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Odos ligų klasifikacija
Bakterinės

Odos raukšlių dermatitas
Ūmus šlapias dermatitas
Paviršinis pustulinis dermatitas
Paviršinė pioderma (folikulitas)
Bakterinis pododermatitas
Gilioji pioderma
Poodiniai abscesai
Aktinomikozė
Mikobakterijozės
kitos

Grybelinės

Malassezia pachydermatis
Dermatofitozės
(Microsporum, Trichophyton)
Sporotrichozės
Kandidozė
Kriptokokozė
Histoplazmozė
Prototheca spp.

Parazitinės

Demodekozė
Sarkoptozė
Cheyletiella
Trichodectes, Felicola
Otodectes
Blusos
Erkės 
Musių sukeltas dermatitas
Ancylostoma, Uncinaria,
Pelodera dermatitas



Ūmus šlapias 
dermatitas
(‘hot spots’)

Visuomet dėl gautų su maistu 
gyvulinės kilmės riebalų!

(+ bakterinė infekcija)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Sarcoptes sp. – niežų erkė

skutmenų tyrimo 
efektyvumas 20%

užpakalinės kojos 
kasymosi tyrimo 
efektyvumas 80%

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Microsporidia sp.
grybelis

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Microsporidia sp.
grybelis

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Pelodera
(parazitinės klimės dermatitas)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Grybelinė infekcija
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Demodex sp.
žiurkėnas



Virusinės, riketsijų,
pirmuonių

Papilomos
Kačių rinotracheito viruso,

kačių kalciviruso infekcijos
Kačių (karvių) raupai (poxvirus)
Šunų maro viruso
Šunų erlichijozė
Leišmanijozė

Padidinto 
jautrumo ligos

Dilgėlinė (sukelta vaistų, 
vakcinų, vabzdžių, augalų)
Atopinis dermatitas
Jautrumas ėdalui
Alergija blusoms 
Eozinofilinė furunkuliozė
Kontaktinis dermatitas

Imuninės kilmės

Pemphigus foliaceus
(autoimuninė pūslinė)
Pemphigus erythematosus
Pemphingus vulgaris
Lupus erythematosus
Idiopatinė granuloma,

piogranuloma
Odos vaskulitas (dažniausiai 
antrinis)
Toksinė epidermio necrolizė



Atopinis dermatitas, maistinė alergija



Pemphigus

(autoimuninė liga)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Kontaktinis dermatitas (alerginė reakcija ankakliui nuo blusų)



Įgimtos ir įgytos 
alopecijos

Hiperadrenokorticizmas
Hipotiroidizmas
Lyties hormonų dermatozė
X alopecija (įvairios 
hormoninės kilmės)
Folikulinė displazija
Vietinės alopecijos
Kačių psichogeninė alopecija

Paveldėtos ligos

Šunų dermatomiozitas
(mikrovaskuriarinė
vaskuliopatija, Koli)
Ehler-Danlos sindromas 
(kolagenopatija)
Įgimta epidermolizė
Kutaninė mucinozė (Shar pei)
Šuniukų celiulitas
Įgimta nosies parakeratozė
(labradoro retriveriams)
Pirminė seborėja (koker
spanieliai,  WHT, basetai)

Įvairios kilmės 
ligos

Tarpupirščių piogranuloma
Laižymo granuloma
Eozinofilinė granuloma
Saulės dermatozė
Nuospaudos
Pigmentacijos sutrikimai
Kačių paraneoplastinis
dermatitas/alopecija (del
kasos adenokarcinomos
arba tulžies latakų
karcinomos)
Dėl mitybos disbalanso



Įgimta nosies parakeratozė
(labradoro retriveriams)

antrinė infekcija

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Kutaninė mucinozė (Shar pei)

Jūratės Paltarokės nuotrauka



Hiperadrenokorticizmas
(mineralinės sankaupos odoje)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Laižymo granuloma

Jūratės Paltarokės nuotrauka



Mitybinis disbalansas, 
+ antrinė infekcija

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Neoplastiniai ir 
hiperplastiniai odos dariniai

Ragėjanti epitelioma (keratoakantoma)
Karcinomos (squamous, basal ląstelių)
Plauko folikulo augliai
Sebaceous, perianalinių liaukų augliai
Apokrininių liaukų cistos, augliai
Fibroma, fibrosarkoma
Mazginė dermatofibrozė (sutampa su 
inkstų cistoze, cistadenoma, leiomioma) 
Hemangioma, hemangiosarkoma
Lipoma, liposarkoma
Mast cell auglys
Limfoma, plasmacitoma
Histiocitoma, histiocitozė
Melanoma, melanocitoma
Folikulinės epidermio cistos
Papilomos

