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Tervszerű pruritus menedzsment – 1. rész

Beszámoló az atópiás dermatitis diagnosztikai 
és terápiás tapasztalatairól

A kutyák és macskák pruritusa az 
állatorvosi praxis egyik leggyakrabban 
észlelt, és egyben talán leggyakrab-
ban félrediagnosztizált és félrekezelt 
tünete. A vissza-visszatérő vakarózás 
a gazdi és a kezelő állatorvos életét 
egyaránt megkeseríti, és jelentősen 
rontja a négylábúak életminőségét. 

Bár a tüneti kezelés és egyes ötlet-
szerű terápiás próbálkozások eredmé-
nyezhetnek átmeneti tünet-enyhü-
lést, a „vaktában lövöldözés” helyett 
sokkal inkább a helyesen felállított 
diagnózison alapuló oki terápiát java-
soljuk. Egyes pruritussal járó kórképek 
életre szóló ellátást igényelnek, ezért 
mind a szakma, mind pedig az állat-
tulajdonosok részéről egyre nagyobb 
igény mutatkozik olyan gyógykeze-
lési lehetőségek iránt, melyek tartós 
tünetmentességet eredményeznek, és 
hosszú távon alkalmazva sincs káros 
mellékhatásuk. Ennek záloga a tüne-
tek jelentkezésének korai időszakában 
felállított precíz kórisme és a kiváltó ok 
kezelése lehet. A szakszerűen elvég-
zett oki terápiával nemcsak a tulajdo-
nos megelégedettségét vívhatjuk ki, 
hanem egyben a bőrproblémák újbóli 
jelentkezésének és továbbterjedésé-
nek is elejét vehetjük. 

A VISZKETÉS –  
RÁUTALÓ MAGATARTÁS  

 A pruritus a bőrbetegségeket 
kísérő leggyakoribb tünet és kellemet-
len velejárója lehet számos szervi meg-
betegedésnek. Csupán „ráutaló maga-
tartás”, azaz tünet és nem betegség, 

amely egyaránt lehet egy elsődle-
ges bőrprobléma vagy egy szisztémás 
betegség kísérőjelensége.

A viszkető bőrproblémákkal rend-
szeresen visszatérő kutyák és macs-
kák, valamint gazdáik egyaránt a 
frusztrált és gyakran elégedetlen ügy-
felek körébe tartoznak, akik megér-
demlik, hogy a kezelő állatorvos és a 
kiegészítő vizsgálatokat végző szak-
emberek összehangolt munkája nyo-
mán sikerüljön lefülelni a viszketést 
kiváltó tényezőt. A kisállat derma-
tológia tudománya jelentős fejlődé-
sen ment át az utóbbi évtizedben, ami 
lehetővé teszi a korábban felderítetle-
nül maradt kórképek gyors diagnosz-
tizálását, és megoldást kínál egyes 
nehezen kezelhető betegségek, így az 
atópiás dermatitis hosszútávú kezelé-
sére is.

EGYSÉGES ADATGYŰJTÉS
A kórelőzményi adatokat és a vizs-

gálati eredményeket rendelőnkben az 
utóbbi években egységes online bőr-
gyógyászati betegkarton segítségé-
vel összesítjük, ami a későbbiekben az 
esetek elemzését is jelentősen meg-
könnyíti. A Rex Kisállatrendelő hon-
lapján (www.rexrendelo.hu) megta-
lálható kérdőívet kitöltő gazdik vagy 
referáló állatorvos kollégák már a vizit 
előtt adatokkal szolgálnak a vizsgá-
latra érkező állattartási körülménye-
iről, a bőrtünetekről, valamint a kór-
lefolyás főbb jellemzőiről és a korábbi 
terápiás próbálkozások eredményes-
ségéről. Ezzel a módszerrel jelentősen 

lerövidíthető a tulajdonos kikérdezé-
sével töltött idő, és biztosak lehetünk 
abban, hogy minden lényeges kérdést 
érintünk a kórelőzmény és a vizsgálati 
eredmények összesítésénél, valamint 
a további diagnosztikai, illetve terá-
piás javaslatok összeállításánál.

BETEGVIZSGÁLAT 
Az általános klinikai vizsgálat 

elvégzése azért fontos, mert a pár per-
ces rutinvizsgálat során fény derül-
het olyan szisztémás betegségekre is 
(pl. macskák hyperthyreosisa), melyek 
akár markáns viszketéssel járó bőrtü-
netet is eredményezhetnek.

A bőr vizsgálata a teljes testfelü-
letre kiterjedő megfigyelést és tapin-
tást jelent, mely magában foglalja 
a kevésbé áttekinthető, de gyakran 
problémás területeket is (pl. a fülek, a 
combbelsők, a hónalji tájékok, az inter-
digitális régiók és a perineum). Trivi-
álisnak tűnik, de nem árt szem előtt 
tartani azt, hogy a visszatérő bőrbe-
tegségek sikeres bőrgyógyászati ellá-
tása feltételezi a külső hallójárat-
gyulladás megnyugtató kezelését is, 
melynek kiváltásában gyakran allergia 
vagy egyéb háttérbetegség (pl. hypo-
thyreosis) szerepel. 

Kiegészítő vizsgálatok
A bőrgyógyászati szakvizsgálat 

során szinte elengedhetetlen a bőr-
kaparék és bőrbiopszia elemzése,  
microsporiasis gyanúja esetén Wood-
lámpás vizsgálat, valamint egyes ese-
tekben szükséges lehet a vér vizs-
gálata, illetve mikrobiológiai és 
immunológiai vizsgálatok elvégzése. 
Az allergia-gyanús állatoknál gyors és 
megbízható eljárásnak bizonyulnak az 
intradermális és szerológiai tesztek, 
az állat környezetének átmeneti meg-
változtatása, illetve 8-12 hetes elimi-
nációs diéta bevezetése.

Kisállatrendelőnkben immár 3. évtizede kiemelt figyelemmel követ-
jük a bőrproblémás házi kedvencek kórtörténetét. Az alábbiakban 
egy praktikus viszketés-diagnosztikai bevezető után közreadjuk a 
praxisévek során az atópiás dermatitis diagnosztizálásával kapcso-
latban szerzett tapasztalatokat. Végül egymással összehasonlítás-
ban bemutatjuk a leghatékonyabb terápiás módszereket, és beszá-
molunk a hiposzenzibilizálás terén elért eredményeinkről.
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A PRURITUS LEGGYAKORIBB 
OKAI

A kutyák és macskák viszketés-
sel járó kórképeit sokféleképpen cso-
portosíthatjuk. Bárhogy is tegyük, a 
tapasztalatunk azt mutatja, hogy min-
denekelőtt célszerű tisztázni, hogy a 
gyanított bőrbetegség fertőző avagy 
nem fertőző kórokú-e? (táblázat)

(Rendelőnkbe rendszeresen érkez-
nek IDST teszt elvégzésére olyan álla-
tok, melyek bundájában nyüzsögnek a 
bolhák. Ilyen esetben rendszerint első-
ként a parazitózis kezelését javasoljuk 
és ha ezt követően változatlanul fenn-
állnak a tünetek, elvégezzük a tesztet.)

