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A BEVA Congress a legnagyobb európai, tisztán lógyógyászattal foglalkozó továbbképzési 

rendezvény. 800 regisztrált résztvevője a 6 helyszínen, párhuzamosan folyó előadások közül 

„kénytelen” választani három napon keresztül. A kétórás blokkokban, egy-egy témát 

körbejárva, többé-kevésbé összefüggően válogatják össze előadásokat. Az előadók között a 

legnagyobb nevekkel is találkozhatunk. Óriási kiállítóterem áll rendelkezésre a különféle 

szervezetek bemutatkozására, gyógyszerek, műszerek propagálására. A kongresszus alatt rövid 

gyakorlati bemutatók is vannak, de kisebb csoportoknak rendezett előnapi kurzusok is vannak. 

 

 

Imaging injuries of the manica flexoria- Roger Smith (MA VetMB PhD FHEA DEO Diipl 

ECVS ECVDI LAAssoc MRCVS) 

 

Roger Smith  a manica flexoria sérüléseinek diagnosztikájáról és sebészi ellátásáról tartott két 

előadást. A mindennapi praxis számára a legfontosabb üzenete a tájék ultrahang vizsgálatával 

kapcsolatos. A folyadékkal telt ínhüvelyen lényegesen jobban vizsgálható a manica flexoria 

hajlított végtagon, mint terhelt pozícióban. Utóbbi esetben a képletek egymásnak nyomódnak, 

ultrahangos vizsgálatuk sokkal kevésbé informatív, mint laza végtagon, amikor az effúzió 

„szétválasztja” a képleteket, így a manica flexoria elkülönülten ábrázolódik. 

 

 

Standing laryngoplasty: When, why and what to expect? Fabrice Rossignol (PhD DVM 

DiplECVS) 

 

Fabrice Rossignol az álló helyzetben elvégzett laryngoplastica műtéti ellátását mutatta be. Álló 

helyzetben bármelyik tie back technika elvégezhető. Egy speciális fejtartóval előre nyújtott 

állapotban rögzítik a lovat. Az eljárás előnyeit a következőkben jelölte meg. Az altatás rizikói 

elkerülhetőek. A műtét közben fellépő vérzés kevésbé zavaró, hiszen kifolyik az operációs 

területről, kevésbé rontva a látási viszonyokat. A kannaporc megfeszítéséhez kisebb erő kell. A 

gége nyitásának mértékét jobban lehet ellenőrizni, hiszen nincs légcsőtubus. Ez a két tényező 

pontosabbá teszi a gége abdukcióját. Kevesebb a posztoperatív komplikáció, mind a 

túlkorrigálást, mind a protézis meglazulását illetően. 

 

 

Update on equine „asthma”- Bruce McGorum (BSc BVM&S PhD CEIM DipECEIM 

MRCVS, RCVS és European Specialist in Equine Medicine) 

 

A 2015-ös ACVIM Consensus alapján a ló asztma mint új elnevezés kerül bevezetésre a nem 

szeptikus alsó légúti megbetegedésekre. Ide sorolható az IAD, az RAO és az SPA-OPD. Az új 

terminológia remélhetőleg leegyszerűsíti a kommunikációt az állatorvosok, illetve az állatorvos 

és a tulajdonosok között. A humán példa alapján a további szubkategorizálás lehetőséget 

teremthet az egyes megbetegedések különböző terápiás megközelítésére, mint például az 



immunmoduláns terápiára. A ló asztma esetében az alapján, hogy nyugalomban van-e 

nehezített légzés két szubkategória bevezetését javasolják. 

Súlyos asztma a felnőtt lovak kifejezett légúti gyulladásával és obstrukciójával járó 

megbetegedés, ami köhögéssel és nyugalomban is nehezített légzéssel jár, mely reverzibilis 

hörgőtágító kezelésre és környezetváltoztatásra.  

Enyhe, közepes asztmának nevezzük a krónikus (4 hét<) köhögéssel és/vagy 

teljesítménycsökkenéssel, megszaporodott légúti váladékkal és/vagy gyulladásos sejtek 

megjelenésével járó elváltozásokat, melyek nyugalomban nem járnak nehezített légzéssel.  

 

 

Nutritional management for PPID and EMS - Harry Carslake (MA VetMB DipACVIM 

MRCVS) 

 

A lovak két leggyakoribb endokrin megbetegedése a PPID (pars pituitary intermedia 

disfunction) és az EMS (equine metabolic syndrome). Mindkét kórképre jellemző az inzulin 

rezisztencia/dysreguláció, az etetést követő hyperinzulinémia, illetve a megnövekedett rizikó a 

laminitisre, ami miatt kiemelkedően fontos a kezelés takarmányozási oldalról való 

megközelítése. Rövidtávon, azonnali célkitűzésként a glikémiás, illetve inzulin választ kell 

mérsékelni, középtávon a ló kondícióját kell ideálissá tenni, hosszútávon pedig az alacsony 

inzulin diéta fenntartását, illetve a ló korábbi használatba való visszakerülését kell elérni. 

Klasszikus PPID-s lovaknál, amikor az izomatrófia miatt a katabolikus irányba tolódik el a 

mérleg nyelve, kifejezetten fontos a megfelelő fehérjeellátás biztosítása. Ezt lucerna 

kiegészítéssel, koratavaszi széna etetésével, illetve legelővel lehet segíteni. A kalória bevitel 

növelésére olajat lehet adni, akár 500ml/ló/nap adagban. 

Abban az esetben, ha nagy a rizikó a laminitisre, az abraktakarmányt és a legelőt meg kell 

vonni. Az ideális NSC mennyisége 10-12%, ami 1,5 % ttkg száraz széna vagy 1,75 % ttkg 

áztatott széna etetésével lehet elérni.  8-16 órás áztatás esetén a NSC 50%ra csökken, viszont 

sok ásványi anyag is kioldódik, amit pótolni kell kiegészítők formájában. Különösen fontos az 

E-vitamin pótlása. Amint lehet, akkor a lónak megfelelő mozgást kell biztosítani karámozással 

vagy a munkába való visszaállítással. 

Az EMS-nél általában a ló vagy póni fogyasztása a cél. Ebben az esetben az ajánlott maximális 

fogyás mértéke 1% ttkg /hét lehet. Az ennél nagyobb mértékű fogyás már nem ajánlott. Ezt úgy 

tudjuk elérni, ha 1,5% ttkg száraz szénát vagy 1,75 % ttkg  áztatott szénát etetünk. Ha 6-8 hétig 

nem történik jelentős változás, akkor lehet tovább csökkenteni az adagot. Használhatunk 

szájkosarat, amiben a karámba is ki tudjuk engedni a lovat, ahol mozoghat. Vigyázni kell 

azonban, mivel egy póni akár 3 óra alatt meg tudja enni a napi szárazanyagra számított 

tápanyagigényének a 2/3-át! Az evési idő növelésére használhatunk kislyukú szénahálót, amit 

akár a boksz közepére lógathatunk fel, ahol nem tudja nekitámasztani a falnak a ló. 

A testtömeg változását mérleggel, BCS használatával illetve szalaggal tudjuk kontrollálni. 


