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I. Bevezető
Az elmúlt 50 évben kialakult féreghajtási szokások egyre nagyobb károkat okoznak napjainkra.
Sajnálatos módon a féreghajtással kapcsolatos téves elképzelések és tévhitek olyan mélyen gyökereznek a világ legtöbb lovasában, hogy legalább annyira nehéz lesz megszabadulni tőlük, mint
némelyik parazitától.
Az eddigi féreghajtó beavatkozások elsődleges célja a belső élősködők lehetőleg totális kiirtása
volt, ami egy kellemetlen jelenséghez vezetett. A természet ugyanis gondoskodott arról, hogy lehetőleg ne pusztuljanak ki egykönnyen a Földet benépesítő parazitafajok, így túlélési esélyük növelésére beépítette a véletlenszerű mutációt azok eszköztárába.

Férgek a ló testében

Szem,
kötőhártya
szemféreg
Setaria
Onchocerca
Habronema

Tarkószalagok
Onchocerca

Máj
galandféreg
májmétely
nagy strongylida*
orsóféreg
epeutak: májmétely

Hasnyálmirigy
nagy
strongylida***

Erek, hátulsó
üresvéna
nagy
strongylida***

Vékonybél

Gyomor

orsóféreg
törpe fonálféreg
galandféreg

gyomorféreg
Habronema

Végbél
hegyesfarkú
féreg

Vakbél,
tágremese

Tüdő
galandféreg
orsóféreg
tüdőféreg

JEL MAGYARÁZAT:
Lárva
Kifejlett féreg
Mikrofilária
* Strongylus edentatus
és s. edentatus
* * S. equinus
* * * S. equinus
* * * * S. vulgaris

galandféreg
kis strongylida*
nagy strongylida*
hegyesfarkú féreg

Bőr alatti
kötőszövet

Hashártya
nagy
strongylida**

parafilaria
(nyári vérzés)

Bőr
Elülső lábak
szalag jai

Hasüreg

Onchocerca

Setaria

Habronema
Onchocerca
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Ez azt jelenti, hogy ha egy féregállományban jelen van egy olyan gén, amelynek segítségével túlélik
az adott génnel rendelkező bélférgek a féreghajtó kezelést, akkor előfordul, hogy egy-egy féreghajtás után maradnak túlélők.
Egyelőre nem pontosan ismert, hogy mely gének felelősek ezért az előnyért, illetve hogy mikor és
hogyan aktiválódnak. Ha egy ilyen gén segítségével a vele rendelkező bélférgek túlélik a féreghajtó hatóanyag gyilkos vagy bénító hatását, akkor ezek a bélférgek ellenállnak a kezelésnek, vagyis
ellenállóvá váltak a féreghajtó aktív hatóanyagával szemben. Más hatóanyagokra a továbbiakban
még érzékenyek maradhatnak, de a szóban forgó vegyületre vagy vegyületcsoportra már nem reagálnak többé – ahogyan utódaik sem. Az egy-egy féreghajtó hatóanyaggal szemben ellenállóvá
vált bélférgeket idegen szóval rezisztens bélparazitáknak nevezzük. Ellenálló (szuper)képességük
maga a rezisztencia.
Napjainkra egyre szélesebb körben figyelhető meg a lovakban két, igen gyakori bélféreg, a kis strongylidák és az orsóférgek rezisztenciája számos, elterjedten alkalmazott féreghajtó készítmény hatóanyagával szemben.
Ez aggodalomra ad okot, hiszen egyúttal azt is jelenti, hogy a lovak védettsége drasztikusan csökken, sőt esetenként már megszűnt. Ez azonban nem az elmúlt néhány év eredménye. A mintegy
50 éve kezdődött folyamat során többször is megjelentek rezisztens bélférgek, majd a találékony
gyógyszerfejlesztők olyan újabb hatóanyagokat fedeztek fel és állítottak elő, amelyek sikeresen bevethetők voltak az újdonsült „szuperparaziták” ellen.

Rezisztencia elleni „gyógyszer”: okos féreghajtás
A világ vezető parazitológus állatorvosai régóta és sokat törik a fejüket, hogy miképpen lehetne
lassítani ezt a kellemetlen folyamatot.
Nem olyan régen (legutóbb 2019-ben) az Amerikai Lógyógyász Állatorvosok Szövetsége (AAEP) kiadta ajánlását a lovak helyes féreghajtására vonatkozóan. Az ebben foglaltak az egész világon általános irányelvnek tekinthetők. Ebben a kiadványban ezt az ajánlást dolgoztuk fel, itt-ott kiegészítve, részletezve. Igyekszünk megvilágítani a benne foglalt – részben újfajta – megközelítést. Bízunk
abban, hogy egyre több lovas és állatorvos hajlik majd arra, hogy ezentúl másképpen közelítse meg
a lovak bélparazita-kontrollját.
Figyelmeztetés! Ha egy ló súlyosan fertőzött, vagy klinikai tüneteit bélférgek okozzák, akkor nem
a parazitakontroll alapelveinek betartása a cél, hiszen ez csupán a prevenciót, vagyis a probléma megelőzését szolgálja!
A gyógykezelés alapelvei a megelőzéstől eltérnek, azonban ennek megítélését és kivitelezését mindig bízzuk lovunk lóspecialista kezelő állatorvosára!

Verseny a férgek rezisztenciájával
A hatóanyag-fejlesztés nehéz és hossza
dalmas folyamat. Félő, hogy ha nem változtatunk jelenlegi féreghajtási szokásainko
n,
akkor a szuperparaziták győzedelmeske
dnek, mert a gyógyszerfejlesztőknek nem
lesz
elég idejük új, hatékony féreghajtó hat
ású
vegyületet előállítani.

Csakhogy eddig sem volt túlzottan nagy a felhozatal a féreghajtásra valóban alkalmas hatóanyagokból, és ez a jövőben sem várható. Ezt tovább súlyosbítja az a tény, hogy a hatóanyagok kifejlesztése nehéz, költséges és hosszadalmas folyamat.
A fent említett bélféregfajok kártétele gyakran nem köthető klinikai tünetekhez, ezért sok lovas
nem veszi komolyan a problémát. A legtöbb kólikás tünetekben elhullott lovat nem boncolják,
tehát még utólag sem derül ki, hogy ha esetleg bélférgek miatt hullott el egy ló – ami szintén nem
segíti a probléma tudatosítását a lovasokban.
A legtöbbször nem nyilvánvaló az összefüggés a bélférgek ellenálló képessége, vagyis a féreghajtó
kezelések hatástalansága és a kólikás betegségek számának növekedése, vagy a lovak „megmagyarázhatatlan” teljesítményromlása között.
6 | Féreghajtás lovak nak
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A rezisztencia, vagyis az ellenálló képesség genetikai mutációk során alakul ki.
Ez tehát egy genetikailag meghatározott, öröklődő tulajdonság, amelynek létrejöttéhez egyszerre
több feltételnek kell teljesülnie. Ezek egy része az emberi hozzáálláson múlik, de van, ami nem.
A rezisztencia kialakulásához először is fontos, hogy az adott bélparazita-közösségben jelen legyen
egy speciális „rezisztenciagén”. Ennek hiányában értelemszerűen nem alakul ki a tulajdonság.
Fontos továbbá, hogy nagy szelekciós nyomás érje a bélférgeket (legalább akkora, ami teljes kipusztulással fenyeget), különben a mutáció nem jelent a bélférgek számára szelekciós előnyt a túlélés szempontjából.
A túlélést veszélyeztető szelekciós nyomást többnyire emberi beavatkozás váltja ki: ilyen például a
gyakori, rosszul időzített, helytelenül kivitelezett és intenzív féreghajtás.
A következő feltétel, aminek teljesülnie kell, az a túlélő „szuperparazita” egyedek elszaporodása,
hiszen csak így képesek továbbadni utódaiknak a túlélést segítő géneket.
A gyakorlatban nem egyszerre alakul ki a rezisztencia az egész parazitaállományban, hanem eleinte
csak annak egy részében bukkan fel.
Viszont minél többször kezeljük azonos hatóanyag-tartalmú féreghajtó szerekkel a lovakat, annál
inkább ki fognak pusztulni az adott féreghajtó szerekre még érzékeny bélférgek, és egyre nagyobb
arányban maradnak meg a túlélők.
A mutáció során rezisztenssé vált túlélők idővel annyira elszaporodnak a folyamatos, ember által előidézett szelekció hatására, hogy génjeik – így a rezisztenciagének is – idővel már általánosan előfordulnak majd az adott életközösségben (először egy, majd több lóban, végül az egész
farmon/istállóban).
Minél több, a féreghajtó hatóanyagoknak ellenálló bélféreg telepedik meg a lóállományban, annál kisebb eséllyel lesz hatásos féreghajtás.
Az istállóból elszállított lovak – hacsak nem tartják be a szigorú járványügyi és karanténozási szabályokat – később továbbfertőzik más istállók lovait is. Visszafelé viszont a rezisztens gén kialakulása,
vagyis annak mutáció útján történő eltűnése nem működik. Ha már egyszer kialakult a túlélést
segítő rezisztencia a bélférgekben, akkor az nem fog visszafejlődni.
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bagócslégy

tüdőféreg

Onchocerca

törpe fonálféreg

gyomorféreg

Habronema

orsóféreg

hegyesfarkú féreg

kis strongylida betokozódott,
hipobiotikus lárva

kis strongylida
és bélben lévő lárva

HATÓANYAG

nagy strongylida

A rezisztencia egyes bélférgeknek azt a képességét jelenti, hogy túlélik az adott féregfaj adott fertőzési állapotával szemben alkalmazott kezelést.
A gyakorlatban ennek az lesz a következménye, hogy egy adott féreghajtó szer beadását követően –
az elvárásokkal ellentétben – nem pusztul el a bélférgek jelentős része, nem tapasztalunk eredményt.

nagy strongylida

Hatóanyagokkal szembeni ellenálló képesség (rezisztencia)

galandféreg

II. Az okos féreghajtás alapelvei

JELM AGYARÁ ZAT
lárva
kifejlett féreg
mikrofilária
kétszeres dózisban
5 napon át
hat
csak kifejlett féregre
csak lárvára hat
nincs rezisztencia
elterjedt rezisztencia
kezdődő rezisztencia

fenbendazol
pirantel
ivermektin
moxidektin
prazikvantel
A folyamat legfeljebb lassítható, amihez azonban új szemlélet alapján végzett féreghajtás szükséges!
Az Amerikai Lógyógyász Állatorvosok Szövetségének (AAEP) féreghajtásra vonatkozó ajánlásában
találhatunk egy táblázatot, mely a lovakban élősködő bélférgek jelenlegi rezisztenciaszintjéről
tájékoztat. A 2019-es adatok szerint a nagy strongylidák helyét széles körben átvett kis
strongylidák egyre növekvő mértékben mutatnak rezisztenciát a jelenleg forgalomban
lévő hatóanyagokkal szemben.
A benzimidazolok gyakran használt féreghajtó hatóanyagok. Ezek ellen a kis strongylidák a legtöbb kontinensen már 80%-os rezisztenciát mutatnak, vagyis 10 kezelt lóból 8 esetében hatástalan a fenti szer ellenük.
Ezt az adatot úgy érdemes elképzelni, hogy 10 farmból 8 esetében már nem lehet ezzel a szerrel
hatékonyan kezelni. A maradék két lovas farmon viszont még nem terjedtek el azok a paraziták,
amelyek rendelkeznének a rezisztenciagénnel.
Összefoglalva a paraziták elleni beavatkozások céljait:
• b
 élparaziták okozta betegségek (= klinikai tünetekkel járó állapotok) kialakulásának minimalizálása;
• kontroll alatt tartani a bélférgek szaporodását, peteürítését, és ezzel megelőzni a további fertőzést;
• fenntartani a jelenleg még hatékony féreghajtó szerek hatásosságát, és – amennyire lehetséges – elkerülni és lassítani a bélférgekben a rezisztencia kifejlődését, elterjedését.
A helyesen kivitelezett parazitakontroll alapját a rendszeresen végrehajtott bélsárvizsgálat (a bélsárral ürült bélféregpeték számának meghatározása) jelenti. Ez nemcsak a lovak egyedi megítélésére (l. lovak peteürítő státusza) alkalmas, de mérhetővé teszi a féreghajtókkal végzett kezelések
eredményességét is, ezzel mintegy előre jelezve egy kezdődő vagy kialakulóban lévő rezisztenciát
az adott lóállományban – egy adott hatóanyagra nézve.
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Refúgium – menedék a férgeknek
Ahhoz, hogy le tudjuk lassítani a bélférgek féreghajtó hatóanyagokkal szemben kialakuló védettségét (rezisztenciáját), fel kell hagynunk a férgek totális kiirtásával. Elsőre talán paradoxonnak tűnhet, hogy lovaink kártevőit életben hagyjuk és megkíméljük, de ha belegondolunk, láthatjuk majd,
hogy mégsem olyan elvetemült ez az elképzelés.
A bélférgeket két nagy csoportra oszthatjuk: egy, a hatóanyagokra (még) érzékeny, és egy másik, a
hatóanyagoknak már ellenálló csoportra. Az első csoportra (még egyelőre) hatással tudunk lenni,
szabályozhatjuk számukat és ezzel kártételüket, a második csoport ellenben már kontrollálhatatlan
számunkra. Melyik csoportot választjuk? Nyilván azt, amelyiket befolyásolhatjuk.

ialakulása
Rezisztencia k er
sz
egy féreghajtó
hatóanyagára
kezeljük
Minél többször
yag-tartalmú
azonos hatóan
ekkel a lovaféreghajtó szer
bb ki fognak
kat, annál inká
dott féregpusztulni az a
ég érzékeny
hajtószerekre m
yre nagyobb
bélférgek, és eg
dnak meg a
arányban mara
túlélők.

TIPP!

rmékek
Nem a te ét kell
v
márkane i, hanem
n
t
a
g
o
vált
yagot!
a hatóan

Rezisztencia
A rezisztencia egyes bélférgeknek azt a képességét jelenti,
hogy túlélik az adott féregfaj
adott fertőzési állapotával szemben alkalmazott kezelést.

Milyen menedékeket tarthatunk fenn a bélférgek számára?

PESSÉG

GENET IKAI KÉ

PÉLDA

MIÉRT FONTOS?

Ha nem tudjuk lelassítani, akkor
a jövőben egy-egy féreghajtó
szer beadását követően nem
pusztulnak el a bélférgek, és
nem tapasztalunk eredményt.

1. GENERÁCIÓ
100 kifejlett féreg

LYZE T...

HOGYAN MŰKÖDIK?

Minél többször kezeljük azonos
hatóanyag-tartalmú féreghajtó
szerrel a lovakat, annál inkább
kipusztulnak az adott hatóanyagra MÉG érzékeny bélférgek, és annál több mutáns túlélő marad.
AJTÁS
OKOS FÉREGH

féreghajtás

15

túlél,
szaporodik

85 elpusztul
2. GENERÁCIÓ
150 kifejlett féreg

féreghajtás
túlél,
50
szaporodik

100 elpusztul
3. GENERÁCIÓ
500 kifejlett féreg

MI A MEGOLDÁS?

Az állatorvosunk javaslatára,
bélsárminta-vizsgálat alapján,
célzottan féreghajtsuk a lovakat!
Váltogassuk a különböző hatóanyagokat, de ügyeljünk, hogy
ne csak a terméknevek változzanak!

A világ vezető állatorvos-parazitológusai szerint azért kell a féreghajtó kezelések során a bélparaziták
egy kis csoportja számára menedéket biztosítani, hogy ne pusztuljanak ki teljesen azok a bélférgek,
amelyek még reagálnak a féreghajtó kezelésre.
Ez gyakorlatilag azt az üzenetet hordozza magában, hogy ne a férgek teljes kiirtására törekedjünk,
hanem elégedjünk meg számuk kontrollálásával. Ez egy elfogadható kompromisszum, hiszen kis
számú féreg az esetek túlnyomó többségében nem okoz betegséget a lovakban.

MIT JELENT?

ABB A HE
EGYRE SÚLYOS

esetleges kólikaműtét során, de akkor rendszerint már késő. Ez megnehezíti azt a folyamatot, aminek eredményeképpen a lovasok fejében tudatosodhatna a féreghajtók elleni rezisztencia problémájának súlyossága.
Ahhoz, hogy a már elkezdődött és évtizedek óta zajló rezisztencia nemkívánatos és káros folyamatát
lassítani tudjuk, sürgősen meg kell változtatnunk a bélférgekkel kapcsolatos szemléletünket, vagyis
az eddig megszokott és elavult módszert elhagyva, új elgondolás alapján kell féreghajtani lovainkat.
Ennek egyik fontos és hatékony eszköze az ún. parazita-búvóhelyek (idegen szóval refúgiumok)
létrehozása és fenntartása.

féreghajtás

250 túlél,
szaporodik

250 elpusztul

1. menedék
Az első számú menedéket abban a lóban találják meg a bélférgek, amelyben aktuálisan élnek. Egyes
vándorló vagy a nyálkahártyában betokozódott bélféreglárvákra nem hatnak az emésztőcsőben hatást kifejtő gyógyszerhatóanyagok.
Ennélfogva a ló belső szervei, mélyebb szövetei búvóhelyet biztosíthatnak a paraziták egy kisebb csoportja számára, amelyek így elkerülik a pusztulást. Továbbfejlődnek, később visszatérnek az emésztőrendszerbe, majd szaporodnak, viszont a legközelebbi féreghajtó kezelés már azokra is hatással lesz.
Például a pirantel hatóanyaggal végzett kezeléseknek nincs hatásuk az emésztőrendszeren kívül, tehát
a vándorló vagy bélnyálkahártyában nyugvó lárvák védettek ezzel szemben. Az ivermektin hatóanyag
pedig hatásos a kifejlett kis strongylidák ellen, míg a ciszta állapotban lévő lárvákat nem pusztítja el.
2. menedék
A második, búvóhelynek alkalmas helyszínt a féreghajtás során nem kezelt lovak jelentik. Az okos
féreghajtás (más néven szelektív terápia, szelekció = kiválasztás) egyik fontos elve, hogy a kis strongylidák ellen nem kell mindig minden lovat féreghajtani az állományban, csak azokat, amelyek peteürítők.
Ránézésre vagy hasra ütés alapján nem dönthető el, hogy melyik ló igényel kezelést, és melyik nem.
Annak eldöntéséhez, hogy egy adott kezelési időpontban melyik ló maradhat ki a kezelésből, a
bélsármintában lévő peték számlálása szükséges!

hatóanyagokra MÁR NEM érzékeny, rezisztens bélférgek a lóban

Sajnos a legtöbb esetben mindkét csoport láthatatlan a lovasok számára, legfeljebb a trágyával
ürült peték és a kihajtott férgek vagy azok lárvái látványosak (azok is főleg mikroszkóppal).
Ami a lovon belül zajlik, az többnyire (nem mindig!) már csak a kórboncoláskor derül ki, vagy egy
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Jó tudni, hogy egy adott lóállományban a trágyával kiürülő bélféregpeték 95%-a kb. a lovak 50%-ától
származik. A pontos arány állományonként eltérő lehet.
A lóállományok jelentős része nem vagy csak alacsony mértékben peteürítő, így azokat nem kell
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minden alkalommal kis strongylidák elleni féreghajtóval kezelni. Ez ugyanis egyrészt felesleges
pénzkidobást és kémiai terhelést jelent a lóra és a környezetre nézve, másrészt ezzel állományszintű búvóhely biztosítható a bélférgek számára.
Semmiképpen nem arról van szó, hogy véletlenszerűen bizonyos lovakat kihagyunk az állományszintű féreghajtásból és ráfogjuk, hogy „Nahát, legalább menedéket adunk a férgeknek!”, mert ez
így butaság lenne.
Pontosan meg kell határozni, hogy az adott állomány mely lovai alkalmasak erre a szerepre anélkül,
hogy megbetegednének tőle vagy fokozott fertőzési forrássá válva a többi lovat is megbetegítenék. Ennek megállapításához többszöri bélsárminta-vizsgálat szükséges!

Menedék a lóállományban
Egy adott lóállományban a trágyával kiürülő bélféregpeték 95%-a kb.
a lovak 50%-ától származik. Vagyis
a lovak kb. 50%-át feleslegesen féreghajtják!
Pontosan meg kell határozni, hogy
az adott állomány mely lovai hagyhatók ki a féreghajtásból, anélkül,
hogy megbetegednének tőle, vagy
fokozott fertőzési forrássá válva a
többi lovat is megbetegítenék.

Bélsárral ürült
bélféregpeték

Bélsárral bélférget
ürítő lovak

Ne fagyban és ne száraz forróságban féreghajtsunk!

A féreghajtó kezelést kö
vetően a
hatóanyagra érzékeny
paraziták
(beleértve a kifejlett eg
yedeket és
a petéket is) a trágyáv
al kiürülnek
a lóból. A túlélési esély
ük nagyban
függ a kinti körülménye
ktől.

hatóanyagnak ellenálló parazita
hatóanyagra érzékeny parazita

A forró, száraz időszak és a fagyos hőmérséklet megöli a
kijutott parazitákat. Ne ilyenkor féreghajtsunk! A tavaszi-őszi kezelés éppen megfelelő a klíma szempontjából.

95%

50%

5%

50%

Ennek megállapításához többszöri
bélsárminta-vizsgálat szükséges!
3. menedék
A bélparaziták búvóhelye szempontjából a harmadik helyszínt a szabad környezet jelenti. Miután
az ivarérett és szaporodásra képes bélférgek a lóban kifejlődtek, petéik a külvilágba ürülnek.
Innentől kezdve a ló környezetében tartózkodnak egészen addig, míg a fertőző lárvaalakot a ló fel
nem veszi, vagyis meg nem eszi a parazitákkal szennyezett fűvel, szénával, alommal, vagy meg nem
issza az itatóvízzel. A ló környezetében a petékből fertőző lárvák fejlődnek, melyek akkor „keresnek”
majd újabb, megfertőzhető gazdaszervezetet, ha túlélik a külvilág hatásait.
Nem mindegy, hogy milyen fogadtatás várja egy-egy féreghajtó kezelést követően a kiürült bélféregpetéket. A meleg és a száraz időszak, valamint a nagyon hideg, fagyos tél nem kedvez a túlélésüknek.
Ha a féreghajtást úgy időzítjük, hogy a kihajtott férgeknek csak kis része éli túl a szabadba ürülést
(pl. fagyos teleken, száraz nyarakon), akkor a féregállomány azon része, amely még nem ellenálló
a féreghajtó kezeléseknek, és ennek megfelelően jól reagált a féreghajtó készítményre, elpusztul.
Azok a férgek ellenben, amelyeket nem sikerült kihajtani a lóból, mert már ellenállóak, túlélnek és
szaporodnak. Ezzel gyakorlatilag tettünk egy szívességet az ellenálló férgeknek: kiirtottuk azokat a
vetélytársaikat, amelyek (még) érzékenyek voltak a féreghajtó hatóanyagokra.
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HOGYAN NE FÉREGHAJ
TSUNK?

Ez a mesterséges szelekció hasonlít az állattenyésztésre: csakhogy itt nem ugróképességre vagy állóképességre tenyésztünk
versenylovat, hanem ellenálló képességre
tenyésztünk bélférget. Ne tegyük!
Szívleljük meg emiatt a parazitológus-állatorvosok tanácsát: „Ha kicsi a legelői menedékben lévő féregállomány (mert hideg tél
vagy forró, száraz nyár van), akkor minimalizálni kell a féreghajtást a lóállományban!”

Ne vigyük el a lovat a legelőről féreghajtás után!