A fertőző okok kizárása rendsze-
rint gyors és egyszerű: a külső élős-
ködők jelenlétének igazolása céljából 
vett minta gyors mikroszkópos vizs-
gálata már a rendelőben megtörténik. 
A bunda bolhafésűvel történő gyors 
átfésülését a védőoltás előtti fiziká-
lis vizsgálat során is minden esetben 
elvégezzük. A bakteriális vagy gombás 
fertőzés gyanúja esetén steril szikével 
vett kaparékot (szikével együtt), vala-
mint steril tamponnal gyűjtött mintát 
szoktunk mikrobiológiai laborvizsgá-
latra küldeni. Ezt a vizsgálatot rend-
szerint akkor is elvégezzük, ha az állat 
igazoltan allergiás, és a gyanított fer-
tőzés csupán másodlagos szövődmény.

A nem fertőző okok egyik kate-
góriája az allergiás kórképek cso-
portja (táplálék-, kontakt, és inhalá-

ciós allergia), melyek kizárása a már 
említett diétás és környezeti változta-
tások, valamint in vivo és in vitro tesz-
tek elvégzése révén valósítható meg. A 
pruritus okaként ritkábban előforduló 
egyéb kórképek tárháza szinte átte-
kinthetetlen, ezekkel csak akkor fog-
lalkozunk, ha az eddigiek során a pru-
ritus egyértelmű okát nem sikerült 
feltérképeznünk.

ÚJDONSÁGOK AZ ALLERGIÁK 
HÁZA TÁJÁN

A humán medicina az allergiát 
világszerte a hatodik leggyakoribb 
betegségként jegyzi. Miután a társ-
ként tartott állatok jobbára gazdáik-
kal egyazon élettéren osztoznak, nem 
meglepő, hogy a társállatok allergiás 
betegségeinek gyakorisága az epide-
miológiai tanulmányok szerint ugyan-
csak világszerte nő. Az allergiás kór-
képek etiológiájában környezeti, 
pszichogén és genetikai hajlamosító 
tényezők jelenlétét egyaránt feltétele-
zik. Bár az allergológia diagnosztikai és 
terápiás eljárásai az elmúlt évtizedben 
gyorsan fejlődtek, az eredmények gya-
korlati alkalmazása még nem általá-
nos az allergiás betegek ellátása tekin-
tetében. Ugyancsak problémát jelent, 
hogy az allergiás betegségeket sokszor 
nem ismerik fel, vagy okait nem meg-
felelően derítik ki. Az allergiás tünetek 
jelentkezésének körülményei (életkor, 
tünetek szezonalitása, lokalizációja, 

stb.) egyetlen allergiaféleségnél sem 
bírnak kizárólagos kórjelző értékkel, 
így a kórhatározás sokkal komplexebb 
megközelítést igényel. Tovább bonyo-
lítja a helyzetet, hogy egy betegnél 
akár több allergiatípus is kialakulhat 
egymással párhuzamosan (egyes fel-
mérések szerint pl. az atópiás ebek 
20%-a eleségallergiás is). Végül emlí-
tést érdemel az ún. ingerküszöb 
fogalma (1. ábra). A megfigyelések sze-
rint egyes allergiás állatok tünetmen-
tes (küszöb alatti) állapotának fenn-
tartásához gyakran nem elegendő az 
oki terápiás módszerek alkalmazása, 
hanem szükség van a konkurens prob-
lémák és hajlamosító tényezők kiszű-
résére és rendszeres tüneti terápiára is.

Az allergiás beteg tehát gyakran 
igen összetett klinikai képet mutat, 
így a pontos diagnózis felállítása és az 
adekvát oki és tüneti terápia össze-
hangolása még szakspecialista szá-
mára is komoly kihívást jelenthet.

AZ ALLERGIÁS KÓRKÉPEK 
(FÉLRE) KEZELÉSE

Az allergiagyanús vakarózó állat 
kezelése – kényelmességi okokból – 
sajnálatos módon számos esetben a 
glükokortikoidok („szteroidok”) nem 
megfelelő, gyakori és nem ritkán indo-
kolatlan használatára korlátozódik. Az 
esetek többségében ilyenkor rövidebb-
hosszabb átmeneti enyhülés után a 
tünetek ismét jelentkeznek, és ez a 
kezelési mód hosszú távon, ellenőrzés 
nélkül alkalmazva súlyos mellékhatá-
sok kialakulásával is járhat. 

Az allergiás kórképek rendszerint 
életre szóló áthangolódást jelentenek: 
véglegesen nem gyógyíthatók, szak-
szerű menedzsmentjük (akárcsak pl. 
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vizsgálat
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Táplálék-

Kontakt-

Inhallációs-
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a diabetes mellitus karbantartása) az 
állat élete végéig szóló fenntartó keze-
lést feltételez.  Ez természetesen mind 
az állatorvos, mind a gazdi részére 
nagy kihívást jelent. Bár a pontos diag-
nózis felállítása gyakran költséges és 
időigényes, mégis elengedhetetlen a 
célzott terápia megvalósításához.

ATÓPIÁS DERMATITIS
A korábban inhalációs allergia név-

vel illetett atópiás dermatitis a szerve-
zet környezeti allergénekkel szembeni 
öröklődő túlérzékenysége, melynek 
legfőbb jellemzője a pruritus. 

Felmérések szerint egyes populá-
ciókban a kutyák mintegy 10%-50%-a 
szenved ebben a kórképben.  Egyes 
kutyafajtáknál sokkal gyakoribb az 
atópia előfordulása (pl. west highland 
white terrier, labrador retriever, foxter-
rier, boxer, szetterek), viszont ritkán 
jelentkezik cocker-spánielnél és tacs-
kónál. 

A külvilág anyagaival szemben 
megmutatkozó túlérzékenység a kis-
állatok esetében leggyakrabban visz-
ketésben nyilvánul meg. A kutyák 2/3-
ánál az első tünetek már 1-3 éves kor 
között jelentkeznek, és csupán az ese-
tek 25%-ában észlelnek szezonalitást.  
Az allergiás bőrbetegségek diagnózi-
sát a kórelőzmény és a klinikai tüne-
tek mellett az egyre szofisztikáltabb 
kiegészítő vizsgálatok eredményére 
alapozhatjuk, mely utóbbiak a cél-
zott allergénspecifikus immunterápia 
(ASIT) irányvonalának meghatározá-
sában is kulcsszerepet játszanak. 

