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KÓRELŐZMÉNY
Süsü 10 éves skót terrier ivaros kan 

kutya. 6 hónapja tartó, egyre foko-
zódó viszketés miatt jelentkezett 
vizsgálatra, amely a hosszas helyi és 
szisztémás kezelések ellenére sem 
enyhült.

Panaszai februárban, 1 héttel a 
kutyakozmetika után kezdődtek 
vakarózással, melyek főleg a ventra-
lis területeket érintették (inguinalis 
részek és hasalj) a tulajdonos elmon-
dása szerint. Ekkor bőrtüneteket a 
gazda nem tapasztalt az állaton.  

A Süsüvel egy háztartásban élő fia-
talabb golden retriever kutya szintén 
enyhébb viszketéses panaszokat muta-
tott. A tulajdonosokon bőrtünet a 6 
hónap alatt nem jelentkezett. 

Külső paraziták ellen imidaklop-
rid és flumetrin hatóanyag-tartalmú 
gyógyszeres nyakörvet alkalmaztak 
mindkét állaton. Dirofilaria elleni szű-
rővizsgálatról a tulajdonosok a vizs-
gálat idejekor nem tudtak, de Süsü 
havonta ennek prevenciójára is alkal-
mas féreghajtó készítményt kapott 
rendszeresen. 

A vakarózásos tünetek hátteré-
ben az első vizsgálatoknál allergiás 
háttér okot sejtettek a kezelő állator-
vosok, emiatt oclacitinib hatóanyagú 
tablettát kezdtek terápiaként 0,6 mg/
ttkg adagban, naponta kétszer. Az ele-
ségallergia gyanúja szintén felmerült, 
melyre eliminációs diétát javasoltak, 
ezt a tulajdonos végül nem kezdte el. 
Süsü a vizsgálatakor is kereskedelmi 
száraz tápot fogyasztott, melyben vál-
toztatás az elmúlt 1 évben nem történt. 

Az oclacitinib kezelés mellett a 
viszketés kezdetben enyhült, de nem 
szűnt meg teljesen, később pedig a 
terápiás dózis emelése ellenére a vaka-
rózás fokozódott és szinte a teljes 
bőrfelület érintetté vált. A súlyosbodó 
bőrtünetek (kiterjedt pörkös dermati-
tis, korpázás, excoriatiók, göbök, feké-
lyes bőrelváltozások) okán bőrkaparék 
vizsgálat történt, melyből Staphylo-
coccus pseudintermedius törzs tenyé-
szett ki, gombát vagy parazitát nem 
fedeztek fel a mintában. 

A rezisztencia vizsgálat eredmé-
nye alapján a pyoderma kezelésére 
antibiotikum kezelést kapott a kutya 

cefalexin hatóanyagú készítmény-
nyel 2 x 30 mg/ttkg adagban. Helyileg 
a másodlagos bőrfertőzés kontroll-
jára antiszeptikus hatóanyag-tartalmú 
fürdetéseket is alkalmaztak hetente 
két alkalommal, de a kezelések elle-
nére a vakarózás szinte állandóvá 
vált, a bőrtünetek jellegében sem 
következett be számottevő változás. 
A folyamatosan fennálló pruritus már 
az evésben, alvásban és a játékban is 
zavarta az állatot, továbbá jelentős 
súlyvesztést tapasztaltak nála.  

A vérvizsgálat eredménye a májér-
tékek enyhe emelkedését mutatta nor-
mál vérkép paraméterekkel. Korábban 
a hyperadrenocorticizmust (Cushing-
kór) erre alkalmas teszttel kizárták. Az 
emelkedett májparaméterek és felté-
telezett hepatopathia okán májvédő 
táplálékkiegészítő készítményt (Hepa-
Pet tabletta A.U.V) alkalmaznak Süsü-
nél már hosszabb ideje. 

FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT
A bőrgyógyászati vizsgálat idején 

a kutya kifejezetten rossz állapotban 
volt (BCS 3-4/9), de láztalannak bizo-

Bőrgyógyászati esetismertetés

Idült rühatka-fertőzés kutyában

Súlyos generalizált, főleg a ventrumot, a törzs oldalát, a fejet és 
a lábakat érintő pörkös dermatitis alopeciával és a bőr megvasta-
godásával 

A törzs oldalán lévő súlyos bőrelváltozások közelebbről: helyen-
ként kisebb excoriatiók is láthatók a bőrfelszínen a vakarózás 
következményeképpen
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nyult. Kondíciója sokat romlott, az 
elmúlt 5 hónapban 11 kg-ról 7,6 kg-ra 
fogyott. A nyálkahártyák halvány 
rózsavörösek, a tapintható nyirokcso-
mók enyhén duzzadtak voltak test-
szerte. II/VI. mitrális jellegű szívzörej 
volt hallható mellkasi hallgatózással. 
A hasüreg és a herék tapintási lelete 
negatív volt.

A kutya a rendelőben is folyamato-
san vakarózott (pruritus index 10/10) 
és súlyos, generalizált bőrtünetek 
voltak láthatók:

• A pofán az orrháti és a preau-
ricularis területeken alopecia, pörk-
kel fedett megvastagodott, excoriatio 
nyomait mutató bőrfelszín korpázással 

• Mind a négy végtagon főleg 
lateralisan, de részben a belső oldalra 
terjedően is nagyfokú szőrhiány és 
vaskos pörkkel fedett bőrfelszín 

• A törzsön főleg ventralisan a 
mellkas középső-felső harmadáig ter-
jedően szabálytalan határú és nagy 
kiterjedésű traumás jellegű alopecia; 
megvastagodott, vaskosan korpázó, 
pörkkel fedett bőrfelületek; excoria-
tiók, eróziók és kisebb fekélyes elvál-
tozások is láthatók voltak.

• A háti területen a gerincvonal 
mentén erőteljes korpázás (seborrhea 
sicca) volt látható, itt a szőrzet kicsit 
mattabb fényű.

• A fülkagyló külső felületén az 
alsó harmadban élesen elhatárolt, 
fénylő alopeciás bőrfelület. A fülszé-
lek intaktak voltak. A hallójárat tiszta, 
váladékmentes volt, a fülkagyló belső 
felületének bőrén nem volt látható 
elváltozás. 

• A farok területén is hypotricho-
sis és pörkök voltak láthatók, valamint 
száraz, szinte pikkelyes, exfoliatív jel-
legű korpázás.

• A pinnal-pedal reflex negatív-
nak bizonyult. 

• A talppárnákon, talpi felülete-
ken, mucocutan átmeneteknél nem 
volt látható elváltozás.

A helyben levett citológiai lenyo-
mati mintában pyodermára utaló jele-
ket észleltünk extra-és intracellularis 
coccoid baktériumokkal, számos neut-
rophil granulocytával, macrophaggal 
és helyenként eosinophilokkal. Daga-
natos folyamatra utaló sejtek nem vol-

tak láthatók. A paraffinolajos, több 
helyről gyűjtött felületes és mély 
bőrkaparék-minta vizsgálata rühatka 
(Sarcoptes scabiei), valamint szőrtü-
szőatka (Demodex canis) szempontjá-
ból negatívnak bizonyult. Bolha vagy 
bolhaürülék a szőrzetben nem volt 
látható, a szőrszálak vizsgálatával 
(trichogram) azok traumás töredezett-
ségét tapasztaltuk. 

DIFFERENCIÁL-DIAGNÓZISOK
• Ektoparazitózisok: elsődle-

gesen a külső parazita okozta fertő-
zéseket szükséges kizárnunk, mivel 
egyrészt a tünetek a kutyakozmetika 
után kezdődtek (ami felveti a kontakt, 
ragályfogó eszközökkel való terjedés 
lehetőségét), másrészt az egy ház-
tartásban élő másik kutyánál is nem 
sokkal később enyhébb mértékű vaka-
rózás jelentkezett (ami minden eset-
ben gyanút kelt fertőző bőrbántalmak 
jelenlétére). Habár gyógyszeres nyak-
örvet használtak mindkét állatnál, 
annak hatékonyságát számos tényező 
befolyásolhatta (pl. fürdetések, ható-
idő lejárta, az állatok hosszabb szőr-
zete), valamint atkák okozta kórképek 
megelőzésére és kezelésére hatóanya-
gai révén nem megfelelő választás. 

 ◊ Az erős (10/10-es pruritus 
indexű) és folyamatos terápiarezisz-
tensnek tűnő viszketés, a vaskos 
pörkökkel fedett, korpázó bőr miatt 
elsősorban rühatkásság (Sarcoptes 
scabiei fertőzöttség) kell, hogy felme-

rüljön a háttérben. A diagnózis felállí-
tását Süsü esetében nehezítette, hogy 
a tipikus lokalizációkat (elsősorban fül-
szélek, könyök, boka lateralis részei, 
mellkas-hasalji területek) ebben az 
esetben a folyamat előrehaladottsága 
miatt már nehezebben lehetett azo-
nosítani, a pinnal-pedal reflex negatív 
volt és a többször vizsgált bőrkaparék-
ban sem lehetett detektálni Sarcoptes 
atkákat vagy tojásaikat.

