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A pyodermáról általánosságban…
• A pyoderma (bőrgennyesedés= a bőr gennykeltő baktériumok által 

okozott fertőzöttsége) a leggyakoribb fertőző betegség

• Az egyik leggyakoribb bőrt érintő megbetegedés (bőrbetegek 40-

70%-a!)

• Felületes pyoderma (epidermis bakt. érintettsége) nagyon 

gyakori

• A visszatérő pyoderma egyik legfrusztrálóbb bőrgyógyászati 

probléma

• Legtöbbször ezekben az esetekben nyúlunk szisztémás 

antibiotikumokhoz!! 

• Örök kérdés…Miért ilyen gyakori??

• Szinte mindig másodlagosan kialakuló kórképek!

• Számos bőrgyógyászati (és belgyógyászati) betegség velejárói

• Prediszponáló faktorok jelentősége (genetika, környezet, 

anatómiai lokalizáció, bőrbarrier sérülése…stb.)

• „Idiopatikus” pyoderma?? → folytonos keresés, kutatás a háttérok és 

prediszponáló faktorok után!!

+ Immunhiányos állapotok 

(macska retrovírus fertőzések, thymoma, 

paraneoplasztikus kórképek, szteroidok használata)

Diabetes mellitus

Autoimmun vagy immunmediált kórképek

https://todaysveterinarypractice.com/challenges-new-

developments-in-canine-pyoderma-disease-overview-diagnosis

https://todaysveterinarypractice.com/challenges-new-developments-in-canine-pyoderma-disease-overview-diagnosis


ISMERJÜK MEG AZ ELLENSÉGET!

• Fő bőrpatogének:

• Staphylococcus pseudointermedius (<10%-ban egyéb 

Staph. spp.) leggyakrabban (főleg felületes pyodermánál)

• Macska: Staph. pseudointermedius, Staph. aureus, 

Staph. felis

• Ritkábban 

• Streptococcusok

• Gram-negatív pálcák (Pseudomonas aeruginosa, E. coli, 

Proteus vulgaris)

• Malassezia pachydermatis (kisebb százalékban egyéb 

élesztőgombák): kommenzalista, szaprofita, lipofil (nem lipid-

dependens) élesztőgomba az epidermis felületes rétegeiben

• Bőr, hallójárat, nyálkahártya-felszínek, vagina, bm.

• Gyakran Staphylococcus fertőzéssel együtt előfordulás 

(szimbiotikus kapcsolat?)



MIÉRT KELL BESZÉLNÜNK A HELYI KEZELÉSEKRŐL? 
• Pyoderma az egyik vezető kórkép, amire AB terápiát írunk elő a praxisban! 

• Felületes bőrfertőzések kezelése általában 3-4 hetes AB terápiával

• Sokáig egyszerű volt, legtöbb AB-ra érzékeny törzsek voltak

DE!

• Kb. 20 évvel ezelőtt első MRSA (multirezisztens Staph. aureus) törzsek 

kitenyésztése sporadikus bőr- és sebfertőzésekből

• 10 évvel később első MRSP (multirezisztens Staph.pseudointermedius) leírása 

É-Amerikából → 10 év alatt törzsek széles körben való elterjedése 

• Amerika >30%, Kína 50%, Japán 70%, Európa kb 30%-os prevalencia

• Zoonotikus + közegészésgügyi jelentőség! Állat-ember-környezet kapcsolata

• Száraz bőrfelületen (egészségesen is!), nyh-kon több hónapos túlélés → nosocomialis

terjedés

• Rizikófaktorok emberekhez hasonlóak: kórházi hospitalizáció gyakorisága, 

kórházi hospatalizáció hossza, sebészeti beavatkozások, ismételt AB terápia

• Indokolatlan vagy nem jól megválasztott AB használat, nem megfelelő dózisban 

alkalmazott AB-ok, nem megfelelő hosszan alkalmazott AB kezelés

→ kiemelt szerepünk van a felelős és szükséges antibiotikum 

használatban!

