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Mi alapozza meg a helyes terápiát?

Tudás, friss ismeretanyag, tapasztalat, türelem, 
kommunikáció, idő- és energiarászánás, 
tulajdonos-, beteg stb.



Mi alapozza meg a sikeres terápiát?

És az adott bakteriális fertőzés-, a 
primer kórképek  intenzitása, 
valamint a beteg állapota, 
immunrendszerének állapota, 
gyógykezelhetősége stb.



Bevezetés

Diagnózis

Terápia

Prevenció



Bevezetés



Egy kis történelem – „velünk élő”

 Az észak-afrikai beduinok legalább ezer éve készítenek 
gyógykenőcsöt a szamarak hámján keletkezett penészből.

 Alexander Fleming skót bakteriológus és immunológus, 
felfedezte az antibakteriális lizozim enzimet, s 1928-ban a 
londoni St. Mary kórházban vette észre, hogy a Staphylococcus
- tenyészetébe került kékes-zöldes penész szennyeződés 
körül a baktériumok nem növekednek.

 1960-as években már MRS törzsek az embergyógyászatban, a 
múlt évtized óta jelentős az állatorvosi praxisban

 XXI.sz.: minden Staphylococcus spp. ki tud alakítani 
valamilyen rezisztenciát



Egy kis történelem – „velünk élő”

 Mára már a Staphylococcus genus az összes antibiotikum 
elleni rezisztencia-mechanizmussal, ami a klinikai 
gyakorlatban előfordulhat- rendelkezik 

 A lappangó veszély: a legkevésbé patogén (leginkább a 
CoNS) törzsek is rejtenek, hordoznak rezisztencia-
determinánsokat és mintegy rezervoárként szolgálnak: 
bármikor átadhatják az információikat sokkal erősebben 
patogén törzseknek

 Állatorvosi vonalon leginkább a Staphylococcus
pseudintermedius, a S. aureus és a S. schleiferi
baktériumokban eszkalálódott a rezisztencia elterjedése



 Publikált „guideline”-ok
 Embergyógyászatban: 2005; 2014 

(általában a fertőzések kezelésére); 
2011: MRSA

 Állatgyógyászatban:

 kutya pyoderma: 2013

 felületes folliculitis: 2014-ben 
jelent meg

MRS: 2017

 EPRUMA (European Platform for the 
Responsible Use of Medicines in 
Animals) 2018

EPRUMA mottója:
„Use them: as little as

possible, and as much as
necessary!”

 FECAVA / BSAVA guidelines



Terminus technicusok
 „Multidrug” (=multidrog)-rezisztens törzs (MDR):
 Amennyiben egy MRS törzs legalább még két másik antibiotikum-csoport ellen is 

rezisztens
 „Extensively” drug rezisztens törzs (XDR): 
 Amennyiben az MRS törzs egy antibiotikumra sem érzékeny, vagy maximum 2 

antibiotikum-osztályra érzékeny
 „Pan-drug” rezisztens (PDR): amennyiben az MRS törzs egy 

antibiotikumra sem érzékeny
 „Methicillin-rezisztens Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)
 „Methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA)
 „Extended-spectrum β-lactamase” (ESBLs) termelő Gram-negatív 

baktériumok
 „MultiDrug-Resistant gram negative rods” (MDR GNR): Pseudomonas

aeruginosa, Escherichia coli stb.



Az antibiotikum-rezisztencia

1. Intrinsic: genus (faj) / species (fajta) –specifikus

Impermeabilitás, efflux, enzimatikus destrukció, biofilm-képzés
 (pl. Pseudomonas spp. genetikailag rezisztensek: benzylpenicillinekre, első – és 

másodgenerációs cefalosporinokra, glikopeptidekre, fuzidinsavra, macrolidokra, 
linkosamidokra, rifampicinre, trimetoprimre, tetracyclinre; MSSP/MRSP is tud biofilmet
képezni)

2. Szerzett rezisztencia: strain (törzs) –specifikus

A különböző baktériumokban fennálló rezisztencia-mechanizmusok 
széles választéka 

Pl. Staphylococcus pseudintermedius CC71 (Clonal Complex)

 faj fajta törzs
„Híres” törzsek: MRSA CC398; MRSP CC258  



Az antibiotikum-rezisztencia



Az antibiotikum-rezisztencia mechanizmusai



Meticillin-rezisztencia:
 Meticillin: félszintetikus, penicillináznak ellenáló penicillin, amit abból a célból 

fejlesztetek ki, hogy a staphylococcus-penicillináz által mediált penicillin-rezisztenciát 
kijátssza

 Penicillináz: bakteriális enzim, ami deaktiválja mind a természetes penicillineket (G, V) 
és az aminopenicillineket is (ampicillin, amoxicillin) a β-laktám antibiotikumok 
alapszerkezetének megtörésével

 Röviddel a meticillin bevezetése után a S. aureus a mecA gén „megszerzésével” (amely 
egy specifikus penicillin-kötő fehérjét (PBP2a kódol), rezisztenciát alakított ki az összes 
β-laktám antibiotikum ellen, beleértve a cefalosporinokat is

 S bár már többé nem használják a meticillint, mégis a cefalosporinok felfedezése óta a 
„meticillin-rezisztens” jelző fennmaradt az összes olyan törzsre, amely rezisztens a β-
laktámokra (kivéve a legújabb generációs cefalosporinokat, melyeket célzottan MRSA-
fertőzésre fejlesztettek ki (pl. ceftralorine)

 Az MRS törzsek gyakran alakítanak ki korezisztenciát bármelyik kombinációban egyéb 
antibiotikum ellen (úgy mint: aminglikozidok, fluorokinolonok, lincosamidok, macrolidok, 
tetraciklinek, potenciált szulfonamidok, klóramfenikol és rifampicin).



Az MRSP– hordozás és fertőzés rizikó-faktorai
(dr Lajos Zoltán képei)

Hordozás: 50%-ban 6 hónapon túl, de 50% 12 hónapon belül negatív!

 Sokszor intermittáló pozitivitás, annál hosszabban, minél hosszabban 
kapja a nem megfelelő antibitoikumot

Hospitalizációval öszefüggésbe hozható, állatorvosi vizitek száma

Antibiotikumok alkalmazása → szelekciós nyomás

Β-laktámok/ cefalosporinok túlzott, nem megfelelően adagolt használata

Clindamycin túlzott, nem megfelelően adagolt használata

Fluorokinolonok túlzott, nem megfelelően adagolt használata

Glükokortikoidok túlzott, nem megfelelően adagolt használata



Az MRSA –fertőzés 
arányos…

 A megelőző antibotikum-
kúrák számával

 Az állatorvosi látogatások 
nap-számával

 A sebészeti 
implantátumok 
jelenlétével (MRSP is)

(M. Linek ábrája)



Mi újság itthon?
2012 MRSP-felmérés (dr Lajos Zoltán és dr Kovács Flóra)



 Rezisztens törzsek aránya:  3.99%

 Összes S. pseudintermedius :  6170 db

 MRSP: 246 db

MRSP itthon 2012 (dr Lajos Zoltán és dr Kovács Flóra)



 Rezisztencia-
növekedés

 2008: 0.78%

 2009: 1.10%

 2010: 4.88%

 2011: 5.55%

 2012: 6.10%

MRSP itthon (dr Lajos Zoltán és dr Kovács Flóra)



 Minták szerinti megoszlás
S.p. MRSP Százalék

bőrkaparék 3645 65 1,78%

fülváladék 1521 35 2,30%

felszíni sebváladék 201 45 22,39%

kötőhártya váladék 176 12 6,82%

orrváladék 119 21 17,65%

vizelet 92 10 10,87%

tályog 90 13 14,44%

sipoly 52 10 19,23%

műtéti punctatum 48 18 37,50%

ízületi punctatum 19 6 31,58%

egyéb 207 11 5,31%

MRSP itthon 2012 (dr Lajos Zoltán és dr Kovács Flóra)



