
A PURINA® PRO PLAN® FortiFlora® probiotikum 
készítmény alkalmazásának előnyei kutyák és 
macskák számára

A hasznos probiotikumok tulajdonságai 
Az állatgyógyászatban használt probiotikumoknak bizonyítottan 
hatékonynak és biztonságosnak kell lennie, és megfelelő 
mennyiségben kell a szervezetbe juttatni ahhoz, hogy a jótékony 
hatásait kifejthesse. Ezenkívül mind az állatok, mind az emberek 
számára biztonságos környezetet kell biztosítania. 

A probiotikumok hasznos tulajdonságai az alábbiak lehetnek:

• Túlélnek a gyártás és a tárolás során, mely az első kritikus 
lépés 

• Ellenállnak az emésztésnek, addig, amíg el nem jutnak a hatás 
helyére (vastagbél) 

• Képesek az emésztőrendszerben szaporodni és patogénekhez 
vagy toxinokhoz kötődni, ezzel gátolva az összetapadásukat 

• Előnyöket biztosítanak a gazda számára 

• Nem marad perzisztensen az állatban, miután a kezelés 
befejeződött 

• Sem a gazda, sem más állatok vagy ember számára nem 
patogének

A probiotikumok hatásmechanizmusa
A probiotikumok 3 módon biztosítanak előnyt a gazda számára:

1. Más baktériumokkal való kölcsönhatás révén – pl. 
megváltoztatja a mikroflóra összetételét a patogén fajok 
visszaszorítása érdekében 

2. Az immunválasz befolyásolása révén – pl. helyi vagy szisztémás 
szinten, mint a CD4+ T sejtek szabályozó mechanizmusának 
indukciója, mely hozzájárul a megfelelő immunválasz 
kialakulásához és a káros gyulladásos reakciók csökkentéséhez 

3. Az epithelialis barrierre való hatás révén – segítenek fenntartani 
a nyálkahártya integritását, a regenerációt, és stimulálják 
a nyálkatermelést 

FortiFlora® – bizonyított hatékonyság
Növekvő számban állnak rendelkezésre adatok az Enterococcus 
faecium, SF68 (4b1705) törzs pozitív hatásairól mind beteg, mind 
egészséges állatok esetében. Alább összefoglaljuk azokat a cikkeket, 
melyek számottevő információval szolgálnak ennek a konkrét 
törzsnek a hatékonyságával kapcsolatban állatok esetében.

A probiotikumok definíció szerint „olyan élő mikroorganizmusok, 
melyek a gazdaszervezet számára egészségügyi előnnyel járnak, 
amennyiben megfelelő mennyiségben adagolják őket”. Tekintve, 
hogy az emésztőszervi és a fertőző betegségek nagyon gyakoriak 
a társállatos praxisokban, a probiotikumok iránti érdeklődés fokozódik, 
hiszen hatással lehetnek az állatorvosi praxisokra. A probiotikumok 
által stimulált immunmoduláló mechanizmusok nem mindegyike 
ismert pontosan, és valószínű, hogy ezek a hatások változatosak, 
a probiotikumtörzstől függően. Mindenesetre ezen hatások az esszenciális 
tápanyagokért vagy a receptorokért való versengés, a patogén 
baktériumokhoz való kötődés és különféle gátló anyagok termelése 
által következnek be. Bebizonyosodott, hogy néhány probiotikum 
jótékonyan tudja befolyásolni a veleszületett és a szerzett immunitást 
szisztémásan, számos mechanizmus által, mint pl. cytokin termelés, 
NK sejt aktivitás, specifikus és nem specifikus immunglobulin termelés 
(De Vrese et al., 2008). 

Tekintettel arra, hogy a probiotikum élő organizmus, forrásának 
minőségénél figyelembe kell venni, hogy életben kell maradnia addig, 
míg eljut a hatás helyére. Sajnos azon eledelek többségében, melyek 
címkéjén szerepel a probiotikum tartalom, a probiotikum 
mennyisége az ellenőrzés során nem egyezik a címkén jelölttel (Weese 
et al., 2003 & 2011). Az összes törzs közül, melyek a gazdaszervezet 
számára előnyt biztosítanak, a legrészletesebben tanulmányozott az SF68 
(4b1705). Mint minden probiotikum esetében, itt is az a kihívás, hogy 
életben kell tartani a gyártás és a tárolás során, hogy a gazdaszervezet 
számára a lehető leghasznosabb lehessen. Az Enterococcus faecium, 
SF68 (4b1705) törzset eredetileg emberből izolálták, és kezdetben 
azt találták, hogy számos enteropatogén baktérium szaporodását 
gátolta (Seung-Ki et al., 2005). Számos további kiterjedt vizsgálat 
elvégzése után most ezt a törzset használja a Nestlé PURINA 
a FortiFlora®-ban.
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Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) 
kiegészítés segíti az immunrendszer támogatását
1.  A FortiFlora®-ban található E. faecium SF68 (4b1705) stimulálja 

