Kačių plaukų slinkimo(Alopecijos) priežastys
Yra daug ligų , kurių pasekoje slenka(krenta) plaukai pas kates.Kartais tai yra normalu, o
kartais tai rodo sisteminės ligos priežastį bei jos pradžią.Ši lentelė padės geriau suprasti bei
pastebėti pirmus ligos požymius.Atmintina tai , kad yra daug priežasčių kurios sukelia odos
ligas, todėl nereikėtų savo nuožiūra skirti gydymą savo gyvūnui.Rekomenduojama
pasikonsultuoti su savo veterinarijos gydytoju.

Priežastys
Kontaktinis
alerginis
dermatitas

Apibudinimas
Daug alerginių reakcijų sukelia
kontaktas su alergenais.Tai
antibiotikų naudojimas ant
odos,metalai(nikelis),kaučiukas,
vilna,plastikas,dezodorantai,
cheminės medžiagos
naudojimas
buityje,sintetika(sintetiniai
kilimėliai,guoliai).

Simptomai
Odos paraudimas ir raudoni
taškeliai.Ypaš tos vietos kuriomis
buvo kontaktuota su
alergenu.Paraudimai
lokalizuoti,stiprus
niežėjimas,plaukų iškritimas.

Diagnozė
Odos testas

Gydymas
Pašalinti sukėlusią
priežastį.
Steroidai,
antihistamininiai
preparatai.

Lokalizuota
alopecija

Manoma kad tai autoimuninės
kilmės susirgimas

Plaukų iškritimas
židiniais(lopeliais).Būdingos vietos
galva, kaklas, kūnas.Nėra niežėjimo.

Plauko
mikroskopija,biopsija

Paprastai pasveikstama
spontaniškai

Atopijos

Alerginės reakcijos į
įkvepiamus
alergenus(žiedadulkės, namų
dulkių erkutės,pelėsiai)

Letenų laižymas,akių
paraudimas,ašarojimas,niežulys,kart
-ais išaukia infiltruotus infekcijos,
odos paraudimus.

Alergologinis(intradermin
is) bei serologinis kraujo
tyrimas nustatyti
alergenams.

Išsiaiškinti ir pašalintį
sukėlusią
priežastį.Steroidai,omeg
a3
rūgštys,antihistamininia
i preparatai,šampūnai
Imunoterapija.
Antibiotikai,šampūnai,
Omega 3 rūgštys.Vit
A+E

Bakterinės
infekcijos.
(Pioderma)
Foliculitas.
Chemoterapi
ja

Tai pirminių odos ligų
pasėkmė(parazitinių,alerginių,
dėl hormonų disbalanso)

Paraudimai,niežulys,plaukų
iškritimai,šašeliai,
pūslelės,nemalonus odos kvapas.

Plaukai nuslenka po
chemoterapijos kurso.

Katėms nuslenka plaukai,kailis
tampa minkštas,gali iškristi ūsai.

Cheyletiella
(triušio kailio
erkutė)
niežai
Įgimta
hypothirozė

Užsikrėtimas Cheyletiela
rūšies erkutėmis.

Niežulys, kailio
žvynuotumas,plaukų iškritimas.

Igimtas plaukų trūkumas.
Veislės(Siamo,Devon-rex)

Kačiukai gimsta be plaukų arba
labai mažai plaukų.Kurie iškremta
sulaukus 4 mėnesių amžiaus.

Mikrobiologinis tyrimas.
Serologinis kraujo
tyrimas.Biopsija.

Odos skutenos ir
mikroskopija.Erkutės
nustatymas.Nors labai
sunkiai surandama.
Klinikinis
įvertinimas,biopsija

Plaukai gali ataugti po
chemoterapijos,bet gali
pasikeisti jų spalva ir
struktūra.
Pyretroidai

nėra

Kušingo liga
(Hyperadrenokorticizmas)

Padidėjusi organizme kortikosteroidų
gamyba.Arba šalutinis
kortikosteroidų terapijos poveikis.

Plaukų iškritimas,odos
suplonėjimas,hyperpigmentacija,
seborėja,kamedonai(juodos
demės),siplnumas,padidėjęs
troškulys ir
šlapinimasis,padidėjes(išsipūtęs
pilvas).