Összes MRSP Bőr eredetű MRSP

Érzékenység % Rezisztencia % Érzékenység % Rezisztencia % 

Eritromicin 1,54 98,46 2,45 97,55

Klindamicin 3,08 96,92 4,07 95,93

Fluorokinolonok 21,54 78,46 13,01 86,99

Gentamicin 6,15 93,85 4,08 95,92

Amikacin 87,23 12,77 89,73 10,27

Szulfametoxazol/
Trimetoprim

10,77 89,23 4,94 95,06

Tetraciklin 31,03 68,97 21,30 78,70

Kloramfenikol 81,82 18,18 79,39 20,61

Rifampicin 100,00 0,00 98,28 1,72

Fuzidinsav 97,87 2,13 99,01 0,99

Mupirocin 100,00 0,00 100,00 0,00

Glikopeptidek 100,00 0,00 100,00 0,00

MRSP itthon 2012 (dr Lajos Zoltán és dr Kovács Flóra)



Duo-Bakt Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium
dr Lajos Zoltán (2015-2019)



A humán és az állatorvosi terminológia 

 SSTI („skin and soft tissue infection”) az embergyógyászatban 
használatos: az epidermis, dermis és subcutis mikróba-invázióra 
adott gyulladásos reakciója

 Állatgyógyászatban:

felületi-, felületes és mély pyoderma



Microbiota - mycobiota (<microbiom ←gén, genom, termék))
 Mikrobióta: meghatározott helyen jelenlévő mikroorganizmusok összessége 

(Milliárdnyi baktérium és gomba populációja a bőrön és a nylkhk-on)

 Mikrobiom: mikróbák összeségének genetikai állománya

 2 000 000 bakteriális gén (ember: 20 000 gén)

 DIVERZITÁS – az egyik fontos jellemzője
http://blogs.plos.org/everyone/2015/03/30/let-microbes-paw-print-doggy-skin-bacteria/ http://femsec.oxfordjournals.org/content/91/12/fiv139



A microbiom jelentősége

 Igazolt pyodermás atópiásokban, hogy a Staphylococcus

pseudintermedius megnövekedett mennyisége 

csökkenti a microbiom diverzitását, növeli a TEWL 

(TransEpidermal Water Loss”)-t és a pH-t

 →majd kezelésre (AB + AD-terápia) minden 

rendeződik



A Staphylococcus genus
 Gram-pozitív baktériumok

 Fakultatív anaerob coccusok

 Az emlősök és madarak normál bőr- és 
nyálkahártya mikrobiótájának
(mikroflórájának) tagja

 A kolonizáció forrása változó időben, de az 
első nagy: a születéskor: a maternális
staphylococcusokkal történő (amely 
elválasztás után akár hónapokon át 
fennmarad)

 Sokszor genetikailag eltérő Staphylococcus-
törzsek is lehetnek azonos állaton különböző 
testtájékokon

 A száj (illetve a perineum) a legállandóbb 
helyei a Staphylococcusok-hordozásnak

 Microbiom tanulmány alapján: a macskák 
orr nyálkahártya Staphylococcusai azonosak 
a vele egy háztartásban élő tulajdonos  
Staphylococcusaival



A Staphylococcus genus

Kolonizáció:

-önfenntartó a baktérium-populáció akkor is túlél, amikor nincs 
betegség

Hordozó: 

-sokszor általános értelemben használatos, amikor nem bizonyított 
longitudinális (időben egymás utáni) mintavétellel a kolonizáció

-ilyenkor az is lehet, hogy egy átmeneti gazdától vagy a 
környezetből mechanikailag jutott az egyedre (az „ottlakó” törzs  
biológiailag nem önfenntartó törzs)

(M. Linek ábrája)



A Staphylococcus genus

A S. aureus hordozása a humán orrnyálkahártyán: intermittáló vagy 
állandó (ha egyhetes különbséggel ugyanaz a törzs minimum CFU-val

A kutyákban még nincsenek hasonló szabályok, de a szájnyálkahártya
a legérzékenyebb egyszeri mintavételhez;

-és a száj- ill. perineum javasolt a longitudinális mintavételhez

Sokszor rövidéletű egy-egy törzs kolonizációja, ha egy dominánsabb 
törzs túlszaporodik, s „kitúrja” az eredeti törzset. Ugyanez történik, 
ha antibiotikum kezelésre egyik érzékeny, a másik nem, akkor a másik 
túlszaporodik.

Valahogy így terjedtek el az MRS törzsek az ember- és állat között is 
„laterálisan” v. „horizontálisan „

(M. Linek ábrája)



A Staphylococcus patogenitása és virulenciája

A Staphylococcus spp. kettős szerepe:

-egyrészt kommenzalisták

-másrészt opportunista patogének, súlyos fertőzéseket tudnak 
okozni

Probléma: ha szisztémás- vagy bőrbetegség miatt a bőr védekező 
mechanizmusai károsodnak→ bakteriális pyoderma és/vagy otitis
externa

Felületes pyoderma: az éppen ott lakó baktériumok szaporodnak túl

Mély lágyszöveti vagy egyéb szervi fertőzés úgy alakulhat ki, ha a 
testnyílásokon történik beszaporodás; mélyre terjedő sérülés, trauma 
vagy hematogén szóródás által.



A Staphylococcus patogenitása és virulenciája
A Staphylococcus spp. patogenitása alapvetően az általuk expresszált 
virulencia-faktoroktól függ:

adhezin: kötődés sejtekhez és az extracelluláris mátrixhoz

biofilm-képzés: megvédi a baktériumokat a szervezet immunrekaciójától

toxinok termelése:

citolitikus

exfoliatív

enterotoxinok

superantigén toxinok

és a gazda immunrendszerét „kijátszó” faktorok (pl. a plazma 
koagulációját előidéző faktor (koaguláz-fehérje (fibrin-alvadék az invázóhoz, 
tályogképződés); Willebrand-faktort kötő fehérje= a patogenitás-potenciál 
indikátora); 



A Staphylococcus patogenitása és virulenciája

A Staphylococcus spp. patogenitása alapvetően az általuk

expresszált virulencia-faktoroktól függ és NEM AZ ÁLTALUK

KIALAKÍTOTT ANTIMIKROBIÁLIS REZISZTENCIÁTÓL!!!

EGY REZISZTENS TÖRZS NEM FELTÉTLEN INVAZÍVABB ÉS

 GYULLADÁSKELTŐBB, MINT EGY ÉRZÉKENY TÖRZS!!!

SŐT, nincs „ingyen”, ha megszerez egy antimikrobiális-
rezisztencia-gént, pl. egyes MRSA törzseknél ilyenkor csökken a 
biofilm-képzés és a citolitikus toxinok termelése



Az állatorvoslásban releváns Staphylococcus spp.
(-gyakran MR és MDR expresszióval!)

Koaguláz pozitív staphylococcus-törzsek (CoPS)

-a leggyakrabban kórokozók

-a molekuláris karakterizáció alapján történetileg megváltozott 
filogenetikai struktúra, és nomenklatúra:

SIG (S. Intermedius Group: S.intermedius (2007-ig fő kórok), S. pseud-
intermedius, S. delphini), a primer kutya-macska fő kórokozója:
S.pseudintermedius

-Kutya kolonizáló: S.pseudintermedius (fő), S. aureus (ritkábban)

-Macska kolonizáló flóra változóbb: S.pseudintermedius / S. aureus

-koaguláz-variábilis: S. schleiferi – egyre többször izolálják

-mostanság egészséges macskában: S. hyicus (porcine exudatív
epidermitis vagy „greasy pig disease”)



Az állatorvoslásban releváns Staphylococcus spp.

Koaguláz negatív staphylococcus-törzsek (CoPS)
- S. schleiferi (CoNS és CoPS egyben)
- S. lugdunensis
- S. haemolyticus
- S. epidermidis

Sokszor nehéz eldönteni kórokozó szerepét, ilyenkor felmerül, hogy 
a CNU (colony forming unit) számára is rákérdezzünk! 
A CoNS kóroki szerepét egy másodlagos bőrtünetben vagy egy kontaminálódott 
testfelszín mintában a klinikai kórkép fényében kell interpretálni (sürgősségi 
jelleg, komorbiditás, antibiotikumra adott esetleges várható kóros reakció 
(„adverse reaction”); és az  egyéb, együtt-izolált baktériumok jellege).



