
i więk szo ści zwie rząt ły sie nie jest za zwy czaj per ma nent ne, a więc Fe be mo że uwa żać
się za szczę śliw ca, po nie waż na stą pił u nie go od rost wło sów, choć nie tak wspa nia łych
jak wło sy sprzed roz wo ju cho ro by [7]. Na le ży pod kre ślić, że cho ro bie nie to wa rzy szy
świąd. W zdia gno zo wa nych do tej po ry nie licz nych przy pad kach ły sie nia rze ko mo -
plac ko wa te go u ko tów ob sza ry bez wło se by ły bar dzo wy raź nie od gra ni czo ne oraz od -
zna cza ły się sy me trią. W ob sza rach tych opi sy wa no rów nież obec ność prze bar wień
oraz łusz cze nia się na skór ka. Ły sie nie obej mo wa ło oko li cę twa rzy, brzusz no -bocz nych
ob sza rów tu ło wia oraz koń czy ny [7]. Stwier dza no tak że zmia ny na ogo nie zwie rzę -
cia oraz łam li wość i złusz cza nie się pa zu rów [5]. Wy ły sie nia oko li cy gło wy to wa rzy -
szą ce ły sie niu rze ko mo plac ko wa te mu u ko tów do złu dze nia mo gą przy po mi nać
zmia ny w prze bie gu ły sie nia plac ko wa te go, pod czas gdy bez wło se ob sza ry na brzu chu
i tu ło wiu zwie rzę cia na le ży ró żni co wać z wy ły sie nia mi na tle psy cho gen nym.

Roz po zna nie
Roz po zna nie cho ro by w wa run kach kli nicz nych nie jest pro ste. Bo ha ter roz dzia łu –
kot Fe be – mu siał po cze kać na po sta wie nie wła ści wej dia gno zy aż kil ka mie się cy.
W dia gno zie ró żni co wej po win no się uwzględ nić sze ro ki wa chlarz scho rzeń pro wa -
dzą cych do utra ty wło sa bez ma kro sko po wo wi docz nych cech za pa le nia, a więc ły sie -
nie plac ko wa te, ły sie nie psy cho gen ne, der ma to fi to zę, nie któ re for my nad wra żli wo ści
oraz nu ży cę wy wo ła ną przez De mo dex ga toi [2]. Na le ży wy klu czyć rów nież dys pla zje
miesz ków wło so wych, choć w przy pad ku ko tów na le żą one do rzad ko ści [7]. Do czyn -
no ści dia gno stycz nych, któ rych nie wol no po mi nąć, na le ży oczy wi ście ba da nie ze skro -
bin skór nych oraz tri cho gra mu. Po nad to wska za ne jest prze pro wa dze nie ba da nia
mi kro bio lo gicz ne go. Osta tecz nym po twier dze niem dia gno zy jest wy nik ba da nia hi -
sto pa to lo gicz ne go. Istot ne jest, aby wy cin ki skó ry po brać z ob sza rów, w któ rych utra -
ta wło sa jest naj bar dziej in ten syw na [2]. W ob ra zie mi kro sko po wym ły sie nia rze ko -
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Fot. 2, fot. 3 Ob raz kli nicz ny wy ły sień o ma kro sko po wo nie za pal nym cha rak te rze, lo ka li zu ją cych się
w oko li cy grzbie tu i bo ków cia ła u ko ta z po dej rze niem ły sie nia rze ko mo plac ko wa te go.
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