Egy apró atka, mely nagy viszketést okoz - avagy
a rühességről
Szinonimák: rühesség, rühatka fertőzés, scabies (ejtsd: szkábiesz)

A betegség lényege:
A rühességet egy apró parazita atka (néven nevezve Acarus siro
varius hominis, régi nevén Sarcoptes scabiei) okozza. A kórokozó szabad
szemmel nem, nagyító illetve mikroszkóp alatt látható. A
megtermékenyített nőstény atka befúrja magát a bőr legfelső rétegébe, a
hámrétegbe. Ott azután 1-2 cm-es alagutat fúr magának, és ebbe az
úgynevezett járatba rakja a petéit. A nőstény néhány hét alatt elpusztul, de
lerakott petékből körülbelül három hét alatt kikelnek a lárvák, kifejlődnek
és tovább szaporodnak. Az erősen viszkető tünetekért nem közvetlenül az
atka, hanem az ellene és ürüléke ellen kialakult allergiás reakció a felelős.
A rühatkák magukkal a hámsejtekkel táplálkoznak. (Csakúgy, mint a
szintén erősen allergizáló házipor-atkák, melyek azonban nem képesek
behatolni az emberi bőrbe, így kénytelenek beérni az emberről lehullott
/lehámló/ hámsejtekkel.)
A fertőzés során a rühatkák a vékonyabb bőrterületeket részesítik
előnyben, ahová könnyebben befúrják magukat, úgymint az ujjak közötti
területek, az emlőbimbó udvara, a nemi szervek és környéke, csukló- és
bokatáj, a hajlatok és a köldök bőre. Az arc és a fejbőr zsírosabb bőre
általában megkímélt.

Terjedés:
A rühatkafertőzés közvetlen érintkezéssel emberről emberre
terjed. A ruházat, az ágynemű és más közös textil tárgy is közvetítheti,
amennyiben azt 2-3 napon belül közösen és tartósan használták. Az atka

táplálék híján 3-4 nap alatt elpusztul, ezért az ennyi ideig használaton kívül
helyezett tárgyak már nem terjesztik a fertőzést. Az atka „nem ugrik”, időre
van szüksége arra, hogy a bőrbe fúrja magát. Ezért a szokásos emberi
érintkezéssel (kézfogás, puszi) a fertőzés nem terjed, ehhez tartósabb
érintkezés
szükséges
(pl.
családtagok
együttélése,
közvetlen
testkontaktussal járó sport /pl. birkózás/, szexuális aktus).
Fontos megemlíteni, hogy tekintettel a gyermekek vékonyabb
hámrétegére, illetve a gyermekkorban jellemző szorosabb testkontaktusra
a fertőzés gyermekközösségekben könnyen terjed (hasonlóan a szintén
parazitás fejtetvességhez).
Időskorban a bőr elvékonyodása, az ellenálló képesség csökkenése is
könnyebbé teszi a fertőződést, ezért gyakrabban találkozhatunk
rühességgel idősek otthonában, időseket tartósan ápoló kórházi
osztályokon.
A betegség a legjobb higiénéjű embereket is megfertőzheti. A
hajléktalanság sajnálatos terjedésével a kórokozó könnyen bekerülhet
kórházi osztályokra, vagy akár megbújhat a tömegközlekedési eszközök a
plüss üléshuzatában, gócpontját képezve ezzel további fertőzéseknek.
Az állatról emberre való terjedés igen ritka, ugyanis az állat csak
hordozza az emberi rühatkát, nem betegszik meg tőle, az állat szőrében,
hasonlóan a textíliákhoz, az atka csak 3-4 napig életképes.
A tünetek lappangási ideje viszonylag hosszú, 2-6 hét, néha több
is lehet.

Tünetek:
A rühatka fertőzés tüneteinek lappangási ideje viszonylag hosszú,
2-6 hét, néha több is lehet. Ennek részben az az oka, hogy a fertőzést
követően a petékből a lárvák csak néhány hét alatt kelnek ki. Másrészt
maga a rühatka-fertőzés nem okoz feltűnő bőrtüneteket, a nőstény által
fúrt járat szabad szemmel általában nem látható. A bőrben tartózkodó
élősködőkre, illetve azok ürülékére viszont a szervezet fokozatosan
érzékennyé, allergiássá válik, ez az allergiás reakció felelős a tünetekért.
A fertőzés legjellemzőbb tünete a kifejezett viszketés, mely
jellegzetesen este, ágymeleg hatására igen hevessé fokozódik. Ennek oka,
hogy ilyenkor az atkák elkezdenek vándorolni a járatokban. A látható
bőrtünetek általában a vékony hámmal fedett, vagy tartós nyomásnak
kitett bőrterületeken jelennek meg, apró vöröses pontszerű kiütések
formájában, melyeket a páciens az erős viszketés miatt hamar elvakar, így
azok teteje pörkössé válik.

