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nationale
Betegünk egy ötéves, fekete-fehér, 

európai rövidszőrű ivartalanított nős-
tény 4.5 ttkg súlyú mázli nevű házi-
macska (1. kép).

kÓrelőzmény
Tünetei a vizsgálat előtt 4 hónappal 

kezdődtek, egyre intenzívebben kezd-
te kivakarni a nyakát bal oldalt elöl egy 
gyermektenyérnyi területen. A beteg ál-
talános állatorvosi vizsgálatát követően 
általános vérvizsgálat is történt, amely 
nem mutatott kóros eltérést sem a mi-
nőségi-, mennyiségi vérképben, sem 
a szervi (máj-, vese-, hasnyálmirigy-) 
funkciókat vizsgáló biokémiai paramé-
terekben. Az első vizsgálatok után a be-
teget lokálisan kellett a tulajdonosnak 
kezelnie egy kombinált antibiotikum 
és gombaellenes szert tartalmazó ke-

nőccsel. Tekintettel arra, hogy panaszai 
nem javultak, a következő állatorvosi 
vizsgálatnál további, specifikus vérvizs-
gálatokra és bőrkaparék-mintavételre 
is sor került. Ezúttal a pajzsmirigy-funk-
ció került fókuszba, de a vizsgált totál 
T4 (tiroxin)–szint is a fiziológiás érték-
határokon belül volt. A szérumból még 
eleségallergia-teszttel is történt vizsgá-
lat, melynek eredménye alapján mázli 
allergiás csirkére, tonhalra, tejre. 

megjegyzés: sajnos az eleségallergia 
diagnosztikája még nem alapozható a 
szerológiai vizsgálatokra, mert nagyon 
alacsony annak specificitása és érzé-
kenysége (DeBoer, 2001; Hillier, 2001). 
Ez ebben az esetben is igazoldódott, hi-
szen – a megbízhatóan a fenti anyago-
kat nem tartalmazó – állatorvosi diétás-
gyógytáp 2 hónap alatt semmit nem 
csökkentett a vakaródzás mértékén. 

Ezen a diétán viszont – allergiateszttől 
függetlenül is – mindenképp át kellett 
volna esnie. A bőrkaparék-vizsgálat is 
negatív eredménnyel zárult. Többször 
kapott glükokortikoid tartalmú injekci-
ót is, de csak átmenetileg és kevéssé se-
gített, nem gyógyult be a bőre.

mázli a hipoallergén diéta előtt ve-
gyes eleséget kapott. Rendszeresen 
kap előírás szerint bolhairtót és féreg-
hajtót is. Kölyökkorában átesett macs-
kanáthán. Bőrtünetei is voltak már pár 
évvel ezelőtt, amelyek más jellegűek 
voltak a mostanihoz képest: egész tes-
tén multifokálisan volt akkor jellemző a 
kivakarás. Csak lakásban tartják, együtt 
egy tünetmentes 16 éves perzsamacs-
kával. A tulajdonoson soha nem voltak 
bőrpanaszok. 

allergodermatitisek
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Jelen állaPot
mázli vizsgálatakor jó általános álla-

potnak örvendett. Testszerte enyhe se-
borrhoea sicca ill. száraz korpázás je-
lentkezett. Bolha, bolhaürülék nem volt 
fellelhető. A nyak bőrén középmagas-
ságban elöl, a középvonaltól kissé balra 
egy kb 4-5 cm-nyi átmérőjű kerekded 
területen szőrhiányos folt volt látha-
tó (1., 2., 3. kép). Ezen a területen a bőr 
intenzíven kipirult, nedvedző excoria-
tio volt jellemző. A bőrelváltozás szé-
li részén könnyen kitéphető szőrszálak 
voltak jellemzőek, a szőrszálakat sár-
gásbarna, zsíros pörk tapasztotta szőr-
csomókká. A széli részekről befelé ter-
jedő enyhe szövetsarjadzás is jellemző 
volt. Az egyéb szervek fizikális vizsgála-
ta során elváltozás nem mutatkozott.

