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WSZ CZĘ CIE DO CHO DZE NIA

To był do pie ro zwa rio wa ny dzień. Naj pierw na
kon tro l ną wi zy tę zja wił się wła ści ciel z ko tem
w kon te ne rze. Pod czas wa że nia ko ta po sta wił kon -
te ner na wa dze i od ra zu stwier dził, że wa ga jest
uszko dzo na. Mi mo kil ka krot nych prób wa że nia,
ta ro wa nia i ze ro wa nia wa gi kot wraz z kon te ne rem

wciąż wa żył pra wie 14 kg. W koń cu za cie ka wio na zaj rza łam do środ ka.
– A z któ rym ko tem Pan przy je chał do kon tro li? – za py ta łam.
– No jak kto z któ rym? – za py tał wła ści ciel.
– No bo w kon te ne rze są dwa – od po wie dzia łam.
– Jak to dwa? – za czął pa trzeć na mnie po dejrz li wym wzro kiem.
– No dwa.
Oka za ło się, że dru gi kot wszedł pod czas pa ko wa nia pierw sze go nie spo strze że nie

i przy je chał na ga pę do ga bi ne tu.
Chwi lę póź niej za dzwo ni ła prze ra żo na wła ści ciel ka, że jej sucz ka zja dła wszyst kie

ta blet ki an ty kon cep cyj ne, ja kie by ły w do mu.
– Co mo że my te raz zro bić, Pa ni Dok tor?
Za czę łam tłu ma czyć, ja kie mo gą być kon se kwen cje …
– Pa ni Dok tor, ale ja nie wiem, co mam zro bić, bo cho dzi o to, że za dwie go dzi -

ny ma my sa mo lot, a te ta blet ki, te ta blet ki to ja mia łam odło żo ne na urlop – za koń -
czy ła z nie śmia łą proś bą o wy pi sa nie re cep ty. – Za ha czy ła bym w dro dze na lot ni sko.

Pod czas tej roz mo wy w po cze kal ni ma leń ki Jack Rus sel te rier ugryzł no wo fun dlan -
da w udo. Po szko do wa ny wpraw dzie w ogó le nie za re ago wał, ale po mię dzy wła ści cie -
la mi roz go rza ła kłót nia o obo wiąz ku no sze nia ka gań ca. Sie dzą cy na so fie opie kun bul -
do żka fran cu skie go prze rwał ten spór, stwier dza jąc z wy ższo ścią:

Aleja cisów

Sledztwo_09-17g:Sledztwo_09-17  2012-12-03  19:41  Strona 81



– O tych rze czach to się my śli, de cy du jąc o wy bo rze ra sy, a nie w tak stre su ją cej
sy tu acji jak przed chwi lą. W przy pad ku bul do żków na przy kład to ka żdy we te ry narz
wy da za świad cze nie, że nie mo gą no sić ka gań ców – za koń czył z try um fem, pa trząc na
wy ba łu szo ny wzrok swo je go pod opiecz ne go.

W po cze kal ni za pa dła kło po tli wa ci sza. Wte dy wła śnie we szło ma łżeń stwo z cze -
ko la do wą la bra dor ką. Jej wła ści ciel trzy mał w rę ku gi gan tycz ną ga łąź ci sa, któ ra przy -
ku ła wzrok wszyst kich ze bra nych.

PRZE SŁU CHA NIE ŚWIAD KA/ŚWIAD KÓW

To by ła De mi. We szli w trój kę do ga bi ne tu na
umó wio ną kon sul ta cję.

Dzień do bry – chó rem przy wi ta li mnie wła ści -
cie le, pod czas gdy De mi ra do śnie mer da jąc ogo -
nem ob wą chi wa ła klat kę Gu sta wa. Gu staw pa -
trzył na ga łąź ci sa jak za cza ro wa ny.

– Ma my bar dzo du ży kło pot, Pa ni Dok tor, pro szę spoj rzeć na nos na szej sucz ki
– po wie dział wła ści ciel. – Skó ra scho dzi jej pła ta mi i tak jest od po nad mie sią ca. Wie -
my, co jest przy czy ną – i wska zał na ga łąź. – To ta ale ja ci so wa, któ rą po sa dzi li śmy przy
wej ściu do do mu. De mi, jak ka żdy mło dy pies, ca ły mi dnia mi bie ga wzdłuż tych krze -
wów i za ha cza o nie no sem – wy ja śniał swo ją teo rię.

