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KÖSZÖNTŐ 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Az állatkerti állatok orvoslásában az emésztőszervi megbetegedések minden korban 

viszonylag nagy számban fordulnak, fordultak elő. Kezdetben főként azért volt ez így, mert a 

hőskorban maguk az állatkerti szakemberek is inkább csak sejtették, semmint biztosan tudták, 

hogy melyik állatot mivel is kellene etetni. De nyilván annak is komoly jelentősége van az 

ilyen megbetegedések kialakulásában, hogy a közönség etetési „mániája” folytán elképesztő 

mennyiségben kerül olyasmi az állatok tápcsatornájába, ami egyáltalán nem oda való. 

Időnként sósperec, máskor gumilabda. Máskor az egzotikus kedvencének módfelett 

örvendező gazdi felejt el utánanézni, hogy mit is kellene adni az adott jószágnak, avagy 

rosszul értelmezett állatszeretetből töm bele mindenfélét. De még ha a fenti lehetőségektől 

eltekintünk, akkor is tény, hogy az emésztőszervek jellegüknél fogva mindenkor ki vannak 

téve az élet megpróbáltatásainak. 

Természetes hát, hogy az egzotikus és állatkerti állatok emésztőszervi megbetegedései – 

és ezzel összefüggésben a takarmányozás kapcsolódó kérdései is – együttesen olyan fontos 

témakört alkotnak, hogy az ezzel kapcsolatos szakmai eszmecserét nem nélkülözhetik azok a 

hazai állatorvosok, akik nap mint nap egzotikus, illetve állatkerti állatokkal dolgoznak. 

Az, hogy erre a jeles eseményre, a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok 

Társaságának idei konferenciájára a régi hagyományoknak megfelelően Állatkertünkben 

kerülhet sor, mindenképpen büszkeséggel tölt el bennünket. Főként, mivel az előző évek 

konferenciáinak tapasztalatai alapján mindannyian tudjuk, hogy igen színvonalas programról 

van szó. Hiszen ez a konferencia az évek során megkerülhetetlen és kihagyhatatlan szakmai 

eseménnyé nőtte ki magát mindazok számára, akiket az állatorvoslás ezen területe 

Magyarországon foglalkoztat. 

A jó konferenciáknak két haszna mindenképpen szokott lenni. Egyrészt alkalmat 

teremtenek arra, hogy a szakma képviselői a levezető elnök által szigorúan megszabott 

keretek között, előadások formájában osszák meg egymással tapasztalataikat, eredményeiket. 

A másik haszon azonban az, hogy jóval kevésbé szabályozott mederben, akár egy kávészünet 

közben, ebédszünetben vagy a kapcsolódó kiránduláson sorra kerülő eszmecserék keretében 

többirányú, és mindenféle kérdést érintő szakmai kommunikációra kerülhet sor. Az egzotikus 

és állatkerti állatok orvoslásánál, ahol sokféle az állat, de fajonként kicsi az esetszám, az ilyen 

típusú információcsere jelentőségét nem lehet eléggé értékelni. 

Bízom abban, hogy a konferencia minden résztvevője, legyen akár a szakma évtizedek 

óta praktizáló „nagy öregje”, akár a téma iránt érdeklődő hallgató, tanulságosnak, hasznosnak 

és kellemesnek találja ezt a jeles szakmai eseményt: olyannak, amelyet a következő évben 

sem mulasztana el semmilyen körülmények között. 

 

 

Budapest, 2012. március 30. 

 

Dr. Persányi Miklós 

főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert 
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NUTRITIONAL DISEASES IN ZOO ANIMALS 

Schilp, Chrispijn – Bouts, Tim 

Al Wabra Wildlife Preservation, Qatar 

awwp.director@alwabra.com 

 

Although studies on nutrition and feeding of free-ranging and captive wild animal species 

provide us with important baseline values for elements like vitamins and minerals, nutritional 

diseases in zoo animals are still prevalent (Dierenfeld, 1997).  

Nutrients are often components or co-enzymes in larger metabolic processes. 

Imbalances in those processes cause histopathological changes like metaplasia of epithelial 

surfaces and tubular systems. For this reason clinical signs of nutritional diseases are often not 

very specific and clinical signs are often only clear in more chronic cases of deficiency or 

intoxication. The authors describe an overview of nutritional diseases commonly reported in 

zoo animals. 

Vitamins 

Hypo- or hypervitaminosis can cause a wide range of clinical symptoms and are mainly 

caused by nutritional errors. High levels of vitamin A are found in fruits, liver- and fat-tissue. 

A common cause of nutritional hypovitaminosis A in parrots is providing a diet of 

(sunflower) seeds, either by choice of the owner or by preference of the bird itself (Seed 

junkies). A deficiency of vitamin A is mostly associated with ocular problems like retinal 

degeneration and keratitis. Histopathological changes due to hypovitaminosis A are squamous 

metaplasia of epithelial surfaces in body orifices, viscera and ductal structures. In avian 

species these changes cause respiratory signs, beak deformities and feather changes due to 

colour changes and pruritic skin (Jones, 2007; Ritchie, et al., 1994). In rhea, oral abscesses are 

seen associated with hypovitaminosis A, as well as a decreased growth in developing young.  

It has been described in (young) crocodiles with a diet of high protein in combination 

with insufficient dietary vitamin A that gout develops due to insufficient uric acid excretion 

by the kidneys (Auriel, et al, 1995). Other reptiles show a typical overgrowth of the hard 

plates of their jaws and metaplasia in Hardian glands causing conjunctivitis (Ellen and 

Montali, 1995; Mader, 2006). 

Hypervitaminosis A is reported in domestic felids with muscle pains, hyperesthesia in 

neck and forelimbs, and with exostosis in long bones (Hayes, 1982). Robert (2003) speculated 

that hypervitaminosis A causes similar clinical signs in young cheetahs and snow leopards, 

but this was not confirmed.  

In birds hypervitaminosis A will interfere with the remodelling process of bones and is 

seen as thickening of the metaphyses (Ritchie et al, 1994).  

Thiamine (Vitamin B1), needed in catabolic processes, can be split by thiaminases 

(present in some plants, raw fish, shell fish or in the rumen produced by bacteria). Thiamine 

deficiency causes neurological disorders like ataxia, convulsions and opisthotonus in non-

ruminant species and polioencephalomalacia, blindness, wandering and disorientation in 

ruminants (Saunders, 2002). It has been reported in several smaller mammals like foxes, mink 

and Northern river otters as Chastek’s paralysis (Aulerich, et al, 1995). These animals show 

neurological signs like incoordination and convulsions, as well as anorexia and weight loss.  

mailto:awwp.director@alwabra.com
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In birds of prey neurological signs with disorientation, together with curled-toe 

paralysis, are highly suspicious for thiamine deficiency (Allen, 1995, Cooper, 2002). 

Also Vitamin B12 deficiency is associated with neurological symptoms and causes 

demyelinising myelopathy in different animal species. Besides that vitamin B12 deficiency 

results in a lack of folic acid which is an essential factor in the synthesis of haemoglobin and 

therefore can also cause anaemia.  

In Chiroptera abnormal flying behaviour and ataxia is seen and it is possible to induce 

this with a diet of peeled fruits (Fowler, 2003). Vitamin B12 deficiency is mentioned together 

with hypovitaminosis A in Cheetah and Snow leopard as a likely cause for nutritional 

myelopathy (Fowler, 2008). 

Nutritional myopathy (white muscle disease) is most often linked to vitamin E and/or 

Selenium deficiency and often seen in herbivores. Enzootic ataxia (small ruminants) and 

rhabdomyolysis (Equids) are known diseases in domestic animals associated with this 

nutritional deficiency. Because of the high levels of active compounds in their native browse, 

Elephants and rhinoceroses are very susceptible for vitamin E deficiency and have been 

diagnosed with myopathy (Bouts and Gasthuys, 2003). In marmosets with a low Vitamin E 

blood level weight loss and anaemia is reported as well as degenerative cardiomyopathy 

(Salles, 2003). Dilated cardiomyopathy in flying foxes (Pteropus spp.) (Heard, et al, 1996) 

and several other cardiac pathologies in Western lowland gorillas (Gorilla g. gorilla) were 

also reported (Hatt and Liesegang, 2002). Two separate reports in wallabies (Macropus 

rufogriseus) describe muscle changes like hypertrophic cardiomyopathy and lesions in the 

skeleton muscles suggesting a link to vitamin E and Selenium deficiency (Braga, et al, 1995; 

Stern, 2009).  

Reptiles, particularly aquatic carnivore species, present with muscle weakness, 

incoordination or tremors due to muscle dystrophy in the hind legs (Mader, 2006). On the 

other hand, in crocodilians and snakes it results most of the time in pansteatitis and fat 

necrosis, known as “yellow fat disease” (Dierenfeld, 1996; Bouts and Gasthuys, 2003). 

Animals are lethargic, have a loss of appetite and you will find a hard tail as a result of 

steatitis (Mader, 2006). 

 

Nutritional Metabolic Bone Disease (MBD), or Nutritional osteodystrophy, is a result of 

a secondary hyperparathyroidism caused by an imbalance in the calcium-homeostasis. This 

involves a complex process in the intestine, kidneys and bone-cortex to balance calcium, 

phosphate and Vitamin D3 (tocholecalciferol). An all-meat diet in birds of prey will cause an 

inverted Ca:P-ratio (Cooper, 2002). A variety of bone-pathologies has been observed both in 

young (rickets) and adult animals (osteomalacia).  

Clinical symptoms among others are pathological fractures of long bones, 

malformations of beaks in birds (Ritchie, 2003; Harrison, 2008) and jaws in mammals (rubber 

jaw), muscle tremors in reptiles (Mader, 2006) and an increase of renal calculi in Mustelidae 

(Fowler, et al, 2008). Malformations can occur in the plastron and carapace of chelonians 

(Mader, 2006).  

Trace elements and other nutrients 

The absorption of trace elements is influenced by each other and an excessive intake of one 

can lead to a deficiency of another trace element. Furthermore, susceptibility to some 

nutritional diseases associated with spore elements like Iron, Copper and Zinc are thought to 

be influenced by evolutionary adjustments. Animal species living in a habitat where certain 

elements are rare seem to have a more efficient uptake to assure that their minimal 

requirements are met. Imbalanced zoo nutrition or the presence of nutritional factors that 
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enhance the uptake of these elements (vitamin C enhances the uptake of iron) can then cause 

an overload or intoxication. 

Hemosiderosis (iron-storage disease) is suspected to have developed this way in several 

species of Lemurs (the most in black lemurs (Eulemur macaco) and the least in ring-tailed 

lemurs (Lemur catta) (AZA PTAG, 2003; BANR, 2003), carnivores (leopard and cheetah), 

some bird species (mainly frugivorous birds, like Bird of Paradise and Toucans) and Black 

Rhinoceros (Fowler and Miller, 2008). In some of these species the relation with the 

occurrence of higher levels of tannin in their natural diet is suggested to be involved in the 

process.  

Excessive iron deposits in liver, spleen, bone marrow and reticulocytes cause oxidative 

damage resulting in fibrosis. Chronic hemosiderosis can lead to liver and kidney disease. 

Most of the time dyspnoea and weakness resulting from anaemia and distension of the 

coelomic cavity due to ascites are seen. Toucans have been reported to only show a short 

period of depression before acute death (Jones, 2007; Sheppard, 2002).  

Iron deficiency also results in anaemia seen in non-human primates in individuals with a 

history of hand-rearing or a diet insufficient in vitamin C. An African lion cub (Panthera leo 

krugeri) raised only on cow milk presented lethargic and dyspnoeic, with a low body 

temperature and was confirmed with advanced iron deficient anaemia (Mohammedi, 2009). 

Iron deficiency in reptiles results in non-regenerative anaemia and erythrocytes show 

hypochromatosis (Mader, 2006). 

Copper has been associated with deficiency and intoxication, in several wild animal 

species both in captivity and in the wild. Sheep and Camelidae are very susceptible for copper 

deficiency and intoxication. Copper deficiency causes poor growth, poor fertility rates or coat 

changes. Neurological symptoms can also be seen. 

A group of Yak at ZSL Whipsnade zoo fed on a domestic ruminant diet showed clinical 

signs of ataxia, weight loss, alopecia and reduced reproduction, which reacted well on 

supplementation of copper (Clauss and Dierenfeld, 1999). Ratites with copper deficiency 

show signs of ataxia, tremors and incoordination (walking backwards). This in contrary to 

other bird species, which often show more reduced pigmentation of feathers and on necropsy 

aneurysms of the aorta have been reported (Ritchie et al, 1994; Jones, 2007). Arabian Oryx is 

often diagnosed with copper deficiency in the Middle-East causing colour changes and 

appearance of the coat as well as reduced fertility. 

Excessive zinc uptake in female non-human primates kept in zinc galvanized cages 

resulted in clinical symptoms, like microcytic anemia, weakness and changes of their coat due 

to secondary copper deficiency. This is known as “white monkey syndrome” and is often 

better seen in infants (Bennett et al, 1995, Markham, et al, 2011).  

Copper intoxication has been described in different domestic animals, like in some dog 

breeds and sheep. It causes clinical signs due to accumulation of copper in the liver resulting 

in necrotic changes and anaemia. High copper levels have been recorded in a captive 

population of Fruit Bats (Artibeus jamaicencis) (Fowler and Miller, 2003). Copper 

intoxication is also known in camelids showing anorexia and lethargy, (Carmalt, 2001; 

Weaver, 1999) as well as in other free-ranging wildlife species, where it is used as a monitor 

for environmental contamination (Hoenerhoff, 2004; Carmalt, 2001). 

Zinc is needed for proper functioning of vitamin A and therefore linked to feather 

changes. Zinc deficiency can cause clinical signs like anorexia, bright green or dark faeces 

and pallor of the oropharynx.  

Zinc intoxication is often caused by galvanized cages or toys used for enrichment of 

birds containing zinc. Animals with zinc intoxication often have polyuria, polydipsia and 

diarrhoea (Cooper, 2002; Harrison, 2008). In red wolf supplemented with oral calcium 
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footpath hyperkeratosis and distal limb pyoderma were seen. Clinical signs resolved after 

taking away the calcium supplement and adding zinc to the food (zinc –responsive 

dermatitis). Although blood chemistry was not indicative, zinc deficiency was suspected 

(Kearns, 2000).  

Lead poisoning is often caused by contamination of prey, food and the environment 

with this metal (lead gun pellets). Encephalopathy and sudden death of animals as a result of 

hypochromic anaemia, renal tubular necrosis and liver necrosis have been described as well as 

more chronic cases (Zook, et al, 1973; Harrison, 2008). 

Tetany as a result of hypomagnesaemia is a well-known problem in highly productive 

domestic cattle, but was also reported in several captive gazelle species (Stogdale, 1981; 

Vahala, 1997). Insufficient magnesium in the blood can be due to low levels in the diet, 

decreased absorption or high availability of other minerals in the diet interfering with 

magnesium uptake. Clinical signs are the same as in domestic animals ranging from mild 

local spasms and general weakness to severe tonic-clonic convulsions and recumbency.  

Because of the contents of goitrogenic substances in the natural diet of tortoises (the 

larger species in particular) these animals have a high intake of iodine in their native diet. 

High levels of these substances are also found in vegetables given in zoological diets, such as 

cabbage, and interfere with proper regulation of iodine. Therefore, when diets in captivity are 

not properly supplemented with iodine, this often results in iodine deficiency. A swelling at 

the thoracic inlet is seen, resulting from secondary hyperplasia of the thyroid gland, which is 

known as Goitre’s disease. The same disease process develops in animals with iodine 

intoxication resulting in general sickness, prolonged gestation, skin problems and increased 

mortality (Topper, 1994; Mader, 2006; Kahn and Line, 2011). 

In birds Goitre’s is characterized by a swelling of the crop region, a change of vocal 

sounds and regurgitation. Eventually the diffuse swelling of the thyroid can cause dyspnoea. 

This is often seen when these animals are kept on a seed only diet that is deficient in iodine 

(Harrison, et al, 2008). 

Iodine deficiencies are also observed in large felids on a meat only diet. Due to their 

higher needs of iodine in the metabolic state it mostly concerns growing cubs resulting in 

poor growth, alopecia and hyperthyroidism. 

Energy load and proteins 

Obesity is a common problem in captivity. This is often seen in birds who get many treats as 

well as in captive oryx and other antelopes when zoos use commercial ruminant pellets rich in 

protein. This not only causes obesity, but can also cause diarrhoea, overgrown hoofs or rumen 

acidosis (Gilbert and Woodfine, 2004).  