Ha féreghajtás után elviszik a lovat a legelőről, akkor a

Csak akkor féreghajtsuk a lovakat, amikor a
lóból kihajtott paraziták legalább egy kis hányadának esélye van a túlélésre a környezetben.
Ugyanilyen elgondolás alapján: ha a féreghajtást követően átvisszük a lovat egy új legelőre vagy „tiszta” karámba (ami legalább
egy fagyos télen, illetve egy forró, száraz
nyáron át felboronálva pihent vagy fertőtlenítőszerrel kezelték), akkor a szabadba
kihajtott férgeknek nincs esélyük túlélni,
hiszen nincs gazdaszervezet, amibe beköltözhetnének. Teljes kipusztulással jutalmazzuk, hogy vegyi „invitálásunknak” engedelmeskedtek és távoztak.
A féreghajtó kezelésre fittyet hányó (rezisztens) paraziták viszont kényelemesen

trágyával kiürült peték és a lárvák elpusztulnak. Azonban a trágyát mielőbb össze kell szedni! Szétteríteni sem
szabad!

Ne féreghajtsuk minden alkalommal az összes lovat!

A nem kezelt lovak búvóhelyet adnak a hatóanyagra
még érzékeny férgeknek. A közepes és magas peteürítőket gyakrabban kell kezelni, míg az alacsony peteürítőket elég évente 2x.
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átutaznak a lóban az új legelőre. Szabadon szaporodhatnak, üríthetik petéiket az új helyen, azaz
megfertőzhetik a teljes lóállományt. Ezeknek már nem kell félniük attól, hogy az eddigi féreghajtó
kezelésekkel kontrollálhatjuk őket, hiszen már ellenállók.

Fagyos vagy forró, száraz napokon valóban csökken a trágyában élő férgek túlélési esélye, de egyes
peték és lárvák védőburka annyira ellenálló, hogy napokig életképesek maradnak.
Tehát a trágya szétterítésével a fertőzés kockázatát nem csökkentjük megfelelő mértékben.

Szívleljük meg az okos féreghajtás másik alapelvét is: „Féreghajtás után ne vidd el a lovat a helyszínről!”

Összefoglalva a paraziták számára lehetséges búvóhelyeket (refúgiumokat):

Így ugyanis fennmaradhat a verseny a rezisztens és a nem rezisztens bélparaziták között.
Rögtön itt kell megemlíteni egy – nem új keletű – harmadik szabályt is:
„Féreghajtás után össze kell szedni a trágyát, és el kell vinni a ló közeléből!”

ÉK
REFÚGIUM – MENED
rvos-parazitoA világ vezető állato
t kell a féreglógusai szerint azér
n a bélparahajtó kezelések sorá
tja számára
ziták egy kis csopor
ni, hogy ne
menedéket biztosíta
sen azok a
pusztuljanak ki telje
még reagálnak
bélférgek, amelyek
e.
a féreghajtó kezelésr
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Valójában egész évre igaz a fenti tanács, de féreghajtást követően napokon keresztül, akár napi
többször is ismételhető (főleg bokszban tartott lovaknál). Az rendben van, hogy búvóhelyet adunk
a bélférgek egy kis csoportjának, de ez nem jelenti egyúttal azt, hogy ne gyérítsük őket.
Márpedig a ló visszafertőződésének elsődleges forrása a trágya, illetve a trágyával szennyezett fű,
széna, alom, berendezés.
A trágya mielőbbi eltávolításával jelentősen csökkenthetjük a fertőző lárvák számát, ami alapvető eszköz a parazitakontrollban.
Miután összegereblyéztük és a ló közeléből messzire elvittük a trágyát, a férgek jelentős része eltűnik a körből, de marad még annyi a lehullott trágyatörmeléken, ami biztosítja az adott élőhelyen az
adott féregfaj hatóanyagokra érzékeny hányadának túlélését.
Ha ez nem így lenne, az akkora szelekciós nyomást jelentene, amire a férgekben csak egy véletlen
mutáció adna megoldást. Márpedig éppen ezt szeretnénk elkerülni.
A fenti tanácsból adódik, hogy a trágya szétterítése a legelőn vagy a karámban nagyon helytelen eljárás.
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• az adott ló mélyebb szövetei, amelyben a lárvaállapotú paraziták élnek
• külső környezet, pl. legelő, karám, alom, istálló fala (amennyiben nem öli meg a férgeket az
extrém hőmérséklet)
• féreghajtóval nem kezelt lovak az állományban (amelyek alacsony peteürítő státuszban
vannak, l. később)

Lovak peteürítő státusza (PGE)
Sokat hangoztatott állítás, hogy a féreghajtást előzetes (többszöri) bélsárminta-vizsgálatok eredményeire kell alapozni.
Ennek két fő oka van. Az egyik ok kézenfekvő: ha tudjuk, hogy milyen peték vannak a trágyában, akkor következtethetünk arra, hogy milyen parazita fertőzi a lovat, amely ellen hatásos hatóanyagot
célszerű választani a féreghajtó kezeléshez.
A bélsárminta vizsgálatának egy második, igen fontos oka is van, ami segíti a lovak egyedi elbírálását. Ehhez a bélsármintából meghatározzák az adott ló peteürítő állapotát (státuszát). Ez nem egy
alkalmi, változó jellemző, hanem az adott ló alapvetően (de nem kizárólag) genetikailag meghatározott hajlama – kis strongylidák tekintetében.
A peteürítési hajlam és ezzel a fertőzési képesség minden lóra egyedileg jellemző. Ez az érték egy
adott lóállományban – annak ellenére, hogy a lovak közösen osztoznak a helyi parazitákon – nagyon eltérően alakul.
Egyes felnőtt lovak immunrendszere hatékonyabban lép fel kis strongylidák ellen, ezek a lovak nem ürítenek a trágyájukban nagyszámú petét, kevésbé fertőzőek a környezetükre nézve.

50-70%
alacsony peteürítő
(EPG: 0–200)

10-20%
magas peteürítő
(EPG: 500<)

20-30%
közepes peteürítő
(EPG: 200–500)

LOVAK PE T EÜ
RÍTŐ

STÁT USZA

A trágyában
ürült kis stron
gylida
peték számán
ak meghatáro
zásával
beazonosítha
tó, hogy adott
ló milyen
peteürítő státu
szban van.
Ezek az adato
k becslések: fa
rmonként
és állományo
nként változh
atnak.
A peteszám-k
alkuláció csa
k a 3 év
feletti lovakra
érvényes: 3 év
alatt peteürítőként ke
ll kezelni min
den csikót.
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Az ilyen lovak alacsony EPG (= bélsárral ürült peték száma) értékkel rendelkeznek, és ez valószínűleg egész életükben így is marad.
Amelyik felnőtt lóban viszont nincs jelen ez a fokú immunitás, az általában véve sok petét ürít, és ez
többnyire egész életében jellemző az adott lóra.
Annak ellenére, hogy a peteürítő hajlam egy jórészt genetikailag meghatározott tulajdonság, sajnos rossz irányba is változhat, ha meggyengül az állat immunrendszere, ha elhanyagolják a legelő
higiéniáját, vagy a lovat ide-oda utaztatják, és gyakran fertőződik idegen lovaktól származó petékkel vagy lárvákkal.
Ahhoz, hogy beazonosítsuk egy ló peteürítő állapotát vagy státuszát, a bélférgek aktív időszakában legalább 2, de inkább 3 alkalommal javasolt bélsármintát venni és bevizsgáltatni egy erre
alkalmas laboratóriumban. Ez egy viszonylag egyszerű és nem költséges vizsgálat.
Az időzítésben fontos szempont, hogy az előzőleg végrehajtott féreghajtó kezelés hatása már ne érvényesüljön, hiszen az befolyásolná az eredményeket!
A peteürítő státusz beazonosításához a bélsármintavételt célszerűen a féreghajtások előtt, vagy
azok után legalább 14 nap várakozási idővel javasolják, a bélférgek életciklusához igazítva: általában tavasszal és ősszel, amit nagyban befolyásol az aktuális időjárás – elsősorban a hőmérséklet és
a nedvesség.
Fagyos teleken és forró, száraz nyarakon nem érdemes vizsgálódni, mert a bélférgek „megsejtik”,
hogy utódaik számára nem ideálisak a külső körülmények, ezért nem vagy alig ürül pete.
A tél végi – tavasz eleji és az ősz eleji időszak, esetleg a nedves, esős nyár az ideális a peteszám mérésére – legalábbis a mi, mérsékelt égövi klímánkon.

Lovak peteürítő státuszának beazonosítása

Ha lovunk alacsony peteürítő (200-as érték alatti az EPG, EPG<200), akkor abba a szerencsés 5075%-ba tartozik (csak felnőtt lovakra vonatkozó adat!), amelyeknél elég évi egy rutinszerű kis strongylida elleni féreghajtás (kivéve, ha klinikai tünetei vannak), de ezenfelül szükséges más féregfajok
elleni féreghajtó kezelés.
A többi ló gazdái viszont szomorkodhatnak, mivel lovuk EPG értéke 200–500 között van (közepesen fertőzők), vagy még rosszabb, 500 EPG feletti (EPG>500) az érték.

Átlagos felnőtt lóállomány

Bélsárral ürült bélféregpeték

70%

20%

30%

80%

FELNŐT T LÓÁ
LLOMÁNYBAN
PE T EÜRÍTŐ S
A
TÁT USZ MEGO
SZLÁSA
Egy átlagos ló
állományban
a 3 éves
kor feletti lova
k kb. 15-30%-a
üríti a
peték kb. 80%
-át, ezeknél k
oncentrálódik ugyanis
a fokozott fert
őzőképesség (overdisp
ersion).
Ezt a féregha
jtások során
figyelembe
kell venni!

A közepes peteürítő lovaknál évi legalább 3, a magas peteürítőknél évi 4 kis strongylida elleni féreghajtás javasolt, mivel nagy számban ürítenek petéket trágyájukkal, ami fertőzi társaikat és saját magukat
egyaránt.
Ezek a kezelések kombinálhatók természetesen más féregfajok elleni kezeléssel.

ló peteürítési hajlama

peték száma/gramm trágya
(EPG)

Felnőtt (>3 év) lovaknál egy
állományban az átlagos arány
(USA)

alacsony peteürítő státusz

EPG=0–200
(vagy EPG<200 )

50–70%

közepes peteürítő státusz

EPG=200–500

10–20%

Ezt a jelenséget „túlszóródásnak” - (overdispersion) nevezik, és nem csak a lovakra jellemző.
Hároméves korig a csikók esetében a féreghajtást mindig úgy kell kalkulálni, mintha magas peteürítők lennének, mivel náluk még nem alakult ki immunitás a férgekkel szemben, és nagyon érzékenyek mindenfajta bélparazitózisra.

magas peteürítő státusz

500<EPG

20–30%

Ha ménesből vásárolunk lovat, akkor fokozottan ügyeljünk arra, hogy olyan csikót válasszunk, amelyik
rendszeresen kapott féreghajtó kezeléséket!

A trágyában ürült peték számának meghatározása (FEC)
A FEC (angolul Fecal Egg Count) módszerrel történik. A kapott eredményt EPG-ben mérik, ami a
bélsár egy grammjában található peték számát jelzi (EPG: db pete/gramm).
Ha megkaptuk lovunk peteürítő státuszát, akkor az eredménytől függően örülhetünk vagy szomorkodhatunk.
1 6 | Féreghajtás lovak nak

Egy átlagos lóállományban a 3 éves kor feletti lovak kb. 15-30%-a üríti a peték kb. 80%-át, ezeknél koncentrálódik a fokozott fertőzőképesség.

A korábban részletezett rezisztencia kialakulását nagyban lassíthatjuk, ha búvóhelyet tudunk biztosítani a bélférgek egy kis hányadának.
Erre a célra azok a lovak is alkalmasak lehetnek, melyek alacsony peteürítő státuszban vannak, emiatt a rutinszerű kisstrongylida-kezeléseken kívül kimaradhatnak a többi féreghajtásból.
Tehát számukra általában elegendő évente 1, legfeljebb 2 rutinszerű féreghajtás kis strongylidák
ellen, plusz az egyéb paraziták, pl. hegyesfarkú bélféreg, nagy strongylida, bagócs, galandféreg el-
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leni kezelés – az erősen peteürítő lovak évi három-négyszeri féreghajtásával szemben.
Amennyiben a fertőzési lánc nincs megszakítva (pl. a trágyát nem hordják ki naponta a ló alól, csakúgy, mint a legelőről és a karámból; nincsenek rendszeres épületfertőtlenítések; trágyával szen�nyezett földről eszik a ló szénát; sokat utazik), akkor a visszafertőződés veszélye miatt az alacsony
peteürítő lovakat (<200 EPG) is évente legalább 2x kezelni kell kis strongylidák ellen, a lóban már
megtelepedett bélférgek számának csökkentése érdekében.
Érdemes mindenkinek bevizsgáltatnia lova trágyáját (legalább 2-3 méréssel), hogy meg tudja állapítani, mekkora mértékben peteürítő az állat.
A továbbiakban annak megfelelően tudja az állatorvos a lóra szabott „okos” féreghajtó kezeléseket
megtervezni.

A FEC-módszer (peteszámlálás a bélsárban) módszer korlátai
Mielőtt rátérnék a módszer hiányosságaira, érdemes belegondolni a bélférgek életciklusába.
A trágyával ürült petékből a ló testén kívül található környezetben fejlődnek ki a lárvák, melyek egy
meghatározott fejlődési szakaszt követően, fertőző lárva állapotban jutnak vissza a lóba.
Akár vándorolnak, akár nem, egy részük egy ideig nincs jelen az emésztőrendszerben, tehát a gyomor-bél traktusba juttatott féreghajtó kezelések rájuk nincsenek hatással. A féreghajtók nagy része
csak az emésztőrendszerben tartózkodó példányokra (kifejlett parazitákra és egyes lárvaalakokra)
hat, de a lárvák jelentős részére nincs hatással.
Egy-egy féreghajtás után az emésztőrendszeren kívül tartózkodó lárvák a trágyában nem jelennek meg
– ettől azonban még jelen lehetnek a lóban!
Az egyes paraziták életciklusa eltérő, ami azt jelenti, hogy különböző hosszúságú idő alatt válnak a
fertőző lárvákból szaporodóképes felnőtt férgek.
A kifejlett férgeknek ráadásul csak egy része szaporodik, ezek közül csak a nőstények ürítenek petét, azok is időszakosan (alkalmazkodva a külső környezet hőmérsékletéhez, nedvességéhez).
Ebből adódik tehát, hogy a bélsárban található peték száma nem mutatja meg, hogy valójában
mennyi a ló szervezetében a bélféreg, illetve hogy azok milyen fejlődési állapotban vannak.
Lehetnek a kis strongylidákon (és csikók esetében hegyesfarkú bélférgeken) kívül más parazitafajok is a lóban, amelyek aktuálisan nem szaporodnak, vagy nem ürül tőlük pete a trágyával.
Ezért javasolt már a peteürítő státusz meghatározásához is legalább 2-3 különböző időpontban kivitelezett bélsármintavétel. A továbbiakban szintén érdemes évi 2-3 mintavételt beiktatni, melyek
egyben már azt is megmutatják, hogy egy-egy féreghajtó kezelés mennyire volt sikeres.
Többen azért utasítják el a mintavételt, mert véleményük szerint a szőrzet nem megfelelő állapota,
a testsúlycsökkenés, a hasmenés, a kólika vagy a teljesítménycsökkenés egyértelműen utal parazitafertőzésre. Ha ezeket nem látják, feleslegesnek tartják a túlzott óvatosságot, és pénzkidobásnak
tartják a féreghajtó kezelések hatékonyságának vizsgálatát.
Ez részben igaz, azonban ezek a tünetek nem adnak pontos tájékoztatást, vagy nem időben tájékoztatnak a kóros bélférgességről.
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kis és nagy strongylida peték jelenlétének kiderítésére jó
módszer

T
A BÉLSÁRVIZSGÁLA EI
G
KORLÁTAI, LEHE TŐSÉ

kis és nagy strongylida peték egymástól való megkülönböztetésére nem alkalmas

lható peték
A ló bélsarában talá
rozásával
számának meghatá
adott ló:
beazonosítható, hogy

csikók orsóférgessége esetén hasznos módszer
hegyesfarkú férgeknél nem válik be (petecsomók a farok
alatti bőrön!)

ürít-e éppen petét
(fertőzött?)
milyen petéket ürít
(mivel fertőzött?)
mennyi petét ürít
(mennyire fertőz?)

éretlen alakok, lárvák, hipobiotikus alakok kimutatására
nem alkalmas

?

galandférgek kimutatására nem vagy nem biztos módszer, mert a peteürítés változó (intermittáló)
nem mutatja meg a féregfertőzöttség mértékét és a
belső elváltozásokat, csak jelzi, hogy vannak éppen
szaporodó férgek is
nem alkalmas olyan férgek jelenlétének a kimutatására,
melyek nem az emésztőcsőben szaporodnak
(pl. szem, tüdő, máj férgessége)

A kólikaműtét sok esetben megelőzhető lenne, ha nem dőlt volna hátra nyugodtan a lótulajdonos a
rutinszerű, ám hatástalan féreghajtás után.
Ne felejtsük el, hogy nem attól hatékony a kezelés, hogy a ló lenyeli a féreghajtó pasztát vagy megeszi a port. Annak a gyógyszernek hatást is kell tudnia kifejteni, anélkül az egész beavatkozás sikertelen – ami a ló életébe is kerülhet.
Ma még nincs alkalmas eszköz (a boncoláson kívül, illetve bagócsok, gyomorférgek és tüdőférgek
esetében a gasztroszkópián kívül), amely láthatóvá tenné a lóban a parazitákat.
Ez fokozottan igaz a májban, hasnyálmirigyben, beleket ellátó erekben vándorló lárvákra, valamint
a bélnyálkahártyában betokozódott cisztákra. Marad a többszöri bélsármintavétel, még ha vannak
is hiányosságai.
A galandféreg-fertőzöttség nehezen vagy nem biztosan mutatható ki ezzel a módszerrel, mivel a peteürítés intermittáló, vagyis nem folyamatos, hanem időszakos. Többszöri mintavétellel azonban ki lehet
mutatni a fertőzést. Galandféreg-fertőzöttség megállapítására alkalmas az ún. nyálteszt (l. később).
A hegyesfarkú bélférgek esetében ez a módszer szintén ritkán ad értékelhető eredményt, ami ennek a féregfajnak azon sajátságából fakad, hogy petéit nem a bélsárral üríti, hanem csurgók (petecsomók) formájában a ló végbélnyílása mellett helyezi el – ami viszont szemmel is látható.
A bélsárban történő peteürítés vizsgálata csikók esetében – a kis és nagy strongylidák jelenlétének felismerésén kívül – az orsóférgesség okozta fertőzés ellenőrzésére jól használható.
A kis és nagy strongylidák petéi egymástól nem különíthetők el (annyira hasonlóak), ezért ezeket
meleg, nedves helyen tárolják mindaddig, míg a petékből a lárvák ki nem fejlődnek, akkor ugyanis
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már alaktanilag megkülönböztethetők (napjainkban a kis és a nagy strongylidák előfordulásának
aránya többnyire 95% és 5%, az előbbiek javára).

Peteszámcsökkenési próba (FECRT)

és összehasonlítják a féregpeték számát, ami alapján következtetések vonhatók le a kezelés hatásosságára vonatkozóan.
Az eredmények megmutatják, hogy egy adott ló trágyájában ürült peték száma (a peteszám) men�-

v
PETÉK SZÁMÁNAK ELVÁRHATÓ
CSÖKKENÉSE

Sok lótartóban felmerülhet a kérdés: „Honnan tudhatom, hogy a lovamban élő bélférgek nem rezisztensek-e?”.
A rezisztencia (vagyis a bélférgek féreghajtó hatóanyagokkal szembeni közömbössége) meghatározása jelenleg a „bélsár-peteürítés redukciós teszt” vagy „peteszámcsökkenési próba” elnevezésű,
angolul FECRT rövidítésű (Fecal Egg Count Reduction Test) módszerrel történhet. Általában az angol rövidítést használják a magyar állatorvosok, ha a tesztre hivatkoznak.
A módszer lényege, hogy a soron következő féreghajtás előtt megszámolják a bélsárral ürülő peték
számát, majd az adott féreghajtást követően ezt ismét megteszik. A két eredmény összehasonlítása
megmutatja, hogy mennyire volt hatékony az alkalmazott féreghajtó szer.
Fontos kizárni a további hibalehetőségeket, mint például a testtömegnek nem megfelelő adagolást
vagy egy termék lejárt felhasználhatósági időtartamát.
Ennek segítségével meghatározható, hogy egy féreghajtó kezelést követően mennyivel csökken
a bélsárral ürülő peték száma, ami végső soron megmutatja, ha a strongylidák vagy az orsóférgek
ellen nincs; kialakulóban van; már kialakult rezisztencia.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy hány százalékos peteszámcsökkenés várható el egy-egy féreghajtó hatóanyaggal történt
kezelést követően:

Féreghajtó
típusa
(hatóanyag)

fenbendazol/
oxibendazol
pirantel
ivermektin/
moxidektin

Elvárható
peteszámcsökkenés
(ha nincs rezisztencia)

Peteürítés csökkenésének
aránya %-ban
még
érzékeny a
parazita (jó)

gyanús (rezisztencia
ellenálló a
lehetséges, vagy bélféreg (reziszkialakulóban van)
tens, rossz)

99%

95%<

90-95%

90%>

94-99%

90%<

85-90%

85%>

99,9%

98%<

95-98%

95%>

PETESZÁMCSÖKKENÉSI PRÓBA (FECRT) LEBONYOLÍTÁSA

A féreghajtás előtti bélsárminta-vizsgálat megmutatja, hogy mennyire fertőzött a
ló bizonyos bélférgekkel.

Ha a lóból ürült trágyában
megtalálható peték száma
(a peteszám) semmit vagy
keveset változik a féreghajtó kezelés hatására, akkor a
kezelés hatástalan volt, tehát
a bélparaziták bizonyos
mértékben rezisztensek
az adott hatóanyagra.

nyit változott a féreghajtást követően. Ha semmit vagy keveset, akkor a féreghajtó szer és kezelés
hatástalan volt, tehát a bélparaziták bizonyos mértékben rezisztensek az adott hatóanyagra.
Például az ivermektin esetében elvárható lenne, hogy a kezelést követően a peték száma drasztikusan,
99,9%-kal csökkenjen.
Ha a nagy szelekciós nyomás hatására aktiválódik az ellenálló képességért felelős gén, és a bélparaziták
körében elkezd kialakulni a rezisztencia, akkor a FECRT-mérésünk második vizsgálata azt fogja mutatni,
hogy az ivermektinnel történt kezelést követően már csak 95-98%-os mértékű a peteszámcsökkenés. Ez
ugyan még nem vészes, de jelzi, hogy elkezdődött a rezisztenciagén terjedése az adott ló és lóállomány
férgei között.

A féreghajtást követő 10-14. napon ismét mintavétel történik.

