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Pod pojęciem grzybica skóry zwykle 
rozumie się zakażenie skóry i jej 
wytworów (włosy, pazury) przez  
grzyby należące do dermatofitów.

Czy każdy kot może zachorować na tę cho-
robę?
Do zarażenia dermatofitami dochodzi na sku-
tek kontaktu z innym zakażonym zwierzę-
ciem lub z zakażonym naskórkiem bądź wło-
sami, które pozostały w miejscu, gdzie prze-
bywało chore zwierzę. Dermatofity są w sta-
nie przetrwać w środowisku przez wiele mie-
sięcy, np. legowisko chorego kota będzie 
przez ten czas ciągłym źródłem zakażenia dla 
innych zwierząt. Należy więc uznać, że każdy 
kot może być potencjalnie narażony na zaka-
żenie. Trzeba też nadmienić, że w przypadku 
kota stwierdzane jest bezobjawowe nosiciel-
stwo, czyli kot może zarazić się od nosiciela, 
który będzie wyglądał na całkiem zdrowego.
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Jakie działania profilaktyczne można 
zastosować?
W przypadku grzybic wywołanych przez der-
matofity istnieje możliwość stosowania sku-
tecznej immunoprofilaktyki polegającej na 
stosowaniu szczepień ochronnych. Na rynku 
polskim istnieją szczepionki dla kotów zawie-
rające M. canis oraz szczepionki poliwalentne 
zawierające w swoim składzie kilka gatunków 
dermatofitów. Szczepienie może być stoso-
wane już od 6. tygodnia życia, przy czym 
musi ono zostać powtórzone po około  
2 tygodniach. Pomimo że szczepionkę 
można użyć tak wcześnie, najpierw wskaza-
ne jest wykonanie szczepień według kalen-
darza szczepień. Jedynie w przypadku, gdy 
zwierzęta są wysoce narażone na kontakt  
z dermatofitami, szczepienia należy zasto-
sować wcześniej. Szczepienie zapewnia 
ochronę przez zakażeniem na 9 do 12 mie-
sięcy, po którym to czasie należy szczepie-
nie powtórzyć.
U starszych zwierząt szczepienia mogą wyka-
zywać mniejszą skuteczność, wskazane jest 
więc by u takich zwierząt ograniczyć kontakt 
z innymi osobnikami, które mogą stać się 
źródłem zakażenia.

Czy człowiek może zarazić się grzybicą od 
kota?
Niestety dermatofity są grzybami, które ata-
kują żywiciela bez względu na gatunek. 
Oznacza to, że również człowiek może zara-
zić się od swojego milusińskiego. Na zaka-
żenie bardziej podatne są osoby o osłabio-
nej odporności, szczególnie dzieci. 
Podsumowując, by zapobiec tego typu pro-
blemom (grzybicę leczy się bardzo powoli 
zarówno u kotów, jak i u człowieka) wskaza-
ne jest, by wszystkie koty, które potencjal-
nie mogą zrazić się tą jednostką chorobą,  
a wiec głównie koty „wychodzące” i biorące 
udział w wystawach, były szczepione prze-
ciwko grzybicy skóry. 
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cjalista chorób psów i kotów, z Zakładu Diagnostyki 
Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej 
Uniwesytetu Przyrodniczego w Lublinie

nasz
EKsPERT 


