
Az ember egészsége szolgálatában
Szolnok megyében előforduló emberi paraziták biológiája, megelőzési,

gyógykezelési eljárásai

Parazitának (élősködőnek) nevezzük azt az élőlényt, amely életét részben, vagy
egészében más élőlény szervezetében (endoparazita), vagy annak testfelszínén (ecto-
parazita) folytatja. A parazita által megtámadott organizmus a gazdaszervezet. A
parazita és a gazdaszervezet között fennálló biológiai viszony alapján az élősködés
fogalmában további differenciálás lehetséges.

1. Szorosabb értelemben vett (valódi) parazitizmus az a jelenség, amikor az
élősködő a gazdaszervezet sejt, szövet anyagából, vagy testnedveiből táplálkozik,
eközben akár közvetlen, akár közvetve komoly károkat okoz.

2. Kommenzalizmus fogalmába tartozik az élőlényeknek olyan kapcsolata,
amelynél a parazita a gazdaállat még fel nem dolgozott, vagy felesleges anyagaiból
táplálkozik, tehát közvetlen biológiai kártétel nem ismerhető fel. Normális körülmé-
nyek között a kapcsolat ártalmatlan, viszont a gazdaszervezet biológiai aktivitásá-
nak csökkenése, vagy a külső faktoroknak a parazitát aktiváló változása sok esetben
valódi parazitizmushoz vezet.

3. Szimbiózis két élőlénynek olyan szélsőséges életformája, amelyből mindkét
félnek jelentős haszna van, a partnerek külön-külön életképtelenek.

4. Mutualizmus alakul ki, ha a szervezetek kölcsönösen, vagy egyoldalúan hasz-
not hajtanak egymásnak, de életük szeparáltan, egymástól függetlenül is lehetséges.

A határt a felsorolt biológiai viszonylatok között rendkívül nehéz megvonni. A
kapcsolat formája függ a fejlődési stádiumtól, a parazita, vagy a gazda biológiai
aktivitásától és nem utolsó sorban az ember felfogásától.

A paraziták csoportosítása

Az endoparazita élősködők gyakorlati csoportosítása célszerűen a gazda szerve-
zetében elfoglalt életterük alapján lehetséges.

1. A bélparaziták a gazdaszervezet emésztőcsatornájában élnek, a táplálékkal a
szervezetbe bekerült szabadon élő fajokból könnyen levezethetők. Speciálisan alkal-
mazkodnak a megváltozott környezethez, fertőzésük történhet cysták útján az egy-
sejtűeknél, vagy petékkel a férgeknél, olykor lárvákkal. Az átvitel az esetek több-
ségében szennyezett élelmiszer, víz, kéz stb. útján történik.

2. A vérparaziták a vérkeringési rendszerben élősködnek, egyesek a vérplazmá-
ban (pl. Trypanosomák), mások a vörösvértestekben (pl. a malária kórokozói).

3. A szövetparaziták, vagy közvetlenül a gazdasejtekben élnek (pl. Toxoplasma,)
vagy azok felületére adszorbeálódva nyerik tápanyagaikat, illetve behatolnak a sej-
tek közé és a sejtközötti állományban károsítják gazdájukat.
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Gazdafajlagosság, fejlődés

A parazita és a gazda viszonya (gazdafajlagosság) lehet szigorúan specifikus,
az élősködő a törzsfejlődés folyamán szorosan adaptálódik valamely gazdához, élet-
feltételeit más fajokban jelenleg már nem találja meg (emberi malária, Taenia
saginata stb.).

Az euryxcn paraziták a gazdaorientáció szempontjából szélesebb spektrummal
rendelkeznek, de elterjedésük rendszerint ugyanazon családba, rendbe stb. tartozó
egyedekre szorítkozik (pl. a Trichinella átvihető valamennyi melegvérűre, de a vál-
tozó tcsthőmérsékletü gerincesek nem fertözhetők).

Lényeges biológiai eltéréseket találunk az egyes paraziták fejlődéstani viszo-
nyaiban. Egygazdás élősködőknél a fejlődés egészen az ivarérett állapotig egy és
ugyanazon gazdában történik. A gazdacserés szervezetek különböző fejlődéstani álla-
potukat más-más gazdában produkálják. A Taenia saginata (simafejű galandféreg)
lárva stádiuma (borsóka) szarvasmarhában, ritkán juhban és kecskében (köztesgazda,),
az ivarérett stádium emberen élősködik (végső gazda). A Diphyllobothrium latum
(halgalandféreg) lárvája kezdetben alsóbbrendű rákokban (Cyclops és Diaptomus),
majd innen továbbjutva főleg ragadozó halakban található (durbincs, menyhal,
csuka). E halak vagy belső szerveik nyers fogyasztása által az emberben (végső
gazda) kifejlődik az ivarérett galandféreg.

Paraziták kártétele a gazda szervezetében

Az élőlények többsége valamilyen parazitát hordoz a szervezetében. Ha az élős-
ködők száma nem nagy, vagy biológiai aktivitásuk nem kifejezett, akkor a gazda
lényegesebb kártétel nélkül elviseli jelenlétüket. Az esetek nagyobb számában a
parazita-gazda kölcsönhatás, e felfogásban értelmezhető és mint „normál parazitiz-
mus jelentkezik.

Komoly károsodás, pathológikus parazitizmus fellépéséhez szükséges a kórokozó
megfelelő virulenciája, továbbá a gazda ellenállásának hiánya. Ha e tényezők a fen-
tiek értelmében jelentkeznek a parazita kártétele lényeges, sőt a gazdára nézve halá-
los kimenetelű lehet.

