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Az enyhe, csapadékos tél kedvezett az élősködőknek, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is 
kullancsinvázióra számíthatunk. A szakemberek szerint a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladást vagy  
a Lyme-kórt nem csak az erdőben, hanem szabadtéri sportoláskor a városi parkokban is bárki elkaphatja.  
Dr. Torzsa Péter családorvost kérdeztük a kullancsok által terjesztett kór veszélyeiről.
A kullancsok által terjesztett két legismertebb és legveszélye-

sebb betegség a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kul-
lancs-encephalitis) és a Lyme-kór. Tavaly az Országos 
Epidemiológiai Központ adatai szerint 1445 Lyme-kóros esetet 
regisztráltak, a kullancs okozta vírusos agyvelő- és agyhártya-
gyulladást is tartalmazó encephalitis-esetszám pedig 106 volt. A 
WHO 2011-es jelentése szerint a vírusos agyvelő- és agyhártya-
gyulladásos megbetegedések száma egyrészt a klímaváltozás, 
másrészt a kültéri szabadidős tevékenységek népszerűsége miatt 
egész Európában növekszik, és évről évre fokozódó problémát 
jelenthet a kontinensen. Már olyan helyekről is érkeznek bejelen-
tések, ahol korábban nem volt jelen ez a betegség, például 
Németország egyes régióiból, Svájcból, Litvániából, 
Lengyelországból, a skandináv országokból és Oroszországból.

Vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás
Az ízeltlábúak által terjesztett betegségek közül – a Lyme-kór mel-
lett – a kullancs-encephalitis  az egyik legsúlyosabb betegség, 
évente 40-70 esetet regisztrálnak Magyarországon, de a valós 
esetszám akár a sokszorosa is lehet. - Ennek az az oka, hogy a 
betegség második fázisa „mindössze” a betegek egyharmadánál 
alakul ki, emiatt számos fertőzéses eset felfedezetlen és regisztrá-
latlan marad- mondta el dr. Torzsa Péter PhD családorvos, a 
SOTE Családorvosi Tanszékének egyetemi docense. 

A betegség felismerését nehezíti, hogy az első fázis általános 
tünetei, amelyek a fertőzött vöröshasú vagy közönséges kullancs 
csípését követő 7–14. napon jelentkeznek, ─ fejfájás, izomfájda-
lom, fáradtság, kisebb hőemelkedés ─ leginkább az egysze-
rű meghűlésére vagy influenzáéra hasonlítanak. A fertő-
zöttek egyharmadánál alakul ki a betegség agyhártya-
gyulladással, agyvelőgyulladással, agyvelő- és 
gerincvelő-gyulladással járó második fázisa is, 
amely általában a kullancscsípést követő negyedik 
héten kezdődik. Tünete a magas, 39 °C fölötti láz, 
tarkómerevség, aluszékonyság, koordinációs 
zavarok, heves fejfájás, sőt hányással, szédüléssel 
és eszméletvesztéssel is járhat. 

- A vírus súlyos esetekben a máj sejtjeit és a szíviz-
mot is megtámadhatja. A tünetektől függően szükség 
lehet a beteg kórházi ápolására is. Ilyenkor – mivel nincs 
célzott terápia a betegség gyógyítására – súlyos fokú állapotromlás 
is bekövetkezhet – az arcideg, a tarkó, a vállöv és a végtagok bénu-
lása is felléphet –, és a betegség legtöbbször csak maradványtünet-
tel gyógyul – hívta fel a figyelmet Torzsa Péter. Az orvos szerint a 
Magyarországon jellemző vírustörzs csak az esetek csekély ará-
nyában, 1-2 százalékában okozhat halált. A betegség előfordulása 
az életkorral nő, és a férfiaknál magasabb a betegség előfordulási 
aránya.

Oltással a kullancscsípés ellen
Torzsa Péter szerint az esetek egyharmadában a kullancs-en-
cephalitis súlyos lefolyású, és nem ritkán komoly maradványtü-
netekkel gyógyul, ezért a megelőzés különösen fontos szerepet 

kap. Gyermekek és felnőttek számára is létezik 
védőoltás. Hazánkbanjelenleg kétféle oltóanyag 

kapható, melyeknek első két adagját (1-3 hónap 
különbséggel) még a fertőzésveszély-mentes időszak-

ban kell beadatni, ezért február környékén szokás elkez-
deni a kezelést a családorvosoknál, illetve a dedikált oltóközpon-
tokban. Az alapvédettség kialakításához három oltás szükséges, 
az utolsó adagot 9-10 hónap elteltével kell megkapni. A védett-
ség emlékeztető oltásokkal tartható fenn, ilyet a harmadik oltást 
követően 3 év múlva kell először beadatni. A további emlékezte-
tő oltások időpontjáról a kezelőorvos tájékoztat, hiszen ez oltó-
anyagtól és életkortól is függ. 

Mindenkit csípnek! 

