrebné v každom prípade, aby sa určil druh 
dermatofytu. 
 
Niekedy sa na chlpoch nachádzajú aj cheyletielly, vši, švoly 
alebo ich hnidy. 
 
Trichogram (podrobné trichoskopické vyšetrenie morfológie 
chlpov) môže byť užitočný aj pri diagnostike nezápalových 
alopécií. Posúdenie korienkov a špičiek naznačí, či je strata 
srsti spôsobená automutiláciou (napr. lízaním u mačky). 
Pokiaľ nájdeme početné chlpové korienky vo fáze anagénu 
a špičky chlpov sú navyše zlomené, významne to poukazuje 
na sebaindukovanú alopéciu. Ak sa však väčšina korienkov 
nachádza v telogénnej fáze a špičky sú intaktné, môže byť 
strata srsti spôsobená metabolickou alebo hormonálnou 
príčinou. 

Zdeformované korienky nachádzame pri folikulárnych dys-
trofiách a dyspláziách a pri alopecia areata. Najčastejšími 
príčinami deformácie chlpového stvolu sú alopécie fa-
rebných mutantov alebo dysplázie čiernych chlpov. Pri 
týchto ochoreniach sa melanín v chlpoch vyskytuje v hrudkách, 
čo samotné vedie k ich lámaniu. Pri alopécii farebných mu-
tantov (Colour dilution alopecia, CDA) sa recesívny variant na 
D lokuse (Dilution) vždy vyskytuje homozygotne, čo je možné 
preukázať geneticky (obr. 9). Tento genetický variant ale ne-
vedie priamo k alopécii farebných mutantov a je možné ho 
rozpoznať aj vďaka zosvetlenej základnej farbe srsti.

Odtlačok lepiacou páskou
Na vyšetrenie pomocou lepiacej pásky potrebujeme 
priehľadnú lepiacu pásku. Je možné ju farbiť, cytologicky 
vyhodnotiť a získavať vzorky na vyšetrenie ektoparazitov. 
Mikroskopické vyšetrenie šupiniek je ideálne na diagnosti-
ku cheyletiellovej dermatitídy. Buď zozbierame šupinky 
hrebeňom alebo z vyšetrovacieho stola alebo odtlačovaním 
priamo zo zvieraťa. Pritom pásku pritláčame viackrát na 
miesta, ktoré sú zvlášť šupinaté. Potom prelepíme pásku na 
podložné sklíčko a posudzujeme pod mikroskopom s objek-
tívom 4x a 10x. Postupujeme systematicky a prezrieme celé 
sklíčko, pretože pri infestácii cheyletiallami je častokrát počet 
parazitov veľmi nízky. To znamená, že negatívny nález diag-
nózu nevylučuje. Tú istú techniku odtlačku lepiacou páskou 
môžeme použiť na cytologické vyšetrenie získaného materiá-
lu (napr. pri zmenách v oblasti pazúrových lôžok, obr. 10). Pri 
farbení lepiacej pásky (obr. 11) je dôležité nepoužívať fixáciu 
teplom. 
 
V alkoholovom fixačnom roztoku často dochádza k za-
kaleniu pásky. Preto odporúčame tento krok preskočiť 
a pracovať rovno s farbivom.

Obr. 7: Trichoskopia – chlpový korienok s roztočmi demodex

Obr. 8: Trichoskopia – hýfy plesní v chlpe

Obr. 9: Trichoskopia – zhluky melanínu v chlpe

Obr. 10: Lepiacu pásku pritlačiť na zmenené miesto na pazúrovom 
lôžku
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Vyšetrenie hubových 
ochorení
Potrebujeme peán, jednotlivo balené zubné kefky (napr. ceno-
vo výhodné zubné kefky pre hotely), malé papierové vrecúško 
na transport vyšetrovaného materiálu a Petriho misky so 
živnou pôdou (Saboraudov agar a DTM = Dermatophyte Test 
Medium).

 Kultivácia plesní
Pri podozrení na dermatofytózu umiestnime vzorky chlpov na 
kultivačné platne alebo pošleme do laboratória. Chlpy vytrhá-
vame z okraja podozrivej lézie. Uprednostňujeme chlpy, ktoré 
fluoreskujú pod Woodovou lampou. Pri podozrení na hubovú 
infekciu lokalizovanú v stratum corneum spravíme povrchový 
kožný zoškrab a získaný materiál umiestnime na Petriho 
misku. Pri asymptomatických zvieratách alebo klinicky už uz-
dravených zvieratách získavame vzorku pomocou McKenzie-
Brush metódy. Použijeme novú sterilnú zubnú kefku alebo 
sterilizovanú kefu, ktorou zviera dôkladne vykefujeme (obr. 
12). Potom jemne otlačíme kefku na živnú pôdu a pridáme aj 
niekoľko chlpov. Inou možnosťou je zaslanie celej zubnej kefky 
v papierovom vrecku alebo obálke do laboratória. Pri zaklada-
ní vlastnej kultúry je dôležité, aby sa chlpy rovnomerne a tesne 
dotýkali dna misky bez toho, aby došlo k poškodeniu média. 
 
Ako médium pri zakladaní hubovej kultúry sa najlepšie hodí 
DTM živná pôda  (Dermatophyte Test Medium). Ide o modi-
fikovaný Saboraudov agar, obohatený o cyklohexamid, genta-
micín a chlórtetracyklín, ktoré inhibujú rast saprofytických húb 
a baktérií. Ako indikátor je použité farbivo fenolová červeň, 
ktoré v kyslom prostredí mení farbu na žltú a v zásaditom 
prostredí na červenú. Dermatofyty, ktoré uprednostňujú me-
tabolizáciu proteínov,vyrábajú zásadité produkty rýchlejšie 

ako iné plesne, ktoré v prvom rade využívajú uhľohydráty. Tak 
dôjde k rýchlejšej zmene indikátora. Ak dôjde k zmene farby 
na červenú zároveň s rastom mycélia, svedčí to o prítomnosti 
dermatofytov (obr. 13). Ak dôjde k zmene farby na červenú 
až niekoľko (10-14) dní po raste mycélia, ide s najväčšou 
pravdepodobnosťou o saprofytickú pleseň. Presne z tohto 
dôvodu je potrebné naočkovanú pôdu kontrolovať každý 
deň. Pri kultúrach plesní často dochádza k falošne pozitívnym 
výsledkom, pretože v mnohých prípadoch sa posudzuje len 
farebná zmena a už sa neoveruje identita huby mikrosko-
pickým vyšetrením makrokonídií. Uprednostňovaným a najjed-
noduchším spôsobom získania vzorky pre posúdenie makro-
konídií (obr. 14) je z dna Petriho misky, namiesto z dna fľaše. 
Preto v mnohých prípadoch odporúčame zaslať vzorku plesne 
do laboratória, kde vám poskytnú spoľahlivý výsledok za štan-
dardných podmienok a s bohatými skúsenosťami personálu.

 Dermatofyty-PCR
PCR je ďalšia možnosť, ako dokázať infekciu dermatofytmi. 
Pomocou PCR sú spoľahlivo zachytené a diferencované tieto 
druhy kožných plesní: Microsporum (M.) canis, Nannizia gyp-
sea (pôvodne M. gypseum), Trichophyton (T.) verrucosum, T. 
erinacei, T. equinum, T. mentagrophytes und T. benhamiae (pô-
vodne Arthroderma benhamiae). 
Diferenciácia druhu dermatofyta je možná v nadväznosti na 
pozitívny PCR výsledok a môže byť relevantná napr. pri hľadaní 
zdroja infekcie. Dermatofyty-PCR vykazuje podobne vysokú 
senzitivitu ako kultivačné vyšetrenie. Veľkou výhodou PCR 
je, že výsledok je k dispozícii už za niekoľko dní, a je tak 
možné skôr začať s terapiou. Naopak, pre kontrolu terapie 
je PCR menej vhodná, pretože zachytáva aj usmrtené der-
matofyty.

Obr. 12: Získavanie vzorky u asymptomatickej mačky pomocou zubnej 
kefky (McKenzie-Brush-metóda)

Obr. 13: Pozitívna hubová kultúra

Obr. 14: Posudzovanie makrokonídií

Obr. 11: Farbenie lepiacej pásky
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Bakteriologické 
vyšetrenie
Bakteriologické vyšetrenie je potrebné, keď máme do činenia 
s recidivujúcou povrchovou alebo hlbokou pyodermiou, 
s pyodermiou rezistentnou aj po 4-6 týždňoch antibiotickej te-
rapie, ak pri cytologickom vyšetrení nájdeme tyčinky, pri otitis 
externa s tyčinkami v cytológii, pri otitis media, pri nehoja-
cich sa ranách a pyogranulomatóznych zápaloch. Pokiaľ 
ide o výskyt MRSA / MRSP, Laboklin automaticky vyšetruje 
patogén v špeciálnych kultúrach s cieľom zistiť, či sú prítomné 
stafylokoky rezistentné na meticilín, a hneď zhotovuje antibio-
gram (za poplatok). Ak sú nálezy nejasné, podozrivý kmeň sa 
vyšetruje na MecA gén pomocou PCR. 
 
Pred odberom vzorky nesmieme kožnú zmenu dezinfikovať. 
Na odber vzoriek tampónom sú najvhodnejšie pustuly a mok-
vavé kolarety a miesta kože pod chrastami. Pustuly prepich-
neme sterilnou ihlou a tampónom naberieme vytekajúci hnis. 
Vzorky z exsudátu z kolariet a z povrchu kože pod chrastami 
odoberáme priamo tampónom. Potom umiestnime tampón 
do transportného média. 
Pri hlbokých pyodermiách tkanivo najprv dezinfikujeme. Pri 
fistule zavedieme tampón priamo cez kanál a odoberieme hnis 
z hĺbky, alebo tekutinu vytlačíme na povrch. Pri furunkuloch, 
granulómoch alebo hemoragických pľuzgieroch vzorku odobe-
rieme aspiráciou ihlou. 
 
Pokiaľ potrebujeme vyšetriť veľmi hlboko uložené tkanivo, 
k odberu vzorky využijeme biopsiu. Po oholení a vydezinfiko-
vaní odoberieme punch biopsiu kože. Odobratý valec potom 
prerežeme medzi epidermis a dermis. Malý kúsok dermis 
hneď umiestnime do sterilnej skúmavky. Aby sa zabránilo 
vysychaniu, osvedčilo sa dať do skúmavky tampón napustený 
sterilným roztokom NaCl. Pokiaľ máme podozrenie na obzvlášť 
hlbokú infekciu, môžeme z už bioptovaného miesta odobrať 
ešte jednu hlbšiu biopsiu, a tak odobrať tkanivo nachádzajúce 
sa ešte hlbšie.