1. Mechanikus hatás: a parazita kedvező életkörülmények között oly mértékben
elszaporodhat, hogy tömegével a gazda szervezetének belső üregeiben, csatornáiban
stb. elzáródásokat hozhat létre. Az orsóférgek a bélben, epevezetékben, a Bilharziák
petéi a bél és húgyhólyag hajszálereiben, a malária plasmodiumok az agy kapillá-
risaiban, a Filáriák a nyirokrendszerben stb. életveszélyes keringési akadályokat ké-
pezhetnek. Az Echinococcus tömlők a máj lebenyeire, a Cysticercus az agy szöve-
teire nyomást gyakorolva sorvadások lépnek fel.

2. A paraziták nagy számánál lényegesen jelentkezik táplálékelvonó hatásuk.
E téren nagyobb méretű élősködők okoznak igen komoly ártalmakat (galandférgek,
orsóférgek), különösen gyermekeknél számottevő a táplálékvesztesség.

3. A paraziták gazda-károsító toxinjait jelenleg még olyan konkrét formában
kimutatni nem sikerült mint pl. a baktériumoknál (Diftéria, Tetanus stb.). Minden-
esetre minden parazita termel mérgező anyagcsereterméket, amelyekkel a gazda spe-
cifikus enzimapparátusának valamely fázisát bénítani képes (Sarcocystis: sarcocystin,
Toxoplasma: toxotoxin stb.). A toxikus hatás mellett fajidegen fehérjék kiválasztá-
sával allergiás tünetek jelentkeznek (oedemák, gyulladások, csalánkiütések stb.).

Az endoparazitikus ártalmak e rövid összefoglalása világosan bizonyítja, hogy a
parazitás károsodások embernél komoly ártalmakat hoznak létre, egészségromboló
hatásukat figyelembe kell venni. A védekezés egyéni és közösségi vonatkozásban
szélesebb alapokra helyezendő. E téren óriási jelentősége van a felvilágosító munká-
nak, mert a sikeres megelőzés csakis a lakosság tudatos, aktív bevonása segítségével
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oldható meg. Ismerni kell az ellenség sebezhető pontjait, gyengéit, sikeres támadást
csak ennek birtokában remélhetünk.

Egészségügyi kormányzatunk a Közegészségügyi Járványügyi Állomások (KÖJÁL)
létrehozásával e gondolatok jegyében szervezte meg ez intézmények keretében a
parazitológiai laboratóriumokat. E laboratóriumok feladata - csak az endorapazita
jellegű ténykedést említve - széleskörű. Egyrészt diagnosztikus vizsgálatokkal a be-
küldött, tehát parazitológiailag már eleve gyanús anyag értékelése, továbbá a megye
területén szűrővizsgálatok szervezése, valamint a paraziták kártételére, gyógyítására
stb. vonatkozóan kutatómunka végzése.

A KÖJÁL parazitológiai laboratóriumának Szolnok megyében végzett több
éves munkájáról szeretnék a következőkben beszámolni. Megyénkben előforduló
parazitaférgek és egysejtűek rövid ismertetésével párhuzamosan tárgyalom a meg-
előzés, a kártétel, a gyógyszerelés kérdéseit. Hangsúlyozni kívánom, hogy csakis
azokat az élősködőket részletezem, amelyeknek megyénkben jelentősége van. A fel-
sorolás az emberben világszerte előforduló parazitáknak csak igen kis hányadát öleli
fel, de ez ismertetés keretében teljességre törekedni nem lehet, nem is célom.

Élősködő férgek okozta megbetegedések (Helminthiasisok)
Nematoda (Fonálférgek)

Enterobius vermicularis Linné /75Í, (Syn: Oxyuris vermicularis) cérnagiliszta.
Fehéres színű, két végén kihegyesedő, testfelszínén finoman gyűrűzött. A nőstények
10-12 mm hosszúságot és 0,4-0,6 mm szélességet érnek cl. (1. ábra.) A hímek mérete

1. ábra 1. ábra
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b, 3-6 mm hosszú, 0,1-0,2 mm széles, testvégük spirálisan csavarodott. Egygaz-
dás élősködő, fejlődésének valamennyi szakasza az emberben történik. Kissé nyo-
mott, színtelen, elliptikus petéi 50-60 x 20-30 mikron méretűek.

Az Enterobius elterjedése kozmopolita, nincs összefüggésben földrajzi tájegysé-
gekkel, jelentkezését egyedül a személy, illetve a közösség hygienés viszonyai szab-
ják meg. A leggyakoribb parazita, különösen gyermekek, gyermekközösségek erősen
fertőzöttek. Városi óvodák, városi általános iskolák egyszeri szűrővizsgálatra 20-40
százalékos, hasonló falusi, tanyasi gyermekközösségek 60-70 százalékos fertőzöttséget
produkálnak. Többszöri szűrővizsgálatnál a fertőzöttek száma jelentősen emelkedik.