– Je ste śmy go to wi je wy ko pać, Pa ni Dok tor, i po sa -
dzić coś in ne go, na pew no nie igla ki, bo bę dzie to sa mo
– uzu peł ni ła żo na.

– Naj gor sze jest to, że na spa ce rach in ni wła ści cie le nie
po zwa la ją się ba wić swo im psom z De mi i wo ła ją na nią
„la bra dor ka z par chem na no sie” – po ska rżył się wła ści ciel.

– Pró bo wa łam już wszyst kie go, łącz nie z ma secz ka mi
odżyw czy mi i wcie ra niem wi ta mi ny A, i nic, ta skó ra
wy glą da okrop nie – uzu peł ni ła wła ści ciel ka.

OGLĘ DZI NY I STAN FAK TYCZ NY

Za czę łam ba dać De mi. Rze czy wi ście, lu ster ko no -
so we wy glą da ło okrop nie. Na ca łej je go po wierzch -
ni wi docz ne by ły ol brzy mie łu ski i ke ra ty na for mu -
ją ca się w ma syw ne stru py. Nos przy brał bar wę
sza ra wą. Jed nak struk tu ra „ko cich łbów” zo sta ła
za cho wa na.
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– Że by mieć stu pro cen to wą pew ność co do roz po zna nia, po win ny śmy zro bić biop -
sję gru bo igło wą – za czę łam tłu ma czyć i ku mo je mu za sko cze niu wła ści cie le De mi od
ra zu pod chwy ci li tę pro po zy cję.

– Ro bi my, Pa ni Dok tor, mu si my mieć pew ność, tym bar dziej że w per spek ty wie
mam wy ko pa nie 100 ci sów – do dał wła ści ciel.

– No to świet nie – za czę łam ob ja śniać – u la bra do rów z ta kim wy glą dem lu ster -
ka no so we go przy czy na mo że mieć tło ge ne tycz ne. Jest ta ka jed na cho ro ba, za gra ni -
cą moż na na wet wy ko nać test na obec ność ge nu od po wie dzial ne go za jej ob ja wy, ale
ba da nie hi sto pa to lo gicz ne jest rów nie mia ro daj ne, a du żo tań sze.

Biop sję uda ło się wy ko nać bez żad nych kom pli ka cji, choć, jak wia do mo, aku rat
lu ster ko no so we nie jest wdzięcz nym obiek tem do te go ty pu ba da nia ze wzglę du na
do sko nałe ukrwie nie. Zresz tą w ta kiej sy tu acji moż na się spo dzie wać ró żnych rze czy.
Pa mię tam, jak pod czas wy ko ny wa nia ta kiej biop sji u ogrom ne go ma stif fa ty be tań skie -
go wła ści ciel chciał być bar dzo po moc ny i z tej po mo cy wy jąt ko wo sko rzy sta łam ze
wzglę du na wa gę psa, gdyż trze ba go by ło wtasz czyć na stół. Jed nak w trak cie po bie -
ra nia wy cin ka skó ry wła ści ciel za słabł, a był to mę żczy zna słusz ne go wzro stu i wa gi.
Wte dy to sta nę łam przed dy le ma tem, ko go pró bo wać pod trzy mać – czy psa o ma sie
70 kg, czy też wła ści cie la o ma sie 100 kg – nie był to pro sty wy bór, ale ja koś wy brnę -
łam z sy tu acji, za pie ra jąc się no ga mi o ścia nę.

ZA BEZ PIE CZE NIE ŚLA DÓW I DO WO DÓW

Do dat ko wo po bra łam ma te riał do ba da nia mi ko -
lo gicz ne go oraz ba da nia cy to lo gicz ne go.