Keratinizacijos
sutrikimai (seborėja)

Pirminė seborėja (paveldėta),
antrinė seborėja (įvairios priežastys)

A vitamino trūkumo dermatozė (koker
spanieliai)
WHT epidermio displazija
Riebalinių liaukų uždegimas
(pudeliai, akitos, samojedai)
Uodegos liaukų hiperplazija
Cinko trūkumo dermatozė (Sibiro laikos, 
samojedai)
Ausų pakraščio dermatozė (taksai)
Idiopatinė nosies ir pėdų hiperkeratozė
Kačių aknė
Veido dermatitas (persų katės)



A vitamino trūkumo 
dermatozė (koker spanieliai)

(+ antrinė infekcija)
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Antrinė seborėja (keletas priežasčių)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Kačių aknė

Veido dermatitas (persų katės)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Ragėjanti epitelioma
(keratoakantoma)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Papilomos, dažnai būna išprovokuotos Malassezia ar kitos infekcijos



Daugiažidininis
dermatitas

Dėl daugelio priežasčių

Kačių dermatitas

“Alerginė’ alopecija
Su ar be odos uždegimo

Eozinofilinės
granulomos
sindromas

Įvairios etiologinės kilmės

Įšsiaiškinti dermatofitozes
Dažnai pasitaiko,  svarbi diferencinė

diagnozė

Odos skutmenos
teigiamos

Atitinkamai gydyti parazitinę
infekciją

Odos skutmenos neigiamos

Citologinis tyrimas
Nustatyta bakterija ar 

Malassezia
Gydyti šias antrines infekcijas, 

identifikuoti pirminę ligą
(diabetą, hipertireoidismą, 

alergijas, kt.)

Citologinis tyrimas
Odos biopsija pūslinei
(pemphigus) patvirtinti

Citologinis tyrimas
Eozinofilai

(tęsinys)



Intensyvi terapija nuo blusų
Blusų alerginis dermatitas dažnas 

katėms, skiriamas gydymas ir neradus 
blusų

Jaunos ir  vidutinio amžiaus 
katės

Senyvos katės,
staiga pasireiškęs  dermatitas

Gydyti 
ektoparazitus
(demodex gatoi, 

cheyletiella, 
otodectes)

Maistinės 
alergijos 

nustatymas
(baltymo 

eliminavimas, 11-
12 savaičių)

Alergijos 
tyrimas Biopsija, pilvo 

ląstos ultragarso 
tyrimas

(paraneoplastinis
dermatitas, limfoma, 
medžiagų apykaitos 

ligos

Biopsija
Infekcijai nustatyti (folikulitas ar difuzinis piogranulomatozinis dermatitas); 
jautrumo reakcijai (eozinofilai ir  mast ląstelės);  autoimuninė odos liga , 

neoplazija, psichogeninės kilmės (nėr a uždegimo)

(tęsinys)



Folikulitas
Pioderma, demodex, 

dermatofitozės

Šunų niežulys

Pododermatitas
Bakterinis, Malassezia

Mieliagrybių
dermatitas

Otitas

Intensyviai gydyti antrines infekcijas (30 dienų)
Steiroidų terapija gali komplikuoti  niežulio diagnozavimą ir esančios  antrinės infekcijos  pasireiškimą

Nustatyti ir gydyti visas antrines infekcijas

Galimos 
endokrininės ligos 

Hipotiroidizmas, 
hiperadrenokorticizmas

Alergija maistui
Tai vienintelė iš
alergijų, galinti 

nesukelti niežulio.  
Atopija dažniausiai 

yra sukelianti  niežulį

Pirminės 
keratinizacijos

defektai
(ichtiozė, epidermio 
displazija) pažeidžia 

odos apsaugines 
funkcijas 

Niežulys liovėsi pašalinus antrinę
infekciją

Niežulys liko pašalinus antrinę
infekciją?