A férgek kezdetben a vékonybélben, ivarérett állapotban a vastagbélben talál-
hatók, a nőstények - főleg éjszaka - kimásznak a végbél felszínére - olykor kínzó
viszketést okoznak - és ott rakják le petéiket. A peték a végbél felszínéről szétszó-
ródnak a környezetbe, légáramlás, söprögetés stb. útján a helyiség minden részébe
eljutnak, s ez úton még nem fertőzött személyek is parazita-hordozóvá válnak. A
fertőzött - különösen primitív hygienés viszonyok között - a kínzó viszketés ingerére
végbéltájékát vakarja, a petéket ujjaival közvetlen szájába viszi, vagy más élelmi-
szert szennyezhet. Enterobiusszal fertőzött személyek lakóhelyiségeiben, iskolák,
óvodák stb. tantermeiben a porban, padlórepedések között, falakon, kilincseken stb.
igen nagyszámú petét lehet találni. Az Enterobius ezen sajátságával magyarázható
nagyarányú elterjedése, továbbá az általa létrehozott massziv, hosszantartó fertőzött-
ség, mert egyébként az ivarérett féreg élettartama viszonylag rövid, átlagosan 5-8 hét.

Az Enterobius fertőzöttség rendkívül kellemetlen, az esetek többségében komoly
veszélyt nem rejt magában, de alkalomadtán nem lebecsülendő következményeket
eredményez. Kínzó az éjszakánként elalvás után kb. 1-2 órával jelentkező végbéltáji
viszketés, amelynek fellépte a nappali órákban is közönséges. Eredménye álmatlanság,
fáradtság, idegesség, ingerlékenység, gyermekek figyelmetlensége stb. A végbéltájékon
a vakarás következtében ekcémák keletkezhetnek, a féregnyulványba bemászó Entero-
biusok appendicitist okoznak. A paraziták a hüvelybe is behatolva vulvitist, folyást
válthatnak ki. További ártalmak gyomor és bélpanaszok, étvágytalanság, hasmenés.

Az Enterobius elleni védekezés - a gyógyszeres kezelésen kívül - kizárólag hygi-
enés úton oldható meg. Eredményes védekezést egy közösségen belül csakis a kollek-
tíva valamennyi tagjának egy időben történő kezelése, minden személyre és lakóhelyi-
ségre kiterjedő hygienés rendszabályok betartása hozhat. Elhanyagolt közösségben
egyéni védekezés lehetetlen.

A védekezés szempontjából legfontosabb a tisztaság. Naponkénti (célszerű reggel)
altesti lemosás, alsónemű rendszeres mosása, illetve reggelenként átvasalása. Gyerme-
keknél megakadályozni a végbél vakarását (zárt nadrág, körmök rövidre vágása, eset-
leg kesztyű) állandó gyakori, különösen árnyékszék használata után kézmosás. A kö-
zösség által használt helyiségek (iskolák, óvodák tantermei) padlózatának pormentes,
résmentes borítása (műanyag), ha ez nem lehetséges olajos padlózat (a parkett ebből
a szempontból nem célszerű) vizes padlómosás, vagy nedves seprés (száraz seprés
rendkívül célszerűtlen), porszívó alkalmazása. Összefoglalva, olyan padlókiképzés,
olyan takarítás, amely a peték felhalmozódását, a levegőbe történő felkeverését, más-
hol kiülepedését stb. megakadályozza.

Gyógyszeres védekezés: Piperascat tabletta, vagy szörp (hatóanyag piperasina-
dipat). Genticid, vagy Axuris tabletta (hatóanyag gentianaibolya).

Kimutatása: Esetlegesen a végbéltájékon, vagy székletekben a férgek felismerése.
Biztos a laboratóriumi vizsgálat - az ún. anorectalis kaparék vételére alkalmas tam-
ponnal - a peték mikroszkópos felismerése. A KÖJÁL parazitológiai laboratóriuma
végzi e diagnosztizálást, orvosi javaslatra a vizsgálat bármikor elvégezhető. Anorecta-
lis kaparék vételére alkalmas tampont a KÖJÁL bocsájt a beteg rendelkezésére. A
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petéket székletből csak nagyon kicsiny valószínűséggel lehet kimutatni> így e parazita
felismerésére faeces nem alkalmas.

Ascaris lumbrkoides Linné 1758 (orsógiliszta) Világszerte elterjedt, a fertőzött
emberek számát 644 millióra becsülik (Stoll 1947.). Két végén kihegyesedö, sárgás
színű, finoman gyűrűzött, a bélben élősködő féreg. (a. ábra.) A hímek mérete 10-20
x 0,5 cm, a nőstények hosszúsága 20-30 cm, szélessége 0,8 cm. A hímeknél a farki v^g
bekunkorodott. Köztes gazda nélkül terjed, a megtermékenyítlen peték elliptikusait'
(80x45 mikron), a pete héján durva, göröngyös fehérjeburok, sárgás-barnás színnel'.

Az ivarérett féreg a bélben él, a béltartalomba rakja még nem fertőzőképes
petéit, amelyek a külvilágban nedves, meleg környezetben 15-40 nap alatt fertőző-
képesekké válnak, lárválódnak. A peték fertőtlenítő szerekkel szemben eléggé ellen-
állóak. A talajról mosatlan gyümölcs, főzelék, zöldféle, ivóvíz, talajjal szennyezett kéz
stb. közvetítésével a peték az ember gyomrába, majd belébe kerülnek, a kibúvó lárvák
a vékonybél kapillárisaiba furakodnak és megkezdődik a „lárvavándorlás", amelynek
útja a következő: vékonybél kapilláris —• máj — szív —• tüdő —• tüdőhólyagocs-
kák — bronchusok —• trachea — garat (lenyelés) —> gyomor —• vékonybél, majd
kifejlődik az ivarérett féreg. A fertőzéstől kb. 9-11. napon a köpetben a lárvák kimu-
tathatók, hosszúságuk 1,2-1,5 m m -

Az általa okozott ártalom igen komoly és veszélyes. Táplálék elszívás, bélfal
átfúrás, epevezeték elzárás, máj komplikációk, a kifejlett férgek visszamásznak a gyo-
morba, nyelőcsőbe és a garaton át a gégébe jutva fulladást idéznek elő. Toxikus ártal-
makat toxinjaikkal okoznak, idegrendszeri zavarok, görcsök,, fejfájás, allergiás tünetek,
urticaria, oedema.

