
DERMATOFITOZES (KAILĀS ĒDES) DIAGNOSTIKA 

Informāciju apkopojusi veterinārmedicīnas studente Sandra Lapsiņa, 

praktizējusies Laboklin Vācijā un SIA „Dzīvnieku veselības centrs” diagnostiskajā laboratorijā 

 

Mazo dzīvnieku veterinārārsti ikdienā visvairāk sastopas ar 3 dermatofītu sugām: Microsporum 

canis (suņi 70%; kaķi 98%), Microsporum gypseum (suņi 20%; kaķi 1%) un Trichophyton 

mentagrophtes (suņi 10%; kaķi 1%). Visas nosauktās sugas uzskatāmas par patogēniem ne tikai 

dzīvniekiem, bet arī cilvēkam. 

Pastāv 5 galvenās kailās ēdes diagnostikas metodes: fluorescences pārbaude ar Wood lampu 

(tikai skrīninga metode, jo pastāv liela kļūdas iespējamība); trihogramma un nokasījumu 

citoloģija (iespējamas kļūdas interpretācijā); kultūras audzēšana uz barotnes (zelta standarts – 

viegli veicama, ticami rezultāti); ādas biopsija un ierosinātāja noteikšana ar polimerāzes ķēdes 

reakciju. Svarīgi diagnostiku veikt pirms ārstēšanas uzsākšanas! 

Īsumā par katru no metodēm: 

Fluorescences pārbaude ar Wood lampu 

Dzīvnieka apmatojums tiek apgaismots ar ultravioleto lampu, lai novērotu dzeltenzaļu 

fluorescentu spīdēšanu. Šī tiek uzskatīta par skrīninga metodi, jo spīdošie triptofāna metabolīti 

redzami tikai 50% M. canis gadījumos, savukārt M. gypseum un T. mentagrophtes netiek uzrādīti 

vispār. Vēl jāpiebilst, ka iepriekšēja apmatojuma apstrāde ar ārstniecības līdzekļiem mazina 

fluorescenci, savukārt tetraciklīna preparāti var radīt kļūdaini pozitīvu rezultātu. Tādejādi šo metodi 

ieteicams izmantot tikai kopā ar kādu citu, piemēram, trihogrammu un citoloģiju. 

  

 

M. canis fluorescence un dažādas 

Wood lampas 



 

 

Trihogramma un nokasījumu citoloģija 

Mikroskopijai ieteicams ņemt matus un ādas nokasījumus no alopēcijas malām, piemērotas vietas 

atrašanai lieti noder arī Wood lampa. Savākto materiālu ieteicams attīrīt ar 10-20% KOH vai 

hlorolaktofenolu pirms mikroskopēšanas. Kailās ēdes gadījumā mati ir uzbiezināti, ar nelīdzenu, 

grubuļainu struktūru, redzamas hifas un artrosporas. Tomēr jāteic, ka arī šajā gadījumā iespējami 

kļūdaini pozitīvi rezultāti, ja pastāv saprofītu klātbūtnes iespējamība, turklāt nepieredzējis 

mikroskopētājs arī ādas nolobījumus var noturēt par ierosinātāju. Krāsošana ar kalkafluora balto 

krāsvielu atvieglo dermatofītu atpazīšanu. 

 

Kultūras audzēšana uz barotnes 

Šo metodi uzskata par dermatofitozes diagnostikas zelta standartu, tā ir viegli veicama un tai 

parasti ir ticami rezultāti. No alopēcijas/ādas bojājuma malām ar sterilu 

zobu birstīti paņem materiālu, noder arī ar sterilu pinceti izrauti mati 

(piemēritas vietas atrašanai atkal lieti noder Wood lampa). Piespiežot 

zobu birstītes sarus barotnei, materiāls tiek uz tās uznests un kultivēts 

14 dienas. 