Pažeidimai ant 
nosies,  ausies 
kaušelio,  pėdų
Autoimuninės ligos 

retai  sukelia niežulį, 
tačiau jį gali sukelti 
pasireiškęs  odos 

uždegimas

(tęsinys)



(tęsinys)

Pažeidimai ant 
nosies, pėdų, 

ausies kaušelio 
Autoimuninės ligos retai  
sukelia niežulį, tačiau jį
gali sukelti pasireiškęs 

odos uždegimas

Juosmens srities 
dermatitas

Dažniausia priežastis 
alergija blusoms. Pėdos 
laižymas nėra susijęs su 

šia alergija

Niežulys snukio,  pilvo, kojų
srityje

Ausų
pakraščių
pažeidimai

Alkūnės
Iki 1 metų
Keli šunys 

pažeisti
Būdinga niežų

erkėms 
(skutmenų

tikslumas tik 20%)

Sezoniniai 
simptomai

Prasideda 1-3 
metuose

Geras atsakas
į steroidų
terapiją

Dažniausiai susiję
su atopija

Nėra sezoniškumo
Nėra VT simptomų
Nėra ausų/alkūnių

pažeidimų
Šie nespecifiniai požymiai 

gali būti dėl atopijos,  
maistinės alergijos, niežų

Perianalinis
dermatitas
Iki 1 metų

Vyresni nei 5
metai

VT simptomai
Būdinga maistinei 

alergijai.  10-12 savaičių
naujo baltymo 

eliminuojanti dieta

Niežulys liko pašalinus antrinę infekciją?



Odos skutmenos
Plauko mikroskopavimas (trichograma)
Odos citologija
Tyrimas Wood’o lempa (tik Microsporum canis)
Bakterinės ir grybelinės kultūros
Biopsija 
Histologija
Serologija
Imunofluorescencinis metodas (autoimuninėms ligoms)
Alergijos testas (serologinis-imunologinis, odos)
Dietologinis tyrimas



Plauko mikroskopavimas

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Plauko mikroskopavimas

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Plauko mikroskopavimas

Alopecija, sukelta sąlyginai 
patogeninio grybelio

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Odos citologinis tyrimas

Mėginio paėmimo ant 
objektinio stiklelio 
technika

Dažymas greituoju 
hematocolor metodu



Odos citologinis tyrimas
Jūratės Paltarokės nuotraukos



Odos histologinis tyrimas
Odos sandara



Odos fiziologija ir sandara
Apsauginė odos funkcija
Termoreguliacinė odos funkcija
Jutiminė odos funkcija
Imunologinė odos funkcija (Langerhanso ląstelės, T 
limfocitai, drenuojantys odą periferiniai limfmazgiai)

Sekrecinė ir ekskrecinė odos funkcija
Rezorbcinė odos funkcija
Apykaitinė odos funkcija
Fenotipinė odos funkcija
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Odą sudaro trys 
sluoksniai:

Epidermis
Tikroji oda (dermis)
Paodis

Epidermį ir tikrąją odą jungia 
bazinė membrana (basal
membrane).

Epidermis
Epidermis - išorinis odos 
sluoksnis. Jo storis priklauso 
nuo konkrečios odos 
lokalizacijos. Didžiausią
epidermio dalį sudaro ląstelės 
(mažai tarpląstelinės 
medžiagos).

Epidermį sudaro 5 sluoksniai (iš apačios į
viršų - giliausi sluoksniai pirmi):

stratum basale (pagrindinis, bazalinis, 
apatinis sluoksnis)
stratum spinosum (dygliuotasis sluoksnis)
stratum granulosum (grūdėtasis sluoksnis)
stratum lucidum (skaidrusis sluoksnis)
stratum corneum (raginis sluoksnis)



Langerhanso ląstelės - odos makrofagai, į odą
migruoja iš kaulų čiulpų. 

Jie gausiai išreiškia II (2) klasės audinių
suderinamumo (MH - major histocompatibility) 
antigenus ir sugeba pristatyti antigenus T 
limfocitams (yra antigenus pateikianti ląstelė). 

Šios ląstelės labai svarbios imuniniam atsakui 
prieš virusus ir odos navikus, bei gali inicijuoti 
odos lopo atmetimo reakcijas.

Merkelio ląstelės - specializuoti 
lytėjimo receptoriai, plačiai ir negausiai 
paplitę epidermio bazaliniame
sluoksnyje. 

Jų bazaliniame paviršiuje yra apvalios 
neuroendokrininės pūslelės. 
Šios ląstelės papiliniame tikrosios odos 
sluoksnyje turi sinapses su plonomis 
nervų galūnėlėmis.