 ◊ Bolha vagy bolhaürülék a szőr-
zetben nem volt látható, ami önma-
gában a rendszeres fürdetések mellett 
nem zárja ki a bolhásság lehetőségét 
sem. 

 ◊ Demodicosis (D. canis): több-
szöri mély bőrkaparék vizsgálat kizárta 
ennek a lehetőségét

 ◊ Cheyletiella atkásság a kife-
jezett korpázás és a viszketés miatt 
felmerülhetett, ezt a bőrkaparék vizs-
gálat, a szőrszálak és a hámképle-
tek mikroszkópos vizsgálata kizárta. 
Tetvesség szintén nem igazolódott a 
kiegészítő vizsgálatok során. 

• Másodlagos bőrfertőzések 
jelenléte: leggyakrabban kutyák ese-
tében Staphylococcus pseudinterme-
dius okozta pyodermával és Malassezia 
pachydermatis túlszaporodás követ-
keztében létrejövő élesztőgombás 
bőrfertőzésekkel találkozunk. Ezek 
gyakran társulnak különböző bőrbe-
tegségekhez, leggyakrabban allergo-
dermatitishez, parazitózisokhoz vagy 
hormonális kórképekhez, azok tüne-

A fejen az orrhát korpázása, pörkös elvál-
tozásai és a preauricularis területen 
jelentkező alopecia és excoriatiók láthatók

A farok területén is alopecia, szőrhiány és 
pörkös dermatitis volt tapasztalható. 
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teit súlyosbíthatják és a viszketést 
fokozhatják. Süsü esetében igen kiter-
jedt bakteriális pyoderma igazolódott 
a citológiai minták és a bőrkaparék-
eredménye alapján. A helyi és szisz-
témás antibakteriális terápia ellenére 
a tünetek ugyanakkor súlyosbodtak, a 
viszketés is fokozódott, ami a kórkép 
másodlagos jellegét valószínűsítette. 

• Endokrin (hypothyreosis, 
hyper adrenocorticizmus, Sertoli-sej-
tes heredaganat), keratoseborrheás 
vagy metabolikus hátterű kórképek 
(hepatocutan szindróma, cink-resz-
ponzív dermatosis) ugyan a korpázás, 
szőrhiány, a pörkös elváltozások és a 
másodlagos bőrfertőzés jelenléte mel-
lett szóba jöhettek, ugyanakkor a kór-
előzmény, a fizikális vizsgálat, a vezető 
klinikai tünetek és a korábbi vérvizsgá-
latok eredményei alapján kevésbé tűn-
tek valószínűnek.

• Az allergodermatitisek közül 
az atópia diagnózisa merült fel elsőd-
legesen a kezdeti viszketéses pana-
szok miatt a kezelő állatorvosokban. 
A kutya idősebb kora és az oclacitinib 
terápiás hatékonyságának elmaradása 
ugyanakkor kérdésessé tette a kórkép 

jelenlétét. Az eleség-okozta túlérzé-
kenységi reakció szintén felmerülhet, 
hiszen eliminációs diétát eddig még 
nem kiviteleztek szakszerűen a kutyá-
nál. Gyógyszer okozta túlérzékenységi 
reakció és következményes gyógyszer-
kiütés nem valószínű a kórelőzményi 
adatok alapján. 

• Dirofilaria (szív- és bőrfér-
gesség) fertőzés okozta bőrreak-
ció, túlérzékenységi reakció a havonta 
alkalmazott preventív kezelés mellett 
nem tűnt valószínűnek.

• Idős kora és a bőrtünetek jel-
lege miatt az autoimmun- és/ vagy 
immunmediált kórképek és bőrda-
ganatok (elsősorban a cutan T-sejtes 
bőrlymphoma) sem voltak kizárhatók, 
bár a citológiai mintában erre utaló sej-
teket nem lehetett detektálni.

A bőrtünetek súlyossága, a kutya 
rossz általános állapota és a hosszú, 
nem egyértelmű kórelőzményi adatok 
miatt másnap sürgősségi bőrbiopsziás 
mintavételre került sor a pontosabb 
kezelési terv és prognózis megítélése 
szempontjából. A rühatkásság erős 
gyanúja miatt annak alátámasztására 
szerológiai vérvizsgálatot végeztünk. 

KEZELÉSI TERV
• Az ektoparazitózisok, többek 

között a rühatkásság biztosabb kizá-
rására Süsünél afoxolaner hatóanyag-
tartalmú tablettát, a másik kutyánál 
fluralaner hatóanyag-tartalmú tablet-
tát alkalmaztak a tulajdonosok.

• A vaskosabb pörkök, korpázás 
és mély bőrgyulladás kezelésére helyi 
kezelést javasoltam 2 naponta kera-
tolytikus és antiszeptikus hatású 
Zincoseb samponnal, a köztes napo-
kon Zincoseb spray-vel. 

• Az antibakteriális terápiát 
a citológiai minta értékelését majd 
kontrollját követően tovább folytat-
ták cefalexin hatóanyaggal, összesen 
4 hétig.

• A biopsziás mintavételt köve-
tően – onkológiai konzultációval és 
antibakteriális kezeléssel kiegészítve 
– prednisolon hatóanyagú tablettát 
kapott 0,8 mg/ttkg adagban naponta 
egyszer a viszketés csillapítására és a 
bőrtünetek (megvastagodott bőrfelü-
let, a gyulladásos és a feltételezett túl-
érzékenységi reakció) enyhítésére.

A bőrbiopszia eredménye súlyos 
fokú hyperplasiás dermatitist muta-

A helyi és szisztémás célzott kezelések hatására a pörkös jelleg kezd megszűnni,  
a bőr puhább, eróziók vagy excoriatiók már nem láthatók.

A fejen lévő bőrtünetek enyhültek, a 
szőr növekedésnek indult, a vaskos pör-
kök helyét korpázás váltotta fel

A 10 NAPOS KONTROLL VIZSGÁLAT ALKALMÁVAL A BŐRTÜNETEK JAVULÁSA VOLT LÁTHATÓ.
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tott. A mintában nagy számban 
megjelenő eosinophilok jelenléte ekto-
parazitás (elsősorban rühatka okozta) 
fertőzésre vagy eleségallergiára volt 
gyanút keltő. Autoimmun vagy egyéb 
immunológiai folyamatok, illetve a 
neoplasticus háttér is kizárásra került, 
Demodex atkákat a szőrtüszőkben 
nem láttak, gombaelemeket speciális 
festéssel nem detektáltak.

Pár napon belül megérkezett a Sar-
coptes szerológiai eredmény (Sar-
coptes ellananyag ELISA Praxislab 
Laboratórium), amely igen magas titer 
értéket mutatott (109.4 TU, Ref.: <10 
TU). A diagnózis ezzel alátámasztva 
tehát Sarcoptes rühösség lett másod-
lagos bakteriális pyoderma jelenléte 
mellett.

A kutya állapota egy héttel később, 
az akaricid terápia megkezdését köve-
tően sokat javult: a pruritus indexe 
1-2/10-re csökkent (normál érték), a 
bőrtünetei javultak, a pörkök oldódtak, 
a sebek-eróziók megszűntek, a szőr-
növekedés is megindult. A prednisolon 
terápiát 2 hétig folytattuk csökkenő 
dózisban, majd a tünetek javulásával 
fokozatosan elhagytuk.

ÖSSZEFOGLALÁS  
ÉS TANULSÁGOK

Egy viszkető páciens esetében 
minden esetben elsőként a különböző 
parazitás bőrfertőzéseket szükséges 
kizárnunk, főleg ha másik kutya vagy 
esetleg a tulajdonos is már bőrtünete-
ket mutat. Gondoljunk ektoparazitózi-
sokra és másodlagos bőrfertőzésekre 
olyan esetekben is, amikor a megkez-
dett viszketéscsillapító terápia nem 
a megfelelő hatékonysággal működik 
egy betegnél. Süsü esetében a másik 
kutya viszketegsége és az oclacitinib 
terápia, valamint antibiotikumos keze-
lés ellenére fokozódó viszketés kel-
tette fel a rühatkásság gyanúját.

