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Kutyák atópiás dermatitise
(CAD)

 Definíciója (American Collage of Veterinary Dermatology Task Force on canine AD):

 genetikailag prediszpontált gyulladásos és viszkető allergiás
bőrbetegség

 karakterisztikus klinikai tünetekkel

 leggyakrabban összefüggésbe hozható a környezeti
allergénekkel szemben termelt IgE ellenanyag képződéssel

 Nem önálló betegség, hanem szindróma

 különböző molekularis és klinikai endotípusokkal/
fenotípusokkal

 Az egyik leggyakoribb gyulladásos és viszkető bőrbetegség állatokban

 Előfordulási gyakoriság 3-15% kutyapopuláció- számos befolyásoló
tényező

 Bőrbetegek között 3-30%-50%?? előfordulási gyakoriság

 „Outside-inside-outside teória”: percutan expozíció bőrbarrier
változása miatt  lokális immunválasz  gyulladásos mediátorok
felszabadulása bőrbarrier további romlása tünetek kialakulása



Atopic-Like Dermatitis kutyákban

 Genetikailag prediszponáltan jelentkező
 gyulladással és viszketéssel járó bőrbetegség,
 mely klinikai tüneteiben az atópiás dermatitisszel

megegyezik,
 DE! nincs detektálható IgE termelés a környezeti v

egyéb allergénekkel szemben  nincs pozitív allergia-
teszt!
Nincs ASIT lehetőség

 Patomechanizmusát a mai napig vizsgálják
 Előfordulási gyakoriság: vizsgált kutyák 25.6% (Fro.);

14.6% (USA)
 Prediszpozíció: angol bulldog…?
 CAD kezelési stratégiák: vajon működnek..?

NEGATÍV!



Atópiás dermatitis terápia
„Challenge is accepted...?”

 Krónikus betegség, rendszeres 
visszaesések

 Legtöbbször életük végéig 
kezelésre szorulnak

 A tünetek idővel súlyosbodhatnak, 
a szezon kitolódhat

 Nincs egyetlen gyógyszer, ami 
minden gondot megold

A legtöbb tulajdonos nem tudja 
ezeket…

Állatorvos szerepe, kommunikáció 
fontossága!

Folyamatos libikóka-játék és 
egyensúlyozás: 

TÜNETEK
GYÓGYSZER-

MELLÉKHATÁSOK
TERÁPIA VÁLTOZTATÁSOK 
TULAJ ANYAGI  ÉS FIZIKAI 

LEHETŐSÉGEI

Leggyakoribb tulajdonos 
panaszok:

 Már évek óta beteg…

 Már évek óta beteg, de 
eddig csak nyáron volt 
panasza…

 Már az 5. állatorvosnál 
járunk, de eddig senki 
sem tudta 
meggyógyítani…

 Már egy vagyont 
ráköltöttünk, most már 
kellene a tuti gyógyszer…



Gazdák 48%-a: a CAD a saját életminőségükre is 
súlyos és egyértelműen negatív hatással van!

• 80%-uk szomorú a kutya állapota miatt 
• A családi életüket és szabadidős tevékenységeiket

is befolyásolja (alvás minősége, család…)
• 32%-uk életminőségét rontotta a rendszeres 

kezelés kivitelezése (idő, pénz, fizikai nehézségek..)
• Kutya életminőségét: játék, alvási idő, séták hossza 

és minősége
• A tulajok felénél a kezelések anyagi vonzata volt 

az egyik legnegatívabb befolyásoló tényező!
• Negatívan befolyásolta: 

• a betegség súlyossága
• a viszketés mértéke
• a kapcsolat szorossága gazda-kutya között

Atópiás dermatitis-
Életminőségre gyakorolt hatás

Tulajdonosi együttműködést jelentősen 
befolyásolja, hogy bízzanak a kezelés sikerében!

• 30%-uk egyáltalán nem fogadta el, hogy a kutyát 
élete végéig kezelni kell!

• >50%-uk: a korábbi kezelések nem javították 
tartósan a kutya állapotát

 Kommunikációs hibák az állatorvosok részéről…?
• A legtöbbeket sikerül meggyőzni a kezelés 

hatékonyságáról, de:
• tartanak a mellékhatásoktól
• bizonytalanok, hogy a megkezdett terápia 

valóban megfelelő lesz-e a kedvencüknek
• Jó hír : részvevők <1%-a gondolkozott 

euthanasián (Svájc…referencia klinika felmérése…)

98 tulajdonos bevonása
Atópiás kutyák és tulajdonosaik életminőségének 

vizsgálata



Atópiás dermatitis- Életminőségre 
gyakorolt hatás

• 200 tulajdonos bevonásával:
A bőrgyógyászati betegségek sokoldalúan hatnak az 

állatok és tulajdonosaik életére
• Viszkető és nem viszkető kórképek vizsgálata is
• Legmagasabb pontszámok: erősen viszkető és 

diszkomfortot okozó bőrbetegségek
• AD komplikált formája (Malassezia, Pyoderma, Otitis

jelenléte) kiemelt helyen
• Kezelés finanszírozására vonatkozó kérdések:

• Fiatalabb+ nő +magasabb iskolai végzettség: 
nagyobb fizetési hajlandóság

• 23 atópiás kutya kezelését követően is vizsgálat:
• ÉM javult, de tartós kezelés (CAD) itt is negatív befolyással…
• (Gyógyszer applikáció, anyagi ráfordítás)



Atópiás dermatitis- Életminőségre gyakorolt hatás
 Jelentős hatással van a kutya és a gazda életminőségére! Fő célunk legyen ennek a 

javítása!

 Kommunikáció hiányosságai- megértetni, hogy gyógyíthatatlan betegség!

 Együttműködési készséget jelentősen befolyásolja, ha tudják a tényeket a betegségről

 Sokszor még így sem fogadják el…

 DE: ismerve a határokat, jobban menedzselhető!

 Kezelési stratégia megválasztása fontos, sok a negatív tapasztalat, nagyobb nyomás 
rajtunk

 Elvárás vs. Valóság 

 Költségek erősen korlátozzák és befolyásolják a sikert

 Hosszútávú kezelés, krónikus betegség menedzsmentje sokkal nehezebb, eleve 
negatívabb megítélés és több csalódás a tulajdonosok részéről

 Egyedi mérlegelés, nincs két egyforma kutya vagy tulajdonos…



Atópia kezelés: Problémák
 CAD- Extrém komplex klinikai szindróma

 Extrém komplex patomechanizmus a háttérben

 bőr-léziónként, időben és egyedenként is különböző 
folyamatok zajlódhatnak a háttérben!