Gógyszeres kezelés: Piperascat tabletta, vagy szirup, Ascaricid.
Az Ascaris terjedéséhez állandó nedves, nyirkos talaj szükséges, mert a peték a

kiszáradásra nagyon érzékenyek. Hegyes-dombos vidék, kötött, nedves talaj, nyirkos
mocsaras terület melegágyai az Ascaris fertőzésnek, ha közben természetesen a fertőző
ágens is jelen van. Az előbbiek értelmében és a szűrővizsgálatok alapján Szolnok
megyében nincs Ascaris veszély. A megye valamennyi tájegységéről, különböző közös-
ségekben több ezer szűrővizsgálatot végeztünk, de Ascarist nem találtunk. A diagnosz-
tizálásra beküldött, tehát a tünetek alapján már eleve Ascaris gyanús fertőzöttek
székletében a pete több esetben kimutatható volt, számos betegnél bizonyíthatóan a
fertőzés nem Szolnok megyében történt. Az Ascaris igen elterjedt a Nyírségben, a
Dunántúlon és hegyes-dombos vidéken.

Az Ascaris terjedésének fő faktorai a következők; székletszóródás, fekáliát tar-
talmazó szennyvízzel történő locsolás, hullott gyümölcsnek, zöldfélének, konyhakerti
termékeknek stb. alapos mosás nélküli fogyasztása.

A megelőzés területén a KÖJÁL-nak óriási a jelentősége. Szennyvizet csak meg-
előző, hatékony tisztítás után szabad felhasználni öntözésre. A KÖJÁL laboratóriumi
és helyszíni vizsgálatok alapján folyamatosan ellenőrzi a szennyvíztisztítók működé-
sét, valamint a szennyvizek további felhasználását ill. sorsát. Ezzel több irányú köz-
egészségügyi feladatot tölt be, egyrészt megakadályozza a fekáliás szennyezés útján
történő fertőző betegségek fellángolását, másrészt hatékony védelmet nyújt a szenny-
vizeket befogadó természetes vizek védelméhez.

Tricburis trichiura Linné 1771 (Syn: Tricbocephalus trichiura), ostorféreg. Fehéres
színű, hosszúkás testű, a test elején szőrszerűen elvékonyodó, hátsó végén megvasta-
godó féreg. (3. ábra.) A hímek hosszúsága 30-45 mm, a nőstényeké 35-50 mm. A peték
típusosán citromalakuak, vastag, sötétbarna petehéjjal, kihegyesedö két végükön szin-
telen nyálkadugasszal. Mérete 50-56x20-25 mikron. Fertőzöttség esetén a peték -
hasonlóan az Ascarishoz - a székletben kimutathatók. Terjedési -feltételei, a fertőzés
folyamata stb. teljesen hasonlóak az Ascarishoz, azzal a különbséggel, hogy az ostor-
féreg lárvája nem végez lárvavándorlást, hanem a bélben a petéből történő JubújVgs
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Után a helyszínen alakul át ivaréretté. A jellegzetes, a talajjal összefüggő terjedési
feltételei alapján az Ascaris és Trichuris közös csoportneve: geohelminth.

A gyenge Trichuris fertőzöttség általában észrevétlen marad, a férgek masszív
betelepedése (100-1000 parazita) már igen komoly panaszokat képes előidézni. Has-
fájdalmak, hasmenés, gyomorémelygés, étvágytalanság, allergikus jelenségek, olykor
bekerülhet az appendixbe. Krónikus, masszív Trichuris fertőzöttség progressiv
hypochrom anaemiához és kachexiához vezet, mely végülis halállal végződik.

j . ábra 4- ábra

Gyógykezelése, illetve elűzése igen nehéz, mert a férgek mélyen benn ülnek a bél
nyálkahártyájában, olykor a bél redőzetét elvékonyodó feji végével átölti.

Alkalmazható tetrachloraethylen, hexylrezorcin. Hatásosabbak a fehérjebontó
enzimeket tartalmazó készítmények, Veladron, Nematolyt. Újabban kezdik alkal-
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mazní, igen jó eredménnyel biztat a Telmid (hatóanyag: dithiazaninjodíd), ez a ieg-'
biztosabb specifikuma.

A Trichuris Szolnok megyében jóval nagyobb eltérj edtségű, mint az Ascaris.
A szűrővizsgálatok alapján a megye egész területén kimutatható. Tömegesebb fertőzés
tapasztalható a Jászságban, iskolások, óvodások fertőzöttsége eléri az 5-6 százalékot.
A megye északibb területei, Tiszafüred környéke a legerősebben fertőzött, iskolások-
nál, óvodásoknál olykor a 7 százalékot is megüti. Ez a százalék szintén rendkívül
alacsony a Dunántúl és Nyírség fertőzöttségéhez képest, ahol a parazita-hordozó
egyének összehasonlíthatatlanul nagyobb értékkel szerepelnek.

