KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÉLŐSKÖDŐK
BOLHÁSSÁG

Bevezetés:
A bolhák szinte egész évben kellemetlenségeket okozhatnak kedvenceink és gazdáik életében.
Nagyon szapora külső élősködők, petéiket a környezetbe lerakva gyorsan sokasodnak.
Tünetek:
A szőrzetben mászkálva idegesíti kedvencünket, aki fogaival csattogtatva vadul próbálja elkapni őket.
A bolhanyál és a bolhaürülék, mint idegen fehérje erős allergén, így nem ritkaság, hogy akár egy
bolhacsípés után is bolhaallergia (bolhaekcéma) alakul ki. A bolhaallergiás kisállat bőrén a
bolhacsípéseknek megfelelően kipirult foltokat látunk, a heves vakarózás és nyalakodás miatt sokszor
másodlagos bőrfertőzés is kialakul. Nem ritka, hogy egy foltban teljesen kirágja magát az állat, egy
égő-viszkető folt (hot spot) alakul ki, aminek sokszor bolhaallergia az oka.
Ezeken túl a bolha az emberre is veszélyes galandféreg terjesztésében is kulcsszerepet játszik. A
galandféreg a gazdaállat végbele körüli szőrzetben lerakott petéit a bolha felveszi, a
galandféregpetével fertőzött bolha pedig a bolhavadászattal a gazdaállat bélcsatornájába jut, ott a
petéből lárvalak majd kifejlett galandféreg alakul ki.A bolhák a vérszíváson túl az állatok könnyéből is
isznak, így kötőhártyagyulladát is kialakíthatnak. Ezeken túl a bolhák nagy mennyiségben
elszaporodva hosszabb idő után egy kisállat esetében vérszegénységet is kialakíthatnak.
Megelőzés, kezelés:
Legfontosabb a megelőzés, vagyis a folyamatos és rendszeres bolhaellenes készítmények
használata.
Bolhásság esetén minden állatunknak adjunk bolhaellenes készítményt. Erős bolhásság esetén
érdemes az állatok fekhelyét kitakarítani, esetleg a környezetüket is bolhaellenes készítménnyel
lepermetezni, hiszen a bolhák 90 %-a általában a gazdaállat fekhelyén van, petéit is oda rakja le.

KULLANCSFERTŐZÉSEK (BABESIOSIS, LYME-KÓR)

Babesiosis
Bevezetés:
A kutyák leggyakoribb kullancsfertőzése, egy vérparazitózis. A kórokozó a fertőzött kullancs
vérszívásakor juthat a szervezetbe.
Tünetek:
A betegség általában a kullancscsípés után egy héten belül látványos tünetekben mutatkozik meg.
Általában magas láz, levertség, étvágytalanság alakul ki. A vérélősködő a vörösvérsejtekben
szaporodik, azokat eközben tönkretéve, így vérszegénységet, sápadt nyálkahártyákat,
fáradékonyságot előidézve. A szétesett vörösvérsejtekből származó vérfesték a vizeletet sötétbarnára
színezheti. A véráramba került vérfesték sárgaságot, sárga nyálkahártyákat is okozhat, és súlyos
fertőzésben veseelégtelenség tüneteit idézheti elő, sok ivással és vizeléssel, hányással. A szétesett
vörösvérsejtek a lép, a máj megnagyobbodását okozhatják, az előhasi tájék megnagyobbodásával.
Kórjelzés:
A kórelőzményben szereplő kullancsfertőzés, a tünetek és a fizikális vizsgálat alapján a
diagnózisunkat vérvizsgálattal tehetjük biztossá.
Megelőzés, Kezelés:
Nagyon fontos a betegségmegelőzés, legfőképpen a kullancsok elleni hatékony védekezés külső
élősködők elleni készítményekkel. Ma már létezik védőoltás is a kutyák babesiosisa ellen!
A betegség kezelésében a súlyos tünetek és szövődmények elkerülése érdekében nagyon fontos,
hogy minél hamarabb kezdjük meg a babesiosis elleni kezelést! A vérélősködő ellen van gyógyszer,
de emellett egyéb tüneti kezelésre (pl. vérképzés támogatása, infúziós kezelés a veseelégtelenség
kivédésére, társfertőzések elleni kezelés) is szükség lehet.