  Nincs EGYETLEN cél-molekula, sem célzott szer, ami az 
egész bonyolult kaszkád-reakciót blokkolná…

 Fajtánként és egyedenként is különböző klinikai 
megjelenés

 Klinikai és molekuláris fenotípusok/ endotípusok

 Egyazon állat különböző testrészein egyidejűleg akár 
akut vagy krónikus léziók is megjelenhetnek 
hogyan kezeljük?

 Épnek tűnő bőrfelület is valójában sokszor már 
gyulladásban…

 Egyedenként változó terápiás válaszreakciók

  Nem lehet egyetlen olyan kezelési tervet felállítani, 
ami az összes egyedre univerzálisan használható!

 Egyedileg felállított terápiás tervek, 
folyamatos felülvizsgálat és egyedi 

reakciókhoz igazítás szükséges!



Atópiás
dermatitis:

multifaktoriális 
kórkép

Genetikai
faktor

Bőr barrier
diszfunkciója

• Transepidermalis vízvesztés
• Csökkent ceramid-szint az 

epidermalis lipid-rétegben
• Bőr felső rétegeinek

ultrastrukturális változásai, 
intercellularis lipid-lemezek 
változása

• Antimikrobiális peptidek
szerepe (antimikrobiális
hatás+adaptív imm.válasz
befoly.)

Immunológiai 
tényezők

• Humorális változások (IgE, 
IgG szerepe a folyamatban)

• I-es és IV-es típusú 
túlérzékenységi reakciók

• T-sejtek, citokinek, kemokinek
(IL-ok) szerepe

• Egyéb gyulladásos
mediátorok (HIS, SER)

Környezeti 
allergének,

Eleségallergének

Baktériumok 
(staph.pseudoint.)

• Fokozott adhézió
• Szuperantigén, exotoxinok

szerepe

Élesztőgombák 
(malassezia spp.) 

szerepe
• Gyulladásos citokinek

termelése
• Allergén-szerep

Bőr mikrobiom
változások

• Csökkent diverzitás AD-
ban

• gyakori dysbiosis
fellángolásoknál

Gazda-környezet komplex interakciójának következményeképpen alakul ki!

Bél-mikrobiom szerepe
• Bélben élő mikroorganizmusok és 

metabolitjaik befolyásolják a bőr 
fiziológiai állapotát

„multimodális” 
megközelítés a 

komplex 
patomechanizmus
alapján, de mindig 
egyedre szabva! 



Atópia kezelés: Irányelvek

 Terápiás célok és elvek megfogalmazása:

 2010- Treatment of canine atopic dermatitis: Clinical practice guidelines from
the International Task Force on Canine Atopic Dermatitis

 2015- Updated guidelines from the International Committee on Allergic
Diseases of Animals

 3 fő szempont alapján eddigi kezelési elvek meghatározása (Guidelines)

 Akut fellángolások kezelése

 Krónikus bőrtünetek kezelése

 Fenntartó terápia, visszaesések megelőzése

„multimodális” megközelítés a komplex patomechanizmus alapján, de 
mindig egyedre szabva! 

• Allergének kerülése, kiiktatása
• Pruritus csökkentése tüneti kezeléssel
• Bőrgyulladás csillapítása tüneti kezeléssel
• Epidermalis barrier stabilizálása
• Másodlagos bőrfertőzések csökkentése
• Hosszú távú normál-immunválasz indukció lehetősége- ASIT



Atópia kezelés: Fő irányelvek
Terápiás lehetőségek bővülése, 
új lehetőségek és perspektívák
• Szteroidok használata
• ASIT (subcutan, sublingualis, „rush”)
• 2004- ciklosporin
• 2007- Hydrokortizon-aceponát

tartalmú spray
• 2014- oclacitinib
• 2017- anti-interleukin-31 

monoklonális ellenanyag: 
lokivetmab

• Számos helyi terápiás készítmény 
fejlesztése

• számos kiegészítő terápiás 
készítmény vizsgálata

• számos kevesebb mellékhatással 
bíró hatóanyag vizsgálata CAD 
hatékonyabb kezelésében…



Az utóbbi időszakban változás, újraértelmezés
a kezelési elvekben….

Treatment of canine atopic dermatitis: time to revise
our strategy?

 Reaktív terápia: cél a tünetek remissziója

 Proaktív terápia: cél a visszaesések megelőzése, 
fellángolások megakadályozása

 Fajtánként és egyedenként is eltérő klinikai 
megjelenés

 Akut-krónikus bőrtünetek akár egyidőben is 
jelentkezhetnek

 Egyedenként, időben és léziónként is változhat a 
folyamatban résztvevő gyulladásos mediátorok 
szerepe

  nagyon változó, hogy adott időpillanatban, adott 
egyednél, adott bőrléziónál milyen folyamatok 
mennek végbe a mélyben…

  szélesebb terápiás spektrumú gyulladáscsökkentő 
szer választása célravezetőbb a legtöbb esetben

  a tünetek enyhülésével szűkebb terápiás sávú szer 
választása hatékonyabban működhet

Atópia kezelés: Fő irányelvek



Atópia kezelés: Fő irányelvek
Klinikai tünetek megjelenése: 6hó-3év

RemisszióKrónikus tünetek

Gyógyszeres helyi 
és szisztémás 

kezelések

Fellángolást okozó faktorok azonosítása és kerülése

Antimikrobiális 
terápia

Bőr-barrier
védelme

Allergén 
specifikus 

immunterápia,
Alternatív 

módszerek

Gyógyszeres 
helyi és 

szisztémás 
kezelések

Élettartam: 8-16 év

Akut tünetek, fellángolások

Preventív terápia, visszaesés megelőzése

Antimikrobiális 
terápia



Környezeti allergének (háziporatka, pollenek, penész)

 Rétek, mezők, dús növényzet kerülése

 Poratka gyérítése (speciális fekhelyek, matracok, porszívók, benzoil-
benzoát tartalmú készítmények): csökkenthetik a viszketést, tüneteket

 penészirtás lakáson belül

 Lakóhely változtatása később felmerülhet…?- ultima ratio

 IDT/ szerológia szerepe az allergének azonosításában- elkerülésében

 Környezeti allergénekre! 

