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jemnym zapachem. Były to dorosłe psy, 
należące do ras akita inu (4 na 5 psów) 
i berneński pies pasterski (1 na 5 psów), 
w różnym wieku, trzy samce i dwie sa-
mice (tab. 1, s. 102). U psów nie za-
obserwowano objawów świądu lub 
był on bardzo niewielki. Do obserwo-
wanych zmian zaliczono przerzedze-
nie włosów (2 na 5 psów), znaczne-
go stopnia wyłysienia (3 na 5 psów) 
wraz z przebarwieniami (5 na 5 psów) 
oraz obecnością odlewów mieszkowych 
(5 na 5 psów). Zmiany lokalizowały się 
w okolicy klatki piersiowej i tułowia 
u wszystkich pięciu psów, w okolicy 
krzyżowo-lędźwiowej u 3 psów, na koń-
czynach u 3 psów, na twarzy u 3 psów, 
na zewnętrznej stronie małżowin 
usznych u 3 psów oraz na skórze ogo-
na u 4 psów. Zmiany były uogólnione 
u 3 na 5 psów. Łojotok został sklasyfi -
kowany jako suchy we wszystkich pię-
ciu przypadkach. W przypadku łojoto-
ku suchego obserwuje się przesuszenie 
skóry, matowy włos oraz obecność licz-
nych łusek. Właśnie takie objawy były 
przyczynami konsultacji dermatologicz-
nej u 4 na 5 pacjentów. U psów nie ob-
serwowano objawów ogólnych choroby. 
U wszystkich psów zakwalifi kowanych 

Zapalenie i zanik gruczołów łojowych 
jest chorobą o charakterze zapalnym, 
w przebiegu której gruczoły łojowe 
ulegają zniszczeniu. Schorzenie to wy-
stępuje rzadko, najwięcej zachorowań 
obserwuje się u psów młodych i w śred-
nim wieku (2, 6, 7). Etiologia choro-
by nie jest jeszcze do końca poznana. 
Uważa się, że może mieć podłoże im-
munologiczne (8). Rozpoznanie opiera 
się na obserwacji charakterystycznych 
objawów klinicznych i wykluczeniu 
chorób o podobnym przebiegu, jed-
nak zawsze musi być potwierdzone 
badaniem histopatologicznym biopta-
tów skóry (7, 8). Leczenie choroby jest 
w wielu przypadkach utrudnione, cho-
roba ma tendencje do postępu, szcze-
gólnie u rasy akita (6). W tym artykule 
opisano pięć przypadków klinicznych, 
psów cierpiących na sebaceous adenitis, 
które były leczone miejscowo z zastoso-
waniem szamponu zawierającego dwu-
siarczek selenu. 

Opis przypadków 
Do badania zostało zakwalifi kowanych 
pięć psów chorych na sebaceous adenitis 
z objawami nadmiernego rogowacenia, 
przerzedzeniem sierści i/lub nieprzy-
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do badania w rozpoznaniu różnicowym 
wzięto pod uwagę choroby przebiega-
jące z łojotokiem i należały do nich de-
modekoza i dermatofi toza. U każdego 
z psów przeprowadzono liczne zeskro-
biny głębokie, w których nie stwierdzo-
no pasożytów. Posiewy mikologiczne, 
które przeprowadzono, we wszystkich 
przypadkach były ujemne. U pacjentów 
biorących udział w badaniu przeprowa-
dzono biopsje skóry (pobrano po 4 wy-
cinki trepanem o średnicy 6-8 mm), 
które poddano badaniu histopatologicz-
nemu (Laboratorium Laboklin). Bada-
nia histopatologiczne potwierdziły roz-
poznania zapalenia i zaniku gruczołów 
łojowych (sebaceus adenitis). W dwóch 
przypadkach mieliśmy do czynienia 
z fazą zapalną sebaceous adenitis, nato-
miast w trzech przypadkach – z fazą 
przewlekłą z całkowitym zniszczeniem 
gruczołów łojowych. 

Leczenie 
U wszystkich psów w leczeniu zastoso-
wano kąpiele w szamponie przeciwło-
jotokowym zawierającym selen. Kąpie-
le były stosowane dwa razy w tygodniu 

przez miesiąc według poniższej proce-
dury. Psy były dokładnie moczone cie-
płą wodą, następnie stosowano dwie 
aplikacje szamponu, w czasie drugiej 
aplikacji szampon pozostawał na sier-
ści przez 10 minut. Następnie szam-
pon był spłukiwany. Przez pierwszy 
tydzień kąpiele były przeprowadza-
ne w klinice weterynaryjnej przez per-
sonel pomocniczy. Kąpiele były kon-
tynuowane w domu przez właścicieli 
zwierząt po uprzednim przeszkoleniu. 
Obserwacji poddano następujące ob-
jawy: wyłysienia, łuski, odlewy miesz-
kowe oraz ogólny wygląd sierści. Dla 
każdego objawu ustalono skalę nasi-
lenia: od 0 (brak zmian)  do 10 (nasilo-
ne objawy). Oceniano również stopień 
satysfakcji właściciela zwierzęcia oraz 
tolerancję szamponu. Badania derma-
tologiczne zwierząt zostały przepro-
wadzone w pierwszym oraz w 28. dniu 
(po czterech tygodniach terapii).