A klinikai tünetek változatosak 
lehetnek, bár a tünetek homlokterében 
az egyre fokozódó és eltérő mértékű 
pruritus (főleg a nyak és a has ventrális 
felületén), illetve „pofadörzsölés” és 
„lábrágcsálás” áll. A humán esetekkel 
ellentétben az atópiás állatoknál rit-
kán tapasztalunk felső légúti tünete-
ket (orrfolyás, tüsszögés, stb.), viszont 
nem ritka egyéb gyulladásos tünetek 
(conjunctivitis, otitis externa, rhinitis) 
és interdigitális nodulák jelentkezése. 
A betegség korai stádiumában legin-
kább a periokuláris  régióban, az ajka-
kon, a fülkagylókon, a hajlatokban és 
az ujjak közötti bőrtünetekre lokalizá-
lódó bőrpír jelentkezését észleljük, míg 

krónikus esetben a másodlagos bőrtü-
netek uralják a képet. (2. és 3. ábra)

Az atópiás dermatitis nem rit-
kán szövődik párhuzamosan jelent-
kező eleségallergiával (az esetek 20%-
ában), esetleg kontaktallergiával, és 
gyakran alakul ki másodlagos bőrfer-
tőzés, ezért a látható secunder bőrel-
változások (alopecia, lichenifikáció, 
hiper pigmentáció, stb.) jellemzően a 
vakaródzás következményeként és 
nem annak okaként jelentkeznek. Az 
öntrauma számos felületi bőrelválto-
zás forrása, mely másodlagos bőrin-
fekciók melegágya lehet. Ilyen esetben 
nem szabad a fertőzés (pl. pyoderma, 
Malassezia dermatitis) diagnózisá-
nak felállításával megelégedni, hanem 
mindig az alapokot kell felkutatni.

A diagnózis felállítása előtt a leg-
fontosabb az egyéb lehetséges kórokok 
kizárása (ektoparazita és mikrobiális 
fertőzés, eleség- és kontaktallergia, 
bolhaallergiás dermatitis, stb.). Ha a 
fenti okok kizárhatók, megkezdődhet 
a kórelőzmény aprólékos kikérdezése 
és az alapos klinikai betegvizsgálat. 

KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLATOK
Ahhoz, hogy a betegség oki keze-

lése megoldható legyen, meg kell 

határozni a kiváltó kórokot (a tünete-
ket kiváltó inhalációs allergéneket). 
Ehhez nyújtanak segítséget a szero-
lógiai tesztek és az ún. intradermális 
teszt (IDST). (4. ábra)

Az IDST elvégzése előtt a fals nega-
tív diagnózis elkerülése érdekében 
tanácsos meggyőződnünk arról, hogy 
az antihisztaminok adását 10 nappal, 
a perorális GLK-ok adását 3 héttel, a 
tartós hatású szteroidok adását pedig 
6 héttel a tesztelés előtt beszüntet-
ték-e. Az atópia fennállásának bizo-
nyításához és az azt kiváltó allergének 
azonosításához kitűnő segédeszköz 
az intradermális-teszt, mely rendkívül 
gyors és megbízható módszer, azon-
ban annak eredményét minden eset-
ben a klinikai tünetekkel egybevetve 
tanácsos értékelni. 

A vizsgálat során a tüneteket leg-
gyakrabban kiváltó inhalációs allergé-
nek kivonatát a bőrbe fecskendezzük 
(intradermális beadás) és kb. 20 perc 
elteltével vizsgáljuk a kiváltott reak-
ciót. 

Az in vitro szerológiai vizsgála-
tok nagy előnye, hogy ezek elvégzését 
kevésbé befolyásolja a vérvételt meg-
előző GLK vagy antihisztamin terá-
pia, és kivitelezéséhez csupán egy vér-
vételre van szükség. A ciklosprorin és 
oclacitinib terápia megvonása nem 
szükséges, mivel ezek nem befolyásol-
ják egyik típusú teszt szenzitivitásást 
sem. A szerológiai vizsgálatok elvégzé-
sére hazai és külföldi laboratóriumok-
ban egyaránt lehetőség van. 

Napjainkban mindkét kiegészítő 
vizsgálat egyaránt megbízhatónak 
mondható, így annak eldöntése, hogy 
az atópia kiegészítő vizsgálataként 
melyik (esetleg mindkettő) elvégzése 
mellett döntünk, alapvetően attól 
függ, hogy a tulajdonos mennyire áldo-
zatkész. Az allergénspecifikus immun-
terápia (ASIT) sikere független az aller-
giateszt formájától. 

A szérumteszt során az aller-
gén-specifikus IgE típusú ellenanya-
gok in vitro kimutatása történik stan-
dard ELISA-módszerrel. A hazánkban 
elérhető áron hozzáférhető Poly-
check allergiateszt-sorozat esetében 
pl. összesen 31 allergén ellen termelt 
ellenanyag kerül vizsgálatra, többsé-

2. ábra: Atópiás tünetek a heveny szakban

3. ábra: Másodlagos elváltozások 
az idült szakban
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gükben egyesével, a penészgombák, 
a pázsitfűfélék és a fapollenek cso-
portosítva kerülnek vizsgálatra. Az ún. 
„indoor” allergének közül a leggyako-
ribbak a háziporatkák (Dermatophago-
ides farinae, Dermatophagoides pte-
ronyssinus), a tárolási atkák (Acarus 
siro, Tyrophagus putrescentiae, Lepi-
doglyphus destructor) egyesével sze-
repelnek a tesztben. A kevésbé gyakori 
penészgombákra való allergiás reak-
ció vizsgálatára is lehetőséget ad a 
teszt, az Aspergillus fumigatus/Peni-
cillium notatum és a Alternaria tenuis/
Cladosporum herbarum szerepelte-
tésével. Fontos, hogy a Malassezia 
pachydermatis nevű sarjadzó gomba 
ellen termelt allergiás ellenanyag is 
kimutatható. 

A szezonális tüneteket okozó pol-
lenek közül a nyír/éger/mogyoró és a 
platán/fűz/nyárfák pollenjeire történő 

allergiás reakciót az előbb említett cso-
portosításban vizsgálják. A pázsitfűfé-
lék közül is a hat leggyakoribb allergén 
kerül egyszerre vizsgálatra. Az összes 
többi szezonális allergén (parlagfű, 
nagy csalán, lándzsás útifű, fekete 
üröm, rozs, viola, juhsóska, libatop) 
egyedileg vizsgálható a teszttel. Végül, 
de nem utolsósorban a bolhanyál elleni 
allergiás reakció is kiderülhet a teszt 

elvégzésével. Az allergénkészlet meg-
egyezik mind a kutya-, mind a macska-
teszt esetén.

