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Materiał i metody 
Badanie zostało przeprowadzone 
na grupie 17 psów, u których rozpo-
znano atopowe zapalenie skóry (AZS) 
w ostrej postaci choroby, z towarzy-
szącym wtórnym zespołem keratoło-
jotokowym (ZKŁ). Psy należały do ras: 
american staffordshire terrier (n = 3), 
mieszaniec (n = 2), owczarek niemiec-
ki (n = 2), yorkshire terrier (n = 2), bul-
dog francuski (n = 1), buldog angielski 
(n = 1), bokser (n = 1), jamnik (n = 1), 
labrador retriever (n = 1), terier walijski 
(n = 1), west highland white terrier (n = 
1), foksterier (n = 1). Psy były w wieku 
od roku do 12 lat (średnia 5,2 roku).

Przeprowadzono ocenę kliniczną 
SJW-LM z zastosowaniem prepara-
tów: Aptus® Derma szampon, Aptus® 

Derma żel i Aptus® Derma spot on. 
Szampon w postaci pianki nakłada-
no po zmoczeniu wodą włosów i skó-
ry, rozmasowywano i pozostawiano 
przez 10 minut, po czym spłukiwano 
wodą. Kąpiele wykonywano co 3 dni. 
Żel był stosowany codziennie miej-
scowo, bez spłukiwania, na możliwie 
jak największą powierzchnię ciała, 
ze szczególnym uwzględnieniem oko-
lic z „suchą skórą” i ze świądem. Spot 
on był aplikowany raz lub dwa razy 
dziennie w przestrzeniach międzypal-
cowych, okolicach fałdów, krost i kryz 
naskórkowych, również pozostawiany 
bez spłukiwania.

W przebiegu chorób skóry, szczegól-
nie w uogólnionych i nawrotowych 
dermatozach tła alergicznego, en-
dokrynologicznego, pasożytniczego 
czy genetycznego, kluczowym czyn-
nikiem decydującym o uzyskaniu 
szybkiej poprawy klinicznej jest prze-
myślane leczenie miejscowe. Dobór 
preparatów zależy od ich potencjału 
działania nawilżającego, keratomodu-
lującego, przeciwzapalnego, reduku-
jącego wtórne zakażenia oraz nasi-
lenie świądu. Kompleksowe leczenie 
miejscowe wymaga stosowania jedno-
cześnie kilku preparatów w różnych 
okolicach ciała zwierzęcia w terapii 
skojarzonej z preparatami ogólno-
ustrojowymi (glikokortykosteroidy, cy-
klosporyna, antybiotyki, oklacitinib, 
leki przeciwhistaminowe). W części 
przypadków odpowiednio dobrane 
i wielokierunkowe leczenie miejscowe 
może przynieść wystarczający efekt 
terapeutyczny, bez uciekania się do te-
rapii ogólnoustrojowej, zawsze niosą-
cej ryzyko działań niepożądanych. 

Celem artykułu jest ocena skojarzo-
nego jednoczesnego wielokierunko-
wego leczenia miejscowego (SJW-LM) 
trzema preparatami o różnych właści-
wościach terapeutycznych i przed-
stawienie algorytmu postępowania 
leczniczego u psów z atopowym za-
paleniem skóry z użyciem tych pre-
paratów.
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Assessment of effi  cacy of multidirectional combination topical therapy
in dogs with atopic dermatitis and secondary seborrhea

Ocena kliniczna skuteczności 
wielokierunkowego leczenia 
u psów z atopowym zapaleniem skóry
i wtórnym zespołem keratołojotokowym

Streszczenie
Leczenie miejscowe stosowane jest często 
jako terapia wspomagająca w alergicz-
nych chorobach skóry u psów. Badano 
17 psów z atopowym zapaleniem skóry 
i zespołem keratołojotokowym, ocenia-
jąc wpływ wielokierunkowego złożonego 
leczenia z użyciem preparatów w postaci 
szamponu, żelu i spot on na jakość skóry 
i okrywy włosowej. Badania prowadzono, 
stosując system oceny punktowej CADE-
SI-4 i indeks świądowy w skali od 0 do 10. 

Słowa kluczowe
leczenie miejscowe, preparaty przeciwło-
jotokowe, atopowe zapalenie skóry, psy

Abstract
Topical treatment is frequently used 
as adjunctive therapy for canine allergic 
skin diseases. Seventeen dogs with atopic 
dermatitis and seborrhea were studied 
to determine the eff ect of combined to-
pical therapy with shampoo, spot on and 
gel on skin and hair condition. Scoring 
system for assessment of dogs with ato-
pic dermatitis (CADESI-4) was used by cli-
nician to evaluate the dogs weekly and 
the owners evaluated the dogs’ pruritus 
by using a visual analogue scale (VAS) 
scored from 0 to 10. 