Tartósan fennálló fertőzés elszórtan, főként a hajlatokban barnásvörös, kb.
fél cm-es, bőr alatti csomókat hoz létre. Az atkák a zsírosabb arc- és
fejbőrt kerülik, de ritkán, főleg nedves klímájú területről érkező beteg,
illetve kisgyermek és csecsemő esetén a fejbőr is fertőzött lehet. Jó
higiénéjű és kevéssé allergizálódó pácienseknél előfordulhat, hogy csak az
esténként fokozódó viszketés hívja fel a figyelmet a fertőzésre, a bőrön
látható tünetek minimálisak. Kiterjedt vagy régóta fennálló fertőzés esetén
ezzel szemben az egész testfelszínt boríthatják elszórt, viszkető, elvakart
tetejű, 1-2 mm-es kiütések.
A kivakart bőrterületek felülfertőződhetnek. Erre elsősorban
gyermekek, legyengült ellenálló-képességű betegek, illetve rossz általános
higiéné esetén kell számítani.

Különleges rühesség formák:
Csecsemő és kisdedkorban a rühesség tünetei eltérnek a
felnőttekétől. Ebben az életkorban a hámréteg még sokkal vékonyabb,
lazább szerkezetű, illetve az allergiás válaszreakciók is más formában
jelentkeznek. Jellegzetes az ujjközök mellett a tenyerek és talpak
érintettsége, azokon apró fehéres-sárga bennékű hólyagocskák
megjelenése. A felnőttekkel ellentétben nem ritka a hajas fejbőr
érintettsége is. A tünetek gyorsabban válnak kiterjedtté, akár az egész testet
ellephetik a viszkető, könnyen felülfertőződő bőrkiütések.
Gyermekeknél gyakrabban kell számolni a másodlagos, bakteriális
felülfertőződéssel is.
Speciális, súlyos forma a csökkent reakcióképességű betegen
kialakuló az úgynevezett scabies norvegica crustosa. Testszerte vaskosan
pörkösödő, váladékozó bőrtünetek, a szaruréteg kiterjedt megvastagodása
jellemzi. A bőrjelenségekben több ezer atka lehet jelen. Olyan betegeknél
fordul elő, akiknek az immunrendszere csökkent működésű, pl.
immunszupresszív gyógyszereket szedő vagy AIDS-es betegek, súlyos
alultápláltságban szenvedők. Nagyon fertőző folyamat, a környezetét
erősen veszélyezteti.
Előfordul (gyakrabban idős korban), hogy a sikeres kezelés ellenére,
amikor élő atka már nincs a bőrben, olykor a viszketés hosszasan továbbra
is fennmarad (postscabieses pruritus).

Diagnózis:
A betegség kórisméje az esetek túlnyomó többségében a látott
tünetek, illetve a panaszok alapján felállítható. Jellemző, hogy a
családban vagy a beteg környezetében lévő emberek közül másnak is
jelentkeznek hasonló panaszai. Ritkán van szükség mikroszkópos
vizsgálatra, a rühatka bőrből vagy az azt borító pörkökből való kiemelése
után, még ritkábban a bizonytalan esetekben bőrminta vételére, szövettani
elemzésére kerülhet sor.