A szérumteszt eredményei telje-
sen hasonlóak az „arany standardnak” 
tekintett intradermális bőrteszt (IDST) 
(melyből tudományos cikk is megje-
lent: Schweiz. Arch. Tierheilk. 2008, 
150:115-122: Comparison between an 
intradermal skin test and allergen-spe-
cific IgE-ELISA for canine atopic der-
matitis), illetve más allergia-szeroló-
giai tesztek eredményeivel. 

A cikk második része a következő  

VitaMedia Magazinban lesz olvasható.

Összeállította:  Dr. Király Péter
kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos

Rex Kisállatrendelő, bőrgyógyászati szakrendelés

1048 Budapest, Lakkozó u. 13.• www.rexrendelo.hu

(Lektorálta: Dr. Jerzsele Ákos)
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4. ábra: Napjaink kiegészítő vizsgálatai

Egyenlő diagnosztikai érték

ID-teszt Szérum teszt

• Gyors eredmény 
(20 perc)

• Kevesebb allergénre 
vizsgál

• Alacsony árfekvés

• Kényelmes, eredmény: 
napok

• Több allergénre is  
vizsgálhat

• magasabb ár (2-3x drágább)
Egyes gyulladáscsökkentők befolyásolják a teszt  

szenzitivitását (megvonás)!

(Hasonló arányú fals +/- reakciók)



A probiotikumok lehetnek az 
antibiotikumok megfelelő alternatívái  
a brojler takarmányokban

A probiotikumokat úgy definiálják, 
mint „élő mikroorganizmusok, ame-
lyek megfelelő mennyiségben adva, 
a gazdaszervezet számára egészség-
ügyi előnyöket biztosítanak”. Hosz-
szú évek óta, újra és újra bizonyításra 
kerül, hogy a probiotikumok felhaszná-
lása javítja a gyomor-béltraktus egész-
ségét és megakadályozza a különböző 
fertőzések kialakulását. 

Bár a hatásmechanizmus nem 
minden esetben teljesen egyértelmű, 
mégis modellkísérletekkel bizonyí-
tásra került a probiotikumok haszná-
latának számos egészségügyi előnye, 
mint például:

•  A mikrobiális bélflóra kiegyensú-
lyozása kompetitív gátlás révén.

•  A kórokozókkal szembeni fer-
tőzések megelőzése antimikrobiá-
lis anyagok szekréciójával, továbbá 
az intesztinális barrier erősítésével és 
immunmodulációval.

•  A fehérjék és lipidek oxidatív 
lebontástól való védelme. 

Nyilvánvaló, hogy ezek a tulajdon-
ságok képesek a probiotikumokat a 
fenti célok elérése szempontjából az 
antibiotikumok helyettesítőivé tenni.

Jelenleg számos probiotikum-törzs 
áll rendelkezésre takarmány-adalék-
anyagként. A probiotikum kiválasztá-
sakor mindenképpen figyelembe kell 
venni azt a tényt, hogy ugyanazon pro-
biotikus fajok eltérő törzsei eltérő bio-
lógiai aktivitással rendelkezhetnek. 
Ennek következtében minden egyes 
specifikus helyzetben a megfelelő pro-
biotikum kiválasztása válik szüksé-
gessé.

SPÓRAKÉPZŐ BAKTÉRIUMOK
A dysbacteriozist a bélgyulladás 

fennállása és a vékonybél bolyhok lerö-
vidülése jellemzi, ami klinikai tünete-
ket és / vagy a termelési paraméterek 
romlását okozza. Jelenleg a dysbacte-
riosis megelőzésére használt mikroor-
ganizmusok listája változatos és hosz-
szú, azonban nem mindegyik olyan 
hatékony, mint azt eredetileg várták 
tőle. 

A takarmányiparban általánosság-
ban használt, erre a célra alkalmazott 
probiotikumok főbb jellemzői a követ-
kezők:

•  Hőállóság a takarmány-pelletá-
lás során.

•  Stabilitás a bélbeli emésztési 
folyamat során.

Nem ez volt a helyzet a probioti-
kumok első generációját, mint például 
bizonyos laktobacillusokat tekintve. 
Viszont a második generációs probio-
tikumok, mint például a Bacillus liche-
niformis, spóra formában kerülnek a 
takarmányba, ami rendhagyó lehető-
ségeket biztosít a dysbacteriosis meg-
előzésére.

EGYEDI TAKARMÁNY-ADALÉK
 A B-Act egy probiotikus takar-

mány-adalék, amely a Bacillus liche-
niformis egyedi törzsének életképes 
spóráit tartalmazza, amelyek megha-
tározott baktériumokat gátló hatású 
peptideket (bakteriocin) termelnek. 

A B-Act a bélflóra stabilizálásá-
val, a bélsérülések csökkentésével, és 
a vékonybél-bolyhok hosszúságának 
növelésével bizonyítottan csökkenti a 

dysbacteriosist broilerben. Egy 50-es 
madárlétszámon végrehajtott vizsgá-
latban 1,6 * 1012 CFU Bacillus lichenifor-
mis/ mton takarmány adagban ada-
golták a probiotikumot. A kiegészítés 
a kezdetétől a végéig alacsonyabb dys-
bacteriosis pontszámot eredménye-
zett a B-Act-et nem kapott kontroll-
csoporthoz képest (1. táblázat).

Mindezeken túl a B-Act gátolja 
az elhalásos bélgyulladást közvetle-
nül kiváltó Clostridium perfringenst 
is, amit egy 400, kokcidiózis ellen vak-
cinázott madárban végzett kísérlet-
ben mutattak ki. Az állatokat a 19., 20. 
és 21. napon 108 CFU/ madár Clostri-
dium perfringens-szel fertőzték meg. 
Az eredmények szignifikánsan ala-
csonyabb nekrotikus enteritisz (NE) 
pontszámot mutattak a B-Act-el ete-
tett madarakban (1,6 * 1012 CFU Bacil-
lus licheniformis/ mton takarmány) a 
kontrollcsoporthoz képest. 

Ráadásul ebben a kísérletben, a 
probiotikus csoportban a mortalitás 
számottevően alacsonyabb volt. Az 

Az állatgyógyászati készítmények hatékonyságának hosszú távú 
fenntarthatósága érdekében az állatok takarmányozásában az anti-
biotikumok alkalmazása folyamatosan korlátozásra kerül. Ennek 
következtében a termékminőség fenntartása céljából a takarmány-
gyártók alternatívákat kénytelenek keresni.

