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Hogyan fogjunk hozzá?

◼ Hajlamosító tényezők 
– kor, fajta stb.

◼ Kórelőzmény

◼ Jelen állapot

◼ Fizikális vizsgálat

◼ DIFFERENCIÁL 
DIAGNÓZIS LISTA

◼ Kiegészítő vizsgálatok

◼ Bőrkaparék

◼ Trichogram

◼ Celluxos minta

◼ Citológia

◼ Tenyésztés

◼ Eliminációs diéta

◼ Intradermális és 
szérum teszt

◼ PCR

◼ Biopszia



Bőrbetegségek

◼ Fertőző eredetű 
betegségek

◼ Nem fertőző eredetű 
betegségek



Fertőző eredetű bőrbetegségek

◼ Vírus

◼ Baktérium

◼ Parazita



Nem fertőző eredetű betegségek

GINANDTONICC

◼ Genetic

◼ Immunological

◼ Nutritional

◼ Allergic

◼ Neurologic

◼ Developmental

◼ Traumatic

◼ (h)Ormonal

◼ Neoplastic

◼ Iatrogenic/Idiopathic

◼ Chemical/Toxic

◼ Cardiovascular

D.C. Knottenbelt



1. Eset - Kórelőzmény

◼ 14 éves, arab félvér, szürke kanca

◼ Boxos tartás, de napközben legelőn van

◼ Már hónapok óta küzd szőrhullással

◼ Vakarózni nem látják

◼ Más lovon nem látszik hasonló tünet

◼ Bőrkaparék - negatív

◼ Kenőcs – Neogranormon, Kék lukács stb.

◼ Lemosó oldatok – Neostomosan, Imaverol

◼ Trichoequen vakcina

◼ 2013. június 12.



Jelen állapot

◼ Multifocalis alopecia a fejen

◼ Homlok, pofa tájék

◼ Ectoparazita nem látható szabad szemmel

◼ Pruritus Ø

◼ Fájdalom Ø

◼ Gyulladás jelei nem láthatóak

◼ A környező területeken a szőrszálak épek

◼ Hyperpigmentáció?







Differenciál diagnózis

◼ Anagen/telogen effluvium

◼ Linear alopecia

◼ Alopecia areata

◼ Szezonális alopecia

◼ Selenosis

◼ Dermatophytosis (Trichophyton spp., 
Microsporum spp.)

◼ (Dermatophilosis)

◼ (Occult sarcoid)



Anagen/telogen effluvium

https://smartgraft.com/hair-growth-cycle/



Telogen effluvium

Rod A. W. Rosychuk: Published 2013 in The
Veterinary clinics of North America. Equine
Practice

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/
10.1111/j.1751-0813.2006.00086.x

https://www.semanticscholar.org/author/Rod-A.-W.-Rosychuk/46698466


Linear alopecia

https://veteriankey.com/diseases-of-the-skin-integument/



Alopecia areata

◼ Autoimmun betegség

◼ IgG típusú ellenanyagok 
reakcióba lépnek az 
anagén fázisú folliculusok
speciális antigénjeivel

◼ Antigén – növekedés ellen:

◼ Belső gyökérhámhüvely

◼ Külső gyökérhámhüvely

◼ Precortex

◼ Trichohyalin és keratin
https://www.slideshare.net/swethapanneer/alopecia-
scaring-nonscaring-type



Alopecia areata

◼ Korai biopszia:

◼ Peribulbaris és bulbaris lymphocyta felhalmozódás

◼ Apoptoticus keratinocytak

◼ Esetenként peribulbaris eosinophilsejtes
beszűrődés

◼ Krónikus eset: a gyulladás jelei eltűnnek!

◼ Telogen/catagen fázisú folliculusok

◼ Follicularis atrophia és dysplasia – miniatűr 
folliculusok

◼ Peribulbaris pigmentfelhlmozódás

◼ Új minta új elváltozásból!