Új szisztémás antibiotikumok 

hiánya, kezelési lehetőségek 

beszűkülése →

SZEMLÉLETVÁLTÁS 

SZÜKSÉGESSÉGE A 

PYODERMÁK KEZELÉSÉBEN!



HELYI KEZELÉS HELYE A 
BŐRGYÓGYÁSZATBAN

Előnyök

• Régóta jelentős szerep a bőrgyógyászatban

• Közvetlenül a bőrfelületen fejti ki a hatását (közvetlen kontaktus a bőr és az aktív 

hatóanyag között)

• Csökkenti vagy eliminálja a felületen lévő mikrobák mennyiségét →

alternatív terápiás lehetőség a bőrfertőzések kezelésében

• Egyes esetekben önállóan is elegendő lehet szisztémás antibiózis helyett 

a komplikációmentes bőrfertőzés kezeléséhez!

• Szisztémás AB felszívódásból adódó MH-ok kivédése

• Ha szisztémás AB kezelés nem megoldás

• Szisztémás AB kezelés kiegészítő terápiájaként gyorsabb és hatékonyabb 

javulás elérése

• Bőrfertőzések kiújulásának megelőzése

• Gazdiknak kedvezőbb ár, nekünk bevételnövekedés ☺

• Rezisztens baktériumtörzsek esetén sokszor egyetlen és egyre 

nagyobb jelentőséggel bíró terápiás lehetőség!

Hátrányok

• Hosszabb applikációs idő

• Sokszor „pepecselős”, 

munkaigényes

• Helyes kivitelezés elmagyarázása 

nekünk is idő- és munkaigényes…

• Helyi irritáció

• Bőrfelületen, szőrzeten „reziduális” 

komponensek lerakódása

• Kiegészítő terápiaként gazdinak 

költségnövelő tényező lehet 

(nekünk meg bevételnövekedés ☺)



A HELYI KEZELÉS SIKERÉNEK KULCSA…
• MIT KEZELÜNK? → Bőrtünetek felismerése alapján a bőrfertőzés jellegének meghatározása

• Bőrlézió jellege, mérete

• MI A CÉLUNK A KEZELÉSSEL?:

• A bőrfelületen lévő mikróbák számának csökkentése

• Szárítás? Hidratálás? Szövettörmelék eltávolítása? 

• KIT ÉS KIVEL KEZELÜNK?

• Kutya? Macska?

• Tulajdonos együttműködőképességének felmérése

• MIVEL KEZELÜNK? → Bőrelváltozás kezeléséhez alkalmas készítmény megválasztása 

• Milyen formulákkal dolgozhatunk? Folyamatos fejlesztések!

• sampon, oldat, gél, spray, hab/ mousse, emulzió, krém, kenőcs, törlőkendő– előnyök/ 

hátrányok mérlegelése

• A megfelelő hatóanyag (aktív ágens) ismerete, helyes megválasztása

• A megfelelő vivőanyag megválasztása

• Vivőanyag szerepe: pH optimalizálás, aktív hatóanyag stabilizálása, aktív 

hatóanyag hatásának-hatóidejének növelése, a hatóanyag felszívódásának/ 

penetrációjának elősegítése, kozmetikai funkció (pl. illat, applikáció elősegítése, 

hidratálás, szárítás stb.)

• A választott formula megfelelő koncentrációban, megfelelő gyakorisággal, megfelelő 

hatóidővel történő alkalmazása

• Bőrön lévő szövettörmelékek, 

genny, szennyeződések 

eltávolítása szükséges a 

legtöbb kezelés előtt a 

megfelelő hatékony 

koncentrációk eléréséhez!

• Kombinálhatjuk a formulákat 

a cél elérése érdekében 

• Pl. teljes testfelületre 

sampon+ kisebbekre gél/ 

krém/ kenőcs

• Gallér használata



MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
1. MIT KEZELÜNK?

FELISMERNI A JELLEMZŐ BŐRTÜNETEKET!

