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Bôrférgesség
Szúnyogok által terjesztett parazita a Dirofilaria repens nevű 
fonálféreg, amely főként a kutyákat betegíti meg. A parazita 
megfertőzhet macskát, rókát és farkast is. A kórokozó a 
szervezetbe kerülése után jellemzően a bőr alatti kötőszö-
vetben fájdalmatlan, általában tömött tapintatú csomókban 
élősködik és szaporodik.

Mit kell tudni a fertőződésről?
A bőrféreg fertőző lárvája egy köztigazda 
szúnyog csípésével kezdődik. A vérszívás 
során a mikrofiláriák (a kórokozó lárvái) a 
bőr alatti kötőszövetbe oltódnak. A gazda-
szervezetbe juttatott élősködők többször 
vedlenek. Fejlődésük során a bőr alatti 
kötőszövetben vándorolnak, nagyjából 6-9 
hónap alatt érik el az ivarérett állapotot. A ki-
fejlett férgek 5-17 cm nagyságúra növeked-
hetnek, élettartamuk 5-6 év is lehet. Az iva-
rérett nőstény paraziták lárváikat a periféri-
ás vérerekbe ürítik. Klinikai megfigyelések 
alapján a férgek megtelepedésének helyén 
a bőr legtöbbször nem mutat semmilyen 
elváltozást, néhány esetben bőrpír, duzza-
nat, viszketés, szőrhullás, csomóképződés 
figyelhető meg. Kifejezett tünetek észlelhe-
tők, ha a kötőhártyában, emlőkben, vagy a 
herezacskó bőrében élősködnek. A keringő 
lárvák kimutatása vérvizsgálattal történik, 
gyakran más okból történő vérvételkor de-
rül fény a betegségre.

Veszélyes-e a kórokozó  
az emberekre?
Míg a bőrféreg kórokozója ritkán okoz 
jelentős tüneteket az állatokban, addig 
az emberek fertőződése esetén a tüne-
tek sokkal egyértelműbbek  lehetnek. A 

szúnyog által beoltott kórokozók hatásá-
ra leggyakrabban a bőr alatti-, vagy más 
kötőszövetekben mogyorónyi-, borsónyi 
daganatszerű csomók alakulnak ki, az im-
munrendszer így ejti csapdába a lárvákat. 

A férgek szívesen vándorolnak az archoz, 
a szemhez, nők esetében az emlők, férfiak 
esetében a herezacskók irányába is. A bőr 
alatti kötőszöveti fertőződés mellett megfi-
gyelhető a viscerális, azaz belső szerveket 
(tüdő, lép, emésztőszervek) érintő előfor-
dulás is. Fontos tudni, hogy a legutóbbi 
felmérések szerint a hazai  kutyaállomány 
mintegy 20 százalékában mutatható ki 
fertőzöttség. A probléma a humán gyógyá-
szatban még nem eléggé ismert, a bőr-
gyógyászatokon meglepetést okozhat egy 
kisebb bőrben lévő csomóból előbújó féreg.

Mit tehetünk?
A cél a megelőzés, de mielőtt elkezdjük 
a védekezést, szűrővizsgálatokat kell vé-
gezni! Ezekből kideríthetjük, hogy házi 
kedvencünk fertőzött-e, valóban bőrfér-
gességben szenved-e, vagy a rá sokkal 
inkább veszélyes szívférgesség kóroko-
zóját hordozza-e. Mint láthatjuk, a bőrfér-
gességben szenvedő, kezeletlen állatok a 
környezetükben élő emberek fertőződését 
elősegíthetik, ezért a betegség felismeré-
se kiemelt fontosságú.

A betegség megelőzésére a vérbe bejutó 
és ott keringő lárvaalakok, illetve a meg-
telepedett felnőtt férgek elpusztítására a 
rendszeresen, hosszú távon adagolt spot -on 
(rácsepegetős) készítmények alkalmasak. 

A szűrővizsgálatokról és a megelőzés le-
hetőségeiről állatorvosuknál érdemes tájé-
kozódni.

Dr. Polgár Csaba
állatorvos

www.kisallatkorhaz.hu

Ciki vagy sem, gilisztás...

A paraziták olyan élősködők, amelyek 
egy gazdaszervezet (állat vagy akár 
ember) tápanyag- és energiaforrásaiból 
élnek, abból szerzik meg a túlélésükhöz 
szükséges anyagokat - vitamint, fehér-
jéket, vért. A gazdatestnek semmiféle 
előnye nem származik ebből az együtt-
élésből, sőt, szövetei roncsolódnak, se-
bek, fekélyek, gyulladások, fertőzések 
alakulnak ki a parazita miatt. 

Az emberi szervezet férgességét helmint- 
hiasisnak nevezik, több száz olyan féregfaj 
létezik, amely képes túlélni az emberben. 
Jelen lehetnek akár tünetmentesen is, de 
halálos betegséget is okozhatnak, igaz, a 
magyarországi körülményeket, szokásokat 
és egészségügyi ellátást tekintve ez rend-
kívül ritkán fordul elő.

Leggyakoribb férgeink
 Az egyik leggyakoribb, hazánkban is 
előforduló parazita a (horgas- vagy sima-
fejű) galandféreg, amely az emberi bélben 
élősködik, a taeniasis nevezetű betegsé-
get okozza. Fertőzött állatok nyers húsá-
nak fogyasztásával lehet elkapni, esetleg 
a kutyák ürülékéből kerülhet az emberi 
szervezetbe. Tünetet alig okoz, a szék-
lettel távozhatnak a féregízek, esetleg a 
féregmozgást is érzékelheti a páciens. 
Olykor toxikus és neurovegetatív tünetek 
tapasztalhatók.