Alopecia areata

https://www.semanticscholar.org/paper/Noninflammatory%2C-nonpruritic-alopecia-of-horses.-
Rosychuk/7a2d723721875b803597d4340b6cae84dff247b3



Szezonális alopecia
◼ Északi féltekén kora 

tavasszal alakul ki

◼ Fejen jelentkező 
szimmetrikus alopecia

◼ Lehet a váll, törzs, far is

D. C. Knottenbelt: Pascoe's Principles and Practice of 
Equine Dermatology 2nd Edition



Selenosis

◼ Krónikus mérgezés

◼ Magas talaj szelén tartalom (pl.: Lucerna)

◼ Szelént koncentráló növények (pl.: Csüdfüvek)

◼ Takarmány kiegészítők

◼ Pata elváltozások

◼ Sörény, farok, csüdszőrök elvesztése

◼ Kondíció romlás

◼ Hosszúszőrök keratinocytainak keratin 
termelését károsítja



Selenosis

D. C. Knottenbelt: Pascoe's Principles and Practice of Equine Dermatology 2nd Edition

https://hu.wikipedia.org/wiki/C
s%C3%BCdf%C5%B1

https://vetpro.co.nz/selenium-
what-why-how/



◼ Dermatophytosis: terjed, 
kis leváló pikkelyekből 
kimutatható

◼ Dermatophilosis: 
gyulladás, exsudatív

◼ Occult sarcoid: 
megvastagodott bőr, 
gyakran más sarcoid
formával társul





Hogyan tovább?
◼ Bőrkaparék?

◼ Trichogram?

◼ Celluxos minta?

◼ Citológia?

◼ Tenyésztés?

◼ Eliminációs diéta?

◼ Intradermális és 
szérum teszt?

◼ PCR?

◼ Biopszia?

?



Hogyan tovább?
◼ Bőrkaparék

◼ Trichogram

◼ Celluxos minta

◼ Citológia

◼ Tenyésztés

◼ Eliminációs diéta

◼ Intradermális és 
szérum teszt

◼ PCR

◼ Biopszia!

!



2013. augusztus 21. (!)











Kórszövettani jegyzőkönyv
Hematoxilin-eosin festés

◼ Epidermis: enyhe parakeratoticus
hyperkeratosis a kifejezett hyperpigmentációt
mutató, kissé hyperplasias epidermisben

◼ Dermis: egészen enyhe fokú mononuclearis
sejtes perivascularis infiltráció a felületes 
dermisben. Egyéb kórjelző elváltozás nem 
látható.

◼ Bőrfüggelékek: telogen fázisú, kissé kitágult 
lumenű folliculusok, a proximális régióban 
kissé atrophisalt follicularis epithel



Kórszövettani jegyzőkönyv

◼ PAS festés: A mintában PAS-pozitív 
kórokozók nem láthatóak

◼ Diagnózis: Endocrin dermatopathia -
hypothyreosis gyanúja



Hypothyroidismus
◼ Spontán hypothyroidismus: lóban ritka

◼ Sebészi kimetszés után:

◼ Fénytelen, durva szálú szőrzet

◼ Elhúzódó a téli szőrzet vedlése

◼ Fej és lábvég oedema

◼ Alopeciat nem írtak le

◼ Néhány esetleírás



◼ Normál szőrzettel 
született csikó

◼ 4-6 hónaposan 
levedlette a csikószőrét, 
nem nőtt ki új szőrzet

◼ 2 évesen a  
szimmetrikus alopecia a 
teljes testszőrzetet 
(farok is) érintette

◼ A törzs és a sörény 
kevésbe érintett

◼ Törékeny és könnyen 
kihúzható szőrszálak

◼ Száraz, pikkelyező, 
vékony és sérülékeny 
bőr

◼ Bágyadt, lethargikus, 
hidegtűrőképessége 
romlik

◼ „Non-pitting” bőr 
alatti kötőszövet 
oedema a faron

◼ Hypoplasias herék



◼ Bőrbiopszia: 

◼ A dermis rétegében collagen rost felhalmozódás

◼ Kis szőrfolliculusokban rendezetlen keratinisalt
tartalom

◼ Vér: normál tiroxin, alacsony trijódtironin szint

◼ 10 napos trijódtironin terápia

◼ Kezelés után 1 héttel szőr növekedés 
megkezdődött

◼ 3 hét után generalizált szőrnövekedés

◼ 6 hét után újra hullni kezdett a szőre

◼ 7 nap/hó gyakorisággal kezelték tovább

◼ 4 hónapos utánkövetés





◼ 2 éves pej telivér 
herélt

◼ 18 hónaposan 
herélték

◼ Progresszív alopecia
a fejen, nyakon, 
hátsó végtagokon

◼ Normális szőrzettel 
született

◼ 5 hónaposan 
foltokban szőrhullás 
jelentkezett

◼ A foltok 
szőrhiányosak 
maradtak, 
helyenként néhány 
fehér szőrszál jelent 
meg



