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LovakLovak alsóalsó légútilégúti betegségeibetegségei, , 
avagyavagy mi mi újúj van a nap van a nap alattalatt??

Bakos Zoltán
Kovászna, 2014. október 18.

Kiegészít ő vizsgálati módszerek
• Endoszkópia

• Nyugalmi endoszkópia
• Dinamikus endoszkópia

• Futópad
• Telemetrikus (“overground”)

• Ultrahangvizsgálat
• Radiográfia
• Légcs őváladék-vétel
• Bronchoalveolaris lavage
• Thoracocentesis
• Thoracoscopia

LégútiLégúti endoszkópiaendoszkópia MellkasiMellkasi uultrahltrahangvizsgálatangvizsgálat

MellkasiMellkasi uultrahltrahangvizsgálatangvizsgálat MellkasiMellkasi rradiogradiográfiaáfia
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MellkasiMellkasi rradiogradiográfiaáfia

NormNormálisális, , illetveilletve interstitialisinterstitialis ésés bronchiabronchialislis rajzolatrajzolat

Légcs őváladékLégcs őváladék vételevétele

BronchoalveolarBronchoalveolarisis llavageavage (BAL)(BAL) BronchoalveolarBronchoalveolarisis llavageavage

BAL BAL folyadékfolyadék mintákminták ThoracocentesisThoracocentesis
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ThoracThoracooscopscopiaia GyulladásosGyulladásos légútilégúti betegségbetegség,,
iinflammatorynflammatory aairwayirway ddiseaseisease (IAD)(IAD)

•• ErEredetilegedetileg fiatalfiatal versenylovakversenylovakbbaan ismerték n ismerték 
felfel

•• Az Az alsóalsó légléguuttakatakat érint őérint ő betegségbetegség
•• MagasMagas prevalenciaprevalencia (20(20--80%) 80%) tréningbentréningben

lévőlévő versenylovakbanversenylovakban
•• IdősebbIdősebb sportsport-- ésés hobbilovakbanhobbilovakban is is 

előfordulelőfordul

DefinícióDefiníció

•• A fenotípus definíciója A fenotípus definíciója ((ACVIM ACVIM 2007)2007)
•• Teljesítménycsökkenés vagy köhögés +/Teljesítménycsökkenés vagy köhögés +/--

légcs őváladéklégcs őváladék
•• NNemem--szeptikus gyulladás a BAL folyadék citológia i szeptikus gyulladás a BAL folyadék citológiai 

vizsgálata alapjánvizsgálata alapján
•• A tüd őfunkció zavara (alsó légúti obstrukció, légúti A tüd őfunkció zavara (alsó légúti obstrukció, légúti 

“túlérzékenység” vagy csökkent gázcsere)“túlérzékenység” vagy csökkent gázcsere)
•• Szisztémás fert őzésben vagy nyugalmi nehezített Szisztémás fert őzésben vagy nyugalmi nehezített 

légzésben szenved ő lovakat a fenti definíció légzésben szenved ő lovakat a fenti definíció 
kizárjakizárja..

•• A légúti gyulladás igazolása BAL folyadék A légúti gyulladás igazolása BAL folyadék 
citológiai vizsgálatával történik, és nem citológiai vizsgálatával történik, és nem 
légcs őváladék vizsgálatávallégcs őváladék vizsgálatával ..

KóroktanKóroktan
•• A pontos oktan ismeretlenA pontos oktan ismeretlen
•• Valószín űleg multifaktoriálisValószín űleg multifaktoriális

•• Életkortól függ ő oktani tényez őkÉletkortól függ ő oktani tényez ők
•• Környezeti tényez ők Környezeti tényez ők 
•• VersenyzésVersenyzés

•• A betegség valószín űleg a tüd ő A betegség valószín űleg a tüd ő 
válaszreakciójaválaszreakciója

•• enyhe, de perzisztens vírusos vagy bakteriális enyhe, de perzisztens vírusos vagy bakteriális 
fertőzésre,fertőzésre,

•• tüdővérzésb ől eredő vérre,tüdővérzésb ől eredő vérre,
•• belélegzett környezeti szennyez őkre (por, penész, belélegzett környezeti szennyez őkre (por, penész, 

endotoxinok, ammónia, ózon)endotoxinok, ammónia, ózon) ..