A substantial problem in young (fast) growing ratites is deformations of the tibial bones 

and toes. Among other factors it is caused by a high protein diet which causes angular limb 

deformities, like tibio-tarsal rotation (Glatz, 2011; Ritchie, 1994; Harrison, 2008). A high 

protein diet in tortoises results in the abnormal growth of the plastron as well as a too rapid 

growth of the body compared to the plastron and carapace (Mader, 2008).  

A protein-deficient diet will result in an animal that is generally weak or not growing 

well. Proteins are important precursors of many processes and therefore can cause a wide 

variety of symptoms. Often these animals have some form of diarrhoea or have a history of 

reoccurring infections.  
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Fibre 

In most herbivores, varying from tortoises to roe deer, a suitable level of fibre in the diet is 

necessary for proper fermentation. Low fibre-diets can result in bloat or diarrhoea as a result 

of abnormal fermentation of easy available carbohydrates.  

Improper diets in browsing ruminants are reported to be the cause of some pathological 

conditions like the forming of phytobezoars in giraffes and mule deer. Rumen acidosis has 

been observed in most of the browsing zoo ruminants and changes in the ruminal papillation 

were described in zoo-kept giraffes. These clinical signs are attributed to the difference in 

physical anatomy of the rumen between browsers and grazers (Fowler and Miller, 2008; 

Clauss et al, 2002; Mader, 2008). 

Treatment 

Treatment of nutritional diseases can be challenging, and is aimed at restoring the balance in 

the feed or chelating the toxic element. Correcting the deficiency or intoxication will stop the 

current process but will not reverse the existing damage. Hence, depending on the degree of 

damage present, recovery can be a very slow process. 

Preventing nutritional diseases is more important than trying to treat them and in-debt 

knowledge of the natural diet and feeding behaviour is indispensable. Only then a balanced 

diet can be prepared. Do not try to save money on nutrition in your zoos as at the end of the 

day you will be paying heavily by losing animals due to bad nutrition 
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DIARRHEA IN ZOO ANIMALS 
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Diarrhea in wild animals is a common problem in captivity. Diarrhea can have multiple 

causes and even though the symptoms are often self-limiting, it is always important to try to 

diagnose the cause of diarrhea, especially if problems are recurrent, chronic or affecting a 

larger number of animals. For each cause of diarrhea it is important to do a full anamnesis and 

clinical examination. Based on this a differential diagnosis should be made, appropriate 

samples should be taken and the right treatment should be started if necessary. 

Non-infectious diarrhea can be caused by intoxication, allergies, metabolic disorders or 

nutritional abnormalities. Infectious causes can be viral, bacterial, fungal or parasitic. 

Individual causes of diarrhea are generally of less concern but when larger numbers of 

animals get affected quick actions are needed, especially if a contagious agent is suspected. 

Furthermore, in some taxa, mainly artiodactylids, some diseases are notifiable and this needs 

to be considered when dealing with these diseases. 

Some causes of diarrhea have zoonotic potential and zoos have been (falsely) accused 

of being the source of human diarrhea (e.g. E. coli O157). These cases need special attention 

and proper health and safety measures should be in place as well as a contingency plan to deal 

with these situations. 

This presentation will discuss the different causes of diarrhea across taxa. It will include 

clinical signs, diagnosis and treatment but will also highlight any political problems that 

might be related to the problem. 
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AZ EMÉSZTŐSZERVEK STRUKTURÁLIS EVOLÚCIÓJÁNAK 
NÉHÁNY FORDULÓPONTJA 
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SOME TURNING-POINTS OF THE STRUCTURAL EVOLUTION OF DIGESTION SYSTEM 
In the „animal like” Protists, for example Paramecium species, the ingestion and digestion of food materials, finally the 
extrusion of the waste materials take place, of course, in one cell. 
In the multicellular (true) animals there are specific organs or organ systems so as to ingest, digest etc. of the food. On the 
course of evolution the digestive system will be more and more complex but it is worth to announce that the gradient of 
complexity thus not necessarily reflect on the linearity of the evolution. Seemingly identical or similar structures may develop 
as a consequence of similar or nearly identical circumstances without any relationship.  

 

Az evolúció során a környezethez való mind differenciáltabb alkalmazkodás az anatómiai és 

működési komplexitás növekedésével jár/-hat együtt. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy 

adaptív folyamatok eredményeképpen olyan állatcsoportokban is létrejöhetnek egymással 

majdnem megegyező vagy nagy mértékben hasonlító struktúrák, amelyek rokonsági 

kapcsolatai nem mondhatók közvetlennek. Ezt azért bocsájtjuk előre, mert az alábbiakban 

elsősorban egy szerkezeti komplexitási sorozatot látunk. A rokonsági, kladisztikai 

kapcsolatok feltárására az adott időkeretek között nincsen lehetőség.  

Táplálékfelvétel és emésztés egy sejtben. Az egysejtűek táplálék válogatása és 

felvétele nagyrészt receptor-mediált endocytosissal és pinocytosissal megy végbe. A sejt 

glycocalyxán rögzült, majd a sejt belsejébe került tápanyagok lebontása nagyrészt a 

lysosomaticus rendszer segítségével megy végbe. A hasznos és a kiürítendő bomlási termékek 

transzportjában a cytosceleton által irányított vesicularis transzport-folyamatok révén mennek 

végbe. A lebontási folyamatok már egysejt-szinten is savas pH-án indulnak, és semleges vagy 

enyhén lúgos közegben teljesednek ki.  

A többsejtűség kínálta lehetőségek, a specializáció kezdetei – a szivacsok 

emésztőszervei és táplálkozása. Ezek a többsejtű, de álszövetes állatok szerves törmelékkel, 

detritusszal táplálkoznak. A táplálék a chonaocyták által keltett vízáram révén jut be az 

állatba, annak csatornarendszerébe. Minthogy a szivacsokban még nem jött létre keringési 

rendszer vagy ehhez hasonló szervrendszer, a felvett tápanyagoknak a szervezetben való 

elosztásáról amoeboid sejtek gondoskodnak. Az emésztés jelentős része, többek között a 

folyamatosan átáramló víz miatt még intracellularisan zajlik. 

Egyszerű csőszerű emésztőszervek egyetlen nyílással. Az egyik legprimitívebb 

gerinctelen csoportban, a laposférgekben, közülük is a szabadon élő fajokban, olyan 

emésztőszervek alakultak ki, amelyek nemcsak a táplálék felvételére, lebontására alkalmasak, 

hanem arra is, hogy a felszívandó tápanyagokat szétosszák a szervezetbe (érrendszeri 

funkció), és a visszamaradó salakanyagokat a szervezetből eltávolítsák. Ebben a csoportban 

az intracellularis emésztésen kívül már szerepet kap a gastrovascularis rendszer is (enzim 

termelés és secretio). A gastrovascularis rendszer csőhálózatában jellemző szerkezetű és 

funkciójú szakaszok, specializációk, a garattól eltekintve, nem alakulnak ki.  

Egyszerű csőszerű emésztőszervek egyirányú passage-al, két nyílással és egyszerű 

tagolódással – a hengeresférgek (Caenorhabditis elegans / C. elegans). A szájnyílással 

szemben kialakult anus biztosítja a béltartalom egyirányú áramlását és ezzel a bélcső 
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szakaszosságának kialakulását. Jelen példa esetében ez a konstans sejtszámmal rendelkező és 

mikroorganizmusokkal táplálkozó kis transzparens féreg a modern biológiai kutatások egyik 

sztár objektuma. A C. elegans emésztőtraktusának differenciáltsága igen csekély mérvű; a 

mindössze 20 sejtből felépülő bélcső az egyedfejlődés során egyetlen sejtből alakul ki. A 

bélcső falát alkotó sejtek egyrészt emésztőenzimeket termelnek, másrészt raktározó és 

metabolikus tevékenységet folytatnak. A felszívódott tápanyagok a pseudocoelomában lévő 

testüreg folyadék segítségével érik el a különböző szerveket.  

Egyszerű, csőszerű emésztőtractus differenciált szerkezeti sajátosságokkal 

(Annelida). A talajban élő és a talajban megtalálható bomló növényi anyagokkal táplálkozó 

kevéssertéjű gyűrűsférgek emésztőszervei ugyancsak csőalakban rendeződnek, de jól 

elhatárolódó és jellemző funkciójú szakaszokra (garat, nyelőcső, begy, gyomor stb.) 

tagolódnak. A középbéli szakaszban felületnövelő bélredő (typhlosolis) alakul ki. A zárt 

keringési rendszer birtokában a felszívódott tápanyagok szétosztását már a vérérrendszer 

végzi, bár a testüregfolyadék transzportáló szerepe is fennmarad. A metabolikus aktivitás, a 

haemoglobin termelés és a méregtelenítés ugyancsak a bélcső feladata.  

Az emésztőszervi mirigyek megjelenése és szerepe (Mollusca, Crustacea). A 

puhatestűek emésztőszerveinek kezdeti szakaszában, bizonyos kivételekkel, jellegzetes 

reszelőszerű szerv (radula) jön létre, amelynek feladata a táplálék aprítása, darabolása. E szerv 

birtokában a megszerezhető és hasznosítható táplálékok skálája kiszélesedik. Az emésztőcső 

nem követi a test alakját, hanem a zsigerzacskónak nevezett testrészben kanyarulatokat képez. 

Ez és a typhlosolis jelenléte együtt jár a bélcső hosszának/felületének megnövekedésével és 

így az emésztés hatásosságának fokozódásával és az emésztőtractus differenciálódásával. 

Ugyancsak ezt eredményezi a középbéli függelék („máj”/hepatopancreas) kialakulása. Ez a 

szerv enzimtermelése, resorptiv és metabolicus, továbbá raktározó és méregtelenítő 

szerepével jelentős mértékben fokozza az emésztési funkciók és az anyagcsere hatékonyságát. 

A Chordata törzs emésztőszerveinek általános jellemzői. A gerinchúrosok törzsében 

az emésztőszervek szerveződési sajátosságai figyelemre méltó anatómiai 

hasonlóságokat/egyezéseket mutatnak. Különösen jellemző az előbél egy szakaszának 

(kopoltyú/garattájék) kettős, azaz emésztőszervi és légzőszervi működése, továbbá a 

garateredetű endocrin szervek/mirigyek megjelenése. A gerinctelenekkel ellentétben az 

előbélnek csak egy rövid szakasza rendelkezik ectodermalis hámmal. Ugyanez áll az utóbélre 

is, amelynek csupán a legutolsó rövid szakasza származik a külső csíralemezből. A 

gerincesekben, az emlősöket kivéve, a száj és a garatüreg nem különül el; száj-garatüreggel 

találkozunk. Az előbél tágulataként gyomor alakul ki, a középbél diverticulumaként máj és 

hasnyálmirigy jön létre. A gerinceseken belül jelentős törzsfejlődéstani innovációnak számít 

az első két zsiger/kopoltyúívből differenciálódó állkapcsi és nyelvcsonti ív kialakulása és 

ezzel az állkapocs nélküliek (Agnatha) után az állkapcsos gerincesek (Gnathostomata) 

létrejötte.  
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DIETARY SPECIALISTS AMONG MAMMALS 
Interspecific competition among sympatric mammals may reduce dietary breadth and therefore may result in narrow 
ecological niches. Dietary specialist on one hand can be obligatory having a narrow realized niche consisting of difficult food 
items and showing morphological / behavioural adaptations; and facultative on the other hand, eating difficult foods in a 
given time but having the flexibility to expand their diet when environmental conditions allow. Consequences of dietary 
specializations are frequently evident in the form of spectacular anatomical adaptations but can also play important part in 
maintaining diverse ecosystems, facilitate evolutionary processes and – as some evidence suggests that specialists have 
been declining disproportionately to generalists – may influence conservation priorities, as well. 

 

A táplálkozási specializáció kialalulásának okai között az egyik legfontosabb a korlátozott 

forrásokért folytatott versengés csökkentése. Ez a verseny az esetek döntő többségében fajok 

közötti kompetíciót jelent, de létezik olyan specializáció, mely az egyazon faj hím és nőstény 

egyedei közötti versengést csökkenti. A specializáció következményei nem csak a 

nyilvánvaló anatómiai adaptációkban, esetenként különleges és látványos koponya és 

fogazatbeli morfológiai jellegekben, az emésztőrendszer alakulásában vagy adaptív 

anyagcsereutak megjelenésében nyilvánulnak meg (illetve ezen módosulások teszik mindezt 

lehetővé), hanem alapvető szerepük van lenyűgözően gazdag élőlényközösségek 

kialakulásában és fennmaradásában, a fajképződésben, és jelentős hatásuk lehet egyes fajok 

vagy akár nagyobb rendszertani csoportok természetvédelmi helyzetére is. 

Nem egyértelmű ugyanakkor, hogy mit is nevezhetünk specializációnak. Ha 

számszerűsíteni akarunk bizonyos értékeket, azt mondhatjuk, hogy például növényevő 

emlősök körében azokat a fajokat tekintik specializáltnak, melyek étrendjében egy bizonyos 

növényfaj vagy nemzetség minimálisan 60%-ban szerepel. Látható, hogy a növény-

rendszertannak ezek szerint jelentős befolyása van a fogalom meghatározására. Az egyes 

emlősök besorolása attól is függ, hogy az adott faj mennyire kutatott: nem csak a vizsgálatok 

száma, hanem a vizsgálati módszerek is jelentősen növelhetik ismereteinket egyes fajok 

táplálkozási szokásairól, tehát elmondhatjuk, hogy a kevéssé tanulmányozott, valamint ritka 

fajokat nagyobb eséllyel tekintik specializáltnak. Vannak vizsgálatok arra vonatkozóan is, 

hogy a specializáltság egyedileg, illetve korosztály szerint is változhat. 

Maguk a táplálékspecialista fajok is két csoportba sorolhatók, így léteznek „obligát” 

vagyis minden körülmények között specialista, és vannak „fakultatív”, vagyis csak bizonyos 

kényszerkörülmények között szélsőségesen válogatós fajok. Az obligát specialisták „realizált 

niche”-e mindig igen szűk, nehezen feldolgozható táplálékot tartalmaz, és a faj maga gyakran 

szélsőséges anatómiai-viselkedési alkalmazkodásokat mutat – mindezek oly mértékben 

behatárolhatják ezen állatok „fundamentális niche”-ét, hogy megváltozott körülmények esetén 

sem képesek bővíteni táplálékspektrumukat. 

Az előadásban emlősrendek szerint haladva láthatunk példákat különleges, esetenként 

megdöbbentő alkalmazkodásokra, a mindössze kétféle fenyő tűlevelét fogyasztó mókustól és 

a szűréssel táplálkozó fókától, a mézga- és gombaevőkön keresztül, egészen a mérgező 

leveleket evő, de öngyógyító majmokig, és a változatos étrendű koaláig. 
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ZOO ANIMAL NUTRITION: A HISTORICAL REVIEW 
This presentation/paper provides an overview of the important milestones of the history of wild animal nutrition in zoological 
gardens, from the adaptation of domestic livestock-related knowledge in early zoos, to the modern, scientifically based 
feeding strategies of the last decades. A hundred-year-old orangutan diet, as an interesting example, is also detailed. 

 

Az állatkerti állatok takarmányozása pontosan olyan régi múltra tekint vissza, mint az 

állatkerti állattartás maga. Hiszen az állatok takarmányozása az ókori állattartó kertekben 

ugyanúgy megkerülhetetlen feladat volt, mint a mai értelemben vett állatkertek kialakulásakor 

vagy éppen napjaink állatkertjeiben.  

Az ókor és a középkor vadállattartásáról aránylag sok információnk van: régészeti 

leletek és írott források egyaránt. Ám arról, hogy miként és mivel táplálták ezeket az állatokat, 

a legritkább esetben maradtak fenn takarmányozástani szempontból értékelhető adatok. Ennek 

nyilván az is az oka, hogy ezekben az időben a kérdéssel nem foglalkoztak tudományos 

alapossággal, bár a sok állatot tartó, huzamosabb ideig működő állattartó kertekben, 

állatseregletekben és uralkodói menazsériákban bizonyos gyakorlati tapasztalat bizonyára 

felhalmozódott. Mégis, az állatkerti állatok takarmányozásának történetét érdemben csak az 

újkori állatkertek kialakulásától, a XVIII. század második felétől, de még inkább a XIX. 

századtól vizsgálhatjuk. 

Menazséria típusú takarmányozás 

A menazséria típusú takarmányozás részben bizonyos tapasztalatokon, részben az állatok 

életmódjával és táplálkozásával kapcsolatos vélt vagy valós, mindenesetre legtöbbször igen 

hézagos ismereteken alapult. A nagyragadozókat évezredek óta vérengző fenevadakként 

tartották számon, itt tehát magától értetődő volt, hogy „valamilyen hússal” kínálták őket, 

tekintet nélkül arra, hogy az milyen állatból, és annak melyik testrészéből származik. 