◼ Bőrbiopszia: 

◼ Nincs jele gyulladásnak, neoplasianak, 
parazitizmusnak, traumanak

◼ Megnövekedett számú folliculus

◼ Kevesebb faggyúmirigy

◼ Néhány folliculusban rendezetlen keratinisalt
tartalom

◼ Vér: 

◼ Alacsony trijódtironin, TSH provokációra nem 
reagál

◼ Tiroxin szint lassan és kevésbe reagál TSH 
provokációra

◼ 10 napos trijódtironin terápia



◼ A kezelést követő 20 napban 
kinőtt a szőre

◼ Kapott még 10 napig kezelést

◼ 20 naponta 10 napig kezelték 
még két alkalommal

◼ A ló szőrzete normálizálódott

◼ Nem volt további utánkövetés

Hogyan tovább?

?



Másodvélemény kérése
◼ Szövettani minták továbbítva 

Liverpoolba

◼ Kórszövettani lelet:

◼ Epidermis: intact és elváltozást nem 
tartalmaz

◼ Dermis: szőr folliculusok száma 
jelentősen lecsökkent, csak néhány 
catagen/telogen fázisú folliculus látható; 
anagen folliculus, vagy szőrhagyma nem 
látható

◼ Diagnózis:

◼ Late stage alopecia areata!

!



Alopecia areata kezelése

◼ Spontán remisszió lehetséges 
ideiglenesen vagy teljesen

◼ Kozmetikai betegség

◼ Humán: orális és topikális 
glükokortikoid terápia

◼ Szisztémás, lokális terápia?

◼ Prednizolon szájon át?

◼ 2%-os minoxidil oldat?

◼ Topikális tacrolimus 0,1%? http://www.nokorszak.hu/eletmod/a-
kopaszsag-valoban-osszefugg-a-
potenciaval



Súlyos alopecia areata



2016. május



2018 - dr. Farkas Lucia képei



2018

dr. Albert Zsuzsa képei



2018

dr. Albert Zsuzsa képei



2. Eset - Kórelőzmény
◼ 2004-ben született, sárga, magyar félvér kanca

◼ 2015. június 1.: Új helyre költözött
◼ Eddig legelői tartás, most rideg tartás kis karámban

◼ Vakcinát kapott – IET

◼ 2015. augusztus 12.: „Eddig nyári ekcémának 
hittük” 
◼ „A sörényének a közepét kivakarta, kikopott a szőr, s 

most, hogy lemostam, láttam, hogy egy-két helyen 
enyhén savós-váladékos, kicsi, kör alakú folt van.” 

◼ Lóherba, fokhagymaolaj, lenmagolaj, fungicid-baktericid 
sampon, repellens spray és krém 

◼ „Amíg és ahol repellenssel kentem, nem volt olyan 
rücskös, csípéses”



◼ 2015. augusztus utolsó hete: 

◼ Antiszeptikus krém

◼ 5 napig szájon át 20 ml, átlátszó színű, szteroidot 
kapott, javult

◼ 2015. szeptember 12.: 

◼ „A szteroid után is újra rajta van. Tegnap 3 nap 
szünet után mentem ki, az egész hasa olyan 
kiütésszerűen bedurranva, a csípőszögletein is, 
nyakán kevés. A hasán van egy lyuk, valószínűleg 
ott nem „ödémás”. Lekentem az antiszeptikus 
krémmel, de tanácstalan vagyok. (…) Nem adják 
vissza a képek, de a közelin csípésszerű csomók 
vannak sűrűn a hasán, csípőszögletein, nyakán. (…) 
Tapintásra is fájlalja. Bent alszik már az istállóban.”







◼ 2015. szeptember 14.:
◼ „FKV vérvétel

◼ Féreghajtó: átlátszó folyadék, szájon át, nagy fehér, 
literes flakonból”

◼ 2015. szeptember 20.: bőrkaparék mintavétel
◼ „Kihullott a homlokán a szőr és jön le az egész fején 

máshol is, a csípőszögletein a kis foltok (rücskös 
összenövések) már kb. 40 cm átmérőjűek, összefolynak 
lassan felül. Vakarja az egész testét, lábait, patája 
felett, hasát, oldalát, jön le a bőre ahol ezek a dudorok 
vannak vagy voltak szőrrel együtt. A szügyén alul, a két 
lába között tiszta rücskös, sebes, ott is jön le a bőr, 
elviselhetetlenül idióta emiatt. Nem mellesleg 
irtózatosan csúnya. Nem javult a hűvössel. Ha pucolom, 
úgy hullik a szőre, mint tavasszal a téli. Inkább nem 
piszkálom.”