A rühösség (Sarcoptes scabiei 
var. canis) egy igen ragályos parazitás 
megbetegedés, mely leggyakrabban 
közvetlen kontaktus vagy ragályfogó 
eszközök révén fertőz. Legjellemzőbb 
tünete az egyre fokozódó viszketés, 
mely az atkákra adott túlérzékeny-
ségi reakció következménye. Az atkák 
folyamatosan szaporodnak, a növekvő 

számukkal párhuzamosan számítha-
tunk a tünetek erősödésére a fertőzést 
követő 2-4. hétre. A bőrtünetek jel-
lemző testtájéki eloszlást mutathatnak: 
leggyakrabban a pofa (fülkagylók széli 
része), a könyök, a csánk lateralis része 
és a hasalj érintett, a törzsön és háti 
régiókon elváltozást legtöbbször nem 
látunk (szemben a Demodex atka fer-
tőzéssel). Kezdetben bőrpír, papulák, 
majd pörkök és a vakarózás következ-
tében excoriatiók, bőrmegvastagodás, 
eróziók és fekélyek is keletkezhetnek. 
Krónikus esetekben gyakran társul 
másodlagos pyoderma a kórképhez, 
mely a klinikai képet komplikálhatja és 
az elsődleges, jellemző bőrtüneteket 
is elfedheti (mint ahogy azt láthattuk 
Süsünél is). 

A diagnózis felállítása sokszor 
nem egyszerű feladat, hiszen az atká-
kat felületes, nagy területről származó 
bőrkaparékkal is az esetek mintegy har-
madában lehet csak detektálni. Bőr-
biopsziás mintavétel nem alkalmas a 
diagnózis felállítására, habár eseten-
ként detektálhatók a felső rétegben 
atkák és a fokozott eosinophil túl-
súly is gyanút keltő lehet a mintában. 
A pinnal-pedal reflex jelenléte utalhat 
a betegségre, de a negatív eredmény 
nem zárja ki a fertőzés lehetőségét. 
Szerológiai vérvizsgálat a tünetek meg-
jelenését követő 1-3. héttől lehet pozi-
tív, a túl korán végzett teszt tehát 
könnyen fals negatív eredményre 
vezethet! Süsünél a 6 hónapja kezdődő 
bőrtünetek miatt ez a vizsgálat már 
magas titer értéket mutatott és meg-
erősítette a diagnózisunkat, habár a 
többszöri felületes bőrkaparék vizsgá-
lat nem igazolta atkák jelenlétét a bőr-
felszínen.

A diagnosztikai nehézségek miatt 
kiemelten fontos a rühösség gyanú-
jának felmerülésekor próbaterápiát 
végezni arra törzskönyvezett akari-
cid készítménnyel az érintett és a kör-
nyezetében élő állatnál egyaránt. Süsü 
esetében afoxolaner hatóanyag-tar-
talmú tablettás kezelés hatékonynak 
bizonyult, melyet 1 hónappal később 
javasoltunk ismételni. Az egy ház-
tartásban élő állatok kezelése szintén 
szükséges a fertőzés sikeres elimináci-
ójához! A fertőzés zoonózis ugyan, de 

a kutyák fertőzésének kezelésével az 
embereknél tapasztalható bőrtünetek 
is megszűnnek idővel. 

A rühösség esetében kiemelten 
fontos a viszketéscsillapítás, melyre a 
rövid ideig tartó glükokortikoidok alkal-
mazása nem kontraindikált. Ennek oka 
az atkák ellen kialakuló túlérzékeny-
ségi reakció, melyet szteroiddal sike-
resen csillapíthatunk. Az alap ok és a 
másodlagos bőrfertőzések kezelésé-
nek hiányában azonban önmagában 
nem lesz megfelelően hatékony!

A helyi kezelés a terápiánkat 
kiegészítheti és alkalmazásával gyor-
sabb, hatékonyabb javulást érhe-
tünk el. A bőrtüneteknek megfelelően 
válasszunk mindig készítményt.

Itt a pörkök oldása és a másodlagos 
bőrfertőzés kezelése volt a fő célunk, 
melyre szalicilsav,  klórhexidin-diglü-
konát és lanolin tartalma révén a kera-
tolitikus, antiszeptikus és hidratáló 
hatású Zincoseb sampon és spray ide-
ális választásnak bizonyult. Hatására 1 
hét után a bőr felpuhult, a korpázás és 
a pörkök nagyrészt leszáradtak, a visz-
ketés is mérséklődött. A helyi kezelést 
3 hétig folytatták.

A kutya 2 hónap után teljesen 
tünetmentessé vált, azóta bőrtünete-
ket a tulajdonos nem tapasztalt nála.

Dr. Sike Nikolett
kutyamacskaborgyogyasz@gmail.com

www.kutyamacskaborgyogyasz.hu
+36 20 222 1811

2 hónap múlva  
a kutya teljesen panaszmentes,  
kondíciója is normalizálódott. 
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MIT KELL TUDNI A 
KÓROKOZÓRÓL?

A Pseudomonas aeruginosa egy 
Gram-negatív, pálcika alakú bakté-
rium, mely csillókkal, valamint vastag 
tokkal rendelkezik és nyálkás biofil-
met képez maga körül. A környezet-
ben mindenhol előfordul, de elősorban 
bomló szerves anyagokban, nedves 
környezetben tud megtelepedni.

Kórházi környezetben is kivá-
lóan érzi magát, a csaptelepek, vizes-
blokkok területén, lélegeztetőgépek 
alkatrészeiben, illetve az élelmisze-
rek környezetében tenyészik. Ennek 
megfelelően gyakran okoz nosoco-
mialis fertőzéseket. Legtöbb törzse 
multi- vagy pánrezisztens. A leggyako-
ribb nosocomialis fertőzéseket okozó 
multirezisztenciára hajlamos baktériu-
mok az úgynevezett E.S.K.A.P.E. pato-
gének. Ez a mozaikszó a következő 
baktériumokat takarja: Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus/pseu-

dointermedius, Klebsiella pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii, Pseudomo-
nas aeruginosa, Enterobacter spp.

A baktérium a szaporodását előse-
gítő bomló szerves anyagokat is tartal-
mazó nedves környezetet megtalálja 
az élőlények bőrén is, ez a magyará-
zata annak, hogy sikeresen kolonizálja 
a sérült bőrfelületeket. Az elszaporo-
dása mindig valamilyen hajlamosító 
tényező következménye, egészsé-
ges állat egészséges bőrfelszínén nem 
telepszik meg jelentős számban. 

Számos virulencia faktorral rendel-
kezik: biofilm képző képesség; vastag, 
alacsony permeabilitású tok; efflux 
pumpa; béta-laktamáz és egyéb pro-
teolitikus enzimek termelése.

JELLEMZŐ ELŐFORDULÁSI  
HELYEI A FÜLÖN KÍVÜL:

Bőrredő pyodermákból (intertrigo) 
gyakran kitenyészthető: pl. basset 
houndok nem szellőző, összefekvő, 

nagyméretű bőrredőinek mélyén. Sár-
gászöld, bűzös, gennyes bevonatot 
képez (nedves környezet).

Égési sérülésekre gyakran ráterjed, 
súlyos, életveszélyes állapotot elő-
idézve. Itt a nagyméretű, nekrotizá-
lódó bőrfelületek képezik a baktérium 
számára vonzó feltételeket (szerves 
anyagokban gazdag).

Post grooming furunculosis: dur-
vább fésülést, nyírást, fürdetést 
követően a sérült szőrtüszők befer-
tőződnek a baktériummal, és mély 
furunkulusokat képeznek a törzsön, 
melyekből véres-gennyes váladék szi-
várog, a felületén vörhenyes-feketés 
var képződik. Különösen rövidebb, dur-
vább szőrű kutyákban jellemző. Nehe-
zen gyógyul, fájdalmas, akár hat hétig 
tartó antibiotikum-terápiát is igényel. 
A fertőzési forrás a szennyezett vizes-
blokkok, fésűk, kefék, illetve a sam-
ponokban is el tud szaporodni. Sajnos 
kimutatták klórhexidint tartalmazó 
samponokban is, ha azokat helytele-
nül tárolták, illetve előzetesen behígí-
tották. 

A PSEUDOMONAS OTITIS 
EXTERNA JELLEMZŐI, TÜNETEK:

A fülben a nem szellőző, nedves 
környezet teremti meg a Pseudomonas 

Pseudomonas otitis externa 
kutyákban

Az alábbiakban egy összefoglalót adok közre  
a Pseudomonas otitis externa témaköréből, Charlie Pye 
korábban a The Canadian Veterinary Journal folyóiratban 
megjelent cikke alapján (Can Vet J. 2018 Nov; 59(11): 1231–
1234), két saját esetemmel kiegészítve.