Dôkaz pôvodcu pomocou 
PCR
Pomocou PCR (polymerázová reťazová reakcia) sa dajú vďaka 
multiplikácii dokázať už veľmi malé množstvá DNA. Keďže PCR 
je pozitívna len vtedy, ak sa hľadaná sekvencia DNA vo vzorke 
skutočne nachádza, predstavuje veľmi špecifickú metódu 
vyšetrenia. Pre úspešný dôkaz pôvodcu prostredníctvom 
PCR je  rozhodujúci výber správneho materiálu vzorky. 
Pokiaľ je PCR negatívna, môže to prirodzene znamenať, že 
infekcia nie je prítomná. Je však možné aj to, že DNA len ne-
bola prítomná vo zvolenom materiáli vzorky, ale bolo by ju 
možné dokázať z iného miesta. Tak by napr. na dôkaz sarkop-
tového svrabu pomocou PCR mal byť zaslaný kožný zoškrab 
z veľkej plochy, keďže tieto roztoče sa vyskytujú len vo veľmi 
malých počtoch. Negatívny PCR nález nikdy nie je preu-
kazný!

Pôvodca Materiál
Sarcoptes scabiei var. canis povrchový kožný zoškrab 

z veľkej plochy

Demodex spp. hlboký kožný zoškrab (pes:
D. canis, D. injai, D. cornei;
mačka: D. cati, D. gatoi,
D. felis)

Dermatofyty chlpy s korienkami, šupiny, 
chrasty, pazúry

Leishmanie koža, konjunktiválny ster, 
lymfatické uzliny, kostná 
dreň, EDTA krv

Orthopoxvírusy chrasty

Papillomavírusy (pes, mačka) koža

Bovines Papillomavirus 1/2 
(Equinný sarkoid)

koža, chlpy, chrasty

Cytologické vyšetrenie
Cytológia sa zaoberá diagnostikou buniek v ofarbených náte-
roch. Na rozdiel od histológie, v cytológii nie je možné hodnotiť 
štruktúru tkaniva. V popredí diagnostiky stojí morfológia 
jednotlivých buniek. Okrem toho je možné kvantitatívne 
hodnotenie obsahu buniek a vzájomné umiestnenie buniek 
(jednotlivo, v zhlukoch, acinárne usporiadanie a pod.). Cieľom 
cytologického vyšetrenia je, rýchlo a bez veľkých technických 
a invazívnych opatrení (ako aj bez anestézie), výrazne pokročiť 
v klinickej diagnostike. Cytologicky je možné vyšetriť o. i. pevné 
tkanivá, exsudáty, ako aj vnútorné a povrchové tkanivá. Okrem 
toho sa pri útvaroch cytologicky posudzuje alebo rovno dia-
gnostikuje, či ide o zápalovú alebo neoplastickú genézu, čo 
má značný vplyv na ďalší postup. 
Metóda odberu vzorky sa riadi podmienkami konkrétneho 
prípadu, lokalizáciou a očakávaným množstvom vzorky. 
 
Cytológia je jedno z najdôležitejších a v dermatológii najviac 
využívaných vyšetrení. Cena potrebného materiálu je veľmi 
nízka: podložné sklíčka s matným okrajom na popísanie vzor-
ky, injekčné ihly, striekačky, vatové tyčinky, skalpelové čepieľky, 
lepiaca páska, roztoky na farbenie, kvalitný mikroskop so 
zväčšením objektívu 50x až 100x a imerzný olej. 
 
Cytologické vyšetrenie vzoriek je rýchla a cenovo výhodná me-
tóda, ktorou sa dajú už za niekoľko minút získať dôležité infor-
mácie o eflorescencii. V závislosti od kožnej zmeny a lokalizácie 
existuje viacero odlišných techník odberu vzorky.

 Tenkoihlová aspirácia 
Táto technika prichádza do úvahy pri útvaroch každého dru-
hu. 5 alebo 10 ml striekačka s nasadenou šedou ihlou (21G) sa 
zavedie do stredu uzlíka/útvaru. Principiálne je možné použiť 
ihly 20-25 G a 2-20 ml striekačky. Všeobecne platí, čím mäkšie 
je aspirované tkanivo, tým tenšiu ihlu vyberáme.

Pichneme do vyšetrovaného tkaniva (obr. 15, 16 A) a po- 
tiahnutím piestu do polovice valca vytvoríme podtlak (obr. 16 
B). Potom ihlu pri udržiavaní podtlaku povytiahneme až pod 



Laboratórne vyšetrenia pri dermatologických problémoch

9

povrch tkaniva a znova zapichneme aspoň v dvoch rôznych 
smeroch, aby sme aspirovali léziu z rôznych lokalít. Aby sa 
zabránilo vstupu aspirovaného materiálu z ihly do injekčnej 
striekačky, podtlak sa zruší uvoľnením piestu striekačky, zatiaľ 
čo ihla je stále zapichnutá v tkanive (16 C). Až potom ihlu vy- 
tiahneme. Ihlu odpojíme, do striekačky aspirujeme vzduch, ihlu 
opäť nasadíme a obsah ihly vytlačíme do stredu jedného alebo 
viacerých podložných sklíčok. Náter spravíme hneď po odbe-
re vzorky, aby sme zabránili autolýze alebo koagulácii vzorky 
v ihle, príp. vyschnutiu aspirovaného materiálu na podložnom 
sklíčku.

Alternatívne je možná punkcia aj bez aspirácie/striekačky 
(tenkoihlová punkcia). Táto technika sa odporúča 
zvlášť vtedy, keď očakávame veľkú exfoliáciu buniek (napr. 
guľatobunečné nádory, lymfatické uzliny).

Zhotovenie preparátu: Cieľom náteru je vytvoriť hrúbku 
vzorky z jednej vrstvy buniek (monolayer). Pri tekutom ma-
teriáli vzorky používame techniku zhotovenia krvného náteru 
(obr.  17), kde materiál rozotrieme pomocou krycieho sklíčka. 
Ďalšou možnosťou je technika rozterom. Pritom položíme dru-
hé podložné sklíčko alebo (ľahšie) krycie sklíčko na aspirovaný 
materiál a počkáme, kým sa medzi sklíčkami rozloží. Potom 
sklíčka bez použitia tlaku v pozdĺžnom smere oddelíme (obr. 

18). Druhé podložné sklíčko môžeme umiestniť priečne, ako je 
na obrázku, alebo pozdĺžne a mierne odsadené. Preparáty sa 
sušia na vzduchu a pred farbením sa ďalej nespracúvajú.

 Pichnutie ihlou
Bunky získame jednoduchým pichnutím sterilnou ihlou bez 
striekačky do útvaru naplneného tekutinou (obr. 19). Buď 
potom nasadíme na ihlu striekačku naplnenú vzduchom a skú-
sime bunky zachytené na vnútornej stene ihly vytlačiť na pod-
ložné sklíčko, alebo pri pustulóznych zmenách po napichnutí 
vytlačíme obsah pustuly von. Otlačením podložného sklíčka na 
takto získanú kvapku získame veľmi dobrý cytologický preparát 
pre posúdenie obsahu pustuly.

 Odtlačok
Táto technika sa uplatní pri všetkých exsudatívnych eflore-
scenciách, pri mastných, šupinatých povrchoch kože, pri 
pustulách a chrastách. Túto techniku využijeme aj pri  
bioptátoch, keď vzorku prepolíme a z reznej plochy zhoto-
víme odtlačkovú cytológiu. Skúsime tak získať rýchlo informá-
cie ešte predtým, ako dostaneme nález patohistologického 
vyšetrenia. 
 
Principiálne pritlačíme podložné sklíčko na miesto, z ktorého 
chceme získať vzorku (obr.20). V žiadnom prípade by sme 
nemali lézie odierať alebo trieť, lebo by sme tým mohli citlivé 
bunky poškodiť. Pustulu je potrebné najprv ihlou prepichnúť, 
ako je popísané vyššie. Pri krustóznej kožnej zmene 
môžeme buď na podložné sklíčko odtlačiť spodnú stranu 
chrasty, alebo odstrániť chrastu a odobrať vzorku z miesta 
pod ňou.

 Povrchový kožný zoškrab na cytológiu
So skalpelovou čepieľkou opatrne zoškriabeme seboroický 
materiál z povrchu kože a potom ho „ako maslo“ rozotrieme 
na podložné sklíčko.

Obrázky na základe: R. L. Cowell, R. D. Tylor, J. H. Meinkoth, D. B. DeNicola: Diagnostic Cytology and Hematology of the Dog and Cat, 3. Aufl., 2008

Obr. 15: Získavanie vzorky z útvaru pomocou tenkoihlovej aspirácie

Obr. 16: Aspirácia buniek z tkaniva pomo-
cou podtlaku

Obr. 17: Technika krvného náteru  
z tekutých vzoriek

Obr. 18: Technika rozteru zvlášť pri  
tuhšom / želatinóznom  materiáli vzorky
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 Sterový preparát
Ak chceme získať vzorku z fistúl, z oblasti medziprstia, ušného 
kanálu a zo zmien v ústnej dutine, môžeme použiť vatovú 
tyčinku. Pokiaľ tampón zľahka navlhčíme fyziologickým roz-
tokom, bude táto metóda vhodná aj na suché kožné povrchy. 
Po odbere rolujeme vatovú tyčinku po sklíčku, aby sme naňho 
preniesli materiál vzorky (obr. 21). Alternatívne môžeme použiť 
cytologickú kefku (cytobrush), ktorou spravidla zabezpečíme 
preparáty bohaté na bunky.

 Odtlačok lepiacou páskou
Na cytologické vyšetrenie môžeme použiť (ako je spomínané 
vyššie) aj priehľadnú lepiacu pásku. Zvlášť u veľmi boles-
tivých zmien (napr. v oblasti pazúrového lôžka) predstavuje 
veľmi nekomplikovanú techniku odberu vzorky. Táto technika 
vyšetrenia by sa však mala obmedziť na tieto ťažko prístupné 
lokalizácie, pretože zachovanie buniek a možnosti vyhod-
notenia sú často zhoršené. Pri farbení lepiacej pásky je 
potrebné pamätať, že nevydrží fixáciu teplom a v alkoholo-
vom fixačnom roztoku často dochádza k jej zakaleniu. Preto 
odporúčame fixáciu úplne preskočiť a začať hneď s roztokom 
farbiva.

 Techniky farbenia
Najprv musíme preparáty vysušiť na vzduchu. V praxi sa 
najčastejšie využívajú modifikované rýchle farbenia podľa 
Wrighta (napr. Diff Quick® alebo Hemacolor®, obr. 22) . Pod-
ložné sklíčko ponoríme do fixačného (spravidla etylalkohol), do 
červeného a nakoniec do modrého roztoku vždy na 5 sekúnd 
(alebo podľa návodu na použitie). Nakoniec ho opláchneme 
pod tečúcou vodou z vodovodu alebo destilovanou vodou 
a necháme uschnúť na vzduchu. Kvalita farbenia v mnohých 
prípadoch stačí na posúdenie, či ide o zápalové alebo nádoro-
vé bunky. Pri neoplastických procesoch alebo iných ťažko 
vyhodnotiteľných cytologických preparátoch sa odporúča 
zhotoviť hneď viacero preparátov, podľa možnosti neofar-
bených, aby ich bolo možné poslať na cytologické vyšetrenie 
do laboratória.

