
Férgességek megelôzése
kedvenceink és családunk
védelmében.

Kedvenceink féregfertôzöttségének megelôzése nagyon fon-
tos, állataink és családtagjaink védelmében is! A megelôzési
lehetôségek számba vétele elôtt célszerû megismerni a fér-
gességek kialakulásának módját.
A férgek petékkel szaporodnak, a petébôl kikelô „lárva” hosz-
szabb-rövidebb idejû fejlôdése után alakul ki a kifejlett féreg.
Gyakori, hogy a petébôl a lárva az ún.: köztigazdában alakul
ki. A végleges gazda pedig az az élôlény, amelynek testében
a lárvából kialakul a kifejlett féreg, amely szaporodni lesz
képes és petéket termel.
A kutyákban és macskákban leggyakrabban elôforduló férgek
a galandférgek és a fonálférgek csoportjába tartoznak.

Galandférgességek
A galandférgességek világszerte elôfordulnak, hazánkban is
számos faj (pl.: Taenia-fajok) megtalálható. A különféle ga-
landférgeknek más és más köztigazdái vannak. Bizonyos fajok
haszonállatok (szarvasmarha, juh, sertés) belsô szerveiben
(májában, tüdejében) vagy izomzatában fejlôdnek. A kutyák,
macskák ekkor a haszonállatok nyers húsának illetve belsôsé-
geinek elfogyasztásával fertôzôdnek.
Más galandféreg fajok köztigazdái az erdei emlôsök (pl.: ôz,
szarvas, nyúl, erdei rágcsálók), ezért legfôképp a vadászku-
tyák és az erdôben vadászó macskák fertôzôdnek az erdei ál-
latok belsôségeinek, tetemének elfogyasztásakor.
Az erdôben járó kutyákra, macskákra a hüllôk, kétéltûek is ve-
szélyesek lehetnek, ugyanis bizonyos galandférgek lárvái ben-
nük alakulnak ki.
Az „Uborkamagképû galandféreg” az egyik leggyakrabban el-

ôforduló parazita. Köztigazdája a bolha. A kutya, macska a
„bolhászkodás” közben összeharapott és lenyelt bolhától fer-
tôzôdik.
Miután a fenti módokon a kutya, macska felvette a féreglár-
vát, a vékonybélben kialakul belôle a kifejlett féreg. A kifejlett
galandférgek ízekbôl állnak, a teljes láncolat hossza 2 mm-2
méterig terjedhet! A férgek petéket termelnek, amelyek a
kutya, macska bélsarával ürül a külvilágra. A ragadozók bél-
sarával szennyezett növényzet elfogyasztásával fertôzôdnek
a köztigazdák.
Emberben kétféle kártétele lehet a ragadózó állatok galand-
férgességeinek.
Egyrészt bizonyos (pl.: Echinococcus) fajok esetében közti-
gazda szerepét töltheti be, tehát a felvett peték az ember
belsô szerveiben (pl.: májában) hólyagszerû lárvává fejlôd-
hetnek, súlyosan károsítva a máj szövetét. Az „Uborkamag-
képû galandféreg” esetén az ember a végleges gazda
szerepét tölti be, a felvett peték az ember vékonybelében is
kifejlôdnek, akár 0,5 méteres féregláncolattá. Leginkább ve-
szélyeztetettebbek a kisgyermekek és a csökkent immunálla-
potú felnôttek (terhes kismamák, idôsek).
A galandférgek fent részletezett fejlôdésmenetébôl követke-
zik, hogy a kutyánk, macskánk és családunk védelme érdeké-
ben a következô óvintézkedéseket tehetjük:
1. Nyers húst és belsôséget semmilyen formában ne etes-

sünk kedvenceinkkel (sertés, juh, marha, nyúl és erdei
vadak húsát sem).

2. Lehetôség szerint ne engedjük meg hüllôk, kétéltûek,
kisrágcsálók vadászatát kedvencünknek.

3. Rendszeresen tartsuk távol a bolhákat havonta felhelye-
zett cseppentôs készítményekkel vagy hatékony bolha-
irtó nyakörvekkel.

4. Mindig szedjük össze állataink bélsarát, különösen gyer-
mek játszóterek, homokozók környékén!

5. Lehetôség szerint gyermekek, kismamák ne érintkezzen
kutyák, macskák bélsarával.

6. Az állat egész élete folyamán 3 havonta végezzünk fé-
reghajtást, hiszen a fertôzôdés lehetôsége folyamatosan
fennáll.