Korábban (2019-ben) kétszer volt fülészeti problémája, 
akkor egy hetes fültisztító és fülcsepp alkalmazással megol-
dódott a probléma. Nincs ismert alapbetegsége. 2020. janu-
árjában visszaesett, ekkor világosbarna kenőcsös váladék 
volt a fülében, a hallójárat erythemás, de nem volt fekélyes. 
Tenyésztésre mintát vettem, kapott egy 5 napos glükokortikoid 
injekciót és Otodine fülmosót. A tenyésztés eredménye multi-
rezisztens Pseudomonas aeruginosa lett, mely ceftazidimre, 
tobramycinre, gentamicinre, ciprofloxacinra, marbofloxacinra 
és polymyxin B-re volt érzékeny. Szisztémás kezelés nem volt 
szükséges, meg lehetett oldani a helyi kezelést. Gentamicin tar-
talmú fülcseppet választottam. Tisztításra amíg nagy mennyi-

ségű váladék volt jelen, Otoactot használtam, amikor csökkent a 
váladék mennyisége, akkor Otodine-ra váltottam. A fültisztítás 
után mindig alkalmaztam Tris-NAC-ot a biofilm oldására. Döme 
hetente kétszer járt kontrollra és fültisztításra másfél hónapon 
keresztül. A vérvizsgálat, illetve a TSH/T4 teszt fiziológiás ered-
ményt mutatott, viszont a kutyát házi koszton tartották, ezért 
eliminációs diétát kezdtünk állatgyógyászati hypoallergén táp-
pal. Háttérokként az eleségallergia és a lógó fül, mint prediszpo-
náló tényező merült fel. A kezelés hatására tünetmentes lett, 7 
hónap telt el, nem esett vissza. Egyéb okból kifolyólag (Cauda 
Equina Compressio) többször járt azóta a rendelőben, így volt 
lehetőségem figyelemmel követni a hallójárat állapotát.

ESETBEMUTATÁS 1. – Döme, basset hound, 8 éves kan
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számára megfelelő életteret. Általá-
ban krónikus fülgyulladások esetében 
jelenik meg, amelyeket már sokszor, 
sokféle antibiotikumos készítménnyel 
kezeltek.

Jellemző, hogy ezek a fülgyulladá-
sok nagyon fájdalmasak a kiterjedt 
fekélyesedés miatt. A váladék bő, sár-
gás-zöldes bűzös genny, illetve vörhe-
nyes is lehet a fekélyekből származó 
keveredő vér miatt. Fejrázással, visz-
ketéssel jár, nehezen vizsgálható a 
fájdalom miatt. Krónikus esetekben 
proliferativ redők, beszűkült hallójárat 
kíséri. Fejoldaltartás, nystagmus, ata-
xia is felléphet, következményes otitis 
media, illetve interna miatt. Az ese-
tek 76 %-ában egyéb bőrtünetek is fel-
fedezhetőek, pl. alopecia, erythema, 
excoriatio, seborrhea, ezek nem a Pseu-
domonas következményei, hanem az 
állat alapbetegségének jelzői. 

KÓRFEJLŐDÉS:
A fülben kialakuló bakteriális és 

gombás fertőzés mindig másodlagos, 
az alapbetegség következtében ala-
kul ki. A háttérokokat a fülgyulladások 
esetében a PSPP rendszerbe foglalták: 
Primer ok, Szekunder ok, Prediszpo-
náló tényezők, Perpetuating faktorok.

Primer (elsődleges) ok lehet többek 
között az atópia, eleségallergia, auto-
immun betegség, daganatos háttér, 
endokrinopathia. 

Szekunder (másodlagos) tényező a 
bakteriális és gombás túlszaporodás.

Prediszponáló (hajlamosító) 
tényező lehet a nehéz, lógó fül (bas-
set hound, cocker spániel), az erősen 
szőrözött fül (uszkár), a beszűkült hal-

lójárat (shar pei) vagy a rendszeres 
úsztatás (swimmer’s ear).

Perpetuating factor (fenntartó 
tényező) például a korábbi fülgyulladá-
sok következtében kialakuló proliferá-
ció.

DIAGNÓZIS:
Az alapos kórelőzmény felvétel 

a Pseudomonasos fülgyulladás ese-
tében is kulcsfontosságú, ugyanis a 
kezelésben akkor leszünk sikeresek, 
ha az alapbetegséget is elimináljuk. 
Különösen oda kell figyelni az egyéb 
bőrtünetekre, érdemes vérvizsgála-
tot végezni az esetleges hormonális 
betegségek felismerésére (hypothyre-
osis, hyperadrenocorticizmus).

A fülváladék citológiai mintában 
talált pálcika alakú baktériumok min-
denképpen kórosnak tekintendők, nor-
mál esetben nem találhatóak meg a 
hallójáratban. Figyelemmel kell lenni 
a neutrofil granulocytákra is, felfe-

dezhetőek a bekebelezett baktérium 
maradványok a citoplazmájukban. 

Otoszkópos vizsgálat során a dob-
hártya állapotát el kell bírálni, ez 
befolyásolja a lehetséges gyógykeze-
lési módokat. Figyelemmel vagyunk 
a fekélyesedés mértékére, esetleges 
idegen testekre, daganatokra is.

Fülváladék tenyésztés abban az 
esetben szükséges, ha közép- vagy 
belsőfül gyulladás is kialakult, illetve 
ha egyéb okból kifolyólag sziszté-
másan is szeretnénk kezelni. Ugyan-
akkor tájékozódásképpen érdemes 
lehet elvégezni, hiszen a fülgyulladás 
gyógyulási hajlamát mindenképpen 
könnyebb a baktérium pontos ismere-
tében megjósolni. A rezisztencia panel 
az antibiotikumok vérbeli koncent-
rációjára vonatkozik, ezért egy olyan 
antibiotikumot, amire a baktérium 
rezisztens, helyileg még megpróbálha-
tunk alkalmazni. 

2020. márciusában vizsgáltam először. Évek óta gond van a 
füleivel, az alomtestvérei eleségallergiásak. A fülkagylók kipi-
rultak voltak, a hallójáratok beszűkültek, bűzös, híg, nagy meny-
nyiségű barnás váladék ürült a füleiből, fekélyes volt a hallójárat 
bőre. Szőre csapzott, korpázó, fakó. 

A dobhártyák kezdetben nem voltak megítélhetőek a nagy 
mennyiségű váladék miatt. A váladék citológiában rengeteg pál-
cika alakú baktériumot találtam. A váladékot tenyésztésre küld-
tem. Kapott egy 5 napos glükokortikoid injekciót.

A tenyésztés eredménye multirezisztens Pseudomonas 
aeruginosa volt, csak fluorokinolonokra érzékeny. Szisztémásan 
egy hónapig kapott emelt dózisban enrofloxacint, helyileg Cilo-

xan szem- és fülcseppet alkalmaztam. Azért döntöttem a szisz-
témás kezelés mellett is, mert rendkívül régóta fennálló súlyos 
folyamatról volt szó, és kezdetben erős fájdalommal reagált a 
helyi kezelésre. 

Tisztításra kezdetben hetente háromszor, majd hetente 
kétszer jártak. Az első két hétben Otoact és Otodine fültisztítót 
alkalmaztam, később kiegészítettem Tris-NAC oldattal, miután 
meggyőződtem a dobhártya épségéről. Két hónapig tartó keze-
lés után tünetmentes lett. A kórelőzmény figyelembevételé-
vel hypoallergén diétát vezettünk be nála, kacsa-rizs-sárgarépa 
alapokon. 

Nem esett vissza az utóbbi 6 hónapban.  

ESETBEMUTATÁS 2. – Hadiya, afgán agár, 10 éves szuka1. kép: 
Gennyes váladék és biofilm fültisztító pálcikán, mely egy kutya  
Pseudomonas otitis esetből származik. 

2. kép: 
Ugyanennél az esetnél a fülváladék citológiai vizsgálata. Kis nagyítással jól látható 
az amorf protein mátrix, benne a baktériumok, valamint a neutrophilok (biofilm).

Egy kiemelkedő jelentőségű probléma:

A BIOFILM 

•	 A biofilm baktériumok olyan csoportja, mely egy polimer anyagokból álló extracellularis mátrixba 
van beágyazva, amely megvédi a baktériumokat az antibiotikumoktól, fertőtlenítőszerektől és a 
szervezet immunrendszerétől is. A biofilm megjelenhet orvosi eszközök felületén, valamint az állatok 
szervezetében egyaránt.

•	 Ez az antibiotikum terápiával szembeni rezisztenciát eredményez, mivel a biofilmben található 
baktériumok rezisztenciája 100-1000-szer erősebb lehet, mint a ’szabadon lévő’ baktériumoké. 

•	 Bizonyos baktériumok képesek biofilmet képezni, többek között a Staphylococcus pseudintermedius,  
a Pseudomonas aeruginosa (különösen kutyák otitise esetén, 1. és 2. kép), a Proteus mirabilis és  
az Escherichia coli.

•	 Az élesztőgombák közül a Malassezia fajok képesek biofilmet képezni, különösen kutyák  
seborrhoeás bőrgyulladása esetén.

•	 A helyi kezelés a leginnovatívabb; a megfelelő hatóanyagokon kívül fontos a jó kombináció is,  
ezáltal a szinergizmus fokozza az összetevők hatékonyságát.