 Vyhodnotenie
Najprv si pod mikroskopom s malým zväčšením urobíme 
prehľad o preparáte. Vyhľadáme vhodné miesta, kde sú bunky 
dobre nafarbené a ležia pekne vedľa seba (bez veľkých kon-
glomerátov). Nakoniec prejdeme na veľké zväčšenie, pri kto-
rom môžeme bunky a aj baktérie najlepšie posúdiť. Najlepší 
obraz nám poskytne objektív 100x s imerzným olejom (obr. 
23). 
 
Na začiatku je vhodné zúčastniť sa cytologického workshopu, 
aby ste sa pod dohľadom naučili, ako bezpečne rozpoznávať 
bunky a špecifické patogény. V zásade môžeme v rutinnom 
preparáte stretnúť nasledujúce bunky: korneocyty a kera-
tinocyty, melanocyty, fibroblasty a fibrocyty, ako aj erytrocyty 
a neutrofilné granulocyty. Posledné patria k typickému obrazu 
bakteriálnej kožnej infekcie, pričom hodnotíme predovšetkým 
intracelulárne sa vyskytujúce baktérie ako jednoznačný znak 
pyodermie (obr. 24). Do chorobného procesu môžu migrovať 
aj makrofágy, ktoré potom pri cytológii detegujeme. V priebe-
hu chronických zápalov (po 7-10 dňoch) nachádzame aj lymfo-
cyty a plazmatické bunky. Predovšetkým pri ektoparazitárnych 
procesoch pozorujeme často eozinofilné granulocyty (obr. 25 
vľavo), ktoré často sprevádzajú mastocyty a príležitostne aj 
bazofilné granulocyty. 
 
Baktérie posudzujeme vzhľadom na ich počet, intra- alebo 
extracelulárne umiestnenie a ich tvar. Môžeme pozorovať koky 
(okrúhle baktérie, spravidla sú to stafylokoky), tyčinky (napr. 
pseudomonas) alebo zmiešané infekcie. Keďže cytologická 
diferenciácia tyčiniek nie je možná, odporúča sa vždy pri 
ich náleze odobrať vzorku na bakteriologickú kultiváciu 
a zhotovenie antibiogramu. Nález fagocytovaných, intrace-
lulárnych baktérií v neutrofiloch je diagnostický pre pyoder-
miu. Častejšie vidíme ojedinelé malassézie vo vzorkách kože 
a zvukovodu; pri malasséziovej dermatitíde alebo otitíde sa 
pochopiteľne vyskytujú vo výrazne vyšších počtoch. Malassézie 
rozpoznáme ľahko, lebo tvarom pripomínajú arašidy (obr. 25 
vpravo). 
 
Pri pustulárnej forme demodikózy môžeme niekedy nájsť 
roztoče demodexa aj v cytologickom preparáte (obr. 26 vľavo). 
 
V prípade Pemphigus foliaceus vidíme cytologicky akantoly-
tické bunky (obr. 26 vpravo), zaguľatené keratinocyty, ktoré 
vznikajú tým, že autoprotilátky napadajú spojovacie štruktúry 
(dezmozómy) medzi keratinocytmi.

Obr. 19: Získavanie vzorky z pustuly pomocou punkcie ihlou

Obr. 20: Získavanie vzorky odtlačením Obr. 21: Rozter rolovaním vatového tampónu na podložné sklíčko
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Kožná biopsia
Biopsia je pri niektorých kožných ochoreniach jedinou me-
tódou, ako stanoviť definitívnu diagnózu. V zásade platí: čím 
viac vzoriek a čím väčšie vzorky, tým je pravdepodobnejšie, že 
dostaneme výsledok s dobrou výpovednou hodnotou. Vždy 
musíme vopred myslieť na to, že je potrebné preliečiť všetky 
sekundárne infekcie, inak nebudeme mať zmysluplný výsledok. 
Okrem toho je potrebné patológovi zaslať podrobnú anamné-
zu, pretože bez nej často nemôže určiť jednoznačnú diagnózu.

Okrem bežných malých chirurgických nástrojov potrebujeme 
nožnice na skrátenie srsti nad eflorescenciou, farebnú fixku na 
označenie eflorescencií, ktoré majú byť odobraté, 1 % lidokaín 
(pre mačky) a 2% lidokaín (pre psy) bez adrenalínu, striekačky, 
bioptické ihly s priemerom 4, 6 a 8 mm, tampóny a nádobku 
so 4 % neutrálne pufrovaným formaldehydom (zodpovedá 
10% formalínu, obr. 27).

Biopsia je indikovaná vždy, keď majú eflorescencie neobvyklý 
vzhľad, nedochádza k želanému účinku terapie, biopsia pred-
stavuje jedinú diagnostickú možnosť, alebo máme podozrenie 
na nádor a usilujeme sa o predoperačné posúdenie podozri-
vého tkaniva.

Vo väčšine prípadov má zmysel odoberať biopsie len po podá-
vaní antibiotík. Tým môžeme eliminovať sekundárne infekcie, 
ktoré by  narúšali histopatologickú diagnostiku. Keď je zviera 
v terapii kortizónom, pokiaľ to jeho celkový stav umožňuje, 
mali by sme odložiť biopsiu na dobu 15-20 dní po vysadení 
kortikoidovej terapie. Aj v tom prípade je potrebné informovať 
patológa o predchádzajúcej liečbe.

Pri odbere vzorky je veľmi dôležité ponechať povrchové 
vrstvy kože neporušené. Z tohto dôvodu by sa mali chlpy 
skracovať iba veľmi jemne a pokožka by sa nikdy nemala 
predbežne ošetrovať chirurgickými dezinfekčnými pro-
striedkami. Chlpy skracujeme nožnicami na dĺžku 0,5 cm. Pri-
tom musíme eflorescencie, ktoré budeme bioptovať, zachovať 
neporušené. 
 
Biopsie sa robia väčšinou v lokálnej anestézii. Po tom, čo si 
miesto odberu označíme nerozpustnou fixkou, injikujeme 0,5-
1 ml 2 % lidokaínu (u mačiek používame 1% lidokaín). Celkové 
množstvo na všetkých miestach nesmie u mačiek prekročiť 2 
ml. Aplikujeme rovnomerne vo viacerých smeroch a niekoľko 
minút počkáme. U veľmi nepokojných zvierat a pri miestach 
odberu na bruškách prstov, hlave alebo genitáliách, je často 
nevyhnutná celková anestézia.

Potom bioptickou čepeľou (6 alebo 8 mm, 4 mm len pre veľmi 
chúlostivé miesta) odoberieme minimálne 3 biopsie (punch 
biopsy, obr. 28). Počet sa riadi aj rôznorodosťou lézií, aby sme 
pokryli čo najreprezentatívnejšie spektrum klinického obrazu. 
Pritom si musíme uvedomiť, že čerstvé zmeny majú väčšiu 
výpovednú hodnotu ako tie staré. Povrch kože napneme me-
dzi palcom a ukazovákom a čepeľou prerežeme  za použitia 

Obr. 22: Farbenie preparátu pomocou farbív Diff-Quick®

Obr. 23: Posudzovanie cytologického preparátu pomocou objektívu 
s imerzným olejom

Obr. 24: Neutrofilné granulocyty s intracelulárnymi kokmi

Obr. 25 vľavo: Eozinofilné a neutrofilné granulocyty; baktérie 
Obr. 25 vpravo: Malassézie vedľa korneocytov

Obr. 26 vľavo: Roztoče demodex v zafarbenom cytologickom preparáte
Obr. 26 vpravo: Akantolytické bunky (šípka)
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tlaku a točenia. Potom čepeľ vytiahneme a vyrezaný valec 
chytíme pinzetou v podkoží, nadvihneme a bioptát odrežeme 
od tkanív, ku ktorým je ešte prichytený. Tkanivový valec by sme 
nemali pevne držať pinzetou v oblasti dermis alebo epidermis, 
pretože tak môžeme spôsobiť vznik artefaktov a sťažiť hodno-
tenie nálezu.

Po odbere bioptáty jemne osušíme priložením na kúsok gázy, 
aby sme odstránili krv, ktorá narúša histopatologické vyšetre-
nie. Nakoniec valec tkaniva umiestnime do 4% pufrovaného 
formaldehydu.

Ranu ošetríme jedným alebo dvoma stehmi (okrem ušnice).

K excíznej biopsii pristupujeme v prípadoch, keď by punch 
biopsia zničila pustulu či vezikulu, keď je dôležitý okraj eflore-
scencie alebo keď potrebujeme uzlík odobrať vcelku. Aby sme 
zabránili zrolovaniu bioptátu, umiestnime ho buď na kúsok 
kartónu alebo dreva (napr. kúsok ústnej špachtle) a v prípade 
potreby fixujeme injekčnou ihlou. Bioptát spolu s podložkou 
ponoríme do formalínu. 
 
V oblastiach, kde v zime hrozí riziko zamrznutia vzorky 
počas prepravy, pridáme do formalínu 10 % alkoholu, aby 
sme tomu zabránili.
Všeobecné aspekty, ktoré sú dôležité pri odbere histologických 
vzoriek tkaniva:

1. Technika odberu bez vzniku artefaktov 
Pri nesprávnom zaobchádzaní so vzorkou ľahko dochá-
dza k ruptúram a pomliaždeninám a podobne, hlavne pri 
malých vzorkách. Opatrenia na zastavenie krvácania 
(napr. elektrokoagulácia) alebo zmrazenie (napr. usklad-
nenie vzorky) vedú k závažnému poškodeniu tkaniva. 
Pri zmrazovaní je to hlavne tvorba kryštálov, ktorá bunky 
výrazne poškodzuje. 

2. Fixácia 
Optimálnu fixáciu zabezpečuje neodkladné umiest-
nenie vzorky do 4 % formaldehydu. Iné médiá (hlavne 
alkohol) spôsobujú výrazné artefakty v tkanive. Naproti 
tomu zasielanie natívnej vzorky vedie k autolýze, kto-
rá rýchlo spôsobuje nepoužiteľnosť vzorky (hlavne pri 
oneskorenom doručení do laboratória). Pomer objemu 
tkaniva k fixačnému roztoku by nemal byť pod 1:10, ale 
lepšie 1:20. Pri nedostatku formaldehydu dochádza len 
k čiastočnej fixácii, pri ktorej časť tkanív zostáva nefixova-
ná a podlieha autolýze.