Keywords
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Aptus Derma szampon 

i nieprzyjemnej woni 
skóry;

stosowania Aptus 

stosowaniu Aptus Derma 

W przeprowadzonym badaniu 
zaobserwowano:

Ocena kliniczna prowadzona była czterokrotnie, raz 
w tygodniu (1.,7., 14. i 21. dnia), na podstawie punktacji 
zmodyfi kowanego indeksu rozległości i nasilenia zmian 
(CADESI-4) w 20 okolicach ciała zwierzęcia (rumień, zli-
szajowacenie, przeczosy i wyłysienia, złuszczanie, łojo-
tok w skali od 1-4) oraz indeksu świądowego w skali 1-10. 
Pierwsze badanie (1d) było wykonywane przed zastosowa-
niem preparatów, kolejne – po 2 (7d), 4 (14d) i 6 (21d) ką-
pielach. U psów, u których wynik działania przeciwświą-
dowego SJW-LM nie był zadowalający, czternastego dnia 
wdrażano dodatkowo leczenie ogólnoustrojowe, stosując 
leki przeciwhistaminowe, glikokortykosteroidy, cyklospo-
rynę lub oklacitinib.

Wyniki i ich omówienie 
Podczas oceny klinicznej zarówno na podstawie punk-
tacji CADESI-4 (schem. 1), jak i indeksu świądowego 
(schem. 2) wykazano znaczną poprawę stanu klinicznego 
skóry, z różnym stopniem ustępowania poszczególnych 
zmian. Stwierdzono, odpowiednio po 1 i 2 tygodniach le-
czenia, spadek nasilenia i rozmieszczenia zmian do 63% 
i 35,5% oraz nasilenia świądu do 84% i 68% w porówna-
niu do wartości wyjściowych. Ustępowanie poszczególnych 
zmian (schem. 3) po 7 i 14 dniach od rozpoczęcia lecze-
nia w porównaniu do ich początkowego nasilenia prze-
biegało następująco:
• rumień: 73% i 56,8%;
• zliszajowacenie: 80% i 50%,
• przeczosy i wyłysienia: 47,7% i 15,5%;
• złuszczanie: 50% i 17,9%;
• łojotok: 62% i 28%. 

Najkorzystniejsze działanie preparatów było zauważal-
ne w zakresie minimalizacji nadmiernego złuszczania na-
skórka i redukcji wyłysień i przeczosów, co potwierdza 
silne działanie nawilżające i łagodzące (ryc. 1 i ryc. 2). 
Redukcja nadmiernego złuszczania była szczególnie wi-
doczna w okolicach występowania licznych kryz naskór-
kowych w przebiegu wtórnych zakażeń bakteryjnych. Bar-
dzo istotny spadek ilości łusek po 2 tygodniach leczenia 
potwierdził znakomite właściwości keratomodulujące pre-
paratów. Szczególnie korzystne z punktu widzenia efektu 
redukującego nadmierne złuszczanie naskórka obserwo-
wanego przez właścicieli było codzienne stosowanie pre-
paratu Aptus® Derma żel.

Zaobserwowano również pozytywny efekt myjący Ap-
tus® Derma szampon zmniejszający nasilenie wtórnego 
łojotoku i nieprzyjemnej woni skóry. W przypadkach bar-
dzo silnego łojotoku z przewagą komponenty gruczołowej 
trwały efekt uzyskiwano po 6 kąpielach (ryc. 3 i ryc. 4), na-
tomiast łojotok o mniejszym nasileniu eliminowany był 
po 4 kąpielach.

Jednoczesne stosowanie 3 preparatów miało istotny 
wpływ na eliminację wtórnych powierzchownych ropnych 
zakażeń bakteryjnych skóry. Leczenie miejscowe pozwo-
liło w większości przypadków skrócić czas antybiotykote-
rapii ogólnoustrojowej do 2 tygodni. Opisany efekt dzia-
łania może wynikać z korzystnego działania preparatów 
na odbudowę bariery naskórkowej i umiarkowanego dzia-
łania przeciwbakteryjnego substancji czynnych. Ważnym 
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klinicznie, chociaż nie decydującym 
o całkowitym wyleczeniu, czynni-
kiem ograniczającym występowanie 
zakażeń bakteryjnych było stosowa-
nie w okolicach dalszych odcinków 
kończyn (ryc. 5 i ryc. 6), fałdach skó-
ry oraz krost naskórkowych i przy-
mieszkowych preparatu Aptus® Der-
ma spot on.