A másik kullancskór: a Lyme
A kullancs által terjesztett másik hírhedt betegség a Lyme-kór, 
amelynek lappangási ideje változó. Legelső tünete a csípés 
körül megjelenő, általában ovális alakú bőrpír (Lyme-folt). A 
Lyme-kór ellen nem létezik védőoltás, megelőzése csak a kul-
lancscsípés elkerülésével lehetséges. A kezelés általános módja 
antibiotikumok alkalmazása, melynek elmaradása életre szóló 
krónikus állapotot és változatos tüneteket – ízületi problémák, 
szív- és érrendszeri érintettség – eredményezhet, ezért minden-
képp a csípés elkerülése a cél.                                            ■

A kullancs-encephalitis tünetei gyermekkorban gyakran nem 
egyértelműek. Egy svéd tanulmány szerint 124 neurológiai 
tünetekkel orvoshoz forduló 18 év alatti gyermekből 10-nél 
kullancs-encephalitist diagnosztizáltak.

Tények és tévhitek a kullancsokkal kapcsolatban
 Nem fákon él, és nem tud ugrani.
 Nem riasztja el a cigarettafüst és az étel, ital szaga. 
 Hatástalan ellene a preventív céllal fogyasztott B6-vitamin.
 Nem hat rá az alkohol és a fokhagyma sem.
 Ha megcsíp, nem szabad bekenni sem olajjal, sem vaze-

linnel. 
 Nem szabad piszkálni, lehetőleg kullancscsipesszel kell 

eltávolítani
 Nem szabad böködni gyufával, varrótűvel, szemöldökcsi-

pesszel.  
 Nem csak az erdőben él, hanem parkokban, játszótere-

ken, kertekben is előfordul.
 Nem baj, ha beszakad a feje, ez néhány napon belül (ál-

talában) magától kilökődik. 
 Tilos összenyomni, ez növeli a fertőződés kockázatát. 
 A terhesség alatti kullancsencephalitis-fertőzés az anyára 

és a magzatra egyaránt veszélyes.
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Kullancsok által terjesztett betegségek 
 kutyákban és macskákban
Kutyáinknál és macskáinknál is nagyon fontos, hogy ve-
gyük komolyan a kullancsok elleni védekezést. Kedvence-
ink megbetegedhetnek, valamint háziállataink közvetítésé-
vel kertünkben, környezetünkben elszaporodhatnak a kul-
lancsok, ami ránk és családunkra nézve is komoly veszé-
lyeket jelenthet a későbbiekben.

Magyarországon a kullancsok ál-
tal terjesztett fertőző betegsé-
gek közül a kutyás körökben 
„kullancsfertőzésként” is em-
legetett babéziózis okozza a 
legsúlyosabb megbetege-
déseket.  A babézia egy 
egysejtű vérélősködő, ami a 
vörösvérsejtek szétesésé-
hez, következményes vérsze-
génységhez, veseelégtelenség-
hez, súlyos, nem kezelt esetben a 
kutyus elhullásához vezethet. Kezdeti tü- ne-
tei a magas láz és a levertség, Kedvencünk nem eszik, 
később jellegzetes a kávébarna vizelet.  Azonnali intenzív, 
több napos állatorvosi ellátást igényel. A néhol, főleg vidéki 
állatorvosi praxisokban használt  egyetlen injekció (csoda-
szer) ugyan elpusztítja a kórokozót, de nem védi meg az 
állatot a a hosszú távú szövődmények kialakulásától. 

A Lyme-kór vagy borrelliózis kullancsok által terjesztett bak-
térium okozta megbetegedés. Közép-Európa a világ egyik 
legfertőzöttebb területe. A fővárosban és környékén, különö-
sen a Budai hegyekben, a Balaton-felvidéken és egyes 
nyugat-magyarországi területeken nagyon gyakran fordul 
elő. Lyme-kórral háziállataink közül leggyakrabban a kutyák 
betegednek meg, de ritkán macskákban is előfordul. A kór-
okozóval megfertőződött ebeknek csupán 5%-a betegszik 
meg.  A legjellemzőbb tünet a visszatérő sántasággal járó 
heveny vagy fél heveny ízületgyulladás, de mivel általában 
jellegtelen, általános tüneteket okoz, vagy bőr, idegrendsze-
ri, esetleg a szív megbetegedésével járó kórformák alakul-
hatnak ki, a diagnózis felállításához a laboratóriumi háttér 
elengedhetetlen. A betegség kezelése általában hosszú, 
legalább 8 hetes gyógyszeres terápiát igényel, és sajnos 
nem mindig jár sikerrel. Védőoltással kedvencünket meg-
védhetjük a betegségtől.

Mivel mindkét betegség diagnosztikája és szakszerű gyó-
gykezelése drága, nem is mindig sikeres, ezért javasoljuk, 
hogy a megelőzésre fektessenek nagy hangsúlyt az állat-
tartók. A kullancsok ellen védekezhetünk cseppekkel, nya-
körvekkel, vagy tablettákkal. Rendelőintézetünk tapasztala-
tai szerint a legjobb védettséget a tablettás készítmények 
(1 vagy 3 hónapos tabletták) és a nyakörvek kombinált al-
kalmazása nyújtja. Ha rendszeresen, a megfelelő készít-
ményekkel védekezünk a kullancsok ellen, jó eséllyel előz-
zük meg a betegségeket.

dr. Olaszy Krisztián
dr. Nagy Gábor




