
• Какво е биофилм?
Агрегат от бактериални клетки включен в екстрацелуларен матрикс от полимерни субстанции, които защитават бактериите от 
антибиотици, химични продукти, а също и от имунната система на организма. Може да се образува както върху медицински 
инструментариум и апарати, така и върху телесни тъкани.
Това създава резистентност към антибиотичната терапия: факт е, че бактериите, включени в биофилм могат да бъдат от 100 до 
1000 пъти по-устойчиви в сравнение със „свободните“ бактерии.
Някои бактериални видове могат да произвеждат биофилми. Сред тях са Staphylococcus pseudintermedius, Pseudomonas 
aeruginosa ( особено при отити при кучета Фиг. 1 и 2), Proteus mirabilis, Escherichia coli.
В случай на дрожди, Malassezia spp. също могат да образуват биофилми, по–специално в случаите на себореен дерматит при 
кучетата.
Терапия: локалната терапия е една от най-иновативните и включва не само използването на ефикасни продукти, но и
комбинацията от тях с цел синергизиране на тяхната активност.

• TRIS-EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid):
Има бактерициден ефект върху нерастящите клетки в биофилма (Ciofu et al, 2017). Комбинацията от EDTA с Трометамин (TRIS)
води до увреждане на клетъчната стена и повишава пенетрацията през клетъчната мембрана. Добре се понася, не е
ототоксична и  взаимодейства синергично с хлорхексидин (Guardabassi et al, 2010). Скоро проведен in vitro опит демонстрира,
че Tris-EDTA е много ефикасна помощ при лечението на случаи на хронични Pseudomonas отити с потенциално присъствие на
биофилми, когато се комбинира с антибиотици (Pye et al, 2014).

• NAC (N-Acetyl Cysteine):
N-ацетилираният дериват на аминокиселината цистеин има муколитично действие. Нарушавайки продукцията на
екзополизахаридите (EPS) води до отслабване на матриксните EPS. NAC е използван в осем клинични проучвания като
съпътстваща терапия за разрушаване на наличния биофилм и за предпазване на неговото образуване, като е показал отлична
ефикасност и безопасен профил. Комбинацията на Tris-EDTA и NAC, приложена върху кожата или в ухото преди прилагането
на локални продукти като хлорхексидин, антибиотици и синтетични антимикробни пептиди дава възможност за увеличаване
на пропускливостта на биофилма и неговата последваща дезинтеграция. По този начин ефективно се преодолява проблема с
резистентността при класическия антибактериален терапевтичен подход.

Инструкции за употреба:
1. Приложете натиск върху горната част на бутилката, докато
капсулата се счупи напълно.
2. Разклатете флакона.
3. Със спринцовката, приложена към опаковката изтеглете
необходимото количество, следвайки инструкциите на ветеринарен 
лекар.
В ушния канал: изплакнете обилно и масажирайте основата на ухото. 
Върху кожата: промийте докато засегнатата зона се намокри обилно. 
Повторете третирането при необходимост или следвайте 
инструкциите на ветеринарен лекар.

Снимка 1:
Гноен материал с биофилм, взет от куче с 
Pseudomonas отит.

Снимка 2: 
Ушна цитология при малко увеличение на същия случай 
като снимка 1. Аморфният протеинен матрикс, който 
обхваща бактериите и неутрофилите (биофилм) е видим.
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