◼ Szeptember 28.: 
◼ „Bőrkaparék komplex vizsgálata: Transzportban 

érkezett, nem mikroszkópos vizsgálat (KOH 
metodika) 

◼ Néhány gombafertőzésre gyanús szőrszál figyelhető 
meg, kóroki szerepe kétes, parazita nem látható

◼ Aerob tenyésztés: kórokozó baktérium nem 
tenyészett ki

◼ Mikológiai tenyésztés: gomba nem tenyészett ki”

◼ „A helyzet: sokkal-sokkal több lett rajta, apróbbak 
lettek viszont. Már az álla és a farokrépa belseje is 
olyan. Ott tökéletesen látszik, milyen is, sárgás, 
pörkös sebek. Lekaparhatóak. A szőrös részen lejön
a bőr, kifejezetten száraz és kemény. Mosom, 
mindenki hülyének néz. ☺ Ő sem örül”



◼ 2015. szeptember 29.: 

◼ „Innentől sampon nem, de hexidin minden nap

◼ Lába beszűrődve

◼ Phenylbutason 2g 3 napig, aztán 1g

◼ Első adag Tardo, kétnaponta 20 ml, 10 napig”

◼ 2015. október 1.: 

◼ „Ma jelentősen jobban volt. Lehet a meleg, vagy a 
phenylbutason, vagy hat a klórhexidin, de jobb volt 
a közérzete. Az orra már nem annyira rücskös. A 
lába még mindig fáj neki és nemcsak az ínnál 
vastag, hanem felfele majdnem vállig. Fájlalja is. 
Vettem neki egy nagykátai zabmentes tápot.”



◼ 2015. október 5.:

◼ „Már nincsenek nagy rücskök, csak picik, hámlik az 
egész teste. A feje rengeteg helyen kopasz, hullik ki 
minden, de nem érzem rosszabbnak, gondolom, ez 
várható volt. Annyira már nem vakarózik, de még 
nem hagyta abba. A farokrépa belső felén nagyon 
szépen látszik a javulás, már nem akkorák a 
pörsenések, laposabbak, múlófélben vannak.”









◼ 2015. október 8.: „Ma egész nap 
takaróban remegett, ki is állt az esőről a 
tető alá. Bevittem az istállóba, ott 
megnyugodott. Két lába is be van 
szűrődve. A hátsók annyira érzékenyek, 
hogy, ha megemelek egyet patát pucolni, 
akkor majdnem eldől. Nem hullik már úgy 
a szőre, csak hámlik ezerrel.”

◼ 2015. október 10.: „Ma jó hangulatban 
volt, lába jobb. Mindenhol kevés a szőre, 
látom a bőrét, újra és újra hámlik.”



2015. október 10.





◼ 2015. október 12.: 

◼ „Nagyon rossz járás, beszűrődött lábak, nem 
evett, kiállt

◼ Innen stop a hexidin

◼ Úgy érzem, amúgy sem esik már jól neki a 
fején, meg ahol szőrtelen

◼ A korpásodás: alapvetően még mindig nem 
sima, de már messze nem olyan rücskös a 
bőre, mint volt

◼ A lábai forróak, állva sem jó neki. Mintha be 
lenne gyulladva a bőr és ez fájna neki 
mindenhol. Patái nem melegek, de szinte 
csoszog. Alig tudtam kihozni a karámból

◼ Vetri DMG 10 ml 6 napig szájon át, PhB start”





◼ 2015. október 14.: „Lába ma jó volt. Bőre is 
jobb, a belső combja rücskös, meg a lábai 
néhol. Azaz pörkös, amit anno a kezemben 
fényképeztünk. Kedve jó, eszik. Trichoequen 1.”

◼ 2015. október 21.: „PhB-t Danilonra cseréltük”







◼ 2015. október 26.: „Határozottan romlik a 
helyzet. Megjelentek gennyes kis képletek 
rajta, amit megsértve a szőr nedves lesz.  
Danilon és hexidin stop.”