Antinskčių liaukų
funkcinis
tyrimas,šlapimo
tyrimas,biocheminis
kraujo tyrimas.

Demodekozė(demodex
erkutės sukelti niežai)

Lokalizuota(neišplitusi)
forma.Generalizuota(išplitusi,apimanti didelį kūno
plotą)forma.Generalizuota forma
būna pas kates kurios turi imuninės
sistemos patologija.

Plaukų slinkimas,odos
žvynuotumas,paraudimai,kartais
niežėjimas.

Odos skutenos ir
mikroskopavimas

Jei nustatomas auglys
pašalinamas
chirurgiškai.
Nutraukti
steroidų
naudojimą.
Mitotanas
Negalima
naudoti
steroidų!
Rotenonas
Amitrazė
Ivermectin

Vaistų ar injekcijos
vietos odos reakcija.

Retos odos reakcijos.Dažniausiai po
dviejų sav. pasireiškia odos vietinė
reakcija
(penicilinams,sulfonamidams)

Gali atsirasti niežulys, kailio
iškritimas,paraudimas,puslelės,
šašeliai,opos

Anamnezės
duomenys,biopsija,
simptomai

Odos eritema(Erythema
multiforme)

Per didelis jautrumas infekcijai ar
vaistams,vėžio atsiradimas,kitos
ligos.

Kailio slinkimas,pūslelių
atsiradimas apie burną,akių,
ausų,kirkšnių
paraudimai,opos,karštis,
depresija,padidėjęs jautrumas
Šis odos pakitimas prasideda
katėms nuo 14 iki 20 mėn.
amžiaus.Labiau pasitaiko pas
trumpaplaukes, ir tamsesnio
kailio kates.
Simetriškai nuslenka plaukai
nuo užpakalinių kojų šlaunų,nuo
pilvo,genitalijų srityje.Plaukai
greitai iškrenta.Nėra niežulio.
Intensyvus niežulys,paraudimai,
plaukų
iškritimas,pūslelės,šašeliai.Kartais
sukelia odos infekciją.

Anamnezės
duomenys,klinikiniai
požymiai,odos
biopsija.

Spuogeliai ant odos palaipsniui
virsta šašeliais,kurie sudaro
didelius šašus.Gali būti niežulys
arba kailio iškritimas.
Kojų(pėdų) laižymas,paraudusios
akys,niežulys,plaukų slinkimas,
kartais sukelia infekcinį odos
susirgimą.
Įvairaus dydžio mazgeliai,kietos
dėmės,odos
išsausėjimas.Išaukiamas plaukų
slinkimas bei odos infekcijos.

Odos skutenos
Biopsija
Mikrobiologinis
tyrimas.
Pakeisti
maistą(dietą)

Staigus ir išplitęs plaukų
slinkimas.

Anamnėzės
duomenys,klinikiniai

Veido alopecija Plaukai
iškremta apie akis

Normos ribose sumažėjęs plaukų
tankumas tarp akies ir ausies.

Kačių simetrinė
alopecija.

Retai diagnozuojama.Dar
vadinama kačių „endokrinine“
alopecija.Priežastys nežinomos.

Blusų sukeltas odos
alerginis dermatitas

Jautrumas blusų įkandimams,bei
blusų išskiriamoms cheminėms
medžiagoms(alergenams).

Folikulitas

Plauko folikulo infekcija.Simptomai
apima veidą,
nugarą ir galvą.

Maistinė alergija

Alerginė reakcija į maistą

Granuliomos

Gali atsirasti dėl infekcijos,dėl
sąlyčio su augalų,dėl chirurginių
siūlų,dėl pastovaus odos suerzinimo.

Plaukų slinkimas susijęs
su katės nėštumu

Padidėjęs plaukų slinkimas dėl
ligos,dėl streso,nėštumo.

Nutraukti
vaistų vartojimą.
Gydyti
simptomiška
Pašalinti
priežastį ir
gydymas.

Daromi odos tyrimai
jei yra paraudimai,
neižulys.

Negydoma

Odos skutenos
atmesti kitoms
diagnozėms.