Obr. 27: Nástroje pripravené na odber biopsie

3. Veľkosť vzorky 
a) Z hľadiska optimálnej fixácie by veľkosť vzorky nemala 
prekročiť 1 cm dĺžky hrany. Pri veľmi veľkých vzorkách 
by mali byť odobrané viaceré jednotlivé vzorky do 1 cm 
z reprezentatívnych miest, alebo je možné väčšiu vzor-
ku dostatočne hlboko a nahusto narezať (pričom tu je 
väčšinou ťažké dodržať potrebné množstvo fixačného 
roztoku). 
b) Z hľadiska posúdenia anatomických vlastností tkaniva 
by vzorky mali mať minimálnu veľkosť v priemere viac 
ako 4 mm. Avšak niekedy sa kvôli miestu odberu či druhu 
zvieraťa nevyhneme menším vzorkám. Pri takto malých 
vzorkách sa odporúča odobrať ich čo najväčší počet, aby 
sa zvýšila šanca na ich korektné posúdenie. 

4. Výber vzorky 
Zmysluplnú diagnózu je možné stanoviť len vtedy, keď 
veterinár pošle relevantnú léziu. Keďže makroskopic-
ky je rozhodnutie často ťažké, je potrebné bioptovať 
a zaslať podľa možnosti všetky rozdielne zmeny, 
predovšetkým s ohľadom na aspekt časového priebehu 
(akútne až chronické). 

5. Anamnéza 
Anamnéza a klinické suspektné diagnózy sú nevyhnutné. 
Tieto informácie zvýšia alebo znížia pravdepodobnosť 
týchto diagnóz v kritickej správe a umožnia ich čo naj-
presnejšie zváženie. Všetky dôležité aspekty anamnézy 
sú spoľahlivo zahrnuté v špeciálnych žiadankách na pato-
lógiu. Pri objednávaní vyšetrenia cez softvér máte k dis-
pozícii okienko na komentár, kde môžete uviesť miesto 
odberu a anamnézu. 

6. Zasielanie vzoriek v závislosti od problému 
Riešenie rôznych problémov môže viesť k rôznym špeci-
fickým nárokom na materiál vzorky. Pri kritických pro-
blémoch sa zásadne odporúča konzultácia s laborató- 
riom pred zaslaním vzorky. Napr. pri diagnostike infekcií 
sa spolu s fixovanou vzorkou na histológiu zasiela aj natív-
ny materiál na ďalšie vyšetrenia (bakteriológia, PCR atď.). 

7. Zasielanie vzoriek 
Zásadne je potrebné vzorky posielať vhodne zabalené. 
Odosielateľ zodpovedá za vzniknuté škody (spôsobené 
napríklad vyliatym formalínom počas transportu). Materiál 
na zasielanie vzoriek je možné si v Labokline bezplatne 
objednať.

Obr. 28: Odber punch biopsie
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Testy na alergie a terapia 
alergií u psov a mačiek
Komerčné in-vitro testovacie postupy využívajú hlavne 
enzýmovú imunoanalýzu ELISA (Enzyme Linked Immuno 
Sorbent Assay). Na trhu sú testy s monoklonálnymi alebo po-
lyklonálnymi protilátkami, avšak technológia, ktorá je založená 
na použití vysokoafinitných rekombinantných receptorov pre 
IgE (Fcε -receptorový test), značne zvyšuje spoľahlivosť tejto 
testovacej metódy.

Vyšetrenie je rýchle a jednoduché. Stačí odobrať vzorku krvi, 
scentrifugovať ju a odpipetované sérum zaslať do laboratória. 
Symptómy by mali byť prítomné už aspoň 4 týždne pred od-
berom krvi, inak môže dôjsť k falošne negatívnym výsledkom. 
Glukokortikoidy a iné imunosupresívne liečivá môžu potlačiť 
tvorbu protilátok.

In vivo realizovaný intrakutánny test sa z hľadiska vstupných 
nákladov oplatí len vtedy, ak sa testy robia pravidelne viackrát 
týždenne.

 Všeobecné informácie o testovaní alergií 
u psov a mačiek
Diagnóza alergia je vždy klinická diagnóza, ktorá pozostáva 
z detailnej anamnézy a klinického vyšetrenia. Test na aler-
giu slúži len na identifikáciu vyvolávajúcich alergénov 
s cieľom buď sa im cielene vyhýbať, alebo nasadiť alergénšpe-
cifickú imunoterapiu (ASIT, hyposenzibilizáciu). Preto je výsle-
dok testu vždy nutné interpretovať v súvislosti s klinickými 
príznakmi a anamnézou. Podávanie glukokortikoidov môže 
spôsobiť falošné výsledky, očakávať sa dajú predovšetkým
falošne negatívne výsledky. Odporúčané doby vysadenia 
kortikosteroidov pred testami na alergiu sú: depotné 
injekčné preparáty až do 3 mesiacov, orálny prednizolón 6-8 
týždňov, lokálne preparáty (masti, spreje, ušné prípravky atď.) 
2-4 týždne. Pokiaľ sa test na alergiu robí počas tejto ochrannej 
lehoty a výsledok je pozitívny, je možné ho bez problémov 
interpretovať. Pri negatívnom výsledku však nie je možné 
vylúčiť, že je falošne negatívny.

 Skríning a hlavné testy/ diferenciácie 
alergénov u psov a mačiek
V prvom skríningovom teste (Fcε-receptorová technológia) sa 
testujú alergénšpecifické protilátky triedy IgE proti štyrom sku-
pinám alergénov: roztoče (prachové a potravinové), pele (bylín, 
tráv, stromov), spóry plesní a blšie sliny. V prípade pozitívneho 
výsledku – pokiaľ tento koreluje s anamnézou a klinikou – sa 
odporúča ďalšia diferenciácia v hlavnom teste (okrem blchy 
– tu sa v skríningu testuje už jednotlivý alergén). Skríning ponú-
kame aj v malom profile pruritus pre psa (viď s. 15).

Prehľad hlavných testov u psov a mačiek nájdete na strane 14.

 Vplyv uhľohydrátových postranných 
reťazcov na testy na alergie
Niektoré jedince tvoria nielen IgE proti skutočným alergén-
nym proteínom z rastlín, ale aj IgE proti krížovo reagujúcim 

uhľovodíkovým postranným reťazcom  (CCD – cross-reactive 
carbohydrate determinant). Kvôli tvorbe týchto anti-CCD-IgE 
vykazujú títo pacienti v testoch na pele pozitívnu reakciu na 
skoro všetky alergény ( v testoch „sezónne alergény“ a „panel 
Stredomoria“, viď s. 14). Táto problematika sa vyskytuje aj pri 
vyšetrení alergií na Hymenoptera.

Anti-CCD-IgE však nemajú žiadny klinický význam. Akonáhle 
sa tento fenomén objaví, nie je klasickými alergickými testami 
možné rozlíšiť, či ide o prítomnosť skutočne alergén-špe-
cifických IgE alebo CCD špecifických IgE. Preto sa v Labokline 
robí CHO test. Je to Fcε-test, ktorý identifikuje anti-CCD-IgE, a 
tým poukazuje na reakciu na CCD. Pokiaľ je CHO test pozitívny, 
beží druhé testovanie s CCD blokovaním. Anti-CCD-IgE sú 
vyblokované, pozitívne výsledky sú vyvolané len klinicky rele-
vantnými alergénšpecifickými IgE a môžu byť použité ako pod-
klad pre vytvorenie alergénšpecifickej imunoterapie.

 Alergie na Hymenoptera
Pacienti s alergickými reakciami na bodnutie hmyzom, pre-
dovšetkým z radu Hymenoptera (blanokrídlovce: včely, 
osy a spol.) pravidelne navštevujú veterinárne praxe, zvlášť 
v letných mesiacoch. Panel alergických testov „Hymenopte-
ra“ je tiež založený na Fcε receptorovej technológii a zahŕňa 
protilátky proti štyrom najčastejším pôvodcom alergií z tejto 
skupiny hmyzu.

Hymenoptera
Včela (Apis mellifera) Sršeň (Vespa cabro)

Osa (Vespula germanica) Osík (Polistes dominula)

 Alergie na krmivo
Dermatologické symptómy psa s alergiou na zložky krmiva 
sú rôzne: od generalizovaného svrbenia až po lokalizované 
svrbenie bez určitých predilekčných miest. U cca 25 % psov 
je jediným príznakom otitis externa. Rovnako však môžu byť 
postihnuté kríže alebo labky. Alergie gastrointestinálneho 
traktu často pripomínajú chronické zápalové ochorenia čriev. 
Popisované sú zvracanie, hnačky (často nie také závažné, aby 
pacient navštívil veterinára) a častejšia defekácia. Môže sa 
vyskytovať aj kombinácia obidvoch komplexov symptómov 
– dermatologického aj gastrointestinálneho. 

Ako ostatné alergie, môže sa aj alergia na krmivo prejavovať 
u mačiek vo forme  štyroch klasických kožných reakcií: 
miliárna dermatitída, sebaindukovaná alopécia, exkoriácie 
hlavy/krku a zmeny komplexu eozinofilného granulómu (EGK). 
Žiadna z reakcií však nie je patognomická pre určitý typ alergie. 
Súčasné objavenie sa gastrointestinálnych symptómov 
ako zvracanie, hnačka a mäkká konzistencia stolice, poukazuje 
na prítomnosť alergie na krmivo.

Terapia alergie na krmivo spočíva len vo vyhýbaní sa vyvo-
lávajúcim alergénom. Robí sa eliminačnou a následnou 
provokačnou diétou. Alergické testy na potraviny umožňujú 
výber komponentov krmiva, ktoré sú vhodné na eliminačnú 
diétu.
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Sérologický alergický test  na dôkaz alergénšpecifických 
protilátok (IgE a IgG) tak umožňuje pri alergiou zapríčinenej 
neznášanlivosti krmiva zlepšenie klinických symptómov ciele-
nou zmenou krmiva. Jedna štúdia udáva, že IgE a IgG protilátky 
v krvnom teste na potravinové alergény majú negatívnu pre-
diktívnu hodnotu 81,1%1, 2. Z toho vyplýva, že na vytvorenie 
eliminačnej diéty sa výborne hodia tie zložky, ktoré v teste 
vykazujú reakčnú triedu 0.

Neustále sa zväčšujúci sortiment komerčne dostupného krmi-
va sťažuje výber alergénov do eliminačnej diéty, ktoré zviera 
ešte nikdy nedostalo. Preto ponúkame všeobecný

1 Bethlehem et al., Vet Immunol Immunopathol 145 (2012) 582-589
2 Schäfer S, Bexely J, Müller R (2011): Patch testing in the evaluation of  ad-
verse food reaction in the dog, Vet Derm 22(3), 292

 Prehľad hlavných testov pre psy a mačky
Sezónne alergény Celoročné alergény
Tento Fcε-receptorový test stanovuje alergénšpecifické proti-
látky triedy IgE proti jednotlivým sezónnym alergénom

Tento Fcε-receptorový test stanovuje alergénšpecific-
ké protilátky triedy IgE proti jednotlivým celoročným 
alergénom

Pele tráv a bylín: Plesne:

Mix 6 tráv: (kostrava lúčna, srha laločnatá, timotejka lúčna, 
lipnica lúčna, mätonoh trváci, medunok vlnatý)

Alternaria alternata

Žito (Secale cereale) Aspergillus fumigatus

Palina obyčajná (Artemisia vulgaris), Ambrózia palinolistá (Am-
brosia artemisiifolia)

Cladosporium herbarum

Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) Penicillium notatum

Žihľava dvojdomá (Urtica dioica) Prachové roztoče:
Štiav (Rumex acetellosa) Dermatophagoides farinae

Pele stromov: Dermatophagoides pteronyssinus

Breza (Betula populifolia), lieska (Corylus avellana) Potravinové roztoče:
Vŕba (Salix caprea) Acarus siro

Tyrophagus putrescentiae

Sezónne a celoročné alergény sú aj súčasťou profilov (viď s. 15).

