
yvolávající pfiíãinou, tzn. alergeny,
mohou b˘t rÛzné látky, které se
dostávají do organismu buì

vdechnutím, nebo pronikají pfies kÛÏi,
pfiípadnû pozfiením. Nejãastûj‰ími alerge-
ny v na‰ich podmínkách jsou roztoãi.
Patfií sem roztoãi domácího prachu,
z nichÏ nejãastûj‰ím druhem je Derma-
tophagoides farinae, ménû ãast˘ Dermatop-
hagoides pteronyssinus, nebo tzv. skladoví
roztoãi, zejména Acarus siro. Tento roztoã
napadá obilí, mouku a rÛzné mouãné
produkty, burské ofií‰ky apod. Ménû ãasté
druhy jsou také Tyrophagus putrescentie
a Lepidoglyphus destructor, ktefií se vysky-
tují jak v potravinách, tak v prostfiedí.
Dal‰ími alergeny jsou lupy rÛzn˘ch zví-
fiat, nejãastûji psÛ a koãek, koní, morãat,
papou‰kÛ a také lidské lupy. Jako alerge-
ny se uplatÀují také pyly rÛzn˘ch stromÛ
a rostlin, ãásti such˘ch rostlin (seno)
a nûkteré spóry plísní. V na‰ich podmín-
kách v‰ak v˘znamnû pfievaÏují alergické
reakce na roztoãe.
Vlastní alergická reakce je sloÏit˘ kom-
plex dûjÛ, na jehoÏ konci je nástup svû-
divosti, poranûní kÛÏe v dÛsledku
sebezraÀování a pfiípadnû následn˘ roz-
voj koÏních komplikací, jako je bakteri-

ální nebo kvasinková infekce kÛÏe.
Onemocnûní se u psÛ nejãastûji objevu-
je ve vûku 6 mûsícÛ aÏ 3 roky bez rozdí-
lu pohlaví. Mezi plemena, která jsou
postiÏena atopickou dermatitidou více,
patfií teriéfii, francouzsk˘ buldoãek, ‰ar-
pej, retrívfii, dalmatin, nûmeck˘ ovãák,
lhasa apso, anglick˘ setr, irsk˘ setr,
boxer, anglick˘ buldok a stále pfiib˘vají
dal‰í plemena vãetnû kfiíÏencÛ. 
Klinické pfiíznaky se vyskytují celoroãnû,
i kdyÏ na jafie a v létû se pfiíznaky stup-
Àují. K rozvoji klinick˘ch pfiíznakÛ staãí