KlinikaiKlinikai tünetektünetek
•• GyakranGyakran szubklinikaiszubklinikai megbetegedésmegbetegedés
•• TeljesítménycsökkenésTeljesítménycsökkenés
•• KrónikusKrónikus köhögésköhögés
•• FokozottFokozott légútilégúti szekréciószekréció

•• SSavósavós, , nyálkásnyálkás--gennyesgennyes orrfolyásorrfolyás

•• AA tüd őtüdő hallgatózásihallgatózási leletelelete általábanáltalában
normálisnormális

•• EgyesEgyes lovaklovak légzésszámalégzésszáma enyhénenyhén
emelkedettemelkedett ésés kifejezettebbkifejezettebb
abdominalisabdominalis légzéstlégzést mutatnakmutatnak

KórjelzésKórjelzés

•• Kórel őzményKórel őzmény, , klinikaiklinikai tünetektünetek
•• EndoszkópiaEndoszkópia

•• FelsőFelső légútilégúti váladékváladék

•• MellkasiMellkasi ultrahangvizsgálatultrahangvizsgálat ésés radiográfiaradiográfia
•• NemNem alkalmasakalkalmasak a a diagnózisdiagnózis meger ősítéséremegerősítésére
•• EgyébEgyéb betegségekbetegségek kizárásárakizárására szolgálnakszolgálnak

•• TüdőfunkciósTüdőfunkciós vizsgálatokvizsgálatok rendelkezésrerendelkezésre
állnakállnak
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KórjelzésKórjelzés KórjelzésKórjelzés

•• BAL BAL folyadékfolyadék citológiaicitológiai vizsgálatavizsgálata
•• EmelkedettEmelkedett magvasmagvas sejtszámsejtszám
•• EnyheEnyhe neutrophilianeutrophilia, lymphocytosis , lymphocytosis ésés

monocytosismonocytosis
•• EgyesEgyes lovakbanlovakban eosinophilia eosinophilia ésés

mastocytosismastocytosis

•• Légcs őváladékLégcs őváladék citológiaicitológiai vizsgálatavizsgálata??
•• HematológiaHematológia ésés biokémiabiokémia

•• ÁltalábanÁltalában normálisnormális eredményekeredmények
•• TüdőgyulladásokTüdőgyulladások kizárásábankizárásában segítsegít

KórjelzésKórjelzés GyógykezelésGyógykezelés

•• PorPor-- ésés penészmentespenészmentes környezetkörnyezet
•• AntibiotikumokAntibiotikumok adásaadása, ha a , ha a légútilégúti

mintákminták bakteriológiaibakteriológiai vizsgálatavizsgálata pozitívpozitív
•• EgyEgy heteshetes nyugalomnyugalom ötöt naposnapos

interferoninterferon--alfaalfa kezelésselkezeléssel
•• Ha a Ha a légútilégúti fert őzésfertőzés kizárhatókizárható, 2, 2--4 4 heteshetes

glükokortikoidglükokortikoid terápiaterápia
•• BronchBronchuusstágítóktágítók??

Visszatér őVisszatér ő légútilégúti obstrukcióobstrukció, , kehességkehesség, , 
rrecurrentecurrent aairwayirway oobstructionbstruction, RAO (, RAO (régirégi

nevénnevén: k: krróóninikuskus obobstrustrukkciciósós
tüdőbetegségtüdőbetegség,, COPD)COPD)

DDefinefiníciókíciók
•• KehességKehesség

•• Visszatér őVisszatér ő légútilégúti obstrukcióobstrukció, , amiami
visszafordíthatóvisszafordítható a a környezetkörnyezet
megváltoztatásávalmegváltoztatásával vagyvagy bronchustágítókbronchustágítók
alkalmazásávalalkalmazásával..