A szervezet oldaláról – mi sérülhet?

 Védelem:

Mechanikai barrier

Veleszületett immunrendszer

 Szerzett immunválasz

pH

 Faggyúdugasz

 Stb.

 Az epidermális barrier lipidjei
is gátolják a mikróbákat

 Antimikrobiális Peptidek
(AMP)!

 keratinociták: β-defensin, 
cathelicidin – TLR, NLR

 AD: IL-13, IL-4→↓ defensin -
előállítás

És mikor? → pyoderma esetén



Diagnózis

(klinikai tünetek, citológiai, mikrobiológiai)



NINCS ELŐDLEGES PYODERMA

 Alapvető megközelítés lépései = mint MSS törzsek esetén

 1. A pyoderma formájának meghatározása a bőrtünetek és a 
citológiai vizsgálat alapján.

 2. Ha szükséges szisztémás AB, akkor mikrobiológiai vizsgálat

 3. A gyógykezelési forma (helyi/szisztémás), a gyógyszer 
minőségének, mennyiségének és a terápia időtartamának 
meghatározása = az adott pyoderma kezelése

 4. A pyoderma hátterének –az elsődleges kórkép - diagnózisa, 
gyógykezelése

 5. NYOMONKÖVETÉS



A pyoderma típusai, háttere, gyógykezelése
Típus Forma Lo-

kális
Szisztémás 
(antibiotikum)

Alap háttérok

felületi hot spot
intertrigo
BOG/MOG szindr.

+
+

-
-
-/+ (4 hét)

bolha (FAD)
bőrredő
allergoderm./endocrin

felületes mucocutan pyod
impetigo
folliculitis

+
+

-/+! (3hét)
--
-/+! (3hét)

túlérzékenységi reak.
elhanyagoltság
allergodermatitis, 
endocrinodermatop.

mély lokalizált
generelizált
(furunculosis
cellulitis)

+
+

(?-orrháti, acne)
+++!!!
(6+gyógyulásig+ 
2hét)

szőrtüsző-trauma
immunszuppresszió
(!+demodicosis)



A pyodermákban potenciálisan előforduló baktériumok

Festés Gram + Gram - Gram festéssel nem 
festődő baktériumok

Aerob Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.

Corynebacterium spp.
Listeria spp.

Bordetella spp.
Brucella spp.
Campylobacter spp.
Escherichia coli
Haemophilus spp.
Klebsiella spp.
Leptospira spp.
Neisseria spp.
Pasteurella spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.

Mycoplasma

Anaerob Actinomyces spp.
Bacteroides spp.
Clostridium spp.
Fusobacterium spp.

Borrelia (spirocheta) Mycoplasma

Intra-
celluláris

Ehrlichia Rickettsia
Chlamydia



A felületi és felületes pyoderma leggyakoribb kórokozói
(Gram könyv)

Staphylococcus spp. +++++ (>75%) BOG+Malassezia=MOG

Escherichia coli + (<10-20%) + Staphylococcus spp.

Pseudomonas aeruginosa + (<10-20%) + Staphylococcus spp.



A felületi pyoderma klinikuma

 Hot spot Intertrigo



A felületi pyoderma klinikuma

 BOG (Bacterial Overgrowth) szindr. /MOG (Microbial OverGrowth szindr.)



A felületes pyoderma klinikuma

 Impetigo Bullosus impetigo (GLK)



A felületes pyoderma klinikuma

 Mucocutan pyoderma



A felületes pyoderma klinikuma

Folliculitis – molyrágta alopecia rövidszőrűekben



A felületes pyoderma klinikuma

 Folliculitis – molyrágta alopecia rövidszőrűekben



A felületes pyoderma klinikuma

Folliculitis: dd?



A felületes pyoderma citológiája + bőrkaparék!!!



A felületes pyoderma klinikuma

 Epidermális collarette



A felületes pyoderma klinikuma

 Epidermális collarette



A felületes pyoderma klinikuma

 Epidermális collarette



A felületes pyoderma klinikuma



A felületi és felületes 
pyoderma citológiája



A mély pyoderma leggyakoribb kórokozói

MS Staphylococcus spp. +++++ (>60%) BOG+Malassezia=MOG

MR, MDR Staphylococcus spp. + (<10-20%) BOG+Malassezia=MOG

Pseudomonas aeruginosa + (<10-20%) + Staphylococcus spp.

Escherichia coli + (<10-20%) + Staphylococcus spp.



A mély pyoderma klinikuma





Callus pyoderma - Dante



A felületesből a mély pyoderma felé
- Kyra



A mély pyoderma (mintavétel citológiára, 
mikrobiológiai vizsgálatokra) - Kyra



A mély pyoderma klinikuma (vérhólyag, véres pörk!) - Kyra



A mély pyoderma klinikuma - Kyra



Kyra

________



Kyra



Kyra



Cellulitis
Aerob cellulitis Anaerob cellulitis

Muller&Kirk’s, 2013



Aerob cellulitis
(demodicosis+MRSP)



Aerob cellulitis (demodicosis+MRSP)



Cobra (MRSP)



Cobra (MRSP) – 5. nap



Cobra (MRSP) – 28. 
nap



Brooklyn



Brooklyn

Glükokortikoid

Hipoallergén eleség



Brooklyn



Ciprián cica



Ciprián cica

________



Ciprián cica



Marvel



Marvel



Marvel  → marbofloxacin 6 mg/ttkg

__________
________



Zoé

_________



A mély pyoderma citológiája



Terápia



Kezelési stratégia: minél kevesebb antibiotikum, 
szisztémásan csak rezisztenciavizsgálat alapján!
MSS-törzsek esetén az MRS megelőzése miatt, MRS-törzsek 
esetén a szűk antibiotikum-választék miatt és az MDR-
törzsek megelőzése végett

1. Helyi fertőtlenítő/normomicrobiom-hatású szerek rendszeres 
alkalmazása

-ha nem gyógyul →

2. Helyi fertőtlenítés és helyi antibiotikum-kenőcs/krém/oldat 
(mupirocin és fuzidinsav csak MRS-törzsekre!!!)

3. Helyi fertőtlenítés + szisztémás antibiotikum (tenyésztés alapján!)



Logikailag, ahol csak helyi kezelés kell MSS-
fertőzésnél, ott ugyanaz a helyzet MRS törzs esetén 
is, leszámítva azt, hogy a nagyágyúkkal helyileg
sem/közelről sem lövünk kismadárra!!! 
(lsd. mupirocin, fuzidinsav, klóramfenikol!)



Nagyágyúkkal szisztémásan csak nagy ellenfélre, 
a mély pyodermákra lövünk!



A pyoderma helyi kezelése:
fertőtlenítők >>> antibiotikumok

 Indikáció: mindig, de önállóan: felületi, felületes, esetleg a lokalizált 
mély pyoderma

 Kevés a kontrollált felmérés, de „evidence based” a 2-3% klórhexidin és 
a benzoil-peroxid samponok hatása volt megalapozott a bakteriális 
bőrfertőzésekben.

 Majd 200 MRSP izolátum in vitro értékei:

 Klórhexidin (≤16 μg/mL)

 Mikonazol (≤2 μg/mL)

 Fucidinsav (≤2 μg/mL)

 Mupirocin (≤0,5 μg/mL)

 Polimixin (≤4 μg/mL)

 3 állatokból származó MRSA tanulmány: a MIC-értékek legalább egy 
higítással magasabbak voltak, a fuzidinsavnál előrfordult 256 μg/mL!!!



Hillier és Lloyd ajánlása az antibiotikumok használatára 
(canine SBF) (2014)

(SBF=felületes bakteriális szőrtüszőgyulladás)



A pyoderma helyi kezelése – a klórhexidin

Önállóan MRSP felületes pyodermában hatékony volt 3 tanulmány 
szerint is (19/28; 14/14); vagy 2/ hét sampon + napi spray formula 
51/51 4 hét alatt ugyanolyan eredmény mint amoxicillin-klavulánsav
szisztémás alkalmazásával

Sajnos rezisztencia leírt (nemcsak a klórhexidinnél, hanem a 
mupirocinál és a fucidinsavnál is), növekvő MIC értékeket és a 
rezisztencia-géneket azonosították

Saját tapasztalat: elnyújtottabb a pyoderma gyógyulása

Termékek:



A pyoderma helyi kezelése – a mupirocin

Sajnos rezisztencia leírt (nemcsak a klórhexidinnél, hanem a 
mupirocinál és a fucidinsavnál is), növekvő MIC értékeket és a 
rezisztencia-géneket azonosították

Gram negatív pálcákra nem hat!



