
Milyen veszélyt jelent
a kutyákra a toklász?

A toklász a képen látható egérárpa nevû növény termése.
Amikor ez a fûféle elszárad, széthullajtja sárgás színû termé-
sét, ezt a kicsi, hegyes növényi részt, melyet úton-útfélen
látni júliustól késô ôszig.

A toklász apró szálai érdes felületûek, egyirányba álló, apró
tüskék borítják, ennélfogva ha valamibe beleakad, csak
elôre képes hatolni, mint egy horog, visszafelé nem.

E tulajdonsága sok bosszúságot okozhat a hosszabb szôrû
kutyák gazdáinak, hiszen lábujjak közé, a fülbe, de akár a
szem kötôhártyájába vagy a kutya orrába is befúrhatja
magát.
A lábujjak közé jutott toklász egyre mélyebbre hatolva,
helyi, gennyes gyulladást okoz és jellegzetesen fényes fel-
színû, piros-bordó csomót láthatunk a befúródás helyén.
Ezt a területet az állat szüntelenül nyalja és a toklász egyre
mélyebbre jut. Az ilyenkor látható gennyes váladékkal telt
csomó egy idô után felfakad és úgynevezett sipolyjárat ala-
kul ki. Szerencsés esetben a toklász ezen a járaton át eltávo-
lítható. Amennyiben nem sikerül, ◊párakötést“ helyezünk a
végtagra, mely legtöbb esetben segíti a toklász kilökôdését.
Végsô esetben ha így sem távolítható ela toklász, a terület
mûtéti feltárása során kell megkeresnünk az idegen testetm
ebben az esetben a toklászt. Szerencsére ez utóbbi beavat-
kozásra ritkán kerül sor.

Ha a toklász a
külsô hallójá-
ratba kerül, az
állat nyugtalan,
hevesen rázza
a fülét és fejét
ferdén tartja.
A hallójáratba
fúródott tok-
lászt néhány ki-
vételtôl
eltekintve csak
bódításban tudjuk eltávolítani - nem egyszer mélyrôl a dob-
hártya közelébôl. Ma már az ilyen esetekben úgynevezett
videootoscoppal ellenôrizzzük a hallójáratot, ami nagyobb
biztonságot nyújt az állatnak, lényegesen ◊átláthatóbb“ a
hallójárat és a dobhártya állapota is pontosan megítélhetô.

Mit kell tudni a bolhásságról?

Kedvenceink bolhássága manapság is hétköznapi probléma.
Annak ellenére, hogy a gazdik a parazitát nagyon jól ismerik,
a bolhák valódi kártétele kevéssé nyilvánvaló.
A kifejlett bolhák 2-3 mm nagyságú, oldalirányban lapított,
ugrólábbal rendelkezô vérszívók. Petékkel szaporodnak, a pe-
tékbôl kikelô lárvák 1mm méretû, ◊kukacszerû” állatok.
A peték nagyon ellenállóak, hónapokig életképesek marad-
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Egy toklász szála a mikroszkóp alatt.



nak a környezetben. A lárvák nem a gazdaállaton, hanem
annak környezetében – szônyegekben, padlórepedésekben –
élnek, nem vérszívók. A felnôtt bolhák is csak táplálkozni jár-
nak az állatra, életük nagy részét a környezetben töltik. Ezért
fordul elô, hogy sok esetben az állatorvosi rendelôben nem
tudunk bolhát ◊fogni” az állaton, noha a tünetei egyértelmûen
bolhásságra utalnak.

A bolhák közvetlen kártétele a vérszívásból adódik. Kölyök ál-
latoknál vérszegénység alakulhat ki, felnôtt állatainkat a bol-
hacsípés okozta viszketés zavarja.
A gazdik sokszor panaszkodnak, hogy a bolhairtás nem járt si-
kerrel. A fentiek ismeretében érthetô, hogy nem elég a ked-
vencünkön látható kifejlett bolhák elpusztítása, ennél még
fontosabb a környezetben lévô lárvák kiirtása. Célszerû olyan
spot on (◊cseppentôs”) készítményt választani, amely a fel-
nôtt bolhák elpusztítása mellett a lárvák kikelését is megaka-
dályozza. Ezt a dobozon a bolha képe alatti másik rajzzal
jelölik, amely a ◊hernyószerû” lárvát ábrázolja. Ezen kívül el
kell végezni a környezet alapos takarítását, fertôtlenítését is.
A szônyegek alapos porszívózása, kedvencünk rongyainak, ta-
karóinak 90 fokon történô kimosása, a mosható felületek fer-
tôtlenítése. Végezetül fontos tudni, hogy nem elég a bolháktól
egyszer ◊megszabadulni”, folyamatos, egész éven át történô
védekezés szükséges, hiszen kedvencünk – a közhiedelemmel
ellentétben – legtöbbször nem másik kutyával, macskával való
érintkezéssel, hanem a környezetbôl kapja el a bolhásságot.

A hónap képe:

Gyermekfoglalkozás
július 12-én 9.30-kor.
A gyermekfoglalkozásokat 6-14 éves korú gyermekeknek
ajánljuk, akik érdeklôdnek a biológia iránt, és nincsen félelem-
érzetük az állatokkal szemben. Ezeken az alkalmakon
bemutatunk különbözô állatfajokat, ismertetjük fogazatuk
jellemzôit, bemutatunk több állatfajt ( pl. leguán, teknôs,
tengerimalac) hallgatózhatnak a gyermekek fonendoszkóp-
pal, megnézhetik a kutyák hallójáratát fültükörrel, ismerked-
hetnek a mikroszkóppal, részletesen megvizsgálva bolhát,
kullancsot, gilisztát, hangyát és mindenfélét amire egy gye-
rek kiváncsi lehet. A foglalkozások ingyenesek, idôtartamuk
1–1,5 óra.

Kutyában a bolhásság miatt kialakuló szôrhullást
gyakran a faroktájékon látjuk.

Rendelônk cicája: Pinga.

Impresszum
Kiadja: Klapka Állatklinika • 2092 Budakeszi, Klapka u. 2.
A toklászos írás szerzôje dr. Fenyves Ildikó.
A bolhásság írás szerzôje dr. Paulina Anna.
Fotó: Saját készítésûek, Klapka Állatklinika.
Nyomda: Paletta Press Nyomda Kft. (Budakeszi)