A FECRT kivitelezése
A tervezett féreghajtás előtt bélsármintákat gyűjtenek a lovaktól, majd megtörténik a féreghajtás,
végül a féreghajtást követő 10-14. napon ismét mintavétel és vizsgálat történik. A mintákat laboratóriumban, mikroszkóp segítségével megvizsgálják. Ennek során egységnyi részben megszámolják
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Ha a kezelés hatékonyságát mérő FECRT eredménye azt mutatja, hogy az ivermektin-kezelés már csak
95%-nál kisebb peteszámcsökkenést idézett elő, akkor biztosak lehetünk benne, hogy vannak rezisztens
bélférgek a kezelt lóban, mégpedig azok, amelyek a féreghajtó kezelést követően továbbra is élnek és
szaporodnak (= petét ürítenek, fertőznek). Itt még mindig van esély közbelépni (hatóanyagot váltani,
nem kiirtani a még érzékeny férgeket), de ilyen esetben már nagyon nagy óvatosság szükséges.
Ha egy fertőzött lónál megfelelően időzítve – tehát a férgek aktív szaporodási időszakában–, az
adott féregfaj ellen hatásos hatóanyaggal, megfelelő dózisban és ideig végezték a féreghajtást, akFenntar tható védek ezés a lovak bélparazitái ellen
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kor ürülnie kell férgeknek és/vagy petéknek. Amennyiben nem így történik, akkor számolni lehet azzal, hogy esetleg már lejárt a féreghajtó felhasználhatósági időtartama (köznyelvben: szavatossága).
Sajnos előfordul, hogy valaki a lovát egy Magyarországon nem engedélyezett és nem forgalmazható
készítménnyel kezeli. Ez nemcsak jogszabályellenes, de egyéb kockázatokat is rejt, mint a kétes minőség
és az adagolásra vagy lejárati időre vonatkozó információ hiánya. Cirill betűk esetében az olvashatóság
és az értelmezhetőség is kockázatot jelent.
Ha viszont minden hiba kizárható, akkor feltehetően rezisztens féregállománnyal van dolga az
állatorvosnak, ami igen nagy baj. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az adott hatóanyaggal az érintett
lóállományban már soha többé nem lesz elfogadhatóan hatásos a féreghajtó kezelés. Ha ebből a
lóállományból egy vagy több ló távozik, például másik lovardába kerül, akkor a bennük élő, már
rezisztens bélférgek keverednek az új helyen a még érzékeny bélférgekkel.
Aki a féreghajtást követően bélsárvizsgálattal nem ellenőrzi a készítmény hatásosságát, az nem
tudhatja biztosan, hogy hatásos volt-e a kezelés.
Sajnos többnyire nincs szembetűnő jele annak, ha belülről már kártételt okoztak a paraziták a lovak
bélcsatornájában vagy belső szerveiben. Általában csak igen súlyos esetben vagy a végső stádiumban derül fény a súlyos féregfertőzésre, amikor már késő beavatkozni.
Fontos, hogy a FECRT első mintavételének idejére már teljesen elmúljon az előző féreghajtó kezelés hatása, különben hamis eredményt kapunk.

Helyesen tennék a lovas farmok és a lovardák, ha igyekeznének minél jobban visszaszorítani a rotációt, vagyis a bérlők jövés-menését. Ez önös érdek is, amivel a helyben tartott lovakat járványügyi
szempontból megvédhetik.
A versenyistállókban vagy ott, ahol sűrűn költöztetik a lovakat, kizárólag a szigorú karanténozási
szabályok betartása nyújt védelmet mind a saját, mind az idegen lovak számára. Ez a szigorúság
más betegségek megelőzésében is fontos lehet (pl. fertőző kevésvérűség, lóherpesz).
Mielőtt kijelentenék a rezisztenciát, érdemes az egész vizsgálatot (beleértve a mintavételeket is)
megismételni, ha megfelelő létszámú lóval végezték el a vizsgálatot, és az értékek az elfogadható
határon vannak, vagy csak néhány lónál mutatható ki a féreghajtó kezelés hatástalansága.
Biológiailag ugyanis nem lehetséges, hogy egy adott (összeszokott) lóállomány egyes tagjaiban
megtalálhatók rezisztens gént hordozó bélférgek, míg más lovak ettől mentesek. Vagy mindegyik
lóban, vagy egyikben sem – ez lehet az ökölszabály.
Az állományszintű rezisztencia kialakulásához hosszabb idő kell (legalább 1 év), ha ugyanis menetközben egy ló utazott és megfertőződött, akkor „frissen” is behozhatott rezisztens parazitát. Tipikus
példa erre a versenyre szállított ló, mely a két versenyszám közötti szünetben a korábbi verseny
lovainak trágyájával szennyezett füvet legelte. Hazatérését követően a ló már hordozhat rezisztens
férget, míg az állomány többi tagjában csak késleltetve fog ez megjelenni.
Egy helyesen kivitelezett féreghajtó kezelést és bélsármintavételt követő FECRT alapján – kételyek esetén
ismételve azt – nagy eséllyel lehet következtetni arra, hogy hatásos-e egy adott hatóanyaggal végzett
féreghajtó kezelés az adott lóállományban vagy sem.

A féreghajtásokat követő minimális várakozási idő a mintavételek szempontjából a következőképpen alakul:
•
•
•

moxidektin - 16 hét
ivermektin - 12 hét
fenbendazol vagy pirantel - 9 hét

A FECRT-módszer sem bombabiztos, és vannak bizonyos hátrányai is. Egyrészt kizárólag állományszinten értékelhető az eredmény, mert a mérések időszakonként, sőt, akár lovanként is nagyon
eltérőek lehetnek. Ha nincs legalább 6 peteürítő ló az állományban, akkor nem értékelhetők az
adatok. Az előzetes bélsárvizsgálatok alapján választják ki a teljes lóállományból a (legalább) hat
erősen peteürítő lovat. A második mintavételt és vizsgálatot már elegendő kizárólag ezek bevonásával megtenni.
Egy-egy lovardában tehát legalább 12-15 ló esetében érdemes a vizsgálatot elkezdeni, de a legcélszerűbb, ha az istálló összes lovának trágyáját bevizsgálják. Ez az egyes lovak peteürítő státuszának
megállapítása miatt is hasznos, ha ez korábban még nem történt meg.
A FECRT vizsgálathoz további feltétel, hogy a vizsgált lovak legalább 1 éve az adott helyen tartózkodjanak. Ezzel ugyanis megfelelően (reprezentatív módon) mutatják az adott helyre jellemző
bélparazita-állomány tulajdonságait.

LOVAK KÖLTÖZTETÉSE LOVARDÁK KÖZÖTT
A FECRT-vizsgálatok esetében feltétel, hogy az adott
lóállomány egyedei legalább 1 éve az adott helyen
tartózkodjanak, és a külső
fertőzés kizárható legyen.

A versenyistállókban vagy ott, ahol
sűrűn költöztetik a lovakat, kizárólag a szigorú karanténozási szabályok betartása nyújt védelmet a saját és az idegen lovaknak, ami más
betegségek megelőzésében is fontos
lehet (pl. fertőző kevésvérűség).

A ma oly divatos lóköltöztetés – mely a ló idegrendszerét és bélflóráját is terheli – járványtani szempontból kiemelt kockázatot jelent.
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Peték újbóli meg jelenése (ERP)
Az egyes féreghajtó hatóanyagok időzítéséhez és hatékonyságának megítéléséhez fontos ez az
adat. Háromévente ajánlott mérni és ellenőrizni.
Az angolul ERP-nek (Egg Reappearance Period) rövidített érték megmutatja, hogy egy hatásos féreghajtó kezelést követően mennyi időbe telik, mire újból megjelennek a strongylidapeték a trágyában.
Ha a paraziták életciklusára gondolunk, akkor emlékezhetünk, hogy a ló testében fejlődő lárvák
csak egy idő elteltével bújnak elő és fejlődnek tovább az emésztőrendszerben. Miután itt felnőtté
és ivaréretté válnak, idővel petét is ürítenek. Az ERP tehát azt mutatja meg, hogy egy féreghajtást
követően mennyi idő után kezd el szaporodni a felnövekvő strongylidageneráció. Ez nem hirtelen
peteszámrobbanásként jelentkezik, hanem fokozatosan kezd egyre több pete ürülni.
Amennyiben mérni akarják egy adott hatóanyag hatékonyságát, akkor a féreghajtó kezelést követően hetente mérik a peteszámot, ami grafikusan jól ábrázolható.
Amikor a 80-90% hatékonyságcsökkenés kimutatható (ez hatóanyagonként kissé eltér), akkor ismételt
féreghajtó kezelés indokolt.

FÉREGHAJTÁST KÖVETŐEN A PETÉK ÚJBÓLI MEGJELENÉSE (ERP)

AZ ERP elvégzése
3 évente ajánlott.
Amennyiben mérni akarják
egy adott hatóanyag hatékonyságát, akkor a féreghajtó kezelést követően hetente
mérik a peteszámot.

Természetesen, ha már kialakult a rezisztencia az adott hatóanyagra a vizsgált állományban, akkor
ennek a mérésnek nincs értelme, hiszen nem lesz csökkenés a trágyával ürülő peték számában.
Továbbá igen hasznos az ERP-vizsgálat a „petéktől mentes, tiszta” időszak lerövidülésének észlelésében, mely a rezisztencia előszobája.

BENZIMIDAZOLOK ELLEN KIALAKULT REZISZTENCIA
A benzimidazol hatóanyag
ellen a kis strongylidák a legtöbb kontinensen már 80%-os
rezisztenciát mutatnak, vagyis 10 kezelt lóból 8 esetében
hatástalan a kezelés.

benzimidazol féreghajtó

kis strongylidák elleni féreghajtás

80%

Amikor a kb. 80-90% hatékonyságcsökkenés kimutatható, akkor ismételt féreghajtó kezelés indokolt.

hatástalan kezelés

20%
hatásos kezelés

Például, ha korábban 8 hétig tartott egy adott hatóanyaggal végzett kezelés után a petementes időszak, és ez az érték a rákövetkező évben már csak 4 hétig tart, akkor valószínűsíthető, hogy a bélférgekben megjelent a rezisztenciagén. Elképzelhető emiatt, hogy a rákövetkező évben már 2 hétig sem fog
kitartani a kezelés hatása.

Kezelés után meg jelenő peték
100 %
95 %

Például fenbendazol vagy pirantel esetében már olyan gyakori a kis strongylidák körében a rezisztencia,
hogy ezeknél az ERP-t már nem is mérik. 1997-es és korábbi adatok szerint (ami lassan 30 éve volt!) az
ivermektinnel végzett hatékony kezelés után a kis strongylidák esetében a petementes időszak 6-8 hétig
tartott, míg kialakuló (!) rezisztencia esetén ez az időszak legfeljebb 3-5 hétig tart. Sajnos egyre több
helyen figyelik meg ivermektin-kezelést követően az ERP-időszak rövidülését.

90 %
85 %
80 %
75 %
70 %

1

hét után

2

3

hét után hét után

4

hét után

5

6

7

hét után hét után hét után

Moxidektin esetében több lovardában is megfigyelték, hogy a petementes időszak 10-12 hétről 4-6 hétre csökkent, majd idővel lenullázódott.

Féreghajtó szer hatékonysága ( %)

A legtöbb orsóféreg ma már ellenálló az ivermektinnel és a moxidektinnel szemben.
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Ha egy ló esetében nem ismert, hogy mennyire hatásos egy adott hatóanyaggal végzett kezelés,
akkor könnyen lehet, hogy pénzkidobás volt a féreghajtás.
A hatástalan kezelés amiatt is különösen káros, mert a hamis biztonságérzet okán nem történik meg a
kezelés egy hatékony féreghajtó szerrel.
Ahhoz, hogy bármilyen féreghajtás hatékony legyen, fontos figyelembe venni a bélférgek életciklusát is. Ebben meghatározó az adott bélféregfaj kifejlett állapotát megelőző időszak (a „csecsemő- és
gyermekkor”, vagyis a pete- és a lárvaállapot időtartama), ami fajonként eltérő.
A kifejlődési idő megmutatja, hogy a peteürítést követően összesen mennyi ideig tart, mire a petéből az adott fajra jellemző lárvaállapotokon keresztül kifejlődik az ivarérett féreg, majd szaporodni
kezd, és a nőstény petét ürít.
A kifejlődési idő az alábbiak szerint alakul a ló fő parazitáiban:
•
•
•
•
•

kis strongylidák (Cyathostominok): 2-3 hónap
orsóféreg (Parascaris equorum): 2,5-3 hónap
galandféreg (Anoplocephala perfoliata): 1,5-4 hónap
nagy strongylida (Strongylus edentatus): 11-12 hónap
nagy strongylida (Strongylus vulgaris): 6-7 hónap

A féreghajtás stratégiája
A féreghajtás céljai
A parazitakontroll azt jelenti, hogy kontroll alatt tartjuk a parazitákat, és nem azt, hogy kiirtjuk őket.
Ez óriási különbség, amit a lovasok és a lógyógyászattal foglalkozó szakemberek jó néhány évtizeden át másképp gondoltak és csináltak.
Amennyiben ez, a még jelenleg is általánosnak tekinthető eljárás nem változik, a következmények
katasztrofálisak lesznek. A bélférgek – túlélésük érdekében – egyre inkább mutálódnak, és génjeiknek köszönhetően ellenállóvá válnak az egyes féreghajtó szerekkel történő kezelésekre. A rezisztencia évről évre egyre nagyobb méreteket ölt.

Helyettük a kis strongylidák szaporodtak el, melyek – attól a kivételtől eltekintve, ha éppen óriási számban, egyszerre bújnak elő a bélnyálkahártyából – többnyire észrevétlenül vannak jelen, és
igen ritkán okoznak túlzottan nagy kárt a felnőtt lovakban.
A kifejlett férgek elleni túlzott védekezés a bélférgesség rutinszerű megelőzésében nem indokolt. Hátránya viszont jelentős, hiszen gyorsítja a rezisztencia kialakulásának esélyét.
1. cél
A világ vezető állatorvos-parazitológusai szerint napjaikra a féregfertőzések megelőzésében a létszám és a szaporodás kontrollja jelenti a legmegfelelőbb stratégiát. A rutinszerű féreghajtással tehát a bélsárral ürülő peték és az azok okozta fertőzés megakadályozása az elsődleges cél.
2. cél
Másodlagos cél – a fentivel párhuzamosan – a lovakban élősködő, de klinikai tüneteket nem okozó,
felnőtt bélférgek számának megfelelő szinten tartása.
A parazitakontroll részeként csökken a felnőtt, szaporodóképes férgek száma, illetve a férgek szaporodásának és ezzel peteürítésük gátlásával a lovak újra- vagy visszafertőződési esélye is csökken.

KIFEJLŐDÉSI IDŐ
Egy bélféregfaj kifejlett állapotát megelőző időszak az az időtartam, amely megmutatja, hogy a peteürítést követően összesen mennyi ideig tart, mire a petéből
az adott fajra jellemző lárvaállapotokon keresztül kifejlődik a kifejlett féreg, majd
szaporodni kezd, vagyis petét ürít.

1,5-4 hónap
2-3 hónap
galandféreg
Anoplocephala perfoliata
kis strongylidák
Cyathostominok

Ma már tudjuk, hogy visszafogottabban és átgondoltabban kellene gyéríteni a bélparaziták számát. A
világ vezető állatorvos parazitológusai megfogalmazták, hogy a következő legyen a cél: „Olyan mértékben csökkentsük a bélparaziták számát, hogy azok ne betegítsék meg a lovat!”.
Az még tolerálható, hogy a ló testén belül a különféle féregfajok kisebb-nagyobb számban jelen
vannak, élősködnek, tápanyagot szívnak el, illetve fejlődésük közben vándorolnak, de csak akkora
mértékben hagyjuk ezt, amitől még nem lesz beteg a gazdaszervezet, vagyis a ló.
A fentieket egy ló gazdájaként talán nem esik jól olvasni, de szerencsére az elmúlt 50 év módszeres
féreghajtása legalább azt elérte, hogy az igazán veszélyes, viszonylag sok ló elhullását okozó nagy
strongylidafajok már alig vannak jelen a lovakban.
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Parascaris equorum
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nagy strongylida
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Strongylus vulgaris
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Hogyan kell a bélsármintát gyűjteni, tárolni és vizsgálni?

A féreghajtás eszközei
A parazitakontroll stratégiájának részét képezik az eszközök, az időzítés és a körülmények.
Az eszközökhöz sorolhatjuk a féreghajtó hatóanyagokat (kémiai eszköztár) és a környezetmenedzsment részeit (pl. trágyaösszeszedés, fertőtlenítés). A külső körülményekhez olyan tényezőket sorolhatunk, mint pl. az aktuális évszak és klíma, az adott élőhelyen jellemzően előforduló parazitafajok,
a ló jelenlegi tartási körülményei, a lóállomány jellegzetességei, a korábbi féreghajtások vagy a
tulajdonosi hozzáállás. Belső körülményként figyelembe vesszük pl. az adott ló életkorát, előéletét,
immun- és peteürítő státuszát, életmódját és takarmányozását.
A megelőző féreghajtó kezelésre vonatkozó stratégiai döntést a bélsárvizsgálat alapozza meg, ami
nélkül csak „vaktában lövöldöznénk”. Bélsárvizsgálat segítségével az alábbiakat tehetjük meg:
1.
			
2.
			
3.
			
4.
			

Meghatározhatjuk a felnőtt lovak peteürítő státuszát (a ló életében ezt elég egyszer 		
megtenni, belekalkulálva, hogy intenzív terhelés mellett változhat).
Ellenőrizhetjük vele a féreghajtó kezelés hatásosságát (javasolt minden összeszokott 		
lóállományban évente elvégezni).
Figyelemmel kísérhetjük (monitorozhatjuk) lóállományunkban a gyakran használt 		
féreghajtó készítményeknél a rezisztencia megjelenését (ERP).
Segít elkülöníteni a csikókban és a 3 év alatti fiatal lovakban az aktuális kártevőt 			
(pl. strongylida, orsóféreg).

KONTROLL VAGY KIIRTÁS?
A parazitakontroll azt jelenti, hogy kontroll alatt tartjuk a
parazitákat, és nem azt, hogy kiirtjuk őket.
Ma már tudjuk, hogy visszafogottabban és megfontoltabban kellene gyéríteni a lovakban élő bélparazitákat.

Minden egyes féreghajtás
alkalmával meghozunk egy
döntést, mely vagy az egyik,
vagy a másik irányba visz.

ZÉRÓ TOLERANCIA
„Minden ellenséget elpusztítani!”
Ez a hozzáállás katasztrofális jövő
felé viszi az egész emberiséget,
nem csak a lovasokat.

KONTROLL
„Élni és élni hagyni!”
Olyan mértékben csökkentjük a bélparaziták számát,
hogy azok ne betegítsék
meg a lovat.

Minden vizsgálat alapja a megfelelő mintavétel, majd a megfelelő módon tárolt minta eljuttatása a
vizsgáló laboratóriumba.
Tekintsük át a főbb pontokat, melyek betartásával valóban értékelhető és használható eredményeket kapunk a minta kiértékelését követően.
A trágyagombócok begyűjtésekor fontos, hogy:
1.
2.
			
3.
4.
			
5.
			
			
6.
			
			

Ne legyen szalmás, forgácsos, sáros a lócitrom (a kupac tetejéről válasszunk).
Frissen szedjük a „termést”, maximum 12 órán belül (ha lehet, még előbb, amennyiben 		
szárítja a nap vagy a szél).
Az elázott minta nem minta (pl. eső, sár vagy vizelet miatt).
Több ló esetén mindegyiktől külön-külön vegyünk mintát (pl. saját bokszból 			
és ne közös karámból).
Ménesi vagy legelői körülmények között csoportokat alakíthatunk ki, és több lótól 		
vett közös mintákat vizsgáltathatunk be (a peteürítő státusz beazonosítására 			
a csoportos vizsgálat nem alkalmas!).
Azonnal jelöljük meg és címkézzük fel a műanyag zacskót, amibe a mintát tettük 		
(fontosabb adatok: ló neve, gyűjtés helye, időpontja, célja, azonosító szám, 			
mintát beküldő neve/azonosítója, vizsgálat tárgya).

A BÉLSÁRVIZSGÁLAT ELŐNYEI
A ló életében a peteürítő státusz meghatározását általában elég egyszer megtenni, belekalkulálva, hogy intenzív terhelés mellett, az életkor
előrehaladásával, illetve immunrendszert gyengítő betegségek miatt
változhat, és ekkor ismételt meghatározás lehet szükséges.
meghatározhatjuk vele a felnőtt lovak kis strongylidákra
vonatkozó peteürítő státuszát
ellenőrizhetjük vele a féreghajtó kezelés hatásosságát (javasolt minden
összeszokott lóállományban évente elvégezni)
figyelemmel kísérhetjük (monitorozhatjuk) lóállományunkban a gyakran használt féreghajtó készítményeknél a rezisztencia megjelenését (ERP), 3 évente javasolt
segít elkülöníteni a csikókban és a 3 év alatti fiatal lovakban az aktuális kártevőt (pl. strongylida, orsóféreg)
FIGYELMEZTETÉS!
A megelőző féreghajtó kezelésre vonatkozó stratégiai döntést a bélsárvizsgálat
alapozza meg. Ennek hiányában féreghajtani olyan, mint „vaktában lövöldözni”.
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A mintabeküldést követően 7 napon belül javasolt elvégezni a bélsárvizsgálatot, amihez megfelelő felszerelés, szaktudás és helyszín szükséges.

BÉLSÁRMINTA 10 PONTBAN
HELYSZÍNVÁLASZTÁS
kupac tetejéről,
nem: szalmás, forgácsos

IDŐTARTAM
trágyázás után maximum 12
órán belül

JELÖLÉS
címkézés: ló neve, gyűjtés
helye, időpontja, célja,
azonosító

CSOMAGOLÁS
légmentesen

Ha nem a peteürítő státusz
beazonosítása a
cél, akkor ménesi
vagy legelői körülmények között
csoportokat is
kialakíthatunk
mintavételre,
vizsgálatra.

IDŐZÍTÉS
langyos, nedves idő
nem: fagy, forróság-szárazság

FORRÁS
minden egyes lótól
külön-külön*

TÁROLÁS
hűtve, nem fagyasztva

ÁLLAG
formás gombócok
nem: hasmenés, eső, sár,
vizelet

SZÁLLÍTÁS
gyorsan, hűtve, légmentesen,
címkézve

A vizsgálati eredmény megbízhatósága nagyban függ a vizsgálat érzékenységétől és szakszerű
kivitelezésétől, például a mikroszkópos lencse beállítástól, illetve a kontraszt- vagy a mérőeszköz
egyéb paramétereitől.
A jövőben várhatóan befejeződik egy, jelenleg még fejlesztés alatt álló okostelefon-applikáció kifejlesztése is, ami még nagyobb segítséget nyújthat majd a szakembereknek és a lótartóknak a
bélparazitás fertőzöttség megállapításához.
Egyre inkább elérhetők olcsó, szoftveres digitális kamerák arra a célra, hogy a vizsgálatokat széles
körben el lehessen végezni.
További érdekesség, hogy nemrégiben kifejlesztettek egy ELISA-módszert, amellyel az erekben
vándorló nagy strongylida lárvák jelenléte is kimutatható.
Egyéb detektálási lehetőséget jelenthetnek bizonyos szerológiai, immunológiai és biomarkereken
alapuló vizsgálatok, melyek ma még nem elterjedtek, de számos kutatás tárgyát képezik. Ezek lényegében azon alapszanak, hogy a parazitákat mint testidegen anyagokat ismeri fel az immunrendszer, és védekezik ellenük. A védekezés során termelt antitesteket vizsgálják. Galandférgeknél
ez a vizsgálat már hazánkban is kérhető az állatorvostól.

VIZSGÁLAT
7 napon belül, szakszerűen,
kiértékelve

FÉREGHAJTÁS OKOSAN, ÜGYESEN
A STRATÉGIA RÉSZÉT KÉPEZI:
a rendelkezésre álló eszközök használatának
megfelelő időzítése
a fennálló körülmények figyelembevétele mellett.

IDŐZÍTÉS

KÖRÜLMÉNYEK:
7.
			
8.
			
9.
10.
			

Lehetőleg légmentesen zárjuk a zacskót (nedves minta esetén jól jöhet				
egy vákuumizáló gép erre a célra, ha van kéznél).
Gyűjtés után azonnal hűtsük a mintát (ezzel lassítjuk a pete-lárva átalakulást, 			
és megőrizzük a peték életképességét).
A fagyasztás nem tesz jót a mintában élő apróságoknak, ne fagyasszuk a bélsármintát.
Hasmenés esetén ne vegyünk mintát (FEC céljára!) – de ha a hasmenést bélféreg okozza,
akkor a féreghajtás bélsárvizsgálat nélkül is indokolt lehet, amiről az állatorvos dönt.

