A kullancs és vizsgálata
Örökzöld kisállat probléma tavasszal a kullancsok megjelenése. Kapiller doktor
cikkéből megtudhatjuk, hány féle kórokozó fertőzheti ebünket, s azok milyen
tüneteket okoznak. Tájékozódhatunk a védekezésről, a kullancsok
eltávolításáról és vizsgálatáról is.
A kullancsok a globális felmelegedés miatt Európa szerte, így Magyarországon is már
egész éven át támadnak, (de tavasszal jön az igazi nagy inváziójuk) és betegségek
kórokozóival fertőzik két- és négylábú szeretteinket. A legnagyobb egyedszámban, a
Lyme borreliosist (Lyme-kórt) terjesztő közönséges kullancs a legelterjedtebb, s őt
követi másodikként a kutyakullancs (új nevén: ligeterdei kullancs) , amely a kutya babesiosis
évtizedek óta jól ismert Babesia canis nevű kórokozójának terjesztője.

A kullancsok támadására két irányból számíthatunk
A múlt század 70-80-as éveiben, amikor beindult a hazai telkes-belföldi „kutya
turizmus”, sokan nem védték kedvenc négylábúikat a kullancsok ellen. Emiatt a
kiránduló ebek széthurcolták az országban honos, veszélyes kullancsfajokat, s
így mára azok megtelepedtek a falvak, a városok, s a főváros kertjeiben és
közparkjaiban is.
-A szem nélküli, „vak” kullancsok a lombos erdők, kertek és parkok lakói.
Tájékozódásuk fő szerve az elülső lábaikon lévő Haller-szerv, mely egy biológiaikémiai-fizikai „radarként” üzemel, és képes felderíteni - bemérni a kullancsok
számára a susnyásban bóklászó potenciális áldozatot. Ahhoz, hogy ily módon
tájékozódjanak a szemmel nem rendelkező kullancsok, magasra (max.:1,5 m-re) kell
mászniuk a cserjék vagy facsemeték leveleinek árnyékot adó fonákjára. A leveleken a
tapadókorongos, karomban végződő lábaikkal kapaszkodó, szem nélküli, „vak”
kullancsok „fentről vetik rá magukat” áldozatukra.
E támadási módot alkalmazza a közönséges kullancs (Ixodes ricinus) is.
-A szemmel rendelkező, látó kullancsok a gyepi növénytársulásokat lakják, és a
fűszálak árnyékos fonákján megkapaszkodva, lesből várják áldozatukat, akire
„alulról kapaszkodnak fel”. E stratégiát alkalmazza például a kutyakullancs (ligeterdei
kullancs) (Dermacentor reticulatus).
Tudniuk kell, ahogy minden kullancs, a közönséges kullancs is egyedfejlődése során több
megjelenési formát ölt (pete→lárva→kifejlett hím, vagy nıstény→vérrel teleszívott nıstény).
A természetben a Borrelia baktériumok fő fenntartói (rezervoárjai) az őzek, sünök,
kisrágcsálók és a rigó félék. Róluk, a belőlük szívott bacilusos vérrel fertőződnek a
kullancsok egyedfejlődési alakjai, és a további fejlődési stációjukban oltják tovább a
kórokozókat. Tehát a kórokozót átvivő (vektor) kullancsok fertőzik a Lyme borreliosisra
legfogékonyabb kutyáinkat is.

A Lyme borreliosis (régi nevén Lyme -kór)

-Kevésbé tudott, hogy országunkban és Európában négy féle borrelia baktérium (B.
afzelii, B. garinii, B. sensu stricto és a B. spielmani) okozza e komplex kórképet. 2005-ben
végzett vizsgálataink szerint a fertőző kullancsok 71,8%-a egyféle, míg 28,2%-uk
többféle Borrelia baktériummal volt fertőzött. A felsorolt kórokozók közül az első
általában bőr- és mozgásszervi-, a második idegrendszeri- és a harmadik elsősorban
izületi- mozgásszervi kórképeket alakít ki kutyáinkban is.
A B. spielmani kórokozó szerepe még vizsgálatok tárgyát képezi.
A Lyme borreliosis főbb tünetei
A Lyme borreliosis minden esetben levertséggel, étvágytalansággal, mozgászavarral és
magas lázzal kezdődik. A tünetek a kullancscsípést követően aszerint kezdődnek, hogy
mely testtájon csípett a kullancs, és milyen Borreliával fertőzi kutyánkat. A testtáj és a
kórokozó azért fontos, mert a Borreliák több, mint 90%-ban a szövetek között terjed, s
csak elenyésző százalékban a vérkeringés által. A vérkeringéssel terjedt baktériumok
pitvar-kamrái (II- III- as típusú AV) blokkot okoznak. Ez azt jelenti, hogy a kutya
szívizmának- és szívbillentyűinek a szerkezete megváltozik, minek okán az ilyen súlyos
beteg kutyák elpusztulnak.
B. afzelii specifikus tünetei:
A fertőző kullancsok valamivel több, mint 50%-a terjeszti e kórokozót. Az általános
tüneteken túl specifikus tünete a kokárda alakú bőrpír, mely kutyákon ritkán észlelhető
a pigmentált és szőrös bőrük miatt. A B. afzelii a bőr hajszálereit károsítja, mely a bőr
anyagcseréjét nagyban zavarja, s következményes szőrhullást is okoz.
B. garinii specifikus tünetei:
A fertőző kullancsok valamivel több, mint harmada terjeszti e kórokozót. Az általános
tüneteken túl, specifikus tünet a kutyákon is a különféle bénulás, tompultság,
koordinációs és mozgászavar.
B. sensu stricto specifikus tünetei:
A fertőző kullancsok alig 8%-a terjeszti e kórokozót. Az általános tüneteken, túl a
sokizületi-gyulladás és a hozzá társuló mozgásszervi elváltozások láthatók a betegen.
A tünetek láttán minden esetben forduljanak állatorvhoz, mert az idő múlásával
képződött szervi károsodások már antibiotikummal sem gyógyíthatók.