Általában vágóhídi melléktermékekre, és nem a legértékesebb húsrészekre kell gondolnunk, 

bár ez utóbbi sem volt lehetetlen. Más állatok esetében a szükséges takarmányt általában 

valamilyen háziállatnál bevált modell alapján igyekeztek megválasztani, így a zebrák esetében 

a lovak, az antilopok esetében a szarvasmarhák takarmányozását vették alapul. Ahogy 

azonban egyre többféle, egzotikus, korábban nem látott állat került az állatkertekbe, hamar 

megmutatkoztak a háziállatoknál bevált takarmányozási modellek alkalmazhatóságának 

korlátai. 

Az állatok életmódjával kapcsolatos hibás vélekedések egyik tipikus példája, hogy az 

állatkerti gorillákat kezdetben a főként hús alapú takarmánnyal látták el, természetesen nem 

sok sikerrel. A gorillák ugyanis a természetben szinte kizárólag növényi eredetű táplálékon 

élnek, ám ezeket az állatokat még egy évszázada is inkább rettentő fenevadként, és nem békés 

növényevőként könyvelték el, így aztán magától értetődő természetességgel sorolták 

takarmányozási szempontból a húsevők közé. 

Igen tipikus volt az is, hogy mai fogalmaink szerint meglehetősen sok szerep jutott az 

úgymond humán takarmányoknak, nemcsak a kenyeret, hanem egyéb pékárukat, kásákat, 
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leveseket is ide értve. Igen jellemző volt ez a főemlősök, és különösen az emberszabású 

majmok takarmányozására, amelynél sokszor ahhoz is ragaszkodtak, hogy az állatok „jól 

nevelten” asztalnál üljenek, tányérból egyenek és bögréből igyanak. Ez a szokás egyébként 

itt-ott később is fennmaradt, még akkor is, amikor egyébként már bőven a tudományos alapú 

takarmányozás volt a jellemző. 

Valójában a menazséria típusú takarmányozás csak egy része volt annak a jelenségnek, 

amit menazséria tartásmódnak hívunk. Hiszen hasonló viszonyok uralkodtak például az 

állatok elhelyezése és más biológiai igényeik kielégítése terén is. Éppen ezért a kor 

állatkertjeiben az állatok életteljesítménye, élettartama, szaporasága lényegesen elmaradt a 

maitól. Azok a fajok, amelyek biológiai igényeit könnyen ki tudták elégíteni, mint a legtöbb 

kenguru vagy sok patásfaj, még elfogadható arányban maradtak életben, időnként 

szaporodtak, és alkalmilag a szaporulat sikeres felnevelése is előfordult. Ám például az 

emberszabású majmok esetében már az is komoly eredménynek számított, ha néhány hónapig 

sikerült őket életben tartani. 

Tudományos alapú takarmányozás 

A tudományos alapú takarmányozás nem varázsütésre, egyik pillanatról a másikra vált 

általánossá, hanem lépésről lépésre bontakozott ki. Ezt a kibontakozást elsősorban az 

állatkertekben felhalmozott gyakorlati tapasztalat egyre növekvő tömege, a témával 

kapcsolatos szakirodalom megjelenése (az első állatkerti szakfolyóiratot 1859-ben hívták 

életre), illetve az állatkertek közötti együttműködés és információcsere elvének 

kikristályosodása (az első állatkerti szakmai szervezetet 1887-ben alapították) tette lehetővé. 

De kellett hozzá az állatkerti állatok természetrajzával, élettanával kapcsolatos ismeretek 

gyarapodása, és az elsősorban gazdasági haszonállatokkal foglalkozó takarmányozástan, mint 

ismeretág jelentős fejlődése is. 

Az első jelentős mérföldkőnek talán a bengáli Ram Brahma Sanyal munkája tűnik, 

amely a kalkuttai (Kolkata) Alipore Állatkertben szerzett tapasztalatain alapult. Ebben a 

műben elsőként javasolja a ragadozók részére egész zsákmányállat feletetését (Sanyal 1892, 

reprint kiadása 1995). 

Valójában a ragadozók, különösen a nagymacskák takarmányozása ebben az időben 

nem okozott túl sok fejtörést az állatkerteknek, mert ezek az állatok viszonylag magától 

értetődően fogyasztották a helyben hozzáférhető takarmányokat: vagyis az oroszlánnak zebra 

helyett a lóhús is megfelelt. Más állatoknál azonban a dolog nem volt ilyen egyszerű, vagy 

azért, mert a vadbefogott egyedeket nehezen sikerült átszoktatni a helyben hozzáférhető 

takarmányra, vagy azért, mert a faj táplálékspecialista volta miatt erre nem is volt lehetőség. 

Érdekes tény például, hogy bár ebben a korban a szállítási lehetőségek messze elmaradtak a 

XIX. század elejének lehetőségeitől, az első világháborút megelőző években a rénszarvasokat 

több európai állatkertben is részben Norvégiából behozott zuzmóval etették. A jellemzően 

tengeri halat igénylő állatoknál, például a különféle fókáknál pedig hiába kísérleteztek 

édesvízi hal etetésével, az nemigen sikerült. Ráthonyi (1927) a XX. század első éveiben 

végzett kísérletei során azt figyelte meg, hogy ha az állatoknak a szokásos tengeri hal helyett 

édesvízit dobnak be, egy-két rágás után azonnal ki is vetik a szájukból. 

Érdekes képet villant fel Raitsits (1914) Állatkertünk konyhája című írása, amely a 

Természet című lap egyik számában látott napvilágot. A cikksorozatnak tervezett, de végül 

folytatás nélkül maradt írásban elsősorban a főemlősök takarmányozásáról esik szó. A 

majomház lakói – úgyis mint „a nagyközönség elsőrangú szórakoztatói” – számára friss 

fehérkenyérből, főtt csibehúsból, főtt burgonyából, főtt kukoricából, cukros rizseskásából, sült 

vöröshagymából, sült tökből, sárgarépából, almából, narancsból, banánból, fügéből, 

datolyából, „amerikai dióból” (ez bizonyára földimogyoró), szentjánoskenyérből és 

tehéntejből állították össze az étrendet. Ami pedig az emberszabású majmokat illeti, a Jella 
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nevű orangután vasárnapokra előírt menüje a következőkből állott: reggel tejben főtt rizs és 

Nestlé-féle gyermeklisztleves tojással, délelőtt málnási víz (gyógyvíz) tejjel, délben datolya és 

füge, este zablisztleves tojással és zsemle. A fenti menük leírása mellett Raitsits (1914) 

elpanaszolta, hogy sajnos az állatkereskedők ritkán hoztak Európába olyan emberszabásúakat, 

amelyek „nem válogatósak”. A többségük csak két-három féle táplálékot volt hajlandó 

fogyasztani, így aztán nem is lehetett túl sokáig életben tartani őket. 

Az állatkerti állatok takarmányozásának kérdését vérbeli agrármérnök módjára 

közelítette meg Anghi Csaba. Az állatkerti Emlősosztály felügyelőjeként ugyanis nemcsak 

minőségi, hanem egyúttal mennyiségi szempontból is igyekezett meghatározni az egyes 

emlősfajok takarmánynormáit. Ennek nemcsak az állatok táplálása, szempontjából volt 

jelentősége, hanem különösen a racionális takarmánygazdálkodás szempontjából. A témával 

kapcsolatos kutatási eredményeinek egy részét, amely az egyetemes szakirodalomban is az 

első ilyen jellegű publikáció, 1940-ben tette közzé a Der Zoologiche Garten című folyóiratban 

(Anghi 1940). 

Heini Hediger, akit a modern állatkertészet és az állatkerti biológia atyjaként tartunk 

számon, híres művében (Hediger 1942) természetesen a takarmányozás problematikájával is 

részletesen foglalkozott. Számos fontos megállapítás között a monoton étrend ellen foglalt 

állást, és itt került széles körben publikálásra az az – itt-ott már korábban is alkalmazott – elv, 

hogy a ragadozók számára érdemes heti egy-két koplalónapot is beiktatni. Az állatkertek 

takarmányozási viszonyainak fejlesztését egyébként már csak azért is fontosnak tartotta, 

mivel az állatkerti állatok elhullásának oka igen gyakran emésztőszervi megbetegedés volt. 

Ezt egyébként korábban már Herbert Fox is kimutatta a Philadelphiai Állatkertben végzett 

kutatásai nyomán (Fox 1923). 

Ugyancsak a Philadelphia Állatkerthez köthető Herbert L. Ratcliffe személye. Az ő 

takarmányozási alapelve messzemenően tudományos alapú volt abból a szempontból, hogy az 

egyes állatfajok táplálóanyag igényét meghatározva igyekezett teljes értékű takarmányt 

kikeverni (Ratcliffe 1937, 1940). Az ilyen módon előállított keveréktakarmány lényegében 

monodiétás etetése azonban inkább az iparszerű állatitermék előállítás egyes területein vált 

be, az állatkerti gyakorlatban azonban kevésbé. Mindenekelőtt a monotónia csökkentésének 

igénye és a változatosságra való törekvés teszi túlhaladottá Ratcliffe módszerét, túl azon, 

hogy a megállapított táplálóanyag szükséglet nagy vonalakban irányadó ugyan, ám 

egyedenként, sőt, az idő előrehaladtával is változik. 

A bázeli Hans Wackernagel szintén teljes értékű takarmányozásra törekedett, de nem 

kizárólag az ilyen alapon összeállított keveréktakarmányok adagolásával, hanem olyan menük 

összeállításával, amelyekben a keveréktakarmányok mellett igen sok, természetes formátumú 

takarmányféleség is szerepel (Wackernagel 1966, 1968). Emellett lényegében az ő nevéhez 

fűződik az igen sok állatkertben népszerű „majompogácsa” alapötlete, eredeti receptje is, 

amelynek természetesen intézményenként rengeteg mutációja született. Lényegében az elmúlt 

három-négy évtizedben az állatkerti állatok takarmányozásának gyakorlata, az egyes fajokra 

megállapított takarmányszabványok a Wackernagel-féle iskolának felelnek meg. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy az elmúlt évtizedekben nem is fejlődött az állatkerti 

állatok takarmányozása. Igen látványos például a takarmányok kínálásával kapcsolatos 

fejlődés, ami az állatok számára egyúttal a környezetgazdagítás egyik formája. Említésre 

érdemesek például a ragadozók számára épített zsákmányszimulátorok, amelyek közül 

típusában a legelsőt Duisburgban létesítették hiénakutyák számára (Gewalt 1992). Ugyancsak 

fontos fejlődési irányt jelentenek az állatok önkéntes takarmányfogyasztásán alapuló 

preferencia vizsgálatok, hiszen az állat, ha ebben nem zavarja semmi, ösztönösen azt a 

takarmányigényt érvényesíti, amit a takarmányozási szakemberek nem kevés vizsgálattal és 

számítással is csak körvonalazni tudnak. Az ilyen vizsgálatok közül példaértékű Unger és 
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Schratter (2000) munkája, melyben a rövidfülű elefántcickányok táplálkozási preferenciáit 

vették górcső alá. 

A jól összeállított takarmányadag iránt támasztott modern követelményeket Rees (2011) 

az alábbiak szerint foglalja össze: táplálóanyag- és energiatartalmánál fogva biztosítja az állat 

élettani igényeinek kiegyensúlyozott kielégítését; serkenti és stimulálja a természetes 

táplálékszerző magatartást; az állat hajlandó rendszeresen fogyasztani; praktikus és 

gazdaságosan biztosítható. Az állatkerti állatok takarmányozásának jelenében tehát olyan 

recepteket, illetve olyan tálalási, kínálási formákat kell alkalmaznunk, amelyek a fenti 

elveknek leginkább megfelelnek. 
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF FERRET GASTROINTESTINAL DISEASES 
Vomitus and diarrhea are common in ferrets due to the rapid motility and highly secretory character of the gastrointestinal 
tract. Some infectious causes, like Rotavirus enteritis, parasitic infections or proliferative bowel disease are more common in 
young individuals. Gastrointestinal foreign bodies are also typically ingested by young ferrets at unexperienced owners. 
Epizootic catarrhal enteritis caused by Coronavirus is a highly contagious disease, which is more severe in adult and older 
patients. Bacterial infections are mainly associated with raw meat in the diet. The most challenging work is to differentiate 
chronic gastrointestinal problems such as Helicobacter mustelae gastritis, inflammatory bowel disease or lymphoma. 
Detailed history, clinical examination and several imaging and laboratory methods are necessary to find the background of 
ferret wasting diseases. Successful treatment is based on an exact diagnosis and proper supportive care as well. Many data 
are missing about the incidence of these problems in the Hungarian ferret population, which needs research in the future. 

 

Vadászgörényekben gyakoriak az emésztőszervi panaszok. Ennek hátterében anatómiai, 

élettani és tartástechnológiai sajátosságok húzódnak meg.  

A vadászgörények gyomor-bélcsatornája rövid, a húsevőkre jellemző felépítésű. A 

gyomor egyszerű szerkezetű, és jelentős tágulásra képes. A vékonybél szakaszai közül a 

jejunum és az ileum nem különül el. A vakbél hiányzik, a vastagbél anatómiája az egyéb 

ragadozó állatokéhoz hasonló. A vadászgörények emésztési folyamatai gyorsak, a tranzitidő 

3-4 óra körüli. Ez a gyors emésztés egyben gyors perisztaltikát és az emésztőcső jelentős 

szekréciós tevékenységét jelenti. A perisztaltika és szekréció zavarai gyakran vezetnek 

hasmenéses betegségekhez. 

A görények könnyen hánynak, a gyomornyálkahártya irritációra érzékeny. Az 

oesophagealis sphincter mechanizmusa az emberéhez hasonló, görényekben reflux szindróma, 

illetve Helicobacter okozta betegség is kifejlődhet, ezért ez az állatfaj laboratóriumi modell az 

emberi gyomor-megbetegedések kutatásában. 

A vadászgörények emésztőszervi betegségeinek kialakulásában nagy szerepe van a 

tartási, takarmányozási körülményeknek, amelyek országonként különböző hagyományokon 

alapulnak. Magyarországon a görényeket alapvetően házi kedvencként, leggyakrabban 

lakásban tartják. Ezek az állatok ritkán, és csak felügyelettel kerülnek ki a szabadba. Az 

egyedek többsége az amerikai vagy nyugat-európai viszonyokhoz képest kis vagy közepes 

méretű tenyészetekből származik, és néhány hónapos korban, közvetlenül kerül a 

tulajdonoshoz. A kóbor egyedek növekvő száma, és az ezzel párhuzamosan fejlődő 

„görénymentés” következtében viszont járványtani szempontból ismeretlen előéletű állatok 

megjelenésére kell számítani a görénytartóknál.  

Hazánkban a húsra, illetve macska- és görénytápokra alapozott takarmányozás gyakori, 

a teljes préda etetése ritkább. A hússal etetett egyedek gyakran nyersen kapják a táplálékot, ez 

leggyakrabban szárnyas, esetleg nyúl, ritkábban marha vagy sertés eredetű. A görények 

hajlamosak hozzászokni egyes takarmányokhoz, és visszautasítani az ezektől eltérőt. Ez a 

tulajdonságuk a diétás tápok alkalmazását megnehezítheti.  
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Emésztőszervi tünetek vadászgörényekben 

A tulajdonosok által észlelt panaszok közül a hányás és hasmenés a leggyakoribb. A 

hányinger, illetve oesophagealis reflux tünetei a nyálzás, nyammogás, a száj intenzív 

kaparása, amelyet a tulajdonosok általában szájüregi problémával azonosítanak. Lényeges a 

hányás elkülönítése a regurgitatio-tól, utóbbi esetben a takarmányt az állat közvetlenül evés 

után, esetleg már evés közben öklendezi vissza. 

Mivel a bélperisztaltika rendkívül gyors, a hasmenés jellegéből nem lehet lokalizálni, 

hogy melyik bélszakasz érintett. Heveny gyomor-bélgyulladások esetében a bélsár általában 

zöldes-nyálkás kinézetű. A tulajdonosoknak gyakran feltűnő „kölesszerű” bélsár 

leggyakrabban malabsorpito jele, amely krónikus gyulladással vagy takarmányozási zavarral, 

stresszel lehet összefüggésben.  