 Egészségesben is lehet IgE termelődés  nem diagnózisra! AD-ALD 
elkülönítésre…

 Eredményeket összevetni a klinikummal

 ASIT alapjául szolgálhat  fenntartó, preventív, oktani terápia részeként

Atópia kezelés
1.  A fellángolást okozó tényezők felkutatása és eliminálása

www.duhosmokus.hu

https://www.met.hu/idojaras/humanmeteorologia/pollenjelentes/



Paraziták és anyagcseretermékeik (bolhanyál, 
rovarcsípések, egyéb parazitózisok)

 Folyamatos bolha-és parazitakontroll (rühatka, demodex…)

 Készítmény megválasztásának fontossága, alkalmazási előírások 
betartása

 Tulajdonosok felvilágosítása a kezelés részleteiről (alkalmazás módja, 
ideje, időtartama, együtt tartott állatok kezelése)

 Per os készítmények előnyben

 Helyi, samponos rendszeres kezelések a spot on applikáció 
hatékonyságát csökkenthetik  gyakoribb applikáció szükséges 
lehet

 Eliminációs diéta alatt figyelni a használatra! (ízfokozók..)

 Egyéb rovar”támadások” megelőzése- repellens készítmények

 Dirofilaria-szűrés fontossága! (immunszupresszió miatt is fontos!)-
prevenció!

 Bélférgesség rendszeres kontrollja, prevenció!

Atópia kezelés
1.  A fellángolást okozó tényezők felkutatása és eliminálása



Potenciális eleség-allergének felkutatása
 Fontos trigger faktorai lehetnek AD-nek  AD manifesztáció egyes eleség-

komponensek elfogyasztását követően

 Főleg egész évben jelenlévő tüneteknél mindenképpen gondoljunk rá

 Gyulladáscsökkentő terápia sikertelensége mögött állhat

 Eliminációs és provokációs diétás próbálkozások: 8-12 hetes periódus

 Ismert, fellángolást okozó eleség-komponensek elkerülése hosszabb távon

 Egyedileg összeállított diéta- kórelőzményre alapozva

 ha egyik elbukik, még egy próbálkozás másik típusú eleséggel/ táppal javasolt 
lehet (új fehérje  hidrolizált…)

 Száraz táp tárolásának szerepe (tárolási atkák elszaporodásának 
csökkentése)

 Tárolási atka X reakció házipor atka  flare

 Száraz, hűvös helyen tároljuk

 Jól záródó zacskó (ha lehet. ne papír), tárolásra alkalmas eszköz rendszeres 
tisztítása, mosása

 Táp (kimért adag) előzetes fagyasztása gyérítheti a számukat..?

Atópia kezelés
1.  A fellángolást okozó tényezők felkutatása és eliminálása



Atópia kezelés
1. A fellángolást okozó tényezők felkutatása és eliminálása

Bakteriális és élesztőgomba okozta bőrfertőzések
 Staphylococcus pseudointermedius/ Malassezia pachydermatis: nagyon gyakori okok 

a fellángolások és a hirtelen romlások mögött!!! 

 Citológia mindig kellene: másodlagos bőrfertőzések azonosításához, otitis megfelelő 
kezeléséhez!

 Antimikrobiális (antibakteriális, antifungális) terápia fontossága: önmagában javíthat a 
tünetek súlyosságán és csökkenti a viszketést, növeli-visszaállítja a bőrflóra diverizást!

 Szisztémás AB/ fungicid kezelés: kiterjedt bőrfertőzések, helyi kezelés ha nem megoldható

 Helyi kezelések szerepe megnő- rezisztencia elkerülése, MRS esetekben kiemelt  
jelentőség!

 Bőr higiéniai javítása szempontjából is jelentős- allergén eltávolítás, szennyeződés eltáv.

 !Egyes antimikrobiális samponok bőrszárító hatása- viszketést fokozhatja  flare! 

 Bőr hidratálása!

 Készítmények kombinálása segíthet

 Egyedenként változó érzékenység egyes készítményekre  folyamatos felülvizsgálat, terápia-
váltás

 Helyi+szisztémás kezelés kiegészíti egymást

 Kiterjedt felületekre: sampon, habok, spray-k, kisebb lokalizált elváltozásokra: krémek, gélek, 
kenőcsök

 Szisztémás terápia hatékonysága nő, terápia hossza rövidíthető



Heveny esetben, fellángolás 
esetében- súlyosságtól függően

Szisztémás antimikrobiális kezelés

 Felületes pyoderma/ mély pyoderma: 
terápia hossza! (3-8 hét…)

 Malassezia ellen: itrakonazol/ terbinafin

Helyi antimikrobiális készítmények 
használata:

 Samponok: 2-3 naponta ideálisan 
(klórhexidin, benzoil-peroxid, etil-laktát, 
AMP, fitoszfingozinok, mikonazol, 
klimbazol)

 Antimikrobiális hatású habok, spray-k, 
mikroemulziók: 1-2 naponta

 Krémek, kenőcsök, gélek: naponta 1x-2x 
kisebb területekre

 Törlőkendők: nehezen elérhető helyek 
kezelésére naponta 1-2x

Atópia kezelés
1. A fellángolást okozó tényezők felkutatása és eliminálása

Bakteriális és élesztőgomba okozta bőr- és fülfertőzések eliminálása, megszüntetése
Idült esetben, proaktív-megelőző 

jelleggel
Szisztémás antimikrobiális kezelés

 Pulzatív AB terápia? Malassezia: itrafungol/ 
terbinafin heti 1x pár (3-4) hétig

 Antimikrobiális spektrum alapján, 
mintavételek fontossága MRS
valószínűsége krónikus esetekben nő!

Helyi antimikrobiális készítmények 
használata:

 Samponok: hetente 1x fenntartó jelleggel

 Antimikrobiális hatású habok, spray-k, 
mikroemulziók: hetente 1x-2x fenntartó 
jelleggel- tünetektől függően

 Krémek, kenőcsök, gélek: lokálisan kisebb 
területek kezelésére súlyosságtól függően

 Törlőkendők: rendszeres mancstisztítás, orr-
redő tisztítás fenntartásra



4. Bakteriális és élesztőgomba 
okozta bőr- és fülfertőzések 
eliminálása, megszüntetése

 Idült? Heveny?

 Citológia!!

 kombinált fülcseppek/ fülgélek naponta 1-2x

 Megfelelő dózis, kimérni ha lehet (0.5-1.5ml/ fül)

 Mosás-tisztítás kivitelezése, fontossága: genny 
inaktiválhat hatóanyagokat (gentamycin, 
polymixin-B)

 Megfelelő mosófolyadék megválasztása

 Malassezia ellen (lipofil): cerumen oldás 
fontossága

 Potencírozó hatás kihasználása: Tris-
EDTA+klórhexidin, Tris-EDTA+klórhexidin+AMP

 Biofilm-oldó hatás kihasználása

 Súlyos esetben szisztémás gyulladáscsökkentő 
(prednisolon) vagy fungicid készítmény 
használata a jobb eredményhez

Fenntartó terápia alapjai

 Mosás-tisztítás rendszeres kivitelezése, fontossága 
fenntartásnál kiemelten fontos!

