2018. 11. 21.

Mikor elég az
antibiotikumokból?
Dr. Járos Ildikó
Dr. Horti Klára
Dr. Tóth Balázs

Kórelőzmény
• 10 éves holsteini herélt
• BH láb térdízület kezelve lett 1
héttel korábban metilpredinozolon acetáttal (80 mg) (7. nap)
• Abrupt tünetek: pruritus,
alopécia, láz (39C) (d0)
• Korábban évben enyhe
dermatophyotosisa lett a kezelés
után, amit imaverollal kezeltek és
gyógyult
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0. nap
•
•
•
•

Vérlabor, biopszia
Flunixin
Pen-strep
Topikális magisztrális készítmény
(antibiotikum, szteroid, antimikotikum)

1. vérlabor
Enyhe leukopénia: fvs. szám 4.6
G/L
Enyhe lymphopaenia 1.3 G/L
Enyhe thrombocytopaenia
SAA 5 pg/mL
Globulin: normál
Tenyésztés: negatív

6. nap
• Enrofloxacin 7.5 mg/kg PO 8
napig
• Enyhe javulás, majd stagnálás
• 5. naptól tovább terjednek a
tünetek
• Újabb biopszia
• Vérlabor
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2. Bőrbiopszia
• Aerob dúsítás és transzport táptalaj- kórokozó nem tenyészett ki
• 48 óra múlva- azonban a tünetek tovább terjednek

2. vérlabor
Normál fvs szám 5.5 G/L
Enyhe lymphopénia 1.2 G/L
Enyhe thrombocytopaenia
SAA 13 pg/ml
Globulin: normál
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A tünetek továbbterjedése (9. nap)

Bőrbiopszia kórszövettan (6. napon vett)

Diagnózis
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Bőrbiopszia tenyésztés- anaerob dúsítás

Belgyógyászati kivizsgálás (16. nap)
• (1/6-os systolés szívzörej, PMI: mitrális)
• Szívultrahang (enyhe pulmonáris és mitrális regurgitáció)
• Mellkasi és hasi ultrahang
(A tüdő felszín legnagyobb része ép, a mellüregben folyadék nem látható, a rekesz
folytonos. A 5-6 bordaközben mindkét, de különösen a jobb oldalon 3-4 comet-tail
jelenik meg)
• ACTH koncentráció ( 40 pg/mL)
• Klóramfenikol terápia megkezdése 10 napig
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Klóramfenikol kezelés
Gyors javulás, tünetek 90%-ban eltűntek, de anorexiás lett a
ló???

10 napos antibiotikum kúra után 3 nappal újra kiújultak a
tünetek
Újabb 2 hét antibiotikum terápia klóramfenikollal
2 hónapja tünetmentes

Konklúzió
• Jó kórelőzmény
• Ismételt minta fontossága
• Megfelelő antibiotikum, megfelelő ideig

• Bőr gyakran csak másodlagos manifesztáció
• Indokolt vérlabor és gyakran egyéb diagnosztika is
• Ha az empirikus terápia nem működik azonnal, akkor
mindenképp részletes diagnosztika szükséges

6