Tricbinella spirális Owen, /Í35. Rendkívül veszedelmes, halált okozó, a bélben
és a szövetekben élősködő féreg. Szolnok megyében nem fordul elő (gyakori előfor-
dulása: Nyírség, Debrecen környéke, Heves megye stb.), így tárgyalását mellőzöm.

Strongyloides stercoralis, Bavay 1876. Elsősorban trópusi területeken endemikus,
de számos hazai, ül. Szolnok megyei gócos előfordulására volt példa. Fejlődése igen
bonyolult, részleteiben még sok vitatható momentummal. A Strongyloidesnek parazi-
tikus és szabadon élő változata ismeretes. (4. ábra.) A parazitikus nőstény a vékony-
bélben élősködik, mélyen befurakodva a bél nyárkahártyájába. Hosszúsága kb. 2-5
mm, parthenogenetikus úton - egyes kutatók szerint hermaphrodita (Leucart) - nem
megtermékenyített, de embriónak petéket termel, amelyekből a lárvák már a bélben
kikelnek és a széklettel ürülnek. Az ürülő, még nem fertőzőképes lárvák, vagy sza-
badon élő szexuális egyedekké, vagy fertőzőképes lárvákká alakulnak, megadva a
lehetőséget bőrön, vagy szájon át ismételt invázió létrehozására. Idővel a szexuális
nemzedék is fertőzőképes lárvákat hoz létre, amelyek aktíve az emberbe behatolnak.
A fertőzőképes lárvák az emberben szöveti parazitizmussal egybekötött lárvavándor-
lást végeznek és végül kialakul a vékonybélben a parazitikus forma.

A klinikai tünetek változóak, függésben az invázió masszivitásától. A lárvák
behatolását erős viszketés, urticária és oedema kíséri, elhanyagolt egyéneknél a vég-
bélkörnyéki széklet maradványokból a fertőzőképes lárvák a helyszínen befurakodnak'
a bőrbe és különösen éjszaka kínzó viszketést okoznak. A vándorló lárvák a tüdő
alveolusaiban vérzéses sejtbeszürődést eredményezhetnek. Egyes inváziók lefutása
latens, különösen, ha kevés számú fertőző ágens játszott szerepet annak létrehozásá-
ban. Könnyű fertőzéseknél visszatérő hasfájdalom, székletszorulás, ellenkezőleg tartós
hasmenés, láz, hányinger, esetleg lesoványodás. A lefolyás többnyire jóindulatú, de
ha a fertőzés sokáig tart, teljes kachexiás állapothoz vezethet, néha más koisípliká-
ciókkal együtt, halált okoz. . •- .; ;

Diagnózisa szempontjából legbiztosabb a frissen ürített székletben a lárvák ki-
mutatása. Több napos székletben megjelenhetnek Ancylostoma és Necator (e helyen
nem tárgyalt parazita férgek) lárvák is, amelyeknek differenciálása a Strongyloidestől
nehézségekbe ütközhet. Magyarországon az Ancylostoma és Necator nem endemikus.

A Strongyloides terjedéséhez és életfeltételeihez nélkülözhetetlen az egyenletes
meleg, nedves, páradús környezet. Ahol a közép-európai klímában a megelőzően em-
lített mikroklimatikus tényezőket lokálisan megtalálhatjuk, ott a Strongyloides féllé-
pésével számolni lehet. Hazánkban számos helyen, főleg csecsemő és gyermekottho-
nokban, szociális otthonokban, egy esetben téglagyár munkásai között stb. számos
fertőzött góc volt, illetve van. Ha ez intézmények munkamenetének valamelyik fázi-
sában (pl. szennyes ruha, pelenkák összegyűjtése, tárolása, széklet kezelés, egészség-
ügyi edények tisztántartása stb.) nem tartják meg a maximális hygienes előírásokat,
akkor az ott lokálisan kialakult trópusi illetve szubtrópusi mikroklimatikus feltételek
között (pl. szennyezett pelenkát tároló edény) a Strongyloides fejlődési láncolata/ biz-
tosított.

Magyarországi tapasztalatok alapján a Strongyloides fertőzöttség különösen
csecsemőknél, gyermekeknél komoly kórképet hoz létre, fellépte azonnali, szervezett
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beavatkozást igényel. Szolnok megyében a Szociális Otthon Tiszafüreden és a Szapár-
falun működő Állami Csecsemőotthon komoly százalékban fertőzött volt Strongyloi-
des-el. Az Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya a KÖJÁL-lal
egyetemben azonnal megindította a fertőzöttség felszámolására vonatkozó tevékeny-
ségét. A fertőzöttek lényeges többségénél a kezelés eredményeként a Strongyloides
fertőzöttek lényeges többségénél a kezelés eredményeként a Strongyloides lárvaürítés
megszűnt, továbbá a végrehajtott alapos fertőtlenítés és azt követően a bevezetett
rendszabályok biztosítják a közösséget az esetleg újból fellépő recidiva ellen.
i

Cestoidea (galandférgek)
Nagyságuk, gyakoriságuk, az általuk okozott ártalom következtében a legré-

gebben ismert bélélősködők. A galandférgek közül nálunk három gyakrabban, egy
ritkán, egy pedig kivételesen fordul elő.