 Rendszeres citológiai kontroll  tisztítás gyakoriságának 
növelése, készítmény változtatása, kombinációs kezelés 
szükség szerint

 Hyperplasia, krónikus proliferatív otitis elkerülése

 „házi” bekevert oldatok fenntartásra heti 1-2 alkalommal: 
Tris-EDTA+dexamethason, triamcinolon+szalicilsav, 
hydrocortisone-aceponate

 Malassezia túlszaporodás ellen: cerumen oldás fontossága 

Fülgyulladások kezeléséről se feledkezzünk meg!

 Citológia mindig szükséges mit kezelünk? 
(prognózis)

 Terápia folyamatos kontrollja, felülvizsgálata



Samponos fürdetés, hidratáló-bőrlágyító 
hatóanyagok használata

 Heveny és krónikus-fenntartó terápiánál is fontos szerep!

 Cél: hidratálni a bőrt (transepidermalis vízvesztés 
csökkentése)  csökkenti a viszketésérzetet

 Eltávolítja a felületi szennyeződéseket, polleneket, 
szövettörmeléket+ nyugtatja a bőrt - nagyon fontos!

 Önmagában maximum enyhülés elérése heveny 
fellángolásoknál, adjuvánsként+fenntartó tarápiaként
használat!

 Lipidek, komplex cukrok, antiszeptikus komponensek  enyhe 
CAD esetében jó lehet, mérsékelt viszketés-csillapító hatás

 Fitoszfongozin: antimikrobiális, gyulladáscsökkentő és lipid-barrier
javító hatás

 Hidrolizált zabfehérje, lanolin, glicerin: bőrnyugtatás, viszketéscsill.

 A fürdetés intenzitása és frekvenciája lehet a kulcs…

 Kombinációs lehetőségek kihasználása!

Atópia kezelés
2. Bőrfelszín egyensúlyának javítása, bőr-szőrtakaró higiénia javítása 



Esszenciális per os zsírsav kiegészítés- hosszú távú, proaktív terápiaként!!

 Minimum 2 hónap hatásidő!! akut fellángolásnál nem lesz hatékony!

 Monoterápiaként önmagukban nem alkalmasak, de kiegészítő terápiakánt 
csökkenthetik a viszketésérzetet csökkentik

 Str.corneum intercellularis lipidrétegének stabilizálása, szőrminőség javulása

 Magasabb omega 6 zsírsav (5-10x)-omega 3 zsírsav arány: gyulladáscsillapító hatás 

 Dozírozás…? Ajánlott adag többszöröse (akár 4-5x) javasolható

 GLK spóroló hatásuk lehet!

 Hosszú távon adhatók

 Speciális, magasabb EFA tartalmú tápok is hatékonyak lehetnek

 Topikális EFA-tartalmú készítmények:

 Str.corneum barrier defektusainak normalizálása

 Könnyű használat (heti 1-2x)

 Adjuváns terápiaként hatékonyabb lehet

Atópia kezelés
2. Bőrfelszín egyensúlyának javítása, bőr-barrier helyreállítására törekvés



Helyi glükokortikoid kezelés

 Akut és krónikus-fenntartó terápiában is helye lehet!

 Kifejezetten jó hatékonyság lehet- jó gyulladáscsökkentő és viszketés-csillapító 
hatás

 Bizonyított: hidrokortizon-aceponát spray, triamcinolon

 Hidrokortizon-aceponát: inaktív molekulává metabolizálódik szisztémás hatás alig

 Mometazon, prednicarbate, betametazon, dexametazon

 Főleg lokális, kisebb felületek kezeléséhez, rövidebb ideig csak 

 Alkalmazás gyakorisága és hossza a beteg tüneteinek súlyosságától függően

 Tünetek stabilizálódásáig naponta 1-2x

 Majd csökkentett gyakorisággal

 Egyéb hatóanyagok, kombinált készítmények (+fuzidinsav, mupirocin, gomba 
ellenes hatóanyagok)  antimikrobiális hatás kihasználása

 Helyi mellékhatások tartós használat esetén: bőr-atrófia (hónalj, lágyék!), 
comedonok, bőrszakadékonyság, calcinosis cutis, felületes follicularis cysták
keletkezése

Atópia kezelés
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Fenntartásra, visszaesések megelőzésére: 
• hidrokortizon-acepontát spray használata 2 

egymást követő napon/ hét a korábban 
érintett bőrterületekre 

•  visszaesés késleltetése

Hetente 2 egymást követő napon



Helyi tacrolimus, pimecrolimus

 jó hatékonyság, kevesebb mellékhatás, de lassabb hatás-kialakulás  akut 
fellángolásnál nem javasolt, fenntartásra jó lehet

 Kezdetben naponta 2x, majd tünetek javulásával csökkenthető a gyakoriság

 Helyi szteroidos kezelések mellékhatásainak megelőzésére-csökkentésére, bőr-
atrófia esetén

 Pododermatitis fenntartó terápia

 Esetenként magasabb ár, nehezebb beszerezhetőség (hiánycikk…)

Atópia kezelés
3. Gyógyszeres terápiás lehetőségek- viszketéscsillapítás, tünetek enyhítése
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Szisztémás glükokortikoid kezelés
 Reaktív terápia leghatékonyabb szere! 

 Széles és komplex hatás-spektrum  legtöbb mellékhatás is!

 Gyulladásos kaszkád számos pontján beavatkozás

 Gyors hatás, gyors javulás várható a legtöbb esetben!

 Ha nem mi akadályozza a hatást….?

 Rövid ideig használjuk, remisszió elérése legyen a cél

 Prednisone, prednisolone, metil-prednisolone

 0.5 mg/kg napi 1-2x (1 max 2 hét) javulás esetén fokozatos csökkentés 
(3-7 naponta), legkisebb hatékony dózisra törekvés (0.5mg/kg 
másnaponta 1x)

 Nagyobb kutyáknak ált.kisebb dózis (0.5mg/kg) is elegendő lehet

 Számos mellékhatás: PU, PD, PP, hepatopathia, DM, HAC, szisztémás 
hatások

 Számos kontraindikáció: cukorbetegség, bakteriális vagy vírusos 
fertőzések, demodicosis stb.