Hűtőtáskában juttatható a megfelelően gyűjtött és tárolt bélsárminta a laboratóriumba, ahol jelölve,
címkézve leadható.

ESZKÖZÖK:

Számos módszer áll rendelkezésre a bélsárban található peték számának meghatározására. Ez már
alapvetően nem a lótartó, hanem az állatorvos vagy a laboros feladatköréhez tartozik.
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Környezeti menedzsment a parazitakontrollban
E hangzatos cím lényege egy mondatban összefoglalható:
„Minden egyes nap össze kell szedni a trágyát a lovak után, és el kell távolítani a közelükből!”
A megfelelő trágyakezeléssel megszakítható a parazita életciklusának és fejlődésének lánca, vagyis
a fertőzés. A trágyával kiürült pete, majd az abból fejlődő lárva így sosem éri el a ló száját, amin keresztül bejutva életcélja felé haladhatna.
A gyakorlatban a napi trágyaösszeszedés sok helyen nem működik, ami azért nagy hiba, mert így a
féreghajtásra költött pénz gyakorlatilag kárba megy, a kezelés pedig hiábavaló.
Számos olyan legelőt vagy karámot látunk, ahol többhetes trágyakupacok között próbál fűhöz jutni
a ló. Vagy olyan lovaspályát és környékét, ahol egy verseny után még napokig állnak halomban a hazai vagy nemzetközi színben versenyzett lovak trágyakupacai. Ezek mind koncentrált fertőzési források,
ahol a tegnapi féreghajtás hatása órák alatt szertefoszlik.
Akinek nehéz erőt venni magán a trágya mindennapos összeszedéséhez, annak elég elképzelnie,
amint a ló – a fű vagy a földre tett széna evése közben – a trágyakupacokból elvándorolt, szemmel
nem látható fertőző lárvákat megeszi.
Ne feledjük: a lovaglócsizmákra, trágyázóvillákra, vödrökre, lószállítókra vagy éppen lópatákra került,
szemmel nem látható peték is fertőzési forrást jelentenek!
Hiába féreghajtják a lovakat, ha aztán a saját vagy másik ló trágyájából néhány napon belül vis�-

KÖRNYEZETI MENEDZSMENT

Féreghajtás
A gyakorlatban a napi
trágyaösszeszedés sok
helyen nem működik,
ami azért nagy hiba,
mert így a féreghajtásra
költött pénz gyakorlatilag kárba megy, a kezelés pedig hiábavaló.
Az eszközök, felületek
fertőtlenítését is fontos
minden féreghajtáskor
elvégezni!
Nem dőlhetünk nyugodtan hátra azért,
mert megkapta a féreghajtó pasztát a ló!
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Trágya
összeszedése

Eszközök, falak
fertőtlenítése

szafertőződnek. Régebben széles körben szokás volt a lovardákban egy-egy féreghajtást követően
lemeszelni a falakat, karámrudakat. Nem (csak) azért tették, hogy szép legyen a fal és faoszlop, hanem azért is, mert a mész fertőtlenítő hatású!
Egyes lovardavezetők mindenféle trükkökkel megpróbálkoznak, ahelyett, hogy összeszednék a trágyát. A leggyakoribb ilyen módszer a trágya elboronálása, arra hivatkozva, hogy a peték és a lárvák
kiszáradva elpusztulnak. Ez sajnos tévhit. Mindig maradnak akkora összetapadt részek, melyekben
elboronálás után is életben maradnak a peték.
A trágya elterítésével adunk egy pofont a lóállomány féreghajtásának, mivel a boronálásnak köszönhetően már az egész karámot/legelőt beterítik majd a fertőző parazitalárvák.
Mások arra hivatkozva terítik szét a trágyát a karámban, hogy ezzel segítik a legelő földjének táp
anyagpótlását.
Ez csakis akkor igaz, ha előtte megfelelő módon és ideig komposztálták a trágyát, tehát heteken át
40 Celsius-fok felett tartózkodtak a peték és lárvák a komposztálóban.
A tápanyagpótlásnak is megvan a maga hatékony technológiája (pl. célszerű beforgatni a nedves
szerves trágyát a talajba), de ez a féreghajtás szempontjából kevésbé releváns.
Nem komposztált trágyát tilos szétszórni, szétteríteni a lovak legelőjén! A megoldás a talicskás/kistraktoros trágyaösszeszedés és -eltávolítás (olyan messzire, ahonnan a lárvák nem tudnak visszamászni).
Amennyiben tartósan extrém hideg van, fagyos a tél vagy forró és száraz a nyár, ráadásul a lovak 6-8
hétig (!) nem mennek az adott legelőre, akkor lehet a boronálás is elfogadható módszer. Enyhébb
teleken bizonyos peték akár hónapokig életképesek maradnak!
Az időjárásnak, azon belül is a hőmérsékletnek kiemelt szerepe van a túlélésben.
A paraziták környezeti menedzsmentjében további lehetőséget jelenthet, ha évente tudjuk váltogatni a
legelőt. Egy év pihenéssel megtisztulhat a korábban fertőzött legelő.
Alternatívát jelenthet, ha kérődzőkkel (marhák, juhok, kecskék) felváltva hasznosítjuk a lovak legelőjét: egyik évben lovak, másik évben kérődzők legelnek az adott területen.

Féreghajtás
eredménye

HATÉKONY

NEM HATÉKONY

NEM HATÉKONY

Szerencsére nem vagy csak nagyon-nagyon ritkán lép fel keresztfertőződés. Az egyetlen kivétel a kérődzőkben károsító gyomorféreg (Trichostrongilus axei), ami azonban igen ritka parazita lovakban.
Kísérletek és gyakorlati tapasztalatok alapján egyes gombafajták (Nematophagus fungi) sikeresen
bevethetők lennének a bélparazita-kontrollban, de jelenleg (még) nem kaphatók kereskedelmi forgalomban.
Az alábbiakat tudjuk a strongylidák hőmérsékleti viszonyulásával kapcsolatban:
1. Tartós, száraz, +40 Celsius-fok felett minden fejlődés leáll a trágyában élő 			
				bélférgek esetében, a szabad lárvaformák gyorsan elpusztulnak. A nedves 			
			 trágyagombócok belsejében azonban túlélőkkel kell számolni.
2. +25–33 Celsius-fok között ideálisak a fejlődési feltételek a szabad környezetben			
			 tartózkodó lárvák számára (pár nap alatt elérik a fertőző állapotot), de a túlélésüknek 		
			 határt szab a meleg és a szárazság (néhány hétig kibírják).
3. +10–25 Celsius-fok között a fejlődés és a túlélés továbbra is remekül működik.
Fenntar tható védek ezés a lovak bélparazitái ellen
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4. +6–10 Celsius-fok között a fejlődés szempontjából határesetnek minősül. 			
				A +6 Celsius-fok jelenti azt a határt, ahol megáll a bélparazita lárvák-fejlődése. Néhány 		
			 fokkal felette mindez csak lassan, elhúzódva zajlik. Ilyen körülmények között 			
			 azonban hetekig, hónapokig is életképesek a lárvák (még ha nem is fejlődnek tovább).
5. 0 és +6 Celsius-fok között fejlődés ugyan nincs, de a túlélés remekül megmarad, 			
			 akár hónapokon át.
6. 0 Celsius-fok alatt a fejlődés továbbra is blokkolt, illetve az L1 és L2 lárvák elpusztulnak, 		
			 de az L3 (fertőző) lárvák, valamint a peték hónapokig túlélő üzemmódban maradnak.
7. A strongylidalárvák például csak néhány napig vagy hétig élik túl a meleg és száraz		
			 időszakot, de hűvös/hideg időben akár 6-8 hónapig életképesek. Az éjjeli fagyok és 		
			 nappali felmelegedések mellett életben maradnak.

A HŐMÉRSÉKLET HATÁSA A KIS STRONGYLIDÁKRA
Tartós, száraz +40 Celsius-fok felett
minden fejlődés leáll, a szabad lárvaformák
gyorsan elpusztulnak

+25–33 Celsius-fok között
ideálisak a fejlődési feltételek
+10-25 Celsius-fok között
a fejlődés és a túlélés remekül működik

+6-–10 Celsius-fok között
határeset: a 6 Celsius-fok jelenti a
határt, ahol megáll a bélparazita
lárvák fejlődése

0 és +6 Celsius-fok között
fejlődés nincs, de van túlélés

0 Celsius-fok alatt
a fejlődés továbbra is blokkolt, egyes
lárvák elpusztulnak, de az L3 stádiumban lévő, fertőző lárvák, valamint
a peték akár hónapokig túlélő üzemmódban maradnak
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III. A lovak parazitáinak áttekintése
Alapfogalmak
Az élősködő vagy parazita (régiesen: élősdi) egy másik faj, az úgynevezett gazdafaj egyedeinek
testében vagy testfelszínén él, és annak testéből vagy tápanyagaiból táplálkozik. A gazda testének belsejében élnek az endoparazita (endo = bent, belső), a test felszínén pedig az ektoparazita
(ekto = kint, külső) fajok. Léteznek ún. köztigazda fajok is, melyek a parazitafaj fejlődésének egyik
állomásaként szolgálnak.
Például a galandférgek endoparaziták, a lovak belében élősködnek. E paraziták számára a legelők
talajában élő mikroszkopikus atkák a köztigazdák, amelyek a fertőzött ló bélsarából veszik fel a
galandféregpetéket, és testükben fog kifejlődni a fertőzést okozó galandféreglárva. A ló a legelés
közben lenyelt ilyen atkáktól fertőződik.
Ektoparaziták például a kullancsok vagy a különféle szúnyogok, böglyök és más kétszárnyúak.
Az élősködők tanulmányozásával a parazitológia tudománya foglalkozik.
Magyarországon a témában bővebb információ, valamint parazitológiai vizsgálatokkal kapcsolódó
szolgáltatások (pl. bélsárminta, szerológiai és molekuláris biológiai vizsgálat) az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékén történnek (https://univet.hu/hu/parazitologia).
A lovak külső és belső élősködőit három nagy csoportba sorolják: egysejtűek, férgek és ízeltlábúak.
Az emésztőrendszerben élősködő parazita az egysejtű Eimeria leucarti; a galandférgek, a legtöbb
fonálféregfaj, valamint az ízeltlábúak közé tartozó bagócslegyek (Gasterophilus fajok) lárvái. Néhány fonálféregfaj (pl. a szemférgességet okozó Thelazia) nem az emésztőrendszerben élősködik.

Fejlődési ciklus
A peteállapot a bélférgek esetében – egy hasonlattal élve – a csecsemőkort jelenti. A petéből általában több lépésben (fejlődési fokozatban, stádiumban) alakul ki a lárva (pl. első stádiumú lárva,
jelölése L1), ami a féreg junior időszaka. Idővel az L1-ből – több átalakulás és vedlés során – kialakul
a fertőzőképes lárva, ami a lóba jutva eléri kifejlett méretét és ivaréretté válik. Ezt követően szaporodnak, és a parazita új generációját peteként lerakják.
A petétől a kifejlett féregig tartó időszakot fejlődési vagy életciklusnak nevezik. Ennek hossza és
módja az adott fajra jellemző. A paraziták elleni leghatékonyabb védekezés időpontjának kiválasztásához minden esetben figyelembe kell venni a fajokra jellemző fejlődési ciklusokat.

Féregparazita-fajok
Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is megváltozott a lovak vastagbélférgességét okozó fajok
összetétele. A régebben gyakoribb ún. nagy strongylidák alig fordulnak elő, ugyanakkor a kis strongylidák gyakoribbá válták.
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BELSŐ PARAZITÁK LOVAKBAN
Ízeltlábúak

Egysejtű élősködők
Eimeria leucarti

bagócslégy
lárvája (gyomorbagócs):
Gasterophylus intestinalis és egyéb G. fajok

Férgek
Laposférgek
májmétely:
Fasciola hepatica
galandférgek:
Anoplocephala
magna
A. mamillana
A. perfoliata
Echinococcus
granulosus
Taenia multiceps
Taenia hydatigena

Fonálférgek
vastagbélférgek: Strongylus és Cyathostominae fajok
orsóféreg: Parascaris equorum
hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi
törpefonálféreg: Strongyloides westeri
gyomorféreg: Trichostrongylus axei
tüdőféreg: Dictyoculus arnfieldi
nyári sebeket okozó Draschia és Habronema fajok
onchocercózist okozó Onchocerca cervicalis és O. reticulata
nyári vérzést okozó Parafilaria multipapillosa
szemféreg: Thelazia lacrymalis
setariózist okozó Setaria equina

A peteürítés tavasszal a legintenzívebb. A fertőző lárvaalakokat a lovak szénából, alomból, fertőzött
eszközökről (vödör, fal, padozat) veszik fel. Szájukba kerülhetnek fű legelésekor is, ami akár enyhe
teleken is bekövetkezhet, mert a környezetben kifejlődő fertőzőképes lárvák csak a forró, száraz és
a fagyos időszakban pusztulnak el.
A nagy strongylidák kártételében megkülönböztetik a kifejlett egyedek okozta károkat a vándorló
lárvák okozta betegségtől.
A peték kimutathatók a bélsárból, de a kis és nagy strongylida fajok petéi egymástól sajnos nem
különíthetők el. Ez csak a fertőzőképes lárvák kitenyésztése és morfológiai vizsgálata alapján lehetséges. A vándorló lárvák kimutatására jelenleg nincsen alkalmas módszer.

NAGY STRONGYLIDÁK
Latin név
Méret

A teljesség kedvéért röviden bemutatjuk a ritkán előforduló féregfajokat is, de hazai jelentősége a
vastagbélférgeknek – ezek közül legtöbbször a kis strongylidáknak –, az orsóféregnek, a galandféregnek és ritkán a hegyesfarkú féregnek van.

1, 5-4 cm

Életciklus

6-11 hónap

Diagnózis

bélsárminta vizsgálata
(strongylidapeték kb. 5%-a)

emésztőrendszeri paraziták

Féregfajok okozta parazitózisok

Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus

Hatóanyag

Tünetek

az ivarérett bélférgek szaporodnak,
petét ürítenek

a bélsárral kiürülnek a peték
1 héten belül kifejlődnek a lárvák
(L1-es alak)

a lárvák visszatérnek a
vakbél és vastagbél üregébe, ivaréretté válnak

a lárvák a fűben
továbbfejlődnek
(L2-es alak)

fenbedezol; pirantel; ivermektin és moxidektin

kifejlett férgek: tünetmentes
vándorló lárvák: kólika

Vastagbélférgesség

több hét után a lárvák a
vakbél és vastagbél falába
visszajutnak a vérárammal,
újra vedlenek (L5)
a lárvák a bélfal kapillárisain keresztül, a vérárammal szemben, az elülső
bélfodri verőér törzsébe
vándorolnak (L4)

A lovak vastagbélférgessége a világon mindenütt elterjedt és számottevő parazitózis. Több faj okozza, melyeket két nagy csoportra szokás osztani: nagy és kis strongylidákra. Kb. 40-50 évvel ezelőtt
a fő problémát a nagy strongylidák jelentették, míg napjainkra – a hatékony féregtelenítéseknek
köszönhetően – hátérbe szorultak, és helyettük a kis strongylidák váltak jelentőssé.

a lárvák – még
a lovon kívül–
elérik fertőző állapotukat (L3)

a lárvák a vékonybél
és a vakbél nyálkahártyájában egyszer
vedlenek (L4)

a ló felveszi/
megeszi a fertőző
lárvákat (L3)

Kis strongylidák
Nagy strongylidák
A kifejlett férgek a vastagbélben élősködnek, napjainkban ritkán okoznak jelentősebb kárt vagy
megbetegedést. Klinikai és kórtani jelentőségük a lárváiknak van, melyek vándorlásuk során súlyos,
akár életveszélyes állapotot is előidézhetnek.
Három faj tartozik ide: a Strongylus vulgaris, a S. equinus és a S. edentatus. A lovak bélsarával ürülő
petékből nedves, meleg környezetben kb. 7 napon belül kifejlődnek a lárvák.
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A kis strongylidák bélparaziták (bélférgek). Alcsaládjuk 14 különböző nemzetsége mintegy 50 fajt
számlál. Nagyjából 40 fajuk a lovakat képes megfertőzni, és többnyire több, akár 10-20 különböző
faj egyedei találhatók meg egyidejűleg egy-egy lóban. Ha a bélsárvizsgálat strongylidapetéket mutat ki, akkor nagy eséllyel azok legalább 90%-a kis strongylidáktól származik.
Sokáig nem tartották fontosnak a kórtani jelentőségüket, az elmúlt kb. 50 év féreghajtási módszerei
azonban lehetővé tették elszaporodásukat, míg a sokkal veszélyesebbnek tartott nagy strongylidák szinte teljesen eltűntek a lovakból.
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Jelenleg nagyon keveset tudunk az egyes fajok között fennálló biológiai különbségekről, beleértve
a megbetegítőképességüket, így minden kis strongylida fajt egy egységes csoportként kezelnek
(patogenitás és rezisztencia szempontjából).
Az 1990-es években az elpusztult, bélféreggel fertőződött lovak kb. 50%-ában számoltak be kis
strongylidák okozta-fertőzésről, mára azonban egyre kisebb ez a szám. Ami azt jelenti, hogy annak
ellenére, hogy minden ló fertőzött, mégis ritkán ér el akkora mértékű kártételt a lárvák kártétele,
ami súlyos klinikai tünetekkel, akár elhullással járna.
Kis strongylidák minden lóban jelen vannak. A klinikailag egészséges, de fertőzött lovakban a né-

VASTAGBÉLFÉRGESSÉG

kis + nagy strongylida
kifejlett férgek
(strongylidosis)
a vakbél és vastagbél nyálkahártyáján kitapadva vérrel
és hámmal táplálkoznak,
eközben szövetkárosodást
okoznak
a nyálkahártya szövetsérülésein másodlagos bakteriális
fertőzések alakulhatnak ki
a vérszívással és a szövetroncsolással vérveszteség
következik be
nagyobb számú féreg
hurutos bélgyulladással járó
hasmenést idéz elő
súlyos fertőzésnél: étvágytalanság, anémia, világos
nyálkahártyák, fáradékonyság, fénytelen szőrzet

hány ezertől akár a több mint egymillióig terjedhet a férgek száma.
Annak ellenére, hogy ezek a paraziták nagy számban fertőzik a lovakat, ritkán figyelhető meg idősebb lovakban a kártételük, legfeljebb az állat kisebb-nagyobb teljesítményromlása utalhat jelenlétükre. A fiatalabb lovak (<5 év) azonban érzékenyebbek a jelenlétükre.
Mint minden parazitának, ezeknek is megvan a maguk sajátos fejlődési sorrendjük. A bélsárral a külvilágba ürült petéből nedves-meleg környezetben kb. egy hét alatt fejlődnek ki a fertőzőképes lárvák.
A szájon át felvett lárvák az emésztőcsőben a vakbél és a vastagbél faláig vándorolnak, ahol a nyálkahártyába furakodva betokozódhatnak, nyugalmi állapotba kerülhetnek.

-

KÓROKTAN, TÜNETEK

kis strongylida lárvák
(lárvális cyathostomosis)

nagy strongylida lárvák
(strongylosis)

l. következő fejezet

Strongylus vulgaris lárvák
tömeges vándorlásuk során a
bél nyálkahártyájában kisebb
fekélyek, elhalások képződnek
tömeges jelenlétnél kitágulnak
az erek, érfalrepedés, elhullás
lép fel
az erekből leváló kisebb-nagyobb darabok elakadhatnak a
vastagbél vérellátását biztosító
erekben
(átmeneti kólikás nyugtalanság)

Strongylus equinus lárvák
a vakbél és vastagbél falából a hasüregen át a májba,
később a hasnyálmirigybe
vándorolnak
a májban (itt 6-8 hétig vannak) és a hasnyálmirigyben
vérzéses járatok, gyulladás
alakulhat ki
a hashártyán és a bélfalban
vérzések nyomai és szürkésfehér gócok jelenhetnek meg

az erekből leváló vérrögök bizonyos erekben elakadva sántaságot okoznak

láz, anémia és kólika csak
tömeges vándorlás esetén
lép fel

hurutos bélgörcs, ritkán bélelhalás, bélbénulás és hashártyagyulladás alakulhat ki

több ezer lárva a ló pusztulását okozza

Strongylus edentatus lárvák
a vastagbélből – vérereken
át – a májba jutnak, itt kb. 2
hónapot töltenek
a májból továbbvándorolva
a hashártya alatt vérzéseket
okozhatnak
a vérzések okozta véralvadékokban vedlenek
tömeges jelenlét esetén hashártyagyulladás lép fel
súlyos fertőzés esetén láz,
anémia, sárgaság, nagyfokú
elesettség, időnként kólikás
nyugtalanság jelentkezhet

a lárvák vándorlásakor a testhőmérséklet megemelkedhet,
kólika és hasmenés jelentkezhet
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Olyan klímán, ahol a legelési szezon jól elkülönül a téli időszaktól, megfigyelhető a lárvák tömeges
(akár több százezres nagyságrendű) felhalmozódása a nyálkahártya mélyebb rétegeiben, a legelési
időszak folyamán.

KIS STRONGYLIDÁK
Cyathostominae fajok
(kb. 40 faj)

Latin név
Méret

0,5-2,5 cm

bélsárral kiürülnek
a peték

az ivarérett bélférgek
szaporodnak, petét
ürítenek

Életciklus

5 hét

Diagnózis

bélsárminta vizsgálata
(strongylidapeték kb. 90%-a)

Hatóanyag

fenbedezol és pirantel:
széleskörű rezisztencia.
Ivermektin és moxidektin:
(kezdődő rezisztencia)

Tünetek

általában tünetmentes.
Lárvák tömeges előbújásakor súlyos tünetek is
lehetnek.

a lárvák visszatérnek
a vakbél és vastagbél
üregébe, ivaréretté
válnak (L5)

1 héten belül kifejlődnek a lárvák
(L1-es alak)
a lárvák továbbfejlődnek (L2-es
alak)
a lárvák (fűben,
alomban) elérik
fertőző állapotukat (korai L3)

a lárvák télen, tél
végén egymással
szinkronban előbújnak (L4)
a lárvák a vékonybél és
a vakbél nyálkahártyájában vagy alatta apró,
feketés-vöröses gócokban
betokozódnak, hipobiotikus
(„alvó”) állapotba kerülnek
(késői L3, L4)

a ló felveszi/
megeszi a fertőző
lárvákat (korai L3)

Számuk az ősz végére, illetve a téli időszakra éri el tetőpontját. Ez különösen az 5 évesnél fiatalabb
lovakban megfigyelt jelenség.
A fejlődési ciklus utolsó előtti szakaszában a lárvák a nyugalmi állapotot követően folytatják fejlődésüket, a bélüregbe vándorolva ivaréretté fejlődnek.
A kis strongylidák kifejlett példányai elszívják a vér és a tápanyag egy részét a vastagbélben és a
vakbélben, valamint kisebb-nagyobb mértékű szövetkárosodást okoznak.
Az esetek többségében a lárvák nem okoznak klinikai tüneteket, de a fertőzött lovak teljesítménye
és takarmányértékesítő képessége romlik.
A klinikai tünetek kialakulásában azok a lárvák játszanak döntő szerepet, melyek a tél folyamán
nyugalmi állapotban vannak a bélfalban, majd tavasszal ivaréretté válva, tömegesen, egyszerre
bújnak elő a vastagbél nyálkahártyájából, az alatta lévő szövetekből.
A lárvák tömeges előbújásának elnevezése a lárvális ciatosztominózis. Az ennek során fellépő betegség a ciatosztomózis. Ez többnyire tél végén vagy kora tavasszal történik meg.
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Előfordul, hogy a kifejlett férgekre hatásos féreghajtó szerrel kezelt lovakban kb. 2 héttel a féregtelenítést követően lárvális ciatosztomózis tünetei léptek fel. Valószínűsítik, hogy a megüresedett
helyre, fejlődésüket megszakítva, egymással szinkronban, tömegesen lépnek ki a lárvák.
Legelőn tartott, 5-6 évesnél fiatalabb lovakban tél végén vagy kora tavasszal jelentkező hasmenés
esetén érdemes első körben a kis strongylida lárvák okozta betegségre gyanakodni.
A bántalom megállapítása nehéz, a bélsárminta nem ad biztos eredményt. A peték számának vizsgálata azért nem diagnosztikai értékű, mert a betegséget a lárva állapotú bélférgek okozzák, és
nem a petét ürítő, kifejlett bélférgek.
A klinikai tünetek (pl. bőséges, vízszerű hasmenés, gyakran alhasi ödéma, ismétlődő kólika) megfigyelése mellett a laboratóriumi tesztek (neutrofiliát és hypoalbuméniát mutatnak) és az ödémás,
megvastagodott vastagbélfalat jelző ultrahangfelvételek segítik a betegség pontos diagnosztikáját.
Tünetek lehetnek még a súlyos dehidratáció, különböző fokú keringési elégtelenség, testsúlycsökkenés. A testhő megemelkedhet, de maradhat normális, vagy csökkenhet.
Ritkán megfigyelhető a végbélnyílás környékén vagy a bélsármintában kis strongylida lárvák jelenléte, ami azonban nem jelenti azt, hogy a lárvális ciatosztomózis betegség fennállna, csupán a
paraziták e fajtájának jelenlétét jelzi.
A kólikás lónál tovább valószínűsíti ezt a betegséget, ha nagyjából 2 héten belül történt egy korábbi féreghajtás.