•• RAO RAO fenotípusfenotípus
•• LégútiLégúti neutrophilianeutrophilia
•• LégútiLégúti obstrukcióobstrukció ((bronchospabronchospassmusmus))
•• NNyálkayálka felhalmozódásafelhalmozódása a a légutakbanlégutakban
•• BronchialisBronchialis hiperreaktivitáshiperreaktivitás
•• A A légutaklégutak strukturálisstrukturális átépüléseátépülése
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EpidemiológiaEpidemiológia

•• PrevalenciaPrevalencia
•• EgyesültEgyesült KirályságKirályság: 14%: 14%
•• SvájcSvájc: 10%: 10%
•• Valószín űlegValószín űleg hasonlóhasonló értékekértékek azaz északiészaki

féltekefélteke többitöbbi országábanországában

•• KockázatiKockázati tényez őktényezők
•• Emelked őEmelked ő életkoréletkor
•• UrbanizáltUrbanizált környezetkörnyezet
•• LégútiLégúti fert őzésekfertőzések
•• SzénaSzéna//szalmaszalma

GenetikaiGenetikai háttérháttér

•• Mind Mind autoszomálisautoszomális dominánsdomináns, mind , mind 
autoszomálisautoszomális recesszívrecesszív örökl ődéstörökl ődést találtaktaláltak
egyesegyes félvérfélvér családokbancsaládokban

•• A RAOA RAO--rara valóvaló fogékonyságfogékonyság örökl ődésiörökl ődési
módjamódja komplexkomplex, , többtöbb génhezgénhez kötöttkötött

•• ÖsszefüggésekÖsszefüggések
•• RAO RAO ésés interleukininterleukin--4 receptor 4 receptor génjegénje közöttközött
•• RAO RAO ésés csökkentcsökkent strongylidastrongylida peteürítéspeteürítés közöttközött
•• RAO RAO ésés allergiásallergiás b őrbetegségekbőrbetegségek fokozottfokozott

kockázatakockázata közöttközött

GenetikaiGenetikai háttérháttér KóroktanKóroktan

•• KomplexKomplex genetikaigenetikai hajlamhajlam
•• KörnyezetiKörnyezeti tényez őktényezők

•• PenészgombákPenészgombák (>50 (>50 fajfaj))
•• AspAspergillusergillus fumigatusfumigatus
•• FaeniFaeni rectivirgularectivirgula

•• EndotoxinokEndotoxinok
•• AtkákAtkák, , azokazok bélsarabélsara
•• NövényiNövényi anyagokanyagok
•• SzervetlenSzervetlen poralkotókporalkotók
•• GázokGázok ((ammóniaammónia))

KóroktanKóroktan

Penész

Endotoxin (és penész)

Kórfejl ődésKórfejl ődés

•• KomplexKomplex immunológiaiimmunológiai hátter űhátter ű
hiperszenzitivitáshiperszenzitivitás

•• Valószín űlegValószín űleg IV. IV. típusútípusú ((kés őikésői) ) 
allergiásallergiás reakcióreakció a a meghatározómeghatározó

•• TT--lymphocytáklymphocyták szerepeszerepe vitathatatlanvitathatatlan
•• OxidatívOxidatív stresszstressz is is szerepetszerepet játszikjátszik
•• MátrixMátrix metalloproteinázokmetalloproteinázok is is 

hozzájárulnakhozzájárulnak a a kórfejl ődéshezkórfejl ődéshez



6

Kórfejl ődésKórfejl ődés

•• NagyszámúNagyszámú nneutrophileutrophil granulocytagranulocyta
megjelenésemegjelenése a a légutakbanlégutakban

•• GyulladásosGyulladásos medimediáátortorok ok felszabadulásafelszabadulása
•• SiSimmaizomgörcsaizomgörcs aa kislégutakkislégutak falábanfalában
• Bronchospasmus
• Megnövekedett nyálkatermelés
• A légutak strukturális átépülése

Kórfejl ődésKórfejl ődés

•• TüdőfunkcióTüdőfunkció
•• LégútiLégúti obstruobstrukciókció →→→→ megnövekedett

rezisztencia a tüd őben, csökkent
tágulékonyság →→→→ nehezített légzés a légzési
térfogat biztosítására

• Ventiláció-perfúzió aránytalanság és
hypoxaemia

• Kétfázisú kilégzés (kehbarázda)