A gyomor-bélnyálkahártya sérülése, eróziója melenás jellegű bélsarat okoz, de koplaló 

állatokban a koncentrált epefesték is egészen sötétzöld színű bélsarat eredményezhet. Mivel a 

hússal etetett görények takarmánya gyakran amúgy is tartalmaz vért, illetve vérfestéket, a 

bélcsatornába történő krónikus vérvesztés laboratóriumi diagnosztikája nehézségbe ütközhet. 

Ilyen esetben 1-2 napos hús- vagy hústermékmentes takarmányozás (pl. húsevőknek 

fejlesztett folyékony kényszertápláló készítmények) javasolt a bélsárvizsgálatot megelőzően.  

A gyomor-bélcsatorna betegségeinek nem specifikus tünetei közé tartoznak a táplálék 

visszautasítása, a testtömegvesztés, a kiszáradás, a hasi fájdalom. 

A fontosabb betegségek csoportosítása 

A vadászgörények emésztőszervi betegségeit számos módon, oktani vagy szervrendszeri 

felosztást alapul véve lehet csoportosítani. Differenciál diagnosztikai szempontból vizsgálva 

célszerű elkülönítenünk fiatal görényekre vagy inkább felnőtt egyedekre jellemző kórképeket, 

valamint olyan krónikus emésztőszervi problémákat, amelyek előfordulása a kor 

előrehaladásával és egyéb betegségekkel együtt valószínűbb.  

Fiatal görényekre jellemző emésztőszervi betegségek 

Fiatal görényekben hasmenéses betegséget kiválthatnak vírusos, bakteriális és parazitás 

fertőzések, ezeket összegzi az alábbi táblázat. 

 

Kórokozó Megjegyzés 

Vírus Rotavírus Újszülöttekben, kölykökben a tenyészetben 

Szopornyica, influenza Egyéb tünetek jellemzőek, esetenként 

emésztőszervi panaszok 

Baktérium Lawsonia intracellularis Proliferatív enteropathia vagy proliferatív 

bowel disease (PBD) főleg 3-4 hónapos kor 

alatt 

Parazita Giardia duodenalis Potenciálisan zoonotikus törzsek 

Coccidiosis: Eimeria furonis, 

E. ictidea, Isospora laidlawi 

Immunszupresszív hatásra felnőtt 

egyedekben is jelentkezhet  

Cryptosporidium parvum Spontán gyógyuló hasmenés kölykökben, 

potenciális zoonosis 

 

A nem fertőző kórformák közül fiatal görényekben jellemzőbb az idegentestek elfogyasztása, 

és az ebből eredő gyomorgyulladás vagy bélelzáródás. Görényekben a bélelzáródás gyakran 

nem jár a bélsárürítés elmaradásával, nyálkás hasmenés látható az erős szekréciós 

tevékenység következtében. Hányás sem minden esetben figyelhető meg, de a hirtelen 

jelentkező általános tünetek, levertség, kiszáradás gyakoriak. 
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Fiatal állatokban gyakran előfordulhat végbélelőesés, ez legtöbbször a fertőző, 

hasmenéses betegségek következménye.  

Felnőtt állatokban jellemző emésztőszervi betegségek 

Szájüregi problémák 

A felnőtt görények jelentős részében tapasztalhatunk fogkövességet, ínygyulladást. A fogak, 

különösen a szemfogak traumás sérülései gyakoriak, de általában nem okoznak tüneteket. A 

gyökércsatorna fertőzését követően esetenként fogmedri tályogok alakulhatnak ki. A 

szájüregben, különösen a szájpadláson kialakuló carcinomákat mechanikus sérülésektől (pl. a 

száj kaparása hányinger esetén), illetve fekélyektől (pl. uraemia) kell elkülöníteni. Ezek a 

kórformák állhatnak táplálék-visszautasítás hátterében, bár a görények sokszor súlyos 

szájüregi elváltozások mellett is megőrzik az étvágyukat.  

Megaoesophagus 

A nyelőcső tágulatával járó betegség görényekben idáig ismeretlen oktanú. Jellemző rá a 

regurgitatio, a fokozatos lesoványodás, esetleg légzőszervi tünetek a kitágult nyelőcső 

térfoglaló szerepe, illetve aspiratios pneumonia miatt. 

 

A felnőtt görényekre jellemző fertőző emésztőszervi betegségeket az alábbi táblázat összegzi. 

 

Kórokozó Megjegyzés 

Vírus Coronavírus FRECV Fertőző hurutos hasmenés (ECE), 

fiatalokban enyhébb 

FRSCV FIP száraz formájához hasonló 

Baktérium Salmonella spp. Fő fertőzési forrás a nyers szárnyashús 

Campylobacter spp. 

Clostridium spp. 

 

A fertőző hurutos hasmenés, amely 1993-ban tűnt fel az Egyesült Államokban, a hazai 

görénytartók véleménye szerint 2007 körül terjedhetett el a magyar állományokban. A 

betegség erősen ragályos, gyakran új állat érkezését, esetleg kiállításokat, rendezvényeket 

követően okoz tüneteket. Többnyire heveny lefolyású, idősebb egyedekben súlyosabb 

formában jelentkezik. Jellemző rá a nagyfokú folyadékvesztés, a híg, zöldes hasmenés. A 

heveny formát követően a betegek egy részében idült felszívódási zavar maradhat vissza. A 

macskák fertőző hashártya-gyulladásához hasonló, coronavírus okozta szisztémás betegséget 

(FRSCV) először Spanyolországban írták le 2004-ben. Hazánkban idáig ezt a kórformát nem 

igazolták.  

A bakteriális gyomor-bélgyulladások leggyakrabban nyers hús etetése miatt alakulnak 

ki. A Clostridium-ok toxin és gáztermelésük miatt heveny felfúvódással, máj- és 

vesekárosodással kísért kórképet idézhetnek elő. Salmonella-k az emésztőszervi tüneteken túl 

septicaemiát és ezzel járó súlyos általános tüneteket okozhatnak.  

Krónikus emésztőszervi problémák 

Vadászgörényekben életkortól függetlenül, de idősebb egyedekben gyakrabban találkozunk 

krónikus emésztőszervi betegségekkel, amelyeket az angolszász szakirodalom sorvasztó 

jellegű kórképekként („wasting disease”) jellemez. A tünetek általában nem specifikusak, 

étvágycsökkenés, lesoványodás, időszakos hányás, hasmenés lehet jellemző.  
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Helicobacter mustelae okozta gyomor-bélgyulladás 

A vadászgörények Helicobacter mustelae fertőzöttségéről hazánkban nem áll rendelkezésre 

átfogó vizsgálati eredmény. Külföldi szakirodalmi adatok szerint a görények közel 100%-a 

fiatal korban fertőződik, majd a gyomor anthrum tájékán megtelepedett baktériumok 

perzisztáló fertőzést tartanak fenn. A Helicobacter mustelae jelenléte a görények jelentős 

részében nem okoz tüneteket, de egyéb betegségekhez társultan vagy stressz hatására 

krónikus, fekélyképződéssel járó gyomor-bélgyulladásért lehet felelős. Fiatalabb egyedekben 

a proliferatív enteropathia-hoz (PBD) is társulhat. A krónikus gyulladás a mesenterialis 

nyirokcsomók megnagyobbodásához vezethet. Feltételezhető, hogy a Helicobacter-ek okozta 

gyulladás az emberhez hasonlóan hozzájárulhat gyomor daganatos betegségeinek 

(adenocarcinoma, MALT lymphoma) kialakulásához.  

Imflammatory Bowel Disease (IBD) és eosinophil sejtes gyomor-bélgyulladás 

Az immunológiai eredetű bélgyulladások oka görényekben ismeretlen, de más húsevőkhöz 

hasonlóan feltételezhetően táplálék intolerancia vagy krónikus fertőzésekre adott rendellenes 

immunválasz állhat a hátterükben. Az emésztőszervi tünetek változatosak, de a betegség csak 

egy-egy egyedet érint az állományban. Míg az IBD alapvetően a bélcsatorna megbetegedése, 

az eosinophil sejtes gyomor-bélgyulladás szisztémás, eosinophil granulomaképződéssel járó 

kórképet okozhat. 

Lymphoma 

Vadászgörényekben a lymphoma számos megjelenési formája ismert. Mivel az idiopathikus 

splenomegalia és krónikus emésztőszervi betegségek során a mesenterialis nyirokcsomók 

reaktív megnagyobbodása gyakori, a lymphoma diagnózisa a sorvasztó jellegű betegségek 

elkülönítésekor gyakran nehéz feladat. Valószínű, hogy a krónikus lymphadenopathia pl. 

Helicobacter mustelae fertőzés vagy IBD következtében hajlamosít a lymphoma 

kialakulására. 

 

Krónikus lesoványodással, nyirokcsomó megnagyobbodással és esetenként emésztőszervi 

tünetekkel járhat a gümőkór és a görények Aleuti betegsége is. A görények erősen 

fogékonyak a Mycobacterium-ok okozta fertőzésekre, de a hazai tartási szokások mellett a 

kórokozóval való érintkezés lehetősége minimális. A görények Aleuti betegségét Európában 

eddig az Egyesült Királyságban és Svédországban írták le, magyarországi előfordulásáról 

nincs tudomásunk.  

Differenciál diagnosztikai megközelítés 

A görények emésztőszervi megbetegedéseinek elkülönítő kórjelzése során számos 

kórelőzményi adat lehet segítségünkre. Az állat kora és a betegség lefolyása segít a korábban 

említett csoportokba sorolásban.  

A lakásban tartott, rendszeresen oltott görények kevés fertőzési forrással 

találkozhatnak. A nyers húst fogyasztó állatok nagyobb eséllyel vannak kitéve a bakteriális 

gyomor-bélgyulladásoknak. A fertőző hurutos hasmenés rendszerint új egyed érkezését vagy 

más egyedekkel való találkozást (pl. kiállításokat, rendezvényeket, mentett egyedek 

érkezését) követően alakul ki, és egyszerre több állat betegszik meg. Az egysejtű paraziták 

okozta bélgyulladás fiatal állatokban stressz vagy immunszupresszív állapot következtében 

jelentkezik. Tapasztalatlan, első görényt tartó tulajdonosoknál és fiatal görényeknél nagyobb 

eséllyel számíthatunk idegentest okozta problémákra. Idősebb, krónikusan beteg és esetleg 
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ismert más betegséggel (pl. insulinoma, mellékvese megnagyobbodás) terhelt egyedeknél 

inkább a harmadik csoportba sorolt, sorvasztó jellegű betegségekre kell gondolnunk.  

A hányinger, a hányás és a regurgitatio elkülönítése a tulajdonos alapos kikérdezésével 

lényeges szempont. Az insulinomás betegekben kialakuló hypoglycaemia gyakran okoz 

gyomorirritációt, ami reflux és hányinger jeleivel jár. A regurgitatio a nyelőcső érintettségére 

hívja fel a figyelmet.  

A fizikális vizsgálat során figyelmet kell fordítani a szájüreg alapos vizsgálatára. A 

végbélnyílás környezetének megtekintésével, óvatos tapintásával információt nyerhetünk a 

hasmenés jellegéről. A bűzmirigyek duzzanata (gyulladásos vagy daganatos megbetegedése) 

gyakran járhat fájdalmas, erőltetett bélsárürítéssel.  

A rektális hőmérséklet egyes fertőző gyomor-bélgyulladások kezdeti szakaszában 

megemelkedik, de ez nem minden esetben tapasztalható.  

A has tapintását célszerű körültekintéssel végezni. Ha az állat ellenállást tanúsít, 

felületes bódítás pl. midazolam alkalmazásával vagy egy rövid inhalációs altatás szükséges, 

hogy a hasi szervek állapotát megítéljük. Gáz és folyadék a gyomor-bélcsatornában, 

splenomegalia, illetve hasi rezisztenciák gyakori tapintási leletek vadászgörényekben. Az 

idegentestek körül a bélcsatorna tapintása általában fájdalmas, míg a differenciál 

diagnosztikai szempontból megtévesztő bélfodri nyirokcsomók tapintásra nem érzékenyek.  

Medenceüregi térfoglaló folyamatok, pl. prosztataciszták szintén okozhatnak 

nehezített bélsárürítést, amelyet a tulajdonos alapvetően emésztőszervi problémának vél.  

Kiegészítő vizsgálatok 

A görények emésztőszervi betegségeinek pontos diagnózisához kiegészítő vizsgálatok 

szükségesek.  

A képalkotó vizsgálatok közül a natív röntgenvizsgálat segít a nyelőcső és a gyomor-

bélcsatorna gázos vagy folyékony tartalommal telt szakaszainak felismerésében. A görények 

hajlamosak szétrágható anyagokból (pl. szivacs, szövet) leharapott darabkákat, esetleg 

számukra emészthetetlen takarmány összetevőket (pl. zöldségek) lenyelni, amelyek natív 

felvételen nem adnak árnyékot. Megaoesophagus, gyomoridegentest vagy bélelzáródás 

gyanúja esetén kontrasztanyag etetésével tudjuk pontosítani a diagnózist. Mivel a bélmozgás 

gyors, a kontrasztos röntgenvizsgálat más fajokhoz képest egyszerűbben kivitelezhető, és 

jóval hamarabb ad eredményt.  

A hasi ultrahangvizsgálat hasznos képalkotó eljárás a bélelzáródás, illetve a hasi 

rezisztenciák diagnosztikájában, egyben lehetőséget ad célzott apsiratios mintavételre pl. 

megnagyobbodott bélfodri nyirokcsomókból.  

A laboratóriumi vizsgálatok közül a vérvizsgálat minden esetben indokolt, ha a görény 

kiszáradás jeleit mutatja, vagy ha krónikus betegséggel állunk szemben. Idült gyulladás vagy 

fekélyképződés következményeként anaemia alakul ki. Bakteriális gyomor-bélgyulladások 

során esetleg emelkedett fehérvérsejtszámot, neutrophiliát tapasztalunk. Az eosinophil sejtes 

gastroenteritis-hez társulhat kifejezett eosinophilia. A biokémiai paraméterek közül 

emésztőszervi betegségeknél az AST, ALT szint gyakran megemelkedik. IBD-re utal a lipáz 

és a globulinszint emelkedése, bár hyperglobulinaemiát más krónikus gyulladás, pl. Aleuti 

betegség során is tapasztalhatunk. A vércukorszint meghatározása segíthet a hányingert okozó 

hypoglycaemia felderítésében.  

Ha a kórelőzmény alapján fertőző betegség gyanúja felmerül, a bélsár mikrobiológiai 

vizsgálata indokolt. A parazitás kórképek ritkák, az egysejtűek szerepe felszíndúsítással 

igazolható. A bakteriális enteritisek kórokozói zoonotikus jelentőségűek lehetnek. Meg kell 

jegyezni, hogy a Camplylobacter fajok érzékenységük miatt nehezen tenyészthetőek, hasonló 

okból a Helicobacter mustelae fertőzöttség kimutatására pedig a tenyésztés nem alkalmas.  
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A fertőző hurutos hasmenés gyanúja a kórelőzmény és a klinikai tünetek alapján 

általában megállapítható, a pontos diagnózisra a mindennapi praxisban nem kerül sor. A 

vírusok kórokozó szerepe PCR vizsgálattal igazolható.  

Differenciál diagnosztikai szempontból a legnagyobb kihívást a krónikus 

emésztőszervi betegségek felismerése jelenti. A részletes kórelőzmény és fizikális vizsgálat, a 

vérvizsgálat, a fertőző okok kizárása és képalkotó vizsgálatok – elsősorban hasi ultrahang – 

alapján a háttérbetegségek feltérképezhetőek.  

A Helicobacter mustelae fertőzöttség kimutatására számos módszert, többek között 

szerológiai próbát és urea kilégzési tesztet is kidolgoztak. A gyakorlatban bélsárminták, 

illetve gyomor tamponok PCR vizsgálata alkalmazható, szakirodalmi adatok alapján a több 

helyről (pl. szájnyálkahártya, gyomor, végbél) származó minták együttes vizsgálata 

biztosabban ad pozitivitást. Mivel hazánkban a görények Helicobacter mustelae 

fertőzöttségének molekuláris diagnosztikája rutinvizsgálatként nem elérhető, a kimutatás 

legpontosabb módja a gyomor-, illetve bélfal biopsziák szövettani értékelése. A biopsziás 

minták további előnye, hogy nem csak a baktérium jelenlétéről, hanem a valós kórtani 

folyamatról is információt ad. Mivel külföldi felmérések alapján a görénypopuláció nagy 

részében a Helicobacter mustelae jelen van, a PCR vizsgálat nem elegendő a baktérium 

kóroki szerepének tisztázásához.  