Perie/chlpy/epitel Panel hmyzu
Tento Fcε-receptorový test stanovuje alergénšpecifické proti-
látky triedy IgE proti rôznym epitelom.

Tento Fcε-receptorový test stanovuje alergénšpecifi-
cké protilátky triedy IgE proti rôznym druhom hmyzu.

Mačka Chrysops (ovadík)

Pes Culex (komár)

Králik Tabanus (ovad)

Morské prasa Stomoxys (bodavka)

Papagáj  Blatella (šváb)

Mix peria  Culicoides 

Panel Stredomoria (24 alergénov)
Tento Fcε-receptorový test stanovuje alergénšpecifické protilátky triedy IgE proti jednotlivým stredomorským alergénom.

 Timotejka lúčna (Phleum pratense) Cyprus (Cupressus spp.)

 Mätonoh trváci (Lolium perenne) Borovica (Pinus spp.)

 Prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) Platan (Platanus racemosa)

 Štiav (Rumex crispus) Zob vtáčí (Ligustrum vulgare)

 Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) Breza (Betula populifolia)

 Palina obyčajná (Artemisia vulgaris) Aspergillus fumigatus

 Mrlík biely (Chenopodium album) Alternaria alternata

 Drnavec lekársky (Parietaria officinalis) Penicillium notatum

 Púpava lekárska (Taraxacum vulgare) Dermatophagoides farinae

 Pŕhľava dvojdomá l (Urtica dioica) Dermatophagoides pteronyssinus

 Ambrózia (Ambrosia eliator/artemisiifolia) Acarus siro

 Olivovník európsky (Olea europaea) Tyrophagus putrescentiae
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 Prehľad testov na alergie na krmivo pre psy a mačky
 V týchto testoch sa stanovujú alergénšpecifické protilátky IgE a IgG proti rôznym zložkám krmív.

Potraviny - základné Potraviny - rozšírené Potraviny - exotické
Mačka Pes Mačka Pes Pes a mačka
Hovädzie Hovädzie Kôň Kôň Pstruh

Jahňacie Jahňacie Diviak Diviak Koza

Kuracie Kuracie Pštros Pštros Ťava

Morčacie Morčacie Sob Sob Byvol

Kačacie Kačacie Kengura Prepelica

Králičie Králičie Hmyz (Hermetia illucens)

Jeleň Jeleň Bataty

Bravčové Bravčové Amarant Amarant Topinambury

Pšenica Pšenica Proso Proso Pohánka

Kukurica Kukurica Paštrnák Fazuľa

Ryža Ryža Mrkva

Zemiaky Zemiaky Tekvica

Jačmeň Cuketa

Ovos Hrach

Sója Sója Droždie

Vajcia Vajcia

Kravské mlieko Kravské mlieko

Losos Losos

Biela ryba Biela ryba

Tuniak

Testy na potraviny sú súčasťou viacerých profilov.
 

 Prehľad alergických profilov pre psy a mačky
Profily združujú rôzne jednotlivé alergény do cenovo výhodných kombinácií. S týmito profilmi môžete spolu kombinovať viaceré 
alergické testy a napríklad nechať spolu vyšetriť alergény prostredia a alergény z krmiva.

Pruritus profil 
malý (pes)

Pruritus profil stredný 
(pes, mačka)

Pruritus profil 
veľký (pes)

Potraviny-pro-
fil  (pes, mačka)

Skríning Sezónne alergény Sarcoptes-protilátky Potraviny - základné

Sarcoptes-protilátky Celoročné alergény
Blšia slina

Potraviny - rozšírené

Potraviny základné
Sezónne alergény

Potraviny - exotické 

Potraviny rozšírené
Celoročné alergény

Potraviny - základné

Potraviny - rozšírené
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Obr. 29: Test na alergie prostredníctvom technológie Microarray Obr. 30: Alergénšpecifi cká imunoterapia starter set - počiatočná tera-
pia

Obr. 31: Úspešnosť ASIT u psov

Kap. 6.2
Allergen-spezifische Immuntherapie (ASIT, Hyposensibilisierung)

Material Nicht erforderlich. 
Tierart Hund, Katze, Pferd 
Dauer ca. 2 - 3 Wochen

Anmerkung • Allergen-spezifische Immuntherapie verschiedener Allergene nach Austestung der Einzelallergene. 
Achtung: Futtermittel und Hymenoptera-Allergene können der Therapie nicht zugefügt werden!

• Therapie über einen Mindestzeitraum von einem Jahr, bei gutem Erfolg lebenslange Therapie 
(patientenspezifische Lösungen). 

• Die Herstellung einer ASIT ist auch aufgrund jedes anderen Testergebnisses (z.B. Intrakutantest) möglich. 
• Bitte legen Sie Ihrer Bestellung ein tierärztliches Rezept bei!

Hund: 89% Erfolg bei Beginn der ASIT bis 2 J. 
nach Auftreten der Krankheit

oveľa lepšie
37,6%

bez 
symptómov

  23,0%

významne
lepšie 22,1%

6,2%
trochu
lepšie

9,8%
nezmenené

   1,3%
horšie

Beeindruckende Erfolgsquoten der ASIT 
beim Pferd, v.a. bei Atemwegserkran-
kungen und Therapiebeginn nach 
kurzer Krankheit.

základný potravinový panel, ktorý pokrýva najčastejšie používa-
né bielkoviny a uhľohydráty. Vďaka rozšírenému potravinovému 
panelu máte možnosť testovať menej obvyklé alergény, ktoré je 
potom možné cielene použiť, či už v doma pripravovanej alebo 
komerčne dostupnej diéte. V teste na alergie „Potraviny – exo-
tické“ máte k dispozícii vyšetrenie na alergény, ktoré ešte nie 
sú vo veterinárnej dietetike veľmi rozšírené. Aj keď tieto panely 
zahŕňajú vyšetrenia až do 19 alergénov, vďaka technike Micro-
array je potrebný menší objem vzorky ako pri ELISA testoch, 
ktoré sa využívali v minulosti.

Tam, kde je v jamke konvenčnej doštičky ELISA fi xovaný len 
jeden alergén, je vďaka novej technológii Microarray (obr. 
29) aplikované veľké množstvo alergénov a referenčných kon-
trol do jednej jamky. Každý z mnohých alergénov v jamke má 
špecifi cké postavenie a je v teste nasadený trikrát (triplikát), čo 
umožňuje simultánnu analýzu celej série antigénov a významne 
zvyšuje spoľahlivosť stanovenia. Okrem jednoduchej manipulá-
cie je rozhodujúcou výhodou technológie microarray množstvo 
materiálu vzorky: kým na klasický test ELISA potrebujeme naj-
menej 250 μl séra, stačí pri microarray 2 až maximálne 50 μl 
séra. Toto je rozhodujúca výhoda, najmä pokiaľ ide o mačky, 
u ktorých je zvyčajne k dispozícii len veľmi málo materiálu 
vzorky. Týmto spôsobom sa môžu detegovať imunoglobulíny 
tried IgE a IgG aj v prípade, že sa nezíska dostatok materiálu 
vzorky pre bežnú ELISA.

Prehľad testov na alergie na krmivá a ďalšie profi ly pre psy 
a mačky nájdete na strane 15.

 Alergénšpecifi cká imunoterapia (ASIT, 
hyposenzibilizácia) pre psy a mačky
Subkutánne injikovaná alergénšpecifi cká imunoterapia (ASIT, 
hyposenzibilizácia) je považovaná za sľubnú formu terapie 
atopickej dermatitídy alebo respiratórnych alergií a je jedinou 
kauzálnou terapiou alergií na alergény prostredia.
Extrakt alergénov sa pripravuje individuálne pre každého 
pacienta na základe výsledku Fcε-receptorového alergického 
testu alebo podľa receptu ošetrujúceho veterinárneho lekára Δ.

V prípade potreby môže byť v jednom extrakte skombino-
vaných viacero alergénov. Pre každý druh zvieraťa je k dis-
pozícii detailný plán liečby. Roztok sa aplikuje subkutánne
najprv týždenne s postupne sa zvyšujúcimi dávkami a koncen-
tráciami až do dosiahnutia udržiavacej dávky. Po dosiahnutí 
udržiavacej dávky sa môžu intervaly podávania individuálne 
predĺžiť (až po maximálne 4 týždne). ASIT je dobre tolerova-
ná. Laboklin Vám poskytuje roztoky ASIT bez alumínium 
hydroxidu. Terapia by mala pokračovať celoživotne. ASIT 
je objednávaná, odosielaná a fakturovaná fi rmou LABOKLIN 
GmbH., Nemecko. S objednávkou Vám radi pomôžeme.

Počiatočná ASIT
Počiatočná terapia obsahuje 2 fľaštičky rôznych 
koncentrácií (obr. 30) a vystačí spravidla na cca 6 mesiacov 
liečby.

Pokračovacia ASIT
Pokračovacia terapia obsahuje len roztok s vyššou koncen-
tráciou a vystačí, v závislosti od individuálneho intervalu 
injekcií, na cca 10 mesiacov liečby.

Predpokladaná úspešnosť (obr. 31) je viac ako 70% a v prípa-
de začiatku liečby počas prvých dvoch rokov od objavenia sa 
alergie sa u psa zvyšuje skoro na 90%. Pri prerušení terapie sú 
vyhliadky na úspech menej nádejné.

Pri alergiách na hymenoptera a alergiách na potraviny (viď 
vyššie) nie je možné objednať roztok ASIT.