 Oltások hatékonyságát befolyásolhatja dózistól függően (veszettség, PI)

 IDST előtt 3-4 hét felfüggesztés

 Rendszeres monitorozás!

 klinikai vizsg., vérkép, biokémia, vizeletvizsgálat, másodlagos bőrfertőzések, 
dermatophytosis, demodex kontrollja!

Miért használjuk?
 Széles és komplex hatás-spektrum  gyors és potens javulás 

igen rövid idő alatt  remisszió elérése rövid idő alatt

 Szinte minden egyed reagál rá (de MH-ok és súlyosságuk 
különbözhet) – ha mégnem diagnózis..? Háttérokok?

 Olcsó…

Mikor használjuk?
 Akut fellángolásoknál pár hetes időtartamig, mellékhatásoktól 

és egyedtől függően

 Legpotensebben csökkenti a krónikus bőrtüneteket: 
lichenifikáció, hyperplasia

 krónikus, beszűkült, hyperplasiás-fekélyes hallójáratok 
kezelésének elmaradhatatlan szere!

 Pododermatitis esetén- súlyosabb gyulladásos folyamatok

 Hosszabb távon- ha anyagiak mást nem tesznek lehetővé

 Kombinációs terápiák használata, legkisebb hatékony dózisra törekvés

 GLK spóroló készítmények használata

Mikor ne..?
 Hosszú távú alkalmazás hátrányai  mellékhatások, infekciók

 Kontraindikáló betegségek esetén: előzetes kivizsgálások 
fontossága!

 ASIT felépítő fázisa: max 2 naponta 0.5mg/kg



1 hónap

1 hét
2 hónap



Több hónap/ év
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Oclacitinib
 JAK-inhibitor, GLK-hoz képest kisebb terápiás sáv és 

hatásspektrum, kisebb gyulladáscsökkentő kapacitás

 Sok, de nem az összes pro-allergén és pruritogén citokin
gátlása 

 Akut fellángolásnál gyors és hatékony lehet

 Erős  és gyors viszketés-csillapító hatás+bőrtünetek javulása 
várható az esetek nagy részében

 0.4-0.6mg/kg naponta 2x 2 hétig, majd naponta 1x

 Kevés MH, nagyon jól tolerálják hosszabb távon is

 gastrointestinalis MH-ok kis számban, hematológiai 
eltérések kis számban, alsó húgyúti infekciók, hosszabb 
távon neoplasiák, bőrduzzanatok jelentkezhetnek

 Időszakos kontrollok itt is javasoltak (vérkép, biokémia, 
vizeletvizsgálat, klinikai kép)

 Oltást nem befolyásolja

 ASIT-ra nincs hatása, IDST-re nincs hatása

 Gyógyszerkölcsönhatás nem jellemző

Oclacitinib hátrányok
 kevesebb mellékhatás, de nem minden esetben 

kellőképpen potens… 

 Súlyosabb bőrtüneteknél lassabb hatás 
(viszketéscsillapítás>>bőrtünetek javulása)

 Súlyosabb vagy krónikus gyulladásos folyamatoknál 
kisebb hatékonyság

 Pododermatitis, hyperplasiás otitis externa, 
lichenifikált bőrfelületek

 Napi 1x-i csökkentésnél gyakori visszaesés, rebound-
effect

 Drága- ritkán lehet napi 1x-i adagolásnál lejjebb 
menni (fenntartás)

 Rövid felezési idő, másnaponkénti adagolás sokszor 
nem elegendő

 1 éves kor felett javasolt csak!

 Egyéb immunszupresszív szerekkel egyidejű alkalmazás 
nem javasolt (túlzott immunszupresszió lehetősége), 
de részleteiben még nem vizsgált… (ciklosporin)

 Daganatos kórképek esetén nem javasolt a 
használata

 Hosszabb távon bőrkinövések, papillomatosus
növedékek megjelenése



Minden év tavaszán és őszén….

Lucky
2016 ősz

4 hónap oclacitinib után 1 év oclacitinib után



Lokivetmab hátrányok
 Célzott target-citokin nem minden 

egyednél működik (komplex, több 
mediátoros gyulladásos kaszkád)

 Csak a viszketésre hat, a bőrtünetekre, 
gyulladásra nem!

 Aktív gyulladásos bőrtünetek esetén lassabb
hatás! 

 Önálló terápiaként sokszor nem elegendő a 
súlyosabb vagy komplikáltabb 
bőrgyulladások(krónikus otitis, 
pododermatitis, komplikált AD) jelenlétekor

 Gyulladáscsökkentő szerek elhagyása 
mellett 2 hónapon belül visszaesés 
monoterápia esetén

 fellángolás megelőzésre csak az esetek kb. 
negyedében alkalmas

 Drága (főleg nagytestűeknek+ ha önálló 
szerként nem elegendő…)

 4 (max 6) hetes, dózisfüggő hatástartam-
egyedi (súlyosabb bőrtünetek esetén 
kevesebb)- rendszeres ismétlés szükséges

Lokivetmab
 Monoklonális ellenanyag a viszketés fő interleukinja, az IL-31 

ellen

 Más citokinekre nincs hatásra  szűk, célzott aktivitási és 
hatás-spektrum

 Kutyákra specifikus ellenanyag macskának ne adjuk!

 Gyors és erős, elsősorban viszketéscsillapító hatás 

 Nagyon biztonságos, nagyon kevés mellékhatás, hatékony 
TÜNETI kezelés akár hosszabb távon is

 1 éves kor alatt is adható (nincs korbeli megkötés)

 Kényelmes applikáció, átlag 4 hetes hatás 

 Egyéb immunszupresszív szerekkel kombinálható
hatékonyság növelése

 Oltás hatékonyságot nem befolyásolja

 Egyéb konkurrens betegségek esetén is adható (demodex, 
DM., fertőzések stb…)

 Rendszeres laborkontroll nem szükséges

 Visszaesés megelőzésére alkalmas lehet enyhébb 
bőrtünetek esetén egyes esetekben

 1-2 mg/kg 4-(8) hetente- dózisfüggő hatástartam, hosszú 
felezési idő

Atópia kezelés
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Ciklosporin
 Régóta használatos hatóanyag AD kezelésében

 Calcineurin inhibitor, T-LC gátlás (számos citokin
termelődésére hatással)

  Potens széleskörű gyulladáscsökkentő 
hatásspektrum

 Bőr állapotának normalizálása másodlagos 
bőrfertőzések előfordulási gyakoriságának csökkentése

 GLK-hoz képest biztonságosabb, kevesebb mellékhatás

 Hosszú távú terápiaként kifejezetten jó hatékonyság a 
legtöbb esetben, jól tolerálják

 Súlyosabb bőrgyulladások esetén, krónikus gyulladás 
jelenlétekor is jól működik

 Pododermatitis, krónikus hyperplasiás otitis externa, 
lichenifikáció

 Dóziscsökkentés idővel lehetséges  gazdaságosabb 

 6 hónapos kortól már adható

 5mg/kg 4-6 hétig, utána próbálható 2 naponta vagy 
naponta csökkentett koncentrációval

 Éhgyomorra beadás, etetéstől 2 óra különbséggel

Ciklosporin hátrányok
 Lassú hatás-kialakulás  akut fellángolások 

kezelésére nem alkalmas!