A pyoderma helyi kezelése – a fuzidinsav

Sajnos rezisztencia leírt (nemcsak a klórhexidinnél, hanem a 
mupirocinál és a fucidinsavnál is), növekvő MIC értékeket és a 
rezisztencia-géneket azonosították

Gram negatív pálcákra nem hat!

Termékek:+hidrokortizon vagy bethametason

Amikacin?



A pyoderma helyi kezelése – fertőtlenítők
(Gram Guidance for the rational use of antimicrobial, Ceva)

Klórhexidin 2-5% sampon / (hab)spray / törlőkendő (első vonalbeli)

Benzoil-peroxid 2,5% sampon (második vonalbeli)

Etil-laktát 10% sampon („limited clinical evidence”)

Triclosan („no clinical evidence”)

Hippoklórossav (HOCl) (nincs reziduális anyag, csak napi használatban)

Hipó 4% (hypo; NaClO) erős oxidálószer (naponta, 10-20%-os oldat, 
dermatophytosiban is!)

Benzalkónium-klorid („no clinical evidence”)

Orvosi méz (nem szabad mással keverni)

Povidin-jód (a polivinil-pirrolidon polimer jóddal alkotott komplexe, 
melyből a jód – alkalmazását követően – egy meghatározott ideig 
felszabadul 10 mg/ml szabad aktív jódot tartalmaz; cc./10%/1%)



A pyoderma helyi kezelése – alternatív

Manuka méz

Szinergista kombinációk pl. a biofilm legyőzésére

Jótékony baktériumokat (tindallizált
laktobacilusokat: Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus reuteri), növényi polifenolokat, 
Tamarindus indica kivonatot, alga kivonatokat 
tartalmazó külsőleges oldatos permet 



A pyoderma helyi kezelésének módja

Fertőtlenítő samponos lemosás heti kétszer (generalizált tünet 
esetén egész test, lokalizált esetén csak helyileg)

Naponta fertőtlenítő gél, spray, krém, habspary („mousse”), 
törlőkendő

Ha 3 hét után sincs javulás:

a helyi elváltozásnál → antibiotikum tartalmú kenőcs

kiterjedt, generalizált elváltozásnál → szisztémás antibiotikum



A mély pyoderma leggyakoribb kórokozói és 
gyógykezelése (első-, második-, harmad-vonalbeli, tilos)

MS Staphylococcus spp. +++++ (>60%)

-amoxicillin-klavulánsav; cefalexin/cefadroxil; (klindamicin; cefovecin)

MR, MDR Staphylococcus spp. + (<10-20%)

-trimetoprim-szulfonamid; doxycyclin/minocyclin; marbofloxacin/enrofloxacin; 
pradofloxacin; rifampicin; klóramfenikol/ flórfenikol; gentamicin; amikacin;

Pseudomonas aeruginosa + (<10-20%) + Staphylococcus spp.

-marbofloxacin/enrofloxacin; gentamicin; amikacin; ticarcillin-klavulánsav; imipenem

Escherichia coli + (<10-20%) + Staphylococcus spp.

- amoxicillin-klavulánsav; cefalexin/cefadroxil; trimetoprim-szulfonamid; cefocevin; 
marbofloxacin/enrofloxacin; pradofloxacin; rifampicin; aminoglycosid



A pyoderma szisztémás kezelése

 Indikáció: a generalizált mély pyoderma, a külső kezelésre 
nem reagáló felületes és a lokalizált mély pyoderma

 Megközelítés: MSS és MRS esetén teljesen hasonló:
 1. mély pyoderma és/vagy pálcika alakú fagocitált baktériumok a 

citológiai kenetben –esetén csak rezisztencia-vizsgálat alapján 
kezelünk szisztémásan!!!

 2. az antibiotikum-választáskor mindig az elsővonalbeli 
antibiotikumoktól haladunk a másod-, harmad vonalbeliek felé

 3. Az időtartam – nyomonkövetés! (felületes pyoderma esetén min. 
3 hét vagy 1 héttel a klinikai gyógyulás utánig, mély pyoderma
esetén min. 6 hét  vagy 2 héttel a klinikai gyógyulás utánig)

 4. mindig inkább túladagolni, felső javasolt adagot alkalmazni
 5. mindig kombinációban helyi kezeléssel (gyorsabb; környezeti 

kontamináció csökkentése; kisebb az esélye a kontakt módon 
történő továbbadásnak)



Az antibiotikum-terápia hossza

Nyomonkövetés!

Egyszerűbb, felületes pyodermánál
7 nappal a klinikai gyógyulás után

Komplikáltabb, mély pyodermánál
10-14 nappal a klinikai gyógyulás után



A pyoderma szisztémás kezelése
https://mbae.hu/szakmai-iranyelvek



https://mbae.hu/szakmai-iranyelvek



Hillier és Lloyd ajánlása az antibiotikumok használatára 
(canine SBF) (2014)

(SBF=felületes bakteriális szőrtüszőgyulladás)

 1. a háttérbetegség diagnózisa és terápiája

 2. bőrkaparék-mintavétellel a szőrtüszőatkásság (Demodex spp.) kizárása

 3. citológiai vizsgálat a bakteriális komponens igazolására

 4. ha csak lehet, fertőtlenítőszerek és/vagy helyi antimikróbiális szerek önálló 
használata javasolt; ha nem lehet, akkor is legalább kiegészítésként

 5. empírikus terápia megengedett:

 Nem visszaeső esetekben

 Visszaeső, de a megelőző terápiára reagáló esetekben

 6. ha nem reagál, CSAKIS rezisztencia-vizsgálat alapján szabad választani, és 
akkor is még az első vonalas antibiotikumok közül válasszunk, ha még 
valamelyikre érzékeny,

 7. ha nem érzékeny egyik első vonalasra sem, vagy nem tolerálja, vagy nem 
tudja a tulajdonos beadni, akkor második vonalbeli antibiotikum adandó!!!



Hillier és Lloyd ajánlása az antibiotikumok használatára 
(canine SBF) (2014)

(SBF=felületes bakteriális szőrtüszőgyulladás)



Az antibiotikumok fontossági sorrendje az emberi egészség 
szempontjából a WHO–klasszifikációjának alapján



ceva-gram.com



„Alulról-felfelé” – ha a hatékony (amire érzékeny a bármilyen 
baktériumtörzs) antibiotikum oldaláról nézzük (nincs benne az 
alap kórkép, alkalmazás, ár stb.) 
1.cefalexin, cefadroxil (2*25-30 mg/ttkg !!!)
 2. amoxicillin

3. amoxicillin-klavulánsav (2*20-25 mg/ttkg!!!)
4. cefpodoxim (1*10 mg/ttkg)

5. doxycyclin, (tetracyclin)
6. minocyclin

7. enrofloxacin
8. marbofloxacin

9. pradofloxacin
10. klóramfenikol

11. gentamicin
12. amikacin

13. rifampicin

Ami kimaradt I. vonalbeli:
-lincomycin
-trimethoprim-sulphonamid
-ometoprim-szulfonamid
(mellékhatások)
-clindamycin
(spórolás: idült, 
kötőszövetesedő
folyamatokra és MRS-re)
-cefovecin ((I.)/II.vonalbeli)
(spórolás applikációs 
bizonytalanság esetére)
-tetracyclin
(gyors rezisztencia!!!)
(-összes III./IV. vonalbeliek)



Nil nocere: probiotikum!!!!



 Lásd a Függelékben!