Kontrol B-Act

24. nap 1.24 0.57

31. nap 1.13 0.48

1. táblázat: Dysbacteriosis pontszám 
brojlerekben a 24. és 31. napon.

Kontrol B-Act

Átlagsúly (kg) 0.71a 1.01b

Takarmány 
értékesítés

1.529a 1.413b

Mortalitás (%) 14.00a 4.00b

Átlagos NE 
pontszám

0.45a 0.22b

2. táblázat: 
Kísérleti eredmények a 22. napon 

(a, b eredmények szignifikánsak, p<0,05)
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elhalásos bélgyulladás visszaszorítá-
sát bizonyítandó, a B-Act kiegészítése 
szintén jobb átlagsúlyt és takarmány 
értékesítést eredményezett (2. táblá-
zat). 

A dysbacteriosisra és a nekrotikus 
bélgyulladásra gyakorolt pozitív hatá-
sok mellett a B-Actről azt is kimu-
tatták, hogy csökkenti a bakteriális 
chondronecrosis-osteomyelitisben fel-
lépő sántaság százalékos arányát. Egy 
308 brojlerrel végzett kísérlet során a 
kiindulási és befejezési időpontban, 
1,6  *  1012 CFU Bacillus licheniformis/ 
mton takarmány adagban, a B-Act a 
sánta madarak 66% -os csökkenését 
eredményezte  (1. ábra)

GLOBÁLIS BAROMFI 
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI 
RENDSZER – AVIAPP

 Az összes feltárt tudományos 
eredmény elemzése nem mindig olyan 
gyors és egyértelmű a hétköznapok 
során. Ennek a problémának a leküz-
déséhez a Huvepharma létrehozta 
az Avian Performance Platform-ot 
(Baromfi Teljesítményértékelési Rend-
szer), vagy rövidítve az Aviapp-ot. Az 
Aviapp lehetővé teszi 47 egészségügyi 

paraméter összehasonlítását a telje-
sítményadatokkal, és képes össze-
vetni a Rendszerben résztvevő más 
felhasználók eredményeivel is régión-
ként, országosan vagy globális szinten 
egyaránt. 

Az Aviapp alkalmazásával a fent 
említett kísérletes megállapításokat 
telepi szinten, a szokványos termelési 
körülmények között értékelték. Az Avi-
appból anonim adatkészletet válasz-
tottak ki, amely 4042 egyéni madára-

datot tartalmazott szerte az Egyesült 
Királyságból, és megvizsgálták a dys-
bacteriosis (bélegészségi állapot) és 
a femorális fej nekrózis (sántaság) 
közötti összefüggést. Az eredmé-
nyek megerősítik a kísérleti eredmé-
nyeket, és pozitív korrelációt mutat-
nak a femorális fej nekrózis pontszám 
és a dysbacteriosis pontszám között, 
amely szerint minél nagyobb mértékű 
volt a dysbacteriosis, annál nagyobb 
valószínűséggel állt fenn a sántaság is. 
(3. táblázat). 

Az Aviapp globálisan is alátá-
masztja a B-Act használatának pozi-

tív hatását a bélrendszer egészségére, 
a dysbacteriosis nyomonkövetésén 
keresztül.

KÖVETKEZTETÉS
Úgy az irodalmi adatok, mint az 

üzemi kísérletek egyaránt egyértelmű 
bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy 
az állatok takarmányába kevert pro-
biotikumok – mint például a B-Act – 
növelik a teljesítményt, és segítenek a 
patogén baktériumok, így természete-
sen az általuk okozott különféle beteg-
ségek elleni védekezésben. Ezeket az 
eredményeket megerősítik az Aviapp 
rendszerben található adatkészletek 
is. A Rendszer nagyon hatékony esz-
köz a baromfi egészségügyi paraméte-
rek és termelési teljesítmény nyomon-
követésére.

Veerle Hautekiet & Stefaan Bekaert, 
Huvepharma, Belgium nyomán

International Poultry Production, 
Volume 26, Number 7, 2018.

fordította: dr. Kranjec Ferenc

Femorális fej nekrózis súlyossága (db) P-érték

Dysbacteriosis osztály 0 1

0 2253 (99.6%) 9 (0.4%) Na

1 599 (91.5%) 56 (8.5%) <0.001

2 975 (91.3%) 93 (8.7%) <0.001

3 54 (94.7%) 3 (5.3%) <0.001

Összesen: 3881 161

3. táblázat: Összefűggés a dysbacteriosis előfordulása 
és a femorális fej nekrózis előfordulása között
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1. ábra: A sántaság előfordulási aránya a 
kontroll és B-Act csoportban az 53. napon.

Sánta brojler klinikai képe a nevelés során

Avian health and performance
platform

Evaluating all of this scientific data in daily
operations is not always quick and simple.
To help overcome this problem, Huvepharma
has created the Avian Performance Platform,
or Aviapp. The Aviapp platform allows the
comparison of 47 health parameters with
performance data and the benchmarking of
data with other users on the platform in a
specific region, country or at a global level.

By using Aviapp, we evaluated the
aforementioned scientific findings with data
from the field.

An anonymous dataset from Aviapp,
containing 4042 individual birds’ data from
across the UK, was selected and the
association between dysbacteriosis (gut
health) and femoral head necrosis (lameness)
was investigated.

The results confirm the trial results and
show a positive correlation between a
femoral head necrosis score and the
dysbacteriosis score. However, no dose-
response effect of increasing dysbacteriosis
severity is observed (Table 3).

Globally, Aviapp demonstrates the positive
effect of B-Act use on gut health via the
dysbacteriosis follow up. 

Conclusion

In summary, there is strong evidence in
literature and also from commercial trials,
that probiotics such as B-Act boost
performance and help control pathogenic
bacteria, and so various diseases, in animal
nutrition. These findings are also confirmed
when analysing large datasets from the
Aviapp platform, which is a very effective
tool to follow up on health parameters and
performance in poultry operations. n

For references and more information on 
Aviapp, contact aviapp@huvepharma.com
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Femoral head necrosis class 
(No. of birds)

Odds ratio 
(95% confidence interval) P-value

Dysbacteriosis class 0 1

0 2253 (99.6%) 9 (0.4 %) 1.00 Na

1 599 (91.5%) 56 (8.5%) 23.40 (11.51-47.58) <0.001

2 975 (91.3%) 93 (8.7%) 23.88 (12.00-47.53) <0.001

3 54 (94.7%) 3 (5.3%) 13.91 (3.66-52.81) <0.001

Total birds 3881 161

Data for femoral head necrosis is regrouped: Class 0, no femoral head necrosis and class 1, birds with positive femoral head necrosis scores
were created. Dysbacteriosis scores were grouped into 4 classes, with severity increasing from no dysbacteriosis to the most severe: Class

0: scores of 0; Class 1: scores of 1 and 2; Class 2: scores of 3, 4 and 5; Class 3: scores of 6 and 7; Class 4: scores of 8, 9 and 10. 
No birds were found to have a score of 8, 9 or 10 therefore class 4 contained no entries.