KKlinilinikkaaii tünetektünetek
•• Különböz őKülönböz ő súlyosságúsúlyosságú tünetektünetek
•• NormálisNormális h őmérséklethőmérséklet
•• MegemelkedettMegemelkedett légzésszámlégzésszám
•• TeljesítménycsökkenésTeljesítménycsökkenés
•• DyspnoeDyspnoe ((kilégzésikilégzési))
•• KrónikusKrónikus köhögésköhögés
•• +/+/-- nyálkásnyálkás--gennyesgennyes orrfolyásorrfolyás
•• JárulékosJárulékos légzésilégzési zörejekzörejek
•• A A hátulsóhátulsó tüd őhatártüdőhatár eltolódásaeltolódása
•• FogyásFogyás
•• RitkánRitkán corcor pulmonalepulmonale

DDyspnyspnooee

DDyspnyspnooee KórjelzésKórjelzés

•• Kórel őzményKórel őzmény, , klinikaiklinikai tünetektünetek
•• LégútiLégúti eendosndoszkópiazkópia
•• MellkasiMellkasi ultrahangvizsgálatultrahangvizsgálat
•• MellkasiMellkasi rradiogradiográfiaáfia
•• CiCitoltolóóggiaia

•• Légcs őváladékLégcs őváladék
•• BAL BAL folyadékfolyadék

•• ((TüdőTüdőfunfunkckciiósós vizsgálatokvizsgálatok))
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EnyheEnyhe fokúfokú RAORAO SSúlyosúlyos ffokúokú RAORAO

MellkasiMellkasi rradiogradiográfiaáfia

NormNormáállis is ésés kkononkákáv v rekeszvonalrekeszvonal,, feler ősödöttfelerősödött
interstitialinterstitialisis rrajzolatajzolat

GyógykezelésGyógykezelés
•• A A környezetkörnyezet megváltoztatásamegváltoztatása, “, “leveg őlevegő

higiéniahigiénia””
•• GlGlükükookkortiortikkoidoidok (iv., ok (iv., imim., per ., per osos, , 

inhalációinhaláció))
•• BBronchronchustágítókustágítók (iv., per (iv., per osos, , inhalációinhaláció))

•• ββββββββ22--adrenergadrenerg sszerekzerek
•• AntiAntikkolinergolinerg sszerekzerek
•• MetilMetil--xantinxantin származékokszármazékok

•• NyálkaoldókNyálkaoldók
•• EgyébEgyéb módszerekmódszerek

GyógykezelésGyógykezelés
•• A A környezetkörnyezet megváltoztatásamegváltoztatása

•• LegeltetésLegeltetés
•• Megfelel őMegfelel ő szellőzésszellőzés biztosításabiztosítása azaz istállóbanistállóban
•• ElkülönítettElkülönített légtérlégtér a a szénaszéna-- ésés

szalmatárolótólszalmatárolótól
•• AlternatívAlternatív alomalom ((pormentespormentes faforgácsfaforgács, , papírpapír))
•• SzárazSzáraz szénaszéna helyetthelyett alternatívalternatív takarmánytakarmány
•• AzAz egyegy légtérbenlégtérben lév őlévő bokszokbanbokszokban ugyanezugyanez a a 

technológiatechnológia

GyógykezelésGyógykezelés
•• GlükokGlükokortiortikkoidoidokok

•• PPrednizolonrednizolon (per (per osos))
•• 22,2,2 mg/kgmg/kg napinapi egyszeregyszer 77--10 10 napignapig, , majdmajd 11,1,1 mg/kgmg/kg

napinapi egyszeregyszer 77--1010 napignapig, , majdmajd 00,,5 mg/kg 5 mg/kg napinapi
egyszeregyszer 77--1010 napignapig, , majdmajd 00,,5 mg/kg 5 mg/kg másnapontamásnaponta
77--1010 napignapig..

•• DDexametaexametazzonon ((imim., 500 kg., 500 kg--osos lónaklónak))
•• 4040--50 mg 50 mg másnapontamásnaponta 3 3 alkalommalalkalommal, , majdmajd 3535--45 45 

mg mg másnapontamásnaponta 3 3 alkalommalalkalommal, , majdmajd 3030--40 mg 40 mg 
másnapontamásnaponta 3 3 alkalommalalkalommal, , stbstb..