A LÁRVÁLIS CIATOSZTOMÓZIS KEZELÉSI ALAPELVEI

folyadék- és elektrolitpótlás, a sav-bázis
viszonyok korrekciója

takarmányozás által
a tápanyagfelvétel
támogatása

antikoaguláció,
véralvadás gátlása

ha a ló sok fehérjét
vesztett, akkor a
plazma összetételének
helyreállítása

gyulladáscsökkentő
terápia (a megfigyelések szerint fokozza
a féreghajtó szerek
hatékonyságát)

a nyálkahártya
helyreállítása

amennyiben
bakteriális felülfertőződés alakulhatott ki a
sérült bélszakaszokon,
akkor antibiotikumok
alkalmazása
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Mivel igen nehéz megállapítani pontosan ezt a bántalmat, ezért az állatorvos differenciáldiagnózissal kizárja a hasonló tüneteket okozó betegségeket (pl. szalmonellózis, Clostridium toxikózis, Neorickettsia, colitis, proliferatív enteropátia).
Megfelelő gyógykezeléssel néhány hét alatt gyógyulás érhető el lárvális ciatosztomózis esetén, ami
– ahogy a fentiekből már látható – nem azonos a parazitamentesítéssel és féreghajtással, de ez
utóbbi is részét képezi a kezelésnek.
A betegség kezelésében akut esetben az alábbi támogató beavatkozások szükségesek:
•
•
•
•
		
•
•
•
•
		

folyadék- és elektrolitpótlás
sav-bázis viszonyok korrekciója
ha a ló sok fehérjét vesztett, akkor a plazma összetételének helyreállítása
gyulladáscsökkentő terápia (ez a megfigyelések szerint fokozza 					
a féreghajtó szerek hatékonyságát)
takarmányozás által a tápanyagfelvétel támogatása
a nyálkahártya helyreállítása
antikoaguláció – véralvadás gátlása
amennyiben bakteriális felülfertőződés alakulhatottki a sérült
bélszakaszokon, akkor antibiotikumok alkalmazása

Az AAEP jelenlegi parazitakontrollra vonatkozó ajánlása szerint a strongylidák okozta betegség kockázatának csökkentése elsősorban a trágya mielőbbi eltávolításával (visszafertőződés megakadályozása), a lárvaellenes készítmények megfelelő időzítésével, ezen szerek hatékonyságának igazolására végzett rutinszerű bélsárvizsgálattal, valamint a szokásos, általános jellegű parazitakontrollra
vonatkozó ajánlások („Az okos féreghajtás alapelvei”) alkalmazásával valósítható meg. Így csökkenthető a legelő szennyeződése és a lovak fertőzésének kockázata.
A kifejlett férgek jelenléte, mivel ritkán jár látható tünetekkel, elsősorban a peteürítés miatt lényeges. Ezért a megfelelően elvégzett bélsárminta-vizsgálat segít kideríteni, hogy vannak-e felnőtt,
ivarérett strongylida bélférgek a lóban.
Ugyan a kis és nagy strongylidák petéi nem különíthetők el egymástól, mégis, egyelőre kiindulhatunk abból, hogy 90%-os eséllyel kis strongylida petéket sikerült detektálni.
Lovanként eltérő, hogy egy ló peteürítő vagy sem. Ha nem peteürítő a ló, és nincsenek klinikai tünetei, akkor szükségtelen évi egy-két rutinszerű, kis strongylida elleni féreghajtásnál több, mely a
kifejlett férgek pusztítását szolgálja.
Amennyiben azonban a ló peteürítő és szennyezi környezetét, akkor akár évi négy kis strongylida
(és más parazitafajok) elleni féreghajtás is indokolt lehet.

lése miatt kikopott szőr, valamint a gát és végbélnyílás tájékán található korpaszerű anyag (csurgók) jelzik a bántalmat.
Ezekről a helyekről celluxcsíkkal vett minta vehető, melynek vizsgálatával kimutatható a parazita.
Ritkán a bélsárral is ürülnek férgek.
A csurgók megszáradás után lehullanak a földre, takarmányba, alomba, és kb. 1 hét fejlődés után
kifejlődnek a peteburokba zárt fertőző lárvák. Ezeket veszik fel a lovak és fertőződnek.
A vékonybélben kiszabadult lárvák a vastag- és vakbélbe jutva 4-5 hónapos fejlődéssel érik el ivar
érettségüket. A fertőzési lánc megszakításához a csurgók naponkénti eltávolítása szükséges.
Engedélyezett hatóanyagok: fenbedezol; pirantel: hatásos. Ivermektin és moxidektin: elterjedt rezisztencia.
csurgók: a gáttájék
bőrén található szürkésfehér, korpaszerű
felrakódás, mely erős
viszketést okoz

HEGYESFARKÚ FÉREG
Latin név

Oxyuris equi

Méret

1-15 cm

Életciklus

5 hónap

Diagnózis

celluxcsíkkal vett
mintavizsgálata

Hatóanyag

fenbedezol; pirantel:
hatásos. Ivermektin és
moxidektin: elterjedt
rezisztencia

Tünetek

a nőstények gyorsan megalvadó, sárgásfehér, tapadós
anyagba ágyazva a
végbélnyílás körüli
bőrre lerakják a petéiket, majd elpusztulnak

a petéket tartalmazó
anyag megszáradás
után lehullik a fűre,
szénára, alomra
kb. 1 héten belül
kifejlődnek a
peteburokba zárt
fertőző lárvák

a ló felveszi/
megeszi a fertőző
lárvákat

faroktő tájékán kivakart,
sebes, gyulladt bőr,
szőrhullás

a nőstények peterakás céljából a
végbélnyíláshoz
vándorolnak

a fertőződést
követő 4-5 hónap
után a lárvák
elérik ivarérettségüket

a vékonybélben
kiszabadult
lárvák a vakbélbe
és a vastagbélbe
jutnak

Hegyesfarkú-férgesség

Tüdőférgesség

Idősebb lovakban világszerte elterjedt a bántalom, de ritkán okoz klinikai tüneteket. A vakbélben és
vastagbélben élősködő Oxyuris equi előfordulhat a végbélben is.
A megtermékenyült nőstények peterakás céljából a ló végbélnyílásához vándorolnak. Gyorsan
megalvadó, ragacsos, sárgásfehér anyagba ágyazott petéiket a végbélnyílás környékén rakják le,
majd elpusztulnak.
A faroktő táján jelentkező erős viszketés, szőr- és bőrelváltozások (pl. kivakart farokrépa), far dörzsö-

Hazánkban nem ismert az előfordulása. Okozója, a Dictyoculus arnfieldi elsősorban szamarak parazitája, de ezekkel együtt tartott fiatal lovakban is előfordulhat a bántalom. A szájon át felvett fertőzőképes lárvák többhetes vándorlást követően a hörgőkbe érve kifejlett féreggé fejlődnek.
Általában tünetmentes a parazitózis, de nagyszámú féreg légzőszervi tüneteket (orrfolyás, nehezített légzés, tartós, száraz köhögés) okozhat. Engedélyezett hatóanyagok: ivermektin és moxidektin.
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Törpefonál-férgesség
Nem tudjuk, hogy mennyire elterjedt a magyarországi lovakban a vékonybélben élősködő Strongyloides westeri, ami félévesnél fiatalabb csikókban a leggyakoribb. Az újszülöttek a fertőzött kanca tejével fertőződhetnek, míg az idősebb állatok szájon át veszik fel vagy – ritkán, nedves talajon –
a lábvég bőrén át is fertőződhetnek.
A vékonybél nyálkahártyájának bélbolyhaiban élősködő férgek enyhébb-súlyosabb bélgyulladást,
tápanyag-felszívódási zavart és súlyos esetben kólikát, hasmenést, lesoványodást okozhatnak. Fontos a kancák vemhesség alatti féregtelenítése. Lehetőleg kerülni kell a lovak és szamarak együtt
tartását.
Engedélyezett hatóanyagok: fenbendazol, ivermektin és moxidektin.

ORSÓFÉREG
Latin név
Méret

40 cm

Életciklus

70 nap

Diagnózis

bélsárminta-vizsgálat

Hatóanyag

fenbedezol (hatásos);
pirantel (kezdődő
rezisztencia); ivermektin
és moxidektin (elterjedt
rezisztencia)

Orsóférgesség
A lovak egyik legjelentősebb, leginkább a legelőn vagy zsúfolt istállóban tartott csikókat veszélyeztető betegsége az orsóférgesség. A betegséget a Parascaris equorum bélféregfaj okozza.
Súlyos orsóféreg-fertőzöttség esetén a csikók visszamaradnak a fejlődésükben, lecsökken szervezetük ellenálló képessége, emiatt fogékonnyá válnak a különféle fertőzésekre. Idősebb állatok körében szórványos jelentőségű.
A parazita vándorló lárvái okozta elváltozások: pontszerű bevérzések a májban és a tüdőben; az
elpusztult lárvák körül gyulladásos csomócskák képződhetnek; hurutos tüdőgyulladás, rövid ideig
tartó köhögés alakul ki. Kevés kifejlett féreg esetén lehet tünetmentes a fertőzöttség.
Sok kifejlett féreg a következő elváltozásokat okozhatja: tartósan fennálló, hurutos bélgyulladás; a
tápanyagok emésztésének és felszívódásának zavara: bágyadtság, változó étvágy, anémia, hasmenés, enyhe kólika, borzolt, tompa fényű szőrzet, rendellenesen nagy, lógó has, gyors lesoványodás.
A férgek mérgező anyagcseretermékeinek károsító hatása miatt idegrendszeri tünetek, görcsök,
izgatottság, izommerevség léphet fel. Nagyon sok kifejlett féreg esetén bélbetüremkedés, béleltömődés, bélelzáródás, bélátfúródás, hashártyagyulladás, felfúvódás, heves kólika alakulhat ki.
Engedélyezett hatóanyagok: fenbedazol (hatásos); pirantel (kezdődő rezisztencia*); ivermektin és
moxidektin (elterjedt rezisztencia).
*: Amerikai és európai adat. Hazánkban még nem állapítottak meg orsóféreggel szemben kialakult rezisztenciát.

Gyomorférgesség
Ritkán állapítják meg. A kérődzőkkel együtt legeltetett fiatal lovakban fordulhat elő. A Trichostrongylus axei fertőző lárváit szájon át veszik fel a lovak, amelyek a gyomorba, ritkán a vékonybél
kezdeti szakaszába vándorolva fejlődnek féreggé.
Többnyire tünetmentes, de nagyszámú féreg előidézhet idült, hurutos gyomorgyulladást, melynek
tünetei a lesoványodás, étvágytalanság, ritkán hasmenés. Kerülni kell a lovak kérődzőkkel történő
közös legeltetését.
Engedélyezett hatóanyagok: ivermektin és moxidektin.

4 4 | Féreghajtás lovak nak

Parascaris equorum

Tünetek

4-5 éves korig a csikókban hasmenés, fogyás,
tompa szőrzet, lógó has,
kólika

a bélsárral kiürülnek a peték
1-2 hét alatt kifejlődnek a lárvák

az ivarérett bélférgek szaporodnak,
petét ürítenek

a lárvákat felveszik a lovak

emésztőenzimek
hatására a petetokból kiszabadulnak a lárvák

hónapokon,
akár 2 éven át élősködnek a vékonybélben, esetleg a
gyomorban
a vékonybélben
10-12 hét alatt
ivaréretté válnak

a tüdőből a
garaton át
visszatérnek a
vékonybélbe

a lárvák a vékonybélből a májba,
majd a tüdőbe
vándorolnak

Habronematidózis
A hazánkban is előforduló parazitózisnak két formája ismert. Az egyik a gyomrot, a másik a bőrt
érinti. Legyek közvetítésével jutnak el a Draschia és a Habronema fajok lárvái a ló ajkaira, majd
nyálkahártyájára, ahonnan a szájüregen és garaton keresztül eljutnak fejlődésük végső helyére, a
gyomorba. Legtöbbször nem okoznak tüneteket, de nagyszámú féreg előidézhet idült, hurutos
gyomorgyulladást, változó étvágyat, lesoványodást, hasmenést.
Bőr-habronematidózis esetén a nyeregtájékon, ritkábban a fejen vagy máshol található bőrsérülésekbe jutnak be a paraziták fertőzőképes lárvái a legyek közvetítésével. Ezeken a helyeken a lárvák
nem képesek továbbfejlődni, de viszketéssel járó, karfiolszerű szövetszaporulatokat okoznak. Ezeket nevezik „nyári sebeknek”, amelyek hónapokon át fennmaradnak. Nagyon ritkán a legyek közvetítésével a szembe jutó lárvák kötőhártya-gyulladást is okozhatnak.
Engedélyezett hatóanyagok: ivermektin és moxidektin.

Parafilaria okozta nyári vérzés
Hazánkban elvétve fordulhat elő a vérszívó legyek közvetítette Parafilaria multipapillosa-fertőzés.
Az ivarérett férgek a bőr alatti kötőszövetben, vérrel telt kisebb csomókban élősködnek, melyek
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feszakadásával lárváik (mikrofiláriák) a bőr felszínére kerülnek, ahonnan vérszívó legyekbe jutva,
kb. egy hét fejlődés után érik el fertőzőképes fejlettségüket.
A betegség a nyári szezonban, a nyeregtájékon, nyakon és törzsön található kisebb csomókból szivárgó vér után kapta „nyári vérzés” nevét.

ORSÓFÉRGESSÉG - KÓROKTAN, TÜNETEK
Kevés kifejlett
féreg

Lárvák
pontszerű
bevérzések
a májban és
tüdőben
az elpusztult
lárvák körül
gyulladásos
csomócskák

tünetmentes
fertőzöttség

Nagyon sok
kifejlett féreg

hurutos
tüdőgyulladás, rövid
ideig tartó
köhögéssel

Tápanyagok
emésztésének
és felszívódásának zavara
bágyadtság
változó étvágy
anémia
hasmenés

A legelőre kijáró lovakat fertőző Thelazia lacrymalis okozta betegség hazai előfordulása nem ismert. A féreg a lovak kötőhártyazsákjában élősködik és szaporodik. A legyek innen veszik fel a lárvákat. A paraziták jelenlétükkel, táplálkozásukkal és kiválasztott anyagcseretermékeikkel irritációt
okoznak a szemben. Néhány parazita könnyezéssel járó kötőhártya-gyulladást okoz, míg több féreg súlyosabb látásromlást, fénykerülést és a szaruhártya elhomályosodását okozhatja. A férgek
ellen az ivermektin hatásos szer.

Setariosis

bélbetüremkedés

Sok kifejlett féreg

béleltömődés
Tartósan fennálló,
hurutos bélgyulladás

Szemférgesség

Férgek mérgező anyagcseretermékei
károsítanak
idegrendszeri
tünetek
görcsök

bélelzáródás
bélátfúródás, hashártyagyulladás
felfúvódás, heves
kólika

izgatottság
izommerevség

A Setaria equina féreg fertőzése klinikai tüneteket és megbetegedést nem okoz. A vérszívó szúnyogok által közvetített, a hasüregben szabadon elhelyezkedő férgeket legfeljebb boncoláskor találja
meg az állatorvos.

Kutyák galandféreg-lárvái
A kutyában élősködő néhány galandféregfaj (Echinococcus és Taenia fajok) lárvája számára a ló
köztigazda lehet. A ló a galandférgek petéit tartalmazó kutyabélsárral szennyezett takarmánytól
vagy a legelő füvétől fertőződhet.
Nincs hatásos szer a betegség ellen, ezért is különösen fontos, hogy a lovardai kutyákat rendszeresen féregtelenítsék, és ne engedjék, hogy ürülékükkel szennyeződjön a legelő és a lótakarmány.

enyhe kólika
borzolt, tompa fényű szőrzet
rendellenesen nagy, lógó has
gyors lesoványodás

Onchocercosis
Két faj okozza a hazánkban igen ritkán megállapított bántalmat. Az Onchocerca cervicalis féregfaj
a ló tarkószalagjaiban, míg az O. reticulata az elülső lábak egyenítőszalagjaiban és hajlítóinaiban
élősködik. A mikroszkopikus méretű lárváikat (mikrofiláriákat) a has alatti területen vérszívó törpeszúnyogok veszik fel, amelyekben továbbfejlődnek, majd később ilyen ízeltlábúaktól fertőződnek
a lovak.
A köldök környékén, a bőr alatti kötőszövetben található nagyszámú lárva heves viszketést okozhat. Az elpusztult férgek körül gyulladásos gócok maradhatnak vissza, melyek helyeződéstől és
mérettől függően sántaságot okozhatnak. Nagyon ritkán marsipoly alakulhat ki. A lárvák akár a
szembe is eljuthatnak, ritkán szemelváltozásokat okozva.
Engedélyezett hatóanyag: ivermektin.

4 6 | Féreghajtás lovak nak

Májmételykór
Mély fekvésű, állandóan vizes területek legelőin tartott vagy onnan származó szénával etetett lovak
fertőződhetnek. Az idült máj- és epeérgyulladást okozó Fasciola hepatica elsősorban kérődzők parazitája. A lárvák fejlődéséhez a törpe iszapcsiga közreműködése szükséges. A csigából kiszabadulva a lárvák fűszálakra másznak, ahol betokolódnak. A fűvel vagy szennyezett takarmánnyal felvett
lárvák a vékonybélből a hasüregen keresztül a májba vándorolnak, majd onnan továbbhaladnak az
epeutak felé, miközben jelentős roncsolódást okoznak a májban.
Lovaknál nem jellegzetes klinikai tünetek (étvágytalanság, levertség, lesoványodás, ödéma és sárgaság) mutatkozhatnak.

Galandférgesség
Nagy-Britanniában kb. 20-25%-ra becsülik a lovak galandféreg-fertőzöttségét. Valószínűleg hazánkban is ehhez hasonló lehet a gyakorisága, ennek ellenére alábecsülik a jelentőségét. Leggyakrabban a fiatalabb, 1-2 éves lovakban fordul elő az Anoplocephala fajok kártétele.
A bélsárral ürült petéket a legelői környezetben élő páncélosatka – mint köztigazda – veszi fel, ezért
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csak a legelőn tartott vagy legelőről származó takarmánnyal etetett lovakban fordul elő a bántalom.
A galandférgek többnyire alattomosan, klinikai tünetek nélkül károsítják a lovat: mechanikailag és
kiválasztott anyagaikkal zavarják a belek működését, emiatt zavarttá válik az emésztés és a táp
anyag-felszívódás. Romlik az állatok kondíciója, hasmenés és anémia jelentkezhet.
Megtapadásuk helyén – a vékony- és vastagbélben – mélyre terjedő gyulladás és fekély alakulhat ki
a nyálkahártyán. Sok féreg miatt a bél ürege elzáródhat, jelentősen nő a hurutos bélgörcs kockázata. A bélfal vérellátási és beidegzési zavarai időszakosan fellépő kólikát is okozhatnak.
Súlyos esetben galandférgesség okozta bélcsavarodás, bélfalrepedés, hashártyagyulladás, sőt akár
elhullás is bekövetkezhet. Jelenleg bélsár vagy nyálminta vizsgálatával ellenőrizhető a lovak fertőzöttsége.
Engedélyezett hatóanyagok: prazikvantel és pirantel.

GALANDFÉREG
Latin név
Méret

Anoplocephala magna,
A. mamillana, A. perfoliata
5-8 cm

Életciklus

5 hét

Diagnózis

bélsárvizsgálat helyett
nyálteszt

Hatóanyag

prazikvantel (hatásos)
pirantel (2x dózisban
hatásos)

Tünetek

a kifejlett férgek
testének láncolatáról
időszakosan ízek válnak le, melyek petéket
tartalmaznak

a bélsárral kiürülnek a peték
mikroszkopikus
páncélosatkák veszik
fel a petéket

2-4 hónapig a lárvák az atkákban
fejlődnek

a lárvák kb. 6-10 hét
alatt elérik a teljes
kifejlettséget

teljesítményromlás,
kondícióromlás, kólika,
bélhurut, bélcsavarodás

a lárvák a
vékonybél hátsó
részén, a vakbélben, ritkábban
a vastagbélben
telepednek meg

az atkák testéből
kiszabadulnak a
lárvák a vékony- és
vastagbélben

az atkákban
található lárvákat lelegeli vagy
fertőzött legelőről
származó szénával megeszi a ló

Az apró, sárgásfehér pontoknak kinéző petéket lóvakaróval nem lehet ledörzsölni. Eltávolításukhoz borotvapenge óvatos használata javasolt, de a peték ne hulljanak takarmányra, mert onnan is fertőzhetik a
lovat. Inszekticid-tartalmú langyos vizes lemosás hatására a peteburok felszakad, a lárvák elpusztulnak.
A hazánkban leggyakrabban előforduló közönséges lóbagócs, a Gasterophylus intestinalis petéiben kb. 10 nap alatt kifejlődik egy átlátszó, 1 mm-es álca, ami a petében hónapokig életképes.
A lárvák meleg nedvesség (ún. hőlökés) hatására pillanatok alatt kikelnek a peteburokból. Ilyen
inger lehet a ló saját vagy társa általi harapdálása, nyalogatása, a ló meleg folyadékkal történő lemosása. Egy másik faj, a G. pecorum lárvái akkor kerülnek a ló szájába, ha a petékkel fertőzött növényzetet lelegeli a ló.
A szájüregbe jutott lárvák a nyelv, a pofa és a szájpadlás nyálkahártyája alatt és a fogíny mentén a
garat irányába vándorolnak, eközben továbbfejlődnek. A 3-4 hétig tartó szájüregi tartózkodás alatt
a lárvák kb. 60-70%-a elpusztul.
Ebben a szakaszban a lovak pofatájékán bőrgyulladás, illetve a szájüregben helyenként nyálkahártya-elhalás és gennyes gócok alakulhatnak ki. A G. pecorum csoportosan helyeződő lárvái miatt
nyelési nehézség, köhögés, torokgyulladás is felléphet.
A bagócslégy lárvái a garatban és a gégefedő környékén néhány napig megkapaszkodnak, majd
lenyeli őket a ló. A gyomorban és a vékonybél kezdeti szakaszában jól fejlett szájhorgaikkal rögzítik
magukat és vérrel, illetve nyálkával táplálkoznak. 9-10 hónapig fejlődnek, majd újabb vedlést követően kialakulnak a harmadik stádiumú lárvák. Ezek – fejlődésüket befejezve – a bélsárral ürülnek,
de előtte két faj lárvái néhány napra megkapaszkodhatnak a végbélben.
A gyomorban és a vékonybélben a lárvák testét borító tüskeszerű képletek, valamint a rögzítésre
szolgáló szájhorgok nyálkahártya-irritáló és -károsító hatásúak, fekélyek és tályogok kialakulásához
is hozzájárulhatnak. Nem jellegzetes klinikai tünetek lehetnek a rossz emésztés és tápanyag-hasznosítás, fogyás, változó étvágy és teljesítményromlás. Ritkán gyomorszűkület, kólika is felléphet.
Nagyon ritkán, súlyos fertőzésnél átfúródhat, megrepedhet a gyomor.
Felnőtt lovakban 100-200 lárva sem okoz tünetet, míg csikókban ennél jóval kevesebb is kiválthat
betegséget, amelyet változó étvágy, gyenge növekedés, hosszú, borzas, tompa fényű szőr, halvány
nyálkahártyák és esetenként kólika jelez. A tünetek nem nyáron, hanem később: ősszel, télen, esetleg csak tavasszal jelentkeznek.
A bélsárral a külvilágba ürült lárvák a talajban néhány nap alatt bebábozódnak, és nagyjából egy
hónap múlva előbújnak a bábból a legyek (imágók). Fejletlen szájszervük miatt nem képesek táplálék felvételére, ezért nem élnek 1-2 hétnél tovább. Meleg, száraz nyár végi napokon rajzanak. A
megtermékenyített nőstények akár 2500 petét is lerakhatnak életük során.
Érdekesség, hogy a bagócslégy lárvái okozta betegséget rozsférgességnek is nevezik, ennek megfelelően féregtelenítésnek hívják az ellenük való védekezést. Erre a műveletre késő ősszel szokott
sor kerülni, de legkésőbb tél végén: mielőtt még leválnának a gyomorfalról, hogy a trágyával kijussanak a külvilágba.
Engedélyezett hatóanyagok: ivermektin és moxidektin.