Δ ASIT môže byť vyrobená aj na základe výsledkov intrakutánnych 
alebo iných testov na alergie.
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Testy na alergie a terapia 
alergií u koní

 Všeobecné informácie o testovaní alergií u 
koní

Diagnóza alergia je vždy klinická diagnóza, ktorá pozostáva 
z detailnej anamnézy a klinického vyšetrenia. Test na alergiu 
slúži len na identifikáciu vyvolávajúcich alergénov s cieľom 
buď sa im cielene vyhýbať, alebo nasadiť alergénšpecifickú 
imunoterapiu (ASIT, hyposenzibilizáciu) v prípade atopickej 
dermatitídy, hypersenzitivity na hmyz (letný ekzém) alebo 
alergiou zapríčinených respiratórnych ochorení (RAO, v mi-
nulosti COPD). Aj headshaking môže byť spôsobené alergiou. 
Výsledok testu je vždy potrebné interpretovať v súvislosti 

s klinickými príznakmi a anamnézou. Podávanie glukokor-
tikoidov môže spôsobiť falošné výsledky, očakávať sa dajú 
predovšetkým falošne negatívne výsledky. Odporúčané doby 
vysadenia kortikosteroidov pred testami na alergiu sú: depot-
né injekčné preparáty až do 3 mesiacov, orálny prednizolón 
6-8 týždňov, lokálne preparáty (masti, spreje, ušné prípravky 
atď.) 2-4 týždne.

 Skríning a hlavné testy/ diferenciácie 
alergénov u koní
V skríningovom teste sa testujú alergénšpecifické protilátky 
tried IgE proti 4 skupinám alergénov: roztoče (prachové a po-
travinové), pele (bylín, tráv, stromov), spóry plesní a hmyz. 
V prípade pozitívneho výsledku – pokiaľ tento koreluje s anam-
nézou a klinikou – sa odporúča ďalšia diferenciácia jednot-
livých alergénov (viď hmyz, sezónne a celoročné alergény).

Sezónne alergény Celoročné alergény Panel hmyzu

Tento test stanovuje alergénšpecifické 
protilátky triedy IgE proti jednotlivým 
sezónnym alergénom.

Tento test stanovuje alergénšpecifické 
protilátky triedy IgE proti jednotlivým 
celoročným alergénom.

Tento test stanovuje alergénšpecifické 
protilátky triedy IgE proti rôznym druhom 
hmyzu.

Pele tráv a bylín: Plesne: Simulium (muchničky)

Mix 6 tráv: (reznačka laločnatá, mätonoh, 
timotejka lúčna, kostrava lúčna, lipnica 
lúčna, medunok vlnatý)

Alternaria alternata
Culex (komár)

Žito (Secale cereale) Aspergillus fumigatus Tabanus (ovad)

Palina (Artemisia vulgaris) Aspergillus niger Musca (mucha)

Mrlík biely (Chenopodium album) Cladosporium sp. Culicoides (pakomár)

Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) Epicoccum sp.

Pŕhľava (Urtica dioica) Helminthosporium sp.

Štiav (Rumex spp.) Penicillium sp.

Púpava (Taraxacum officinale) Fusarium spp.

Repka (Brassica napus) Ustilago sp.

Ambrózia (Ambrosia eliator/artemisiifolia) Rhizopus sp.

Pele stromov a krov: Prachové roztoče:

Lieska (Corylus avellana) Dermatophagoides farinae

Jelša (Alnus glutinosa) Dermatoph. pteronyssinus

Topoľ (Populus alba) Skladové roztoče:

Breza (Betula alba) Acarus siro

Buk (Fagus sylvatica) Tyrophagus putrescentiae

Vŕba (Salix caprea) Glycophagus domesticus

Lepidoglyphus destructor

Hlavné testy sú tiež súčasťou profilov alergických testov u koní (viď s. 18).
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 Ďalšie hlavné testy u koní
Perie/chlpy/epitel

Tento Fcε-receptorový test stanovuje alergénšpecifické 
protilátky triedy IgE proti rôznym epitelom.

Mačka

Pes

Králik

Morské prasa

Papagáj

Mix peria

 Alergie na krmivo u koní

Test alergie na krmivo poskytuje prvé náznaky možných 
alergénnych zložiek krmiva a predovšetkým umožňuje výber 
zložiek krmiva, ktoré sú na základe nulovej reakcie v tes-
te vhodné pre eliminačnú diétu. Pomocou eliminačnej 
a následnej provokačnej diéty sa diagnostikuje príčina 
alergie na krmivo. Terapia spočíva len vo vyhýbaní sa 
alergénom. Pri alergii na krmivo nie je možné objednanie 
hyposenzibilizačného roztoku.

Test alergie na krmivo
V tomto teste sa stanovujú alergénšpecifické protilátky IgE a 
IgG proti rôznym zložkám krmív.

Sója

Melasa

Ovos

Kukurica

Jačmeň

Pšenica

Pivné kvasinky

Lucerna

 Alergické profily pre kone
Profily združujú rôzne jednotlivé alergény do cenovo 
výhodných kombinácií. S týmito profilmi môžete spolu 
kombinovať viaceré alergické testy a napríklad nechať spolu 
vyšetriť alergény prostredia a alergény z krmiva.

Alergia profil kožný
Sezónne alergény

Celoročné alergény

Panel hmyzu

Potraviny

Alergia profil respiratórny
sezónne alergény

celoročné alergény

 Alergénšpecifická imunoterapia (ASIT, 
hyposenzibilizácia) pre kone

Pre koňa je možné pripraviť extrakty alergénov na hyposen-
zibilizáciu na základe individuálneho výsledku alergického 
testuΔ   a/alebo receptu ošetrujúceho veterinára. Je to možné 
pri alergiách na celoročné alebo sezónne alergény a na 
hmyz (ale nie Hymenoptera).
U koní máme s ASIT viac ako 70 % vyhliadky na úspech. Pri 
ochoreniach dýchacích ciest a začiatku terapie krátko po obja-
vení sa ochorenia dosahuje miera úspešnosti viac ako 80 %.

Ďalšie informácie o hyposenzibilizácii nájdete na strane 16.  

Symptóm Úspech ASIT
Pruritus 75 %

Ochorenie dýchacích ciest 80 %

Och. dých. ciest do 2 rokov 86 %

Počiatočná terapia
Počiatočná terapia obsahuje 2 fľaštičky rôznych koncentrácií 
(obr. 30) a vystačí spravidla na cca 6 mesiacov liečby.

Pokračovacia terapia
Pokračovacia terapia obsahuje len roztok s vyššou koncen-
tráciou a vystačí, v závislosti od individuálneho intervalu 
injekcií, na cca 10 mesiacov liečby.

Δ ASIT môže byť vyrobená aj na základe výsledkov intrakutánnych alebo 

iných testov na alergie
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Diferenciálne diagnózy 
alergie
Diagnóza alergia je, ako už bolo vysvetlené, vždy klinická diag-
nóza, ktorá sa stanovuje na základe podrobnej anamnézy a kli-
nicko-dermatologického vyšetrenia. Avšak existuje veľa iných 
dermatologických ochorení, ktoré sa môžu prejavovať svrbe-
ním. Preto je ich potrebné zaradiť do zoznamu diferenciálnych 
diagnóz, prípadne ich vopred vylúčiť. Nasledujúce informácie 
vám podávajú stručný prehľad testov, ktoré ponúka Laboklin. 

 Sarkoptový svrab u psa
Sarkoptový svrab psa je silne pruritické kožné ochorenie, 
ktoré sa prejavuje papulami a chrastami, predovšetkým na 
ventrálnej strane. Predilekčné miesta sú brucho, hrudník, lak-
te, členky a okraje uší. Diagnostickými nástrojmi sú povrchový 
kožný zoškrab (pozitívny len v 20-50 % prípadov, obr. 32) alebo 
sérologický dôkaz protilátok proti sarkoptovým roztočom. 
Okrem toho je pre dôkaz Sarcoptes scabiei var. canis k dispo-
zícii realtime-PCR vyšetrenie. (viď s.7).

Pomocou ELISA sa stanovujú sérové protilátky triedy IgG. 
Senzitivita tohto testu dosahuje 85% a špecifita 90%. Test sa 
robí až 4 týždne po objavení sa klinických príznakov ocho-
renia, inak môže dôjsť k falošne negatívnym výsledkom. Keďže 
protilátky v krvi pretrvávajú 6 mesiacov a dlhšie aj po prekona-
ní ochorenia, nie je možné ELISA test použiť pre kontrolu 
terapie.

 Protilátky proti malasséziám
Alergickí pacienti často trpia sekundárnymi malasséziovými 
infekciami a v tejto súvislosti sa môžu senzibilizovať na ma-
lasséziový antigén.
Pri pozitívnom výsledku testu je možné malasséziový alergén 
pridať do alergénšpecifickej imunoterapie.
Dôkaz protilátok proti malassézii je založený na FcEpsilon 
receptorovej technológii a meria IgE proti malasséziovému 
antigénu v sére.

 Protilátky proti blšej sline

Prítomnosť alergie na blchy sa vyšetruje v skríningu, ale je 
možné ju dokázať aj v jednotlivom teste prostredníctvom 
IgE pomocou Fcε-receptorového testu. Ako alergén sa používa 
kombinácia alergénu blšej sliny a rekombinantného alergénu 
blšej sliny, ktorá vykazuje najvyššiu senzitivitu. 20 % zvierat 
testovaných v Labokline vykazuje senzibilizáciu na 
alergén blšej sliny.

 Genetické testy relevantné pre 
dermatológiu
Existuje veľa ochorení, prejavujúcich sa kožnými zmenami, 
ktoré sa dajú diagnostikovať pomocou genetických testov (viď 
s. 20). Aj niektoré farby srsti môžu viesť k medicínsky rele-
vantným kožným zmenám. Tieto testy a postihnuté plemená 
sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. Informácie ku genetickým 
aspektom alopécie farebných mutantov nájdete na strane 6. 
Najvhodnejším materiálom na genetické testy je 1 ml EDTA 
krvi. Od psov a mačiek je možné odobrať aj lícne stery (ste-
rové tampóny vám radi poskytneme). U koní je možné použiť 
10-20 čerstvo vytrhnutých chlpov hrivy alebo chvosta.

Detailnejšie informácie o dedičných ochoreniach, vyšetreniach 
farby srsti a správnom odbere vzoriek nájdete na www.labok-
lin.sk a www.labogen.com.