 Az egész világon elterjedt féregfertőzés 
az Enterobius vagyis a cérnagiliszta. 9-11 
éves kor között a leggyakoribb, egyetlen 
forrása a fertőzött ember, ezért terjed fő-
ként gyermekközösségekben. A szájon át 
a szervezetbe jutott peték a gyomor-patkó-
bél területén kelnek ki, majd a vastagbélbe 
vándorolnak. A féreg fehér színű, kb. 1 cm 
hosszú, a székletben jól látható. Okozhatja 
a vakbél gyulladását, de a nemi szervek, 
hüvely fertőzését is. 

 A toxocariasis kutyákban és macskák-
ban gyakran előforduló parazitózis, az álla-
tok tápcsatornájában tartózkodik, széklet-
tel ürül, tehát ezen keresztül is fertőz. Az 
emberi szervezetben a peték a tápcsator-
nából bekerülhetnek a májba és a tüdőbe, 
ritkább esetekben a központi idegrend-

Míg háziállatainknál természetesnek tartjuk a rendszeres féreghajtást, addig magunkban 
ijesztőnek, veszélyesnek gondoljuk a férgek jelenlétét. Az alapvető higiéniai szabályok 
betartásával hatékonyan védekezhetünk ellenük, és ha mégis megfertőződnénk, gyógyszeres 
kezeléssel orvosolhatjuk a problémát.  

szerbe, szembe, vesébe, szívbe. Az akut 
fertőzést láz, nehézlégzés, köhögés, gör-
csök és nyirokcsomó-duzzanat kísérheti. A 
leggyakrabban 1-4 éves korú gyermekek 
fertőződnek.

 Az Echinococcus granulosus okozza a 
nehezen kezelhető hólyagférgességet, a 
parazita 3-6 mm hosszú, főként kutyák-
ban él, csak ritkán fertőzi meg az embert. 
A peték a bélben kikelve lárvaként átfúrják 
a bélfalat, így jutnak el más szervekhez is, 
legtöbbször a májba vagy a tüdőbe, ritkáb-
ban a csontokba vagy az agyba. Egy fo-
lyadékot tartalmazó tok (hólyag) alakul ki 
körülöttük, ez irritálhatja az emberi szöve-
tet, illetve okozhat életveszélyes allergiára 
hasonlító reakciót. 

 Mossa meg alaposan, meleg vízzel a 
zöldségeket, gyümölcsöket.

 Alaposan süsse át a húsokat.
 Minden vécéhasználat után mosson 

kezet szappannal és langyos vízzel.
 Főzés, élelmiszerekkel való munka 

előtt mosson kezet.
 Vágja rövidre körmeit (főleg a gyere-

kekét), vagy használjon körömkefét.
 Naponta egyszer alaposan tisztítsa 

meg a végbéltájékot.

 Naponta cseréljen alsóneműt.
Alsóneműit, ágyneműit mossa  

60 fokon.
 Állatait ne etesse nyers hússal.
 Háziállatai ápolása után alaposan 

mosson kezet. 
 A játszótérre vigyen fertőtlenítő zse-

lét, ezzel mossa meg gyermeke kezét 
homokozás után.

 Utazáshoz és kiránduláshoz vigyen 
magával fertőtlenítő kendőt.

Csak óvatosan!
A paraziták nagy része állati vagy emberi 
ürülékkel, trágyával, nyers vagy mosatlan 
élelmiszerekkel kerül az emberi szervezet-
be. A paraziták a legtöbbször nem okoznak 
jellegzetes tüneteket, a tartós étvágytalan-
ság, a fogyás, a fáradékonyság, a sápadt-
ság, a hasfájás, az emésztési zavarok és a 
végbéltájék, valamint az ágyék környéké-
nek viszketése utalhat a jelenlétükre. 

A vér vizsgálata során kiderülhet vér-
szegénység és vashiány, esetleg vitamin-
hiányos állapot, illetve a széklet vizsgálata 
is igazolhatja a parazita jelenlétét. A féreg 
elleni gyógymód – amennyiben más beteg-
séget nem okozott – egyszerű gyógysze-
res kezelés. 
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Asztmával élni
Minden asztma a gyerekkorban kezdő-
dik? Öröklődik-e a betegségre való haj-
lam? Mi segíti az asztmás betegek életét?  

Mi teszi önt boldoggá? 
A szomorkodásra, depresszóra hajla-
mos emberek sokkal nehezebben küz-
denek meg a betegségekkel,  mint opti-
mista sorstársaik.

A szájápolás új fejezetei
A fogápolás kihagyhatatlan lépéseiről 
aligha kell hosszasan értekeznünk, vi-
szont a szájápolás jelentőségéről és po-
zitív hatásáról érdemes többet tudnunk.

Közösségi járványok
Fejtetvesség újra felütötte a fejét, s  úgy 
tűnik, mintha gyakoribb probléma lenne 
ez az iskolákban, mint a korábbi évek-
ben. Hogyan kell ezt az iskolákban és 
otthon kezelni?  

A Patika Tükör
szeptemberi számából

Cikkeinket keresse a szeptemberi  
Patika Tükörben, amelyben számos  
egyéb érdekes témáról is olvashat.

* A változás jogát fenntartjuk.

Így előzze meg a parazita-fertőzést!