FELÜLETI/ SURFACE PYODERMA

Hot spot (felületi 

nedvedző, pyotraumás

bőrgyulladás)

www.todaysveterinarypractice.com/skin-fold-dermatitis-intertrigo-in-dogs

Intertrigo: bőrredő dermatitis

Mucocutan

pyoderma

Szőrnyírás, gallér!

Hatóanyagok: etil-laktát, 

klórhexidin, összehúzó-szárító 

hatású készítmények  

(Skingel)

+ sziszt/lokál szteroid

Szőrnyírás, plasztika

Helyileg: klórhexidin, etil-laktát, benzoil-peroxid, AB tartalmú 

kenőcsök, törlőkendők (CLX Wipes)

3 hét AB (lokalizáció miatt) + törlőkendő 

(CLX Wipes), AB-os krémek, klórhexidin-

tart. gélek helyileg

http://www.todaysveterinarypractice.com/skin-fold-dermatitis-intertrigo-in-dogs


MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
1. MIT KEZELÜNK?

FELISMERNI A JELLEMZŐ BŐRTÜNETEKET!

FELÜLETES (SUPERFICIALIS) PYODERMÁK

Felületes folliculitis (szőrtüszőgyulladás)

Impetigo
(nem szőrtüszőhöz kötődő 

gennyes bőrgyull.)

Felületesen terjedő pyoderma
(epidermal collarette-ek)

www.veterinary-

practice.com/article/canine-

impetigo-in-puppies

Spontán öngyógyulás lehet 

(háttérokok!)

Klórhexidin, etil-laktát 

tart.samponok, emulziók, 

spray-k, AB tart. kenőcsök

3 hét AB+külsőleg heti 2x: klórhexidin, etil-laktát, 

benzoil-peroxid tart.samponok, klórhexidin tart.spray-

hab-emulzió

Szőrnyírás bőrtünet 

azonosításához!

Klórhexidin, etil-laktát 

tartalmú samponok, 

klórhexidin tart.emulziók, 

spray-k, habok, gélek

(kiterjedtségtől függően)

http://www.veterinary-practice.com/article/canine-impetigo-in-puppies


MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
1. MIT KEZELÜNK?

FELISMERNI A JELLEMZŐ TÜNETEKET

MALASSEZIA DERMATITIS (+/- STAPHYLOC.)

Klórhexidin tart.samponok, Klórhexidin+mikonazol

tart.sampon, klórhexidin +klimbazol tart.samponok, emulziók, 

habok, törlőkendők, antifungális hatóanyagú krémek +/-

sziszt.gombaellenes kezelés



MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
2. KIT KEZELÜNK?

• Az állat faja, fajtája, mérete, szőrhossza, temperamentuma-együttműködési szándéka…



MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
2. KIT KEZELÜNK?

A MACSKÁK HELYI KEZELÉSÉNEK 

KIHÍVÁSAI

• Igazi kihívás a helyi kezelés!

• Legtöbb kutyáknak törzskönyvezett készítmény 

macskáknál is alkalmazható, DE:

• Fürdetés ??? (ráadásul heti 2-3x? Megfelelő hatóidővel?)

• Szerencsénkre: ritkább a generalizált, teljes testre kiterjedő 

pyodermás bőrtünet

• Sampon helyett: hab/ mousse, oldatok nagyobb felületre

• Spray: elviekben jó lehetne, de…

• Előre kifújva, átitatni vattapamacsot, sminklemosó párnát, 

mull-lapot

• Törlőkendő: jól használható 

• hamarabb felszívódó hatóanyag, kevesebb reziduum marad 

utána a felületen, ha mégis lenyalná

• Gélek, krémek, kenőcsök: lokális, kis területre való 

alkalmazásra

• GALLÉR! Legalább 15-20 percre (aktív hatóanyag 

felszívódásához)



MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
2. KIVEL KEZELÜNK?

Tulajdonos oktatása, képességeinek, 

közreműködőkészségének felmérése 

kulcsfontosságú!

• Megértetni a kezelés célját, 

fontosságát

• Kellő időt szánni a kivitelezés 

elmagyarázására

• Dokumentáció otthonra!

• Figyelembe venni a 

lehetőségeiket- ellenérzések a 

kezeléssel szemben?