Fonálférgek
Orsóférgesség (Toxocara, Toxascaris fajok)
Orsóférgekkel kb. a hazai kutyák, macskák harmada fertôzött,
az egyik legelterjedtebb parazitás betegség. Ezeknek a fér-
geknek jellemzôje, hogy a vemhes anyaállat szervezetében
addig „alvó” állapotban eltokolódott férgek a vemhesség 40.
napja körül „felébrednek” és vándorlásba kezdenek. Ekkor a

Hírlevél
KLAPKA ÁLLATKLINIKA • BUDAKESZI, KLAPKA U. 2. • WWW.ALLATORVOS.NET

2012. AUGUSZTUS



magzati keringéssel eljutnak a magzatba és az anyaállat tej-
mirigyébe is. A jelenség következménye az, hogy a megszü-
letô kiskutyák már fertôzötten jönnek a világra, vagy ezt
követôen a szoptatás során fognak fertôzôdni. A kölykök szer-
vezetében a lárvák vándorlást végeznek a májban, tüdôben,
majd a vékonybélben kifejlett, kb. 10-15 cm-es férgekké ala-
kulnak. A kifejlett férgek petéket termelnek, amelyek az ál-
latok bélsarával ürülnek a külvilágra. Ezért kedvenceink a
kóbor, vagy nem (illetve nem megfelelôen) féreghajtott ku-
tyák, macskák (esetleg rókák) ürülékének elfogyasztásával is
fertôzôdhetnek.
Amennyiben az ember felveszi a petéket, az ún.: „vándorló
lárva betegség (larva migrans)” jön létre. A féreglárvák a belsô
szervekben (tüdô, máj) vándorlást végeznek, eljuthatnka a
szembe is, anélkül hogy továbbfejlôdnének. Vándorlásukkal
szövetkárosodást, helyi gyulladást okozhatnak.
Elsôsorban a 3-5 éves korú gyermekek vannak kitéve a fertô-
zésnek. Egyrészt immunrendszerük fejletlenebb, másrészt a
higiéniás szokásokat ebben az életkorban még kevésbé tart-
ják be (kézmosás, föld megevésének hajlama).
Elsôsorban az orsóférgességek miatt fontos a kölyökkutyák,
kölyökmacskák korai féreghajtása az alábbiak szerint:
1. Nagyon fontos lenne, hogy minden vemhes szukát a

vemhesség 40. napján féreghajtsanak!
2. A megszületô kölyköket és velük együtt az anyaállatot a

2., 4., 6. és 8. héten ismételten féreghajtsuk! Ennek az az
oka, hogy a szoptató anyaállat szervezetében a hormo-
nális hatásokkal összefüggésben újra és újra féreglárvák
aktiválódhatnak a szoptatás ideje alatt, amelyek fertôz-
hetik a kölyköket.

Madármentés

Idéntôl lehetôségünk nyílt, a rendelônkbe behozott talált, sé-
rült madarakat ellátni. Megpróbáljuk felnevelni, vagy madár-
kórházba szállítjuk, Gönye Zsuzsanna állatorvostan -hallgató
hölgy szívességébôl. Leggyakrabban sérült rigó, gerle, rozsda-
farkú, ritkábban fecske vagy más madár érkezik hozzánk.

A július 12-ei
gyermekfoglalkozás képei

A hónap képe

Idôskori kivizsgálás, vizsgálati
lehetôségek.

Mikortól számít a kutyám,
macskám idôsnek?
A kutyák, macskák gyorsabban
öregednek az embereknél, így
7 éves kor felett már egy „sze-
nior” korú állatról beszélhe-
tünk. Természetesen vannak
hamarabb öregedô fajták (fô-
ként a nagytestû kutyák) is,
így ôk már 6 éves koruk körül
„szeniorokká” válnak.

Miért kell kivizsgáltatni egy „szenior” korú kutyát, vagy
macskát?
Ebben a korban kezdôdnek el leggyakrabban azok a beteg-
ségek, melyek a késôbbiekben komolyabb gondot okozhat-
nak. Rendszerint egy kezdôdô betegség még nem okoz
szemmel látható tüneteket, de kiegészítô vizsgálatokkal
még az elôtt felfedezhetjük a bajt, hogy az bekövetkezne,
és megfelelô kezeléssel el is kerülhetjük azt.
Mire terjed ki egy ilyen vizsgálat?
Rendelônkben átfogó szenior (idôskori) kivizsgálást javas-
lunk pácienseinknek, melyben az alábbi vizsgálatokat végez-
zük el. Az idôskori alap kivizsgálás tartalmazza az állat
fizikális vizsgálatát, bélsár és vizeletvizsgálatát, laboratóri-
umi vérvizsgálatát, és hasi ultrahang vizsgálatát, EKG és sze-
mészeti vizsgálatát.
Az Idôskori alap kivizsgálás ára: 20.500 Ft.
Az idôskori komplex kivizsgálás során elvégezzük az alap ki-
vizsgálást, kiegészítve a pajzsmirigy vizsgálatával, és mell-
kasi röntgenvizsgálattal.
Az Idôskori komplex kivizsgálás ára 36.000 Ft.
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