opakovan˘ kontakt s jedin˘m alergenem
nebo mÛÏe docházet ke kontaktu s více
alergeny souãasnû. Existuje tzv. práh cit-
livosti, coÏ je úroveÀ, po kterou je citliv˘
organismus schopen zvládnout kontakt
s alergeny bez klinick˘ch projevÛ one-
mocnûní. V praxi to znamená, Ïe pes
sice pfiichází opakovanû do kontaktu
s jedním nebo více alergeny souãasnû,
ale nemá Ïádné potíÏe a je bez svûdivos-
ti. Pfii dosaÏení nebo pfiekroãení tohoto
prahu dochází k rozvoji klinick˘ch pfií-
znakÛ. Pomyslnou hranicí tohoto prahu
není jen mnoÏství alergenÛ v prostfiedí
psa, ale také zde hrají roli jiné faktory
jako napfiíklad stres, celková kondice
psa, pfiítomnost jiného onemocnûní, kli-
matické podmínky apod. V zimním
období je zpravidla v˘skyt klinick˘ch
pfiíznakÛ niÏ‰í, protoÏe se v prostfiedí
vyskytuje ménû alergenÛ (napfiíklad niÏ-
‰í mnoÏství roztoãÛ). 
Jedin˘m primárním klinick˘m pfiízna-
kem je svûdivost. Dal‰í pfiíznaky se roz-
víjejí v dÛsledku poranûní kÛÏe lízáním,
kousáním a ‰krábáním na nûkter˘ch
ãástech tûla. I kdyÏ postiÏení kÛÏe a kli-
nické projevy jsou velmi variabilní (rÛz-
norodé), postiÏení se objevuje ãasto na
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typick˘ch místech. Na hlavû, v u‰ích, na
bradû, spodní ãásti krku, na bfii‰e
a v meziprstí konãetin se objevuje zarud-
lost. Pacient si dostupná místa ãasto líÏe,
kou‰e nebo ‰krábe a zpÛsobuje si tak
drobná poranûní. Do postiÏen˘ch míst
proniká bakteriální infekce, která je bûÏ-
nû pfiítomná na kÛÏi, a vzniká bakteriální
zánût kÛÏe (pyodermie). Objevují se
pupeny, pustuly a strupy. âasto je pozo-
rován také mazotok, tzn. zv˘‰en˘ v˘skyt
lupÛ. Zánûtlivé zmûny na kÛÏi doprovází
ztráta srsti v rÛzném rozsahu. Pozdûji se
objevuje hyperpigmentace (ztmavnutí)
postiÏené kÛÏe, lichenifikace (zhrubnutí)
kloubních ploch v oblasti loktÛ a nártÛ,
pfiípadnû se proces roz‰ifiuje na celé tûlo.
Také pyodermie je svûdivá, takÏe se zvy-
‰uje intenzita ‰krábání a lízání, ãímÏ se
klinické zmûny stále zhor‰ují. 
U nûkter˘ch jedincÛ se mÛÏe objevit kva-
sinková infekce, která je rovnûÏ svûdivá.
Klinické pfiíznaky mohou b˘t vyjádfieny
ve velké variabilitû. MÛÏe to b˘t opakují-
cí se otitis externa (zánût zevního zvuko-
vodu) nebo chronick˘ zánût spojivek,
lízání mezi tlapkami s tvorbou puch˘fikÛ
nebo pí‰tûlí a to pouze jako jedin˘ projev
atopické dermatitidy. Jin˘ klinick˘ obraz
atopické dermatitidy pfiedstavuje celotû-
lové postiÏení kÛÏe s tvorbou ne‰toviãek
(pustul) doprovázené lysivostí a v˘raz-
nou svûdivostí.
RÛznorodost klinick˘ch projevÛ a inten-
zita svûdivosti mÛÏou vést k potíÏím pfii
diagnostice onemocnûní. 
Onemocnûní se nedá vyléãit, podobnû
jako u lidské populace je terapie oriento-
vána na zmírnûní klinick˘ch pfiíznakÛ
a zaji‰tûní kvality Ïivota pacienta. 
Existuje nûkolik moÏností jak problém
fie‰it. Jednou z moÏn˘ch cest je vyhnutí se
alergenÛm, na které je pacient citliv˘. Je
tfieba znát pozitivní alergeny u pacienta
(vy‰etfiení koÏním alergick˘m testem, pfií-
padnû vy‰etfiením krve na specifické IgE).
Vyhnutí se alergenÛm znamená zamezit
pfiístup psa k tûmto alergenÛm, nebo ho
v˘raznû omezit. V praxi je ãasto tato ces-
ta nesnadno proveditelná, záleÏí na dru-
zích alergenÛ.
Dal‰í moÏností je hyposenzibilizace (sní-
Ïení citlivosti). Autovakcína je vyrobena
pro pacienta na základû v˘sledkÛ koÏní-
ho alergického testu, pfiípadnû podle sta-
novení specifick˘ch IgE protilátek.
Vakcína se aplikuje v urãit˘ch intervalech
se stále se zvy‰ující dávkou alergenÛ aÏ
do urãité hranice. Po této dobû se podá-
vají tzv. booster injekce, zpravidla jednou
mûsíãnû, podle návodu v˘robce. Je vhod-
né tyto injekce podávat celoÏivotnû.
Tento zpÛsob léãby není úãinn˘ u v‰ech