Az IBD, az eosinophil sejtes gastroenteritis, azaz a kóros gyulladásos folyamatok 

elkülönítése a lymphomától szintén csak citológiai és szövettani minták vizsgálatával 

lehetséges. Bélfal biopszia szövettani vizsgálata szükséges a Lawsonia intracellularis 

kimutatásához is. 

Kevéssé invazív mintavételi lehetőséget biztosít a bélfodri nyirokcsomók (szükség 

esetén egyéb szervek: lép, máj) ultrahangvezérelt aspiratioja, a gyomor-bélcsatornából pedig 

az endoszkópos mintavétel. Utóbbi vizsgálat a betegek kis testmérete miatt korlátozott 

hozzáférést tesz csak lehetővé.  

Szövettani mintavételre alkalmas másik eljárás a diagnosztikai laparotomia. Ennek 

előnye, hogy a gyomor- és bélfalból teljes vastagságú biopsziákat nyerhetünk, illetve 

egyszerre mintákat tudunk venni az elváltozott nyirokcsomókból, parenchymás szervekből. 

Mivel idősebb állatokban a krónikus emésztőszervi betegség gyakran társul egyéb 

problémákhoz, a műtét során ellenőrizni tudjuk a többi szerv, mint a mellékvesék és a 

hasnyálmirigy állapotát is. A görények a diagnosztikai laparotomiát jól tolerálják, de számos, 

enyhébb tünetet mutató állat tulajdonosa számára a műtét, mint mintavételi eljárás nehezen 

elfogadható. 

A gyógykezelés alapelvei 

A vadászgörények emésztőszervi betegségeinek gyógykezelése során a lehetőleg pontos 

diagnózison alapuló célzott kezelést és a tüneti terápiát párhuzamosan kell végezni. 

A műtéti kezelést igénylő betegek állapotát először stabilizálni kell, és csak ezután 

kerülhet sor a sebészeti beavatkozásra. 

A fertőzésellenes szereket lehetőleg laboratóriumi vizsgálatok eredményére alapozva 

válasszuk meg. Bélsárvizsgálat hiányában kezdő antibiotikumnak általában amoxicillint, 

enrofloxacint vagy trimetoprim-szulfonamidot célszerű alkalmazni. 

A Helicobacter mustelae fertőzés kezelésére több antibiotikum kombinációja, a 

savtermelés csökkentésére használt szerek, illetve bizmut tartalmú készítmények együttesen 

javasoltak.  

Az immunológiai eredetű bélgyulladások terápiája immunszupresszív szerek, 

prednisolon, esetleg azathioprine adásán alapul. Ezek használata különös odafigyelést igényel, 

mert összetett kórformában a fertőzéses komponensek szerepét felerősíthetik.  
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A dehidrált állapotú betegeknél lehetőleg intravénás, enyhébb esetekben bőr alá 

folyadékpótlást alkalmazhatunk, testmeleg infúziós oldattal. Fájdalomcsillapításra elsősorban 

opioidok, esetleg nem szteroid gyulladáscsökkentők használhatóak. A gyomornyálkahártya 

védelmét H2-receptor antagonistákkal vagy protonpumpa gátlókkal, illetve nyálkahártya 

bevonó szerekkel végezhetjük. Hányáscsillapításra maropitant citrátot vagy metoklopramidot 

vehetünk igénybe.  

Húsevő állatok számára számos szájon át adható elektrolit, illetve energiapótló tápszer 

áll rendelkezésre, a táplálékot visszautasító betegek kezelését ezekkel kell kiegészíteni. A 

felépülés szakaszában a görények gyomor-béldiétás tápokkal kínálhatóak, immunológiai 

eredetű bélgyulladás esetén hypoallergén tápok adása megkísérelhető, de az egyedek egy 

része visszautasítja a megszokottól eltérő takarmányt. 

 

Az emésztőszervi betegségekben gyakrabban használt gyógyszerek alkalmazását az alábbi 

táblázat foglalja össze. 

 

Hatóanyag Adagolás Alkalmazás 

Amoxicillin 20-35 mg/ttkg q12h Bakteriális gastroenteritis 

Chloramphenicol 30-50 mg/ttkg q12h Proliferatív enteropathia 

Clarithromycin  

Ranitidin bizmut-citrát 

12,5 mg/ttkg q12h 

24 mg/ttkg q12h 

Helicobacter eradikáció,  

14 napos kezelés 

Clarithromycin 

Metronidazol 

Omeprazol 

25 mg/ttkg q12h 

75 mg/ttkg q24h 

4 mg/ttkg q24h 

Helicobacter eradikáció,  

14 napos kezelés 

Enrofloxacin 10-20 mg/ttkg q12-24h Bakteriális gastroenteritis 

Metronidazol 15-20 mg/ttkg q12h Anaerob fertőzés, giardiosis 

TMP/szulfa 30 mg/ttkg q12h Bakteriális gastroenteritis, coccidiosis 

Fenbendazol 20-50 mg/ttkg q24h Giardiosis, coccidiosis 

Famotidin 0,5-1 mg/ttkg q24h H2-receptor antagonista 

Omeprazol 0,7 mg /ttkg q24h Protonpumpa gátló 

Sucralfate 25-100 mg/ttkg q8h Nyálkahártya bevonó szer 

Maropitant-citrát 1 mg/ttkg q24h Hányáscsillapító 

Metoklopramid 0,2-1 mg/ttkg q6-12h Hányáscsillapító 

Prednisolon 0,5-2 mg/ttkg q12-24h IBD, eosinophil sejtes gastroenteritis 

Azathioprine 0,9 mg/ttkg q24-72h IBD 
Forrás: BSAVA Manual of Rodents and Ferrets 
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SZARVASFÉLÉK TÁPLÁLKOZÁSI EREDETŰ  
MEGBETEGEDÉSEI, KOMPLIKÁCIÓI 

Sugár László 

Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar 

sugar.laszlo@ke.hu 

FREQUENT AND UNIQUE ILLNESSES/COMPLICATIONS OF FEEDING ORIGIN IN CERVIDS 
It is worth mentioning some cases occurred in the author’s forty years practice. Among the more important and/or frequent 
feeding problems the lactacidosis is outstanding. Usually individuals or groups in poor body condition would consume too 
much corn fodder if available. Beside lethal acute/hyperacute situations extremely overgrown hoofs of all the four feet may 
occur too following chronic compensated acidosis. Other misfeeding complications can be acute or chronic 00-rape toxicosis, 
and rodenticide toxicosis. 
As unique individual cases the followings were experienced:  
1. in two young red deer a fist-sized sugar beet piece was stuck in the oesophagus before the first rib (deer farm);  
2. in a fallow deer bock an asbestos-tissue dumpling, while in a red deer hind a polithene bag dumpling, stopped at the 
rumeno-abomasal orificium (deer farm);  
3. in a red deer calf a sewing needle caused pericarditis purulenta and death as a complication of the reticulum perforation 
(village yard). 

 

A táplálkozási eredetű megbetegedések lehetnek enyhe lefolyásúak, de olykor akár halálos 

kimenetelűek is. Előfordulnak különleges egyedi esetek, mondhatni balesetek csakúgy, mint 

az együtt élő állatcsoportot károsítva fogságban és szabadban egyaránt. A következőkben 

ismertetek néhány fontosabb és/vagy gyakoribb bántalmat, egy-egy kuriózum jellegűt több 

évtizedes tapasztalataim tárházából.  

Fontosabb, gyakoribb megbetegedések 

Laktacidózis 

Zárt körülmények között és szabad területen egyaránt nem ritka megbetegedés. Rendszerint 

szemes kukorica, ritkábban búza nagyobb adagban, olykor ad libitum fogyasztása idézi elő.  

A szarvas és az őz természetes tápláléka legalább 15-20% rostot tartalmaz. Tiszta 

szemestakarmány (abrak) fogyasztásakor (bezabálás) túlzott mennyiségű szerves sav 

képződik. Az erősen savas közegben a bendő normál mikroflórája elpusztul, és tevékenységét 

a Streptococcus-, illetve Lactobacillus-fajok veszik át nagy mennyiségű tejsavat termelve. A 

magas tejsavszint a heveny/túlheveny kórforma esetében súlyos, híg hasmenést és erős 

nyálzást idéz elő, majd rövidesen keringési és légzési nehézség is kialakul. Ilyen esetekben 

vagy néhány órán belül beáll a halál, vagy 1-2 nap múlva pusztul el a teljesen kimerült állat. 

Egyedileg és csoportosan is kialakulhat. A gyenge tápláltsági állapotban lévő egyedek vagy 

csoportok hajlamosak a „bezabálásra”. Ennek mértékét növelheti a felvehető 

szemestakarmány nagy mennyisége és az állat rangsorbeli állapota (dominancia). Ezért is 

gyakoribb a bikák között a téli időszakban. Mezei őzek között sem ritka. Ilyenkor a 

bendőtartalomban a sok kukoricaszemet vagy „darát” jól lehet látni.  

Az enyhébb fokú laktacidózis esetében a bendő-parakeratózis következményeként – 

helyileg vagy áttételesen, akár parenchymás szervben is – tályogképződés is kialakulhat. A 

laikusok számára rejtélyes – gyakran mind a négy lábon jelentkező – kóros csülök-túlnövés, 

csülökpapucs is általában a túlélt laktacidózis (csülökirha-gyulladás) szövődménye.  

mailto:sugar.laszlo@ke.hu
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Megelőzés: legveszélyesebb a szemes kukorica, búza vagy árpa. A megbetegedés 

kockázatát csökkenthetjük csöves kukorica, még inkább a rostban gazdag és több rágást 

igénylő zab vagy cirok kiszórásával.  

Szabad területen főként a vaddisznók etetésére szánt szemes-kukorica (az ún. szórókon) 

jelent veszélyt a kérődzők (szarvasfélék és a muflon) számára. 

Repcetoxikózis 

Az utóbbi 20-25 évben az ún. duplanullás (00) repceváltozatok terjedtek el. Az elnevezés 

onnan ered, hogy ezekben kicsi az erukasav- és a glükozinolát-tartalom (erősen toxikus 

alkotórészek), és emiatt nem keserűek a zöld növényi részek. Így az őzek, szarvasok főként 

télen sokat vagy tartósan jelentős mennyiséget fogyasztanak belőle, ami súlyos 

következményekkel járhat: 

- heveny repcetoxikózis: kiváltó ok a magas emészthető fehérje- és az alacsony rosttartalmú 

repce nagy mennyiségben való fogyasztása. Ennek következményeként emésztési zavar, 

felfúvódás, hasmenés alakul ki, ami elhulláshoz is vezethet. A megzavart bélflórában 

Clostridium-baktériumok szaporodhatnak el, így tüdő-, mellhártya- és szívizomgyulladás is 

kialakulhat, 

- idült repcetoxikózis: kisebb mennyiségű repce tartós fogyasztása ún. hemolítikus anémiát 

(vörösvértestek szétesése miatti vérszegénység) okozhat. Ez később agyvelő-gyulladáshoz, 

agykérgi elhaláshoz vezet: vakság, süketség (szelídség), majd elhullás következhet be. 

Rágcsálóirtó szerek  

Ilyen szerek nem előírás szerinti alkalmazása, kihelyezése évtizedek óta jelentős 

veszteségeket okoz elsősorban őzek (és mezei nyulak) között. Sok gazda szándékosan erős 

mérget, nem engedélyezett irtószert (Thiodan, Thiomax) használ. Kupacokban vagy levágott 

tetejű pillepalackban rakják ki (esőtől megvédi az anyagot). Ha az ilyen szer itthon már nincs 

forgalomban, külföldről (EU-n kívüli országból) szerzik be. A vad olykor csak pár lépésnyire 

a méreganyagtól fekszik élettelenül. Az utóbbi években is számos esetben tapasztalták 

alkalmanként akár tucatnyi őz ilyen eredetű elhullását gyümölcsösökben és zöldségtermesztő 

alföldi területeken.  

Különleges egyedi esetek, idegen-test okozta komplikációk 

Nyelőcső-elzáródás 

Két esetben is előfordult kertben tartott gímszarvasoknál. A kb. ökölnyi répadarab mindkét 

alkalommal a nyak alján a mellkas bejáratnál akadt el. A gondozó észrevette ugyan az állatok 

elfekvését, az okát azonban nem sikerült tisztázni, mert másnapra elpusztultak.  

Bendőeltömődés 

Egy kerti dámbika különösebb kórelőzmény nélküli elpusztulása után a boncoláskor nem volt 

észlelhető rendellenesség. A rejtély a bendő áttapintása, majd felnyitása után oldódott meg. 

Gyermekfej méretű, összecsomósodott azbeszt-szövet volt a „bűnös”, amely minden 

bizonnyal a pár héttel korábbi vízvezeték-szerelés során maradt az adott legelőrészben.  

Egy vadasparkból vásárolt, öt egyedből álló gímszarvas-csoportban egy ünőt egyre 

gyengülő tápláltsági állapotára való tekintettel ismételten vizsgálgattunk. A bélsár és a 

vérminta vizsgálat is negatív eredményre vezetett. Az állat később elpusztult. Boncoláskor, az 
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előbbihez hasonló módon, a bendőben egy ugyancsak fejnagyságú reklámzacskó-gombócot 

találtunk, amit még nyilvánvalóan a vadasparkban nyelt le az állat. 

Az ilyen esetek manapság bizonyára nem ritkák. 

Recésátfúródás, gennyes pericarditis 

Egy háznál nevelt féléves gímszarvas bikaborjú egyik napról a másikra étvágytalanná vált, 

majd fokozatosan lesoványodott. Az egyetem Diagnosztika Központjában CT vizsgálatot 

végeztünk. A topogramon a szív tájékán egy girbe-görbe drótszerű idegentestet észleltünk. A 

keresztmetszeti képen a képlet denzitás-értéke fém jelenlétét valószínűsítette. Pár nap múlva a 

hasüreg megnyitásával igyekeztünk megkeresni a fémtárgyat, de nem találtuk. Egy újabb CT-

vizsgálat során az első alkalommal teljesen megegyező helyzetet tapasztaltunk. Az állat két 

héttel később elpusztult. Boncoláskor a szívburkon belül nagy mennyiségű gennyet találtunk, 

idegen testet viszont nem. Végül a balkamra falából a szívcsúcs közelében egy rozsdás 

varrótű került elő. Ezt nyilvánvalóan az udvar talajáról szedte fel az állat. 

Felhasznált irodalom 

Bicsérdy Gy., Egri B., Sugár L., Sztojkov V. (2000): Vad-betegségek. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

 



30 

 

TRÓPUSI ENTERÁLIS KÓRKÉPEK A HUMÁN GYÓGYÁSZATBAN – 
BÉLFERTŐZÉSEK A TRÓPUSOKON 

Jelenik Zsuzsanna 

Országos Epidemiológiai Központ, Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont 

jelenik.zsuzsanna@oek.antsz.hu 

ENTERIC INFECTIONS IN TROPICAL COUNTRIES 
The enteric infections have the highest death toll in tropical countries. Food and water contaminated with fecal matter are the 
main sources of infection. Bacteria such as enterotoxigenic Escherichia coli, enteroaggregative E. coli, Campylobacter, 
Salmonella, and Shigella, Vibrio cholerae are common causes of epidemics. Protozoons – Amoeba, Giardia – have 
significant role in chronic malnutrition in tropics. The viral enteric infection has the same pattern everywhere in the world. 

 

Az infekciós eredetű hasmenéses betegségek jelentősége az antibiotikum elterjedésével sem 

csökkent. Ennek oka, hogy a biztonságos ivóvíz ellátás egyre nagyobb gondot okoz a fejlődő 

országokban, ugyanitt a lakosok többsége semmilyen egészségügyi ellátásban nem részesül. 

Az üzleti és szabadidő turizmus révén az utazók milliói fertőződnek évente enterális 

patogénekkel, ami akut betegségen túl, tartós késői szövődménnyel járhat.  

A baktériumok közül a leggyakoribb kórokozók az E. coli variánsai, a Shigella-, 

Salmonella speciesek, a Vibrio cholerae és a Campylobacter jejuni. A protozoonok közül a 

Giardia lamblia, az Entamoeba histolytica, a cyclosporiasis bír a legnagyobb jelentőséggel.  

 

Az enterotoxikus E. coli (ETEC) törzsek, egyes Shigella-k, és a Vibrio cholerae enterotoxinja 

a vékonybél nyálkahártyájának epithel sejtjeiben erőteljesen fokozzák az adenilát-cikláz 

enzim működését. Ennek következtében nagymennyiségű Cl
-
, vele együtt Na

+
 és víz áramlik 

a béllumenbe. A nagy tömegű vizes béltartalom besűrítését a nátriumfelszívást végző 

epithelsejtek nem képesek elvégezni, ezért a széklet „koleriform” híg, vizes. A betegségben 

gyulladásos folyamatok nem játszanak szerepet.  