Ocena skuteczności 
terapeutycznej 
Znaczącą poprawę kliniczną (po-
nad 50% redukcji zmian klinicznych) 

po czterech tygodniach zaobserwo-
wano u 4 na 5 psów. U dwóch z nich 
nastąpiły: 75-proc. redukcja zmian 
klinicznych, odrost włosów i bardzo 
duże zadowolenie właścicieli. U po-
zostałych dwóch psów poprawa wy-
nosiła ponad 50% i była oceniona 
jako bardzo dobra przez lekarza we-
terynarii. Tylko jeden z właścicieli 
uważał, że kąpiele dwa razy w tygo-
dniu są bardzo uciążliwe. U jednego 
ze zwierząt (berneński pies paster-
ski) poprawa po czterech tygodniach 
nie była zadowalająca, przerzedzenie 
sierści i odlewy mieszkowe były nadal 
widoczne w wielu miejscach na ciele. 
Pies ten został poddany leczeniu ogól-
noustrojowemu z zastosowaniem cy-
klosporyny. W czasie powtarzanych 
aplikacji szamponu selenowego nie 
stwierdzono efektów ubocznych, jego 
cechy kosmetyczne zostały ocenio-
ne jako bardzo dobre lub doskonałe 
we wszystkich przypadkach. 

Dyskusja 
W badaniu wzięły udział psy dwóch 
ras: akita inu i berneński pies paster-
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ski. Akita stanowiły 80% przypad-
ków, gdyż jest to rasa dość popular-
na w Polsce i bardzo predysponowana 
do tej choroby (6). Innymi takimi ra-
sami opisywanymi w literaturze są: 
pudle królewskie, samojedy, visla 
węgierskie, chow-chow i hawańczy-
ki. Chorobę opisano również u psów 
mieszańców (2, 7). Charakter obja-
wów klinicznych w dużej mierze za-
leży od rasy psa i od rodzaju sierści. 
U psów długowłosych obserwuje się 
matowość sierści oraz przerzedzenie 
włosów z wyłysieniami, u psów krótko-
włosych częściej obserwuje się okrą-
głe łyse miejsca, plamki lub sierść 
o wyglądzie „wygryzionej przez mole”. 
U większości ras obserwuje się nad-
mierne rogowacenie oraz łuski (tłu-
ste lub suche) (1, 3, 5, 6). U zwierząt 
biorących udział w badaniu widoczne 
były zmiany typowe dla ras o długiej 
sierści, u wszystkich psów widoczne 
były odlewy mieszkowe na dużych ob-
szarach skóry, możliwe do obserwacji 
„gołym okiem” lub w badaniu tricho-
gramu. Odlewy mieszkowe to zwarte 
masy keratyny otaczające widoczną 
część włosa (cebulkę włosa) – najle-
piej obserwuje się je po wyrwaniu 
włosów. Ten objaw kliniczny według 
opinii i doświadczenia wielu dermato-
logów weterynaryjnych jest objawem 
poważnie sugerującym obecność se-
baceous adenitis (2). W przypadku za-
obserwowania odlewów mieszkowych 
powinno się jak najszybciej wykonać 
biopsję skóry i badanie histopatolo-
giczne. Rozpoznanie może być posta-
wione wyłącznie na podstawie takiego 
badania. Ważne jest, by pobrać wie-
le wycinków z różnych miejsc skóry 
(7, 8). Doświadczony histopatolog jest 
w stanie z łatwością ocenić, czy choro-
ba znajduje się aktualnie w fazie po-
czątkowej czy późnej choroby. W fazie 
początkowej obserwuje się ziarninia-
kowe zapalenie otaczające gruczoły 
łojowe, natomiast w fazie przewlekłej 
gruczoły łojowe są już w zaniku. 

Sebaceous adenitis jest chorobą trudną 
do leczenia, nie ma jednej skutecznej 
terapii. Zadaniem leczenia jest na po-
czątku poprawa, a później – stabiliza-
cja objawów klinicznych (6-8). 