pacientÛ, ale v˘znamnû roz‰ifiuje terapeu-
tické moÏnosti s pozitivním efektem.
Tlumení svûdivosti je jedním z nejãastûji
pouÏívan˘ch zpÛsobÛ terapie. Útlum svû-
divosti vede k tomu, Ïe nedochází
k sebezraÀování pacienta. Klinické pfií-
znaky postupnû ustupují a celkov˘ zdra-
votní stav pacienta se zlep‰uje.
K dispozici je fiada rÛzn˘ch preparátÛ,
nejãastûji se pouÏívají glukokortikoi-
dy. Úãinek glukokortikoidÛ spoãívá
v tom, Ïe zabraÀují uvolÀování prozá-
nûtliv˘ch mediátorÛ, které zpÛsobují
pruritus (svûdûní). Nejvhodnûj‰í je
léãba glukokortikoidy u pacientÛ se
sezonním charakterem atopické der-
matitidy, tzn. u pacientÛ alergick˘ch
na pyly rÛzn˘ch rostlin nebo stromÛ.
Postupn˘m sniÏováním dávky je nutné
zjistit minimální úãinnou dávku korti-
koidÛ, pfii které se pacient ne‰krábe.
Cílem sniÏování hladiny glukoko-
rtikoidÛ je dávka s minimálním rizi-
kem vedlej‰ích úãinkÛ pro pacienta,
které mohou b˘t jinak aÏ Ïivot ohro-
Ïující. Je tfieba zdÛraznit, Ïe dlouho-
dobé podávání glukokortikoidÛ,
zejména ve vysok˘ch dávkách, mÛÏe
vést ke vzniku jiného onemocnûní
(CushingÛv syndrom), a proto je
vhodné pouÏívat tyto pfiípravky po
dobu nezbytnû nutnou s cílem mini-
malizovat tato rizika. 

Dal‰í alternativou tlumení svûdivosti je
pouÏití antihistaminik, pfiípadnû jejich
kombinace s pfiípravky obsahujícími ne-
nasycené mastné kyseliny (NMK). Bo-
huÏel v‰ak antihistaminika nejsou u psÛ
tak úãinná jako u lidské populace, k ome-
zení svûdivosti dochází pouze asi u 20
procent atopick˘ch pacientÛ. Urãitou
moÏností pfii léãbû atopické dermatitidy
je podávání preparátÛ s obsahem eikosa-
pentaenové kyseliny, pozitivního efektu
b˘vá dosaÏeno po podávání pfiípravku po
dobu nejménû jeden mûsíc.
V poslední dobû se objevují na trhu
nové preparáty, napfiíklad cyklosporin A,
kter˘ pÛsobí podobnû jako glukokorti-
koidy, av‰ak bez neÏádoucích vedlej‰ích
úãinkÛ. Jeho hlavní nev˘hodou zÛstává
pfiíli‰ vysoká cena.
Lokální a povrchová terapie je zamûfiena
na odstranûní alergenÛ z povrchu kÛÏe
a na sníÏení svûdivosti a je velmi vhod-
n˘m doplnûním celkové léãby. Vhodné
je ãasté sprchování ve vlaÏné vodû bez
pouÏití ‰amponu. Ke sníÏení svûdivosti
lze pouÏít hypoalergenní ‰ampony.
·ampony s obsahem síry, benzoylpero-
xidu, etyllaktátu, kyseliny salicylové
nebo chlorhexidinu v˘znamnû napomá-
hají pfii fie‰ení sekundárních komplikací,
jako je pyodermie, malasseziová derma-
titida nebo mazotok. 
Sekundární pyodermii je nutno léãit sou-
bûÏnû a to celkov˘m podáváním antibio-
tik po dobu nejménû 4 aÏ 6 t˘dnÛ. 
Prognóza u atopické dermatitidy záleÏí
na fiadû faktorÛ. Onemocnûní je nevyléãi-
telné a lze ho kontrolovat kombinací
léãebn˘ch postupÛ. S postupujícím vû-
kem dochází ãasto ke vzniku senzibiliza-
ce na dal‰í antigeny, coÏ mÛÏe zhor‰ovat
do té doby pfiijateln˘ stav pacienta stabi-
lizovaného pomocí hyposenzibilizace.
PfiibliÏnû u 80 procent pacientÛ se vyvine
v prÛbûhu Ïivota celoroãní postiÏení.
Pfiirozená desenzibilizace pacienta je vel-
mi vzácná. MVDr. Stanislav Poãta
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