Istotną właściwością SJW-LM trzech 
preparatów było umiarkowane działa-
nie przeciwświądowe i zmniejszające 
nasilenie rumienia. Redukcja nasile-
nia świądu pozwoliła u 17,6% psów 
uniknąć ogólnoustrojowego podawa-
nia leków przeciwzapalnych, a w ca-
łej grupie zwierząt po 2 tygodniach 
znacznie zminimalizować nasilenie 
świądu, nawet do 50% wartości wyj-
ściowych. Jednakże w porównaniu 
z innymi parametrami klinicznymi 
działanie przeciwświądowe było wy-
rażone najsłabiej.

Podczas stosowania preparatów nie 
wykazano działań niepożądanych ob-
jawiających się łojotokiem reakcyj-
nym, przesuszaniem skóry, reakcjami 
nadwrażliwości czy nasilaniem świą-
du. Częste stosowanie badanych pre-
paratów wydaje się bezpieczne nawet 
u psów ze skórą skłonną do podraż-
nień i reakcji alergicznych.

Obserwacje dotyczące efektów le-
czenia z użyciem preparatów: Ap-
tus® Derma szampon, Aptus® Der-
ma żel i Aptus® Derma spot on dają 
podstawy do ujęcia toku postępo-
wania leczniczego u psów z atopo-
wym zapaleniem skóry i ZKŁ w al-
gorytm postępowania przedstawiony 
na schemacie 4. Postępowanie zgod-
ne z algorytmem pozwoli lekarzowi 
kontrolować objawy atopii, uzysku-
jąc redukcję nasilenia świądu, zespo-
łu keratołojotokowego oraz powikłań 
bakteryjnych i drożdżakowych, jed-
nocześnie minimalizując potencjalne 
ryzyko występowania działań niepo-
żądanych leków w długoterminowej 
terapii. Podobne efekty jednoczesne-
go wielokierunkowego leczenia miej-
scowego, z ukierunkowanym lecze-
niem przyczynowym, można również 
uzyskiwać w postępowaniu dotyczą-
cym innych chorób skóry, np. tła en-
dokrynologicznego, genetycznego czy 
pasożytniczego, a przebiegających 
z wtórnymi zakażeniami, łojotokiem 
i ze świądem.

Wykres 1. Średnie wartości nasilenia i rozmieszczenia zmian skórnych w poszczególnych dniach leczenia na podstawie 
skali CADESI-4

Wykres 2. Ocena nasilenia świądu wg 10-punktowej skali indeksu świądowego

Wykres 3. Wyniki oceny punktowej parametrów klinicznych: rumienia (R), zliszajowacenia (Z), przeczosów i wyłysień 
(PiW), złuszczania (Zł) i łojotoku (Ł) podczas 21-dniowej terapii miejscowej
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Ryc. 1. Wyłysienia, rumień, zliszajowacenie, nadmierne 
złuszczanie naskórka u 12-letniego jamnika z przewlekłą 
postacią AZS; Ryc. 2. Porastanie włosem, redukcja rumie-
nia i nadmiernego złuszczania po 3 tygodniach od roz-
poczęcia leczenia cefaleksyną oraz preparatami Aptus® 
Derma szampon i Aptus® Derma żel; Ryc. 3. Wyłysienie 
i zliszajowacenie skóry z wtórnym zakażeniem Malassezia 
spp. u mieszańca beagla; Ryc. 4. Widoczne zmniejszenie 
nasilenia rumienia i zliszajowacenia po 3 tygodniach 
leczenia prednizonem oraz preparatami Aptus® Derma 
szampon i Aptus® Derma spot on; Ryc. 5. Pododermatitis 
z tworzeniem ziarniniaka jałowego u buldoga angielskiego 
na tle AZS; Ryc. 6. Poprawa kliniczna po 3 tygodniach 
leczenia z użyciem prednizonu w dawkach immunosu-
presyjnych i preparatów Aptus® Derma szampon i Aptus® 
Derma spot on

1

4 5

6

2 3

ry
c. 

ar
ch

iw
um

 a
ut
or
a



VETLEKI WETERYNARIA W PRAKTYCE

98 www.weterynaria.elamed.pl
PAŹDZIERNIK • 10/2017

Schemat  1. Algorytm postępowania w przypadkach AZS z zespołem keratołojotokowym, świądem powikłaniami 
bakteryjnymi i/lub drożdżakowymi z zastosowaniem preparatów: Aptus® Derma shampoo, Aptus® Derma gel i Aptus® 
Derma spot on

Podsumowując, należy podkreślić 
następujące właściwości lecznicze ba-
danych preparatów:
1. Preparaty wykazują bardzo dobre 

właściwości nawilżające, eliminu-
jące nadmierne złuszczanie, wyni-
kające z procesów zapalnych skóry 
u psów atopowych. Szczególnie 
polecane mogą być u psów z du-
żego stopnia zespołem keratołojo-
tokowym z przewagą komponenty 
naskórkowej.