Tikroji oda
1. Pagrindinė amorfinė medžiaga 
(proteoglikanai ir gliukozaminoglikanai)
2. Skaidulos (elastino, kolageno)
3. Ląstelės (fibroblastai, putliosios ląstelės, 
makrofagai, limfocitai)

Odos dariniai
Nagai, plaukai, riebalų liaukos, 
prakaito (apokrininės) liaukos



Nervai – jutiminė odos funkcija
Lietimo pojūtis (nervinės skaidulos, apipinančios 
plaukų folikulus, ir Meisnerio kūneliai - inkapsuliuotos
nervų galūnėlės)
Gilaus spaudimo pojūtis (Fater-Pačini kūneliai)
Skausmo ir niežėjimo pojūtis (laisvosios nervinės 
galūnėlės)
Temperatūros pojūtis (Rufini kūneliai - šiluma, Krauze
kolbos - šaltis)



Odos histologinis tyrimas

Dažymo metodai:

Gimzos-Romanovskio metodas
Sidabravimo metodas pagal Groccot’ą
(išryškėja retikulinės skaidulos ir grybelių hifai ir 
sporos)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Odos histologinis tyrimas

Mėginys fiksuojamas 10% formalino tirpale



Odos histologinis tyrimas (klinikiniai pavyzdžiai)

Bokseris, 10 metų, odos hiperlastiniai dariniai, antrinė Malassezia infekcija



Odos histologinis tyrimas (klinikiniai pavyzdžiai)

Mineralinės sankaupos 
(hiperadrenokorticizmas)

Histiocytoma (gerybinė)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Odos histologinis tyrimas (klinikiniai pavyzdžiai)

Vokiečių aviganis, 3 metai, 
poodinis darinys nugaros srityje

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Odos histologinis tyrimas (klinikiniai pavyzdžiai)

Itrakutaninė ragėjanti epitelioma
Intacutaneous Cornifyeng Epithelioma
(Keratoacantoma, Squamous papilloma)

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Odos histologinis tyrimas (klinikiniai pavyzdžiai)

Itrakutaninė ragėjanti epitelioma
Intacutaneous Cornifyeng Epithelioma

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Odos histologinis tyrimas (klinikiniai pavyzdžiai)

14 metų siamo katė, 
poodinis darinys kryžmens 
srityje

Fibrosarcoma
Jūratės Paltarokės nuotraukos



Imunologinis kraujo tyrimas 
maistinei alergijai nustatyti

 
 
 
LABOKLIN GmbH 
Steubenstraße 4 
97668 Bad Kissingen 
Tel-Nr.: 0971-72020 
 
 date of arrival: 05-05-2010 
------------------------------------------------------------------ 
- patient identification:dog         English Bulldog Xx 
-                        unknown                   * 2007 
- date sample was taken: 
- owner /animal ID:      xx 
- type of sample:        serum 
------------------------------------------------------------------ 
sample ID:           1005-S-34007 
 
parameter              value                  reference value 
 
food allergens        (IgE)                 (IgG) 
beef              reaction class 5      reaction class 5 
pork              reaction class 0      reaction class 0 
lamb              reaction class 5      reaction class 4 
duck              reaction class 0      reaction class 3 
chicken           reaction class 0      reaction class 3 
turkey            reaction class 0      reaction class 2 
wheat             reaction class 0      reaction class 0 
soya              reaction class 0      reaction class 0 
barley            reaction class 0      reaction class 0 
rice              reaction class 0      reaction class 0 
potatoe           reaction class 0      reaction class 1 
corn              reaction class 0      reaction class 3 
oats              reaction class 0      reaction class 2 
milk              reaction class 5      reaction class 5 
egg               reaction class 0      reaction class 0 
fish              reaction class 0      reaction class 0 
 
 

IgE - ūmios maistinės alerginės reakcijos rodiklis
IgG - lėtinės maistinės alerginės reakcijos rodiklis

Vertinimo skalė 1-5 (stiprėjanti reakcija)



Odos ligų diagnozė ir gydymas
klinikiniai atvejai



Prancūzų buldogas, 3 metai
Odos imuniteto deficitas, antrinė
infekcija, alerginis dermatitas

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Anamnezė (buvo naudota intensyvi gliukokortikosteroidų terapija,  kuri 
neigiamai paveikė odos imunitetą; jautrus paukštienai)
Skutmenos (parazitų nerasta)
Trichograma (plauko displazija, plauko šaknies hiperpigmentacija, 
matyti smulkios sporos, riebalinės sankaupos)
Wood’o lempa (negatyvus tyrimas)
Odos  ir  ausų citologija (bakterinė infekcija, Malassezia)
Odos bakteriologinis tyrimas (staphylococus aureus)
Kraujo tepinėlis (nežymi neutrofilų hiperplazija, limfocitozė)
Kraujo biocheminis tyrimas (ALT nežymiai padidėjęs)
Dietologinis tyrimas (skirtos hipoalerginė dietos)

Gydymo schema:  antrinės infekcijos pašalinimas; odos bei viso organizmo 
imuniteto stiprinimas; dieta;



Po 3 savaičių
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Po 12 savaičių

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Po 12 dienų:

3 metų foksterjerų kalytė, Demodex canis

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Foksterjerų kalytė, 7 metai.