mind a helyi, mind a szisztémás immunrendszert (Benyacoub J et 
al., 2005)

• Módszer: Egereknek 7 nappal a Giardiaval való ráfertőzés előtt 
placebot vagy E. faecium SF68-at adtak.

• Eredmények: Az SF68 csoport egereiben mind a humorális 
immunválasz emelkedett (megnövekedett mennyiségű specifikus 
anti-Giardia IgA-t (bélfal) és IgG-t (vér) termeltek) és a sejtes 
immunválasz is javult (nagyobb arányú CD4+ T sejt a lép Peyer 
plakkjaiban). Az SF68 csoportban az aktív trophozoiták számának 
számottevő csökkenését is kimutatták a vékonybélben, illetve 
csökkenő Giardia antigén ürítést találtak a bélsárban. 

• Következtetések: Az E. faecium SF68 helyi és szisztémás 
immunrendszert stimuláló hatása ebben a vizsgálatban rávilágított 
azokra a mechanizmusokra, melyeknek köszönhetően ez a probiotikum 
antagonistaként viselkedik a patogénekkel szemben in vivo, ezzel 
demonstrálva az SF68 törzs kiemelkedő szerepét a protozoák által 
okozott bélfertőzések elleni küzdelemben.

2.  A FortiFlora®-ban található E. faecium SF68 (4b1705) pozitív 
immunmoduláló hatást mutatott macskákban (Veir JK et al., 2007) 

• Módszer: Kölyökmacskák egy csoportjának E. faecium SF68-at 
ízletesség fokozóval keverve adtak, egy másik csoportnak csak 
ízletességfokozót (placebo), minden nap kapták, 7 és 20 hetes 
koruk között. A 9 és 12 hetes korban adott élővírusos vakcinára 
(FHV-1, calicivírus és FPV vírus) adott választ vizsgálták. 

• Eredmények: A CD4+ limfociták százalékos aránya szignifikánsan 
magasabb volt az SF68 csoport esetében.

• Következtetések: A CD4+ limfociták számának emelkedése 
bizonyítja az SF68 törzset tartalmazó probiotikum szisztémás 
immunmoduláló hatását kölyökmacskák esetében.

3.  A FortiFlora®-ban található E. faecium SF68 (4b1705) fiatal kutyák 
esetében javította a speciális immunfunkciókat (Benyacoub J et al., 
2003) 

• Módszer: Kölyökkutyák egy csoportját placeboval, egy másikat E. 
faecium SF68 probiotikummal etették választástól 1 éves korukig. 
9 és 12 hetes korban élő, attenuált vírust (CDV) tartalmazó kutya 
szopornyica elleni védőoltásban részesültek. Bélsár- és vérmintákat 
gyűjtöttek rendszeres időközökkel az állatoktól, melyekben a bélsárból 
származó IgA-, a keringésből származó IgG- és IgA-szinteket, 
valamint a limfoid sejtek arányát vizsgálták.

• Eredmények: Mind a bélsárral ürülő IgA, mind a CDV vakcina-
specifikus, vérből származó IgG és IgA mennyisége nagyobbnak 
bizonyult a probiotikumot kapó csoportban, mint 
a kontrollcsoportban. Az érett B-sejtek (CD21+/MHC II+) aránya 
szintén magasabb volt a probiotikumos csoportban. 

• Következtetések: Ezen eredmények megerősítik az E. faecium SF68 
támogató hatását mind a nyálkahártyákon, mind szisztémásan 
kölyökkutyák esetében, mely segíthet javítani a különféle patogének 
elleni immunválaszt a kritikus választási időszakban, illetve később 
is.
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Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) kiegészítés 
segít csökkenteni a hasmenést kutyák és macskák 
esetében
1.  Az E. faecium SF68 (FortiFlora®) csökkentette a hasmenést menhelyi 

macskák esetében (Bybee SN et al., 2011)

• Módszer: Egy menhelyen 217 macskát és 182 kutyát két csoportba 
osztottak. Négy héten keresztül az egyik csoportot E. faecium SF68 
kiegészítésben részesítették, a másik csoport placebot kapott. Ezután 
egy egyhetes szünet következett, majd felcserélték a két csoportot. 
A bélsarat minden egyednél minden nap egyedileg vizsgálták.