Doxycyclin, minocyclin
(topikálisan is)

 1. Doxycyclin 10 mg/kg/24 ó po
(2*5mg/kg/12 ó)

 2. Minocyclin 20 mg/kg/12 ó po

 3. Tetracyclin 15-20 mg/kg/8 ó po)

bakteriosztatikus, időfüggő

! Macskának vízzel, nedves eleséggel 
(nyelőcső-szűkület/oesophagitis, dysph.)

! Tejfogak elszínezése

! Fotoszenzitivitás

! Hepatotoxikus, vér-dyscrasia

! Csak jó vesefunkció mellett

! Vemhesnek nem szabad (magzatfejl.↓)

Indikációk:
1. Doxycyclin:
Gram-poz.: MSS, MRS, Streptococcus, 
Actinomyces, Bacillus anthracis, 
Clostridium perfringens, C. tetani, 
Listeri monocytogenes, Nocardia;
Gram-neg.: Bordetella, Brucella, 
Bartonella, Haemophilus, Pasteurella
multocida, Shigella, Ehrlichia és 
Yersinia pestis; Mycoplasma, 
spirocheták, Chlamydia, Rickettsia és 
Mycobacterium;
Egyéb indikációk: steril gyulladásos ill. immun-
mediált kórképek esetén!
2. Minocyclin:
nocardiosis és actinomycosis, a gyorsan 
növő Mycobacterium genus 81.3%-ban
Egyéb indikációk: steril gyulladásos ill. immun-
mediált kórképek esetén!



Fluorokinolonok (topikálisan is)

 Enrofloxacin 5-20 mg/ttkg/ 24 ó po
 (Atípúsos mikobakteriózis: 5–15 mg/ttkg/24 ó po)

 Macska: max 5 mg/ttkg/ 24 ó po

 Marbofloxacin 2,75-5,5 mg/ttkg/ 24 ó po
 (OE (P.ae.): 6-8 mg/ttkg/24 ó po!!!)
 Pradofloxacin 3 mg/ttkg/ 24 ó po
 Éhgyomorra
 Nagyon jó szöveti penetráció: krónikus mély 

pyoderma hegképződéssel
 Baktericid, koncentrációfüggő
 OE, OM
 Kontraindikált: fiatal, növekedő állatban (1-1.5 

éves korig)
 Óvatosság: máj,- veseprobléma ill. görcs 

esetén

Indikáció:
Gram-neg.: MSS, MRS coccoid baktériumok,
Pseudomonas ae., Proteus, Klebsiella, 
Escherichia coli, Enterobacter, Campylobacter, 
Shigella, Salmonella, Aeromonas, 
Haemophilus, Yersinia, Serratia, Vibrio, 
Brucella, Chlamydia, Mycoplasma és az
atípusos mikobakteriális fertőzések
Egyéb: gyulladáscsillapító hatás
(TNF-alfa szintézis-gátlása és a neutrophil
granulocyták, lymphocyták, monocyták és a
basophilok leukotrién-produkciójának 
szuppressziója



Klóramfenikol (topikálisan is)

 Keserű, vízben rosszul oldódó „prodrug”

 Jó zsíroldékony, jól penetrál még a 
szemgolyóba is, és az agy-vér-gáton is

 NE: 

 nem-regeneratív anémia, leukopénia esetén

 szívprobléma, máj-vesefunkcióbeszűkülés
esetén, vemhes, újszülött, laktáció esetén

 Humán: fatális aplasticus anémia, VVS-ket 
tönkreteszi (pancytopenia),”gray-baby 
szindróma”, májkárosodott újszülöttekben; 
diszbakteriózis, nekrotizáló colitis

 Kutya: 40–60 mg/kg po / 8 ó

 Macska: 15–20 mg/kg v. 50 mg/macska po/12ó

Gram-poz. Staphylococcus (MRS is) 
és Streptococcus; 
Gram-neg.: Neisseria, Brucella, 
Salmonella, Shigella, Haemophilus,
Proteus, Bordetella;
Anaerobok: Clostridium, 
Bacteroides,
Fusobacterium,Veillonella; 
Nocardia, Chlamydia, Mycoplasma, 
Borrelia,
Rickettsia. 
NEM HATÁSOS: Mycobacterium, 
Pseudomonas, Enterobacter,
Serratia, és Klebsiella.



Klóramfenikol – „off label” inj. és magisztr.

 3* 50 mg/ttkg po (0,285 ml/ttkg)

 ! Ellenőrizni a térfogatát: 

 átlagban 225 ml-re sikeredik és ebben van 
40 gramm klóramfenikol

 (177 mg/ml, vagyis 1 ml 177 mg-ot 
tartalmaz, ami kb. 3.54 kg egyszeri kutya 
adagja, a recepten lévő 8 ml már 28,3 kg 
kutya adagja

 flórfenikol inj. (AUV) (kutyának 1 ml /15 
ttkg, macskának 1 ml /10 ttkg 48 óránként 
és hatékonynak bizonyult, de szövetizgató 
hatása erős, fájdalmas duzzanat alakul ki

 („Generic Chloromycetin Chloramphenicol”)

 (Duricol®, Viceton®, Chlor Tablets®)



Klóramfenikol (topikálisan is)

 Mellékhatások kutyában: hányás, hasmenés, anorexia, depresszió

 Ritkán: csökkent munkaképzés, gyengeség, tachycardia, súlyvesztés, 
csontvelő-szuppresszió, reticulocytopenia (magas dózisnál vagy 
hosszantartó alkalmazásnál - reverzibilis) 

 Macska: érzékenyebb a csontvelő-szuppresszióra mert csökkent 
metabolikus képesség

 (reverzibilis) 

 Gyógyszer-interakció: gátolja a P 450

 citokróm oxidáz enzimrendszert



Gentamicin, amikacin, tobramycin (topikálisan is)

 baktericid aminoglikozidok, oto-, 
nefrotoxicitás

 Gentamicin: kutya: 10-15 mg/kg/24 ó sc inj.

 Macska: 5-8 mg/ttkg/ 24 ó sc inj.

 Amikacin: kutya: 15-30 mg/ttkg/ 24 ó sc. inj.

 Macska: 10-15 mg/ttkg/24 ó sc. inj.

 Tobramycin: 9-14 mg/ ttkg/ 24 ó sc. Inj.

Hatásspektrum:
Streptococcus, Staphylococcus 
(koaguláz-neg./poz., néhány
penicillináz-termelő) és Gram-neg. 
baktériumok (Klebsiella, E. coli és
Pseudomonas (bár sok rezisztenssé 
válik))



Rifampicin
 Gyors rezisztencia alakul ki,

 → kombinációban javasolt

 Hepatotoxicitás! (monitorozás!)

 Kontraindikáció: májbetegség, 
pancreatitisre való hajlam

 Narancsvörös vizelet ill. egyéb 
testváladék/nedv is!

 Gastroenterális mellékhatások

 Macska: pruritus, erythema(fül), anaphylaxia

 Éhgyomorra! (savas pH-n aktív)

 Kutya pyoderma: 5-10mg/ttkg/ 12 ó po

 Macska: 10-15 mg/ttkg/ 24 ó po

Hatásspektrum::
methicillin-rezisztens S.p., ha érzékeny; 
Actinomycosis, aspergillosis, 
histoplamosis, mikobaktériumok

„Canine leproid granuloma syndrome” és „Feline
leprosy” szindróma: 10-15 mg/kg! 24 ó +clarithromycin
(ma is) vagy doxycyclin (csak kutya); +clofazimine (ma)
Lassan növő mikobakteriózis esetén ku/ma: 10-20 
mg/ttkg/24 ó po

Kutya: Mycobacterium tuberculosis: + izonazid, 
ethambutol, dihidrostreptomycin, pyrazinamid
M. microti-szerű, M. terrae csoport és M. simiae
fertőzés: kombináció: enrofloxacin, marbofloxacin, 
clarithromycin, azithromycin.
M. avium komplex esetén kombináció: clarithromycin,
clofazimine, doxycyclin
Actinomycosis: 10–20 mg/kg/ 12 ó po

Kutya/ macska: Aspergillosis and histoplasmosis: 10–20 
mg/kg/ 8 ó po amphotericin B-vel vagy flucytosinnal



Klindamicin (topikálisan is)  Indikáció:

 +stomatitis, aerob Gram-poz. coccidok (St. 
aureus, S. p. és Str.) és anaerobok  
(Actinomyces, Clostridium, Bacteroides és 
Fusobacterium); Nocardia, Pseudomonas, 
Corynebacterium és protozoák.