Obr. 32: Roztoč Sarcoptes scabiei
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Genetický test Plemeno
Pes
Syndróm akrálnej mutilácie (AMS) Anglický kokeršpaniel, Anglický stavač, 

Anglický špringeršpaniel, Francúzsky 
španiel, Nemecký krátkosrstý stavač

Psí deficit adhézie leukocytov (CLAD) Írsky červeno-biely seter, Írsky seter

Kongenitálna hypotyreóza (CHG) Foxteriér, Francúzsky buldoček, 
Rat teriér, Španielsky vodný pes, 
Tenterfield teriér

Dermatomyozitída (DMS) Kólia, Shetlandský ovčiak

Digitálna hyperkeratóza(DH/HFH) Bordeauxská doga, Írsky teriér, Kromfohrländer

Dry eye curly coat syndrome (CCS) Cavalier King Charles španiel

Dystrofická epidermolysis bullosa (DEB) Stredoázijský ovčiak

Ektodermálna dysplázia (Skin fragility syndrome) (ED/SFS) Chesapeake Bay Retríver

Epidermolytická hyperkeratóza (EHK) Norfolk Teriér

Exfoliatívny kutánny Lupus erythematodes (ECLE) Nemecký krátkosrstý stavač, Maďarská vyžla

Kongenitálna ichtyóza Nemecká doga

Farba srsti C-Lokus (albinizmus) Lhasa apso, Veľký špic, Pekingský palácový psík, Trpasličí 
špic, Bullmastiff

Farba srsti D-Lokus (dilution, zriedenie farby, d1) všetky plemená

Farba srsti D-Lokus (zriedkavé varianty, d2) Čau-čau, Sloughi, Thajský ridgeback

Farba srsti D-Lokus (zriedkavé varianty, d3) Čivava, Mudi, Pumi, Taliansky chrtík a veľa ďalších

Hereditárna nazálna parakeratóza (HNPK) Anglický chrt, Labradorský retríver

Ichtyóza (Ich AM) Americký buldog

Ichtyóza (Ich GR) Zlatý retríver

Junctional epidermolysis bullosa (JEB) Nemecký krátkosrstý stavač

Letálna akrodermatitída (LAD) Bulteriér, Miniatúrny bulteriér

Deficit adhézie leukocytov III (LAD 3) Nemecký ovčiak

Musladin-Lueke-Syndrom (MLS) Bígel

Renálny cystadenokarcinóm a nodulárna fibróza (RCND) Nemecký ovčiak

Senzorická neuropatia (SN) Borderkólia

Shar Pei autoinflammatory disease (SPAID) Šar-pei

Trpasličí vzrast (hypofyzárna forma) Československý vlčiak, Nemecký ovčiak, Sarloosov 
vlčiak

Mačka
Hypotrichóza a syndróm krátkovekosti Posvätná birma

Kôň
Connemara Pony hoof wall separation disease (HWSD) Connemara-Pony, Nemecký jazdecký pony

Curly všetky plemená

Greying všetky plemená

Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia (HER-
DA)

Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse, 
Quarter Pony, Quarab

Hereditary junctional epidermolysis bullosa (H-JEB) Belgian Horse

Incontinentia pigmenti všetky plemená

Syndróm levanduľového žriebäťa (LFS) Arab

Syndróm nahého žriebäťa) (NFS) Achaltekinský kôň

Letálny syndróm bielych žriebät (OLWS) Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse

Warmblood fragile foal syndrome (WFFS) Appaloosa, Haflinger, Mustang, Paint Horse, Quarter 
Horse teplokrvné plemená
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Pre bezpečnú terapiu:  
MDR1- genetický defekt 
(precitlivelosť na 
ivermektín)
Precitlivelosť na antiparazitikum ivermektín je spôsobená 
variantom v tzv. MDR1/ABCB1 (Multidrug Resistence Trans-
porter).

Tento transportér funguje ako efluxná pumpa a nachádza sa, 
okrem iných, v epiteliách čreva, žlčových ciest a obličiek, ako aj 
v endotelových bunkách mozgových kapilár. Ovplyvnenie he-
matoencefalickej bariéry má pritom najväčší klinický význam. 
Na MDR transportér sa viažu početné liečivá, ako napr. iver-
mektín, milbemycín, rozličné antibiotiká, steroidné hormóny 
a loperamid. 

Pri mutácii v géne MDR1 u psov sa tvorí nefunkčný MDR 
transportér. Zvieratá s homozygotnou MDR1 mutáciou 
sú postihnuté viac ako heterozygotné zvieratá. U psov 
s MDR1 genetickým variantom sa kvôli zmenenej funkcii 
hematoencefalickej bariéry môžu liečivá kumulovať v CNS 
a spôsobovať neurotoxické efekty až po smrteľné prípady, 
špeciálne po podaní ivermektínu. 

Pri iných liečivách sa môžu vyskytnúť príznaky predáv-
kovania, keď nedostatočná funkcia MDR transportéru ve-
die k zvýšenému netto príjmu v čreve a/alebo zníženému 
vylučovaniu žlčou a obličkami.
Klinický význam (hlavne v stresových situáciách) môže mať aj 
znížená hladina kortizolu u zvierat s MDR1 genetickým va-
riantom – negatívna spätná väzba v dôsledku zvýšených hladín 
kortizolu v CNS.
Preto je potrebné byť veľmi opatrný s voľbami terapie u zvierat 
s MDR1 genetickým variantom a je veľmi dôležité vedieť, či je 
zviera postihnuté, a do akej miery (homozygotne alebo hete-
rozygotne).

Vyšetrenie na prítomnosť MDR1 genetického variantu je 
možné u nasledujúcich plemien:
Austrálsky ovčiak, Biely švajčiarsky ovčiak, Bobtail, Borderkólia, 
Dlhosrstý vipet, Elo, Kólia dlhosrstá, krátkosrstá, McNab, Mi-
niatúrny americký ovčiak, Nemecký ovčiak, Šeltia, Silken Wind-
hund, Wäller.
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MATERIÁL k dermatológii

Letáky Alergie u psa

Prehľad krmív PES (v anglickom jazyku)

Prehľad krmív MAČKA (v anglickom jazyku)

Peľový kalendár 

Kniha „ALLERGENE bei Tieren“
(176 S., v nemeckom jazyku, EUR 29,50*²)

Moderné informačné letáky od Vášho 
veterinára a LABOKLIN-u

HELP ADVICE

sa vo svojom prostredí bude 
opäť cítiť dobre. K zlepšeniu 
môže dôjsť už po niekoľkých 
týždňoch, ale niekedy až po 
niekoľkých mesiacoch terapie. 
U viac ako 70% spôsobí táto 
forma terapie významné 
zlepšenie alebo úplné vy-
miznutie príznakov. Keďže 
alergie nie sú vyliečiteľné, 
v prípade úspechu by sa 
mala alergénšpecifická tera-
pia aplikovať celoživotne. V 
zriedkavých prípadoch sa 
môžu vyskytnúť vedľajšie 
účinky, ktoré sa ale spravidla 
prejavujú len ako krátkodobé 
zhoršenie príznakov a dajú 
sa zvládnuť upravením dáv-
kovania Vaším veterinárom. 
Je potrebné vziať do úvahy, 
že alergia je celoživotné 
ochorenie, ktoré je nielen 
neliečiteľné, ale môže byť aj 
dedičné. Len presná znalosť 
vyvolávajúcich substancií, vy-
hýbanie sa týmto alergénom 
a alergénšpecifická terapia 
prispejú k významnému 
zlepšeniu kvality života Vášho 
psa. 
Pre cielenú terapiu potrebuje 
veterinár presné a spoľahlivé 
výsledky laboratórnej analýzy. 
Preto spolupracuje s firmou 
LABOKLIN. Spolu s Vaším 
zverolekárom sa Vám podarí 
dospieť k správnej diagnóze, 
zahájiť vhodnú terapiu, a tak 
dosiahnuť optimálnu kvalitu 
života Vášho zvieraťa.

Alergény sú známe, 
čo ďalej?

Terapiou voľby je vyhýbanie 
sa spúšťacím alergénom. 
V prípade alergie na blchy 
alebo na krmivo je to relatívne 
jednoduché a takisto je to 
jediný spôsob terapie. Vhod-
ná diéta a adekvátny protiblší 
manažment vedú k úspechu. 
Pri alergii na pele a roztoče je 
väčšinou nemožné vyvarovať 
sa alergénov. U alergií, ktoré 
zvieraťu spôsobujú ťažkosti 

len krátky čas v roku, je 
možná pomoc podávaním 
rôznych liekov počas tohto 
obdobia. 
V prípade celoročných sym-
ptómov sú vedľajšie účinky 
liekov príliš závažné. Ak ide o 
atopickú dermatitídu (alergiu 
na byliny, trávy, pele, hmyz a 
roztoče), mali by sme zvážiť 
alergénšpecifickú imunotera-
piu (ASIT, hyposenzibilizácia). 
Pre alergénšpecifickú imu-
noterapiu sa vyrobia roztoky 
individuálne pre každé 
zviera na základe výsledkov 
alergických testov. Obsahujú 
malé množstvá alergénov 
(substancií, na ktoré Vaše 
zviera reaguje alergicky). 
Počas niekoľkých týždňov 
sa tieto alergény injikujú 
Vášmu zvieraťu v pomaly 
rastúcich koncentráciách a 
intervaloch. U väčšiny psov 
vedie takýto postup k vyššej 
tolerancii alergénov, ktoré 
spúšťajú ochorenie. Váš pes 

Váš veterinárny 
lekár

97688 Bad Kissingen • Steubenstraße 4
Tel. +49-971/7 20 20 • Fax +49-971/6 85 46
E-Mail: info@laboklin.de • www.laboklin.de

4058 Basel • Riehenring 173
Tel. +41-61/319 60 60 • Fax: +41-61/319 60 65
E-Mail: labor.basel@laboklin.ch • www.laboklin.ch

4040 Linz • Rosenstraße 1
Tel. +43-732/7172-420 • Fax: +43-732/717322
E-Mail: labor.linz@laboklin.at • www.laboklin.at

D

CH

A

(pečiatka)

Servis
Tento a ďalšie informačné letáky nájdete na našich webových 
stránkach

Alergie  
= hypersenzitívne reakcie 

Alergie sa môžu 
prejavovať  mierne, alebo 
aj výrazne negatívne 
ovplyvniť kvalitu života

Najdôležitejšie 
symptómy
svrbenie a kožné zmeny v 
rôznej forme a rozsahu

Výskyt symptómov v 
závislosti od alergie
nástup možný už u 
šteňaťa alebo naopak, u 
seniora, sezónny alebo 
celoročný, v určitých 
lokalizáciách (tvár, labky, 
medziprstia) alebo po 
celom tele

Najčastejšie príčiny u 
psov
blchy, prachové roztoče, 
pele, zložky krmiva

Diagnostický postup
vylúčenie ostatných 
ochorení, presná 
anamnéza, kožné alebo 
krvné testy, eliminačná 
diéta

Podozrenie na 
alergiu na krmivo 
hnačka, vracanie, časté 
vylučovanie stolice

Základ každej 
diagnostiky
precízna analytika a 
laboratórne vyšetrenia v 
dobrom, renomovanom 
laboratóriu 

Rýchly prehľad

Alergie u psa

s.r.o.
Laboratórium pre klinickú diagnostiku

s.r.o.
Laboratórium pre klinickú diagnostiku

HELP ADVICE

www.laboklin.sk

LABOKLIN s.r.o.
Líščie údolie 57 • 842 31 Bratislava 

Tel.: 0948 783 888 • Fax: 02/ 642 826 99 
e-mail: labor.ba@laboklin.com

Leták pre majiteľov „Alergie u psa“

Dry/Wet

Beef, 
Lamb,
Reindeer,
Venison

Pork, 
Wild 
Boar

Hare, 
Rabbit Horse

Kanga-
roo

Chicken, Turkey, 
Duck, Ostrich, Egg Fish

Wheat, 
Barley, 
Oats,  Maize, 
Others Soy Rice

Potato,
Sweet 
Potato

Ama-
ranth Millet Parsnip Milk

Other
Allergens

z/d food sensitivities Wet Chicken/Liver (hydr.) Maize Starch

z/d food sensitivities Dry Chicken/Liver (hydr.) Rice

d/d Dry Venison Chicken (hydr.) Pea

Dermatosis LB Wet Lamb Barley

Hypoallergenic Dry Chicken/Liver (hydr.) Soy 
(hydr.)