 Gyakori gastrointestinalis mellékhatások (idővel 
hozzászokhatnak!)
 Hányás esetén adott dózis fagyasztása segíthet

 Drága kezelés nagytestűeknek – kezdetben…

 Kontraindikáció: súlyos fertőzéses állapotok, 
daganatos kórképek

 Rendszeres monitoring szükségessége: szájüreg is 
(gingivalis hyperplasia gyakori!), papillomatosus
növedékek megjelenése, túlzott karomnövekedés

 Számos gyógyszer-kölcsönhatás!
 Növeli CSP koncentrációt: cimetidin, ciprofloxacin, 

enrofloxacin, digoxin, konazolok, omeprazol, 
tacrolimus

 Csökkenti CSP koncentrációt (kompetitiív felszívódás): 
azatioprin, klindamicin, famotidin, fenobarbital, 
terbinafin, fenitoin

 Keserű, sokszor nehéz a beadás 

 Élő vakcina hatékonyságát befolyásolhatja

Atópia kezelés
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Girbegurba



Antihisztaminok
 Egyetlen mediátor (hisztamin-receptor komplex) 

blokkolása  szűk spektrum

 Egyedenként változó hatékonyság lehet, többfélét is 
kipróbálni akár…

 Heveny fellángolásokra legtöbbször nincs hatásuk 
(ilyenkor már megtörténik a HIS felszabadulás), krónikus 
esetekben kis hatékonyság (kb 20%-ban)??

 Inkább kombinációs terápiaként, fellángolás 
prevenciójára tartósan! adagolva (akár folyamatosan 
naponta javasolják)

 Szezon kezdete előtt pár héttel elkezdeni

 GLK spóroló hatásuk lehet (egyes antihisztaminoknak)

 Sokszor nem megfelelő dózis alkalmazása, nem 
megfelelő frekvenciával okozhat terápiás 
sikertelenséget

Atópia kezelés
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• Hidroxizin 1-2mg/kg napi 2x-3x
• Cetirizine 0.5-1mg/kg napi 1x
• Hidroxizin+klórfeniramin: napi 1tabl/ 10kg
• Klórfeniramin: 0.4mg/kg napi 3x
• Difenhidramin: 2-4mg/kg napi 3x
• Klemastin: 0.05mg/kg napi 2x
• Ciproheptadin: 0.1mg/kg napi 2x
• Dimetinden: 1-4mg/ kutya napi 1x
• Klórpiramin: 0.5-1mg/kg napi 1x
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Allergén-specifikus immunterápia 
(ASIT)

 Oktani terápiás lehetőség atópia kezelésében

 Mellékhatásmentes lehetőség! 40-70% siker-ráta lehet 
 Gyógyszeres kezelések csökkenthetők/ elhagyhatók (?)

 IDST-vel vagy szerológiával azonosított allergénekből készített 
növekvő koncentrációjú oldatsorok beadása sc/ sublingualisan/ 
intralymphaticusan

 Feltétele: IgE ellenanyagok jelenléte  azonosítható 
környezeti allergének;  ALD-nél nem alkalmazható

 Számos bizonytalanság, nincs egységes konszenzus: Kor? 
Allergének? Időbeli lefolyás?

 Mikor javasolt? 
 allergénekkel való érintkezést nem tudjuk kizárni

 Hatástalan vagy sok mellékhatással járó gyulladáscsökkentő 
terápia

 Szezonális vagy egész évben jelenlévő panaszok esetén is 
javasolt

 Ha beválik, ÉLETE VÉGÉIG LEGTÖBBSZÖR SZÜKSÉGES!!



Allergén-specifikus immunterápia (ASIT) 
 Normál idejű terápia elbírálásához: 12 hónap várakozás 

szükséges! („rush terápia” gyorsabb lehet…)

 Nincs elfogadott terápiás protokoll: injekciók beadásának 
időpontja, gyakorisága és mennyisége egyedhez igazított kellene, 
hogy legyen

 Allergének „válogatása”: kórelőzményhez, egyedhez igazítva

 Poratka, pollen, penész allergének külön- ne keverjük 
(proteázok jelenléte rontja a hatékonyságot)

 Mellékhatások: beadás helyén fokozott viszketés, nagyobb 
koncentrációk mellett viszketés-tünetek romlása, anaphylaxia?

 Mellette sokszor gyulladáscsökkentő terápia szükséges  a 
megfelelő életminőség fenntartásához

 Bevezető időszakban, ha lehet: antihisztaminok, EFA, 
samponok, oclacitinib, lokivetmab (3-6 hónap)

 Prednisolon: max 0.5mg/kg 2 naponta adható - egyedi 
megítélés

Atópia kezelés
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Rekombináns interferonok (nem specifikus immunterápia)
 Rekombináns kutya interferon gamma 5000-10000U/kg 3x/ hét 4 hétig, majd 

heti 1x sc. jó lehet AD kezelésre

 Rekombináns macska interferon omega szájon át:1-5 millió U 3x hetente 4 
hétig majd havonta 1x beadva csökkentheti a viszketést és a bőrtünetek 
súlyosságát
 Heterológ fehérje  immunválasz ellene csökkentheti idővel a hatékonyságot..?

 Biztonságos, kevés mellékhatás

Egyéb alternatív terápiás lehetőségek
 Pentoxyfillin: 20mg/kg napi 3x+ EFA: bőrtünetek javulása, pruritus csökkenése

 E-vitamin kiegészítés: 8.1NE/ kg naponta 1x 8 hétig javította a mérséklet 
tünetekkel bíró CAD-os kutyák állapotát (IgE termelődés csökken)+antioxidáns 
hatás hatás

 Masitinib: 12.5mg/kg napi 1x; krónikus esetben jó lehet, de drága és súlyos 
vese-eredetű mellékhatások lehetnek

 D-vitamin (kolekalciferol) kiegészítés: 300-700-1400IU/kg- ígéretes 8 hetes 
periódusban adagolva- vár ionizált kálcium-szint kontrollja!