 • Eredmények: A hasmenésben szenvedő macskák aránya 2 napon 
belül az E. faecium SF68 csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt, 
mint a kontrollcsoportban. A kutyák között nem találtak statisztikailag 
különbséget, de mindkét csoportban elvétve fordult elő a hasmenés. 

• Következtetések: Az eredmények arra utalnak, hogy az E. faecium 
SF68 probiotikum jótékony hatással lehet a nem specifikus hasmenésben 
szenvedő macskák emésztőrendszerére. 

2.  Az E. faecium SF68 (FortiFlora®) kiegészítés felgyorsította a nem 
specifikus hasmenésben szenvedő menhelyi kutyák felépülését 
(Fenimore A et al., 2012)

• Módszer: Nem specifikus hasmenésben szenvedő menhelyi kutyákat 
két csoportra osztottak. Mindkét csoport kapott metronidazolt, de 
csak az egyik csoport kapott E. faecium SF68 kiegészítést, míg a másik 
csoport placebot kapott helyette. A kezelést 7 napon keresztül folytatták, 
a bélsarat standardizált módszerrel értékelték.

• Eredmények: Az E. faecium SF68 csoport kutyáinak esetében nagyobb 
arányban volt a bélsár pontszáma 3 alatt a hetedik napra (50% a 29,4%-
kal szemben). A javulás az E. faecium SF68 csoportban gyorsabban 
következett be (átlagosan 2,8 nap, míg a placebo csoportban 4,4 nap). 

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum kiegészítés segítheti 
a gyorsabb felépülést kutyák nem specifikus hasmenése esetén. 

3.  Az E. faecium SF68 (FortiFlora®) kiegészítés segített csökkenteni 
a stressz okozta hasmenés előfordulását kutyák esetében (Gore AM 
and Reynolds A., 2012)

• Módszer: Dolgozó alaszkai szánhúzó kutyáknak (akik esetében a stressz 
okozta hasmenés gyakori) E. faecium SF68 vagy placebo kiegészítést 
adtak 7 napon keresztül, a hasmenés megjelenése szerint. A bélsarat 
pontozással értékelték.

• Eredmény: A hasmenés sokkal gyorsabban rendeződött az E. faecium 
SF68 kiegészítést kapott kutyák esetében, mint a kontrollcsoportban, 
illetve az E. faecium SF68 csoport kutyáinak hasmenése enyhébb volt 
a harmadik naptól, mint a kontrollcsoport kutyáié. A probiotikum 
kiegészítést kapott kutyák szignifikánsan kevesebb napig voltak 
hasmenésesek, átlagosan 2 nappal, mint a kontrollcsoport kutyái. 
A negyedik napra az E. faecium SF68 csoport 92%-ának normál bélsara 
volt, az ötödik napra ez 100% lett, míg a placebo csoport kutyáinál 
a javulás lassabban következett be, és egy sem mutatott 100%-os 
javulást hét napon belül. 

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum hasznos lehet a stressz 
okozta hasmenés menedzselésében kutyák esetében. 



Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) kiegészítés 
segít csökkenteni a fokozott bélgáztermelést kutyák 
esetében (Waldron W et al., 2012)

• Módszer: Felnőtt kutyákat standardizált eledellel etettek 14 napon 
keresztül, a kibocsátott bélgáz mennyiségét és hidrogén-szulfid 
koncentrációját mérték. Ezután E. faecium SF68 kiegészítést alkalmaztak 
napi egy alkalommal, 14 napon keresztül, és elvégezték ugyanazokat 
a méréseket minden egyes kutyán, így a saját adataik összehasonlíthatóak 
voltak.

• Eredmények: A két héten át tartó E. faecium SF68 kiegészítés mind 
a bélgázkibocsátás gyakoriságát, mind a kibocsátott hidrogén-szulfid 
összmennyiségét csökkentette.

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum hatásos lehet 
a fokozott bélgáztermelésben szenvedő kutyák állapotának javításában. 

