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A féregtelenítésról
A férgek' parazitikus életmó-
dot folytató élosködök. Igen
széles körben elterjedtek.
Számos fajuk .képes megtele-
pedni a környezetünkben élo
állatok bélcsatornájában is.
Haszonállatokban okozott
kártételük az egyik legna-
gyobb gazdasági veszteséggel
járó megbetegedés. A kedvte-
lésbó1 tartott állatok - külö-
nösen a kutyák és macskák -
fertozöttsége megkülönbözte-.
tett figyelmet érdemel,
ugyanis több faj zoonosis -
súlyos emberi megbetegedés
- okozója lehet.

Az állattartási kultúra vál-
tozása folytán ezek a ked-
vencként tartott fajok testkö-
zelbe kerültek, és így lénye-
gesen megnott a fertozodés
veszélye. A közhiedelemmel
ellentétben az ember nem a
gilisztát kapja el, hanem a fé-
regízek, peték, a szervezetbe
kerülve az adott fajnak meg-
feleloen vándorolnak, illetve,
különbözo fejlodési alakok
képzodnek belolük.

Ennek következtében az
érintett szervekben súlyos -
gyulladásos, vérzéses, elhalá-
sos - elváltozások alakulhat-
nak ki. Legismertebbek a ga-
landférgek közül az echino-
coccosis, azaz a hólyagfér-
gesség és kergekórt okozó
coenurosis. A fonalférgek kö-
zül a toxocariosis, vagyis az
orsóférgesség.

A kutyák, cicák, a legtöbb
esetben tünetmentesek. Sú-
lyos fertozöttségnél és általá-
ban csak fiatal egyedekben je-
lentkezhet hányás, hasmenés,
a has felpuffadása, ritkábban
borgyulladás, idegrendszeri
és angolkóros elváltozás.

A peték kimutatására ala-
puló mikroszkópos bélsár-
vizsgálattal az ebek és cicák
több mint ötven százaléka,
boncolással nyolcvan száza-

léka bizonyult valamilyen
bélféreggel fertozöttnek.
Gyakorlati szempontból va-
lamennyi egyed féreghordo-
zónak tekintheto és eszerint
kell védekezni. .

Hatékony féregteleníto sze-
rek széles választéka áll ren-
delkezésre, nem mindegy
azonban, hogy melyiket, mi-
kor és hogyan használjuk.
Kérjük ki állatorvos vélemé-
nyét, mert a legtöbb hibát a
készítmények - különös en a
humán gyógyszerek - helyte-
len alkalmazása okozza.

Különös tekintettel kell
lennünk a következo szem-
pontokra. A féregpeték igen
ellenállóak, elpusztításuk ne-
héz, ezért a férgeket lehetoleg
még a peterakás' elott kell az
állatból kiuzni. Speciális fej-
lodésük folyamán a féreglár-
vák az állati szervezetben
vándorolnak. Ezekre a ván-
dorlási alakokra még a leg-
újabb gyógyszerkombinációk
sem százszázalékos haté-
konyságúak, így meg kell is-
mételni a kezelést, ha már ki-
fejlodtek és visszakerültek a
bé1csatornába.

Tenyésztoknek fontos
tudni, hogy az orsóférgek az
anyaállatból már a méhen ke-
resztül és szopáskor a tej köz-
vetítésével is bekerülhetnek
az újszülöttbe. Ezért az anyát
a párosításkor és az ellés elott
is féregteleníteni kell. A
kölyköket még a férgek pete-
rakása elott, már kéthetes kor-
tól kezdve két-háromszor
megismételve kell kezelni.
A mentesítéshez tartozik,
hogy a környezetünkben irt-
suk a rágcsálókat, melyeknek
szerepük lehet a fertozo góc
fenntartásában. A nyers hús
etetését is kerüljük. A megfe-
lelo idoben és szakszeruen fé-
regtelenített állatok nem je-
lentenek veszélyforrást.