Bagócslegyek
Ezek kilógnak a sorból, hiszen nem férgek, hanem rovarok. A bagócslegyek lárvái folytatnak parazitikus életmódot. A legyek – fajtól függően – petéiket a szájnyílás közeli szőrszálakra, a mellső
lábakra és a sörényre ragasztják. Elvétve találhatók peték a lovak oldalán, szügyén és lapockáján
is. A legyek csak a szabadban tartott lovakra rakják le petéiket.
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IV. Ajánlás állatorvosoknak a bélférgek
elleni rutinvédekezésre

BAGÓCSLÉGYLÁRVA
Latin név
Méret
Életciklus
Diagnózis
Hatóanyag

Tünetek

Gasterophylus intestinalis
3-4 cm

bélsárral kiürülnek a lárvák
a gyomorban megkapaszkodnak,
10 hónapig fejlődnek

1 év

a lárvák bebábozódnak

szőrre rakott peték látványa
nyálteszt
a szájnyálkahártyába
ivermektin és moxidektin befúrják magukat, eljutnak a
torokig, majd a
általában tünetmentes,
gyomorig
súlyos esetben gyomorgyulladás, -vérzés

a nyár folyamán
legyek fejlődnek
ki a bábból

meleg nedvesség
(nyál) hatására
kitör belőle a lárva,
és megkezdi aknamunkáját
vakarózással
lenyalja a ló a
petéket

a petékben kb. 10
nap alatt kifejlődik
egy átlátszó,
1 mm-es álca, ami a
petében hónapokig
életképes

a legyek kb. 7-10
napig élnek,
ezalatt kb. 500
petét raknak

Az Amerikai Lógyógyász Állatorvosok Szövetségének (AAEP) ajánlásai nemzetközi szinten, így hazánkban is irányadónak tekinthetők. Az alábbi fejezetben leírtak parazitakontrollra és nem gyógykezelésre vonatkoznak. Utóbbi esetekben mindig az állatorvos dönt a kezelésről!

Felnőtt lovakra vonatkozó ajánlás (AAEP)
•
		
		
•
		
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		
•
		
•
		

A kis strongylida lárva kártételére érdemes fókuszálni, mert ezek a leggyakoribb fajok 		
felnőtt lovakban. Nem a felnőtt féreg, hanem a nyálkahártyát egyszerre áttörő, nagy 		
számú lárva a veszélyes.
Azonosítsuk az állomány minden egyes lovának peteürítő státuszát (3-szori mintavétellel, 		
vizsgálattal). Ez legfeljebb akkor változik, ha az immunrendszer állapota jelentősen romlik,
erős stressz vagy bélféregfertőzés éri a lovat, különben állandó érték.
Évente egyszer vagy kétszer javasolt a teljes állomány „rutinszerű” féreghajtását elvégezni, 		
méghozzá arra az időpontra időzítve, amikor a legelői búvóhely a paraziták számára a 		
csúcson van (nedves, nem túl hideg, nem túl meleg a klíma).
A nagy strongylidák, a galandférgek, bagócs és a spirurid fonálférgek (Habronema és 		
Drashia fajok) ellen javasolt ősszel egy prazikvantel- vagy pirantel- és mellé egy ivermektinvagy moxidektin-tartalmú kombinált készítménnyel, majd tavasszal: fenbendazol-tartalmú
készítménnyel kezelni a lovakat (ha még nem alakult ki rezisztencia).
A kis strongylidák elleni védekezésben vegyük figyelembe a lovak peteürítő státuszát! 		
Az EPG>200 lovakban nem szükséges kezelés, a EPG=200–500 lovak esetén évi 2x, illetve 		
a EPG<500 lovaknál évi 4x javasolható a kis strongylidák elleni megelőző célú kezelés.
Az erősen peteürítő lovak esetében a rutinszerű kezelésen kívül végzett további kezelések		
a paraziták aktív időszakában (tavasztól őszig) javasoltak, benzimidazol (pl. fenbendazol) 		
vagy makrociklikus-lakton (pl. ivermektin) hatóanyag-tartalmú készítménnyel.
A féreghajtó kezelések hatásosságát legalább 3 évente ellenőriztessük bélsárvizsgálat 		
segítségével!

A beteg, tüneteket mutató vagy kis strongylida lárvával erősen fertőzött lovak gyógykezelésére más
irányelvek mérvadók, mint a megelőző féreghajtás. A kezelési elveket minden esetben az állatorvos határozza meg!
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Féregparaziták elleni hatóanyag-választás (AAEP)
•
•
		
•
		
		
		
•
		
•
		

Az ivermektin és a moxidektin hatóanyagok a legjobb választás a strongylidák kontrollálására
A pirantel, a fenbendazol és az oxibendazol megfelelő fiatal lovak orsóférgessége ellen 		
(hazánkban csak a fenbendazol engedélyezett).
A galandférgek széles körben elterjedtek, kártételük nagyban függ a szezonalitástól. A 		
jelenlegi módszerekkel nehéz a galandféreg-fertőzöttséget kimutatni. Ezért célszerű évi 		
egyszer, késő ősszel (amikor a hideg miatt már nem ürülnek peték) galandféreg elleni kezelést
alkalmazni az állományban prazikvantel vagy pirantel hatóanyag-tartalmú készítménnyel.
A hegyesfarkúbélféreg-fertőzés fiatal lovakban jellemzőbb (jele a faroktő erőteljes 			
vakarása). Fenbendazol vagy pirantel hatóanyag-tartalmú szerrel kezelhető.
A bagócs kártétele ellen késő ősszel, tél elején szoktak védekezni: a moxidektin vagy 		
az ivermektin a bagócslégy lárvái ellen is hatásos.

Csikók és 3 évesnél fiatalabb állatok féreghajtása (AAEP)

		 strongylidák ellen célozva a kezelést. Azonban, ahol galandférgességgel is számolni lehet,
		 ott a 9 hónapos csikó strongylida elleni kezelését kombinálni kell galandféreg elleni 		
		 hatóanyaggal (prazikvantel).

Hatóanyagok szerinti sajátságok, csikókra nézve
fenbendazol:
• a két-három hetes korú szopós csikók törpe fonálféreg (Strongyloides westeri) okozta 		
		 bélgyulladásának kezelésére 50 mg fenbendazol/ttkg szükséges
• a vemhesség első harmadában nem alkalmazható
pirantel:
• a 8 hetesnél fiatalabb csikók nem kezelhetők vele
• vemhes és szoptató kancákban biztonságosan alkalmazható
prazikvantel:

•
•
		
•
		
		
		
•
		
		
		
		
•
•
		
		
		
		
•
		
•
		
•
		
•

Csikók esetében a szelektív terápia (okos féreghajtás) elvei nem alkalmazhatók!
Magas peteürítő státuszú lovakhoz hasonlónak kell őket tekinteni 3 éves korukig, tehát 		
megelőző céllal évi 3-4x szükséges őket bélparaziták ellen kezelni.
Immunrendszerük még fejlődésben van, és hároméves korig nem alakul ki megfelelő 		
védelmük a bélférgekkel szemben. A bélsárvizsgálat természetesen náluk is hasznos a 		
fertőzöttség felmérése érdekében. A megelőző terápia azonban elsősorban nem 			
a bélsárvizsgálaton (FEC) alapul.
Már a vemhes kancánál el szokták kezdeni a csikó féreghajtási programját, noha nincs 		
bizonyíték arra, hogy ez valóban szükséges. Óvatosságból a kancát, nem sokkal az ellést 		
megelőzően, fenbendazol vagy makrolid-lakton (ivermektin, moxidektin) tartalmú 			
készítménnyel kezelik. Ez elejét veheti a Strongyloides westeri okozta csikóhasmenésnek, 		
mellyel a csikó az anyatej útján fertőződhet.
A csikó első életévében minimum 4 féreghajtó kezelés javasolt.
A csikó legelső féreghajtása 2-3 hónapos korban történhet, benzimidazol hatóanyag- 		
tartalmú készítménnyel. A második kezelés az anyjától történő leválasztás előtt végzendő 		
(kb. 6 hónaposan, és előbb nem is szabadna leválasztani a csikót). Amennyiben az első		
kezelés és a leválasztás között több mint 3 hónap eltelik, akkor egy extra kezelést 			
javasolt közbeiktatni.
A megfelelő hatóanyag kiválasztásához bélsárminta vizsgálata szükséges (FEC), melyből 		
megállapítható, hogy elsődlegesen strongylidák vagy orsóférgek fertőzik-e a csikót
A leválasztott csikókat a lehető legtisztább legelőre, tehát a lehető legkisebb fertőzési. 		
kockázatot jelentő környezetbe kell tenni. Egy télre felboronált legelő alkalmas lehet e célra.
A szűk istállóban együtt tartott nagyszámú csikó potenciális „körbefertőzést” jelent, kerüljük
az ilyen tartásmódot!
A harmadik, illetve a negyedik kezelést 9, majd 12 hónaposan javasolják, elsősorban 		
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•
•
•
		
•

nem adható 2 hetesnél fiatalabb csikóknak
átmenetileg kedvezőtlen tünetek jelentkezhetnek csikóknál az előírt dózis beadásakor
mivel csikókban a galandféreg-fertőzöttség megjelenése valószínűtlen 2 hónapos kor előtt,
a 2 hónapos kor alatti csikókat nem szükséges kezelni
vemhesség és laktáció ideje alatt biztonságosan alkalmazható

moxidektin:
• 6,5 hónaposnál fiatalabb csikóknak nem adható
ivermektin:
• nem alkalmazható 2 hetesnél fiatalabb csikóknál
• vemhes és szoptató kancákban biztonságosan alkalmazható
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V. Féreghajtó szerek lovaknak
Alapfogalmak
A helminthiasis (bélférgesség) gyógyításában használatos gyógyszerek (antihelmintikumok) jelentős részét először az állatorvosi gyógyászatban alkalmazták, majd innen kerültek át egyesek a
humán terápiába. Az antihelmintikumok vagy elölik a szervezetben a férgeket (féregölők), vagy eltávolítják őket (féregűzők). A féregfertőzés megszüntetésére használt gyógyszerek hatásmechanizmusa kevéssé ismert, ill. tanulmányozott, de jellemzően a férgek komplex életciklusába avatkoznak
be. Az antihelmintikumok nagy része nemcsak egy speciális féreg ellen hatásos, hanem számos,
különböző csoportba sorolt fajjal szemben is eredményesen lehet alkalmazni.

Sajnos ma még a megalapozatlan, rutinszerű, régi sémákra épülő féreghajtás számos lovardában
általánosnak tekinthető, azonban egyre többen nyitnak az észszerű és fenntartható változások felé,
és igyekeznek egy – az állatorvosuk segítségével – jól felépített parazitakontroll-program alapján
cselekedni.

Kerülni kell az azonos gyógyszercsoportba tartozó féreghajtó szerek gyakori és ismételt alkalmazását
hosszú időszakon keresztül, mert ez a gyakorlat növeli a rezisztencia kialakulásának kockázatát, ami
végső soron a féreghajtó kezelések eredménytelenségéhez vezethet!

Az alábbi táblázatban található áttekintés segíti az eligazodást, hogy melyik készítmény milyen féregfajok ellen engedélyezett. Az adagolással és felhasználással kapcsolatos részleteket a következő
fejezetek tartalmazzák.

túlélő bélféreg

A túlélők idővel elszaporodnak,
átveszik a megüresedett helyeket,
és olyan közösséget hoznak létre,
melynek minden tag ja ellenálló
(=rezisztens) a féreghajtó szer
hatóanyagára.
túlélő bélféreg petéi

5 4 | Féreghajtás lovak nak

Orsóférgek

Nagyszájú gyomorféreg

Gyomor- és bélféreg

Törpe fonálféreg

Gyomorbagócslárvák

Onchocerca mikrofiláriák

Tüdőférgek

TÁS
GHAJ
E
R
É
F

A bélparaziták elleni védelem
egyik alapja a vegyi anyagok
adta védekezési lehetőség. Azonban egyes bélférgek olyan génnel
rendelkeznek, melynek segítségével túlélik a féreghajtást.

Hegyesfarkú férgek

A FÉREGHAJTÓNAK ELLENÁLLÓ FÉRGEK TÚLÉLŐKKÉ VÁLNAK

Kis strongylidák

Az előző részekben sokat hangsúlyoztuk, hogy milyen nagy veszélyt jelent a bélférgek ellenálló
képességének (rezisztenciájának) kialakulása. Ebben – a naptár szerinti rutin féreghajtás mellett –
kiemelkedő szerepe van annak, hogy a legtöbb lovardában a hatóanyagokat vagy észszerűtlenül,
véletlenszerűen váltogatják, vagy, ami még ennél is gyakoribb: a lovasok a kémiai hatóanyagok
váltása helyett csak a márka- és termékneveket váltogatják. Vagyis a különböző márkanév alatt
forgalmazott ugyanazon hatóanyagot alkalmazzák lovuknál: ismételten, akár éveken át.

Galandférgek

• A férgek ideg-izom összeköttetésein keresztül a mozgást gátolják (neuromuscularis károsítás).
• Befolyásolhatják a bélférgek szénhidrát-anyagcseréjét.
• Tönkretehetik a férgek mikrotubulusait.

Nagy strongylidák

Hatásaik lehetnek:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

HATÓANYAG
Ivermektin
Prazikvantel

*

Fenbendazol

*

Moxidektin

*

*

*

*

*

*

*

*

Pirantel

*

*
*

*

*

*

*: a pirantel a galandférgek ellen 2x-es dózisban hatásos.

Tekintsük át röviden a féreghajtás legerősebb kémiai eszköztárát, a féreghajtó készítményeket és
felhasználásukat!
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Féreghajtó készítmények alkalmazásával kapcsolatos általános javaslatok
•
		
		
		
•
		
•
		
•
		
•
•
		
•
		
•
		
		
•
•
•
		
•
		
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		
•
		
•
		
		
•
•

Alkalmazás előtt olvassuk el a gyártó által javasolt, engedélyben szereplő utasításokat 		
(javallatok, ellenjavallatok, adagolás és alkalmazás, mellékhatások, felhasználó biztonsága
és védőfelszerelése, környezet védelme, hulladékkezelés, élelmezésügyi várakozási idő, 		
különleges figyelmeztetések).
Ne használjunk fel lejárati időn túl készítményt (a gyártástól számított időpontot és a 		
közvetlen csomagolás első felbontását is figyelembe kell venni).
A készítmények lezárva, gyermekek és állatok elől gondosan elzárva, 25 °C alatt tárolandók:
de nem hűtőben és nem fagyasztva.
A féreghajtók vényköteles szerek, csak az állatgyógyászati készítmények forgalmazására 		
jogosultak forgalmazhatják.
A készítményeket szájon át kell alkalmazni, a gyártó által ajánlott dózisnak megfelelően.
A kezelés során az ajánlott napi adagokat nem szabad túllépni. Kerüljük a túladagolást 		
(többet kap) és az aluldozírozást (kevesebbet kap).
Hogy biztosítsuk a megfelelő dózis alkalmazását, a testtömeget a lehető legpontosabban 		
kell meghatározni (felnőtt lovakban, csikókban, pónikban és pónicsikókban).
Egyszerre több állat kezelése esetén, az alul- és a túladagolás elkerülése érdekében 		
különítsük el az állatokat testtömegük szerint csoportosítva, majd a készítmény 			
megfelelő adagjával kezeljük őket.
Az adagolóeszköz pontosságát kezelés előtt ellenőrizni kell.
A gyógyszeres takarmányt a beadás előtt frissen kell előkészíteni.
Ugyanazt a fecskendőt lehetőleg csak egy állatnál használjunk, kivéve, ha a lovak közös 		
legelőn vagy ugyanabban az istállóban vannak, és egymással is érintkeznek.
Alkalmazás előtt állítsuk be a kiszámított dózist, és győződjünk meg arról, hogy az állat 		
szájában nincs takarmány. Ha van adagolókupak, azt távolítsuk el.
Fecskendő esetében annak hegyét a foghíjas részre („fogak közötti résbe”) kell illeszteni. 		
A fecskendő dugattyúját ütközésig nyomva juttatjuk a készítményt a nyelv tövéhez. 		
Ha lehetséges, azonnal meg kell emelni a ló fejét, így tartani néhány másodpercig, 			
hogy az állat lenyelje a készítményt.
Tabletta esetén: tegyük a tablettát a tenyerünkbe, és így kínáljuk a lónak, míg a teljes adagot
el nem fogyasztotta. Kezdetben kevés eleséggel vagy jutalomfalattal kombinálva adhatjuk,
így a ló szívesebben elfogadja. 50 kg alatti fiatal csikóknál, illetve törpe lovaknál előfordulhat,
hogy nem veszik be a tablettát. Ilyen esetekben ki kell kérni az állatorvos tanácsát.
Ha a ló nem fogyasztotta el a megfelelő adagot, válasszunk más kezelési módot. 			
Ehhez kérjük állatorvos segítségét.
Diétás intézkedésekre, különleges takarmányozásra sem a kezelés előtt, sem 			
a kezelés után nincs szükség.
A féregtelenítésre egyszeri kezelés elegendő. Újabb fertőződés esetén a kezelést meg kell 		
ismételni. Kérjük állatorvos segítségét a megfelelő kezelési program, valamint a megfelelő
féregfertőzöttség elleni állományszintű védekezés megvalósítása érdekében.
Ha szükséges, kérjük állatorvos segítségét a megfelelő adag kiszámításához.
Ügyelni kell az alábbiak elkerülésére, mivel növelhetik a rezisztencia kialakulásának 		
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		 kockázatát, ezáltal a kezelések eredménytelenségéhez vezethetnek:
• azonos vegyületcsoportba tartozó antihelmintikumok túl gyakori és ismételt alkalmazása
			hosszú időszakon keresztül
• aluldozírozás, amely a testtömeg alulbecsülése, a termék helytelen beadása vagy 		
			az adagolóeszköz (ha van) beállításának hiánya miatt lehetséges
• Ha felmerül az antihelmintikum-rezisztencia gyanúja, akkor az esetet megfelelő tesztekkel
		 (pl. a bélsárból végzett peteszámcsökkenési teszt) ki kell vizsgálni. Ha a teszt(ek) eredményei
		 alapján feltételezhető az adott antihelmintikum elleni rezisztencia, akkor egy másik 		
		 vegyületcsoportba tartozó, eltérő hatásmechanizmusú antihelmintikumot kell alkalmazni.
• A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi
		 követelményeknek és a hatóanyagcsoportokra jellemző veszélyeknek megfelelően 		
		 kell megsemmisíteni.

FELNŐTT LOVAKNAK AJÁNLOTT, MEGELŐZŐ CÉLÚ FÉREGHAJTÁSI PROTOKOLL
– PETEÜRÍTŐ HAJLAM ALAPJÁN
Az alábbi táblázat az Amerikai Lógyógyász Állatorvosok Szövetsége (AAEP) útmutatója, a Colorado
Egyetem ajánlása, valamint Martin K. Nielsen és Craig R. Reinemeyer könyve alapján készült.