Tris-EDTA 
(etilén-diamin-tetraecetsav):

•	 Az EDTA baktericid hatású a biofilmen belül lévő 
nem szaporodó baktériumokra (Ciofu és mtsai, 
2017); 

•	 Tromethamine-nal (Tris) együtt alkalmazva károsítja 
a baktériumok sejtfalát és fokozza a sejtmembránba 
való behatolást; 

•	 Jól tolerált és nem ototoxikus, valamint szinergista 
klórhexidinnel (Guardabassi és mtsai, 2010);

•	 A közelmúltban egy in vitro kísérlet kimutatta, hogy 
a Tris-EDTA antibiotikummal kombinálva nagyon 
hatékony a krónikus Pseudomonas otitis esetekben, 
ahol nagy valószínűséggel fordul elő biofilm (Pye és 
mtsai, 2014). 

NAC  
(N-acetilcisztein):

•	 A cisztein N-acetilált formája, mely nyálkaoldó 
hatású, gátolja az exopoliszacharidok szintézisét, 
így gyengíti a mátrix EPS-t. 

•	 Nyolc klinikai kísérletben alkalmazták kiegé- 
szítő kezelésként az érett biofilm roncsolására,  
valamint a bakteriális biofilm kialakulásának 
megelőzésére, hatékonysága és biztonságossága 
kiválónak bizonyult. 

•	 A Tris-EDTA és az NAC kombinációjának használata 
a bőrön és a hallójáratban a helyileg alkalmazott 
készítmények (klórhexidin, antibiotikumok és 
szintetikus antimikrobiális peptidek) előtt  
fokozza az érett biofilm permeabilitását,  
így a szétesését; ezáltal hatékonyan járulhat  
hozzá az antibiotikumokkal szembeni  
rezisztencia visszaszorításához. 
 

www.vitamed.hu
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A fülváladék citológiai vizsgálata. Kis nagyítással jól látható az amorf protein mátrix, 
benne a baktériumok, valamint a neutrophilok (biofilm).
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KEZELÉS:
A hallójárat tisztítása kulcsfontos-

ságú a Pseudomonas esetében. Mivel 
biofilmet képez, ennek feloldása bizto-
sítja, hogy a fertőtlenítő és antibioti-
kum eljusson a baktériumhoz. Biofilm 
oldásra használhatjuk a nyákoldó ace-
til-cisztein tartalmú készítményeket, 
illetve hasznosak a Tris-EDTA-t tartal-
mazó fültisztítók a sejtfal-permeabili-
tást növelő, potencírozó hatás miatt. 
A Tris-NAC nevű készítmény ennek a 
két hatóanyagnak a kombinációját tar-
talmazza. Fertőtlenítésre a klórhexi-
din (Otodine), és az ecetsav tartalmú 

készítmények használhatóak. Figye-
lemmel kell lenni a savak és alkoholok 
csípő-maró hatására, ami egy fekélyes 
fülben fájdalmat válthat ki.

Antibiotikumos kezelés:
Lokális kezelés: 
Amennyiben megoldható, elsőbb-

séget élvez a szisztémás kezeléssel 
szemben. A gentamicin, polymyxin B, 
fluorokinolon hatóanyagú fülcseppek 
általában használhatóak. Fekélyes, 
beszűkült hallójárat esetén javasolt 
szájon át adott glükokortikoid, pl. 
dexamethason 0.05 mg/kg/24 óra 
adagban 1-2 hétig.

Szisztémás kezelést abban az eset-
ben érdemes alkalmazni, ha kiterjedt 
fekélyesedés van, nem tudják otthon 
kezelni helyileg az állatot, illetve otitis 
media/interna is kialakult. A megfelelő 
antibiotikumot tenyésztés és antibiog-
ram alapján érdemes választani. Multi- 
és pánrezisztens törzsek esetében sok 
esetben csak a fluorokinolonok közül 
választhatunk: kutyák esetében enro-
és ciprofloxacin 20 mg/ttkg adagban, 
marbofloxacin 5 mg/ttkg-os adagban 
napi egyszer adandó. Macskák eseté-
ben csak az utóbbi használható. Mini-
mum 1 hónap időtartam szükséges.

Összegezve a saját tapasztalatom 
az, hogy a citológia kiemelt fontos-
ságú, alapjaiban határozza meg a keze-
lés időtartamát és a kezelési módokat. 
Szisztémás gyógykezelés esetében 
mindenképpen javasolt az előzetes 
baktérium-tenyésztés. A biofilm oldó 
készítmények használata nagyban 
hozzájárul a kezelés sikerességéhez. 

Dr. Bak Orsolya
Chiru-Vet Állatorvosi Szakrendelő, 

Budapest

Tris-NAC®

Tris-EDTA puffer + N-acetilcisztein (NAC) tartalmú oldat kutyák és macskák részére

vitamed.hu

Alkalmazása javasolt a külső hallójáratban és a bőr felületén.

A Tris-NAC® az N-acetilcisztein és a Tris-EDTA innovatív és szinergista kombinációja, mely hatékonyan 
alkalmazható a bakteriális biofilm kialakulásának megelőzésére, illetve a kialakult biofilm felbontására.
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KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE

Innovatív készítmény a bőr mikrobiom egyensúlyának helyreállítására, mely atópiás, valamint egyéb oktanú bőrelvál-
tozások kiegészítő kezelésére alkalmazható. Támogatja és helyreállítja a bőrfelszín mikrofl órájának egyensúlyát.
Innovatív készítmény a bőr mikrobiom egyensúlyának helyreállítására, mely atópiás, valamint egyéb oktanú bőrelvál-

Külsőleg alkalmazandó spray atópiás és egyéb oktanú bőrelváltozások kiegészítő kezelésére

ÖSSZETÉTEL

TINDALLIZÁLT 
TEJSAVBAKTÉRIUMOK 
A mikrokapszulázás 
biztosítja stabilitásukat 
és hatékonyságukat.

NÖVÉNYI POLIFENOLOK ÉS TAMARIND 
SZÁRÍTOTT EXTRAKTUMA
Kiemelkedő antioxidáns-kapacitásuk szinergikusan 
hat a bőr mikrofl órájának normalizációjára és 
a gyulladásos folyamatok ellensúlyozására.

ALGA-
KIVONAT
Esszenciális tápanyagokkal járul hozzá 
a bőr mikrobiom biodiverzitásának és 
homeosztázisának fenntartásához.

A Linkskin® spray speciális összetevői révén támogatja a bőr barrier funkcióját és a bőr mikrobiom egyensúlyát.

www.vitamed.hu
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A macskák és kutyák ugyanolyan valószínűséggel fertőződnek 

meg a SARS-CoV-2 vírussal, mint az emberek egy észak-olaszor-

szági felmérés szerint, amely a háziállatok COVID-19 fertőzöttsé-

gének eddigi legszélesebb körű kutatása.

A Bari Egyetem munkatársai 540 kutyából és 277 macská-

ból származó mintát vizsgáltak meg Észak-Olaszországban 2020. 

március és május között. Az állatok a COVID-19 által súlyosan érin-

tett régiókban éltek, vagy fertőzött emberekkel egy háztartásban 

laktak.

Egyik háziállatban sem mutatták ki a SARS-CoV-2 vírus RNS-t 

a PCR teszt során, viszont a kutyák 3,4 %-ában, valamint a macs-

kák 3,9 %-ában találtak SARS-CoV-2 elleni antitesteket, tehát 

ezek az állatok korábban már átestek a fertőzésen. A COVID-19 

pozitív háztartásokból származó állatok esetén szignifikánsan 

gyakrabban fordult elő pozitív ellenanyag titer, mint a COVID-19 

negatív háztartásokban élő állatok esetén.

A macskák és kutyák fertőzöttségi aránya hasonló volt az 

Európában élő emberek fertőzöttségi arányával a vizsgálat idején, 

ami arra utal, hogy nem ritka a háziállatok fertőződése.

A finn fővárosban 2020. szeptember végén kezdte meg igen-

csak fontos munkáját egy négylábúakból álló csapat.

A négy kutyát arra képezték ki, hogy az emberek verítékéből 

kiszagolják, ha az illető koronavírus-fertőzött. A Helsinki reptér 

nemzetközi érkezési oldalán teljesítenek szolgálatot, először csak 

kísérleti jelleggel. Minden beérkező utas egy külön szobában egy 

e célra kapott törlőkendővel letörölheti magáról az izzadtságot, 

majd a kendőt egy steril fém csészébe helyezi. A csészéket azután a 

kutyakiképző az eb elé helyezi, és az, ha olyan mintát szagol, ame-

lyet koronavírussal fertőzött utas hagyott, jelez a lábával, ezért 

persze jutalmat is kap. Az érintett utast elkísérik a reptéri orvosi 

szobába, ahol ingyenes mintavételt és tesztet végeznek rajta. 