• Megoldható-e…? (hely, idő…)



MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
3. MIVEL KEZELÜNK? 
A FORMULÁK ISMERETE

1. SAMPONOK 

• Kiterjedtebb bőrfertőzések esetén

• Általában nagyobb felület kezeléséhez (akár szőrrel fedett bőrfelületekre is)

• Mechanikai tisztító szerep (lemosással önmagában gyérül a bőrfelületi mikróbaszám)

• Hatóanyagok szinergista hatásai révén több célra is használhatóak (pl. hidratálás, 

seborrhea csökkentése, faggyútermelés csökkentése)

• Hatékonyság függ: 

• Aktív hatóanyag ismerete, helyes megválasztása

• Megfelelő kontakt idő! 8-10 perc (stopper!, zeneslágerek ☺)

• Megfelelő gyakoriság: ideálisan hetente 2x javasolt, súlyosabb esetekben akár naponta! 

Fenntartás: 7-14 naponta

• Figyeljünk rá, hogy:

• Közép-hosszúszőrű egyedeknél nyírás jelentősége!

• Egyes hatóanyagok (benzoil-peroxid) irritatívak lehetnek!

• Alapos öblítés LANGYOS vízzel!

• Hideg szárítás, ha szükséges (nyáron levegőn, napon, télen is inkább törölközővel)

• Hallójáratokat, szemeket óvjuk!

• Spórolhatunk: olcsóbb samponnal „előmosás” → csökkenthető a gyógysampon

mennyisége



MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
3. MIVEL KEZELÜNK? A FORMULÁK ISMERETE

OLDATOK, EMULZIÓK, SPRAY-K, HABOK

• Nagyobb felületek, esetleg szőrrel fedett területek kezeléséhez alkalmazhatók

• Nem kell lemosni, rászárad a bőrfelületre → aktív hatóanyag tovább marad a bőrfelületen →

elnyújtottabb hatás, mint samponnál

• Samponoknál gyakoribb applikáció javasolt (naponta / másnaponta)

• OLDATOK

• Alacsonyabb viszkozitás gélekhez, krémekhez képest

• EMULZIÓK, MIKROEMULZIÓK

• Oldatok és kenőcsök közötti viszkozitás

• Lokális alkalmazáshoz/ nagyobb testfelületre/ szőrrel fedett területekre (bedörzsölve, 

bemasszírozva)

• SPRAY

• Oldatok, emulziók applikációjának egy módja

• Ideálisan 20-30 cm távolságból, naponta 1-2x

• Vattapamacsra/ sminklemosó párnára fújva nehezen hozzáférhető területek kezeléséhez is jó

• HAB, MOUSSE

• Nagyobb, akár tömöttebb vagy hosszabb szőrrel bíró egyedek kezelésére kifejlesztve

• Sampon helyett

• Bemasszírozható, nem kell leöblíteni!

• Macskánál is jó lehet (gallér!)



MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
3. MIVEL KEZELÜNK? 

A FORMULÁK ISMERETE

• TÖRLŐKENDŐK

• Fertőtlenítő hatású aktív hatóanyagokkal, gombaellenes szerekkel, hidratáló 

összetevőkkel átitatott kendők

• Nehezen hozzáférhető felületek kezeléséhez

• Ideális: fülkagyló, talppárna, ujjak között, farokredő, orrháti redő, 

szemkörnyék, állcsúcs

• Tiszta és egyszerű applikáció, kevés reziduum

• Felezhető, méretre vágható → spórolhatunk ☺

• Figyelni: ne száradjon ki!

• Macskáknál is jó lehet!



MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
3. MIVEL KEZELÜNK? A FORMULÁK ISMERETE

GÉLEK, KRÉMEK, KENŐCSÖK 

• Lokális kezelésre, hidratáló és/ vagy puhító hatás, védőfilm kialakítása a felületen

• Szőrnyírás fontossága!