EKS PE RY MENT KRY MI NA LI STYCZ NY

– Do cza su otrzy ma nia wy ni ków pro po nu ję wy ko -
ny wać tyl ko je den za bieg, to zna czy 1 raz dzien nie
trze ba bę dzie ro bić przy mocz ki z Epi -oti cu, któ ry
roz pu ści stop nio wo mar twe tkan ki, a na stęp nie
trze ba bę dzie wma so wy wać w cho re miej sca Xe -
rial 50 w ma ści.

– Ale prze cież my Epi -otic sto su je my do uszu Pa ni Dok tor? – za py ta ła zdzi wio -
na wła ści ciel ka.

– Bar dzo słusz nie, ale ten pre pa rat ma wie le za sto so wań w der ma to lo gii, we dług
mnie jest nie oce nio ny.
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PO STĘ PO WA NIE WY KO NAW CZE
PIERW SZEJ IN STAN CJI

Po ty go dniu za dzwo ni ła wła ści ciel ka De mi z py ta -
niem o wy nik ba da nia hi sto pa to lo gicz ne go, mel -
du jąc że nos wy glą da zde cy do wa nie le piej. Nie ste -
ty, na wy nik mu sie li śmy jesz cze po cze kać.

WNIO SKI PRO CE SO WE I KON TRO LA DO TYCH CZAS
PRZE PRO WA DZO NYCH CZYN NO ŚCI

W przy pad ku De mi już sam ob raz kli nicz ny i ra sa, któ rej De mi by ła przed sta wi ciel -
ką, na su wa ły uza sad nio ne po dej rze nie wro dzo nej pa ra ke ra to zy lu ster ka no so we go. Jed -
nak w tym wy pad ku wy ko na nie ba da nia hi sto pa to gicz ne go nie spo tka ło się z opo rem
opie ku nów. Chy ba po lu bię ci sy – po my śla łam.

EKS PER TY ZA KRY MI NA LI STYCZ NA

Ocze ki wa ny przez nas wy nik przy szedł dwa dni
póź niej i po twier dził wstęp ne roz po zna nie.

– Mam dwie wia do mo ści – za czę łam przez te -
le fon roz mo wę z Pa nem De mi.

– To ja naj pierw po pro szę o do brą – po wie -
dział wła ści ciel.

– Nie bę dzie Pan mu siał wy ko py wać ci sów, to
ta do bra – do da łam – a zła jest ta ka, że to wro dzo -

na cho ro ba, co ozna cza, że żo na bę dzie mu sia ła do dat ko wo wy ko ny wać za bie gi ko sme -
tycz ne u De mi. Ale pro szę pa mię tać, że mi mo brzyd kie go wy glą du lu ster ka no so we -
go, tak na praw dę to nie groź ny de fekt ko sme tycz ny, któ ry nie wpły nie na zdro wie
De mi.

– A wy tłu ma czy to Pa ni wła ści cie lom psów pod czas spa ce rów z De mi? – za py tał.
– Po sta ram się, ale wie Pan, że te gru py dys ku syj ne w cza sie spa ce rów czwo ro no -

gów my ślą, że wie dzą wszyst ko le piej od nas, we te ry na rzy – do da łam na za koń cze nie.
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PO STĘ PO WA NIE WY KO NAW CZE
DRU GIEJ IN STAN CJI

Po dwóch ty go dniach re gu lar nych za bie gów nos
De mi wy glą dał znacz nie le piej. Przede wszyst kim
znik nę ły ma sy ke ra ty no we i z da le ka nos wy glą dał
jak zdro wy.

De mi mia ła szan se na po wrót do ak tyw ne go ży cia to wa rzy skie go na Po lach Mo -
ko tow skich.

MO WA KOŃ CO WA

Pa to ge ne za
Wro dzo na pa ra ke ra to za lu ster ka no so we go la bra -
dor re trie ve rów to rzad ko wy stę pu ją ca cho ro ba
cha rak te ry zu ją ca się zmia na mi pro li fe ra cyj ny mi
lu ster ka no so we go wy stę pu ją cy mi u tej ra sy. Sil nie

za zna cza ją ca się pre dys po zy cja ra so wa sta no wi po śred ni do wód na tło ge ne tycz ne scho -
rze nia. Po dej rze wa się, że pa ra ke ra to za no sa la bra do rów dzie dzi czo na jest w spo sób
au to so mal nie re ce syw ny [2, 5]. Wia do mo, że w prze bie gu cho ro by do cho dzi do nie -
pra wi dło wo ści w pro ce sie ro go wa ce nia, jed nak nie zo sta ło jak do tąd wy ja śnio ne, czy
jest to pro ces pier wot ny, czy też wtór ny do ist nie ją ce go sta nu za pal ne go [3].