Az eredmények biztatóak. Az előzetes tesztelés során, amelyet 

a Helsinki Egyetem Állatorvostudományi Kara segítségével végez-

tek el, a kutyák a fertőzöttek szinte száz százalékát ki tudták sza-

golni még azelőtt, hogy bármilyen tünetet produkált volna az utas.

A kutyák sokkal kisebb mintából képesek azonosítani a COVID-

19-et, mint az egészségügyi intézményekben PCR teszteket végző 

laboratóriumok, mindössze 10-100 molekulára van szükségük a 

sikeres szimatoláshoz. 

Majdnem mindegyik kutya dolgozott már hasonló munkakör-

ben, az, hogy mennyi idő alatt tanulja meg a kutya a feladatát, az 

egyéni képességeitől és a múltjától is függ. A rekorder Kössi, egy 8 

éves agár keverék mindössze 7 perc alatt elsajátította a feladatot.

Anna Hielm-Björkman, a Helsinki Egyetem kutyás kutatócso-

portjának vezetője elmondta, az világos, hogy valamilyen illat-

anyagot szimatolnak ki a kutyáik, azonban elképzelésük sincs, 

hogy ez milyen anyag lehet. A kutyák számtalan betegséget kisza-

goltak már eddig is a maláriától a diabéteszen át a rákig.

A Helsinki reptér a második a világon, ahol kutyák segítségé-

vel szűrik ki a COVID-19 fertőzésben szenvedő utasokat, a nyáron 

Dubaj repterén vezettek be hasonló szűrést, helyi rendőrkutyák 

segítségével.

A HÁZIÁLLATOK KORONAVÍRUS-FERTŐZÖTTSÉGÉNEK 
ARÁNYA TÜKRÖZI AZ EMBEREKÉT

Forrás: nature.com

KUTYÁK SEGÍTHETNEK KISZŰRNI A KORONAVÍRUSOS 
UTASOKAT HELSINKI REPTERÉN

Forrás: ng.hu

Érdekességek a nagyvilágból
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Az új típusú koronavírusról (SARS-CoV-2) az elmúlt több 

mint fél évben egyre több dolgot tudhattunk meg, de még min-

dig sok a kérdőjel a működésével és tulajdonságaival kapcsolat-

ban. A Semmelweis Egyetem kutatóinak vizsgálatával azonban 

egy lépéssel közelebb kerültünk az organizmus megismeréséhez: 

dr. Kellermayer Miklós, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostu-

dományi Karának dékánja által vezetett munkacsoport a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ Nemzeti Biztonsági Laboratóriumá-

nak kutatóival együtt megvizsgálta a koronavírus szerkezetét. 

Különleges technikával, atomi erőmikroszkóppal tapogatták le a 

SARS-CoV-2 részecskék felületét. Kimutatták, hogy a vírust koro-

naszerűen borító tüskék rendkívül mozgékonyak, az organizmus 

pedig különlegesen ellenálló: alakja könnyedén összenyomható, de 

gumilabdaszerűen helyreáll, a fizikai behatás pedig nem tesz kárt 

se a struktúrájában, se a tartalmában. Dr. Kellermayer Miklós sze-

rint a vírus mechanikai és öngyógyító tulajdonságai biztosíthatják 

a környezeti körülmények széles köréhez való alkalmazkodást, ami 

szokatlanul nagy fertőzőképességében is közrejátszhat.

A Semmelweis Egyetem kutatóinak vizsgálata azért is számít 

egyedülállónak, mert a szakirodalomban a vírusról eddig megjelent 

cikkek mindegyike inaktivált, kémiailag kezelt vagy fagyasztott 

mintán készült. Dr. Kellermayer Miklós és munkacsoportja azon-

ban aktív és fertőzőképes koronavírust vizsgált – erre a mérésre 

kidolgozott protokoll mellett az atomi erőmikroszkóp (AFM) adott 

lehetőséget. A Semmelweis Egyetem műszerét atomok, mole-

kulák és sejtek topográfiai szerkezetének és nanomechanikai 

tulajdonságainak vizsgálatára alkalmazzák – a módszerért még 

1986-ban ítélték oda a Nobel-díjat Gerd Binning és Heinrich Rohrer 

kutatóknak. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 

Karának dékánja szerint egyedül az AFM alkalmas arra, hogy natív 

kórokozókról nagyfelbontású képeket készítsen – ennél a műszer-

nél ugyanis az eletronmikroszkópiával ellentétben nincs szükség a 

minta fixálására vagy fagyasztására.

A magyar kutatócsoport a vizsgálat során a kb. 80 nanomé-

ter szélességű SARS-CoV-2 részecskét egy ennél is kisebb tűvel 

szúrta meg. A tű hegyét a vírus tetejétől az aljáig nyomták, amitől 

az összenyomódott, majd a tű eltávolításakor azonnal visszapat-

tant. Ezt száz alkalommal megismételték ugyanazon az organiz-

muson, ám a vírus szinte teljesen sértetlen maradt. Mindez azt 

bizonyítja, hogy a SARS-CoV-2 lehet az ember által ismert, fizikai-

lag egyik legrugalmasabb és legellenálóbb vírus.

A Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Köz-

pont Nemzeti Biztonsági Laboratóriumának kutatói az organiz-

mus szerkezetének egyéb tulajdonságait is megvizsgálták. A 

vírusok a gazdatestet elhagyva általában sebezhetővé válnak, a 

SARS-CoV-2 azonban tárgyak felületén megtapadva is hosszú 

ideig fertőzőképes maradhat – a kutatás szerint ehhez a részecs-

két borító tüskék rugalmassága is hozzájárulhat. A korábbi kutatá-

sok eredményei eltértek azt illetően, hány ilyen koronaszerű tüske 

borítja a vírus külsejét: a Cambridge Egyetem tanulmánya sze-

rint körülbelül 24, míg a németországi Max Planck Institute 40-re 

becsülte a számukat. A magyar kutatók által vizsgált organizmus 

61 tüskével rendelkezett – dr. Kellermayer Miklós szerint ez is bizo-

nyítja, hogy a vírusszerkezet változékonysága nagyobb lehet, mint 

korábban gondolták. Vizsgálatukban a tüskéket alkotó fehérjéket 

is fizikai vizsgálat alá vetették: a koronaszerű alkotóelemek a tű 

fizikai behatására olyan magas frekvenciával lendültek ki, hogy a 

másodpercenkénti 300 felvétel készítésére is képes atomi erőmik-

roszkóp is csak elmosódott képet tudott készíteni róluk. A kutatók 

szerint ez a nagysebességű mozgás segíthet a vírusnak könnyeb-

ben megtalálni a gazdasejteket és összekapcsolódni azokkal. Szin-

tén vizsgálták a SARS-CoV-2 hőellenállását: eredményük szerint 

megjelenését tekintve vírus egyedülálló módon akkor alig válto-

zik, ha 10 percen át 90 Celsius fokos hőnek van kitéve; mindössze 

néhány tüskéjét veszítette el, de a szerkezete sértetlen maradt. Ez 

magyarázatot adhat arra is, miért maradt fertőzőképes a meleg 

éghajlatú országokban, vagy a nyári időjárás ellenére is.

A KORONAVÍRUS ELLENÁLLÓBB LEHET,  
MINT KORÁBBAN GONDOLTÁK

Forrás: semmelweis.com



A Botswana északi részén található Okavango-delta térségé-

ben több mint kétezer szarvasmarha bevonásával négy éven 

keresztül tartott egy kísérlet, kiderítendő, hogy az állatok hátsó-

jára festett szemek valóban távol tartják-e az oroszlánokat, leo-

párdokat és társaikat az állatállománytól (leginkább ezeknek a 

ragadozóknak vannak ugyanis kitéve a tehenek az Okavango-del-

tában, amikor inni mennek).

A kísérletben a tehenek egy részének egy nagy szempárt fes-

tettek a hátsójára – a faroktól jobbra és balra egyet-egyet –, a 

másik részüket egy szimpla X mintával dekorálták, a harmadik 

részük pedig maradt, ahogy volt (a festéshez akrilfestéket és szi-

vacsból kivágott, szem alakú „pecsétet” használtak).

A négy év mérlege: a 835 festés nélküli tehénből 15 vált ragado-

zók áldozatává, az X mintával ellátott 543 közül 4, míg a 683 „sze-

mes” tehén mindegyike életben maradt.

A nem mindennapi ötlet Neil Jordan, az ausztráliai Új-Dél-

Wales-i Egyetem oktatójának a fejéből pattant ki, aki biológus-

ként, természetvédelmi kutatóként hosszabb időt töltött a szóban 

forgó területen, és látta, ahogy a botswanai farmerek levadásszák 

a teheneiket prédáló oroszlánokat. Hogyan lehetne megoldani, 

hogy a farmer se szenvedjen veszteséget, de az egyre fogyatkozó 

állományú oroszlánok is megmaradjanak? Ezen töprengve jutott 

az egyedi elgondolásra.