A galandférgek általános testfelépítése a következő. A test elején található a fej,
amelyen a bélfalon történő tapadást szolgáló különböző morfológiájú horogkoszorúk,
szívótálcsák stb. találhatók. A fej általában igen kicsiny, gyakorlattal szabad szemmel
még éppen felismerhető (0,6-1 mm átmérőjű). A fej után egy rövid nyakrészlet, majd
az ízek következnek. A fej után közvetlen még ivaréretlen, a további ízek folyama-
tosan ivaréretté válnak, az utolsó leválik, benne megtermékenyített petesejtek. A
galandférgek hímnősek (Hermaphroditák) minden egyes szelvényben önálló nemi
apparátus található. Szervezetük erősen redukálódott (pl. emésztőcsatomájuk nincs.
Fejlődésük igen bonyolult (kivéve a Hymenolepist), méretük igen különböző, hosszú-
ságuk néhány millimétertől 10 méterig terjedhetr

Taenia saginata (Goeze 1782) (Syn: T'aeniarchynehus saginatus) simafejü galand-
féreg. Viszonylag gyakrabban előforduló, fején horogkoszorú nincs, az érett ízek
3-4-szer olyan hosszúak, mint szélesek (16-20 x 5-7 mm), a teljes féreg hosszúsága
3-10, kivételesen 12 m. (5. ábra.) Végső gazda az ember, köztesgazda szarvasmarha
ritkán kecske, juh.

Fejlődése: Az ember bélcsatornájából az ivarérett férgek végső ízei kikerülnek
a fent említett köztes gazda megeszi, (elsősorban székletszóródás terjeszti) összetett

5. ábra 6. ábra
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gyomorrendszerükben a pete bonyolult fejlődési folyamaton megy keresztül, a lárva
a bélcsatorna hajszálereibe furakodik, majd az izomzatban megtelepszik és kialakul
a borsóka. A borsóka tojásdad (4-9 x 3-7 mm), rózsás színű, hólyagszerű, benne a
fejképződménnyel. Ha a borsókás hús nem kellően főzött, vagy sütött állapotban
kerül fogyasztásra, az ember emésztőcsatornájában a borsókából kialakul az ivarérett
galandféreg. Mivel a szarvasmarha legelés közben könnyen fertőződhet Taenia petét
tartalmazó emberi fekaliával, így ez a galandféreg-faj egyik leggyakoribb (kivéve a
Hymenolepist).

Megelőzése: székletszóródás megakadályozása (rendkívül fontos a falun megfe-
lelő árnyékszék építése), valamint a vágóhidakon az állatorvosi ellenőrzés hatékony-
ságának fokozása. A fertőzés fő forrásai elsősorban magánvágások.

Szolnok megyéből a gyakoriságra vonatkozóan adatokkal szolgálni nehéz, mert
az előfordulás szórványos, statisztikailag alig értékelhető. A szolnoki KöjAL-ban
évente változó számú (5-10) eset kerül diagnosztizálás alá.

Diagnózis a barnás színű, kerekded 30-40 mikron átmérőjű peték felismerése
a székletben (a székletből a pete nem mindig mutatható ki, mert az ízekbe bezárva
ürül).

Gyógykezelés általános vonása a következő: A kezelést megelőző napon alkohol,
hús, zsírmentes diéta, hashajtás, gyógyszer beszedése, majd erőteljes hashajtás. A
gyógyszer a Taeniát bénítja, a fej a bélfalról leválik, a hashajtás az egész férget eltá-
volítja. Fontos az ürült, 48 órán át gyűjtött széklet laboratóriumi vizsgálata, annak
megállapítása céljából, hogy a fej eltávozott-e, mert ha bennmarad, 2-3 hónap múlva
az ivarérett galandféreg újból kifejlődik.

Taenia solium Linné 1758, horgosfejű galandféreg. A fejes horogkoszorú, az ízek
kb. másfél-kétszer olyan hosszúak, mint szélesek (10-14x 6-8 mm), a féreg teljes
hosszúsága 2-3 méter, ritkán 8 méter. Fejlődése azonos a simafejű galandféregnél
leírtakkal, különbség, hogy a köztes gazda sertés. Magyarországon és Közép-Európá-
ban ritka, talán azzal magyarázható, hogy a sertést jelenleg már nem legeltetik,
hanem túlnyomóan zárt ólakban tartják, így nem tud fertőződni.

Ha az ember fertőződik a Taenia solium petéjével, az emberben is kifejlődik a
borsóka, amely igen veszedelmes kórképet hoz létre, különösen ha megtelepedési
helye az agyban van.

A diagnózis, ártalom, gyógykezelés stb. megegyezik a Taenia saginataval.
Hymenolepis nana Blanchard 1891. Kis méretű galandféreg, ivarérett állapotban

3-4 cm hosszúságú, 1 mm széles. A fej 300-400 mikron, a peték kerekdedek
50-70x36-50 mikron méretűek, két vékony petehéjjal, szürkés-zöldes tónussal. Min-
den más galandféregtől megkülönböztető, hogy fejlődése egygazdás, a peték ürülés
után azonnal fertőzőképesek. Terjedése közvetlenül a fekália szétszóródásával van
összefüggésben. Igen gyakori elhanyagolt, árnyékszék nélküli, tisztasággal nem törődő,
a széklet szétszóródását elősegítő körülmények között, különösen gyermekénél.
Városban ritka, falusi gyermekek fertőzöttsége 5-10 százalék körül mozog, megfelelő
építésű árnyékszéket nélkülöző telepeknél ennél sokkal nagyobb is lehet. Gyenge,
fertőzéstünet nélküli, viszont a férgek nagy száma (500-1000) bélgyulladást, hasi
panaszokat, hasmenést idéz elő.

Kezelés: atebrin, tetrachloraethylen.
Diphyüobothrium latum Lühe 1910. (Syn: Dibotriocephalus latus), halgálandféreg.