Lyme-kór

Bevezetés:
Az emberi betegséghez sok tekintetben hasonló fertőzést kutyákban is Borrelliákkal fertőzött kullancs
terjeszti. A betegségre jellemző hosszú lappangási idő, az állapot hullámzása (hol jobban van egy
kicsit a kutya, hol megint hőemelkedése van, esetleg sántít), a tünetek sokfélesége miatt sajnos
sokszor sok idő telik el a pontos diagnózishoz, ami növelheti a szövődmények kialakulását.

Tünetek:
A kullancscsípéstől számítva a fertőzés tünetekben sokszor csak hetekkel, vagy akár hónapokkal
később alakul ki. Az emberi fertősére jellemző vándorló bőrpír, kutyákban nem feltétlen alakul ki, és a
szőrtakaró miatt nem is könnyű észrevenni. A fertőzött kutyákban vissza-visszatérő hőemelkedés
(magas láz nem jellemző!), bágyadtság, étvágytalanság alakul ki. Jellemző a hátulsó testfél
gyengeség, kacsázó-imbolygó hátulsó végtagokkal. Idült esetben egy-két nagyobb izületben izületi
elfajulás, emiatt folyamatos sántítás is kialakulhat. Ezeken túl a kórokozó a szívizmot is
megtámadhatja.
Kórjelzés:
A betegség gyanúját vérvizsgálattal lehet megerősíteni.
Megelőzés, Kezelés:
Legfontosabb a kullancs elleni védekezés! Használjunk kullancsriasztó készítményeket, és a zöldben
való séta után nézzük át kedvencünket is, hogy nem találunk-e benne kullancsot. Amennyiben bőrbe
fúródott kullancsot találunk, azt szakszerűen (lehetőleg kullancskiszedővel) távolítsuk el mihamarább!
Kutyáknál forgalomban van már Lyme-kór elleni vakcina, amellyel védekezhetünk a betegség ellen!
Idejében diagnosztizálva a betegséget hosszas antibiotikum kúrával akár teljes gyógyulás is várható.

BÉLFÉRGESSÉG

Bevezetés:
Húsevő társállatainknál nem ritkán találkozunk bélparazitózissal. A bélférgek nem csak
gusztustalanok, de ránk nézve is veszélyesek lehetnek, és állatainkban is komoly megbetegedést
okozhatnak. A fertőződés gyakran fertőzött bélsárral való érintkezéssel alakul ki, de a méhen
keresztüli, majd az anyatejjel történő fertőződés is gyakori. A galandférgeket a bolhák is terjeszthetik.
Csökkent immunállapotban a fertőződés esélye is megnő, majd maga a bélférgesség csökkentheti az
általános védekezőképességet. Kölyök korban nagyon gyakori probléma!
Tünetek:
Többféle bélparazitózis létezik. Leggyakrabban orsóférgekkel találkozhatunk, amelyek szürkésfehér
színűek, hengeresek, cérnaszerűek, de egészen spagettiszerű méreteket ölthetnek. Gyakori a
fonalférgesség is, amik szintén szürkésfehér, de lapos szalagszerű kinézetűek. Előfordulhat
galandférgesség is, amikor uborkamagra hasonlító ízeket, sokszor láncszerűen összefűzve látunk
ürülni.
A bélféreg típusától függetlenül a leggyakoribb tünetek a farkas étvágy melletti fogyás, nyákos bélsár,
hasmenés. végbélviszketés, bőrviszketés, időnként bélféregürítés a bélsárral vagy hányadékkal.
Kórjelzés:
Ha a tünetek nem egyértelműek, akkor a bélsár parazitólógiai vizsgálatát kell elvégezni.
Megelőzés, Kezelés:
Fontos hangsúlyozni, hogy a féreghajtó készítményeket rendszeresen adni kell minden húsevő
kisállatnak. A féreghajtásnak a készítmény típusától függően legfeljebb 1 hónapos hatástartama van,

így ezután bármikor összeszedhet bélférgeket állatunk. Kölyök korban 2-3 hetente többször is ismételt
féreghajtás javasolt. Erdőbe gyakran kiránduló vagy más kutyákkal sűrűn találkozó kutyáknál, illetve
kijáró macskáknak és vadászgörényeknek, ezenkívül kisgyerekes családok esetében negyedévente
javasolt szélesspektrumú féreghajtót adni. Egy évben egyszer a kutyák kötelező veszettség oltása
mellett a féreghajtást is törvény írja elő. A rendszeres szélesspektrumú féreghajtók mellett ne
feledkezzünk meg a bolhaírtókról sem, hiszen a galandférgesség emberben is ki tud feljődni.