• Megvastagodott, lichenifikált, akár nedvedző bőrfelület kezeléséhez is alkalmasak lehetnek

• Kiegészítő/ kombinációs kezelés lehetősége

• Általában napi 2x-i alkalmazás

• GÉLEK

• Oldatoknál nagyobb viszkozitás

• Zsírmentesek, könnyen felszívódnak, vékony filmréteget hagynak a felületen → előnyös 

antimikrobiális kezelés szempontjából

• Könnyű alkalmazás, kenőcshöz/ krémekhez képest „tisztább” applikáció lehetősége, 

könnyebben áthatol a szőrszálakon át a bőrfelületre

• KRÉMEK

• Könnyen felszívódnak, de „maszatolós”, ragacsos lehet (főleg szőrös bőrfelületen)

• Kenőcsökhöz képest alacsonyabb viszkozitás

• KENŐCSÖK

• Jobban tapad → hosszabb ideig marad a felületen, mint krémek vagy gélek

• Hidratáló hatás: vékony olajréteg marad vissza a felületen, ami csökkenti a párolgást 

→ száraz bőrre javasoltak



MIN MÚLIK A KEZELÉS SIKERE?
4. MIVEL KEZELÜNK? 

A HATÓANYAGOK ISMERETE

• Folyamatos fejlesztések a szemléletváltással, új hatóanyagok, divatos kutatási terület ☺

• Számos helyi gomba- és baktérium elleni hatóanyag elérhető kereskedelmi forgalomban

• Felületes pyodermák kezelésére legtöbbször: klórhexidin, benzoil-peroxid, etil-laktát tartalmú készítmények

• benzoil-peroxid: keratolytikus, keratoplasticus, viszketéscsillapító, szőrtüsző tisztító szerep: seborrhea

oleosa, vaskos zsíros bőr, folliculitis, nedvedző bőrgyulladások- DE: irritáló és szárító, macskának NE!

• Etil-laktát: kíméletesebb tisztító, érzékenyebb bőrű állatoknál jobb választás

• povidon-jodid (Betadine), ecetsav (2%), bórsav (2%), esetleg almasav- megfelelő higításban, „fapadosabb” 

megoldásként

• (higított hypo?, hidrogén-peroxid (1%): epithelizációt gátló, irritáló, sebgyógyulást gátló hatás miatt kevésbé (genny oldásra, 

felületi tisztításra))

• Újabb fejlesztések, kecsegtető eredmények, biztonságos alkalmazás: 

• antimikrobiális peptidek: mikróba sejtmembránjának szelektív károsítása- (fül)gél, sampon

• fitoszfingozin: habok, mikroemulziók, samponok

• orvosi méz: legtöbbször kenőcs forma, mikróbák dehidrálása

• különböző növényi kivonatok: kamilla, orbáncfű, orvosi körömvirág, orvosi zsálya, mangosztán-

kivonat

• Krémekben, kenőcsökben: mupirocin, fuzidinsav, ezüst-szulfadiazin + gyakran szteroid komponens

• Malassezia dermatitis kezeléséhez + gomba ellenes hatóanyagok: mikonazol, ketokonazol, enilkonazol, 

klotrimazol, klimbazol…

Nagy előnyük: rezisztens törzsekre is jó hatékonyság, rezisztencia ellenük elenyésző!



KLÓRHEXIDIN

• Legszélesebb körben vizsgált az állatorvosi 

bőrgyógyászatban, bizonyított in vivo és in vitro hatékonyság

• Kationos biguanidok közé tartozó vegyület

• Egyik legszélesebb spektrumú fertőtlenítőszer

• Sejtmembrán károsító hatás 

• → cytoplasmatikus membrán károsítás → IC koaguláció 

• → létfontosságú ATP és nukleinsav-kicsapódás, irreverzibilis 

precipitátumok keletkezése → mikróba 

• Leggyakrabban alkalmazott koncentrációk (1-4%) mellett ölő 

hatás 

• baktericid hatás GR+ (Staphylococcus, Streptococcus

kifejezetten érzékenyek)- MR törzsek is!