Egy indiai kolera járvány alatt született meg az a felfedezés, hogy nem csak intravénás 

infúzióval, hanem sók- és glükóz megfelelő oldatával, szájon át is lehet pótolni, ezzel 

megmenteni a kolerás betegeket. 2010-ben, 200.000 ember halálát okozó földrengés volt 

Haitin, ezt követően 450.000 túlélő betegedett meg kolerában. A természeti katasztrófa 

teljesen tönkretette a vízvezeték-rendszert, a kutakba és ivóvíznyerő helyekbe befolyt a 

csatornák szennye. 2012 év elején Ghána, Zimbabwe, Demokratikus Kongó, Burundi, Nigéria 

és Szomália jelentett kolerát. 

Az enteroinvaziv E. coli (EIEC) és a Shigella-k vérhasszerű tüneteket okoznak, a 

vastagbél nyálkahártyájában gyulladást és felszínes fekélyeket idéznek elő. 

A typhus abdominalist okozó S. typhi és paratyphi baktériumok a bélfal epithelen 

áthaladva gyorsan okoznak általános, majd szeptikus tüneteket. Nem a hasmenés, hanem a 

magas jellegzetes lázgörbe, a „tifózus” állapot, a bradycardia és a szövődmények 

(bélperforáció, ileitis, cholangitis) jellemzik a kórképet. Az időben elkezdett adequat kezelés 

menti meg a beteget. A tartós baktériumürítők forrásai lesznek a sporadikus és a járványos 

fertőzéseknek. 2012 januárban Zimbabwe, Zambia, India, Fülöp-szigetek jelentett hastífusz 

járványt. 

A paraziták közül a Giardia lamblia trophozoita alakjai a duodenum és a jejunum felső 

szakaszát befedve gyulladást és felszívódási zavart okoznak. Jellegzetes tünetei a dyspepsia, 
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meteorismus, steatorrhea és a híg, nagymennyiségű széklet. A trópusi sprue egyik 

leggyakoribb oka ez az összetett károsodás. Az amőbák közül, az Entamoeba histolytica 

enzimjeivel és toxinjaival a colon felszínén lítikus folyamatokat indít be, aminek 

következtében a sejtek tönkremennek, és fekélyes gyulladás jön létre. A malária és a 

schistosomiasis után a legelterjedtebb parazitás megbetegedés. 500 millióra teszik a 

fertőzöttek számát, akiknek 10%-a szenved extraintestinális amőbiázisban is (máj, tüdő, 

húgyúti tályog). A tartós cystaürítés és az emberi fekáliával kezelt mezőgazdasági területekről 

származó élelmiszerek folyamatosan fenntartják a járványgócokat. 

A trópusi enterális fertőzések visszaszorításának leghatékonyabb módja a csatornázás és 

a biztonságos ivóvízellátás kiépítése. Aki volt – akár turistaként – szegénységben élő 

országokban, személyesen is tapasztalhatta, hogy milyen nagy a kontraszt a „civilizált” 

országok vízellátása (pazarlása) és sok-sok ország vízszegénysége között. 

Az átlag embert csak olyan szinten érdeklik ezek a problémák, hogy őt, mint utazót 

veszélyeztetik-e ezek a betegségek. Szerencsére legtöbbjüknek van lehetősége megfizetni a 

palackozott vizet, védőoltásokat kérni utazás előtt, alkoholos kézfertőtlenítőt használni, ha 

nincs folyóvíz. Szakemberek, nemzetközi szervezetek, alapítványok és bankok összefogása 

kell ahhoz, hogy a jelenlegi állapot javuljon, és ne legyen a morbiditásban vezető helye a 

bélfertőzéseknek. 

Számszerű járványtani adatok csak azokból az országokból elérhetőek, ahol kötelezően 

jelentendők kórok szerint az enterális infekciók. A trópusi területekről érkező adatok 

részlegesek, bár nemzetközi támogatással egyre nagyobb figyelem összpontosul a 

járványgócok felkutatására és eliminálására. Erre példa a 2010-ben Haitiből kiinduló, közel 

egy évig tartó kolerajárvány, melyet néhány hét alatt számos országba áthurcoltak. 

 

Rendelkezésre álló védőoltások 

- Hastífusz ellen: baktérium tok poliszacharidáját tartalmazó vakcina (Typherix, Typhim Vi), 

- Kolera elleni megiható oltóanyag: a rekombináns koleratoxint és hővel, formalinnal 

inaktivált V. cholerae O1 és El-Tor biotípusok teljes sejtjét tartalmazza (Dukoral). 

 

Leggyakrabban ajánlott antibiotikumok, utazók „stand by” kezelésére: 

- ciprofloxacin (Ciprobay), 

- norfloxacin (Nolicin), 

- rifaxim (Normix) 

- makrolid (pl. Sumamed) 

- trimethroprin/sulfamethoxazol (TMP/SMX) (Sumetrolim). 

 

A WHO az alábbi sókeverék (ORS) használatát ajánlja: NaCl: 3,5 g, NaHCO3: 2,5 g, KCl: 1,5 

g, glükóz 20 g, egy liter vízben oldva. A sókeverék összetétele a későbbiek során változott, 

mert a könnyen bomló NaHCO3 helyett 3,0 g Na-citricumot alkalmaztak. Az olcsó 

magisztrális (Sal ad rehydrationem, Sal ad rehydrationem pro parvulis FoNo) keveréket 

felváltották a gyárilag összellított, kissé költségesebb tasakos porok pl: Normolyt. 
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SZEMELVÉNYEK A HUMÁN GASTROENTEROLÓGIAI 
DAGANATSEBÉSZETBŐL  

Nagy Zoltán 

Semmelweis Egyetem, I. sz. Sebészeti Klinika 

nagyz56@t-online.hu 

EXTRACTS FROM THE HUMAN GASTROINTESTINAL TUMOUR SURGERY 
The presentation is divided into three parts. The first part deals with the surgery of the liver tumours, whereas the second 
gives details about the open and laparoscopic large intestine resections (including a comparison between 918 open 
surgeries and 310 laparoscopic interventions). The third part summarises the actualities of the 5th Hungarian NOTES  
(N atural   O rifice   T ranslumenal   E ndoscopic   S urgery) conference. 

 

1. Májdaganatok sebészete  

A referátum bemutatja a primer és áttéti májdaganatok típusait, kivizsgálását, a 

rezekálhatóság kritériumait, a sebészi eljárásokat, a rezekálhatóság fokozásának újabb 

lehetőségeit (vena portae embolisatio, vena portae ligatura, arteria hepatica kanule, 

neoadjuvans chemotherapia, two stage hepatectomy, 2. és 3. resectio, R1 resectio), a 

morbiditas és mortalitas csökkentésének valamint a túlélés növelésének lehetőségeit, az 

ablatív eljárásokat.  

2. Nyitott és laparoscopos vastagbél resectiokkal szerzett tapasztalataink  

A Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján vastagbéltumor miatt végzett 918 nyitott 

és 310 laparoscopos műtét eredményeinek összehasonlítása kerül ismertetésre. 

3. V. Magyar NOTES – konferencia (2012. március 3.) érdekességei  

Aktualitások NOTES-ügyben (N atural   O rifice   T ranslumenal   E ndoscopic   S urgery   – 

NOTES; Természetes Testnyílásokon Keresztül Végzett Sebészet).  
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ÉDESVÍZI DÍSZHALAK EMÉSZTŐSZERVI BETEGSÉGEI ÉS  
KLINIKAI DIETETIKÁJA 

Márkus Bálint 

Tappancs Állatorvosi Rendelő, Tata 

allatorvos@gmail.com 

INTESTINAL DISEASES AND CLINICAL DIETETICS OF PET FISH SPECIES 
The author tries to touch the theme addressed from practical point of view. 
The first part tells about some frequent diseases wich are directly, or mainly related to the gastrointestinal organs of pet fish 
species – such as gastric cryptobiosis, mycobacteriosis, intestinal worms. 
The second part of the paper will not give any ready-to-use recipes for the best nutrition, but helps how to get the proper way 
to reach it.  

 

Anatómia és bevezető 

A díszhalak emésztőrendszere alapfelépítését tekintve megegyezik más gerinces állatokéval. 

A tápcsatorna fejbélre (szájüreg, garatüreg) és törzsbélre (előbél, középbél, utóbél) tagolható. 

Valódi gyomorral csak a ragadozó halak rendelkeznek, ezek bélcsatornája a testhosszhoz 

képest rövidebb, mint a mindenevő és növényevő halaké. Utóbbiak relatív hosszabb 

bélcsatornával rendelkeznek, és nincs valódi gyomruk.  

A tápcsatorna járulékos szervei:  

- Máj: szerepe megegyezik más gerinces állatoknál megismerttel, „békés” halaknál 

lebenyezett, ragadozóknál egységes 

- Epehólyag: csak táplálkozáskor ürül, tartós koplalásnál mérete jelentősen 

megnagyobbodik, ebben az állapotában kifejezetten sérülékeny 

- Hasnyálmirigy: egyes fajokban különálló szerv, míg másokban a májban található 

mikroszkopikus szövetrészletek formájában (hepatopancreas) 

- Úszóhólyag: ún. nyílt úszóhólyagú halakban az ürege közlekedik a bélcsatorna üregével, 

az emésztésben nincs szerepe 

Emésztőszervek betegségei  

Gyomorcryptobiosis 

A Cryptobia iubilans nevű egysejtű élősködő okozta gyomorgranulomatózis bölcsőszájúhal-

félék (Cichlidae) körében (pl. afrikai sügérek, vitorláshalak, diszkoszhalak) előforduló 

bántalom. A fertőzés hatására a sokáig egészségesnek tűnő hal lesorvad és elpusztul. A 

parazita a gyomor falában kialakuló granulumokban élősködik, ahol gyógyszerek nem érik el. 

A granulumok natív mikroszkópos vizsgálattal nagyon hasonlítanak a gümőkóros gócokra, a 

biztos megkülönböztetésben szövettani és elektronmikroszkópos vizsgálatok segíthetnek 

kétes esetben. Ismerten fertőzött állományban a gyanús egyedeket érdemes selejtezni, 

mentesnek tartott állományba új egyedet csak hosszú karanténidőszak (minimum 60 nap) után 

tegyünk be. 

mailto:allatorvos@gmail.com
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Gümőkór 

Az akváriumi díszhalak gümőkórját atípusos Mycobacterium-fajok (többnyire M. fortuitum, 

M. marinum, M. chelonae) okozzák. Egyéb szerveken kívül (lép, vese stb.) a májban találunk 

gyakran jellegzetes gócokat, melyeket boncolás során akár szabad szemmel is észlelhetünk, 

de biztosabb diagnózishoz mikroszkópos vizsgálattal juthatunk. A fertőzött egyedek 

fokozatosan lefogynak, legyengülnek és elpusztulnak. A betegség nem kezelhető 

eredményesen, fertőzött állomány tenyésztésbe vétele vagy tartása ellenjavallt. Nagy értékű 

egyedek kezelése megkísérelhető azonban rifampicinnel. A betegség zoonózis, fertőzött 

emberben leggyakrabban bőrgranulomatózist idéz elő, ami akár idült ínhüvelygyulladásig is 

fajulhat. A gümőkór terjesztésében sajnos elévülhetetlen „érdemei” vannak az elmúlt évek 

piaci trendjeinek; az európai nagykereskedők dömpingszerűen importálják távol-keleti 

tenyészetekből a díszhalakat, melyek karanténozás nélkül jutnak a hobbiakvaristákhoz.  

Bélférgesség 

Mind tenyészetekben, mind hobbiállományokban előfordulhatnak egyes féregfajok. A 

fonálférgesség általában mellékleletként jelentkezik más okból elhullott halak boncolásakor, 

de gyakran pont a nematoda fertőzöttség gyengíti le a hal szervezetét. Komoly gondot jelent, 

hogy nincs olyan készítmény ami a szervezetben eltokolódott lárvastádiumok ellen hatásos, 

kizárólag a bélcsatornában élősködő kifejlett egyedek ellen létezik gyógyszer (levamizol, 

benzimidazol származékok). A fonálférgek könnyen behurcolhatóak különböző 

élőeleségekkel (pl. Daphnia spp.). 

A fonálférgeknél ritkábban fordulnak elő a különböző mételyfajok. Ezek jellemzően 

bonyolult fejlődésmenete természetes vízi életkörülményeket igényel, az előadás 

szempontjából érdekes mételyfajoknál a hal a köztigazda szerepét tölti be. A bélcsatornában 

található, betokozódott metacerkáriáknak általában nincs jelentős kártétele, azonban a mozgó 

alakok komoly szöveti roncsolódást idézhetnek elő. 

Klinikai dietetika 

Táplálkozásélettani alapok 

Noha több száz éve tartanak díszhalakat a világon, tudományos szempontból nem vizsgálták 

még komolyabban a táplálkozási igényeiket. Az összes ismert adat élelmezési szempontból 

jelentős fajokat vizsgáló kutatások eredményeinek extrapolációjából, illetve tapasztalati 

forrásokból származik.  

Táplálkozásukat tekintve díszhalaink többsége mindenevő, azonban gyakoriak a 

ragadozó fajok (pl. sügérfélék) is. Kizárólag növényi táplálékot fogyasztó fajok nem 

fordulnak elő az akvarisztikailag jelentős fajok között, csak olyanok, amelyek több növényi 

eredetű táplálékot is igényelnek (pl. Vellifera spp., Xiphoporus spp.). Emésztésük leginkább 

fehérje és zsír bontására van felkészülve, szénhidrátigényük gyakorlatilag nincs. Más gerinces 

fajokhoz hasonlóan a halak is táplálkozás útján jutnak hozzá esszenciális aminosavakhoz és 

zsírsavakhoz, illetve vitaminokhoz. A C-vitamin az összes valódi csontos hal (Teleostei) 

számára esszenciális. 

Etetési mennyiség, gyakoriság 

Díszhalak takarmányozásakor a helyes adagolás többet számíthat, mint a felkínált táplálék 

minősége, nagyon gyakori probléma a túletetés. A biológiai egyensúly nagyon sérülékeny egy 

olyan vízi élettérben, ahol a természetes viszonyokhoz képest több ezerszeresen túltelepített 

már a leggondosabban berendezett akvárium is. A természetes élettérben ugyanis a nagy 
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mennyiségű víz jelentős pufferkapacitással bír az egyes biológiai – kémiai paraméterek 

egészséges határokon belül tartásához. Mindez az akváriumból hiányzik. Így ha 

megnövekedik túletetés következtében a bomló szerves anyag mennyisége a vízben, az 

nagyon hamar káros nitrát-, majd azt követően toxikus szintű nitrit felhalmozódásához vezet.  

A legtöbb forrás szerint naponta egyszer elegendő a kifejlett díszhalakat etetni, mindig 

csak annyi takarmányt felkínálva, amennyit 3-5 perc alatt ténylegesen elfogyasztanak. Ez alól 

leginkább az ivadéknevelés jelent kivételt, itt szükséges a napi többszöri etetés. 

Természetes eleséget vagy tápot? 

Az 1950-es évekig egyértelmű volt a válasz, addig ugyanis nem létezett díszhaltáp. Addig az 

akvaristáknak télen–nyáron javarészt élő eleséget kellett biztosítaniuk az állományuknak, amit 

zömmel nem szakkereskedésben szereztek be, hanem maguk gyűjtötték. Azóta rengeteg féle 

minőségben és kiszerelésben gyártanak tápokat, melyek manapság leegyszerűsítik a 

díszhaltartást.  

Tápok  

A díszhalak számára gyártott tápokat különböző alakban készítik el: lehet az lemezes, 

granulált, tablettás, zselébe ágyazott stb. A táp kiválasztásakor mindenképp figyelembe kell 

venni az etetni kívánt fajok jellemző tartózkodási helyét, szájállását és szokásait. Nem 

érdemes például felső szájállású, csak a felszínről táplálkozó baltahasú lazacot gyorsan 

süllyedő granulátummal etetni, de az aljzaton keresgélő, alsó szájállású díszcsíkot sem 

lemezes haltáppal. A tablettás vagy zselébe ágyazott készítményeket jellemzően „hétvégi” 

vagy „vakációs” menüként árulják. Ezek – a gyártó állítása szerint – nem esnek át tartós víz 

alatti tartózkodás után sem bomlási folyamaton, és a felügyelet nélkül hagyott akváriumban 

sem éheznek a halak. 