Rice

Sensitivity Control Dry Duck, 
Poultry animal protein (hydr.)

Rice

Sensitivity Control 
Chicken, Rice

Wet Chicken Rice

Anallergenic Dry Feather Meal (hydr.) Maize Starch

Hypoallergenic (Lamb) Dry & Wet Lamb Rice

Hypoallergenic (Rabbit) Dry & Wet Rabbit Rice

Hypoallergenic (Turkey) Wet Turkey Rice

Hypoallergenic (Venison) Wet Venison Rice

Hypoallergenic (Horse) Wet Horse Rice

Hypoallergenic (Quail) Wet Quail Rice

Hypoallergenic (Insects) Dry Poultry Liver (hydr.) Rice Insects

Unique Protein (Lamb) Wet Lamb

Unique Protein (Rabbit) Wet Rabbit

Unique Protein (Venison) Wet Venison

Unique Protein (Turkey) Wet Turkey

Unique Protein (Horse) Wet Horse

Unique Protein (Quail) Wet Quail

Cat Allergy Dry Rabbit Spelt Potato

Rabbit Wet Rabbit Potato

Cat Sana Horse Wet Horse Parsnip

Cat Sana Horse Dry Horse Sweet Potato Parsnip Pea

Cat Sana Buffalo Wet Buffalo Sweet Potato

Cat Sana Buffalo Dry Buffalo Sweet Potato Pea

Cat Sana Ostrich Wet Ostrich Sweet Potato

Cat Sana Hermetia Dry Sweet Potato Pea, Insects

Lamb Wet Lamb Rice

Turkey Wet Turkey Rice

Duck Wet Duck

Reindeer Wet Reindeer Potato

Kangaroo Wet Kangaroo Parsnip

Goat Wet Goat Parsnip

Hare Wet Hare Sweet Potato

Pork and Potato Dry Pork Potato

FELINE

www.royal-canin.de

* In A bei Vana erhältlich

Exclusion

www.hillspet.de

www.eukanuba.ch

https://shop.trovet.de

www.vet-concept.com

www.exclusion.it

Please note: Most commercially available animal diets contain animal fats and oils. The fats and oils are highly purifi ed, nevertheless they may contain remnant proteins, which can lead to adverse food reactions.
Treats and rawhide – please ask the company about available products. For questions about any foods – please ask the company directly. We do not take responsibility for the accuracy of this information. Ingredients are subject to change by the producers.

January 2018

Venison Chicken (hydr.) Pea

Lamb Barley

Chicken/Liver (hydr.) Soy 
(hydr.)

Rice

Duck, 
Poultry animal protein (hydr.)

Rice

Chicken Rice

Feather Meal (hydr.) Maize Starch

Dry & Wet Lamb Rice

Dry & Wet Rabbit Rice

Turkey Rice

Venison Rice

Horse Rice

Quail Rice

Poultry Liver (hydr.) Rice Insects

Lamb

Rabbit

Venison

Turkey

Horse

Quail

Rabbit Spelt Potato

Rabbit Potato

Horse Parsnip

Horse Sweet Potato Parsnip Pea

Buffalo Sweet Potato

Buffalo Sweet Potato Pea

Ostrich Sweet Potato

Sweet Potato Pea, Insects

Lamb Rice

Turkey Rice

Duck

Reindeer Potato

Kangaroo Parsnip

Goat Parsnip

Hare Sweet Potato

Pork Potato

Please note: Most commercially available animal diets contain animal fats and oils. The fats and oils are highly purifi ed, nevertheless they may contain remnant proteins, which can lead to adverse food reactions.
Treats and rawhide – please ask the company about available products. For questions about any foods – please ask the company directly. We do not take responsibility for the accuracy of this information. Ingredients are subject to change by the producers.
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Dry/Wet

Beef, 
Lamb,
Reindeer,
Venison

Pork, 
Wild 
Boar

Hare, 
Rabbit Horse

Kanga-
roo

Chicken, Turkey, 
Duck, Ostrich, 
Egg Fish

Wheat, 
Barley, 
Oats, Maize, 
Others Soy Rice

Potato,
Sweet 
Potato

Ama-
ranth Millet Parsnip Milk

Other
Allergens

z/d Food Sensitivity Dry & Wet Chicken/Liver (hydr.) Maize Starch

d/d Rice, Salmon Dry Chicken (hydr.) Salmon Rice

d/d Rice, Duck Dry Chicken (hydr.), Duck Rice

d/d Lamb Wet Lamb Rice

Dermatosis FP Dry & Wet Herring, 
Catfi sh

Potato

Hypoallergenic Dry Chicken/Liver (hydr.) Soy (hydr.) Rice

Hypoallergenic Wet Chicken/Liver (hydr.) Soy (hydr.) Pea Starch

Anallergenic Dry Featherprotein (hydr.) Maize Starch

Sensitivity Control Dry Duck, Poultry animal protein (hydr.) Tapioca

Sensitivity Control Chicken, Rice Wet Chicken Rice

Sensitivity Control Duck, Rice Wet Duck Rice

Hypoallergenic (Lamb) Dry & Wet Lamb Rice

Hypoallergenic (Rabbit) Dry & Wet Rabbit Rice

Hypoallergenic (Venison) Dry & Wet Venison Potato

Hypoallergenic (Ostrich) Dry Ostrich Potato Pea

Hypoallergenic (Horse) Dry & Wet Horse Potato

Hypoallergenic (Quail) Wet Quail Potato

Hypoallergenic (Insect) Dry Chicken/Liver (hydr.) Potato Insects

Hypoallergenic (Insect) Wet Potato Insects

Intestinal Dry & Wet Duck Potato

Exclusion Dry Maize Soy Rice Potato

Unique Protein (Lamb) Wet Lamb

Unique Protein (Rabbit) Wet Rabbit

Unique Protein (Venison) Wet Venison

Unique Protein (Turkey) Wet Turkey

Unique Protein (Horse) Wet Horse

Unique Protein (Quail) Wet Quail

Canard Pack Dry Duck Maize

Dog Sana Horse Wet Horse Parsnip

Dog Sana Horse Dry Horse Potato Parsnip

Dog Sana Buffalo Wet Buffalo Sweet Potato

Dog Sana Buffalo Dry Buffalo Sweet Potato

Dog Sana Ostrich Wet Ostrich Sweet Potato

Dog Sana Ostrich Dry Ostrich Potato Parsnip

Dog Sana Hermetia Dry Sweet Potato Insects

Lamb Pack Dry Lamb Rice

Sensitive Diet Dry Rabbit Spelt Potato

Salmon Pack Dry & Wet Salmon Potato

Goose Wet Goose Oatfl akes

Duck Pure Wet Duck

Reindeer Wet Reindeer Potato

Lamb Wet Lamb Rice

Turkey Wet Turkey Rice Carrots, Leeks

Chicken Junior Wet Chicken Oatfl akes Parsnip

Kangaroo Wet Kangaroo Parsnip

Rabbit Wet Rabbit Potato

Goat Wet Goat Parsnip

Hare Wet Hare Sweet Potato

Astoral MultiVital h.a. hypoallergenic mineral and vitamin supplement

CANINE

January 2018

* In A bei Vana erhältlich

www.hillspet.de

https://shop.trovet.de

www.royal-canin.de

www.vet-concept.com

www.almapharm.de

www.eukanuba.ch

Please note: Most commercially available animal diets contain animal fats and oils. The fats and oils are highly purifi ed, nevertheless they may contain remnant proteins, which can lead to adverse food reactions.
Treats and rawhide – please ask the company about available products. For questions about any foods – please ask the company directly. We do not take responsibility for the accuracy of this information. Ingredients are subject to change by the producers.

Prehľad krmív PES/MAČKA

Alergény Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec

Lieska

Jelša

Topoľ

Vŕba

Buk

Breza

Trávy

SkorocelSkorocel

Žito

PŕhľavaPŕhľava

Mrlík

Palina

AmbróziaAmbrózia

Púpava

ŠtiavŠtiav

Peľový kalendár nám poskytuje informácie o tom, v ktorom ročnom období je možné očakávať ktorý peľ vo zvýšenej miere. Doba výskytu peľu v ovzduší sa však môže líšiť pre tú istú rastlinu v závislosti od zemepisnej šírky, nadmorskej výšky a počasia. Preto pre postihnutých pacientov má zmysel každý deň zisťovať 
najnovšie informácie o peľovej situácii na internete.

Laboratórium pre klinickú diagnostiku
s. r. o.PEĽOVÝ KALENDÁR

Stav: september 2021 
Zdroj obrázka: wildlife-media.at, Fotolia, Adobe Stock www.laboklin.sk

Peľový kalendár
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ALLERGENE
bei Tieren

AL
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Ein Leitfaden für alle betroffenen 
Tierbesitzer, Tierärzte und jene, 
welche mehr über das Thema Allergie 
bei Tieren erfahren möchten.

Pollen | Pilze | Milben | Insekten | Flöhe | Futtermittel

9 783000 540059

ISBN 978-3-00-054005-9

Kniha „ALLERGENE bei Tieren“
Dátum / podpis (pri objednávkach s povinnosťou platby)

Adresa praxe / pečiatka

*) vrátane DPH *²) bez poštovného

Klientské číslo

Materiál si môžete objednať odfotením alebo 
naskenovaním tejto strany a poslaním emailom 
na labor.ba@laboklin.com



Laboratórne vyšetrenia pri dermatologických problémoch
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Stav: september 2021 
Zdroj obrázka: Adobe Stock

Radšej píšete cez WhatsApp ako telefonujete?

Potom vás určite poteší, že kuriéra pre Bratislavu aj pre 
celé Slovensko si už môžete objednať aj zaslaním krátkej 
správy.
V texte uveďte adresu a deň, prípadne požadovaný čas 
vyzdvihnutia vzorky.
Hotovo!

LABOKLIN kuriér cez WhatsApp

Telefónne číslo: +421 948 783 888
alebo použite tento QR-kód:

OBJEDNANIE KURIÉRA  
JEDNODUCHO CEZ WHATSAPP

Laboratórium pre klinickú diagnostiku
s. r. o.

www.laboklin.sk

LABOKLIN s. r. o • LABORATÓRIUM PRE KLINICKÚ DIAGNOSTIKU

Líščie údolie 57 • 84231 Bratislava 
Tel. +421 948 783 888 • e-mail labor.ba@laboklin.comSK
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