Ob ja wy
Wio dą cym ob ja wem jest obec ność na po wierzch ni lu ster ka no so we go su chych, nie -
rów nych, przy le ga ją cych łu sek i mas ke ra ty no wych. Co wa żne, we wcze snych eta pach
pro ces cho ro bo wy nie po wo du je za tar cia cha rak te ry stycz ne go po bru żdże nia lu ster -
ka no so we go. Z cza sem pra wi dło wa fak tu ra po wierzch ni no sa mo że ulec wy gła dze -
niu oraz od bar wie niu, przez co lu ster ko no so we sta je się sza re lub brą zo we [1, 6]. Zmia -
ny są na ogół najbar dziej za awan so wa ne na grzbie to wej po wierzch ni lu ster ka no so we go
(fot. 1–4). W cię ższych przy pad kach mo że do cho dzić do po wsta wa nia roz pa dlin
w pro li fe ru ją cej tkan ce i do wtór nych in fek cji. Rzad ko zmia ny w po sta ci hi per ke ra -
to zy moż na za ob ser wo wać rów nież w oko li cy grzbie tu no sa oraz na opusz kach pal -
co wych zwie rzę cia [4]. Ogól ny stan pa cjen ta jest bar dzo do bry. Pa ra ke ra to za no sa wy -
stę pu je wy łącz nie u la bra dor re trie ve rów i ich krzy żó wek, przy czym mo gą cho ro wać
wszyst kie od mia ny barw ne ra sy: czar na, bisz kop to wa i cze ko la do wa. Pierw sze ob ja -
wy cho ro by po ja wia ją się po mię dzy 6 mie sią cem a pierw szym ro kiem ży cia psa. Nie
od no to wa no pre dys po zy cji zwią za nej z płcią do prze ja wia nia ob ja wów oma wia ne go
scho rze nia [3].
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Roz po zna nie
Roz po zna nie wro dzo nej pa ra ke ra to zy no sa la bra dor re trie we rów nie po win no przy -
spa rzać du żych trud no ści ze wzglę du na cha rak te ry stycz ny ob raz kli nicz ny cho ro by,
a zwłasz cza ewi dent ną pre dys po zy cję ra so wą. Istot ną in for ma cją jest fakt po ja wie nia
się pierw szych ob ja wów przed ukoń cze niem przez zwie rzę pierw sze go ro ku ży cia [6].
Pa ra ke ra to za no sa la bra dor re trie we rów jest pod wie lo ma wzglę da mi po dob na do hi -
per ke ra to zy no sa i opu szek pal co wych, jed nak ta ostat nia jed nost ka w więk szo ści przy -
pad ków ujaw nia się do pie ro w śred nim wie ku i mo że do ty czyć psów ró żnych ras. Bar -
dzo istot nym „kan dy da tem” na li ście roz po znań ró żni co wych są po nad to cho ro by
au to im mu no lo gicz ne do ty czą ce lu ster ka no so we go, ta kie jak pę che rzy ca li ścia sta czy
krą żko wy to czeń ru mie nio wa ty [2]. Tu z ko lei istot ną pod po wie dzią jest etap cho ro -
by, w któ rym do cho dzi do utra ty po bru żdże nia lu ster ka no so we go. W przy pad ku cho -
rób au to im mu no lo gicz nych jest to na ogół po czą tek pro ce su cho ro bo we go, pod czas
gdy w prze bie gu pa ra ke ra to zy no sa jest to prze wle kła fa za cho ro by. W krę gu ró żni -
co wo dia gno stycz nym po win no się rów nież uwzględ nić der ma to zy cyn ko za le żne, ma -
jąc na uwa dze sil ne pre dys po zy cje ras pół noc nych do prze ja wia nia tych scho rzeń. Osta -
tecz na dia gno za sta wia na jest na pod sta wie ba da nia hi sto pa to lo gicz ne go. Wy ci nek
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Fot. 1, fot. 2, fot. 3, fot. 4 Ob raz kli nicz ny pa ra ke ra to zy no sa u la bra dor re trie ve ra; wi docz na znacz -
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skó ry naj le piej po brać tre pa nem z bocz nej stro ny lu ster ka no so we go, co po win no zmi -
ni ma li zo wać po wsta ją cy de fekt ko sme tycz ny. W ob ra zie hi sto pa to lo gicz nym naj bar -
dziej cha rak te ry stycz ną ce chą jest two rze nie się je zio rek su ro wi czych oraz mniej szych
wa ku oli w ob rę bie na war stwio nych mas ke ra ty no wych [1, 7]. W skó rze wła ści wej
stwier dza się po wierz chow ny, oko ło na czy nio wy lub li che no idal ny na ciek za pal ny, skła -
da ją cy się z lim fo cy tów, ma kro fa gów, ko mó rek pla zma tycz nych oraz nie wiel kiej licz -
by gra nu lo cy tów obo jęt no chłon nych. W stre fie pod na skór ko wej za zwy czaj za zna cza
się obrzęk oraz ce chy uciecz ki barw ni ka [1].