Az E. faecium SF68 (4b1705) (FortiFlora®) kiegészítés 
segít csökkenteni a macskák krónikus herpeszvírus 
(FHV-1) fertőzésének következtében kialakuló 
kötőhártyagyulladás előfordulását macskák esetében 
(Lappin M et al., 2008)

• Módszer: 12 krónikus FHV-1 fertőzésben szenvedő macskának 20 
napon keresztül naponta adtak E. faecium SF68 készítményt vagy 
placebot. Ebben az időszakban tartották őket csoportosan és egyénileg 
is, és ivartalanításon is átestek, így értek el megfelelő választ 
a leggyakoribb stresszfaktorokra. Vizsgálták a betegség klinikai tüneteinek 
jelenlétét, az FHV-1 ürítést és az FHV-1 specifikus humorális és sejtes 
immunválaszt, valamint a bélsár alapján a mikrobiom stabilitását.

• Eredmények: Az E. faecium SF68 kiegészítésben részesült állatok 
esetében csökkent az FHV-1 fertőzés következtében történt 
megbetegedés néhány macska esetében, valamint segített fenntartani 
a bélsárban a flóra diverzitását (mely a placebot kapott macskák 
esetében nem történt meg, valószínűleg az ivartalanítás 
és az átcsoportosítás okozta enyhe stressz következtében). 2 esetben 
találtak az E. faecium SF68 kiegészítést kapott csoportban csökkenő 
mértékű kötőhártyagyulladást a kiegészítés időszakát a kiegyenlítődési 
időszakkal összehasonlítva, illetve az E. faecium SF68 kiegészítést 
kapott macskák esetében a kiegészítés időszaka alatt szignifikánsan 
kisebb arányban fordult elő kötőhártyagyulladás, mint a placebot 
kapott macskák esetében. Ez az E. faecium SF68 kiegészítés kedvező 
hatására enged következtetni.

• Következtetések: Az E. faecium SF68 probiotikum hasznos lehet az FHV-1 
fertőzésben szenvedő macskák kezelésének támogatásában. 
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A FortiFlora® probiotikum kiegészítés klinikai 
alkalmazása kutyák és macskák esetében
A probiotikumok használata manapság a mindennapi klinikai munka része, 
rendszeresen kerül felírásra háziállatok számára. Mindamellett, hogy számtalan 
különféle probléma esetén javasolt alkalmazása, a FortiFlora® legfőbb előnye 
kutyák és macskák esetében a különféle emésztőszervi megbetegedések 
kezelésének támogatása, úgy, mint: 

• A mikroflóra eltolódásának következtében kialakult gastroenteritis és 
hasmenés 

• Stressz okozta hasmenés 

• Gyakran fordul elő zavar a bélflórában költözés, panzióztatás, utazás 
során, vagy dolgozó kutyák esetében 

• Antibiotikum-terápia következtében kialakult hasmenés

• Amennyiben lehetséges, a FortiFlora® etetését az antibiotikum-kúra 
megkezdése előtt kell kezdeni (vagy azzal egyidőben, ha megelőzően 
nem lehetséges), és a kúra alatt végig kell adni. Javasolt a FortiFlora®-t 
a hatása maximalizálása érdekében az antibiotikumtól eltérő időpontban 
adni 

• Eledel váltással összefüggő hasmenés

• Legtöbbször választáskor fordul elő, amikor jelentős változás következik 
be a bél mikroflórájának összetételében, valamint idősebb állatoknál 
étrendváltáskor vagy étrendi kilengések esetén 

• Akut bélgyulladás (enteritis)

• Okozhatják azonosítható patogének vagy nem specifikus okok 

• Rossz minőségű bélsár kölyökmacskák és kölyökkutyák esetében 

• Fokozott bélgáztermelés kutyák esetében 

Ezen túl az E. faecium SF68 (FortiFlora®) hasznosnak bizonyult krónikus 
herpeszvírus fertőzésben szenvedő macskák esetében, valamint kutyák és 
macskák immunfunkcióinak javítása céljából adva.

Emberek esetében biztató eredményeket találtak a probiotikumok hatékonyságát 
illetően atópiás bőrbetegségek esetén, valamint a postoperatív fertőzések 
megelőzésénél. További vizsgálatok folynak a lehetséges jótékony hatás 
vizsgálatára az immunfunkciók javítása, a szepszis kezelése, a felsőlégúti 
megbetegedések kezelése, valamint a vér koleszterinszintjének csökkentése 
során. Ezen tanulmányok eredményei ugyanolyan nagy érdeklődésre tartanak 
számot az állatorvosok, mint a humán orvosok körében. 