A terület illetve az egész törzs 
Wood-lámpával történt vizsgálata nem 
utalt fonalas gomba (Microsporum ca-
nis) jelenlétére.

gyÓgykezelés
A vizsgálat alkalmával mázli kapott 

20 mg Depomedrol injekciót® izomba 

az intenzív vakaródzás tüneteinek eny-
hítésére.

Otthonra javasoltuk a nedvedző be-
teg bőrfelület fertőtlenítését napon-
ta kétszer Clorexyderm Oldattal®, majd 
ezt követően skingelt® kellett alkalmaz-
nia naponta kétszer.

kontroll
A legközelebbi kontrollvizsgálatra 

két hét múlva került sor. Ekkorra az ero-
zív bőrfelszín teljesen behámosodott, 
erythema-mentessé vált, csak a köze-
pén maradt még egy kis sárgásbarna 
pörk. A szőrhiányos bőrfelület jelentő-
sen csökkent, a széli részek felől inten-
zív szőrösödés indult (4., 5., 6. kép).

megJegyzés
A továbbiakban, tekintettel arra, 

hogy a differenciál-diagnosztikai lépé-
sek során minden kiegészítő vizsgá-
lat negatív eredménnyel zárult, a diffe-
renciál-diagnosztikai menetből eddig 
hiányzó aeroallergének vizsgálatára 
irányuló allergiatesztet javasoltuk a tu-
lajdonosnak. Tekintettel az anyagi költ-

ségekre és a viszonylagos csekély terá-
piás konzekvenciára (csak a specifikus 
immunterápia esetén kell tudni pon-
tosan a kórokozó allergéneket, amit vi-
szont nem vállalt volna a tulajdonos) az 
allergiatesztet a tulajdonos nem kér-
te. A továbbiakban a lokális kezelés 
folytatását, illetve egyelőre antihiszta-
min tabletta adását javasoltuk (Atarax 
25 mg tabl. 2 mg/ttkg adagban szájon 
át naponta kétszer). Visszaesés esetén 
hosszú távon a ciklosporin szájon át 
történő alkalmazása javasolt 5 mg/ttkg 
adagban naponta egyszer az aeroaller-
gén hypersensitivitás tüneti gyógyke-
zelésére.

a külső kezelés (összevetve máz-
li megelőző kezeléseivel és más, ha-
sonló betegek kezelésével) együtt 
a szisztémás gyulladáscsillapítás-
sal együtt rendkívül hatékonynak 
bizonyult. a heveny nedvedző bőr-
gyulladás nedvedző és erozív jelle-
ge sokkal hamarabb enyhült a külső 
kezeléssel együtt, mintha azt nem al-
kalmaztuk volna.

1. 2. 3.

4. 5. 6.
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differenciál diagnÓzis
(guaguére and Prélaud, 2004)
a gyakoribb kórképek közül:

Ektoparazitózis

Bolhásság (Ctenocephalides felis)

Rühösség (Notoedris, Otodectes atka)

Dermatophytosis (a ritkább, viszketegség-

gel járó formája)

Bakteriális folliculitis

Allergodermatitis

Bolhanyál-allergia

Kontakt allergiás dermatitis

Eleségallergia

Atópiás dermatitis (aeroallergen hyper-

sensitivitás)

a ritkább kórképek közül:

Ektoparazitózisok

Cheyletiellosis

Demodicosis (fIV és/vagy feLV fertő-

zöttség hátterével)

Trombiculiasis

Eosinophil granuloma komplex

Allergodermatitis

szúnyogcsípés allergia

Urticaria pigmentosa, Gyógyszerkiütés

Vírusos eredetű dermatosisok (fIV, feLV, Po-

xvírus, Herpes)

Bőrdaganatok

mastocytoma

mycosis fungoides (Epitheliotrop T sej-

tes lymphoma)

Viselkedési probléma miatti pszichogén 

dermatosis

Autoimmundermatopathiák

diagnózis: Atópiás dermatitis (aeroaller-

gen hypersensitivitás)
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