•• DDexametaexametazzonon (per (per osos, , 500 kg500 kg--osos lónaklónak))
•• 0,165 mg/kg 0,165 mg/kg másnapontamásnaponta 3 3 alkalommalalkalommal, , majdmajd

0,084 mg/kg 0,084 mg/kg másnapontamásnaponta 33--4 4 alkalommalalkalommal, , majdmajd
0,042 mg/kg 0,042 mg/kg másnapontamásnaponta 33--4 4 alkalommalalkalommal
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GyógykezelésGyógykezelés

•• GlükokGlükokortiortikkoidoidokok
•• TriamcinolonTriamcinolon

•• Maximum 40 mg/Maximum 40 mg/lóló imim. . egyszeregyszer

•• BeklometazonBeklometazon--dipropionátdipropionát ((inhalálvainhalálva, 500 , 500 
kgkg--osos lónaklónak))

•• 500500--3750 µg 3750 µg napinapi kétszerkétszer

•• FlutikazonFlutikazon ((inhalálvainhalálva, 500 kg, 500 kg--osos lónaklónak))
•• 2 mg 2 mg napinapi kétszerkétszer

GyógykezelésGyógykezelés

•• ßß22--adrenergadrenerg sszerekzerek
•• KKlenbuterollenbuterol

•• 00,,8 8 µµµµµµµµg/kgg/kg iv., iv., napinapi kétszerkétszer vagyvagy 00,,88--3,23,2 µµµµµµµµg/kgg/kg per per 
osos, , napinapi kétszerkétszer

•• AAlbuterollbuterol ((inhalálvainhalálva, 500 kg, 500 kg--osos lónaklónak))
•• 360360--720 720 µµµµµµµµgg napinapi 33--44--szerszer

•• Salbutamol Salbutamol ((inhalálvainhalálva, 500 kg, 500 kg--osos lónaklónak))
•• 360360--720 720 µµµµµµµµgg hatáshatás szerintszerint

•• SalmeterolSalmeterol ((inhalálvainhalálva, 500 kg, 500 kg--osos lónaklónak))
•• 210 210 µµµµµµµµgg napinapi 22--44--szerszer

GyógykezelésGyógykezelés

•• AntiAntikkolinergolinerg sszerekzerek
•• AAtropintropin--sszzululfáfát (500 kgt (500 kg--os lónak)os lónak)

•• VészhelyzetbenVészhelyzetben,, 55--10 mg, 10 mg, iv.iv.

•• GlikopirrolátGlikopirrolát
•• VészhelyzetbenVészhelyzetben, 0,007 mg/kg iv., 0,007 mg/kg iv.

•• IIpratropiumpratropium--bromidbromid ((inhalálvainhalálva))
•• 22--3 3 µµµµµµµµgg/kg /kg napinapi kétszerkétszer

GyógykezelésGyógykezelés

•• MetilMetil--xantinxantin származékokszármazékok
•• AAminominofifillinllin

•• 22--5 mg/kg5 mg/kg lassúlassú iv., iv., napinapi 22--33--szorszor
•• 55--10 mg/kg per 10 mg/kg per osos, , napinapi kétszerkétszer

•• PentoxifillinPentoxifillin
•• 8,58,5--10 mg/kg per 10 mg/kg per osos, , napinapi kétszerkétszer

GyógykezelésGyógykezelés

•• NyálkaoldókNyálkaoldók
•• DembrexinDembrexin

•• 00,,33--0,50,5 mg/kgmg/kg per per osos,, napinapi kétszerkétszer

•• AAcetcetiilclciisszzteintein
•• 22--3 mg/kg3 mg/kg per per osos, , napinapi kétszerkétszer

•• BrómhexinBrómhexin
•• 0,25 mg/kg per 0,25 mg/kg per osos napinapi kétszerkétszer

KórjóslatKórjóslat

•• A A betegségbetegség ““nemnem múlikmúlik el”el”
•• KörnyezetKörnyezet pormentessépormentessé tételetétele
•• TünetekTünetek súlyosságasúlyossága
•• KezelésreKezelésre valóvaló reagálásreagálás
•• IrreverzíbilisIrreverzíbilis elváltozásokelváltozások
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MegelőzésMegelőzés

•• PormentesPormentes környezetkörnyezet
•• LegeltetésLegeltetés
•• AngolAngol bokszosbokszos tartástartás
•• Megfelel őMegfelel ő takarmánytakarmány
•• AlternatívAlternatív alomalom