 Egyéb: szájon át oldata alkoholos 
(macskának ne! ?fagyasztás?)

 Macskánál azonnal víz itatása

 Ha lehet éhgyomorra

 Hányás/hasmenés,nyálzás, anorexia

 Neuromusculáris blokád, leukopenia, 
hepatotoxicitás, allergia

 Csökkenti a ciklosporin vérszintjét!!!

 ANTAGONSITA: a többi linkozamiddal és 
makrolidokkal, klóramfenikollal –együtt 
NE!

 Kiváló penetráció

 A linkózamidok tipikusan bakteriosztatikusak, 
DE érzékenységtől és dózistól függően 
baktericid is lehet!

 Teljes keresztrezisztencia linkomycinnel, és ez 
előbbieknek részleges keresztrezisztenciája 
jellemző a makrolid erythromycinnel

 Rezisztenacia a terápia alatt

 5,5-33 mg/ttkg/ 12ó 

 Kutya seb, tályog, OE, stomatitis: 5-11 
mg/ttkg/ 12ó po

 Pyoderma (macska is): 11 mg/ttkg/12ó po

 Ellenálló fertőzéskor (macska is) …33mg/kg/12 
ó po



Cefovecin

 8 mg/kg / 2 hét sc. inj. (80 mg/ml)

 Baktericid, időfüggő, bőr, húgyutak

 ! NE penicillin vagy cefalosporinra
túlérzékenyekben

 ! óvatosság: egyéb bétalaktám AB-
mal együtt, nefrotoxikus szerrel 
együtt ill. görcsroham esetén 

 ! Nincs biztonsági vizsgálati 
eredmény: 4 hónaposnál fiatalabb és 
iv. vagy im. alkalmazás esetén

 Erős plazmakötődés!!! 

Hatásspektrum: 
MSS S. pseudintermedius, β-hemolizáló
Streptococcus canis (G),  Proteus, 
E.coli, Pasteurella multocida, 
anaerobok: Bacteroides, (Clostridium)
és Fusobacterium; Porphyromonas és 
Prevotella (periodontálisan)
NEM hatékony:
Pseudomonas, Enterococcus és
MRS



AB-kombinációk – a monoterápia az új szakmai javaslat
„Ultima ratio”

Elv/ cél: csak ha szinergisták, s  ha nincs más reális megoldás:
a terápiás spektrum bővítése
a további rezisztencia kialakulásának megelőzése!!!

Általában a monoterápiát preferálandó!
MRS: megfontolandó súlyos estekben/háttérproblémáknál

polimikrobiális fertőzés
nagy mennyiségű baktérium esetén
súlyos/ életveszélyes állapot

Szinergizmus: 
könnyebb penetráció érdekében: aminglikozid + β-laktám antibiotikumok 
(penicillinek, cefalosporinok, carbapenemek, monobactamok)
ugyanazon metabolizmus szekvenciális gátlása: trimethoprim + szulfonamid
bakteriális sejtfal gátlása: vancomycin + β-laktám 
β-laktamáz-gátlása: amoxicillin + klavulánsav (ampicillin + sulbactam, 

piperacillin + tazobactam)



AB-kombinációk

 Példák:

 Súlyos/ életveszélyes állapot

 -humán endocarditisben (+neutropéniában): β-laktám és aminoglikozidok szuperior a 
monoterápiához képest! 

 MRS esetén:

 (leginkább az újabb rezisztencia kialakítása ellen, pl. rifampicint csakis 
kombinációban!)

 rifampicin +klórfenikol vagy doxycyclin vagy amikacin (DE: máj- és vesekontroll!!!)

 (hu: oxacillin vagy vancomycin)

 (hu: fluorokinolonoknak nincsen klinikailag is értékelhető szinergén hatásuk 
egyetlen más antibiotikum-csoporttal sem, de egyes vizsgálatok szerint béta-
laktámokkal együtt adva additív hatásuk jobb eredményt hoz)



Az otitisek típusai, háttere, gyógykezelése 
Prediszponáló
tényezők (ami az esélyt és 
súlyosságát növeli…)

Primer

(ami meghúzza a 
„ravasz”-t)

Fenntartó tényezők

Szekunder fert.

Fenntartó tényezők

Egyéb

Felépítés Allergia Baktériumok Proliferatív 
(bőr+mirigyek) –
szűkületIatrogén Paraziták Staphylococc.

Cerumen term nő Endokrin, metabol Pseudomonas

Úszás Idegentest Streptococcus

E. coli, Proteus

Hyperkeratosis, -
szekréció

Aggresszív tisztítás, 
szőrtépés

Keratoseborrhoeás
kórképek

Élesztőgombák

Malassezia

Candida

Nem normális tisztítás

Immunszupp. Immun-mediált Tympanum vált.

Környezet Daganat Kontakt irritáció Otitis media

Eltömődés Mikroorganizmus Osteomyelitis

Egyéb (eo.,polyp) Calcificatio



Az otitis externa leggyakoribb kórokozói

Staphylococcus spp. ++++ (>60%) polybacteriális
+/-Malassezia

Pseudomonas aeruginosa ++ (15-40%)

Proteus mirabilis + (<10-20%)

Escherichia coli + (<10-20%)

β-hemolizáló streptococcusok + (<10-20%)

Klebsiella spp. + (<10-20%)

MRSP (Duo-Bakt: 62/723) + 8,6%



Alapvetések otitis externa (OE) gyógykezelésénél
1. A fülcseppek AB-koncentrációja messze meghaladja a rezisztens törzsek MIC 
értékét is → helyi kezeléshez elég a citológia, nem szükséges mikrobiológia, DE 
pálcika alakú baktériumok esetén KELL

2. A helyi kezelés alappillére az alapos és rendszeres fültisztítás (lsd. neomycin, 
polymixin –gennyben inaktiválódnak)

3. A háttérok diagnózisa, gyógykezelése (ennek negligálása krónikusan visszatérő OE, 
majd OM (otitis media)-hoz vezet ... a vége sokszor TECA műtét)

-ha nem gyógyul helyi kezelésre → biofilm-képzés? / OM/ primer háttérok ill. a 
fenntartó tényezők diagnózisa/gyógykezelése nem megfelelő
 4. Szisztémás antibiotikum: átszakadt dobhártya, OM esetén, vagy krónikus 

gyulladás esetén (erre legtöbbször Pseudomonas spp. okozta otitiseknél kerül 
sor) (régen: ha nem lehet helyileg kezelni, stenosis, kontakt allergiás 
reakciónál, tulajdonos nem tudja kezelni)

CSAK TENYÉSZTÉS ÉS REZISZTENCIAVIZSGÁLAT ALAPJÁN=MÉLY PYODERMA



A fültisztító kiválasztása
(Sue Paterson ESVD Practical Otitis Workshop 1-3 June 2017 Vienna)



A fültisztító kiválasztása
(Sue Paterson ESVD Practical Otitis Workshop 1-3 June 2017 Vienna)



Biofilm (Staphy/ Pseudo) – a citológián (Tim Nuttal)
https://inpractice.bmj.com/content/inpract/38/Suppl_2/17.full.pdf

https://www.researchgate.net/figure/SEM-Images-of-MRSP-biofilm-formation-on-316L-stainless-steel-orthopedic-bone-screws_fig3_236635873

„Cytology smear of the biofilm in Fig 2. 
Note the abundant, variably thick purple 
staining filaments forming a lace-like 
pattern (red arrow). There are numerous 
staphylococci (yellow arrow) and a single 
neutrophil (white arrow). Rapi-Diff stain, x 
400”



Biofilmoldó hatóanyagok

Tris-EDTA

N-acetyl-cisztein

Laktoferrin

Ezüst-kolloid

Méz

Povidone-iodine (Betadine oldat)