Feltételezése beigazolódott, a technika működni látszik, azon-

ban a kutató óv a túl messzemenő következtetések levonásától.

„Ha minden farmer minden tehenére szemet festenénk, akkor 

a ragadozók hamar rájönnének, hogy mi a helyzet; a módszer csak 

addig működik, amíg vannak szemes és szem nélküli tehenek is az 

állományban” – mondja. Azt javasolja ezért a farmereknek, hogy 

ha ki akarják próbálni a módszert, akkor érdemes a legértékesebb 

egyedeiket megjelölni.

MIÉRT VAN SZEM  
A BOTSWANAI TEHENEK HÁTSÓJÁN?

Forrás: magyarmezogazdasag.hu



WEBINAROK
A KUTYÁK ÉS MACSKÁK BŐRGYÓGYÁSZATÁNAK  
NAGY KÉPESKÖNYVE KÉT FEJEZETBEN 
A Magyar Bőrgyógyász Állatorvosok Egyesületének  
(www.mbae.hu) két féléves webinar kurzusa

Az első félév 14 előadásának időpontja:  
szerda esténként 20.00 - 21.30 között,
szeptember 9-től december 5-ig
www.vetpress.hu/borgyogyaszat-program

AUTOIMMUN BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS 
GYÓGYKEZELÉSE WEBINAR KURZUS (KUTYA, MACSKA)

Időpont: csütörtök esténként 20.00 - 21.30 között,
2020. október 1-től november 25-ig
www.vetmedlabor.hu

FOLYADÉKTERÁPIA A KISÁLLATPRAXISBAN 
webinar kurzus

Időpont: kedd esténként 20.00 - 21.30 között,   
2020. november 3-tól november 24-ig
Előadó: Dr. Vizi Zsuzsanna
www.vetmedlabor.hu

A helyes megfejtők között az alábbi 
nyereményeket sorsoljuk ki: 

3 db pendrive és 
3 db Benamax bögre

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

Beküldési cím:
Vitamed Pharma Kft.  
1096 Budapest, 
Vendel u. 7-9. fszt. 1. 
Fax:  +36 1/29-909-28.  
E-mail:  marketing@vitamed.hu
Beküldési határidő:  
2020. november 30.
A 2020/I. VitaMedia Magazin 
keresztrejtvény szerencsés 
megfejtői:
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Társállatoknak
Terméknév Felhasználás Fő hatóanyagok Kiszerelés

Benamax tabletta
ízesített ACE gátló, kongesztív szívelégtelenség (kutya), 
idült veseelégtelenség (macska) kezelésére

benazepril

2,5 mg - 28 db

5 mg - 28 db

20 mg - 28 db

C-11 Complex integrált porcvédő 
tabletta 

11 hatóanyagot tartalmazó porcvédő kiemelkedő 
hialuronsav tartalommal (ízesített)

50 mg hialuronsav, 100 mg kollagén, 
400 mg glükózamin, 200 mg kondroitin, 100 
mg MSM, kalcium-foszfát, kobalt, mangán, 
réz, cink, vas /tabl.

60 tabl./doboz

Carprox tabletta gyulladáscsökkentő kutyáknak (ízesített) karprofen

20 mg x 20 db

20 mg x 100 db

50 mg x 20 db

50 mg x 100 db

100 mg x 20 db

100 mg x 100 db

Cenmicin oldatos injekció kutya, juh, sertés, szarvasmarha részére linkomicin, spektinomicin 100 ml

Clx Wipes nedves törlőkendő fertőtlenítő törlőkendő
klórhexidin, Tris-EDTA, klimbazol,  
cink-glükonát, glicerin

20 db / csomag

40 db / csomag

Clorexyderm Oto  
fülmosó oldat kutyák  
és macskák részére

fültisztító oldat 0,05% klórhexidin, tejsav, szalicilsav 150 ml

Clorexyderm Spot Gel kutyák 
és macskák részére

fertőtlenítő gél 0,45% klórhexidin, glicerin 100 ml

Clorexyderm 4%-os sampon
fertőtlenítő sampon pyoderma és Malassezia dermatitis 
esetére, valamint dermatophytosis kiegészítő kezelésére 

4% klórhexidin, glicerin, lanolin 250 ml

Clorexyderm Forte sampon 
fertőtlenítő sampon pyoderma és Malassezia dermatitis 
esetére

2% klórhexidin, glicerin 200 ml

Clorexyderm oldat fertőtlenítő spray 0,5% klórhexidin 250 ml

Dermato bőrtápláló olaj 
allergiás bőrgyulladás kiegészítő kezelésére, a bőr és 
szőrtakaró egészségének fenntartásához

omega-6, omega-3 és egyéb zsírsavak, 
koenzim Q10, astaxantin, A-, D-, E-vitamin 

200 ml

Dila-Part oldatos injekció
szarvasmarha, ló, juh, kecske, sertés, kutya, macska 
részére

oxitocin 250 ml

DMGuard oldat
az immunrendszer és az anyagcsere támogatására

dimetil-glicin, U-vitamin, B12
-vitamin

30 ml

120 ml

DMGuard T2 oldat dimetil-glicin, taurin, orotsav 30 ml

Endia paszta paszta kutyák és macskák hasmenésére
montmorillonit, pre- és probiotikumok, 
dextróz, szorbitol, elektrolitok, 
szentjánoskenyér-liszt, aktív szén

15 ml

Epato paszta plusz májvédő macskáknak (ízesített) szilimarin, MOS, foszfatidilkolin 2x15 ml

Epato 1500 tabletta májvédő kutyáknak (ízesített) szilimarin, MOS, élesztő (B-vitaminok) 32 tabl./dob.

Fitomune tabletta
immunerősítő tabletta béta-glükánnal  
és gyógynövényekkel (ízesített)

bíbor kasvirág (Echinacea purpurea);  
1-3, 1-6-béta-glükán; homoktövis; grapefruit-
mag kivonat; macskakarom; csüdfű

20 tabl./ doboz

Hepa-Pet Plus 700 mg
ízesített tabletta 

új generációs májvédő készítmény kutyák részére
SAMe, szilimarin, B

6
- és B

12
-vitamin, 

E-vitamin 
30 tabletta

60 tabletta

Hepa-Pet Plus 250 mg
ízesített tabletta 

új generációs májvédő készítmény macskák
és kistestű kutyák részére

SAMe, szilimarin, B
6
- és B

12
-vitamin, 

E-vitamin 
30 tabletta

Joy2Run oldat
ízület- és porcerősítő oldat oldat kutyák és macskák 
részére (ízesített)

glükózamin-szulfát, kondroitin-szulfát, 
kollagén (II-es típusú), MSM, hialuronsav, 
ördögcsáklya kivonat (Harpagophytum 
procumbens), indiai tömjénfa kivonat 
(Boswellia serrata)

300 ml

Leniderm sampon  
kutyák és macskák részére

viszketéscsillapító sampon 2,5% hidrolizált zab, pórsáfrány olaj, glicerin 250 ml

Leniderm hab  
kutyák és macskák részére

tisztító hab (száraz sampon) zabpehely, klórhexidin 200 ml

Linkskin spray
Atópiás és egyéb bőrelváltozások
kiegészítő kezelésére. Támogatja és helyreállítja a 
bőrfelszín mikroflórájának egyensúlyát.

tindallizált laktobacilusok (Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus reuteri), növényi 
polifenolok, tamarindus indica kivonat, alga 
kivonatok

200 ml

Vitamed terméklista Magyar termék Ezen termékeink vénykötelesek
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NRG Paszta
energia- és fehérjekoncentrátum 
vitaminokkal és nyomelemekkel 
kiegészítve kutyák és macskák részére

rizsfehérje, elágazó szénláncú aminosavak, 
glükóz, fruktóz, halolaj, B

1
-, B

2
-, B

3
-, B

5
-, B

6
-, 

B
12

-vitamin, biotin, inozitol, koenzim Q10, 
karnitin, taurin, lecitin, E-vitamin, mangán, 
jód, cink, szelén, réz, vas

80 g

Otoact cerumenolitikus hatású fültisztító oldat 
szkvalén, szalicilsav, Chamomilla recutita 
virág kivonat, tanninsav

100 ml

Otodine fülmosó oldat kutyák 
és macskák részére

külső hallójárat-gyulladás esetére 0,15% klórhexidin, tris-EDTA
50 ml

100 ml

Peptivet Oto gel kutyák  
és macskák részére

eudermális fülészeti gél
AMP2041, 0,07% klórhexidin, Tris-EDTA, 
glicerofoszfoinozitol-lizin

25 ml

Peptivet sampon eudermális sampon
AMP2041, klórhexidin, Tris-EDTA, etoxilált 
lanolin

200 ml

Relaxa-Bits tabletta nyugtató tabletta kutyáknak
mámorbors, macskagyökér (Valeriana 
officinalis), 5-hidroxi-triptofán, csüdfű, 
csucsóka, citromfű

10 tabl./doboz

Skingel külsőleges gél kutyák 
és macskák részére

gél erythemás, exsudatív bőrgyulladások 
esetére

cink-oxid, propilén-glikol, glicerin,
zsályakivonat

50 ml

Solo húspástétom 
táp eleségallergia és eleségintolerancia esetére kutyák és 
macskák részére, 100% színhúst tartalmaz

egyféle fehérjeforrás: 
nyúlhús / szarvashús / fürjhús / lazac / bivaly 
/ vaddisznóhús / libahús

100 g

300 g

Stomodine L.P. szájtisztító gél 
kutyák és macskák részére

szájfertőtlenítő gél (ízesített) klórhexidin, Tris-EDTA, pórsáfrányolaj 50 ml

Synoflex tabletta porcvédő kutyáknak (ízesített)
550 mg glükózamin, 50 mg kondroitin-
szulfát, C-vitamin, E-vitamin, mangán/tabl.