Nėra
gydymo

Intraderminis testas

Blusų
naikinimas
ant gyvūno ir
aplinkoje.
Steroidai
Antihistaminai.
Antibiotikai
3-4 sav.
Šampūnai

Anamnėzės
duomenys,klinikiniai
požymiai,biopsija,
chirurginis ištyrimas

Priežasties
pašalinimas.
Chirurginis
gydymas
Antibiotikai.
Pirminės
ligos gydy-

požymiai

mas.Plaukai atauga
savaime.
Chiruginis
gydymas.
Jodo terapija.

Hypertyroidizmas

Apie 1/3 kačių sergančių šia liga
atsiranda plaukų slinkimas.Tai
susijęs su hormonų apykaitos
sutrikimu.

Plaukų slinkimas,plaukai lengvai
iškremta,odos
seborėja(pleiskanojimas).

Klinikinis tyrimas.
Kraujo tyrimas
skydliaukės
hormonams nustyti.

Injekcijos vietos
alopecija(kailio
iškritimas)
Utelės

Plaukai iškremta inekcijos vietoje,kur
buvo sušvirkšta vakcina,vaistai.Gali
atsirasti opos.
Užsikrėtimas įvairių rušių
utelėmis.

Plaukai gali kristi kelis mėn.po
injekcijos.Odos hyperpigmentacija.

Anamnezės
duomenys.Klinikinis
įvertinimas.
Utelių ir glindų
radimas odoje.

Malassezia(mieliagrybis)

Kitų odos ligų pasėkmė

Niežulys,paraudimas,kailio
iškritimas,odos
reibaluotumas,nemalonus sieros
kvapas,hyperpigmentacija.

Odos skutenų
mikroskopavimas.
Mikrobiologinis
įvertinimas auginant
kultūras.

Pirminės ligo
gydymas.
Ketokonazol
Mikonazol
Šampūnai

Psihogeninis dermatitas

Pastovus laižymasis kurių pasekoje
traumuojama
oda(nerimas,stresas,nuobodulys,naujo
gyvūno atsiradimas namuose)

Simetrinis plaukų slinkimas,kartais
opos ant pilvo,letenų,kirkšnyje.

Išsiaiškinti priežastis

Dermatofitija (odos
grybelis)

Įvairių rūšių grybelio užsikrėtimas.

Kailio iškritimas,žvynuotumas,
kartais niežulys

Grybo kultūrų
augininmas

Seborėja(pleiskanojimas)

Gali būti pirminė liga.Gali būti
kitų ligų pasėkmė(kačių FIV.FeLV)
odos grybelio,parazitų.

Kraujo tyrimas
Odos skutenos
Klinikiniai požymiai

Dermatitas(nuo saulės
poveikio)

Odos reakcija į saulės šviesą.Dažniau
būna šviesaus kailio katėms

Pleiskanos,priklausomai nuo
tipo gali būti odos
riebaluotumas,sausumas,nemalonus
kvapas,kartais niežulys,galimas
kailio slinkimas.
Paraudimas,kailio iškritimas ir
nuplikimai apie ausis,nosį.Vėliau
šašai ir opos.

Pašalinti ligą
sukėlusią
priežastį
Raminantys
vaistai
Miconazol
Griseofulvin
Itraconazole
Ketoconazol
Pirminės
ligos gydymas.
Šampūnai
Omega 3
Vengti saulės
kaitros.
Pavėsis
Steroidai

Riebalinių liaukų
hyperplazija( uodegos
srityje)

Riebalinių liaukų padidėjimas,gali
turėti aiškias ribas,būna
nekastruotiems katinams

Odos riebaluotumas,iškritęs kailis,
šašeliai,oda hyperpigmentuota.

Klinikiniai požymiai

Veterinary Services Department

Įvairūs.Kailio slinkimas,niežulys,
šašeliai ant odos.

Anamnezės
duomenys.Klinikinis
įvertinimas.Biopsija.

Methimazol
Gydymo
nėra

Pyretroidai
Ivermektinas

Kastracija
Antiseborėjiniai šampūnai.
Retinoidai

Veterinarijos gydytojas.A.Laurinavičius