Ostatnio przeprowadzone badania 
potwierdzają, że na samym początku 
należy skupić się na leczeniu miejsco-
wym z zastosowaniem szamponów ke-

Ryc. 1. Przerzedzenie włosa, suchość skóry z hiperpigmentacją i obecnością łusek u dwuletniego psa rasy akita; Ryc. 2. Zmia-
ny u psa z ryc. 1 po czterech tygodniach stosowania kąpieli w szamponie zawierającym dwusiarczek selenu; Ryc. 3. Włosy 
6-letniego psa rasy akita. Widoczne typowe dla łojotoków pierwotnych odlewy mieszkowe
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ratolitycznych i keratoregulujących. 
Leczenie ogólnoustrojowe powinno 
być zalecone w przypadkach, w któ-
rych odpowiedź na leczenie miejsco-
we jest niewystarczająca oraz u psów 
w zaawansowanym stadium choroby. 
Udowodniono również, że leczenie 
ogólnoustrojowe jest skuteczniejsze, 
gdy stosuje się je razem z leczeniem 
miejscowym (6-8). Ograniczenie le-
czenia do terapii miejscowej jest za-
wsze uzasadnione w przypadku ziar-
niniakowego zapalenia gruczołów 
łojowych, gdy właściciel jest odpo-
wiednio zmotywowany i rozumie cel 
naszego działania. Literatura propo-
nuje różne schematy leczenia miejsco-
wego (1, 4). Niestety niewiele jest ba-
dań porównujących keratomodulujące 
składniki czynne stosowane w przy-
padku tej choroby. W tym badaniu 
został zastosowany szampon zawie-
rający dwusiarczek selenu. Substancja 
ta wpływa na czas odnowy naskórko-
wej i na tworzenie się wiązań wodoro-
wych w keratynie naskórka. Ma dzia-
łanie keratolityczne, keratoplastyczne 
oraz odtłuszczające. Na rynku istnieją 
również szampony dla ludzi zawierają-
ce dwusiarczek selenu, które są dość 
skuteczne dla psów. Często jednak wy-
wołują podrażnienia skóry, nie mają 
odpowiedniego pH i nie zawierają sub-
stancji renatłuszczających. Dlatego za-
leca się używanie preparatów opraco-
wanych specjalnie dla psów.

Dodatkowo w skład badanego szam-
ponu wchodzi dwuglukonian chlorhek-
sydyny. Chlorheksydyna jest znana 
jako substancja o działaniu przeciw-
bakteryjnym i przeciwgrzybicznym, 
zmniejsza wtórne infekcje bakteryjne 
i grzybicze w postaci ropowic skóry 
i malassesiozy, które są częstymi po-
wikłaniami sebaceous adenitis. Obec-
nie w dermatologii weterynaryjnej 
ze względu na tworzenie się coraz 
większej liczby szczepów bakterii wie-
loopornych coraz rzadziej stosuje się 
antybiotykoterapię ogólnoustrojową 
w leczeniu ropowic powierzchniowych 
skóry (6). Takie ropowice są częstym 
powikłaniem sebaceous adenitis, a do-
datek chlorkheksydyny do szamponu 
zapewnia dodatkowo prawidłową pro-
fi laktykę wtórnych powikłań w postaci 
ropowic skóry. 

Uzyskane wyniki wskazują na to, 
że szampon selenowy jest interesującą 

Ryc. 4. Matowość włosa oraz suche łuski na grzbiecie psa rasy berneński pies pasterski z sebaceous adenitis; Ryc. 5. Pies 
z ryc. 4 po miesięcznej szamponoterapii szamponem z dwusiarczkiem selenu; Ryc. 6. Młody akita, u którego rozpoznano 
sebaceous adenitis. Na zdjęciu początek zmian
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opcją terapeutyczną w leczeniu sebace-
ous adenitis u psów. Większość właści-
cieli uznała, że powtarzane aplikacje 
szamponu były skuteczne i dobrze tole-
rowane. Przeprowadzone badanie tere-
nowe dowodzi, że szampon zawierają-
cy dwusiarczek selenu jest produktem, 
który może być stosowany w leczeniu 
sebaceous adenitis oraz jego powikłań 
bakteryjnych. Należy jednak przepro-
wadzić dodatkowe badania porównaw-
cze w celu lepszego zdefi niowania od-
powiedzi terapeutycznej w przypadku 
tej choroby. 
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Numer Rasa Wiek Płeć Objawy kliniczne

1 akita 7 M wyłysienia, łojotok suchy, odlewy mieszkowe

2 akita 5 M łojotok suchy, odlewy mieszkowe

3 berneński pies pasterski 6 Ms przerzedzenie sierści, wyłysienia, łojotok suchy, odlewy mieszkowe

4 akita 3 Fs wyłysienia, łojotok suchy, odlewy mieszkowe

5 akita 2 F łojotok suchy, przerzedzenie sierści, odlewy mieszkowe

Tab. 1. Opis epidemiologiczny przypadków klinicznych. M – samiec, F – samica, Ms – samiec kastrowany, Fs – samica sterylizowana

Ryc. 7. Powikłania sebaceous adenitis w postaci powierzchownego ropnego zapalenia skóry. Zmiany przebiegają ze świą-
dem; Ryc. 8. Przewlekłe stadium sebaceous adenitis u 7-letniego psa rasy akita. Widoczne strupy na zewnętrznej stronie 
małżowin usznych (typowa lokalizacja); Ryc. 9. Bezwłosy ogon u psa z ryc. 8
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