Table 3. Contingency table with odds ratio and 95% confidence intervals, showing
association between dysbacteriosis class and femoral head necrosis class.

Lame birds in commercial broiler
production.

Femorális fej nekrózis adatok: 0= nincs elváltozás, 1 = kimutatható elváltozás
Dysbacteriozis adatok: kategóriák a súlyossági pontszám függvényében 0 = 0 pont; 1 = 1, 
2 pont; 2 = 3, 4 és 5 pont; 3 = 6, 7 pont; 4 = 8, 9 és 10 pont. A 4-es kategóriába egyetlen 
madár sem került be, mivel 8-10 közötti súlyossági pontszám nem volt.
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PEROXID ALAPÚ FERTŐTLENÍTŐ POR

VIREX

• EXTRA GYORS BEHATÁSI IDŐ (5 MP)

• ASP ELLEN MÁR 1% TÖMÉNYSÉGBEN HATÁSOS

• HATÉKONY ALACSONY HŐMÉRSÉKLETEN, KEMÉNY  
VÍZBEN, VALAMINT MAGAS TERHELTSÉG ESETÉN IS

A BELÉPŐ  
FERTŐTLENÍTŐ

KERÉKFERTŐTLENÍTÉS

CSIZMAFERTŐTLENÍTÉS

Keresse kiemelt  
higiéniai tanácsadónkat:

Albert Balázs
+36 20 340 3294
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SZARVASMARHA / SERTÉS / KECSKE / JUH / BAROMFI / HÁZINYÚL

A TERMÉSZET ESSZENCIÁJA

ANTIOX Se 
Szabadgyökök képződését  

gátló komplex  
védelmi rendszer

AERO
Légzőszervi betegségek  

tüneteinek enyhítésére, valamint  
megelőzésére

DIGEST
Emésztőszervi rendellenességek  

tüneteinek enyhítésére, megelőzésére, 
valamint étvágyjavításra
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Szakmai programok
WEBINAR KISÁLLATOK RÖNTGENDIAGNOSZTIKÁJA 
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK (KAMARAI VIZSGÁVAL)

2019. január 29. (kedd) 20.00-21.30

Előadó: Dr. Arany-Tóth Attila
Ami a diagnózis előtt történik – a minőségi 
röntgenfelvétel készítése
A képzés nyelve: magyar
Online képzés
Részvételi díj: 65 000 Ft / fő
Bővebb információ: +36 30/755-2945
Jóváírható kamarai pontszám: 116 pont (a pontszámot a 
MÁOK Országos Oktatási Bizottsága állapította meg)

ESAOTE GYAKORLATI ULTRAHANG KÉPZÉS  
KEZDŐK ÉS HALADÓK RÉSZÉRE  
DR. VRABÉLY TAMÁSSAL (A SZÍV VIZSGÁLATA)

2019. március 23. (szombat) 9.00–11.00

Helyszín: 1141 Budapest, Szugló utca 89.
A képzés nyelve: magyar
Részvételi díj: 30 000 Ft / fő
Program: a szív vizsgálatának gyakorlati kivitelezése. A 
kiscsoportos (4 fő) képzés során 2 óra időtartamban van 
lehetőség elsajátítani a vizsgálat precíz kivitelezését.
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges!
Részletek: www.vetmedlabor.hu 
Jóváírható kamarai pontszám: 13 pont (a pontszámot a 
MÁOK Országos Oktatási Bizottsága állapította meg)

S
U
D
O
K
U Játékszabály: A Sudoku egy olyan négyzet, mely 81 mezőre van felbontva, kilenc vízszintes sorban 

és kilenc függőleges oszlopban. A négyzet ezen felül még fel van osztva kilenc kisebb méretű (3x3 
mező) négyzetre. A 9x9 mezőből álló nagy négyzetben kell elhelyezni a számokat 1-től 9-ig úgy, 
hogy egy adott sorban, oszlopban és a háromszor hármas kisebb négyzetekben mindegyik szám 
csupán egyszer forduljon elő. 

A helyes megfejtők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: 

Vitamed pólót
A megfejtés mellé kérjük, adja meg címét és telefonszámát is, hogy értesíteni tudjuk!

Beküldési cím:
Vitamed Pharma Kft.  1096 Budapest, Vendel u. 7-9. fszt. 1. 
Fax:  +36 1/29-909-28.  E-mail:  marketing@vitamed.hu
Beküldési határidő:  2019. január 5.
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Laser pointert nyert: 
Dr. Bakonyi Sándor - Magyarszék, Hancz Lászlóné, Dr. Lakatos Tibor 
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A TERMÉSZET ESSZENCIÁJA

ANTIOX Se 
Szabadgyökök képződését  

gátló komplex  
védelmi rendszer

AERO
Légzőszervi betegségek  

tüneteinek enyhítésére, valamint  
megelőzésére

DIGEST
Emésztőszervi rendellenességek  

tüneteinek enyhítésére, megelőzésére, 
valamint étvágyjavításra
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A könyv A/4-es méretben 464 oldal terjedelemben magyar és angol nyelven 
jelenik meg.  
Kiadja és forgalmazza a Magyar Állatorvosi Kamara. 
 
This Hungarian-English bilingual book is A4 size and contains 464 pages.  
It is published and distributed by the Hungarian Veterinary Chamber. 

Lektorált szakkönyv (Prof. Peter Bedford), melyben kérdéseken és 
válaszokon keresztül kerülnek bemutatásra az adott kórképek. Fel-
építésénél fogva élvezhető, könnyen elsajátítható formában tárja 
elénk a szemészeti betegségeket.
Két függelék található a könyvben: egy normállelet-leírás valamint egy 
anatómiai függelék, amely a különböző esetekkel kapcsolatos anatómiai 
illusztrációkat tartalmazza.
Megrendelhető, ill. megvásárolható a MÁOK Kft. irodájában (1078 Buda-
pest, István u. 11. fszt.2.), ahol a szakkönyvek értékesítésével Varró Éva 
foglalkozik
(Tel.: 1-413-2495, 06-30-294-1011, e-mail: varro@maok.hu), valamint  
az Egyetem jegyzet- és tankönyvboltjában (1078 Budapest, István u.2.).
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A parodontitis fogorvosi kezelése olyan mértékben képes a 

HbA1c-szintet csökkenteni, mintha egy plusz hatóanyagot vontak 

volna be a beteg gyógyszeres terápiájába.