.





Jelen állapot

◼ 2015. október 30.:

◼ Pikkelyezés

◼ Varképződés

◼ Pustula

◼ Alopecia

◼ Generalizált

◼ Vakarózik

◼ Kicsit bágyadt, de láza nincs





Differenciál diagnózis
◼ Dermatophytosis

◼ Dermatophilosis

◼ Bacterialis folliculitis – Staphylococcus, Streptococcus

◼ Culicoides dermatitis – Insect Bite Hypersensitivity

◼ Sarcoidosis

◼ Szisztémás lupus erythematosus–like szindróma

◼ Pemphigus foliaceus

◼ MEED – Multisystemic Eosinophilic Epitheliotrop
Disease

◼ Seborrhea

◼ CADR - Cutaneous Adverse Drug Reaction

◼ Epitheliotrop lymphoma



Dermatophytosis („ringworm”)



Dermatophilosis („rain rot”)

◼ Főleg a hát és lábvégek 
érintettek

◼ Varképződés

◼ „Ecset” képződés

◼ Pustulak

◼ Párás időben gyakoribb

Pascoe's Principles and 
Practice of Equine 
Dermatology
2nd Edition





Bacterialis folliculitis
◼ Változatos forma

◼ Nodulusok

◼ Varképződés

◼ Fájdalmas

◼ Folliculitis

◼ Furunculosis

◼ Diffúz cellulitis

https://veteriankey.com/bacterial
-skin-diseases/



Culicoides hyperszenzitivitás - IBH



Sarcoidosis
◼ =Idiopathicus granulomatosus szindróma

◼ Sejt mediált immunopathológiai reakció

◼ Granuloma: macrophagok, epitheloid sejtek, 
multinuclearis óriássejtek körkörösen

◼ Multifocalis bőrelváltozások

◼ Pikkelyezés, varképződés

◼ Exfoliatív dermatitis

◼ Nodulus képződés

◼ Granulomatosus elváltozások a belső szervekben 
(tüdő, nycs., máj, GI traktus)

◼ Étvágytalanság, bágyadtság, láz, fogyás



https://www.researchgate.net/figure/Generalized-
sarcoidosis-associated-exfoliative-dermatitis-with-prominent-
scaling_fig1_224821679

Equine Dermatology 2nd Edition



SLE-like szindróma

◼ „Nagy imitátor”

◼ Autoimmun folyamat

◼ Lymphoedema

◼ Panniculitis

◼ Mucocutan fekélyképződés

◼ Foltokban alopecia, pikkelyezés, leucoderma a 
fejen, nyakon, törzsön

◼ Generalizált exfoliatív dermatitis

◼ Bágyadtság, láz, étvágytalanság, fogyás

◼ Polyarthritis, uveitis, anemia, thrombocytopenia

Equine Dermatology 2nd Edition



◼ Biopszia: 

◼ basalsejtek degenerációja

◼ melanin granulumok szabadon a dermisben és 
a dermalis macrophagokban

◼ az epidermis stratum basale és a basal
membran károsodott

◼ apoptoticus keratinocytak

Equine Dermatology 2nd Edition Pascoe's Principles and Practice of Equine Dermatology
2nd Edition



Pemphigus foliaceus

◼ Ritka, de autoimmun bőrbetegségek közül a 
leggyakoribb lóban

◼ 2-es típusú hyperszenzitivitási reakció

◼ A keratinocytak intercellularis kapcsolódásáért 
felelős felületi proteinjei ellen termel 
ellenanyagokat – str. corneum és str. 
granulosum

◼ Desmosoma: desmoglein, desmocollin, 
desmoplakin, envoplakin, periplakin, 
plakoglobin, pemphaxin

◼ Acantholysis



◼ Vesicula és pustula (inkább var)

◼ Varképződés, epidermalis collarettek, foltokban 
alopecia, savókilépés, pikkelyezés, matt szőrzet

◼ Intakt pustulákban általában nincs baktérium

◼ Erozív, varas mintákban extracellularis baktérium

◼ Előfordulhat pruritus, fájdalom, oedema, láz

◼ Anaemia, neutrophilia, hypoalbuminaemia, 
hyperglobulinaemia, hyperfibrinogenaemia

Equine Dermatology 2nd Edition



◼ Biopszia:

◼ Subcornealis acantholysis

◼ Elválás és vesicula vagy pustulaképződés

◼ Neutrophil és/vagy eosinophil exocytosis és mikrotályog
képződés az epidermisben és/vagy a külső 
gyökérhámhüvely területén

◼ Külső gyökérhámhüvelynél acantholysis és pustula
képződés

◼ Felületi erózióknál, varaknál acantholyticus keratinocytak
magányosan, vagy csoportokban

Pascoe's Principles and Practice of Equine Dermatology 2nd Edition



MEED

◼ Több szervet érintő megbetegedés

◼ Feltehetően egy perzisztensen fennálló 
hyperszenzitivitási reakció (toxin, takarmány, 
immunológiai megbetegedés, neoplasia, vírus, 
parazita vagy allergia)

◼ Alattomosan jelentkező pikkelyezés, 
varképződés, savókilépés, alopecia, fissura a 
pártaszélen és a fej bőrén

◼ Exfoliatív dermatitis, ulceratív stomatitis, 
epithelialis szövetek infiltrálódnak
eosinophilsejtekkel, lymphocytakkal és 
macrophagokkal



◼ Nyirokcsomók, hasnyálmirigy, nyálmirigyek, GI traktus, 
nyelőcső, máj, bronchusok, vese lép, mellékvesék

◼ Orrjáratok, garat, gége ritkán érintett

◼ Progresszív súlyvesztés, váltakozó étvággyal

◼ „Pitting” ventral oedema és oedema a lábvégeken

◼ Az esetek felében makacs hasmenés és láz

◼ Biopszia:

◼ Kevert gyulladás: felületes és mély perivascularis, 
granulomatosus, interstitialis, diffúz

◼ Főként eosinophilsejtek, lymphocytak és plazma sejtek 
dominálnak

◼ Egyenetlen orto- és parakeratoticus hyperkeratosis

◼ Epithel infiltrációja eosinophilsejtekkel és lymphocytákkal, 
apoptoticus keratinocytak

◼ Eosinophilsejtes microtályogok, folliculitis és furunculosis
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Seborrhea
◼ Elsődleges

◼ Rendellenes elszarusodás

◼ Pikkelyezés és varképződés

◼ Matt, zsíros, fénytelen szőrzet

◼ Főként a sörény, farok és lábvég szőrzetét 
érinti, de kiterjedhet a törzsre is

◼ Másodlagos (Dermatophilosis, parazitózis stb.)



Cutaneous adverse drug reaction
◼ Előrelátható vagy idioszinkratikus

◼ Gyógyszer metabolizmus:

◼ 1.: Oxidáló enzimek

◼ Citokróm-P-450 enzim – Máj, keratinocytak

◼ 2.: Detoxikáló enzimek

◼ Epoxid-hidroláz, glutation-S-transzferáz

◼ Felhalmozódott metabolitok fehérjéhez kötődve 
immunreakciót válthatnak ki

◼ Változatos formában jelentkezhet

◼ Gyakori: erythema multiforme (SA), urticaria (P), 
exfoliatív dermatitis (SA), vasculitis (PhB, P, ACP, 
TMPS, Tiludronat), pyogranulomatosus
dermatitis (ivermektin)



PenicillinIvermektin

Ivermektin TMPS
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Epitheliotrop lymphoma
◼ T-sejtes általában

◼ Multifokális vagy generalizált exfoliatív
dermatitis (alopecia, pikkely, var)

◼ Társulhat pruritusszal, egyes területeken 
nodulus- és fekélyképződéssel

◼ Conjunctivalis lymphoma

◼ Biopszia: 

◼ Mély dermis és subcutis nodularis-diffúz 
infiltrációja, időnként „ujjszerűen” átnyúlhat az 
izmokba is

◼ Típusok: histiocytas, lymphoblastos, plasmacytas
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◼ Bőrkaparék

◼ Biopszia

◼ Vérvétel

◼ Penicillin 20 ml 
kétnaponta 10 napig

◼ Bőrkaparék: Kórokozó baktérium nem tenyészett 
ki, vegyes penészflóra tenyészett ki. Tisztítás 
(nyírás, fürösztés vagy 50%-os alkoholos mosás) 
után ismétlés javasolt