Döntési 
helyzet a 
fülcsepp-
választás 
előtt

A mikroflóra függvényébenA mikroflóra függvényében

• Coccoidok /Pálcikák (Pseudomonas spp.)
• Malassezia
• Vegyes

A dobhártya állapotaA dobhártya állapota

Melyik fültisztítót használtam előtte (gentamicint, 
amikacint inaktiválja savas fültisztító)
Melyik fültisztítót használtam előtte (gentamicint, 
amikacint inaktiválja savas fültisztító)

Mennyire akut v krónikus, hányszor és mit használt 
megelőzőleg és azok hatékonysága
Mennyire akut v krónikus, hányszor és mit használt 
megelőzőleg és azok hatékonysága



Fülcseppek –
kombinációk

• Jó Gram pozitívra, gyenge Pseudomonasra

1. Gentamicin, neomycin, framectyn, ezüst 
–sulphadiazine, + Tris EDTA (+2% NAC)
1. Gentamicin, neomycin, framectyn, ezüst 
–sulphadiazine, + Tris EDTA (+2% NAC)

• Jó Gram pozitívra, erősebb Pseudomonasra, gennyben 
inaktív

2. Polymyxin B + Tris EDTA (+ 2% NAC)2. Polymyxin B + Tris EDTA (+ 2% NAC)

• Kitűnő Gram pozitívra, jobb Pseudomonasra

3. Marbofloxacin > enrofloxacin > 
orbifloxacin  Tris EDTA-val (+2% NAC)
3. Marbofloxacin > enrofloxacin > 
orbifloxacin  Tris EDTA-val (+2% NAC)

4. Amikacin, tobramycin+Tris EDTA(+ 
2%NAC)
4. Amikacin, tobramycin+Tris EDTA(+ 
2%NAC)



A fülcsepp kiválasztása
 Ha a citológiában 

coccoid baktériumok:
 Neomycin
 Framycetin
 Florfenicol
 Fuzidinsav

 Gentamicin
 Marbofloxacin
 Enrofloxacin

 Pradofloxacin
 Amikacin



 Ha a citológiában pálcika 
alakú baktériumok: 
 Polymixin B

 Ezüst szulfadiazin

 Gentamicin

 Marbofloxacin

 Enrofloxacin

 Pradofloxacin

 Ticarcillin

 Amikacin

 Ha a citológiában 
Malassezia élesztőgombák:

 fungicid

 Ha átszakadt 
dobhártya/ OM/ 
pálcika a citológiában 
→akkor tenyésztés és 
a rezisztencia alapján 
3-6 hét antibiotikum, 
mint a mély 
pyodermánál



A törzskönyvezett „kaszkád”

1. Gentamicin 

framectyn

2. Polymyxin

3. Marbofloxacin

orbifloxacin



A hosszúhatású fülcseppek
csak megelőző alapos fültisztítással!

4. Flórfenikol/terbinafin /betamethason v 
momethason



Fülcseppek –
hatékonyság szerint a gombaölők

A legerősebb hatásútól a leggyengébbig 

1. posakonazol

2. clotrimazol

3. ketokonazol

4. mikonazol

5. nystatin

6. thiabendazol

7. ezüst-szulfadiazin



Fülcseppek –
hatékonyság szerinti a GLK-ok

A legerősebb hatásútól a leggyengébbig 
1. fluocinolon
2. mometason
3. betamethason
4. dexamethason
5. hidrokortizon-aceponát
6. triamcinolon
7. prednizolon
8. hidrokortizon



Antibiotikum Antifungal Glükokortikoid Vivőanyag Adagolás 
gentamicin 
1505 NE/ml 

mikonazol  
15,1 mg/ml 

hidrokortizon-
aceponát 
1,11 mg/ml 

paraffin 1*1ml 

gentamicin 
30 mg/ 10 g 

tiabendazol 
400 mg/10 g 

dexamethason 
9,03 mg/10 g 

paraffin 
vazelin 

2*0,5ml 

 gentamicin 
3 mg/1 g 

klotrimazol 
10 mg/1g 

momethason 
1 mg/1 g 

ásványi olaj 
hidrokarbon gél 

1*4-8 
csepp 

gentamicin 
2640 NE/ml 

klotrimazol 
8,8 mg/ml 

betamethason 
0,88 mg/ ml 

paraffin 
szénhidrogén 
gél 

2*4-8 
csepp 

polimyxin-B 
0,529 mg/ml 

mikonazol 
23 mg/ml 

prednisolon 
5 mg/ml 

fehér 
szuszpenzió 

2*5 csepp 

polimyxin 
5500 NE/ml 

mikonazol 
23 mg/ml 

prednisolon 
5 mg/ml 

paraffin 
szilíciumdioxid 

2*3-5 
csepp 

fusidin 5mg 
framectin  5 
mg/g 

nystatin 
100.000 NE/g 

prednisolon 
2,5 mg/g 

szezámolaj 2*5-10 
csepp 

marbofloxacin 
3 mg/ml 

klotrimazol 
10 mg/ml 

dexamethason 
1 mg/ ml 

propil-gallát 
(E310) 1 mg 

1*10 
csepp 

orbifloxacin 
8,5 mg/ ml 

pozakonazol 
0,9 mg/ml 

mometason 
0,9 mg/ml 

paraffin 1*2/4/8 
csepp 

marbofloxacin 
2,041 mg/ml 
gentamicin 
2,044 mg/ml 

ketokonazol 
4,081 mg/ml 

prednisolon 
1,850 mg/ml 

dimetil-
szulfoxid 
propilén-glikol 
poliszorbát 
etanol (96%) 

2*5 csepp 

Fülcseppek – kombinációk



OE - Panka



OE – Panka - ???



Prevenció



Terényi Melinda
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/6 
RENDELETE AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEKRŐL 
Megjelent: 2019 januárjában Alkalmazás: 3 évvel a megjelenést követően

Megjelent: 2019 januárjában Alkalmazás: 3 évvel a 
megjelenést követően 

 -105. cikk Állatorvosi vény - Antimikrobiális állatgyógyászati készítményre vonatkozó állatorvosi 
vény metafilaxis esetén csak a fertőző betegség állatorvos általi diagnózisát követően állítható ki. -
Az állatorvosnak meg kell tudnia indokolni az antimikrobiális állatgyógyászati készítményekre 
vonatkozó állatorvosi vény kiállítását, különösen a metafilaxis és profilaxis esetében. - A 
gyógyászati készítmény rendelt mennyiségét az érintett kezelés vagy terápia céljából szükséges 
mennyiségre kell korlátozni. A metafilaxis vagy profilaxis esetén szükséges antimikrobiális
állatgyógyászati készítményeket csak korlátozott időtartamra, a kockázati periódus időtartamára 
lehet felírni. - Az antimikrobiális állatgyógyászati készítményekre vonatkozó állatorvosi vény a 
kiállítás napjától számított öt napig érvényes. 

 Humán:  Az EMA ajánlása szerint a fluorokinolon antibiotikumokat NEM szabad alkalmazni a 
következő esetekben:

 - nem súlyos vagy kezelés nélkül is javulást mutató fertőzések (például torokgyulladás, - fertőzés)
- nem bakteriális infekciók, pl. krónikus prosztatagyulladás kezelése
- utazási hasmenés prevenciója vagy alsó húgyúti fertőzés kiújulásának megelőzése
- enyhe vagy mérsékelten súlyos bakteriális fertőzés kezelése, kivéve, ha egyéb, általánosan 
alkalmazott antibiotikumok nem alkalmazhatók



https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-
pages/AMR-Report-2017



NIL NOCERE!
 Ha tapasztalati úton egyszer már alkalmaztunk AB-ot egy betegben, többször 

semmiképp ne!

 NE adjunk össze-vissza, egyszeri-kétszeri… penicillint, (pl. Shotapent), csak 
ártunk, segítjük a rezisztencia kialakulását, használni meg nem használ!!!

 NE adjunk mindenre fluorokinolont, ha elsővonalbeli antibiotikum is 
hatékony!!!

 NE adjunk csak úgy egy-egy hosszúhatású antibiotikumot, mert melegágya a 
rezisztenciának!!!