MÁRCIUS
(tavasz)

kevés petét ürítő
lovak
<200 FEC
ivermektin vagy
moxidektin*

közepes mennyiségű
petét ürítő lovak
200-500 FEC
ivermektin vagy
moxidektin
vagy fenbendazol 5
napig 2x dózis***
pirantel vagy
fenbendazol****

sok petét ürítő lovak
>500 FEC

prazikvantel vagy pirantel 2x dózisban**
és ivermektin vagy
moxidektin

prazikvantel vagy
pirantel 2x dózisban
és ivermektin vagy
moxidektin

prazikvantel vagy
pirantel 2x dózisban
és ivermektin vagy
moxidektin

SZEPTEMBER
(“késő nyár”)
NOVEMBER
(késő ősz)

ivermektin vagy
moxidektin
vagy fenbendazol 5
napig 2x dózis
pirantel vagy
fenbendazol

pirantel vagy
fenbendazol

DECEMBER
(kora tél)

*: a moxidektint kétévente elegendő alkalmazni
**: a prazikvantel és a pirantel (2x dózisban) a galandférgek ellen hatásos (galandférgek és bagócs elleni
kezelésre a késő ősz vagy kora tél alkalmas)
***: a moxidektin és a fenbendazol (5 napig 2x dózisban) a betokozódott kis strongylida lárvák ellen is
hatásos
****: a kis strongylida lárvák fenbendazolra széles körben, az ivermektinre kezdőden rezisztensek
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Lovaknál alkalmazott féreghajtó gyógyszercsoportok
1. Benzimidazolok gyógyszercsoport

Környezetre kifejtett hatás: az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem
a háztartási hulladékba. A kezelés után a kezelő állatorvos útmutatásai alapján kell megsemmisíteni
a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket – a környezet védelme érdekében.
Hazai készítmények:

Legismertebb vegyület:
fenbendazol
(lovakra hazánkban nincs engedélyezve az albendazol és a mebendazol)
Egyszeri általános adagja lónak:
7,5 mg fenbendazol/ttkg. Két-három hetes korú szopós csikók törpe fonálféreg (Strongyloides
westeri) okozta bélgyulladásának kezelésére 50 mg fenbendazol/ttkg szükséges.
Hatásmechanizmus:
sejtszinten a bélférgek energiagazdálkodására ható vegyületek. A benzimidazolok a szabad β-tubulinhoz kötődnek, és ezáltal megakadályozzák a tubulin polimerizációját, valamint lehetetlenné
teszik a mikrotubulusokhoz kötődő glükóz felszívódását. Ennek az a következménye, hogy a féreg
mozgásképtelenné válik, elpusztul, majd kiürül szervezetből. Ugyanakkor az is fontos, hogy a benzimidazolok hatnak az emlősök sejtjeire is, de nagyobb affinitással rendelkeznek a férgekkel szemben (szelektív toxicitás).
Javallatok – általánosságban: nagy strongylidák (kifejlett és lárva), kis strongylidák (kifejlett és lárva), orsóférgek (kifejlett és lárva), hegyesfarkú férgek (kifejlett és lárva), törpe fonálférgek (kifejlett
és lárva).
Ellenjavallatok: a hatóanyaggal szembeni ismert érzékenység esetén nem alkalmazható.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: nem adható 5 napon belül húselőállítás céljából vágásra
szánt lónak, illetve 60 napon belül 50 mg/ttkg dózissal kezelt, húselőállítás céljából vágásra szánt
csikónak.
Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás: a vemhesség első harmadában nem alkalmazható.
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: flukicidekkel történő együttes vagy egymás utáni adása ellenjavallt, mert intolerancia léphet fel.
Inkompatibilitások: kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos
keverni más állatgyógyászati készítménnyel.
Mellékhatások: nem ismertek.
Rezisztencia: kis strongylida lárvákban széles körű (>80%), orsóférgekben kezdődő rezisztencia
alakult ki a benzimidazolokkal szemben.
Figyelmeztetés a felhasználásnál:
fenbendazolra ismerten érzékeny személyek a készítménnyel nem dolgozhatnak. A készítmény bekeverésekor és felhasználásakor kerülni kell a termékkel való közvetlen érintkezést és a por belélegzését. Az állatgyógyászati készítmény előkészítése, alkalmazása során az alábbi egyéni védőfelszerelés viselése kötelező: védőruha, vízhatlan védőkesztyű, az EN 149 Európai Szabványnak megfelelő
egyszer használatos félmaszkos légzőkészülék vagy az EN 143 szabványú szűrőbetéttel ellátott, EN
140 szabványú többször használatos légzőmaszk. A termék használata közben tilos enni, inni, dohányozni. Az alkalmazás után alaposan kezet kell mosni. Véletlen lenyelés esetén, vagy ha allergiára
utaló tünetek (csalánkiütés, az ajkak, szemhéjak duzzanata vagy légzési nehézségek) jelentkeznek,
azonnal orvoshoz kell fordulni, és be kell mutatni a készítmény címkéjét.
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GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY
Panacur 100 mg/ml belsőleges szuszpenzió
szarvasmarhák és lovak részére A.U.V.
Panacur paszta A.U.V.
Fenbendanin 50 mg/g belsőleges por A.U.V

HATÓANYAG
100 mg/ml fenbendazol
187,5 mg/g fenbendazol
50 mg/g fenbendazol

PARAZITÓZISOK LOVAKBAN
Férgek

Egysejtű élősködők
tenyészbénaság
eimeriózis
toxoplazmózis
neosporózis
sarcosporidiosis
babesiosis

Laposférgek

Fonálférgek

Ízeltlábúak

májmételykór

vastagbélférgesség

tetvesség

galandférgesség

orsóférgesség

szúnyogok, böglyök kártétele

hegyesfarkú-férgesség

legyek, légylárvák kártétele

törpefonál-férgesség

gyomorbagócslárva-betegség

gyomorférgesség

rühösség

tüdőférgesség

szőrtüszőatkakór

nyári sebek

kullancsosság

onchocercosis

bársonyatkakór

nyári vérzés
szemférgesség
setariosis
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Fajok, melyek ellen hatásos:
A Panacur készítmények javallatai:
•
•
		
		
•
•
•

Nagy strongylidák: Strongylus vulgaris, S. edentatus és Strongylus equinus (kifejlett és lárva)
Kis strongylidák (kifejlett és lárva): Poteriostomum spp., Gyalocephalus capitatus, 			
Oesophagodontus robustus, Craterostomum acuticaudatum, Cyathostomum spp., 			
Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Triodontophorus spp.
Orsóférgek: Parascaris equorum (kifejlett és lárva)
Hegyesfarkú férgek: Oxyuris equi, Probstmayria vivipara (kifejlett és lárva)
Törpe fonálférgek: Strongyloides westeri (kifejlett és lárva)

Panacur paszta esetében a nyálkahártyában betokosodott kis strongylida lárva (Cyathostoma) kezelésére az előírt napi adagot 5 egymást követő napon át szükséges alkalmazni.
Két-három hetes csikók Strongyloides westeri okozta fertőzöttségének gyógykezelésére 50 mg
fenbendazol/ttkg dózis adagolása szükséges. Ebben az esetben a Panacur pasztából egy adagoló tartalma egy 90 kg-os csikó kezelésére elegendő, míg a Panacur szuszpenzióból 25 ml/50 ttkg
szuszpenzió a javasolt adag.
A Fenbendanin készítmény javallatai a fentiektől annyiban térnek el, hogy a készítmény csak a kifejlett bélférgekre hat, a lárva állapotokra nem. Parascaris equorum-fertőzöttség esetén 10 mg fenbendazol/ttkg adag indokolt.

2. Tetra-hidro-pirimidinek gyógyszercsoport
Legismertebb vegyület:
pirantel-embonát
(lovakra hazánkban nincs engedélyezve a pirantel-pamoát és a pirantel-tartarát)
Egyszeri általános adagja lónak:
nagy és kis strongylidák, orsóférgek és hegyesfarkú féreg elleni kezelés esetén az ajánlott dózis
19 vagy 19,5 mg pirantel-embonát/ttkg.
Galandféreg elleni kezelés esetén az ajánlott dózis 38 mg pirantel-embonát/ttkg lehet.
Hatásmechanizmus:
a pirantel a kolinészterázt gátolja, ezzel az ideg-izom összeköttetésekre hatva visszafordíthatatlan
bénulást idéz elő az emésztőrendszer üregében élő felnőtt bélférgekben, melyek a gazdaszervezet
bélperisztaltikája révén kiürülnek a külvilágba. Az emésztőrendszerből rosszul szívódik fel, és a beadott dózis jelentős része változatlanul kiürül a trágyával. A felszívódott pirantel a májban gyorsan
metabolizálódik, és a vizelettel távozik a szervezetből. Enyhe és közepesen súlyos gasztrointesztinális tünetek és panaszok, valamint enyhe idegrendszeriek (álmatlanság, álmosság, fejfájás, gyengeség) kialakulhatnak. A pirantel-tartarát – ami hazánkban nem engedélyezett – lucernapellet formájában napi etetésre, megelőzési célra javasolt (gyógykezelésre nem). Lárva ellen nem hatásos.
Javallatok – általánosságban:
orsóférgek, kis strongylidák (kifejlett), nagy strongylidák (kifejlett), hegyesfarkú férgek (kifejlett).
Galandférgek (kifejlett) ellen csak részben lehet hatásos.
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Ellenjavallatok: a hatóanyaggal szembeni ismert érzékenység esetén nem alkalmazható. A 8 hetesnél fiatalabb csikók a készítménnyel nem kezelhetők.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: húselőállítás céljából vágásra szánt lónak várakozási idő
nélkül vagy 1 nap várakozási idővel adható. Emberi fogyasztásra tejet termelő lovak nem kezelhetők a készítménnyel. Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás: vemhes és szoptató kancákban biztonságosan alkalmazható.
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: a pirantel féreghajtó levamizolt, piperazint vagy kolinészteráz-gátlót (pl. szerves foszfátot) tartalmazó féreghajtó készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.
Mellékhatások: erősen legyengült állatoknál és különösen azoknál az állatoknál, melyeknél bélfalléziókkal, bélfalsérülésekkel kísért súlyos parazitás fertőzöttség áll fenn, megnövekedhet a pirantel felszívódása. A fokozott felszívódás következtében izomremegés, nyálzás, szapora légzés, hasmenés alakulhat
ki, és csökkenhet a vérben a kolinészteráz aktivitása.
Rezisztencia: kis strongylida lárvákban változó mértékben elterjedt, orsóférgekben kezdődő rezisztencia alakult ki pirimidinekkel szemben.
Figyelmeztetés a felhasználásnál: a készítmény alkalmazása során túlérzékenységi reakció vagy
kontakt dermatitisz fellépése nem kizárható, ezért a termék bőrrel való érintkezését el kell kerülni.
Védőkesztyű használata javasolt.
Környezetre kifejtett hatás: az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem
a háztartási hulladékba. A kezelés után a kezelő állatorvos útmutatásai alapján kell megsemmisíteni
a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket – a környezet védelme érdekében.
Hazai készítmény:
GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY
HATÓANYAG
CP-Pyrantel 152,5 mg/g féreghajtó paszta lovak 439 mg/g pirantel-embonát
részére (eseti engedély)
Helminthex 425 mg/g féreghajtó paszta lovak 425,45 mg pirantel-embonát
részére A.U.V. (eseti engedély)
Fajok, melyek ellen hatásos:
A CP-Pyrantel készítmény javallata:
•
•
•
•
•

Nagy strongylidák: Strongylus edentatus, S. equinus, S. vulgaris (kifejlett)
Kis strongylidák: Cyathostomum spp., Triodontophorus spp. (kifejlett)
Orsóféreg: Parascaris equorum (kifejlett)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi (kifejlett)
Galandféreg: Anoplocephala perfoliata (kifejlett) – ez ellen csak részben hatásos

3. Heterociklikus vegyületek, izoquinolonok gyógyszercsoport
Legismertebb vegyület:
prazikvantel (hazánkban lovakra nincs engedélyezve a piperazin)
Egyszeri általános adagja lónak:
gyártói javaslattól függően 1 mg; 1,5 mg; 2,5 mg prazikvantel/ttkg. Kizárólag másik hatóanyaggal
(ivermektinnel vagy moxidektinnel) kombinációban hozzák forgalomba.
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Hatásmechanizmus:
a prazikvantel a parazita tegumentjén keresztül gyorsan felszívódik és eloszlik annak szervezetében. Mivel depolarizálja az izommembránt, az ellenállóvá válik az acetil-kolin nevű ingerületátvivő
anyagra. A felnőtt bélférgek idegrendszere nem tudja szabályozni az izomszövetet, ami a parazita
görcsös összehúzódását és bénulását idézi elő, így a bélféreg mozgásképtelenné válik. Emellett
diffúz membránkárosodást vált ki (a membrán permeabilitása megváltozik, áteresztővé válik).
Gyorsan felszívódik a gyomor-bél traktusból. Már kb. 2 óra múlva eléri a plazmában a maximális
koncentrációt. Nagymértékben kötődik vérfehérjékhez, és átjut a vér-agy gáton. A májban metabolizálódik inaktív származékokká, és a vesén keresztül távozik a szervezetből. Ennek ellenére nagyon kevés mellékhatásról számoltak be, és ezek a panaszok és tünetek is múlóak voltak.
Javallatok – általánosságban:
a prazikvantel a galandféregfajok kifejlett formái ellen hatásos: Anoplocephala perfoliata, A. magna, Paranoplocephala mamillana. Lárvákra nincs hatással. Hazánkban csak kombinációban kerül
forgalomba: az ivermektin és a moxidektin hatásspektrumát lásd a következő pontban.
Ellenjavallatok: a hatóanyaggal szembeni ismert érzékenység esetén nem alkalmazható. Nem adható 2 hetesnél fiatalabb csikóknak. Átmenetileg kedvezőtlen tünetek jelentkezhetnek csikóknál
az előírt dózis beadásakor. Mivel csikókban a galandféreg-fertőzöttség megjelenése valószínűtlen
2 hónapos kor előtt, a 2 hónapos kor alatti csikókat nem szükséges kezelni.
Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás: a vemhesség és laktáció ideje alatt biztonságosan alkalmazható.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: a készítménnyel emberi fogyasztásra tejet termelő lovak
nem kezelhetők. Nem adható 35 napon belül húselőállítás céljából vágásra szánt lónak.
Mellékhatások: nagyon ritkán a kezelés után fellépő kólikás tünetekről, hasmenésről és étvágytalanságról számoltak be, különösen erős féregfertőzöttség esetén. Nagyon ritkán allergiás tünetek
– például nyálzás, nyelvödéma, csalánkiütés, tachikardia, a nyálkahártyák vérbősége és bőr alatti
ödéma – alakultak ki a készítmény alkalmazását követően. Ezen tünetek jelentkezése esetén állatorvoshoz kell fordulni.
Rezisztencia:
nem ismert, hogy kialakult volna már rezisztencia prazikvantellel szemben.
Figyelmeztetés a felhasználásnál:
alkalmazás után alaposan kezet kell mosni. A készítmény alkalmazása közben enni, inni és dohányozni tilos. Kerülni kell a készítmény szemmel történő érintkezését, mivel a készítmény szemirritációt okozhat.
Környezetre kifejtett hatás:
a trágya élővilágára gyakorolt káros hatás lehetősége miatt – mivel nem állnak rendelkezésre adatok a prazikvantel környezeti hatásáról – a készítmény beadása után 3 napon át a kezelt állatokat
nem szabad kiengedni a legelőre. Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe,
sem a háztartási hulladékba. A kezelés után a kezelő állatorvos útmutatásai alapján kell megsemmisíteni a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket – a környezet védelme
érdekében.
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Hazai készítmények:
GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY

HATÓANYAG

Equimax A.U.V. gél szájon át lovaknak

18.7 mg/g ivermektin + 140.3 mg/g prazikvantel

Equimax Tabs 150 mg / 20 mg rágótabletta
lovaknak A.U.V.

20 mg/tabletta ivermektin + 150 mg/tabletta
prazikvantel

Eqvalan Duo belsőleges paszta A.U.V.

15,5 mg/g ivermektin + 77,5 mg/g prazikvantel

Noromectin Prazikvantel Duo 18,7 mg/g
+140,3 mg/g belsőleges paszta lovaknak
A.U.V.
Equest Pramox 19,5 mg/g+121,7 mg/g
oral gél A.U.V.

18,7 mg/g ivermektin + 140,3 mg/g prazikvantel
19,5 mg/g moxidektin + 121,7 mg/g prazikvantel

Fajok, melyek ellen hatásosak:
az egyes termékekhez tartozó részletes leírás az ivermektin és moxidektin jellemzésénél található.

4. Makrociklikus laktonok gyógyszercsoport
Legismertebb vegyületek:
ivermektin, moxidektin
Egyszeri általános adagja lónak:
0,2 mg ivermektin/ttkg. 0,4 mg moxidektin/ttkg.
Hatásmechanizmus:
•
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

moxidektin: a parazitákat idegrendszerükön hatva bénítja és öli meg.
ivermektin: az egyik legelterjedtebben használt féreghajtó hatóanyag, egyben 			
a legerősebb hatású is (a többi szerhez képest ennek mintegy 10%-os koncentrációját 		
alkalmazzák). A galandférgeken kívül minden más ellen hatásos. A fonálférgek 			
idegrendszerében és izomzatában található egyes ioncsatornákat blokkoló hatóanyaga 		
miatt „ernyedt bénulás” alakul ki a férgekben. Az ivermektin másfajta felhasználása is 		
ismert. Rovarölő hatású, és egyes, bőrön élősködő szervezet ellen is hatásos (tetű, bolha, 		
a nyári vérzést és a bőrvérzést okozó fajok lárvái, de a humán gyógyászatban bizonyos 		
bőrgyulladást okozó kártevők ellen is bevetik). A bevitt mennyiség kb. 60%-a szájon át 		
adva gyorsan felszívódik. A plazmában a felezési ideje megközelítőleg 12 óra, és a 			
vérben a fehérjékhez való kötődése igen nagy mértékű (93%). A májban metabolizálódik, 		
és a metabolitok napokon át ürülnek a bélsárban (a vizeletben a kiválasztódás minimális). 		
A szervezetben legnagyobb koncentrációban a májban és a zsírszövetben található, 		
a központi idegrendszerbe gyakorlatilag nem jut be.
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Javallatok – általánosságban:
galandférgeken kívül minden más ellen hatásos. Nagy strongylidák (kifejlett és arteriális/szöveti lárvák), kis strongylidák (kifejlett és L4 lárva, beleértve a benzimidazol-rezisztens törzseket), hegyesfarkú férgek (kifejlett és L4 lárva), orsóférgek (kifejlett), gyomor- és bélférgek (kifejlett), nagyszájú
gyomorférgek (kifejlett), törpe fonálférgek (kifejlett), mikrofiláriák, gyomorbagócslárvák, tüdőférgek (kifejlett és L4 lárva).
Ellenjavallat:
a hatóanyaggal szembeni ismert érzékenység esetén nem alkalmazható.
•
		
		
•
		
		
		

moxidektin: 6,5 hónaposnál fiatalabb csikóknak nem adható. Káros hatást gyakorol 		
a kutyákra és macskákra, ha a kinyomott gélt megeszik, vagy a használt injektorhoz 		
hozzájutnak. A GABA-agonisták (pl. egyes nyugtatók) hatását fokozza a moxidektin.
ivermektin: nem alkalmazható 2 hetesnél fiatalabb csikóknál. Az ivermektin fokozza 		
a GABA-agonisták hatását. Mivel az ivermektin erősen kötődik a plazmafehérjékhez, 		
különös gonddal kell eljárni a beteg, lesoványodott állatok, illetve a takarmányozáshoz 		
kapcsolódóan kialakuló alacsony plazmaprotein-szintű lovak esetén.

Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás: a készítmény a vemhesség vagy a laktáció bármely szakaszában biztonságosan alkalmazható.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: nem adható 35 napon belül húselőállítás céljából vágásra szánt lónak. A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tejet termelő kancáknak nem
engedélyezett.
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók: más ektoparazitikummal egyidejűleg nem
alkalmazható.
Inkompatibilitások:
kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.
Mellékhatások:
1.
			
			
			
			
2.
			
			
			

moxidektin: esetenként a száj fájdalmassága, az alsó ajak petyhüdtsége és a pofa 		
duzzadtsága, fokozott nyálzás és étvágytalanság figyelhető meg. Ritka esetben ataxiát és
nagyon ritka esetben levertséget figyeltek meg. Ezek a nemkívánatos hatások átmenetiek,
és maguktól megszűnnek. Nagymértékű fertőzöttség esetén az elpusztult paraziták 		
kiürülése a kezelt állatnál mérsékelt, átmeneti kólikát, illetve laza bélsarat okozhat.
ivermektin: néhány lóban az Onchocerca mikrofiláriák által okozott súlyos fertőzésben 		
a kezelést követően ödéma és viszketés fordult elő, ami feltételezhetően a 			
nagyszámú mikrofilária elpusztulásának a következménye. Ezek a tünetek néhány 		
napon belül megszűnnek, de célszerű tüneti kezelést végezni.

Figyelmeztetés a felhasználásnál:
mindkét vegyület szem- és bőrizgató hatású, a bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhatnak. Alkalmazásukkor védőkesztyű használata javasolt. A kezelést követően meg kell mosni a kezet és a
féreghajtóval szennyezett bőrterületeket. A kezelés során nem szabad dohányozni, enni és inni.
Környezetre kifejtett hatás:
Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem élővízbe, sem a szennyvízbe, sem a háztartási
hulladékba.
•
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		

moxidektin: lassan bomlik le (=nagyon Perzisztens) és az élőlényekben könnyen 			
felhalmozódik (=Bioakkumulatív), emellett mérgező (=Toxikus), vagyis PBT-anyag. Ezért a 		
moxidektin környezetbe jutását (expozícióját) a lehető legkisebb mértékre kell korlátozni! 		
A kezelést csak szükség esetén szabad alkalmazni, és a bélsárban lévő peték számának 		
vagy a parazitafertőzésnek az állat és/vagy az állomány szintjén való kockázatának elemzésén
kell alapulnia. A moxidektin felszíni vizekbe való kibocsátásának csökkentése érdekében 		
a kezelt állatoknak nem szabad a felszíni vizekkel érintkezniük a kezelést követő első héten.
A többi makrociklikus laktonhoz hasonlóan a moxidektin potenciálisan kedvezőtlen 		
hatású a nem célállat fajokra, különösen a vízi élőlényekre és a trágyafaunára.
ivermektin: macskák, kutyák, különösen collie-k, skót juhász, óangol juhászkutyák, bobtail,
illetve rokon fajtáik és ezek keverékei, valamint a vízi és szárazföldi teknősök súlyos 		
károsodást szenvedhetnek a készítmény ivermektin-koncentrációjától, ha az állatok 		
a kifolyt pasztát lenyelik, vagy ha hozzájutnak a használt fecskendőkhöz. 				
Az ivermektin-mérgezés megelőzése érdekében nem szabad megengedni, hogy a kutya 		
vagy macska lenyelje a készítményt, vagy érintkezzen annak használt csomagolóanyagával!
trágya: a kezelt állatok által a legelőkre kiürített, moxidektint tartalmazó bélsár átmenetileg
csökkentheti a trágyát fogyasztó élőlények számát. A lovaknak a készítménnyel való 		
kezelését követően a trágyabogarakra és trágyalegyekre potenciálisan toxikus szintű 		
moxidektin ürülhet egy hétnél hosszabb időtartamon keresztül, és csökkentheti 			
a trágyafauna létszámát. Egyes ganajtúró bogarak, ritka denevér- és madárfajok eltűnését		
is a moxidektin és ivermektin felhasználásához kötik. Amennyiben vízbe kerül a hatóanyag
(pl. növényvédelemben mint rovarölő, vagy a kezelt lovak trágyája révén), akkor 			
a teknősökre, egyes halakra is mérgező hatást fejt ki.

Rezisztencia:
kis strongylida lárvákban kezdődő, hegyesfarkú és orsóférgekben széles körű (>80%) rezisztencia
alakult ki a makrociklikus laktonokkal szemben.
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Hazai készítmények:
GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY
CP-Ivermectin 12 mg/g belsőleges paszta
lovak részére A.U.V.
Ecomectin 18,7 mg/g belsőleges paszta
lovak részére A.U.V.
Equimax A.U.V. gél szájon át lovaknak
Equimax Tabs 150 mg/20 mg rágótabletta
lovaknak A.U.V.
Eqvalan Duo belsőleges paszta A.U.V.
Eraquell Tabs 20 mg rágótabletta lovaknak
A.U.V.
Noromectin paszta lovaknak A.U.V.
Noromectin Prazikvantel Duo18,7 mg/g
+140,3 mg/g belsőleges paszta lovaknak
A.U.V.
Equest Pramox 19,5 mg/g+121,7 mg/g
oral gél A.U.V.