Mišri infekcija (bakterinė, grybelinė),
mitybinis disbalansas

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Po 14 dienų

Jūratės Paltarokės nuotraukos



WHT, 2 metai, grybelinė infekcija  
(candida sp.)

Po 2 savaičių

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Melanominiai dariniai 

Dariniai visiškai išnyko po 3 
savaičių

Jūratės Paltarokės nuotraukos



Uždegiminio proceso ir vėžio tarpusavio 
ryšys
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Modified Illustration by Lee Whale © 2001 – 2010, Dana‐Farber Cancer Institute

Uždegiminė būklė predisponuoja vėžio atsiradimą. Uždegiminių ląstelių
infiltratai yra daugelio vėžinių susirgimų sudėtinė dalis
Uždegiminis citokinas TNFa yra tiesiogiai susijęs su ląstelės 
tranformacija in vitro.  Funkcinis citokinų genų polimorfizmas  yra labai 
didelis. 
Chemokinai yra susiję su uždegiminiais infiltratais ir ląstelių migracija 
Citokinų ir chemokinų pašalinimas apsaugo nuo karcinogenų ir 
limfoproliferacinių susirgimų



Vėžio vystymosi stadijos
INICIACIJA

Tai, kas gali transformuoti normalią ląstelę į vėžinę
Dažniausiai genetinis pokytis, sukeltas chemikalų kancerogenų, generuojančių laisvuosius 
radikalus per uždegiminį procesą
Tranformuota ląstelė gali išlikti kitame normaliame audinyje, kol atsiras antroji stadija: 

SKATINIMAS
Aplinkos vėžio plitimui sukūrimas
Cheminiai aktyvatoriai (augimo faktorius, citokinai, chemokinai)

Lėtinis uždegimas arba dirginimas
Uždegiminių faktorių išskyrimas pažeistoje vietoje

Jie negali tiesiogiai būti vėžio priežastimi, tačiau skatina ląstelę virsti vėžine

PROGRESIJA
Padidėjęs augimo greitis, invaziniškumas, metastazės
Audinio ir ląstelinės terpės rekonstravimas, molekulių sulipimo suardymas siekiant giliau 
prasiskverbti 
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Prevencija
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PIRMA, imuninė sistema gali apsaugoti organizmą nuo virusų
paskatinto auglio formavimosi pašalindama arba slopindama 
virusines infekcijas

ANTRA, savalaikiai pašalinti patogenus ir  paskatinti užbaigti 
uždegiminį procesą, tokiu būdu apsaugoti nuo uždegiminės 
aplinkos, laidžios auglio vystymuisi, sukūrimo

TREČIA, imuninė sistema gali tiksliai identifikuoti ir pašalinti 
auglio ląsteles išskirdama aulio-specifinius antigenus bei  
ląstelinio streso  molekules  (immunosurveillance)

• Imuninė sistema turi TREJOPĄ pirminį poveikį apsisaugoti nuo auglių:



Santrauka
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Mikrospopiškai analizuodami vėžinį audinį, 
kuris infiltruotas uždegiminių ląstelių, turime 
galvoti ne tik kaip apie uždegiminę kovą su 
navikiniu dariniu, bet žiūrėti kaip į vykstantį
procesą, palankų vėžio puoselėjimui ir 
brendimui

Uždegimas dalyvauja visose 3 vėžio vystymosi
stadijose, tačiau ‘skatinimas’ yra svarbiausias

Vėžį puoselėja:
Pažeistas natūralus balansas tarp apsauginių ir 
agresyvių mechanismų
Fiziologinių mechanismų pasisavinimas savam 
tikslui
Nestabdomai vykstantis procesas

Uždegiminių mechanismų, dalyvaujančių
vėžiniam prosese, išaiškinimas šiuo metu yra 
vienas aktualiausių ir patraukliausių prieš-
vėžinės terapijos tikslų
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