 NE adjunk össze-vissza, egyszeri-kétszeri… glükokortikoid injekciót, csak a 
pyoderma kikezelése után, csak tablettában, megtervezetten, CSAK 
megfelelő indikációval!!! (EZ csak átmeneti optikai sikert idéz elő, egyébként 
csak problémát keltünk vele, s elnyújtja a pyoderma-gyógyulást!!!)

 (Sok MRSP/MRSA-betegem indította így „karrierjét”…)



A JÖVŐRE IS GONDOLVA - prevenció
avagy a megfelelő AB-használat

Forszírozott helyi kezelés (MSS=MRS)!

1. először csak fertőtlenítővel

2. ha nem elég, mellé csatlakoztatni a lokális antibotikumot (ált./MRS-re hat.)

3. ha nem elég→

Szisztémás kezelés – a helyi fertőtlenítés fenntartása, de a helyi antibiotikum 
elhagyása mellett, CSAKIS REZISZTENCIA-VIZSGÁLAT ALAPJÁN

AB- választás és adagolás – a használati útmutatásoknak, szakmai javallatoknak 
megfelelően

A kinolonok, makrolidok, aminoglikozidok és a 3.,4. generációs cefalosporinok
megfontolt, körültekintő használata, csak AUV készítmények használata

Szigorú antibiotikum-használati kontroll (nyomon-követés–tulajdonos–állatorvos) 

-ez várható EU-s szabályokban lesz (pl. 5 napon át lesz érvényes egy AB-recept)



Ha szakmailag naprakészek szeretnénk lenni, akkor 
folyamatos továbbképzés, informálódás szükséges, ennek 
egyik lehetősége: MBÁE (Magyar Bőrgyógyász 
Állatorvosok Egyesülete) – pártoló tagsága (havonta 
cikkelemzések) (www.mbae.hu)



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!



Függelék



„Recommendations for approaches to meticillin-resistant 
staphylococcal (MRS) infections of small animals: diagnosis, 
therapeutic considerations and preventative measures”

 1. A kisállat-bőrgyógyászati praxisban az elsődleges 
kórokozók (Staphylococcus pseudintermedius, S. schleiferi
(a koaguláz-negatív variáns) és a S. aureus ). A klinikai 
izolátumokból mindhárom baktérium gyakran alakít ki 
meticillin- és/vagy „multidrug”-rezisztenciát.

 2. Számos más koaguláz-negatív Staphylococcus (CoNS) is 
kórokozója lehet a bőr- és lágyszöveti fertőzéseknek, 
mely esetekben egyedileg kell dönteni az adott betegben 
a kórokozó szerepükről.



„Recommendations for approaches to meticillin-resistant 
staphylococcal (MRS) infections of small animals: diagnosis, 
therapeutic considerations and preventative measures”

 3. A CoNS kóroki szerepét egy másodlagos bőrtünetben vagy egy 
kontaminálódott testfelszín mintában a klinikai kórkép 
fényében kell interpretálni (sürgősségi jelleg, komorbiditás, 
antibiotikumra adott esetleges várható kóros reakció („adverse
reaction”); és az  egyéb koizolált baktériumok jellege).

 4. A mikrobiológiai laboratóriumok felől a minimum elvárás a 
pontos Staphylococcus - specifikáció (függetlenül a koaguláz-
státusztól) és az összes kitenyészett baktérium antibiogrammja
(baktériumok rezisztenciája (ellenállóképessége) vagy 
érzékenysége egyes antibiotikumokkal szemben).



„Recommendations for approaches to meticillin-resistant 
staphylococcal (MRS) infections of small animals: diagnosis, 
therapeutic considerations and preventative measures”

 5. A bizonyítottan anti-staphylococcus hatással bíró 
antibakteriális és biocid hatású helyi, külső kezelés 
minden felületi és felületes – MRSP okozta bőrgennyesedés 
esetén, különösen a lokalizált bőrtünetek, az otitis
externa és a sebgyógyulás esetén.

 6. A felületi és felületes pyodermák esetén a helyi 
kezelésnek egyedüli/ önálló antibakteriális terápiának kell 
lennie amennyiben a társállat és a tulajdonos is 
együttműködő. 



„Recommendations for approaches to meticillin-resistant 
staphylococcal (MRS) infections of small animals: diagnosis, 
therapeutic considerations and preventative measures”

 7. Nagy a geográfiai különbség a különböző antimikrobiális
szerek elérhetősége szempontjából, ezért követni 
szükséges a regionális embergyógyászati és állatorvosi 
szabályokat is!

 8. Tilos tapasztalati úton szisztémás antibiotikumot 
választani amennyiben MRS-infekció feltételezhető már a 
kórelőzményi adatok alapján, mivel a „multidrug” 
rezisztencia előfordulás nagyon gyakori 



„Recommendations for approaches to meticillin-resistant 
staphylococcal (MRS) infections of small animals: diagnosis, 
therapeutic considerations and preventative measures”

 9. Eleve vezérelvként kerülendő a glikopeptidek
(vancomycin, teicoplanin, telavancin), a linezolid
(oxazolidion), az anti-MRSA-hatással bíró cefalosporinok és 
a potenciálisan –a jövőben a multidrug” rezisztens emberi 
kórokozók kezelésére kikutatott, megtalált hatóanyagok 
használata.

 10. Egyelőre nincs bizonyítékokon alapuló kórlefolyásbeli
különbség megállapítva az MSS és az MRS Staphylococcus-
okozta fertőzések között. Az alapbetegségtől függően-
kisállatokban általában jó az MRS- bőrinfekciók kórjóslata.



„Recommendations for approaches to meticillin-resistant 
staphylococcal (MRS) infections of small animals: diagnosis, 
therapeutic considerations and preventative measures”

 11. Nincs bizonyítékokon alapuló rutin javaslat az MRS-
hordozók dekolonizációjára.

 12. Az MRS törzsek molekuláris, genetikai –kutatási szintű-
vizsgálatai az MRS „járványok” epidemiológiai és ökológiai 
elemzésében nyújtanak segítséget. (Annak klinikai értéke 
függ az populáció struktúrájától, a tipizálás módszerétől, 
a vizsgálat céljától, hangsúlya, befolyása ritkán van az 
adott beteg menedzsmentje szempontjából.



„Recommendations for approaches to meticillin-resistant 
staphylococcal (MRS) infections of small animals: diagnosis, 
therapeutic considerations and preventative measures”

 13. A kéz-higiénia, a kéz-fertőtlenítés (a megfelelő kézmosás, 
szárítás és az alkoholos alapú fertőtlenítők használata) az egyéni 
személyes felelősségünk  sarokpontja a fertőzés kontrollálásában. 
Nincs utolérhető adat a javasolt pontos személyes szükséges 
eszközlistáról, de a kontamináció csökkentése érdekében az 
egyszerhasználatos gumikesztyűk és a köpeny viselése 
egyértelműen javasolt.

 14. Az állatorvosi praxisokban a rutin tisztítási és fertőtlenítési 
protokoll a kórházi infekció-kontroll alapköve. Az MRS törzsek 
általában érzékenyek a leggyakrabban használt fertőtlenítő-
szerekre. A protokoll célja az eszközök és a környezet 
kórokozóterheltségének csökkentése és eliminálása. Fontos annak 
megtanítása, ellenőrzése. 



„Recommendations for approaches to meticillin-resistant 
staphylococcal (MRS) infections of small animals: diagnosis, 
therapeutic considerations and preventative measures”

 15. Az MRS törzsek otthoni vagy egyéb közösségben történő 
továbbadása egyértelmű, de kevés adat áll rendelkezésre 
bármilyen ajánlás megfogalmazásához. Mindenesetre 
mindenképp javasolt a fertőzött háziállatok elkülönítése, a 
kontaktusok megelőzése a hatékony terápia lefolytatásáig. 
Otthon ez gyakorlatilag a „social distancing”, a közösségi 
távolságtartás betartását jelenti az esetleges rizikópáciensektől 
és a fokozott higiénés rendszabályok betartását.

 16. A tünetmentes MRS-hordozók feltérképezése ritkán 
eredményez hitelesen értékelhető és felhasználható 
eredményeket. Csak speciális céllal és letisztázott terv alapján 
végzik az embergyógyászatban is.