Nálunk nagyon ritkán fordul elő, szórványosan a Mura mentén tapasztalták ezideig.
Feje lapos, kanálszerű, összhosszúsága 3-8 méter. Két köztes gazdája van, a fertőzés
nyersen fogyasztott haltól következik be. Elterjedése tengermelléki, halfogyasztó
országokra szorítkozik. Veszélyes, mert felhasználja a szervezet B12 vitamin állomá-
nyát és így anaemia jön létre. Hadifogságból hazatért katonáknál gyakran diagnosz-
tizálták.
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Echinococcus granulosus Batsch 1786 és Echinococcus multilocularis Leuckart
1863, hólyagféreg, rivókaféreg. Hosszú ideig a fent nevezett két fajt azonosnak tar-
tották, újabban beható vizsgálatokkal igazolták önálló létezésüket. A legkisebb és
egyúttal a legveszélyesebb galandféreg. Végső gazda a kutya és a róka, köztes gazda
növényevő emlősök és olykor az ember. Az ivarérett féreg 2,1-5 mm hosszúságú.
(6. ábra;)) Petéi a Taenia petéktől nem különböztethetők meg. Az ember Echinococcus
petéket kutyával történő játszás, simogatás, csókolgatás stb. alkalmával szed fel.
A petéből a vékonybélben lárva fejlődik, amely behatolva a kapillárisokba a vér-
áramtól sodorva eljut a legkülönbözőbb belső szervekhez. Első nagy szűrőállomás a
máj, második a tüdő, amely a lárvákat felfogja. A lárvák letelepedése helyén
Echinococcus hólyagok keletkeznek (felépítésüket nem részletezve), amelyek a kör-
nyező szöveteket elnyomják, degenerálják, vagy megrepedésükkel - a tömlőfolyadék
útján - anaphylaxiás shock léphet fel.

Az Echinococcus diagnózisa rendkívül nehéz, a tünetek változatosak, függnek
a tömlők számától, nagyságától, megtelepedési helyétől stb. Közvetlen diagnosztikai
kimutatásra a tüdő Echinococcosisnál van lehetőség, ha a hólyagok megrepednek,
jellegzetes morfológiai elemekből álló tartalmukat a köpetben ki lehet mutatni,
továbbá röntgenvizsgálatokkal a hólyagok felismerhetők. Segítséget nyújtanak a
szerológiai próbák, pl. az intradermalis, a precipitációs és komplement kötési reakciók.

A therápia csak sebészeti beavatkozás, késői felismerés, vagy a hólyagok nagy
száma esetén rendszerint operáihatatlan, halálos.

Megelőzés több irányú. Elsősorban kerülni a kutyákkal történő szorosabb kap-
csolatot (simogatás, csókolgatás), a kutyák férgessége esetén gyógykezelés. Megaka-
dályozni, hogy a kutyák felfalhassák a vágóhídon, vagy bárhol vágott állatok
Echinococcussal fertőzött belső szerveit, illetve betartani a rendelkezéseket, amely
szerint kutyát vágóhídon tartani tilos.

Szórványos előfordulása miatt a helyi emberi fertőzöttséget statisztikailag érté-
kelni rendkívül nehéz. A vágóhídi állatorvosi ellenőrző vizsgálatok alapján megálla-
pítható, hogy Szolnok megyében jelentős a disznó- és szarvasmarhaállomány
Echinococcussal fennálló fertőzöttsége. A fertőző ágens tehát jelen van, ez óvatos-
ságra és a hygienes előírások maximális betartására int mindenkit.

Trematoda (mételyférgek)

Ide tartozik a Fasciola hepatica (közönséges májmétely) és a Dicrocoelium
dendriticum (lándzsás métely). Juh és szarvasmaha májának epeútjaiban élősködik,
emberben nagyon ritkán fordul elő. Az emberi fertőzés fűszálak szopogatása, rágása
stb. útján történik, mivel a lárvák betokolódott, fertőzőképes állapotban itt találhatók.

Élősködő egysejtűek okozta megbetegedések (protozoonozisok)

• Az esetek többségében igen komoly ártalmakat hoznak létre - különösen trópu-
sokon -, amely a szervezetet elözönlő nagy számukkal, továbbá kiválasztott mérgező
anyagcseretermékeikkel magyarázható. A protozoonozisok terjedése egyrészt cysták,
másrészt a vegetatív alakok kontakt átvitelével, vagy ízeltlábú közvetítésével történik.

Entamoeba histolytica Schaudinn 1903, vérhas amoeba. Változatos formájú,
különböző méretű, a bélrendszerben élősködő amoeba. A vegetatív alak 10-60 mikron,
a kerekded cysta 5-23 mikron. Mikroszkópi vizsgálatkor lényeges a precíz differen-
ciális a béllumenben élő, nagyszámú, nem pathogén, kommenzalista amoebától. A
vérhas amoeba a bélrendszerben alávájt szélű fekélyeket idéz elő, de a kapillárisok
útján bármely szervben áttételek, tályogok okozója. Ez utóbbiak gyakoriak a májban,
tüdőben, agyvelőben, erős fertőrés esetén halálos kimenetelű.

