
A lépfene (más néven anthrax) 

Lakossági tájékoztató 

 

A lépfene vagy anthrax betegség általában az állatokat betegíti meg, azaz 

egyfajta zoonózis (állatról emberre is terjedő betegség). A betegség neve abból a 

megfigyelésből származik, hogy a véráramfertőzés következtében a beteg állatok 

lépe megnagyobbodik, és feketés-barnásan elszíneződik. A betegség előfordulása 

elsősorban a meleg éghajlatú országokra jellemző, és főként a kérődzőket 

(szarvasmarha, juh, kecske és ló) érinti.  

Az emberi megbetegedések általában olyan embereknél fordulnak elő, akik 

munkájuk kapcsán fertőzött állatokkal vagy állati termékekkel, állatbőrökkel, 

hússal, tejtermékekkel kerültek kapcsolatba. A spórák ugyanis megtapadhatnak 

például az állatok szőrszálain vagy bőrén, az állati termékek feldolgozása során 

szennyezhetik a termékeket, és a lenyúzott bőrön/szőrön is hosszú éveken át 

megőrzik fertőzőképességüket.  

 

A kórokozó 

Bacillus anthracis nevű baktérium. Spóra formában a baktérium igen szélsőséges 

körülmények között (kiszáradás, hideg-meleg stb.) is képes túlélni, és számára 

kedvező feltételek esetén újra megbetegedést okozni. A kórokozó méreganyagokat 

termel. A vérárammal a test minden részébe eljutva vérzéses gyulladást 

okoznak, elsősorban a tüdő, bél vagy a bőr szöveteiben. 

 

Tünetek 

A tünetek fajtája nagyban függ a fertőződés helyétől. 

- Bőrlépfene: embernél ez a leggyakoribb eset, amikor a lépfene spórái a bőr 

sérülésein keresztül jutnak a szervezetbe fertőzött állatok bőrének, szőrének, 

illetve gyapjújának feldolgozása során. Először egy piros göb keletkezik, amelyből 

később hólyag jön létre. A hólyag felfakad és sötétbarna vagy fekete pörk képződik. 

Antibiotikum kezelés mellett a betegség jól gyógyul. 

- Az embernél normál körülmények között sokkal ritkább a tüdő-anthrax, amikor a 

fertőzés a spórák belélegzésével történik fertőzött állatok bőrének, szőrének, 

illetve gyapjújának feldolgozása során. A betegség kezdeti tünetei lázas 

megfázáshoz hasonlók, a magas láz és hidegrázás mellett a beteg légszomjra 

panaszkodik, majd gyors lefolyású, véres köpet ürítésével párosuló mellkasi 

gyulladás alakul ki. Ez a kórforma kezelés nélkül 1-2 nap alatt halált okoz. 



- Bél-anthrax: a fertőződés a beteg állat nyers/nem kellően hőkezelt húsának 

vagy forralatlan tejének fogyasztása útján is bekövetkezhet, tehát a kórokozó 

szájon át jut be a szervezetbe. A fertőzés kezdeti jelei: étvágytalanság, láz, 

hasfájás, majd véres hányás, illetve a bélgyulladás miatt véres széklet ürítése.  

Lépfenére kell gyanakodni, ha az említett tünetek mellett feltételezhető, hogy 

fertőzött állatokkal érintkezett. 

A kórokozó emberről - emberre nem terjed. 

Kezelés, megelőzés, oltások 

A kezelés során, amelyet a lehető leghamarabb el kell kezdeni, antibiotikumot 

adnak a betegeknek, akiket csak a betegség súlyos szövődményeinek veszélye 

miatt kezelnek kórházban, egyébként a környezetükre nem veszélyesek. A beteg 

ellátása során a fertőző betegségeknél szokásos higiénés szabályokat be kell 

tartani.  

Az elsődleges megelőzést szolgálják azok a hazánkban évtizedek óta működő 

állategészségügyi intézkedések, melyek révén az állatállomány mentességét 

igyekeznek fenntartani. A legelőre hajtandó állatok vakcinázása manapság is 

gyakorlat. Természetesen kerülendő bármilyen elhullott vagy beteg állattal való 

érintkezés. 

Az emberek számára kifejlesztett, törzskönyvezett oltóanyag a mellékhatások és 

kockázatok, valamint a ritka előfordulás miatt sem Magyarországon, sem más 

európai országban nincs forgalomban.  

Az időben felfedezett lépfene antibiotikum kezeléssel jól gyógyítható, ezért 

fontos, hogy aki a betegség tüneteit észleli magán/állatán, mihamarabb 

forduljon orvoshoz/állatorvoshoz! 

 

További információk: 

http://www.oek.hu/oek.web?nid=149&pid=1 

https://www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek 
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