Az egyes haltápok pontos összetétele hasonlatosan más állatok számára gyártott 

tápokéhoz ipari titok, így a csomagoláson csak néhány adatot kell feltüntetni – beltartalmi 

adatok, főbb összetevők. Ez gyakran nem szolgáltat elegendő segítséget a helyes 

választásban, így érdemesebb jó nevű cégek termékei közül választani.  

Természetes eleség 

A természetes eleség magában foglalja mind a szabadban gyűjthető, mind a 

hűtőszekrényünkből elérhető táplálékokat. Az összes alternatíva felsorolása és részletes 

ismertetése túlmutat az előadás keretein, így csak néhány fontosabb tény kerül kiemelésre: 

- természetes vízből gyűjtött élő planktonnal, ízeltlábúakkal, puhatestűekkel különböző 

betegségeket vihetünk be az akváriumba, illetve azok akár bántalmazhatják is a 

halakat, 

- több, természetből gyűjthető faj mélyfagyasztott formában elérhető a 

kereskedelemben, melyek jellemzően jó minőségű takarmányt jelentenek, ellentétben 

szárított társaikkal, 

- az elérhető természetes takarmány kiválasztásakor érdemes a beltartalmát a 

szakirodalomban megvizsgálni, ugyanis könnyen válhat az állomány tápanyaghiány 

áldozatává, 

- növényi takarmány-kiegészítést igénylő halak számára kiváló eleség a fagyasztott 

vagy forrázott spenótlevél, salátalevél; akár egészben, akár apróra darabolva. 
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MIT ÉS HOGYAN ETETÜNK AZ ÁLLATKERTEKBEN? – 
TAKARMÁNYOZÁSTANI 1×1, VAGY SOKISMERETLENES EGYENLET 

Andréka György 

Xantus János Állatkert, Győr 

andrekagyorgy@yahoo.com 

FEEDING IN THE ZOO. IT IS A SIMPLE EQUATION OR CONTAINS MANY UNKNOWN 
EQUATIONS 
For whom? How? When? How many? 
The animals living in the zoo haven't got the conditions, what they need and they do not live in an environment where the 
climate is ideal for them. We do not even always know their natural eating habits and food, their nutrition is sometimes 
unobtainable. Their behavior is different from other animals, who live in the nature, they move a lot less then the wild 
animals. 
Despite the knowledge of these things, we compiled a feeding page and a feeding system, but than there are further 
questions. 
From where and what to obtain? 
How to transport the things and where to store them? 
Who? Where? And how to make them ready? And finally how to serve them? 
Those people who listen to this presentation can not answer to these questions, but maybe they think through them and they 
will ask the same questions from themselves during their work too. 

 

1. Kinek mit? Mennyit? Hogyan? Mikor? 

Az állatkertben tartott fajok nagy része nem a számára természetes éghajlaton és nem a 

számára ideális környezetben él. Természetes étrendjük sokszor nem teljesen ismert, 

táplálékuk sokszor beszerezhetetlen. Viselkedésük eltér a természetben élő társaiktól, 

lényegesen kevesebbet mozognak. 

Ha ezek ismeretében mégis össze mertünk állítani egy takarmánylapot és takarmányrendet, 

újabb kérdések merülnek fel. 

2. Honnan és mit szerezzünk be? 

3. Hogyan szállítsuk és tároljuk? 

4. Ki, hol és hogyan készítse elő? És végül hogyan tálaljuk? 

5. De akkor most miért nem eszi meg? 

 

Aki végighallgatja a prezentációt nem fog tudni válaszolni ezekre a kérdésekre, de talán 

átgondolja azokat, és a saját munkája során felteszi majd magának a saját kérdéseit.  

mailto:andrekagyorgy@yahoo.com
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ELÁRVULT EMLŐSÁLLATOK KÉZZEL NEVELÉSE ÉS  
ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI 

Papp Georgina Viktória 

Hungarovet Állatorvosi Rendelő 

pappgv@gmail.com 

HAND REARING OF MAMMAL SPECIES FROM ANIMAL HEALTH VIEW 
Hand rearing of wild and captive non-domestic mammals are frequently needed and can be challenging. Though the exact 
technique can be different in every species, basic principles are common in all cases. Critical time periods are the proper 
selection and feeding of milk replacer in the first several days and the weaning of the baby. This lecture will present the basic 
knowledge for hand rearing of different mammal species, and important challenges will be included as well. 

 

Elárvult emlősállatokkal mind vadon élő, mind hobbiállatként tartott fajok között gyakran 

találkozhatunk. Vadon élő fajaink közül leggyakrabban a keleti sün (Erinaceus roumanicus), 

a vörös mókus (Sciurus vulgaris), a borz (Meles meles), a nyest (Martes foina) kerül be 

mentőhelyekre, esetleg állatorvosi rendelőkbe. A társállatként tartott fajok közül – kis 

túlzással – bármelyik elárvult egyedével találkozhatunk. Míg a vadon élő fajok esetében elég 

jól kiszámítható a beérkezések kezdete és vége, addig a társállatok legtöbbjénél ez az év 

bármely szakaszában bekövetkezhet.  

Minden fajnál igaz, hogy ismernünk kell a biológiáját ahhoz, hogy sikeresen fel tudjuk 

nevelni. Ez alatt nem csupán a tej összetételét értjük, hiszen a legtöbb esetben nem áll 

rendelkezésre fajspecifikus tejpótló, hanem azt, hogy természetes körülmények között hogyan 

neveli fel utódait az anyaállat. Egyes fajok esetében kifejezetten fontos a folyamatos 

kontaktus biztosítása (főemlősök), míg mások utódaikkal ehhez képest szinte extrém keveset 

foglalkoznak (üregi nyúl, tengerimalac). 

Néhány dolog általánosságban igaz, fajtól függetlenül. Az elárvult állatok 

hőszabályozása tökéletlen. Az ebből adódó problémák kiküszöbölésére többféle technikát 

alkalmazhatunk. Az ideális megoldás az inkubátorok használta, de viszonylag sikeresek 

lehetünk melegítőpárna és hőszigetelés megfelelő módon történő kombinációjával is.  

A legtöbb esetben a beérkező állat kifejezetten rossz állapotban van. Ennek több oka 

lehet, a több órás-napos koplalástól kezdve egészen addig, hogy a vadon élő állatok kölykeit 

megtalálók előszeretettel próbálkoznak pár napig otthon a gondozással, legtöbbször ezzel 

halálra is ítélve az állatot.  

Mielőtt hozzákezdenénk az etetéshez, fontos, hogy felmérjük az általános állapotát. Egy 

hypotherm állatot sosem kezdünk el etetni, mert tovább rontunk ezzel az esélyein. A 

megfelelő testhőmérséklet eléréséhez hozzásegít bennünket a meleg infúzió adása is. Ennek 

beadási módját nagyban korlátozhatja az állat mérete. Egy kanülálható vénájú kölyök 

esetében viszonylag egyszerű helyzetbe vagyunk, míg egy 7 grammos rágcsáló újszülött 

feladhatja a leckét.  

Amikor sikerült a testhőmérsékletet beállítani, áttérhetünk a táplálásra. Minden esetben 

a prioritás a dajkásításé, de erre sajnos a legritkább esetben van lehetőségünk. Első lépésben 

megmérjük az állat testtömegét, ugyanis némi általánosítással igaz, hogy a testtömeg 5%-ának 

megfelelő mennyiségű táp etethető fel egyszerre. Fontos nagyjából meghatároznunk az állat 

korát is, hiszen ez határozza meg az etetések gyakoriságát. Szinte kortól függetlenül igaz 

azonban, hogy viszonylag fejlett állatok esetében is kezdetben inkább többször etetünk 
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kevesebbet, mint egyszerre nagyobb térfogatot. A tápváltás okozta stressz önmagában is 

jeletős kockázatot jelent a kölyök túlélése szempontjából. 

A kézzel nevelés megkezdésére elektrolit oldatokat használunk (infúziós oldatok szájon 

át adása) testhőmérsékletűre melegítve. Ezt az állat méretétől függően kínálhatjuk cumis 

üvegből, de akár 1 ml-es fecskendőből is. Még mielőtt ennek nekikezdenénk le kell 

ellenőrizni, hogy van-e szopási reflex. Amennyiben a szopási reflex hiányzik, úgy meg kell 

próbálni kiváltani. Ennek hiányában szondán át tudjuk átmenetileg táplálni a kölyköt. 

Az elektrolit oldattal való etetés általában felerősíti a szinte kivétel nélkül 

hypoglikémiás állatokat olyan mértékben, hogy fokoztosan átállhatunk a tejpótlóra. Az 

elektrolitba kezdjük el belekeverni a tejpótlót 10%-kal növelve 6-12 óránként az arányát. 

Ezzel a tempóval pár nap alatt térünk át tejpótlóra. Közben figyelni kell a bélsár ürítését is. Az 

egyik legfontosabb, hogy a kölyök folyamatosan ürítsen. A legtöbb faj esetében ez önállóan 

nem megy az első napokban, a végbél tájék stimulálásával tudjuk kiváltani a vizelet és bélsár 

ürítsét egyaránt. A magzati bélsár (meconium) távozása létfontosságú, ezt is támogatja az 

induláskor beadott infúzió. 

Amikor már stabilan eszik és ürít a kölyök napok óta, akkor vagyunk túl az első kritikus 

perióduson. Természetesen folyamatosan fennáll a bélgyulladás kialakulásának veszélye, 

mely jól orvosolható, ha időben cselekszünk. 

Az első hetekben akár egy-egy etetés kimaradása is veszélybe sodorhatja a nevelés 

sikerét. Amennyiben ez megtörténik, úgy érdemes ilyenkor rögtön infundálni is az állatot, és 

csak a már stabilizált kicsit etetni újra. 

A következő nagyobb akadály a kézzel nevelt állatok elválasztása és önálló táplálék 

felvételre rávétele. Ennek nehézsége fajonként változik. Míg egy sün kölyök viszonylag 

egyszerűen leválasztható, addig egy mókus esetében ez kifejezetten nehéz is lehet. A 

szakirodalom szerint a kézzel nevelt kölykök esetében a választást mindig előbb kezdjük meg, 

mint az természetes körülmények között zajlana, hiszen lényegesen tovább tarthat, mint ha az 

anyaállat neveli a kicsinyeit. 

 

A kézzel nevelés során számos problémával szebesülünk. Ezek vázlatosan összefoglalva a 

következők: 

- nem kellően vitális újszülöttek, 

- a tulajdonos/megtaláló által már „előnevelt” kölyök tipikus problémái (felfúvódás, 

bélgyulladás, aspirációs pneumónia stb.), 

- szopási reflex hiánya, 

- hypothermia, 

- hypoglikémia, 

- enteritis, 

- dysbacteriosis/normál bélflóra hiánya, 

- választás problémái. 

 

Elengedhetetlen felszerelés a kézzel neveléshez: 

- hőmérő (testhőmérséklet mérésére és digitális minimum-maximum hőmérő a 

tartóhely hőmérsékletének mérésére), 

- 1 gramm pontosságú digitális mérleg a kölykök súlygyarapodásának ellenőrzésére, 

- a hőmérséklet fenntartásásra melegítőpárna, infra lámpa vagy inkubátor, 

- elektrolit oldat, szőlőcukor oldat, 
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- cumi / 1 ml-es fecskendő, 

- tejpótló (az adott fajnak megfelelő), 

- adatok vezetésére szolgáló füzet / számítógép (testtömeg, testhőmérséklet, etetések 

időpontja és etetett mennyiség stb.), 

- gyógyszerek az esetlegesen felmerülő problémák ellen. 

 

Összességében elmondható, hogy akkor lehetünk sikeresek a legtöbb faj kézzel nevelése 

során, ha ismerjük a biológiáját, és kellő precizitással figyelünk a legapróbb részletre is. 
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THE PRIMATE MOUTH – ASSESSMENT AND THERAPY 

Kertész Péter 

Zoodent International 

zoodent@kertesz.demon.co.uk 

 

The examination of the face and mouth of the animals should be done at every opportunity. 

Either in a conscious state if possible, or when an immobilisation is performed for other 

reasons. Routine sedation to only examine the animals is controversial and carries anaesthetic 

risks. Routine radiography looking for pathology is often an unrewarding exercise. A 

thorough visual and manual examination with a sharp explorer and pocket probe, under a 

strong light and if possible with magnification for small animals, is much more useful. 

 

An oral / facial examination should look for the following points:  

- Extra-oral symmetry, integrity of the facial bones, and obvious swellings or sinus 

tracts. 

- The intra-oral examination consists of noting symmetry, malocclusion, absent, extra 

and impacted teeth. 

- Gross soft tissue health in the oral cavity and in the oropharynx. 

- Gingival health, inflammation, gingival pocketing. 

- Abnormal intra-oral swelling, discharge, sinus tracts or fistulae. 

- Mobile teeth. 

- Fractured teeth, pulp exposures. 

- Caries. 

- Foreign bodies. 

 

Therapy should be aimed at creating a healthy oral environment through: 

- Maximum predictability of treatment, so the animals do not need to be anaesthetised 

for the same condition again. 

- Minimal surgical trauma if possible, so minimal aftercare will be required, but long 

term predictability of therapy must take priority. 

- Speed, so as not to put animals at unnecessary anaesthetic risks through prolonged 

procedures.  

Therapy 

- Suspicious lesions should be examined, possibly aspirated or a biopsy taken. 

- Regular scaling and polishing of the teeth should be avoided as it cannot afford long 

term improvement of the periodontal status, as proper daily oral care cannot be 

performed at a significant level. It also carries anaesthetic risks through prolonging 

the immobilisation. 

- Teeth with a poor prognosis, such as ones with increased mobility, gross caries, deep 

pockets (over 50% of alveolar bone loss to the support of the roots) should be 
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extracted as a planned procedure. Trying to perform surgery without being fully 

equipped or prepared can lead to disasters. 

- Simple fractures of incisors and canines with pulp exposures may be treated through 

root canal therapy if predictability can be assured. If the viability of the teeth are in 

doubt they should be extracted. 

- Minimal carious cavities may be restored, but their prognosis must be guarded. 

- Grossly carious teeth should be extracted rather than spend extensive anaesthetic 

time on endodontic therapy and providing large restorations that are very likely to 

fail in the short or medium term, thereby requiring further anaesthesia and surgery. 

- Restoring fractured teeth with crowns must be avoided as they will invariably fail. 

Diet 

It is appreciated that it is difficult to provide captive animals a diet that closely resembles to 

what they eat in the wild. But it has been observed that a substantially different nutritional 

regime can cause serious erosion as well as carious degeneration to the dentition. 

Well-meaning animal keepers should be instructed that sugary drinks should only be 

given to primates very rarely as they can cause dental decay. They can be useful when used 

very sparingly as rewards during training and when medications need to be given. Sweets, 

chocolates and other fermentable carbohydrates can contribute to rampant caries. 
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SEA MAMMAL ORAL SURGERY 
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The animals discussed in this paper are all monophyodonts, the group that do not have 

primary precursors to their permanent dentition. Although there has been some discussion that 

seals and sea lions lose their milk teeth in the uterus. 

The dental problems in sea mammals present particularly challenging situations. For 

numerous reasons oral surgery and extraction of the damaged teeth is the only practical 

treatment for this group. Fortunately they manage extremely well with the loss of the teeth as 

prehension and chewing is not necessary in a captive environment as food is invariably 

swallowed whole. 

Seals & sea lions 

Most of the dental problems of these animals are trauma related. The damage to the teeth is 

often caused by the animals chewing the structure of the pool; obsessively playing with hard 

toys or carrying pebbles in their mouths. All the above can contribute to rapid and premature 

wear of numerous teeth causing pulp exposures.  

The teeth of these Families, especially the canines, have a prolonged period of root 

development, where the apical foraminae remain dilated well past 8 years of age. Because of 

this developmental anomaly and the number of teeth that are involved, endodontic therapy is 

impractical and contraindicated due to the extended period of general anaesthesia that would 

be required for conservative therapy. Inevitably pulp necrosis results after the exposures. 

Intra- or extra-oral sinus tracts often develop. Extraction of the teeth is the treatment of 

choice. The canine teeth can have extremely bulbous roots with an oval cross section, which 

requires extreme care in their extraction, therefore an open procedure with judicious bone 

removal is the technique of choice.  

Sea lion teeth are naturally highly stained, but periodontal problems are unusual. Whilst 

seal teeth are more likely to demonstrate various degrees of periodontal disease, sometimes 

even at a juvenile stage. This may be due to the fact that some seals are infected with the 

parapox virus, and this may give rise to a degree of immunosuppression. 

Facial skeletal trauma may be caused through fighting; accidents in the pools; poorly 

performed dental extractions or traumatic induction of immobilisation techniques. 