 Palmitoylethanolamid: bioaktív lipid endocannabinoid-jellegű összetevő-
10.9mg/kg/ nap 8 hétig- jelentősen csökkentette a klinikai tüneteket és a 
pruritust- ígéretes lehetőség!

Atópia kezelés
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Bőr mikrobiom szerepe
 Bakteriális16S RNS gén szekvenálásával nagyon diverz, 

egyedenként és vizsgált bőrterületenként is változatos 
bőrfelületi mikrobiota populáció

 Egészséges vs atópiás kutyák bőrének mikrobiom-
diverzitásában jelentős különbségek
 AD-ben a mikrobiom-diverzitás bizonyíthatóan kisebb

 Atópiás kutyákban Staphylococcus pseudointermedius
(+Corynebacteriumok) túlsúlya a fellángolásoknál mikrobiális 
dysbiosis a felületen  felelős lehet a tünetek és fellángolások 
súlyosbodásáért

 Az antimikrobiális kezelések segíthetnek visszaállítani és 
növelni a diverzitást, csökkenteni a patogén 
Staph.pseudointermedius előfordulást

 Újabb terápiás módszerek kifejlesztése folyamatban, mely 
segíti visszaállítani a mikrobiom diverzitást és csökkenteni a 
patogén baktériumok fokozott jelenlétét
 Tindallizált Lactobacillus rhamnosus és Lactobacillus reuteri- spray 

formában

 4 hétig naponta 1x-i bőrre való applikáció jelentősen csökkentette 
a klinikai tüneteket és a viszketés mértékét

 Mellékhatásmentes kezelési lehetőség

Atópia kezelés
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A bőr-bél-tengely („skin-gut axis”) és bélbeli

mikrobiom hatása az atópiás dermatitisre
 A bélben élő mikroorganizmusok és metabolitjaik képesek 

befolyásolni a bőr fiziológiáját

 egyes dermatológiai problémák összefüggésbe hozhatók a bélbeli
dysbiosis kialakulásával

 Bélbeli mikrobioták stresszhatásra neurotranszmittereket termelnek, 
melyek szintén befolyásolják a bőr állapotát

 Neutrotranszmitter  vérpálya  szisztémás keringés és szisztémás 
hatások kialakulása

 Mikrobiota diverzitás AD-ban szenvedő kutyákban itt is szegényebb

 Szisztémás AB használat ronthat a helyzeten (enteralis dysbiosis) és 
növelheti az AD kialakulásának kockázatát

 A bél mikrobiota populációjának módosítása terápiás opció lehet 
az AD kezelésében? 

  mikrobiális diverzitás visszaállítása  fellángolások csökkentése

 Probiotikumok használata: gyulladást megelőző immun-reaktivitásra 
befolyás, gyulladáscsökkentő hatású metabolitok szintetizálása

 Lactobacillus caesi var.rhamnosus, Bifidobacterium animalis, 
Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium breve

  enyhítették a pruritust és javították a felnőtt AD-ben szenvedő 
betegek életminőségét

 Mellékhatásmentes kezelési lehetőség
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Klinikai tünetek
küszöbszintje

Reaktív terápia Proaktív terápia

Oclacitinib

+Antimikrobiális terápia

GLK per os >>+helyi GLK

GLK helyileg heti 2x>>GLK per os

Oclacitinib

Ciklosporin

Lokivetmab

+Antimikrobiális terápia

+Bőr-barrier védelme

+Antihisztaminok, alternatív kezelési módszerek
(Lokivetmab)

+ASIT

+Allergének kerülése
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2018. augusztus

• 8 éves korban kezdődő panaszok, ivaros am.staff
• Gerincvonal mentén foltokban szőrhullás
• PI: 7/10
• 1. állatorvos: pyoderma gyanú
• Bőrkaparék: MSSP- ismeretlen AB kezelés többször 

1-3 hetes időintervallumokban  javult, de nem 
tökéletes…

• AB elhagyás után gyors visszaesés

2018. november

• Hirtelen pár nap alatt „puklik” az oldalán
• 2. állatorvos: allergiára gyanakodott
• 3 hetes leszálló dózisú szteroid kúra
• Helyileg klórhexidin+mikonazol sampon
• Javult, de csökkentésnél visszaesés
•  oclacitinib felírása: 10 napra
• Tökéletes lett!
• Oclacitinib 10 nap vége: visszaesés, foltokban szőrhullás, „puklik”
• Gazdi kereskedelmi hypoall.tápra+Humacra váltott  3-4 hét alatt 

nyugalom januárig
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2019. január-május

• 3. állatorvos: kiterjedtebb, más jellegű panaszok 
a korábbi érintettségen túl

• Inguinalis területek, hónalj, lábvégek, talpi rész 
érintettség

• Bőrkaparék: M. canis- Biocan M 
vakcina+immunerősítés részleges javulás, 
hullámzó tünetek

• Májusban még mindig tart…
• Ismételt bőrkaparék: még mindig M. canis!

• Ketokonazol per os+ enilkonazolos fürdetés
• Tünetek alig mozdulnak!

• + conjunctivitis – szteroidos szemcseppre javult
• + fülkagylók belső részén is göbök



Tyson esete Bőrgyógyászati vizsgálat 2019. május vége



 Kórelőzmény alapján: 

 augusztustól májusig változatos hullámzó tünetek

 Fellángolások: november, január májusig; nyugalom: december?

 Antibiotikumra részben reszponzív+ MSSP  pyoderma

 Szteroidra reszponzív  immunológiai folyamatra gyanú

 Oclacitinibre gyógyulás: atópia-allergodermatitis gyanú

 Fungicid terápiára részben javulás  valid bőrkaparék eredmény…? Malassezia kóroki szerepe?