Ma már vizsgálati eredmények támasztják alá azt, hogy a 

fogágy-gyulladás a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásában 

szerepet játszik, illetve a parodontitis fogászati kezelése kedvező 

hatással van a HbA1c (a cukoranyagcsere hosszú távú markere) 

szintjére.

A cukorbetegség és a parodontitis között oda-vissza 

irányú kapcsolat áll fenn. A magas vércukorszint ugyanis a 

fogágy gyulladásainak kedvez, míg az elégtelen szájhigiéniával 

rendelkező, gyakran parodontitis-es személyeknél fokozott a 2-es 

típusú cukorbetegség rizikója.

Néhány hónapja publikálták annak a finn vizsgálatnak az 

eredményeit, ami azoknak a betegeknek követte nyomon az 

állapotát, akiknél 1990-92-ben 4-5 mm mélyre nyúló parodontális 

tasakokat diagnosztizáltak. Esetükben 15 évvel később 32 

százalékkal gyakrabban fordult elő 2-es típusú cukorbetegség, 

mint azoknál, akiknél nem volt jelen korábban a fogágybetegség. 

Azoknál a betegeknél, akiknél legalább 6 mm-es parodontális 

tasakok voltak jelen korábban, 56 százalékkal nőtt meg a 2-es 

típusú diabétesz kialakulásának kockázata.

Úgy vélik, hogy a gyulladt fogágyból jelentős mennyiségben 

szabadulnak fel citokinek, amelyek az inzulinrezisztencia 

fokozódásához járulnak hozzá. Ez alapján a teória alapján a 

parodontitis kezelésétől vércukorszint-csökkentő hatás várható. 

Nemrégiben publikálták a The Lancet hasábjain azokat az 

eredményeket, amik alátámasztják ezt a hipotézist.

264 2-es típusú cukorbeteget két ágra randomizáltak: azokra, 

akik intenzív fogászati kezelésben részesültek, ami háromhavonta 

végzett fogorvos általi fogtisztítást, szükség esetén sebészeti 

szanálást jelentett, illetve azokra, akik továbbra is a szokásos, 

korábbi ellátásban részesültek. A vizsgálat végpontjaként az egy 

év múlva meghatározott HbA1c-érték szolgált.

A vizsgálat kezdetén mindkét ágon 8,1 százalék volt a HbA1c-

érték, ami 12 hónap elteltével a kontroll-csoportban 8,3 százalékra 

nőtt, míg a fogászatilag kezelteknél 7,8 százalékra csökkent. Az 

életkort, nemet, etnikumot, dohányzást, testtömegindexet (BMI) 

és a cukorbetegség fennállásának időtartamát is figyelembe véve 

a különbség 0,6 százalékpontosnak adódik. Ez a mértékű HbA1c-

csökkenés olyan, mintha a cukorbeteg személy gyógyszeres 

terápiájába egy plusz antidiabetikumot vontak volna be.

Egy új tanulmány a világon elsőként számolt be arról, hogy a 

csapatban dolgozó földközi-tengeri korallok egész medúzákat 

képesek elkapni és felfalni.

Az Edinburgh-i Egyetem szakemberei és olaszországi kollégáik 

a Szicíliához közeli szigeteknél figyeltek fel a különös jelenségre 

azt követően, hogy észrevették a tengerfenéki sziklákhoz és 

barlangokhoz tapadt medúzákat. A megfigyeléseik során kiderült, 

hogy a korallok, amelyek egyébként döntően planktonokkal 

táplálkoznak, képesek nagyobb zsákmányok elejtésére is. Az 

Ecology című folyóiratban publikált tanulmány szerint amikor 

az óceáni áramlatok a korallokhoz sodorják a medúzákat és 

azok megpróbálnak elúszni, akkor a virágállatok egymás után 

belecsimpaszkodnak a zsákmányba.

A kutatók szerint a közös erőfeszítésből nagyot profitálnak az 

Astroides calycularis korallfaj egyedei, mivel ezáltal mindnyájan 

bőséges táplálékhoz jutnak. A szakemberek által végzett 

megfigyelések során a korallok zsákmányai világító medúzák 

(Pelagia noctiluca) voltak. Ez a faj elsősorban a Földközi-tengerben 

elterjedt. A világító medúzák csak néhány centiméter nagyságúak, 

ezért nehéz észrevenni őket. Érintésük azonban erős, égő 

fájdalommal jár. "Noha mindkét fajt évek óta ismerjük, fogalmunk 

sem volt arról, hogy a korallok képesek elkapni és megenni ezeket 

a medúzákat" - mondta Fabio Badalementi, az olasz Nemzeti 

Kutatótanács vezető munkatársa, az Edinburgh-i Egyetem 

tiszteletbeli professzora.

EGÉSZ MEDÚZÁKAT KÉPESEK ELEJTENI A CSAPATBAN 
DOLGOZÓ KORALLOK

Forrás: www.sg.hu

A PARODONTITIS A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ 
ALÁBECSÜLT RIZIKÓFAKTORA

Forrás: www.medicalonline.hu

Érdekességek a nagyvilágból
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Az OECD nemrég közzétett jelentése szerint mintegy 2,4 

millióan halhatnak meg a több antibiotikumnak is ellenálló, 

úgynevezett szuperbaktériumok okozta fertőzésekben Európában, 

Észak-Amerikában és Ausztráliában 2050-ig.

Négy halálesetből három azonban megelőzhető lenne, ha 

évente fejenként csak 2 dollárnyi (570 forint) összeget költenének 

az országok olyan egyszerű dolgokra, mint a kézmosás vagy a 

szükségtelen antibiotikum-felírás megállítása - áll az elemzésben. 

A becslések szerint Dél-Európa országaiban a legnagyobb a 

kockázat: Olaszország, Görögország és Portugália lesz az élen az 

OECD-országok között a fertőzések okozta halálozási arányok 

toplistáján.

Az összes vizsgált országban átlagosan 17 százalék volt 

az antibiotikum-rezisztens fertőzések aránya 2015-ben, de 

jelentős különbségek mutatkoztak az egyes országok között. 

Törökországban, Koreában és Görögországban hétszer akkora az 

arány (nagyjából 35 százalék), mint Írországban, Hollandiában 

és Norvégiában, ahol a legalacsonyabb (5 százalék) a ráta. 

Magyarországon 22,2 százalékot mértek. Az alacsony és közepes 

jövedelmű országokban már most magas az arány, és a becslések 

alapján növekedni is fog. Brazíliában, Indonéziában a fertőzések 

40-60 százaléka már most antibiotikum-rezisztens. Ezekben 

az országokban a fertőzésekkel összefüggő halálozási arány 

növekedése 4-7-szer akkora lehet 2050-ig, mint az OECD-

országoké.