2. Szampon cechuje się dobrymi 
właściwościami myjącymi, również 
w przypadkach zespołu keratojo-
tokowego z przewagą komponenty 

gruczołowej w przewlekłym ato-
powym zapaleniu skóry. Polecany 
może być u psów z ZKŁ słabego 
i średniego stopnia.

3. Preparaty dodatkowo wykazują 
umiarkowane właściwości prze-
ciwświądowe, co stanowi ważny 
czynnik przyśpieszający poprawę 
kliniczną podczas leczenia ogólno-
ustrojowego w atopowym zapaleniu 
skóry. W niektórych przypadkach 
złożone intensywne i regularne le-
czenie preparatami może okazać się 
wystarczające do uzyskania remisji 
u psów z AZS bez stosowania leków 
przeciwzapalnych.

 

 

 

 

 

 
 
 

ZKŁ – gruczołowy (łojotok oleisty) lub naskórkowy (łojotok suchy) z powikłaniami bakteryjnymi                 
i/lub drożdżakowymi i świądem
Aptus® Derma szampon 2 x tyg.

Aptus® Derma żel 1 x dz. 
Aptus® Derma spot on 2 x dz.

Leczenie i kontrola po 7 dniach

Redukcja ZKŁ
Redukcja powikłań 
Redukcja świądu

Aptus® Derma szampon 1 x tyg. 
Aptus® Derma żel 1 x dz. 

Aptus® Derma spot on 1 x dz.

Redukcja ZKŁ
Redukcja powikłań 

Słaba redukcja świądu 
Aptus® Derma szampon 1 x tyg. 

Aptus® Derma żel 1 x dz. 
Aptus® Derma spot on 2 x dz.

Redukcja ZKŁ
Słaba redukcja powikłań

Słaba redukcja świądu
Antybiotykoterapia 

ogólnoustrojowa 
Aptus® Derma szampon 1 x tyg. 

Aptus® Derma żel 1 x dz. 
Aptus® Derma spot on 1 x dz.

Leczenie i kontrola po kolejnych 7 dniach

Dalsza redukcja ZKŁ
Dalsza redukcja powikłań 
Dalsza redukcja świądu

Aptus® Derma szampon 1 x tyg. 
Aptus® Derma żel 2 x tyg. 
Zakończenie leczenia bez 
konieczności stosowania 

leczenia ogólnoustrojowego

Dalsza redukcja ZKŁ
Dalsza redukcja powikłań 

Ciągle słaba redukcja świądu
Leki 

przeciwzapalne/przeciwświądowe 
(glikokortykosteroidy, 

cyklosporyna, oklacitinib, 
przeciwhistaminiki, przeciwciała 

monoklonalne) 
Aptus® Derma szampon 1 x tyg.

Redukcja ZKŁ
Redukcja powikłań 

Słaba redukcja świądu

Leczenie i kontrola po kolejnych 7-14 dniach

Redukcja świądu
Kontynuacja leczenia w celu utrzymania remisji 

Aptus® Derma szampon 1 x tyg. 
Aptus® Derma żel 2 x tyg.

4. U psów z wtórnymi bakteryjnymi 
zapaleniami skóry, jako czynni-
kiem wikłającym AZS, preparaty 
stanowiły istotny element leczenia 
wspomagającego podczas antybio-
tykoterapii ogólnoustrojowej.

5. Regularne stosowanie zapewnia bar-
dzo dobrą jakość okrywy włosowej, 
co potwierdziły opinie właścicieli 
po zakończeniu leczenia (po zasto-
sowaniu 6 kąpieli leczniczych).

6. Preparaty charakteryzują się bar-
dzo wysoką tolerancją miejscową 
i pomimo częstego ich stosowania 
nie stwierdzono działań niepożą-
danych. Rekomendowane mogą 
być u psów z wrażliwą skórą lub 
u których wcześniej występowały 
miejscowe kontaktowe reakcje nad-
wrażliwości po stosowaniu szampo-
noterapii. 
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