 Etetés szerepe?: tápváltás+ immunerősítés  javulás 4-6 hétig

 Fizikális vizsgálat alapján:

 Citológia fontossága! Lenyomati mintában coccusok nagy számban, lábvégről malassezia+  pyoderma, 
lábvégen Malassezia dermatitis

 Akut tünetek (fülkagyló, állcsúcs, mellkas alsó része)+ átmeneti-krónikus tünetek (ágyék, hónalj, törzs, 
lábvégek), folliculitis+ conjunctivitis

 Lokalizációs pontok: lábvégek, fülkagylók belső része, hónalj, lágyék, állcsúcs, törzs gerincvonal+mellkas

 Favrot-kritériumok+ kórelőzmény alapján atópia valószínűsíthető

  Megkezdett terápia: 

 Ketokonazol bőrkaparék eredményéig

 Staph.szám csökkentése: Antibiózis: amox+klav per os + Fürdetés 2-3 naponta: klórhexidin+mikonazol, utána 
bőrnyugtató és hidratáló sampon

 Viszketéscsillapításra: antihisztamin: hidroxizin tart. tabletta

 Helyileg: hydrocortisone, natamycin, neomycin tartalmú krém napi 2x

 Diéta: egyelőre marad, de eliminációs 8-12 hét mindenképpen javasolt provokációval, probiotikum maradt

 Parazita-kontroll: fluralaner tart.tabletta, Dirofilaria szűrés negatív milbemycin-oxim tart.tabletta 28 
naponta
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Favrot-kritériumok
• 3 éves kor alatti 

megjelenés
• Többnyire bent tartott 

(lakás)
• GLK reszponzív pruritus
• Jelentkezéskor bőrtünet 

nélküli pruritus
• Érintett mellső végtag
• Érintett fülkagyló
• Nem érintett fülszélek
• Nem érintett dorso-

lumbaris terület



Tyson esete  1 héttel később

 Bőrkaparék eredmény alapján amox+klav folytatása

 Tünetek jelentős javulása

 Ketokonazolt elhagytuk

 Helyi kezelés maradt (fürdetés+ krém)

 2 hetes kontroll:

 Citológiában jelentős javulás: coccus +, malassezia elvétve

 Antibiózis folytatása

 Oclacitinib kezdése



 Oclacitinib mellett javuló tünetek

 Fenntartó terápia: fürdetés hetente 1x klórhexidin tartalmú 
samponnal, majd hidratáló samponnal

 2019. szeptember: vérképben csökkenő fvs szám, enyhe neutro-és  
lymphopenia

 2019. november: további csökkenés  oclacitinib felfüggesztése

 2019 november vége: Lokivetmab injekció mellett 2 hét alatt 
visszaesés…

 Ismételt Staphylococcus pyoderma: 
 Fürdetés és helyi kezelés gyakoriságának növelése

 EFA tartalmú spot on heti 2x + diéta szigorítási javaslat

 Antihisztamin tovább folyamatosan, preventíven

 Allergiateszt vérvétel: poratka (D. farinae, Malassezia)  ASIT kezdése

 Tünetek csökkentésére ciklosporin indítása a vérkép stabilizálódását 
követően

 2019. december: ciklosporin indítása 5mg/kg adagban napi 1x
 1 hét után colitis tünetei, véres nyálkás gyakori bélsárürítés- vérvétellel 

nincs eltérés

 Dóziscsökkentés  tünetek nem enyhültek  leállás

 CÉL: ASIT kezdésre fenntartó terápia, nyugalomban lévő bőrtünetek
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 GI tünetek megnyugvása után ciklosporin fokozatos 
újraindítása 1mg/kg-ról 5 naponta emeléssel  5mg/kg-nál újra 
colitis tünetei

  szünet, palliatív terápia, probiotikum folyamatosan

 Bőrtünetek újra kiújultak ciklosporin szünetében: folliculitis, 
foltokban alopecia

 Terápia újragondolása:

 Oclacitinib szedése mellett fvs.szám csökkenés

 Lokivetmab mellett visszaesés

 Ciklosporin normál adag mellett mellett colitis

 ASIT oldatsor érkezése még pár hét

  prednisolon kezdése 1mg/kg a tünetek csökkenéséig, majd 
fokozatos csökkentés fenntartó 2 naponta 0.5mg/kg

 + egyéb kiegészítő terápiák: lazacolaj, szigorúbb hypoallergén
diéta, EFA-tartalmú spot on heti 2x

 Másnaponkénti 0.5mg/kg dózis mellett kb 70%-os állapot, 
csökkentésnél visszaesés
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 2020. február: ASIT kezdésére
 Szteroid minél gyorsabb elhagyása a cél (max 0.5mg/kg másnaponta

indukciós fázisban rövid ideig engedélyezett)

 Ciklosporin próba újra: 3 hét alatt fokozatosan 3.5mg/kg adagig nincs 
mellékhatás

 2020.április közepe: 
 prednisolon teljesen elhagyható, nincs bőrtünet, nincs mellékhatás

 Ciklosporin 3.5mg/kg naponta, antihisztamin kiegészítés naponta

 Poratka gyérítés, több kinti séta

 Parazita elleni védekezés: afoxolaner+milbemycin-oxim, 3 havonta 
prazikvantel tartalmú féreghajtó is

 Bőrbarrier védelme: lazacolaj+EFA-tartalmú spot on hetente 1x

 Szőr-bőr higiénia fenntartása, mikrobiom védelme: samponos fürdetés 
felváltva bőrnyugtató+ antimikrobiális sampon hetente/ 2 hetente

 2020.május: 
 ASIT folyamatban, havonta 1 injekció fenntartásként

 Továbbra sincs bőrtünet, visszaesés

 Ciklosporin 2 naponta 3.5mg/kg adagban – nehezen tudják beadni

 Lactobacillus tartalmú spray próba folyamatban naponta 1x hajlatok 
területére

 + minden korábbi betartása!
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Tanulságok az atópia kezelésével kapcsolatban
 Komplex patomechanizmus komplex terápia szükségessége

 Monoterápiák önmagukban nem elegek a sikeres hosszú távú menedzsmenthez 
  kombinációs terápiák alkalmazása, terápiás elvek követése, adjuváns terápiák 

használata

 ASIT felajánlása  gyógyszeres kezelés csökkenthető-elhagyható (?)

 Parazitairtás fontossága, fellángolást okozó faktorok azonosítását követően azok konzekvens 
kerülése!

 Szakirodalomban legtöbbször nem találunk pontos leírást a helyes kezelésről, csak elveket 
 kísérletezés terápiák között, minden állatnál és tulajdonosnál más és más

 Terápiák egyedre szabása, mellékhatások közötti egyensúlyozás

 Terápia szükség szerinti felülbírálata, korrigálása idővel legtöbbször változtatás 
szükségessége

 Hirtelen romlások mögött háttérokok kutatása!

 Citológia! Másodlagos bőrfertőzések detektálásnak egyszerű és azonnali módja 
fellángolások, romlások mögött legtöbbször ezt keressük!

 Rendszeres laborkontrollok!

 Szűrések fontossága

 Folyamatos kommunikáció, folyamatos (újra)gondolkozás kiemelt jelentősége! - 10 perces 
vizetekkel nehéz terápiás kudarcok, betegvesztés egyik legfőbb oka

 Kiadott, előre megírt tájékoztatók segíthetnek



Köszönöm a figyelmet!