FortiFlora® – bizonyítottan biztonságos, bizonyítottan 
hatékony és könnyű alkalmazni
A Nestlé PURINA egy speciális Enterococcus faecium, SF68 (4b1705) törzset 
választott a PURINA® PRO PLAN® FortiFlora® probiotikum megalkotásához. 
A következő okok miatt esett a választás erre a baktériumra:

• Régóta tartó és jól dokumentált biztonságos használat emberek és állatok 
esetében is

• Nem patogén, nem toxikus – nem termel patogén faktorokat, hiányzik 
a termelésükhöz szükséges gén

• Az antibiotikum-rezisztenciához szükséges gének és a virulencia faktorok 
hiányát számos független kutatócsoport megerősítette. Nem figyelték 
meg spontán antibiotikum-rezisztencia kialakulását, még antibiotikum 
hatására sem

• Gyors szaporodás és átmeneti kolonizáció az emésztőrendszerben 

• Gátolja a patogén baktériumok szaporodását, úgy mint Salmonella, E. Coli 
és Shigella

• Támogatja a Lactobacillus flórát erős antibiotikum-hatás során

• Tejsavat és baktericid-szerű anyagokat termel

• Az E. faecium SF68 bizonyított egészségügyi előnyökkel rendelkezik, melyeket 
mind emberek, mind állatok esetében kiterjedt vizsgálatok bizonyítottak

• In vitro és in vivo bizonyított, hogy a háziállatok emésztőrendszerének savas 
környezetében túlél 

A FortiFlora®-ban az E. faecium SF68 mikrokapszulázott formában található 
meg. A szabadalmaztatott mikrokapszulázási eljárás biztosítja a baktérium 
stabilitását az előállítás során, valamint az életképességét a minőségmegőrzési 
idő végéig. A mikrokapszulázás után mind kutyák, mind macskák számára 
megfelelő ízletességfokozóval keverik, valamint vitaminokat és ásványi anyagokat 
is adnak hozzá.

FortiFlora® – könnyű alkalmazás
A páciensek és a tulajdonosok megelégedettsége érdekében a FortiFlora® 
adagonként csomagolt, minden egyes tasak legalább 1 x 108 CFU/g Enterococcus 
faecium SF68-at tartalmaz, rászórható a kutya vagy a macska eledelére napi 
egyszeri alkalommal. A formula rendkívül ízletes, így beteg kutyák és macskák 
esetén ízletességfokozóként is használható. Biztonságosan használható 
kölyökkutyák, kölyökmacskák, vemhes és szoptató szukák és anyamacskák 
esetében is. 

Jótékony hatással bír a FortiFlora® antibiotikum-kúra alatti használata. 
Kimutatták, hogy az E. faecium SF68 az emésztőrendszer jótékony baktériumait 
támogatta antibiotikum-kúra során (Toit et al., 1998). Ha lehetséges, jobb 
a FortiFlora®-t az antibiotikumtól eltérő időben adni. 

Az SF68 ismerten érzékeny a béta-laktám antibiotikumokra (ampicillin, amoxicillin, 
klavulánsav, penicillin), a fluorokinolonokra (ciprofloxacin, norfloxacin), 
a szulfonamidokra (sulphamethoxasol/ trimethoprim), a chloramphenicolra, 
a macrolid antibiotikumokra (clindamycin, erythromicin) és a glikopeptid 
antibiotikumokra (vancomycin). Kevéssé érzékeny néhány aminoglikozidra 
(gentamicin, streptomycin) és rezisztens néhányra, köztük az amikacinra és 
a kanamycinre. 

Az emésztőrendszer rövid távú problémáinak leküzdésére vagy megelőzésére 
4-8 hét közötti etetési időszak megfelelő lehet. Hosszan tartó elváltozások 
esetén a FortiFlora® adható folyamatosan, állatorvosi felügyelet mellett.

Az E. faecium SF68 - mely a FortiFlora®-ban megtalálható - klinikai 
alkalmazását növekvő számú adat támasztja alá, használata 
megfontolandó mind megelőző, mind terápiás céllal az emésztőszervi 
és egyéb problémák kezelése során mind kutya, mind macska 
esetében.
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