 

 

Izvērtējot InTray barotni, jāņem vērā šādas lietas: 

 jānovērtē koloniju krāsa – patogēnu kolonijas ir baltas vai krēmkrāsā, savukārt saprofītu 

kolonijas bieži vien ir zaļganas, pelēkas vai melnas; 

 jānovēro barotnes krāsas maiņa ap kolonijām – patogēni barotnes krāsu maina uz sarkanu 

līdz ar pirmo koloniju parādīšanos, savukārt saprofītiem šī pārmaiņa notiek tikai pēc 

Trihogrammā redzami gan bojāti mati, gan 

vesels mats 

Plaši izmantotās InTray DM barotnes kailās ēdes 

diagnostikai (zemākajā barotnē redzams iespējamais 

patogēns – bālganas kolonijas un krāsas maiņa) 



dažām dienām - šī iemesla dēļ barotni jāapskata katru dienu. Tas ir saistīts ar barošanās 

īpatnībām – patogēni vispirms patērē proteīnus, tādejādi uzreiz mainot barotnes pH, bet 

saprofīti sākotnēji izvēlas ogļhidrātus un proteīnus patērē sekundāri pēc pāris dienām; 

 tomēr izšķirošā nozīme vienmēr ir koloniju mikroskopēšanai – uz priekšmetstikliņa uzpilina 

pilienu metilēnzilās krāsas, atver barotni un ar skoču veic nospiedumu, tad skoču uzreiz 

uzlipina pāri krāsas pilienam uz priekšmetstikliņa (neveic krāsošanu Diff Quik visos trijos 

krāsas toverīšos). Uzreiz mikroskopē. Patogēnu gadījumā būtu jāredz: 

o Microsporum canis – katra makrokonīdija sastāv no vairāk kā 6 segmentiem, sienas 

ir biezas, vērojams „puļķis” makronīdijas galā;                        

 

o Microsporum gypseum – makrokonīdijas segmentu skaits ir mazāks par 6, plānas 

sienas, nav „puļķa”;  



o Trichophyton mentagrophtes – makrokonīdijas ir cigārformas (taču to var arī nebūt 

vispār), vēl viena pazīme ir spirālē savītas hifas. 

 

Mikroskopiski redzamas pigmentētas makrokonīdijas, kā arī makrokonīdijas, kas sadalītas 

segmentos ne tikai ar vertikālām, bet arī horizontālām šķērssienām, norāda uz saprofītiskumu (attēlā 

Alternaria spp.). 

 

 

Ādas biopsija 

Šo metodi nepielieto bieži, taču tā noder fungālu kerionu rašanās gadījumā, kā arī ja uzsējums 

bijis negatīvs. 

PCR 

Iespēja ierosinātāju noteikt ar polimerāzes ķēdes reakciju parādījās salīdzinoši nesen, pagaidām 

tas arī vēl nav tik populāri. Galvenā priekšrocība ir salīdzinoši ātrs un ticams rezultāts (atbilde tiek 

sniegta 1-3 dienu laikā). 

 

 



Avoti: 

http://www.abcd-vets.org/guidelines/guidelines_pdf/1201-

Dermatophytosis_Ringworm_Guideline.pdf 

http://c.ymcdn.com/sites/www.aazv.org/resource/resmgr/IDM/IDM_Dermatophytosis_2013.pdf 

http://www.esccap.org/uploads/docs/uh82a6e8_esccapgl2guidelines.pdf 

https://catalog.hardydiagnostics.com/cp_prod/Content/hugo/BactiLabSkinIDChart.pdf 

https://www.idexx.com/corporate/news-and-events/press-release/2014/20140908pr.html 

 

Attēli: 

http://imgbuddy.com/microsporum-canis-dog.asp 

https://www.studyblue.com/notes/note/n/exam-1/deck/7125176 

http://pixshark.com/microsporum-canis.htm 

https://www.studyblue.com/notes/note/n/dermatophytes-and-dimorphic-fungi/deck/11500836 

http://imgkid.com/microsporum-gypseum-in-humans.shtml 

http://www.huidziekten.nl/zakboek/dermatosen/ttxt/tinea-corporis-ringworm.htm 

http://www.uoguelph.ca/~gbarron/MISCELLANEOUS/alternar.htm 

http://doctorv.ca/cosmetic-services/skin-rejuvenation/woods-lamp-test-for-sun-damage-detail/ 

http://vetfonds.lv/prod/186/298/In-Tray-DTM-test 

http://www.amazon.com/3Gen-Lumio-UV-Polarized-Dermatology/dp/B00JJ232LE 
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