Ostat nio po ja wi ła się mo żli wość prze pro wa dze nia te stu ge ne tycz ne go na no si ciel -
stwo ge nu od po wia da ją ce go za ujaw nie nie się cho ro by. Wy ko na nie ta kie go te stu za -
le ca się u zwie rząt ho dow la nych, aby świa do mie nie do pusz czać do utrwa la nia się cho -
ro by w po pu la cji la bra dor re trie ve rów.

Le cze nie
Cho ro by nie moż na cał ko wi cie wy le czyć, lecz po przez sto so wa nie wy trwa łej te ra pii
miej sco wej uda je się czę sto znacz nie zni we lo wać jej ob ja wy. Wska za ne jest na wi lża nie
po wierzch ni lu ster ka no so we go za po mo cą kom pre sów na są czo nych let nią wo dą lub
też mie sza ni ną wo dy z gli ko lem pro py le no wym w sto sun ku 1:1. Pro ce du ra po win na
trwać przez 5–10 mi nut (w za le żno ści od cier pli wo ści pa cjen ta) i być sto so wa na co
12–24 go dzi ny. W na stęp nej ko lej no ści na zmia ny skór ne na kła da się pre pa ra ty za -
wie ra ją ce sub stan cje zmięk cza ją ce w po sta ci wa ze li ny ko sme tycz nej, wi ta mi ny A+D3
lub ma ści z mocz ni kiem [3]. Za bie gi ta kie po win no sto so wać się przez oko ło 7–10 dni,
czy li aż do mo men tu usu nię cia nad mia ru mas ke ra ty no wych z po wierzch ni lu ster ka
no so we go, a na stęp nie do ży wot nio, z ró żną czę sto tli wo ścią, w za le żno ści od in dy wi -
du al ne go prze bie gu cho ro by. W sy tu acji, kie dy ke ra ty ny jest bar dzo du żo i jest ona
twar da, przed za sto so wa niem czyn ni ków zmięk cza ją cych i na wi lża ją cych na le ży usu -
nąć ją chi rur gicz nie. Czę sto przy na si lo nych zmia nach cho ro bo wych do cho dzi do po -
wsta wa nia roz pa dlin i roz wi nię cia się wtór ne go za pa le nia oraz in fek cji. Wów czas po -
moc ne mo gą oka zać się pre pa ra ty miej sco we za wie ra ją ce an ty bio ty ki i gli ko kor ty ko idy.
Ogól no ustro jo we po da wa nie gli ko kor ty ko idów jest kon tro wer syj ne ze wzglę du na ich
po ten cjal ne po wa żne skut ki ubocz ne w kon tek ście głów nie ko sme tycz ne go cha rak -
te ru cho ro by [3].
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