Középeurópai viszonylatban az Entamocba histolytica fertőzöttség sokszor latens,

*-, 166 —



az amoebák, mint kommenzalisták élnek a bélben mindaddig, míg valamilyen tényező
a biológiai egyensúlyt meg nem bontja (pl. a szervezet ellenállóképességének csökke-
nése más betegségekkel kapcsolatban, táplálkozási zavar, megváltozott környezet, a
bél milieu alakulása stb.). Ilyen esetekben hazánkban is már számos súlyos amoebiasis
kórképet írtak le, volt amikor a lefolyás halállal végződött. Ebből következik, hogy
a tünetmentes cysta üritők egyrészt állandó veszélynek vannak kitéve, másrészt az
újabb fertőzések kiindulóforrásai lehetnek. A cysták eléggé ellenállóak, fő terjesztési
faktorok: székletszóródás, nem kellően tisztított szennyvízzel történő öntözés, szeny-
nyezett kéz, élelmiszer, ivóvíz, legyek.

Elterjedése kozmopolita egy-egy nagyobb tájegységen belül, a trópusokon gyako-
ribb, Közép-Európában ritkább. Nálunk az átlagos fertőzöttseg I-IO százalék körül
mozog, falun nagyobb százalékban jelentkezik.

Diagnózis a székletből cysták, illetve vegetatív alakok mikroszkópos kimutatása,
vagy tenyészetből vegetatív formák felismerése.

Gyógyszere számos specifikum: Yatrén, enterovioform, miiibis, resochin, emetio.
Giardia lamblia Stiles 1915 (Syn: Lamblia intéstinalis) Ostoros egysejtű

(Flagellata). Körtealakú, 8 ostora segítségével élénken mozog. A vegetatív alak
10-20 x 6-10 mikron, az elliptikus cysta 10-15 x6-io mikron. (7. ábra.) A béllumenben
élnek, a vegetatív alakok szívógödreikkel megtapadnak a bélfalon, szinte cserép-
szerűén, szorosan egymás mellett beborítják az epithel felszínét. Tevékenységükkel
lényegesen gátolják a felszívódást, továbbá mérgező anyagcseretermékeikkel a kör-
nyező szövetek ingerlését idézik elő. Tünetek: vérszegénység, hasi fájdalmak, has-
menés, fejfájás.

Diagnózis: a székletből cysták esetleg veg. alakok mikroszkópos felismerése.
Kozmopolita, mindenütt elterjedt. Szolnok megyében az óvodásoknál 10-15,

általános iskolásoknál 7-10 százalékig kimutatható. A fertőzöttek egyrésze tünet-
mentes, a cystaürítőknél kb. 20 százalékban mutathatók ki a fent említett panaszok.
Szolnok megyei tapasztalatok alapján feltétlen gondolni kell a felsorolt panaszok
esetén Giardiasira. Specifikus kezelés után (atebrin) az ártalmak gyorsan megszűn-
nek, a testsúlygyarapodása, a vörösvértestszám és haemoglobin tartalom emelkedése
megállapítható.

Trichomonas vaginalis Donné 183,7. Felfedezése óta sokáig ártalmatlan kommen-
zalistának tartották, a XIX. században ismerték fel, hogy a hüvelyben élősködő
Trichomonas az esetek többségében fluort okozhat. Átlagos nagysága 15-20 mikron,

7. ábra 8. ábra
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á diagnózis szempontjából szóbajöhet natív preparátum, vagy tenyésztéses vizsgálat.
A 'jelenlegi szemlélet alapján - tágabb értelemben - nemi betegségnek tekinthető,
mivel fő terjedési formája a nemi érintkezés. Átmenetileg a férfi húgycsőben is tar-
tózkodhat, így újabb fertőzés forrása illetve átvevője, folyamatos terjesztője lehet.
A Trichomonosis epidemiológiájával, gyógykezelésével a Bőr- és Nemibeteg Gon-
dozó Intézet foglalkozik.

Malária plasmodiumok

A különböző lefolyású maláriás betegségeket más-más Plasmodium-faj idézi elő
(Plasmodium vivax, maláriáé, falciparum, ovale). A megelőző századok pusztító
járványai hazánkban már teljesen megszűntek. Az Országos Közegészségügyi Intézet
Parazitológiai Osztálya - Dr. Zoltai Nándor vezetésével - a felszabadulás után

•tervszerű, tudományosan megalapozott harcot indított leküzdésére, amely állt egy-
részt a betegek állandó kezeléséből (a kórokozó felszámolása), másrészt malária
en'demikus helyeken a terjesztő végső gazda, az Anopheles (maláriás szúnyog) ki-
irtásából. Jelenleg még egy-két recidiva előfordul, friss hazai fertőzés gyakorlatilag
nincs. Mivel a szocialista egészségügyi kultúra következtében jelentősége örvende-
tesen megszűnt, tárgyalását mellőzöm.

A parazitás és természetesen minden más fertőző betegség epidemiológiája
bizonyítja azt a tényt, hogy a szocialista egészségügy intézményeinek óriási jelen-
tősége van ez ártalmak megelőzésében és leküzdésében. A folyamatok komplex
összefüggéséből következik, hogy lényeges eredményt csakis a fertőzési láncolat vala-
mennyi sebezhető pontjának koordinált támadásával érhetünk el, amely támadás
irányításában és kivitelezésében a KÖJÁL szervezetének döntő szerepe van.

Hygienes vonatkozásban a járványügyi, településegészségügyi és élelmiszer-
egészségügyi csoport szoros kooperációiban a megfelelő laboratóriumi egységekkel
ellenőrző, irányító, következőleg megelőző munkát végez, amely munkának megvaló-
sítása folyamán részese annak a hatalmas küzdelemnek, amelyet államunk folytat a
lakosság egészségügyi színvonalának emeléséért.

DR. PÁSZTOR GÉZA
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