Az Ecomectin készítmény javallatai:
HATÓANYAG
12,0 mg/g ivermektin
18,7 mg/g ivermektin
18.7 mg/g ivermektin + 140.3 mg/g prazikvantel
20 mg/tabletta ivermektin + 150 mg/tabletta
prazikvantel
15,5 mg/g ivermektin + 77,5 mg/g prazikvantel
20 mg/tabletta ivermektin

18,7 mg/g ivermektin + 140,3 mg/g prazikvantel
19,5 mg/g moxidektin + 121,7 mg/g prazikvantel

A CP-Ivermectin készítmény javallatai:
Nagy strongylidák: S. vulgaris (kifejlett és arteriális lárva); S. edentatus (kifejlett és 			
szöveti lárva), S. equinus (kifejlett)
Kis strongylidák (kifejlett és L4 lárva, beleértve a benzimidazol-rezisztens törzseket): 		
Coronocyclus spp., Cyathostomum spp., Cylococyclus spp., Cylicostephanus spp., 			
Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus capitatus, Parapoteriostomum spp., Petrovinema 		
spp., Poteriostomum spp., Triodontophorus spp. (kifejlett), Craterostomum acuticaudatum
(kifejlett)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi (kifejlett és L4 lárva)
Orsóféreg: Parascaris equorum (kifejlett)
Gyomor- és bélféreg: Trichostrongylus axei (kifejlett)
Nagyszájú gyomorféreg: Habronema muscae (kifejlett)
Törpe fonálféreg: Strongyloides westeri (kifejlett)
Mikrofiláriák: Onchocerca sp. microfilariae (lárva)
Kétszárnyúak, gyomorbagócslárva: Gasterophilus spp. (valamennyi lárva)
Tüdőféreg: Dictyocaulus arnfieldi (kifejlett és L4 lárva)
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Nagy strongylidák: Strongylus vulgaris (kifejlett, arteriális L4 lárva), S. edentatus 			
(kifejlett és szöveti L4 lárva), S. equinus (kifejlett)
Kis strongylidák (kifejlett és L4 lárva, beleértve a benzimidazol-rezisztens törzseket): 		
Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicodontophorus spp., Cylicostephanus spp., 		
Gyalocephalus spp.
Orsóféreg: Parascaris equorum (kifejlett és L4 lárva)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi (kifejlett és L4 lárva)
Mikrofiláriák: Onchocerca sp. microfilariae (lárva)
Kétszárnyúak, gyomorbagócslárva: Gasterophilus spp. (valamennyi lárva)

Az Equimax készítmény javallatai:

18,7 mg/g ivermektin

Fajok, melyek ellen hatásosak:

•
		
•
		
		
		
		
•
•
•
•
•
•
•
•

•
		
•
		
		
•
•
•
•

•
		
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy strongylidák: Strongylus vulgaris (kifejlett és arteriális lárva), S. edentatus 			
(kifejlett és szöveti lárva), S. equinus (kifejlett)
Kis strongylidák (kifejlett és L4 lárva, beleértve a benzimidazol-rezisztens törzseket):
Triodontophorus spp. (kifejlett), Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., 				
Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp.
Orsóféreg: Parascaris equorum (kifejlett és lárva)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi (lárva)
Gyomor- és bélféreg: Trichostrongylus axei (kifejlett)
Törpe fonálféreg: Strongyloides westeri (kifejlett)
Nagyszájú gyomorféreg: Habronema spp. (kifejlett)
Mikrofiláriák: Onchocerca sp. microfilariae (lárva)
Tüdőféreg: Dictyocaulus arnfieldi (kifejlett és lárva)
Galandférgek: Anoplocephala perfoliata, A. magna, Paranoplocephala mamillana (kifejlett)
Kétszárnyúak, gyomorbagócslárva: Gasterophilus spp. (valamennyi lárva)

Az Equimax Tabs készítmény javallatai:
•
		
•
•
		
•
•
•
•
•

Nagy strongylidák: Strongylus vulgaris (kifejlett és arteriális lárva), S. edentatus 			
(kifejlett és a szöveti lárva), S. equinus (kifejlett és L4 lárva)
Kis strongylidák (kifejlett és L4 lárva, beleértve a benzimidazol-rezisztens törzseket):
Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp.,			
Triodontophorus spp. (kifejlett)
Orsóféreg: Parascaris equorum (kifejlett és lárva)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi (kifejlett és lárva)
Gyomor- és bélféreg: Trichostrongylus axei (kifejlett)
Galandférgek: Anoplocephala perfoliata, A. magna, Paranoplocephala mamillana (kifejlett)
Kétszárnyúak, gyomorbagócslárva: Gasterophilus spp. (valamennyi lárva)
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Az Eqvalan Duo készítmény javallatai:
•
		
•
		
		
		
		
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy strongylidák: Strongylus vulgaris (kifejlett és arteriális lárva), S. edentatus 			
(kifejlett és szöveti lárva), S. equinus (kifejlett)
Kis strongylidák (kifejlett és L4 lárva, beleértve a benzimidazol-rezisztens törzseket): 		
Coronocyclus coronatus, C. labiatus, C. labratus, Cyathostomum catinatum, C. pateratum, 		
Cylicocyclus ashworthi, C. elongatus, C. insigne, C. leptostomum, C. nassatus, 			
Cylicodontophorus bicornatus, Cylicostephanus calicatus, C. goldi, C. longibursatus, 		
C. minutes, Parapoteriostomum mettami, Petrovinema poculatum, Poteriostomum spp., 		
Triodontophorus brevicauda, T. serratus (kifejlett), Craterostomum acuticaudatum (kifejlett)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi ((kifejlett és lárva)
Orsóféreg: Parascaris equorum (kifejlett és lárva)
Gyomor- és bélféreg: Trichostrongylus axei (kifejlett)
Mikrofiláriák: Onchocerca sp. microfilariae (lárva)
Törpe fonálféreg: Strongyloides westeri (kifejlett)
Nagyszájú gyomorféreg: Habronema muscae (kifejlett)
Tüdőféreg: Dictyocaulus arnfieldi (kifejlett és lárva)
Kétszárnyúak, gyomorbagócslárva: Gasterophilus spp. (valamennyi lárva)
Galandférgek: Anoplocephala perfoliata, A. magna. (kifejlett)

Az Eraquell Tabs készítmény javallatai:
•
		
•
		
•
•
•
•

Nagy strongylidák: Strongylus vulgaris (kifejlett és arteriális lárva), S. edentatus 			
(kifejlett és szöveti lárva), S. equinus (kifejlett)
Kis strongylidák: (kifejlett és L4 lárva): Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., 			
Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp., Triodontophorus spp. (kifejlett féreg)
Orsóféreg: Parascaris equorum (kifejlett és lárva)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi (kifejlett és lárva)
Gyomor- és bélféreg: Trichostrongylus axei (kifejlett)
Kétszárnyúak, gyomorbagócslárva: Gasterophilus spp. (valamennyi lárva)

A Noromectin készítmény javallatai:
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•

Nagy strongylida fajok: Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus (kifejlett és lárva)
Kis strongylida fajok: Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., 			
Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp., Triodontophorus spp. (kifejlett alakok)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi (kifejlett és lárva)
Gyomor- és bélféreg: Trichostrongylus axei (kifejlett)
Nagyszájú gyomorféreg: Habronema muscae (kifejlett)
Törpe fonálféreg: Strongyloides westeri (kifejlett)
Tüdőféreg: Dictyocaulus arnfieldi (kifejlett és lárva)
Mikrofiláriák: Onchocerca sp. microfilariae (lárva)
Kétszárnyúak, gyomorbagócslárva: Gasterophilus spp. (valamennyi lárva)
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A Noromectin Prazikvantel készítmény javallatai:
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagy strongylidák: Strongylus vulgaris (kifejlett és arteriális lárva), S. edentatus 			
(kifejlett és szöveti lárva), S. equinus (kifejlett)
Kis strongylidák (kifejlett és L4 lárva): Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., 			
Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp.
Orsóféreg: Parascaris equorum (kifejlett és lárva)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi (kifejlett és lárva)
Törpe fonálféreg: Strongyloides westeri (kifejlett)
Nagyszájú gyomorféreg: Habronema spp. (kifejlett)
Gyomor- és bélféreg: Trichostrongylus axei (kifejlett)
Mikrofiláriák: Onchocerca sp. microfilariae (lárva)
Tüdőféreg: Dictyocaulus arnfieldi (kifejlett és lárva)
Kétszárnyúak, gyomorbagócslárva: Gasterophilus spp. (valamennyi lárva)
Galandférgek: Anoplocephala perfoliata, A. magna, Paranoplocephala mamillana (kifejlett)

Az Equest Pramox készítmény javallatai:
•
•
		
		
•
•
•
•
•
•
•

Nagy strongylidák: Strongylus vulgaris és S. edentatus (kifejlett)
Kis strongylidák: (kifejlett és L4 lárva): Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., 			
Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus spp., Gyalocephalus spp., 					
Triodontophorus brevicauda (kifejlett), T. serratus (kifejlett), T. tenuicollis (kifejlett)
Orsóféreg: Parascaris equorum (kifejlett)
Hegyesfarkú féreg: Oxyuris equi (kifejlett)
Nagyszájú gyomorféreg: Habronema muscae (kifejlett)
Törpe fonálféreg: Strongyloides westeri (kifejlett)
Gyomor- és bélféreg: Trichostrongylus axei (kifejlett)
Kétszárnyúak, gyomorbagócslárva: Gasterophilus spp. (valamennyi lárva)
Galandférgek: Anoplocephala perfoliata, A. magna, Paranoplocephala mammillana (kifejlett)

A peték újbóli ürítésének ideje kis strongylidák esetében 90 nap. A készítmény hatékony a kis strongylidáknak a bélnyálkahártyában (fejlődő) L4 stádiumú lárvái ellen. A készítmény a kezelés után 8
héten át gátolja a korai hypobiotikus stádiumban, az L3 stádiumban levő kis strongylidák fejlődését.

Alternatív féreghajtók
Az alternatív féreghajtókat az AAEP-ajánlás nagyon szigorúan ítéli meg, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre egyetlen, féreghajtásra alkalmas, tudományosan kellően alátámasztott bizonyítékokon
alapuló gyógynövényalapú készítmény sem. Ennek ellenére a tradicionális gyógyászat és a népi
orvoslás tapasztalatai számos lehetőséget rejtenek magukban.
Napjainkban is zajlanak gyógynövények antiparazitikus (féregellenes) hatását vizsgáló kutatások,
nem eredménytelenül. A jövő azonban valószínűleg a hatóanyagok kivonása és esetleges átalakítása lesz, mintsem a természetes állapotú növények direkt felhasználása, ami azt jelenti, hogy pon-
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tosan dozírozható, gyors és hatékony alkalmazást lehetővé tevő növényi gyógyszerek kerülhetnek
idővel forgalomba.
Jelenleg nincs értelme a gyógynövényes készítmények hatásosságát a féreghajtó szerekhez hasonlóan megítélni, mivel olyan mértékű létszámcsökkentésre, ami féregirtásnak nevezhető, nem alkalmasak. Ugyanakkor lehetséges, hogy éppen ez az „Élni és élni hagyni elv” lehet a jövőben a kulcs
a rezisztencia további terjedésének elkerülésében. A forte erősségű gyógynövények vagy mérgező növények (pl. gilisztaűző varádics, Tanacetum vulgare) terápiás spektruma annyira szűk, hogy
alkalmazásuk könnyen mérgezést idézhet elő pontatlan dozírozás esetében. Ezek felhasználása
lovaknak tilos!
A biztonságosan alkalmazható, közepes hatáserősségű (mite) gyógynövény drogok legfeljebb parazitakontroll céllal, minden esetben az állatorvosi gyógyszeres megelőzés és kezelés kiegészítésére alkalmazhatók, például a tavaszi és őszi féreghajtó kezelések között. A naponta végzett féreghajtás áll legközelebb a ló legelő életmódjához, emiatt a ló naponta kaphat a féregellenes hatással
rendelkező gyógynövényekből.

VI. Függelékek
1. Függelék – Lovakra engedélyezett magyar féreghajtó gyógyszerek
– kiszerelés, adagolás, felhasználási idő
Az alábbi táblázat tartalmazza az összes, Magyarországon jelenleg lovak számára engedélyezett
féreghajtó terméket (a NÉBIH adatbázisa alapján, 2021.12. 02-i állapot)

Hazai gyógyhatású készítmény:
GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNY
FitoCavallo&FitoCanini DEVOR gyógynövénykeverék lovak és kutyák részére
1656/2/NM/2020 NÉBIH ÁTI
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HATÓANYAG
Citromfű, borsmentalevél, izsópfű, kerti kakukkfű,
diófalevél, fehérürömfű, bojtorjángyökér, héj nélküli tökmag, ánizsmag, fűszerkömény, fokhagyma, komlóvirág.
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FELHASZNÁLHATÓSÁGI
IDŐTARTAM

KÉSZÍTMÉNY

ADAGOLÁS

CP-Ivermectin 12 mg/g belsőleges paszta lovak
részére A.U.V.
Gyártó: CP-Pharma GmbH, Németország. Forgalombahozatali engedély jogosultja: Medicus Partner Kft.
Hatóanyag: 12,0 mg/g ivermektin

1,6g paszta/100 ttkg.
A 10g-os fecskendő egy
600 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.
A 13,3g-os fecskendő egy
800 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.

A közvetlen csomagolás
első felbontása után
felhasználható:
8 hétig.

Ecomectin 18,7 mg/g belsőleges paszta lovak
részére A.U.V.
Gyártó: Battle, Hayward & Bower, Anglia vagy ACME
Drugs, Olaszország. Forgalmazó: ECO Animal Health
Europe, Írország
Hatóanyag: 18,7 mg/g ivermektin

1,07g paszta/100 ttkg.
A 6,42g-os fecskendő egy
600 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.
A 7,49g-os fecskendő egy
700 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.

Egyszer használatos
készítmény. Használat
után a fecskendőt meg
kell semmisíteni.

Equimax A.U.V. gél szájon át lovaknak
Gyártó: SOFARIMEX, Portugália vagy VIRBAC, Franciaország. Forgalombahozatali engedély jogosultja:
VIRBAC, Franciaország.
Hatóanyag: 18.7 mg/g ivermektin +
140.3 mg/g prazikvantel

1,07g paszta/100 ttkg.
A 6,42g-os fecskendő egy
600 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.
A 7,49g-os fecskendő egy
700 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.

A közvetlen csomagolás
első felbontása utáni
lejárati idő:
6 hónap.

Equimax Tabs 150 mg / 20 mg rágótabletta lovaknak A.U.V.
Gyártó és forgalombahozatali engedély jogosultja:
VIRBAC, Franciaország.
Hatóanyag: 20 mg/tabletta ivermektin + 150 mg/tabletta prazikvantel

1 tabletta/100 ttkg.
Például egy 700 ttkg-os lónak
7 tabletta az egyszeri adagja.

A közvetlen csomagolás
első felbontása után
felhasználható:
1 évig.

Eqvalan Duo belsőleges paszta A.U.V.
Gyártó és forgalombahozatali engedély jogosultja:
Boehringer Ingelheim Animal Health, Franciaország.
Hatóanyag: 15,5 mg/g ivermektin +
77,5 mg/g prazikvantel

1,29g paszta/100 ttkg.
Egy 7,74g-os fecskendő egy
600 ttkg-os lónak elegendő.

A közvetlen csomagolás
első felbontása utáni
lejárati idő:
2 év.

Eraquell Tabs 20 mg rágótabletta lovaknak A.U.V.
Gyártó és forgalombahozatali engedély jogosultja:
VIRBAC, Franciaország.
Hatóanyag: 20 mg/g ivermektin

1 tabletta/100 ttkg.
Például egy 700 ttkg-os lónak
7 tabletta az egyszeri adagja.

A közvetlen csomagolás
első felbontása után
felhasználható:
1 évig.

Noromectin paszta lovaknak A.U.V.
Gyártó: Norbrook Laboratories, Írország (egyedül).
Forgalombahozatali engedély jogosultja: Norbrook
Laboratories és Norbrook Manufacturing, Írország
Hatóanyag: 18,7mg/g ivermektin

1,07g paszta/100 ttkg.
A 7,49g-os fecskendő egy
700 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.

A közvetlen csomagolás
felbontása után a készítmény nem tárolható.

Noromectin Prazikvantel Duo18,7 mg/g
+140,3 mg/g belsőleges paszta lovaknak A.U.V.
Gyártó: Norbrook Laboratories, Írország (egyedül).
Forgalombahozatali engedély jogosultja: Norbrook
Laboratories és Norbrook Manufacturing, Írország
18,7 mg/g ivermektin + 140,3 mg/g prazikvantel

1,07 g paszta/100 ttkg.
A 7,49 g-os fecskendő egy
700 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.

A közvetlen csomagolás
első felbontása után
felhasználható:
6 hónapig.
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Equest Pramox 19,5 mg/g+121,7 mg/g oral gél
A.U.V.
Gyártó: Zoetis Manufacturing & Research, Spanyolország. Forgalombahozatali engedély jogosultja: Zoetis
Hungary Kft.
Hatóanyag: 19,5 mg/g moxidektin + 121,7 mg/g
prazikvantel

1,29 g paszta/100 ttkg.
A 14,4 g-os fecskendő egy
700 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.

A közvetlen csomagolás
első felbontása után
felhasználható:
6 hónapig.

7,5 ml szuszpenzió/100 ttkg.
Kiszerelés: 1 l (1000ml) palack.
Panacur100 mg/ml belsőleges szuszpenzió szar2-3 hetes szopós csikóknak
vasmarhák és lovak részére A.U.V.
25 ml/50 ttkg szuszpenzió az
Gyártó: Intervet Productions, Franciaország. Forgalomadag.
bahozatali engedély jogosultja: Intervet International,
Hollandia.
Hatóanyag: 100 mg/ml fenbendazol

n.a.

Panacur paszta A.U.V.
Gyártó: Intervet Productions, Franciaország. Forgalombahozatali engedély jogosultja: Intervet International,
Hollandia.
Hatóanyag: 187,5 mg/g fenbendazol

4 g paszta/100 ttkg.
A 24 g-os fecskendő egy
600 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.
2-3 hetes szopós csikók:
a 24 g-os fecskendő egy 90 kgos csikó kezelésére elegendő.

n.a.

Fenbendanin 50 mg/g belsőleges por A.U.V.
Gyártó: Vim Spectrum Sri., Románia. Forgalombahozatali engedély jogosultja: Pharma VIM Kft.
Hatóanyag: 50 mg/g fenbendazol

15 g por/100 ttkg.
A 90 g port tartalmazó tasak
egy 600 ttkg-os ló egyszeri
kezelésére elegendő.
Parascaris equorum-fertőzöttség esetén 120 g por
600 ttkg-onként.

A közvetlen csomagolás
első felbontása után
felhasználható:
6 hónap.

CP-Pyrantel 152,5 mg/g féreghajtó paszta lovak
részére (eseti engedély)
Gyártó: CP-Pharma GmbH, Németország. Forgalombahozatali engedély jogosultja: Medicus Partner Kft.
Hatóanyag: 439 mg/g pirantel-embonát (megfelel
152,2 mg pirantelnek)

4,33 g paszta/100 ttkg.
A 30,33 g-os fecskendő egy
700 kg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.
Galandféreg elleni kezelés
esetén: 8,66 g paszta/100 ttkg
az adag. A 30,33 g pasztát tartalmazó fecskendő egy
350 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.

A közvetlen csomagolás
első felbontása után
felhasználható:
1 hónapig.

Helminthex 425 mg/g féreghajtó paszta lovak
részére A.U.V. (eseti engedély)
Gyártó: Produlab Pharma BV, Hollandia. Forgalombahozatali engedély jogosultja: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.
Hatóanyag: 425,45 mg pirantel-embonát (megfelel
147,6 mg pirantelnek)

4,58 g paszta/100 ttkg.
A 27,5 g-os fecskendő egy
600 kg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.
A 32,08 g pasztát tartalmazó
adagolófecs¬kendő egy
700 ttkg-os ló egyszeri kezelésére elegendő.

A közvetlen csomagolás
első felbontása után
felhasználható:
28 napig.
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18,7 mg/g ivermektin

K, L
arteriális

K, L
szöveti

Equimax A.U.V. gél
szájon át

18.7 mg/g ivermektin
140.3 mg/g prazikvantel

K

K

K

K, L
arteriális

Equimax Tabs rágótabletta

K
20 mg/tabletta ivermektin
150 mg/tabletta prazikvantel

K

K

Eqvalan Duo paszta

15,5 mg/g ivermektin
77,5 mg/g prazikvantel

K

K

K, L4

K, L

K

K

K

Noromectin Prazikvantel 18,7 mg/g ivermektin
140,3 mg/g prazikvantel
Duo paszta

K

K

K, L4

K, L4

K, L

K

K

Equest Pramox gél
szájon át

19,5 mg/g moxidektin
121,7 mg/g prazikvantel

K

K

K, L4

K

K

K

K

Panacur belsőleges
szuszpenzió

100 mg/ml fenbendazol

Panacur paszta

187,5 mg/g fenbendazol

Fenbendanin por

50 mg/g fenbendazol

K, L4

K, L4

K, L4

K, L
szöveti

K

K

K, L4

K, L4

K, L4

K, L
arteriális

K, L
szöveti

K, L4

K

K, L4

K, L4

K, L4

K, L
arteriális

K, L
szöveti

K

K

K, L4

K, L4

K, L4

K, L4

K

K, L
arteriális

K, L
szöveti

K, L4

K, L4

K, L4

K, L4

K, L4

K

K

K

K, L4

K, L4

K, L4

K, L4

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K, L

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K, L4

K, L4

K

K

K

K

L

K

K

K

L

L

K, L4

K

K

K

L

L

K, L4

L

L

K, L4

K

L

L

K, L4

K

L

K

L

Jelmagyarázat:

K*

K

K, L4

Fasciola hepatica

K, L

K

Májmételykór

K, L4

K, L4

K

Setaria equina

K, L4

K, L4

Setariosis

K, L

K, L4

Parafilaria multipapillosa

L4

K, L4

Nyári vérzés

K, L4

K

Thelazia lacrymalis

K, L4

K, L4

Szemférgek

K, L4

K, L4

K, L4

Dictyocaulus arnfieldi

K, L4

K, L4

K

Onchocerca spp. microfilariae

K, L4

K, L4

*: galandférgek ellen 2x-es dózisban hatásos
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Lektor: Dr. Bába András

Noromectin paszta

K, L4

Parascaris equorum
K, L

K, L4

Állapot: 2021.02.20

K

K, L4

Oxyuris equi
K, L4

Poteriostomum spp.

K, L4

Petrovinema spp.

K, L

Gyalocephalus spp.

K, L4

K, L4

Forrás: NÉBIH adatbázis

K, L
szöveti

Probstmayria vivipara

Oesophagodontus robustus

Parapoteriostomum spp.

Gyalocephalus capitatus

Cylicodontophorus spp.

Cylicostephanus spp.

Cylicocyclus spp.

Cyathostomum spp.

Coronocyclus spp.

Craterostomum acuticaudatum

K, L4

K, L4

Szerkesztette: Marton Zsófia

K, L
arteriális

Helminthex paszta

K

K, L4

L4 – nem hipobiotikus, mukozális lárva állapot.

20 mg/g ivermektin

K*

K

K, L4

L – lárva állapot.;

Eraquell rágótabletta

K*

K

K, L4

K- kifejlett bélféreg;

K

Tüdőférgek

K, L
szöveti

K, L4

Mikrofiláriák

K, L
arteriális

K

Gyomorbagócs- Gasterophilus spp.
lárvák

18,7 mg/g ivermektin

K

Törpe fonálférgek Strongyloides westeri

Ecomectin paszta

439 mg/g pirantel-embonát (megfelel 152,2 mg
pirantelnek)
425,45 mg pirantel-embonát (megfelel 147,6 mg
pirantelnek)

Trichostrongylus axei

K

L

Gyomor- és
bélférgek

K, L
szöveti

L

Habronema muscae

K, L
arteriális

K, L4

Nagyszájú
gyomorférgek

12,0 mg/g ivermektin

L

Orsóférgek

CP-Ivermectin paszta

L

Hegyesfarkú
férgek

HATÓANYAG
K

K, L4

Kis strongylidák
– beleértve a benzimidazol-rezisztens törzseket

Nagy strongylidák

TERMÉKNÉV

CP-Pyrantel paszta

Triodontophorus spp.

Strongylus equinus

Strongylus edentatus

Strongylus vulgaris

Paranoplocephala mammillana

Anoplocephala magna

Anoplocephala perfoliata

Galandférgek

NAGY STRONGYLIDA

NAGY STRONGYLIDA

NAGY STRONGYLIDA

HEGYESFARKÚ FÉREG

HEGYESFARKÚ FÉREG

HEGYESFARKÚ FÉREG

ORSÓFÉREG

ORSÓFÉREG

ORSÓFÉREG

GALANDFÉREG

GALANDFÉREG

GALANDFÉREG

KIS ÉS NAGY STRONGYLIDA

KIS STRONGYLIDA

KIS STRONGYLIDA LÁRVÁK

BAGÓCSLÉGYLÁRVA

BAGÓCSLÉGYLÁRVA

BAGÓCSLÉGYLÁRVA
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