Noha az antibiotikum-rezisztens fertőzések átlagos 

növekedése lassulni látszik, a jelentés szerint komoly okok vannak 

az aggodalomra. Az OECD-országokban az úgynevezett második 

és harmadik vonalbeli, tehát a legújabb és a leghatékonyabb 

antibiotikumoknak is ellenálló fertőzések aránya 2030-ra 70 

százalékkal növekedhet az előrejelzések szerint a 2005-ös 

arányhoz képest. Leginkább az egyévesnél fiatalabb gyerekek és 

a hetvenévesnél idősebbek vannak kitéve az antibiotikumoknak 

ellenálló fertőzéseknek.

A The Ocean Cleanup csoport 2013-ban jött létre, célul tűzte 

ki, hogy a Csendes-óceán felszínén lebegő, több mint egymillió 

négyzetkilométer kiterjedésű szemétszigetet felszámolja.

A rendszer ötletgazdája a mindössze 24 éves Boyan Slat, aki 

azután szentelte életét az óceán kitakarításának, hogy egyszer 

Görögországban búvárkodva több műanyag zacskót látott, mint 

halat. A holland férfi azt állítja, hogy a témában kutatók szerint 

79 ezer esztendő kellene az vizek öntisztulására, az ő módszeré-

vel viszont 5 év is elegendő lenne erre. Ráadásul szerinte az ő meg-

oldása nyereségesebb, mint a magas járulékos költségekkel járó 

„hagyományos” tisztítási módok.

A tisztítórendszer fő eleme egy 600 méter hosszú műanyag 

cső. Ez a vízfelszínen lebegő rész olyan, mint egy sorompó, míg 

a három méter mélyre lenyúló része egy szűrő, amely felfogja a 

műanyag hulladékot, de szabad áthaladást biztosít a tengeri élőlé-

nyek számára. Az áramlatok lassan az U-alakú sorompóhoz sodor-

ják a szemetet, amelyet aztán hajóval összegyűjtenek és kivisznek 

a szárazföldre újrahasznosítás céljából.

A rendszer medencés próbáit, illetve számítógépes 

modellezését éles tesztek követték az Északi-tengeren. A 

teszteredmények feldolgozását követően egy új prototípus 

megvalósítása mellett döntöttek. A sorompót ugyanis eredetileg 

a tengerfenékhez akarták rögzíteni, ám rájöttek, hogy sokkal 

hatékonyabb, ha a szűrőberendezés a hulladékhoz hasonlóan 

szabadon lebeg a vízfelszínen, mert így automatikusan eljut a 

legszennyezettebb területekre.

A System 001 elnevezésű tisztítórendszer főpróbájára a 

Csendes-óceán északi részén, Kalifornia és Hawaii között került 

sor, egy olyan ponton, ahol a Föld egyik legnagyobb áramlata miatt 

hatalmas mennyiségű műanyag halmozódik fel.

A jövőben Slat és kollégái 60 ilyen berendezéssel akarják 

megtisztítani a vizeket a felszínen és közvetlenül a felszín alatt 

úszó műanyag szeméttől.

Az élővilágot nem zavarja számottevő mértékben a 

tisztítóberendezés. Csak nagyon kevés organizmus van, amely 

kizárólag a vízfelszín közelében mozog. Ezeket a tengeri csigákat, 

medúzákat vagy állati planktonokat természetesen begyűjtik a 

műanyag szeméttel együtt. A nagy tengeri élőlényeknek azonban 

rengeteg lehetőségük van arra, hogy kikerüljék a szemétszűrőt.

MINTEGY 2,4 MILLIÓAN HALHATNAK MEG 
SZUPERBAKTÉRIUMOK MIATT 2050-IG

Forrás: www.sg.hu

ELINDULT A VILÁG ELSŐ ÓCEÁNTISZTÍTÓ RENDSZERE

Forrás: www.ecolounge.hu
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VITAMINOKAT, MAKRO- ÉS 
MIKROELEMEKET TARTALMAZÓ 
KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY
• biztosítja az elektrolit-egyensúlyt

• kiegyensúlyozott vitaminprofil

• egyedülállóan komplex összetétel

• kitűnő ár-érték arány

• Haszonállatok kiegészítő takarmányaként, a vitamin  
és az ásványi anyag szükséglet kielégítésére, az immunrendszer 
erősítésére. Fenntartja, illetve helyreállítja az elektrolitegyen-
súlyt baromfinál és más állatoknál. Használata növeli az általá-
nos ellenálló képességet. Csökkenti a stressz és az időjárási  
hatások iránti érzékenységet.

• Vitaminokat, mikro- és makroelemeket  
tartalmazó vízoldékony por.

KISZERELÉSEK: 100 g / 1 kg

Forgalmazza:
Vitamed Pharma Kft.
+36(1) 29 909 29

VITAMINAS TT
+elektrolitos

www.vitamed.hu
BAROMFI / BORJÚ / HÚSMARHA / SERTÉS / JUH / KECSKE
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A HYDRABOOST egyedülálló, komplex összetételű tápanyagokat, mint például cukrokat, elektrolito-
kat, aminosavakat, vas-kelátot és ízesítőt tartalmazó oldat, amely helyreállítja az elektrolit-egyensúlyt 
és ezzel együtt a vízháztartás stressz hatására kialakult zavarait: az alacsony tejfogyasztást, a seny-
vességet, az alacsony vízfogyasztást, az emésztőszervi problémákat.

A választás első napján a malacok folyadékfelvétele 75%-kal csökkenhet, mielőtt lassan helyreáll. Ez a 
kocatej fogyasztásáról a másfajta folyadékfelvételre történő átállás miatt fordul elő. Emiatt dehidratá-
ció, emésztőszervi problémák, hasmenés, romló testtömeg-gyarapodás vagy akár elhullás léphet fel.

A készítmény vas-kelát tartalma biztosítja a malacok megfelelő vasfelvételét. 

A speciális vanília íz fokozza a fogyasztást.

PIGLET

SZÁJON ÁT ADHATÓ REHIDRÁLÓ FOLYADÉK 
SZOPÓS- ÉS VÁLASZTOTT MALACOK SZÁMÁRA

www.vitamed.hu
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500 mg/g por belsőleges oldathoz  
házityúkok és sertések részére A.U.V.
Klórtetraciklin-hidroklorid

C2C-VET

• Kiváló enterális és szisztémás légzőszervi hatás

• Kitűnő hatékonyság mikoplazma fertőzések és baromfikolera ellen

AZ EGYEDÜLI VÍZOLDÉKONY 
KLÓRTETRACIKLIN  

A PIACON

www.vitamed.hu
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