• fungicid hatás élesztőgombák (Malassezia) ellen 2-

4%-os koncentrációban 

• GR- kórokozók: kevésbé érzékenyek, magasabb 

koncentrációk (10-50X) szükségesek 

• fonalas gombák kevésbé érzékenyek

• Vér, szövettörmelékek, genny a hatékonyságot jelentősen csökkentik →

kiemelten fontos a kezelendő felület előzetes tisztítása

• Helyileg alkalmazott nagyobb koncentrációk mellett rezisztencia 

jellemzően nem fordul elő

• Nagyon biztonságos vegyület, kevés mellékhatás:

• Bőr- és nyh. irritáció

• Ritkán túlérzékenységi reakció

• Macskák érzékenyebbek

• Lenyalogatás esetén gyakorlatilag nincs toxicitási veszély 

(szájkezelésre is ezért alkalmazható, napi 0.5mg/kg hosszabb 

távon sem okoz gondot..)



KLÓRHEXIDIN

Elérhető formátumok: 

• samponok (1-4%) 

• oldatok (0.1-4%)

• spray-k 

• habok 

• törlőkendők

• gélek

Kombinációban: 

• keratoseborrheás kórképek 

kezeléséhez, faggyútermelés 

mérséklésére (pl. kolloidális kén, 

szalicilsav, cink-glükonát),

• hidratáló hatás fokozása (lanolin, 

glicerin)

• antimikrobiális hatékonyság növelése 

(pl. mikonazol, klimbazol)

• Lipid-barrier védelme (pl. ceramidok, 

fitoszfingozid)

Szinergista hatás: Tris-EDTA



• 4%-os klórhexidin-diglükonát

tart.sampon és oldat 

hatékonyságának vizsgálata MRS 

és nem MRS törzsek okozta 

felületes pyoderma esetében: 

• AB terápia és helyi kezelés 

összevetése

• 25mg/kg napi 2x-i amox+klav 4 

hetes kezeléssel azonos 

hatékonyságú volt a heti 2x-i 

fürdetés klórhexidin-diglükonát 4%-

os samponnal 5 perces hatóidővel, 

köztes napokon klórhexidin-

diglükonát 4%-os oldat használata 

mellett!

• MRSP esetében is azonos 

hatékonyság!

• Gyors és hatékony Malassezia-populáció 

csökkenés már 30 perccel az alkalmazást 

követően

• Napi 1x-i és 2x-i alkalmazás mellett is hatékony

• Reziduális antifungális aktivitás: alkalmazást 

követően 1 héttel is még alacsony Malassezia

populáció a bőrfelületen

• Tris-EDTA+klórhexidin 0.3%: szinergizmus révén 

hatékony Malassezia-elleni hatás+antibakteriális

aktivitás

• Klimbazol: antifungális és antibakteriális hatás

• Cink-glükonát tartalom: védőbarrier képzése a 

bőrön, regeneráció elősegítése

• Glicerin: hidratálás

Helyi terápia 4% 

klórhexidin

tartalmú sampon 

és spray 

használatával = 

4 hetes AB terápia 

hatékonyságával!

Malassezia

pachydermatis

populáció 

sikeres 

gyérítése napi 

1x-2x-i kezelés 

mellett!





ÖSSZEFOGLALÁS
HELYI TERÁPIÁT A MINDENNAPOKBA!

Mindig törekedjünk rá, mert:

• Felületes bőrfertőzések szinte mindennaposak a praxisban!

• Antibiózis helyett komplikációmentes felületes bőrfertőzések esetében

alternatív terápiás lehetőséget biztosíthatnak

• Szisztémás kezeléssel együtt alkalmazva gyorsabb gyógyulás,

rövidíthető AB kezelés

• MR kórokozók esetében sokszor nem marad más lehetőségünk…

• Több elérhető formula, készítmény, új hatóanyagok, folyamatos

fejlesztések

→MR baktériumtörzsek kialakulásának és terjedésének esélyét 

csökkenthetjük!

→A MI FELELŐSSÉGÜNK!



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!

kutyamacskaborgyogyasz@gmail.com

0620/222-1811

mailto:kutyamacskaborgyogyasz@gmail.com
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