Lyme borreliosis és a kullancsok elleni védekezés
Az elmúlt években Lyme-kórós kutyabetegek számának nagy növekedése miatt a
felelős- és gondos gazdiknak javasoljuk az abszolút biztonság elérése érdekében mind a
kétféle Lyme borreliosis elleni vakcinát adassa be állatorvosával.

Csak a kutyák számára van e betegség ellen védőoltás, EMBER számára nincs!
A Lyme-kóron túl számos más betegség kórokozóit terjesztik a kullancsok, s ezért

egész éven át viseljen kutyájuk az élősködők ellen nyakörvet, vagy havonta
cseppentsenek bőrére spot on készítményt.
Kertjeikben gyakorta nyírják a gyepet, szüntessék meg a bozótost, számolják fel a
mezei-erdei állatok, főleg a sünök számára rejteket adó farakásokat.
Fontos! A kutyáink kullancs elleni kezelésével (kullancs mentességével) nem csak
kedvencünk egészségét-, hanem általuk kertjeinkbe-, parkjainkba történő kullancs
behurcolást
is
megakadályozhatjuk,
s
ennek
kapcsán
magunkat
és
lakókörnyezetünkbe élőket is védjük a kullancsoktól!

A probléma veszélyessége miatt számos uniós országban (Brit szigeteken,
Skandináv országokban ) fontos járványvédelmi cél az import kullancsok
országuktól való távol tartása. Emiatt ezen országokba beutaztatni kívánt
kutyát hivatalosan, állatorvos által kullancsok ellen le kell spot on
készítménnyel kezelni, s az Állatútlevél 10-11. oldalán a VI. bekezdésnél, azaz a
kullancs-ellenes kezelések rovatban az állatorvosnak igazolnia is kell!
Kullancseltávolítás
Minden védekezés dacára kutyáikat és gazdáikat érheti kullancs csípés. A vérrel
szívott kifejlett kullancs szakszerű eltávolítására legyen például Kullancs-Eltávolító
Kanál (mely kapható a gyógyszertárakban és az állatpatikákban) a házipatikájukban,
továbbá a természetben töltött szabadidős tevékenység-, vagy munkavégzés során a
hátizsákjukban, valamint az autó egészségügyi dobozában is.

Mi történjen a szakszerűen eltávolított kullanccsal?
A támadó ellenfelet nem szabad megsemmisíteni! Teteme fontos biológiai
információval szolgálhat. A +Gyógyít-Lak Pátyi Kisállatrendelőben új
szolgáltatásként német gyártmányú Lyme gyorsteszttel percek alatt meg
tudjuk állapítani, hogy páciensünkből eltávolított kullancs tartalmaz-e Lymekórt okozó baktériumot, vagy sem. Aki maga kíván megbizonyosodni az általa
talált kullancs fertőző képességéről az a pátyi Helios Gyógyszertárban is
megvásárolhatja a Kullancs Tesztet és otthon maga is elvégezheti a kullancs
vizsgálatát.
Természetesen a betegség ellen oltott kutyák esetében ez a vizsgálat
szükségtelen...
De az oltatlan kutyának a Lyme gyorsteszt jövőt vázol. A fertőzött gyanús eb a
Lyme gyorsteszt eredményének birtokában biztonságba helyezhető.
Számos más haszna is van a Lyme gyorstesztnek. Például az udvarunkban,
kertünkben talált kullancsot megvizsgáljuk, akkor a lakókörnyezetünk rizikó
csoportba sorolását is megtettük. Jó tudni, hogy járványtanilag milyen
veszélyeztetettségű környezetben élünk...
Folytatjuk a következő lapszámban a babesiosis XXI. századi újdonságával...
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