◼ Mikroszkópos vizsgálat eredménye: Gomba, 
parazita nem látható

◼ Dermatophilus nem tenyészett ki

◼ Anaemia

◼ Neutrophilia

◼ Csökkent Triglicerid, 
Koleszterin, P, Vas, Cink

◼ Enyhén emelkedett ALKP, 
Glükóz, Réz



Kórszövettani eredmény
Hematoxilin-eosin festés

◼ 1-5. minta: Epidermis: Parakeratotikus 
hyperkeratosis, subcornealis pustulaképződés, mely 
pustulákban nagyszámú neutrophyl granulocyta és 
acantholyticus hámsejt látható a keratinlemezek 
mellett. Az epidermis egyébként egyenetlen, 
többnyire hyperpigmentált, nagy területeken 
spongiosis jellemzi. A basalis sejtréteg sejtjei között 
apoptoticus alakok jelenléte nem jellemző. A basalis
sejtrétegben több helyen kifejezett mértékű 
vakuolizáció látható, és az alaphártya helyenként 
megszélesbedett.





Kórszövettani eredmény
Hematoxilin-eosin festés

◼ Dermis: Valamennyi kimetszésben kisebb 
szakaszokon subepidermalis vesiculum képződés 
figyelhető meg, mely gyakran a follicularis epithel
mentén is követhető. Az epidermis-dermis határán 
megfigyelhető minimális mértékű kevert 
gyulladásos sejtes infiltráció, mely a felületes 
dermisben perivascularis jelleggel kifejezettebb
mértékben jelentkezik, ebben neutrophyl
granulocyták, lymphocyták, plazmasejtek vesznek 
részt elsősorban. A felületes dermisben többnyire 
oedema is megfigyelhető. A mély dermisben
lényeges elváltozások nem láthatók.





Kórszövettani eredmény
Hematoxilin-eosin festés

◼ Bőrfüggelékek: Zömmel anagen-katagen fázisú, 
kissé hyperplasiás epithellel bíró folliculusok
láthatók, melyek epithelje mentén az epidermisznél 
leírthoz hasonló elváltozások figyelhetők meg sok 
helyütt. A faggyúmirigyek lényeges elváltozást nem 
mutatnak.

◼ 5-6. minta: Ezen két kimetszésben a felületes 
pörk-, pusztula-képződés nem jellemző, az 
epidermis acanthosisa dominál inkább. A dermisben
felületesen kevert lobsejtes perivascularis infiltráció 
és enyhe fokú oedema látható. A bőrfüggelékek 
hasonló képet mutatnak az előzőekben leírtakhoz.



Kórszövettani eredmény

◼ PAS festés: A kimetszésekben PAS 
pozitív kórokozó nem láthatók

◼ Diagnózis: Pemphigus foliaceusra
utaló kórszövettani kép



◼ 2015. november 6.: 

◼ Sok pustula, fájdalmas a mozgás

◼ Szájon át Dexamethasone 0,1 mg/ttkg/nap

◼ Azathioprin 3 mg/ttkg kétnaponta

◼ Trichoequen vakcina 2.

◼ Enrofloxacin szájon át

◼ Később Doxicyclin

◼ Chevinal szájon át

◼ Gastroferm szájon át



◼ 2015. november 11.:

◼ Tegnap úgy tűnt, hogy már javul

◼ Mára belázasodott, zihál

◼ Vastagabbak a hátsó lábai

◼ Nehezen mozog

◼ Danilont kap



◼ 2015. november 18.:



◼ 2015. november 24.: Dexamethasone
20%-kal csökkentve, kb. két héttel később



◼ 2015. karácsony: újra romlani kezdett, 
Dexamethasone visszaemelve

◼ 2016. január: újra javul, 19.-étől csökkentve



◼ 2016. február: Dexamethason lecsökkentve 
teljesen, fogy, kontroll vérvétel, időnként lázas

◼ Anaemia (de már jobb)

◼ Alacsony Foszfát, Vas, Szelén

◼ Enyhén emelkedett CK, LDH, Glükóz, Réz 

◼ Szérum elektroforézis: stabilizálódott 
gyulladásra, antigénhatásra utal, nincs gamma 
globulin emelkedés



◼ 2016. március: romlik az állapota

◼ Akkupunktura

◼ Alopecia

◼ Pustula és varképződés testszerte – Enrofloxacin

◼ Újra lázas 39,2 C

◼ Fájdalmas mozgás, bélsár ürítés 

◼ Nem eszik

◼ „Hátsó lábai erősen ödemasak, reped a bőre”

◼ Költözés







◼ Lenyomati készítmény:

◼ Citológiai kép: Elszarusodó, kis magvú, 
keratohyalin granulumot tartalmazó hámsejtek 
mellett sok neutrophil granulocyta jelenik meg, 
phagocytalva coccoid és pálcika alakú 
baktériumok is megfigyelhetőek



◼ Új helyen: 

◼ Legelőn, ménesbe került

◼ Akkupunktúra

◼ Itt is kapja a Dexamethasont és Azatioprint

◼ Nem sokat javul a helyzet

◼ Általános állapot, kedve jobb

◼ Fején is egyre több elváltozás, vakarja a fejét

◼ Helyi kezelés

◼ Szaruhártya fekély

◼ Folyamatosan „cserélődik a vastag bőre”

◼ Megnagyobbodott nyirokcsomók

◼ 2016. július vége: ló rutin és szérum elektroforézis







◼ Anaemia

◼ Neutropenia

◼ Emelkedett TP, Globulin, GLDH, LDH, 
Triglicerid, Glükóz

◼ Enyhén alacsony Albumin, ÖsszBr, 
Koleszterin, Vas

◼ Β2-globulin kiugró emelkedése mellett γ-
globulin frakció emelkedés

◼ Lymphoma

◼ Immunológiai kórkép 

esetében krónikus hepatitis



◼ Gyógyszerekkel leálltunk

◼ Takarmány kiegészítő

◼ C-vitamin

◼ Gyógynövény

◼ Rossz kondíció

◼ Kapott egy barátot









◼ 2017 tavasz: 

◼ Talán túl vagyunk a mély ponton

◼ Lassan, de javul a kondíciója

◼ „Levedli a betegségét”

◼ Nyárra már leginkább csak a fejen van elváltozás



◼ 2017. július vége:

◼ Kólika miatt az üllői Lóklinikára kerül

◼ Hurutos bélgörcs

◼ Gyulladásos bélbetegség (IBD) gyanúja

◼ Oralis glükóz tolerancia teszt: részleges 
malabsorptio (48%-os végcukorszint emelkedés)

◼ Javaslat: Leszálló prednizolon kúra



2017. ősz



2018. nyár





3. Eset – Kórelőzmény

2017. október 4.





Differenciál diagnózis

◼ Pastern folliculitis – nagyon fájdalmas 
(Staphylococcus spp.), inkább palmar/plantar
területen

◼ Dermatophilosis – nem higiénikus környezet

◼ Photoszenzitizáció – növényi eredet

◼ Actinic dermatitis – máj funkció!

◼ Pemphigus foliaceus – definitív histopathologia

◼ PCLcCV – tipikus lokalizáció



Pastern and Cannon
Leucocytoclastic Vasculitis

◼ IgG és C3 komplement – IF – vasculitis

◼ Photo-exacerbatio jellemzi

◼ Nem pigmentált végtagok lateralis oldalát 
érinti főként (medialis is lehet)

◼ Erythema

◼ Exsudatív gyulladás, savókilépés

◼ Varképződés

◼ Demarkáltan – lenyírva tűnik fel igazán

◼ Orrajaki tájékon is lehet (actinic dermatitis)

◼ Másodlagos fertőzés – dorsal/palmar/plantar



◼ Nyírás, fürösztés

◼ Lokális és szisztémás terápia

◼ Immunszuppresszív dózisú szteroid 2 hétig, 
majd csökkenteni 4 héten keresztül

◼ Kiújulhat

◼ Napvédő krém

◼ Éjszakai legeltetés

◼ Fásli

◼ KÖTELEZŐ MÁJ funkciós vizsgálatot végezni 
minden olyan lónál, amely CSAK a NEM 
PIGMENTÁLT területen mutat bőrelváltozást!!!







Október 10.





10.12.



10.14.

dr. Becker Mária
képei



10.17.



KÖTELEZŐ MÁJ funkciós vizsgálatot 
végezni minden olyan lónál, amely 

CSAK a NEM PIGMENTÁLT területen 
mutat bőrelváltozást!!!



Take home message

◼ Jó kórelőzmény fél diagnózis

◼ Elváltozások pontos leírása

◼ Fényképek

◼ Az egész lovat kell tekinteni

◼ Csapatmunka

◼ Diagnosis ex juvantibus

◼ Ne add fel!

◼ Szakirodalom









Köszönöm a figyelmet!

Szabó Réka képe ☺


