Nyári bőrgyulladás hot-spot

Állati

A heveny váladékozó bőrgyulladás vagy hot spot gyakori elváltozás kutyában. A “hot
spotok” hirtelen jelenhetnek meg, és gyorsan nagy vörös gyulladt elváltozásokká
alakulhatnak rövid idő alatt. A hot spot jelentése= forró folt. A „hot spot” tulajdonképpen a bakteriális eredetű, gennyes bőrgyulladások (pyodermák) egy típusa, felületes gennyes bőrgyulladás (felületes pyoderma). Azaz a bőr gennyesedése, „csak” a
bőr legfelső rétegét, a hámréteget érinti.
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Előfordulás
Az elváltozás nagytestű, dús aljszőrzetű kutyákban fordul elő, mint a német juhászkutya, újfullandi, bernáthegyi, csau-csau. Ezen
kívül a labrador és a golden retriever fajták
is gyakran érintettek. Gyakrabban találkozunk hot spottal nyáron vagy meleg időben,
egyes vizsgálatok szerint a 4 év alatti kanokban fordul elő legtöbbször.
Tünetek
Rendszerint, nagy, hámhiányos, gyulladt
és vérző bőrterület. Az elváltozott terület
nedves és fájdalmas, majd elkezd terjedni a
folyamatos nyalás, rágás miatt.
Jellegzetes, hogy a kiterjedt, súlyos viszkető
bőrelváltozás csupán néhány óra alatt, hirtelen alakul ki. Az állat kíméletlenül nyalja,
rágcsálja a területet, tulajdonképpen „magának” alakítja ki a bőrtünetet. Leggyakrabban a comb külső oldalán vagy az ágyéki
területen, ritkábban a fültőnél vagy a pofatájékon jön létre egy kb. 5-15 cm átmérőjű
foltszerű bőrelváltozás, amely jól körül határolt, kivörösödött, kezdetben a nyáltól és
a savótól nedvesen fénylő, később pörkké
száradt gennyel fedett. A szőrzetet felette

az állat vagy kitépi vagy az a nyáltól, gennytől összetapad. Előfordulhat, hogy – amen�nyiben az elváltozást nem kezelik idejében
– néhány nap alatt tovaterjed és hatalmas
egybefüggő bőrfelületet fog érinteni. Különösen súlyos komplikációt jelenthet nyári
időszakban a légynyüvesség. Ugyanis a házi
légy a nedves, szőrtelen bőrterületre leteheti petéit, és a bőrben kikelhetnek a légylárvák, amelyeket „légynyüveknek” hívunk.
Ezt megelőzendő, lehetőleg a tünetek észlelésekor azonnal forduljunk állatorvoshoz!
A kialakulás oka
A hot spot kialakulásnak pontos oka nem
tisztázott. A dús aljszőrzet „befülledése”
szerepet játszhat, ezen kívül feltételezhető, hogy egyfajta heveny allergiás reakció,
mert atópiás vagy bolhanyál-allergiás kutyák bizonyítottan jóval hajalmosabbak hot
spot kialakulására.
A hot spot igen gyakran a bolhanyál-allergia jellegzetes megnyilvánulása kutyáknál.
Fontos tudni, hogy a bolha nyálában található anyagokra túlérzékeny egyedek már
egy bolha csípésére is ilyen heves, súlyos
bőrelváltozással reagálhatnak, nem szükséges nagyszámú bolha jelenléte. Csupán
egy bolha megtalálása esetén is alapos
bolhairtást kell végezni minden együtt tartott állaton és a környezetben is. Előfordul,
hogy a végbélnyílás körül elhelyezkedő, ún.
perianális mirigyek (köznapi szóhasználatban „bűzmirigyek”) gyulladása váltja ki a
hot spot megjelenését.
Azonban a fentiekben felsorolt háttér okokat nem minden esetben sikerül azonosítani, előfordul, hogy ezek (szőrzet befülledése, bolhásság, bűzmirigy-gyulladás)

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!

hiányában is pyotraumás dermatitisz jön
létre. Amennyiben az állapot rendszeresen
kiújul, érdemes kivizsgálni az eleségallergia
és a belégzési allergia (atópia) lehetőségét,
mint hajlamosító okokat.
Diagnózis
A diagnózis általában a jellegzetes kórelőzmény és a tünetek alapján felállítható, a
bőrelváltozásról vett lenyomati kenet segítségével alátámasztható. Ebben nagyszámú
kerek alakú (ún. „coccoid”) baktériumot lehet azonosítani.
Kezelés
A hot-spot „ijesztő” megjelenése ellenére
jól kezelhető. Elsősorban az esetleges kiváltó okokat kell azonosítani és kezelni (pl.:
bolhairtás, bűzmirigyek tisztítása). Ezt követően a szőrzetet le kell nyírni az érintett
bőrterületen, a bőrfelület külső kezelése
hatékonyan csak szőrnyírás után lehetséges. A területet le kell tisztítani és kíméletes
fertőtlenítőszerekkel kezelni, a gyógyulást
kombinált összetételű kenőcsökkel lehet
segíteni. Gyors hatású injektábilis viszketéscsillapító és gyulladáscsökkentő hatóanyag
szükséges, hogy az állat kellemetlen érzetét mihamarabb enyhítsük és, hogy minél
előbb megakadályozzuk a terület további
traumáját. Általában 7-10 napig szükséges
a gyulladáscsökkentő és az antibiotikum-terápia.
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