60 tabl./doboz

Tris-NAC oldat
oldat a bakteriális biofilm kialakulásának megelőzésére,  
a biofilm felbontására

N-acetilcisztein, Tris-EDTA 120 ml

Tsefalen tabletta kutyák bőr-, légúti és húgyúti fertőzéseinek kezelésére cefalexin
500 mg x 12 db

1000 mg x 8 db

Zincoseb sampon
faggyútermelődést és elszarusodást szabályozó sampon 
seborrhoea esetére

kolloidális kén, cink-glükonát, klórhexidin-
diglükonát, szalicilsav, etoxilált lanolin

250 ml

Zincoseb spray
faggyútermelődést szabályozó, hidratáló és 
viszketéscsillapító spray seborrhoea esetére

karbamid, Aloe kivonat, cink-glükonát, 
cyclosystem D-panthenol, AMP126, niacin, 
glicerin, klórhexidin, Tris-EDTA, klimbazol

200 ml

Termék Javallat Formátum Kiszerelés
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Akut vagy krónikus emésztőrendszeri betegségek, EPI, IBD, lymphangiectasia, pancreatitis, 
hyperlipidaemia, májbetegség hepaticus encephalopathia nélkül.

konzerv kutyaeledel 400 g

száraz kutyaeledel 1,5 kg

Canine HA     
Hipoallergén eliminációs diétához. Táplálékallergia, táplálékintolerancia. IBD, EPI, 
hyperlipidaemia, lymphangiectasia, malabsorptio. Fehérjevesztéses enteropathia.

száraz kutyaeledel 3 kg

Canine NF     
Krónikus veseelégtelenség. Hepaticus encephalopathia. Urát-, cisztin- és kalcium-oxalát 
húgykövek kialakulásának csökkentésére. Szívbetegség korai stádiumában.

konzerv kutyaeledel 400 g

száraz kutyaeledel 3 kg

Canine OM     
Elhízás és testsúlykontroll. Túlsúlyos kutyák cukorbetegségének diétás befolyásolására. Rost-
etetésre javuló betegségek esetén (pl. obstipatio, hyperlipidaemia). Rostetetésre reagáló colitis.

száraz kutyaeledel 3 kg

Canine  
& Feline CN

Támogató diéta intenzív ellátás során. Perioperatív támogató diéta. Felépülés sérülésből és 
betegségből. Táplálkozási stresszhelyzetben, különösen laktáció, valamint alultápláltság esetén.

konzerv eledel 
kutyák és macskák részére

195 g
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St/Ox 

Akut vagy krónikus emésztőrendszeri betegségek: hasmenés, gastroenteritis és colitis, 
felszívódási és/vagy emésztési rendellenességek, táplálékintolerancia, IBD. Májbetegség 
hepaticus encephalopathia nélkül. Lábadozás.

konzerv macskaeledel 195 g

száraz macskaeledel 400 g

Feline HA      
St/Ox

Hipoallergén eliminációs diétához. Táplálékallergia, táplálékintolerancia. IBD, EPI, 
hyperlipidaemia, lymphangiectasia, malabsorptio, fehérjevesztéses enteropathia. Krónikus 
hasmenés. SIBO.

száraz macskaeledel 1,3 kg

Feline NF     
Krónikus veseelégtelenség. Hepaticus encephalopathia. Urát és cisztin húgykövek újbóli 
kialakulásának mérséklésére. Krónikus szívelégtelenség esetén a szívműködés támogatására.

nedves macskaeledel csirkével 10 x 85 g

nedves macskaeledel lazaccal 10 x 85 g

száraz macskaeledel 350 g

Feline UR      
St/Ox

Struvitkövek feloldására. A struvit- és oxalátkövek újbóli előfordulsának csökkentésére.  
Feline Idiopathic Cystitis (FIC).

nedves macskaeledel csirkével 10 x 85 g

nedves macskaeledel lazaccal 10 x 85 g

száraz macskaeledel csirkével 350 g

Canine Fortiflora    A bélflóra helyreállításának támogatására. Stressz, antibiotikum kúra vagy tápváltás kiváltotta laza bélsár esetén. Bélgázosság 
csökkentésére. Ízletességfokozó rossz étvágyú kutyák számára. Nem kielégítő minőségű bélsár esetén bármely életkorban 
(kölyök, felnőtt, idős).

Tartalmaz: mikrokapszulázott E. 
faecium-ot (SF68 törzs min. 5x108 
CFU/g, E-vitamint, C-vitamint, szelént.

30 x 1 g

Feline Fortiflora
A bél mikroflórájának felborulásával (dysbacteriosis) összefüggő emésztőrendszeri problémák és hasmenés diétás 
befolyásolására. Stresszel, antibiotikum terápiával vagy étrendváltozással összefüggő hasmenés kezelésének támogatására. 
Nem megfelelő minőségű bélsár esetén bármely életkorban (kölyök, felnőtt, idős). Ízletességfokozó a csökkent étvágyú 
macskák számára.

Tartalmaz: mikrokapszulázott E. 
faecium-ot (SF68 törzs) min. 5x108 
CFU/g, E-vitamint, C-vitamint, taurint

30 x 1 g

Bemutatjuk a Purina® Pro Plan® Veterinary Diets termékeket

Purina® Pro Plan® FotriFlora TERMÉKEK

PPVD (Purina® Pro Plan® Veterinary Diets) TERMÉKEK
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2 VÁLTOZATBAN

DMGUARD

N,N-DIMETIL-GLICIN
OROTSAV
TAURIN

DMGUARD  T2
N,N-DIMETIL-GLICIN
U-VITAMIN (metil-metionin)
B12-VITAMIN

DMGUARD

A képek illusztrációk! 
Az akció időtartama: 2020. október 1-től november 15-ig. Az akció kizárólag közvetlenül a Vitamed Pharma Kft.-től történő megrendelésre érvényes! A kézbesítés költségét átvállaljuk. 
Nagykereskedők az akcióban nem vehetnek részt! Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze. A +10 Ft minden egyes választott termékre vonatkozik, így minimum 10 Ft 
maximum 30 Ft kerül kiszámlázásra a választott termékekért.

CSOMAG TARTALMA: 
10 db DMGuard (30 ml)
vagy 
10 db DMGuard T2 (30 ml)
vagy 
5 db DMGuard (30ml) 
+ 5 db DMGuard T2 (30 ml)
vagy 
4 db DMGuard (120 ml) 

VÁLASZTHATÓ TERMÉKEK 
+10 Ft-ért: 

2 db BradoPlus műtéti kézfertőtlenítő 1000 ml  
vagy 

3 db Bradolife alkoholos kézfertőtlenítő gél 500 ml 
vagy 

Kutya karomvágó (Solingen) 
kb. bruttó 4900 Ft értékben

HIGIÉNIA OPTIMA
CSOMAG TARTALMA: 
28 db DMGuard (30 ml)
vagy 
28 db DMGuard T2 (30ml)
vagy 
14 db DMGuard (30ml) 
+ 14 db DMguard T2 (30 ml)
vagy 
9 db DMGuard (120 ml)

VÁLASZTHATÓ TERMÉK 
+10 Ft-ért: 
Szenzoros kézfertőtlenítő 
adagoló (állvány nélkül)

vagy 

Adagoló állvány 
kb. bruttó 25 000 Ft értékben

HIGIÉNIA EXTRA

DMGUARD  IMMUNERŐSÍTŐVEL MOST 
A HIGIÉNIÁRÓL IS GONDOSKODHATSZ!AKCIÓ

VÁSÁROLJ 
DMGUARD 
TERMÉKET 

az alábbiak szerint és 

VÁLASSZ 
HOZZÁ 

HIGIÉNIAI 
ESZKÖZT 

+10 Ft-ért.

DMG_hird_A4_20uj.indd   1DMG_hird_A4_20uj.indd   1 2020. 10. 28.   14:172020. 10. 28.   14:17


