
2. EMLÕ TUMOR 
A tíz éves nõstény németjuhász ku-

tyának négy hónappal korábban jelent-
kezõ emlõtumora kifekélyesedett,
ahogy azt a 3a. és 3b. ábra mutatja. A
szövettani vizsgálat carcinoma ductale
invasivumot állapított meg. A tumort és
a környéki területeket 5 héten keresztül,
heti két alkalommal 15 ml 25 ppm D-ot
tartalmazó fiziológiás sóoldattal injektál-
tuk. A 3c. és 3d. képek jól szemléltetik a
deutérium-koncentráció csökkenése ál-
tal elõidézett változásokat. A tumor kife-
lé lökõdött a szervezetbõl, egyszerû
mûtéti eljárással eltávolíthatóvá vált.   

3. HAEMANGIOSARCOMA A KUTYA
NYAKÁN 

Az öt éves német vizsla nyaki sérülé-
se nyomán alakult ki haemangiosarco-
ma. A sebészeti-, sugár- és kemoth-
erápiás kezelés ellenére a tumor átme-
neti javulás után kiújult. A gégeporcok
részben elhaltak és szabad szemmel
láthatóvá váltak, az állat nyakán nagy ki-
terjedésû (12 cm átmérõjû) (4a. ábra)
fekély keletkezett. A fekély jobb alsó ré-
szén erõs tumornövekedés volt tapasz-
talható. Három héttel az injekciózás (50-

70 ml alkalmanként, hetente kétszer)
megkezdése után a fekély széli részein
erõs melegedés volt tapasztalható, érin-
tésekor az állat fájdalmat jelzett. Ekkor
az injekciózást egy hétre felfüggesztet-
tük, és megkezdtük a Vetera-DDW-25®

per os adagolását (2 dl naponta). Pár
nappal késõbb a tumor kifakadt, ezzel
egyidõben a fekély felszíne sekélyebbé
vált, és a nekrotizált szövetek leváltak
(4b. ábra). Folytatva az állat kezelését a
gyógyszer mindkét formájával, a fekély
átmérõje hat hét alatt 5 cm-re csökkent
(4c. ábra). Négy héttel késõbb a fekély
átmérõje 3 cm-es volt. További négyhe-
tes kezelés után a tumor mérete már ki-
sebb volt, mint 1 cm (4d. ábra). A
Vetera-DDW-25®-tel történõ kezeléssel
párhuzamosan az 5. héttõl az állat
Culevit kezelésben is részesült. A seb
gyógyulását a Kék kenõcs is támogatta.  

MEGBESZÉLÉS
A Vetera-DDW-25® A.U.V. forgalom-

ba kerülése óta eltelt 4 év igazolta a ké-
szítményhez fûzött várakozásokat. A
deutérium-megvonással a tumorok szé-
les spektrumánál lehet 60-70%-os
gyógyulási arányt elérni. A Vetera-DDW-

25® A.U.V. alkalmazása jelentõsen javít-
hatja a tumorok operabilitását, és ideá-
lis kombinációs lehetõséget kínál: mû-
tét elõtt alkalmazva csökkenti a tumorok
méretét, az infiltráció mértéke jelentõ-
sen csökken, éles határvonallal válik el
a daganatos szövet az ép szövetektõl,
mûtét után alkalmazva pedig jelentõsen
csökkentheti a relapsus gyakoriságát,
növelheti a progressziómentes idõszak
hosszát. A Vetera-DDW-25® A.U.V. alkal-
mazásával mód nyílik olyan daganatos
állatok kezelésére, melyeknél semmi-
lyen egyéb kezelés nem jöhet szóba, ill.
nem bizonyul hatásosnak. 

A Vetera-DDW-25® A.U.V. injekciós
kiszerelése tovább tágítja az alkalmazá-
si lehetõségek körét, az eddigi eredmé-
nyeket tovább javítva. A tumorban be-
következett változások makroszkópos
képe összhangban volt a pathológiai le-
letekkel. A bemutatott rectum tumor
esetében a kezelés elõtti oncocyter car-
cinoma apocrin tumorrá alakult sebace-
us differenciációval. Más esetekben
carcinoma planocellulare invasivum
szövettani diagnózis pigmentált seba-
ceus adenomává alakult a kezelés vé-
gére. Ezek a megfigyelések arra utal-
nak, hogy a tumorban és környékén
elõidézett jelentõs (100-125 ppm) deu-
térium-koncentráció csökkenés mar-
káns változásokat indít el a daganatos
sejtekben. Az eljárás indukálja az apop-
tózist, ahogy azt már korábban kimutat-
tuk, elõidézve a tumor regresszióját. A
szövettani megfigyelések szerint a ko-
rábbi malignus elváltozások benignus
irányba tolódtak el.

A lokális Vetera-DDW-25® A.U.V. ke-
zelés mellett az állatok az esetek jelen-
tõs részében per os is fogyasztották a
készítményt, hogy a szervezet egészé-
ben is elõidézzük a D-koncentráció
csökkenést. Az állatok viselkedésében
feltûnõ volt, hogy a Vetera-DDW-25®

A.U.V. nagy dózisban történõ per os al-
kalmazásakor esetenként jelentõs bá-
gyadtság, étvágytalanság jelentkezett.
Ezzel szemben a Vetera-DDW-25®

A.U.V.  lokális alkalmazásakor ezek a tü-
netek nem jelentkeztek, vagy sokkal
enyhébben. A Vetera-DDW-25® A.U.V.
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A deutérium megvonás hatása
állati tumorokra és azok pathológiás képére II.rész

3. ábra: Kutya kifekélyesedett emlõtumora a Vetera-DDW-25®   kezelés
megkezdése elõtt (3.a, 3.b) és öt héttel a kezelés után (3.c,3.d)

a.a. b.b.

d.d.c.c.



injekciós készítményének engedélyez-
tetése jelenleg folyamatban van. A hu-
mán engedélyeztetés a Fázis II klinikai
vizsgálatoknál tart, a készítmény haté-
konyságát prosztata tumoron vizsgál-
ták. Az eljárás humán és állatgyógy-

ászati alkalmazása egyaránt  igazolja,
hogy a deutérium depletio a daganatte-
rápia hatékony eszköze, mely a tumo-
rok széles spektrumánál ér el jelentõs
terápiás eredményt, káros mellékhatá-
sok kiváltása nélkül.
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Alkalmazás módja: A készítményt
ivóvízzel hígítva, ivóvízként kell al-
kalmazni a beteg állatok kezelésé-
re. 
Az adagolást a palackon található
adagolási táblázat tartalmazza. 
Alkalmazási útmutató: A napi
mennyiséget 2-3 részletben eloszt-
va javasolt megitatni az állattal. Ki-
töltés után rövid idõn belül elfo-
gyasztandó, hosszabb ideig a le-
vegõvel érintkezve a készítmény
összetétele elõnytelenül változik.
Amennyiben a kitöltött adagot 4-5
órán belül nem itta meg az állat,
akkor már nem javasolt a felhasz-
nálása. 
Ellenjavallat: A készítmény alkal-
mazása vemhesség alatt ellen-
javalt. Melanoma esetén gyógyító
hatás nem várható.
Élelmiszertermelõ állatok a készít-
ménnyel nem kezelhetõk.

4. ábra: Kutya nyakán konvencionális eljárással kezelt haemangisarcoma
(4.a). A 4.b-c-d képek a Vetera-DDW-25® injekciózását követõ változásokat
mutatják be 4-10-14 hétes kezelést követõen  

a.a. b.b.

d.d.c.c.


