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Gombás bőrgyulladások
A bőrgyulladások rendkívül gyakran előfordulnak háziállatainkban, legtöbbször baktériumok és gombák együttes fertőzése okozza. Sokszor az allergiás, vagy a külső élősködők okozta vakarózás során, a bőr felületén élő
mikroorganizmusok szaporodnak el kórosan, de vannak olyan fertőző ágensek is, melyek a másik állattal való érintkezést követően kerülnek a bőrre,
és ott elszaporodnak.

Szinte minden esetben viszketést okoznak, így a vakarózás során továbbterjednek az egész testfelületre. Sokszor
egyéb betegség hatására jönnek elő,
mely legyengíti az immunrendszert,
így kevésbé ellenállóak a fertőzésekkel
szemben, és akár a normál bőrflórában lévő kórokozók, akár a más állatról
átjutottak hamarabb okoznak súlyos
bőrgyulladásokat. Bármilyen korú, ivarú állatnál előfordulhatnak ezek a tünetek, de leggyakrabban az érzékeny
bőrű, világos szőrű, allergiára hajlamosabb fajtáknál (például west highland
white terrier, bishon bolognese, bischon
havanese, uszkár, máltai selyemkutya) alakulnak ki. Leggyakrabban két
gombafaj okoz bőrfertőzést kutyában

és macskában a Microsporum canis és a
Malassezia pachydermatis. A Microsporum
canis fertőzés hatására kör alakú viszkető szőrhiányos területek alakulnak ki
a bőrön. A háziállatokra és az emberre is át tud terjedni. Védekezés ellene
csak vakcinával lehetséges. A Malassezia
pachydermatis egy élesztőgomba, mely
általában megtalálható a bőr felületén,
és egyéb hajlamosító tényezők hatására
szaporodik el a bőrön (allergia, baktériumok vagy paraziták okozta bőrgyulladás,
illetve immunhiány miatt). A fülgyulladásoknak is gyakori kórokozója és könnyen
átterjedhet a fülről a bőrre és fordítva is.
Kezelése általában megoldható a legtöbb
gombaellenes szerrel. Ha azt tapasztalja,
hogy kutyája, macskája többet vakarózik,

szőrhiányos területek, sebek, akár súlyosabb tünetek jelentkeznek, mindenképpen forduljon állatorvoshoz, mert a
pontos diagnózis felállításához elengedhetetlen a fizikai vizsgálat és sok esetben kiegészítő vizsgálatok is szükségesek. Az esetek legnagyobb részében
valamilyen bakteriális fertőzés is jelen
van a gombás fertőzésekkor, így nagyon
fontos, hogy együtt kell kezelnünk a beteget antibiotikummal és gomba ellenes
szerrel is, valamint, ha külső parazitás
fertőzés is fennáll, akkor az élősködők
ellen is védekeznünk kell. Érdemes
minden esetben bőrkaparék mintát
vennünk és laborba küldeni, mert akkor lehet célzottan a kórokozót kezelni,
ha pontosan tudjuk, hogy mi okozza a
megbetegedést és az a baktérium, gomba milyen szerre érzékeny. Általában a
bőrgyulladások kezelése hosszabb időt
vesz igénybe, 10 naptól akár 2 hónap is
lehet mire tökéletesen gyógyult a páciens. Nagyon fontos a gazdi kitartása és
gondos ápolása, valamint a kiegészítő
vitaminok, immunerősítők, bőr-szőrtáplálók is sokat segítenek. Bármilyen
problémával várjuk állatkórházunkban!

Dr. Szolnoki János

Szentendrei Rendelőintézet és állatkórház

Állatkórházunk hosszú nyitvatartással – 8-20h-ig, (06-26-317-532
vagy 06-30-9370-863) – és állandó éjjel-nappali és hétvégi ügyelettel (06-30-66-26-849) várja Önöket és kedvenceiket Szentendre
központjában. Folyamatos akciókkal, törzs-páciensi kedvezményekkel, házi állatorvosi szolgálattal – kiszállásokkal –, kutyakozmetikával, kutya -macska panzióval és sokféle szakrendeléssel, kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év tapasztalattal és fiatalos
lendülettel állunk az Önök rendelkezésére, több mint 120 m2-en!
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