Kezelés:
Az esetek legnagyobb részében a rühesség jól kezelhető. A kezelésben
a legelső feladat az atkák és petéik megsemmisítése. Erre a célra
különböző hatóanyag tartalmú krémek gélek illetve emulziók vannak
forgalomban, melyek közül az orvos a páciens kora, állapota, a fertőzés
súlyossága szerint választja ki és javasolja a megfelelőt.
A legelterjedtebbek a benzyl-benzoát tartalmú emulziók
(Novascabin, Linimentum scabicidum). Újabban már Magyarországon is
kapható, a külföldön már régóta alkalmazott permethrin 5%-os emulziója
(Infectoscab). Amennyiben túlérzékenység, vagy a beteg életkora (korai
csecsemőkor) miatt egyik fenti készítmény sem használható, szalicilát és
kén tartalmú kenőcs alkalmazható.
A kenőcs hatóanyagától és a páciens korától függően, azt a teljes
testfelületre, vagy az arc és hajas fejbőr kihagyásával kell alkalmazni és
bizonyos ideig (8-24 óra) folyamatosan, lemosás nélkül a bőrön hagyni. A
kezelést a fertőzés súlyosságától és a hatóanyagtól függően 1-3 alkalommal
ismételni kell. A pontos kezelési utasítással az orvos látja el a beteget.
A kezelés mellékhatásaként kialakulhat bőrirritáció, ezért csecsemő
és kisdedkorban, illetve kiterjedt egyéb bőrbetegség (ekcéma,
pikkelysömör) esetén fokozott óvatosság szükséges. Csecsemő és
kisgyermek rühesség elleni kezelését lehetőleg bőrgyógyászatban jártas
gyermekgyógyász, vagy gyermek-bőrgyógyász állítsa be és ellenőrizze.
Tekintettel arra, hogy az atkák textiliákban 3-4 napig életképesek
maradhatnak, a kezelés feltétlenül szükséges része a pácienssel érintkező
textiliák (ágynemű, ruházat, kárpit, egyes esetekben szőnyegpadló, autó
üléshuzat! fertőtlenítése). Minden kezelési napon tiszta ágyneműt kell
húzni, a mosható textíliákat 60 fokon kimosni, a nem moshatóakat alaposan
átvasalni. A mosással vagy vasalással nem fertőtleníthető textilneműket 4
napra el kell különíteni (pl. nejlonba zárva). A kárpitok, szőnyegpadló,
autós-ülés atkairtó készítménnyel (pl. Vape atkairtó hab) tisztíthatók.

Mivel a rühatka-fertőzés emberről-emberre terjed, és lappangási
ideje több hét is lehet, az együtt élő családtagok egyidejű kezelése
mindig szükséges függetlenül attól, hogy tünetesek-e vagy sem. Ide
értendők a rühességben szenvedővel szoros testi kontaktusba kerülő
személyek (pl. ápoló, szexuális partner) is. Rühességben szenvedő
gyermek teljes gyógyulásáig gyermekközösségbe ne menjen, illetve a
gyermekközösség védőnőjét-orvosát értesíteni kell a fertőzésről, annak
további terjedését megakadályozandó.
A rühesség belső parazitaellenes gyógyszeres kezelésére (Ivermectin)
csak igen ritkán (súlyos kiterjedt esetekben illetve immunszuprimált
betegnél) van szükség.
Kiegészítő kezelés: Az elvakart bőrtünetek felülfertőződése esetén
az orvos helyi fertőtlenítő kenőcsöket, esetleg belső antibiotikumot
rendelhet.
Mivel a rühesség tüneteit egy másodlagos, allergiás reakció okozza,
előfordul, hogy a teljes és megfelelő rühellenes kezelés után is a viszketés
és egyes tünetek (pl. a scabieses csomók) még néhány hétig fennmaradnak.
Ezek az úgynevezett maradványtünetek belsőleg antihisztamin tartalmú
gyógyszerekkel, helyileg kortikoszteroid tartalmú kenőcsökkel hatékonyan
kezelhetők. Amennyiben azonban a tünetek a fenti kezelés mellett sem
szűnnek meg, vagy a viszketés visszatér, illetve új tünetek jelentkeznek,
ismét feltétlenül orvoshoz kell fordulni, és a teljes rühatka-ellenes kezelést
meg kell ismételni.

Gyakori tévedések a rühességgel kapcsolatban
„A rühesség a rossz higiénéjű emberek betegsége”
A rühatka azon fertőzések közé tartozik, amelyet gyakorlatilag bárki
elkaphat. A fertőződés a legteljesebb testi higiénia mellett is előfordulhat
például tömegközlekedési eszközökön, gyermekintézményekben, időseket
ápoló intézményekben, felnőtteknél szoros testi kontaktus esetén (pl.
küzdősportok, masszázs, szexuális aktus). Mivel a tünetek csak a
fertőződést követően 2-6 héttel válnak észlelhetővé, a még tünetmentes
„hordozók” könnyen továbbadhatják az atkát anélkül, hogy tudnának róla.
Ennek ellenére a rühesség járványos formában szerencsére csak ritkán, a
„Terjedés” című részben felsorolt körülmények között fordul elő.

„Állattól kapott rühfertőzés”
Az emberi rüh kórokozója nem betegíti meg az állatokat, csupán néhány
napig életben maradhat a szőrzetükben. Az állatok rühességét más
atkafajok okozzák, ez utóbbiak azonban az emberben nem, vagy csak
minimális mértékben képesek elszaporodni. Ezért azután állatról emberre
terjedő rühesség csak igen ritkán alakul ki, és az a továbbiakban emberrőlemberre nem terjed.
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