Walrus 

Most of the dental problems seen in these animals are caused through the environment they 

are kept in. The concrete and steel structures of their facilities are not compatible with tusks 

that are used in the wild to haul them out of the water onto ice, and will cause rapid wear. 

Obvious exposures of the pulp cavities are unusual, but the tertiary dentine plug at the centre 

of a worn tusk is poorly attached to the walls of the pulp cavity and allows bacteria to 

percolate past it causing pulp necrosis. This invariably results in periapical abscess formation 

that finally discharges on the face at an infra-orbital position. Numerous cases have been 

reported where walrus tusk infections have resulted in fatal results. Extraction of an infected 
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tusk is the only treatment that will result in the resolution of the abscess. The operation 

requires sophisticated anaesthetic facilities and an experienced anaesthetic and surgical team.  

Protecting the tusks with cast metal crowns is an attractive proposition, but experience 

has proved that the great majority of such prosthesis fail to protect the tusk and extractions 

become inevitable within a short period of time.  

It is strongly recommended that if walrus are to be kept in marine parks the environment 

they are kept in should be designed so that the tusks do not become damaged by the structure 

of the facility. 

Dolphins & killer whales 

Odontocetes also come under the homodont group in the dental classification tables, where all 

the teeth in the mouth are the same shape and form. These relatively simple and primitive 

teeth can give rise to serious dental problems in the wild as well as in captivity. 

Odontocetes can suffer with a similar range of dental problems as those observed in 

terrestrial mammals. 

The oral / dental problems may be: 

- Developmental. Malocclusion and embryonic neoplasia are conditions occasionally 

reported, but are rare. 

- Trauma. The teeth may be fractured in fights, or worn rapidly through chewing the 

structure of the pool or hard toys. Mandibular fractures have also been seen. 

- Degenerative. Rapid destruction of the dentition of Odontocetes sometimes occurs 

through acid erosion because of the regurgitation of stomach contents, which may be 

caused through gastritis.  

Trauma and erosion will cause pulp exposures, pulp necrosis and abscess formation.  

Primary periodontal disease or caries has not been observed in these animals. 

Dolphins. Extraction of damaged or infected teeth with pulp exposures is always the 

treatment of choice because of the number of teeth that are involved. As the animals are 

conscious breathers the surgery is invariably performed under sedation and local anaesthesia, 

hence the surgery time is highly limited. The extended length of sedation that would be 

required to perform endodontic therapy is unacceptable and too dangerous. At the same time 

the structures of the Odontocete mouth do not afford the luxury of mucoperiosteal flap 

reflection and judicious bone removal. Therefore extractions need to be performed through 

the sockets. Some of the immature teeth are very fragile and may need to be sectioned 

longitudinally to facilitate their removal. 

Healing of the sockets is usually uneventful, but occasionally topical care and antibiotic 

support is required. 

Killer whales. The basic principles of performing oral surgery on killer whales are the 

same as that of dolphins, but because of the size of the animals it is an enormous logistical 

undertaking. Therefore the extraction of the infected teeth is usually avoided by most 

establishments and acute phases of infection are treated with large doses of antibiotics. 

Because of the logistic problems, irrigating the infected pulp cavities of killer whales’ teeth 

daily with an antiseptic solution appears an attractive treatment option, but such a route does 

not eliminate the periapical abscesses. 

A number of stranded wild killer whales have been found where the cause of death has 

been blamed on fractured teeth and the resultant severe oral infection. 
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RÁGCSÁLÓK ÉS A NYÚL FOGÁSZATA 

Szabó Zoltán  
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DENTAL DISEASE IN RABBITS AND RODENTS 
Dental diseases are common in pet rabbits and rodents. These problems has numerous different presentations. Underlying 
causes of dental disease can be divided into congenital and acquired, with both varying greatly in severity. The diagnostic 
work-up of dental disease includes physical examination, X-ray, and endoscopy. Radiography in particular can provide useful 
information to complement the clinical examination. A complete radiographic study should include extraoral laterolateral, 
right-to-left and left-to-right oblique, dorsoventral (or ventrodorsal), and rostrocaudal skull views. Because of their small oral 
commissure, the rigid telescope is an ideal tool for examining and working within the buccal cavity of rodents and rabbits. 
Focal illumination and magnification provide great sensitivity and accuracy for identifying dental disease. In addition, the 
telescope provides intraoperative visualization during dental trimming, extractions, and exploration of abscess, nasal, or 
paranasal cavities. The goal of treatment for dental disease is restoration of continually growing teeth to normal length and 
shape. 

 

A fogászati megbetegedések nagyon gyakoriak nyulakban és rágcsálókban. Az általuk 

okozott klinikai tünetek nagyon eltérőek lehetnek. Eredetük alapján a fogászati 

megbetegedések feloszthatóak szerzett és veleszületett problémakra.  

Az előadás a betegségcsoport nagyon sokrétű diagnosztikai és kezelési lehetőségei 

közül két dologra fókuszál: 

- fogászati röntgenfelvéltelek készítése és kiértékelése, 

- az endoszkóp használata a fogászati betegségek diagnosztizálása és kezelése során. 

Fogászati röntgenfelvételek készítése és kiértékelése 

A megfelelő eszközökkel elvégzett fizikális vizsgálatot követően a gondosan elkészített és 

kiértékelt röntgenfelvételek létfontosságúak a fogászati megbetegedések diagnosztikájában. A 

megfelelő pozícionálás érdekében a rágcsálókat és a nyulakat minden esetben altatni kell. 

Ezekben az esetkeben a szerző számára legjobban bevált módszer midazolammal (0,5-2 

mg/kg IV) végzett nyugtatást követően isofluran maszkon keresztül történő belélegeztetése. A 

fogak és gyökereik megfelelő ábrázolása érdekében hat különféle felvétel készítése javasolt a 

koponyáról. Ezek a beállítások a következők: 

- bal és jobb lateralis nézet, 

- bal és jobb ferde nézet, 

- dorsoventralis nézet, 

- rostrocaudalis nézet. 

Az előadás során a szerző ismerteti az állatok pozícionálását a különféle nézetekhez, 

valamint az elkészült röntgenfelvételek kiértékelésének szempontjait. A felvételek objektív 

értékelést a Boehmer-Crossley-féle anatómiai referencia vonalak felvétele könnyítheti meg. 

Ezek a referencia vonalak segítenek elbírálni a foggyökerek hosszát, a fogak alakját és a 

zápfogak érintkezési felületét. 
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Az endoszkóp használata a fogászati betegségek diagnosztizálása és kezelése során 

A rágcsálók és a nyúl kis szájnyílása megnehezíti a hagyományos módszerekkel végzett 

fogászati vizsgálatokat. Merev endoszkóp és a hozzá csatlakoztatott kamera segítségével 

viszont valamennyi fog és a szajüregi nyálkahártya is alaposan megvizsgálható és elbírálható. 

A fogászati vizsgálatokhoz az egzotikus állatokkal foglalkozó praxisokban sokrétűen 

használható 2,7 mm-es 30°-os merev endoszkóp használata javasolt. Ennek a vizsgálati 

módnak külön előnye, hogy a csatlakoztatott kamera segítségevel az állatorvos fénykép- vagy 

videófelvételeket készíthet, a képanyag segítségével pedig az állattulajdonos számára 

bemutathatja az elváltozásokat és az elvégzett beavatkozás eredményét.  
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CLOSTRIDIUM ENTEROTOXAEMIAS IN ZOO ANIMALS: THE TREATMENT IS IMPOSSIBLE – 
THE VET IS INCAPABLE? 
The paper describes the main causative agents of Clostridium-enterotoxaemias in zoo animals. Since 1995 several animal 
species have died due to this disease in the Budapest Zoo and Botanical Garden, including Asian elephant (Elephas 
maximus), Bactrian camel (Camelus bactrianus), Giraffe (Giraffa camelopardalis), Reindeer (Rangifer tarandus), Barbary 
sheep (Ammotragus lervia) and domestic “cigája” sheep (Ovis aries). Another case related to Guinea pigs (Cavia porcellus) 
and a devastating Clostridium difficile “outbreak” is also depicted in the paper. Moreover, the possible prevention methods 
and the trials of treatment are discussed.    

 

Kevés drámaibb pillanat létezik egy állatkerti állatorvos életében, mint amikor nagytestű, 

agonizáló állatok megmentésénél kell segédkezni. Ezt a szituációt sokféle kórok előidézheti, 

amelyek közül az egyik legalattomosabb és legreménytelenebb helyzet, ha Clostridium-

enterotoxaemiával állunk szemben. Ilyenkor a jellemző kórelőzmény gyakran az, hogy nincs 

semmilyen kórelőzmény. Az előző napon még makkegészségesnek tűnő állatot másnap reggel 

vagy elpusztultan, vagy végső stádiumban találják meg, és a betegek sorsa még az intenzív 

ellátás dacára is reménytelen.  

1995 óta több Clostridium-enterotoxaemia is előfordult a Fővárosi Állat-és 

Növénykertben; ebben az időszakban ázsiai elefánt (Elephas maximus), kétpúpú teve 

(Camelus bactrianus), zsiráf (Giraffa camelopardalis), rénszarvas (Rangifer tarandus), 

sörényes juh (Ammotragus lervia) és cigája juh (Ovis aries) hullott el bizonyítottan vagy 

vélhetően ennek a betegségnek a következtében. Az előadás utolsó részében egy 

tengerimalacokat (Cavia porcellus) érintő Cl. difficile előfordulással is foglalkozunk, ahol az 

anamnesis és kórlefolyás az előzőektől merőben eltérően alakult. 

A Clostridium perfringens egy Gram-pozitív, anaerob pálca, aminek öt toxintípusát 

különböztetik meg (A, B, C, D és E). A fő toxinok az α (CPA), β (CPB), ε (ETX) és ι (ITX). 

A Clostridium perfringens B és C típusával való fertőződés következményeként bélgyulladás, 

toxaemia és igen magas mortalitás alakulhat ki különböző patás állatokban, de akár 

ragadozókban is.  

A Clostridium difficile A enterotoxint és B citotoxint termel, megjelenését általában 

antibiotikum kezeléssel hozzák összefüggésbe. Mindkét baktérium bizonyítottan felelhet az 

állatkerti állatokban kialakuló enterotoxaemiákért is.  

A Hamburgi Állatkertben elpusztult 30 éves nőstény ázsiai elefántnál az éhbél elülső 

szakaszából és a vakbélből a Cl. perfringens A típusát izolálták. A csapat többi, kevésbé 

súlyos tüneteket mutató tagját penicillin/neomycin kombinációval sikeresen kezelték. 

Hasonló, Clostridium-enterotoxaemiára visszavezethető elefánt elhullási eseteket és a 

gyógykezelés eredménytelenségét jegyezték fel még több német, svájci és holland 

állatkertben is, de a betegség előfordulása ritka. 

2006-ban Dániában a Clostridium difficile okozott elhullást két állatkerti ázsiai 

elefántban. Az állatok nem kaptak előzetesen antibiotikumokat, de jó eséllyel a 
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takarmányukban jelenlévő nagy mennyiségű brokkoli lehetett felelős az állatok pusztulásáért 

az abban lévő szulfonamid-szerű anyagok miatt. A többi elefántot ebben az esetben is 

kezelték, de az eredeti feltevés a salmonellosis volt, így az állatok csak po. enrofloxacint 

kaptak.  

A 2011 áprilisában elpusztult 41 éves budapesti ázsiai elefánttehén (Zitta) elhullásának 

oka is a Cl. difficile, illetve a baktérium által okozott enterotoxaemia volt. Az állat a 

betegségét megelőző napon este hat órakor még semmilyen tünetet nem mutatott, másnap 

reggelre viszont moribund állapotban találták. Az elefánt életéért mintegy 22 órán keresztül 

küzdöttünk, de az intenzív ellátás ellenére az állapota rohamosan romlott, így végül a 

végeleges elaltatás mellett kellett döntenünk.  

Az állatkerti állatorvosban ilyenkor számos kérdés felmerül. Miért csak egyes állatok 

betegednek meg a csapatban? Van-e immunszupresszív hatás a háttérben? Lehet-e prevenciót 

alkalmazni? Lehet-e szűrni?  

Tisztában vagyunk azzal, hogy a betegség sikeres menedzsmentje valószínűleg még 

sokáig várat magára, de többek között ezekre a felvetésekre akartunk választ kapni egy ázsiai 

és afrikai elefántokra (Loxodonta africana) is vonatkozó kérdőív kiküldésével az összes tartó 

intézmény számára az EEP-ben. A jelenleg még feldolgozás alatt álló adatsorokból az 

előadásban részeredményeket közlünk. 

 

Más állatfajok vonatkozásában a Clostridium-enterotoxaemiák kivédésére több éve 

vakcinázunk a Fővárosi Állat- és Növénykertben (FÁNK). Jelenleg a következő 

készítményekkel vannak gyakorlati tapasztalataink (tevében és rénszarvasban):  

1. Coglamune vakcina A.U.V. (Ceva-Phylaxia) 

C. perfringens (A, C, D típus): 

- Alfa toxoid 2 NE/ml 

- Beta toxoid 10 NE/ml 

- Epsilon toxoid 5 NE/ml 

2. Miloxan vakcina A.U.V. (Rhone Merieux) 

- Clostridium perfringens (B,C,D) 10 NE* béta, 5 NE epszilon antitoxin 

- Clostridium septicum 2,5 NE antitoxin 

- Clostridium novyi 3,5 NE antitoxin 

- Clostridium tetani 2,5 NE antitoxin 

- Clostridium chauvoei anakultúra 

- Clostridium sordellii toxoid 

 

Sajnos jelenleg nem áll rendelkezésre megbízható tapasztalat arról, hogy állatkerti állatok 

esetében a piacon elérhető oltóanyagok adnak-e védettséget. Az elefántos kérdőívből azonban 

kiderül, hogy az európai állatkertekben nem vakcináznak elefántokat a Clostridium-

enterotoxaemiák megelőzésére. 

A szűrővizsgálatok esetében még bizonytalanabb, hogy miként kellene ezeket 

elvégezni, illetve a kapott eredményeket hogyan lehetne értelmezni. A dániai, két elefánt 

elhullásával járó Cl. difficile eset után szűrővizsgálatokat végeztek a kórokozóra; a szerzők azt 

a megállapítást tették, hogy a baktérium csak kóros esetben fordulhat elő elefántok 

bélsarában. Ehhez képest a budapesti elefántoknál klinikailag teljesen egészséges állatokból 

több alkalommal is pozitív eredményeket kaptunk (az A és B toxin ELISA kimutatásával).  

A Cl. difficile vonatkozásában egy tanulságos tengerimalac esetet említünk még meg a 

FÁNK beteganyagából, amely parenteralis antibiotikum használattal hozható kapcsolatba. 

2009 karácsonyát megelőzően az optimálisnál zsúfoltabban tartott állományban elhullott 

állatokban pneumococcosist diagnosztizáltunk, ami az antiobiogram alapján cefovecinre 
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érzékenynek bizonyult. Mivel korábban egyedi esetekben már mindennemű probléma nélkül 

alkalmaztuk a hatóanyagot tengerimalacon, és a nagyszámú állat nehézkes megfogása miatt a 

hosszú hatású szer beadása előnyösnek tűnt, így az állományt (245 állatot) egy alkalommal 

kezelésben részesítettük. A beadást követő harmadik, negyedik és ötödik napon korábban 

soha nem tapasztalt elhullási hullám söpört végig. A mortalitás a negyedik napon 

csúcsosodott ki, összesen 157 egyed pusztult el. A beteg állatokat metronidazollal, 

görcsoldókkal és probiotikumokkal gyógykezeltük.   

A Clostridiumok okozta enterotoxaemiák esetében még rengeteg a fehér folt a 

tudásunkban; sok klinikai tapasztalatot és a korábbi esetek adatait kell feldolgozni, hogy a 

jövőben sikeresebben küzdhessünk meg ezzel a betegségcsoporttal.  
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THE EFFECTS OF ANESTHESIA ON THE DIGESTIVE SYSTEM OF ZOO AND WILD ANIMALS 
When anesthetizing zoo and wild animals the normal physiology and the individual pathological alterations of the patient’s 
digestive system shall be evaluated in order to attain a proper anaesthetic protocol. The specific effects of each elements of 
the anesthesia should be investigated in consideration with the risk carried by the patient’s health state. A summary is given 
on the role of the normal function and pathological changings of the digestive sytem on the ansthesia, respectively the direct 
enteral effects of certain anesthetic methods and drugs are summerized. 

 

Jóllehet, vad- és állatkerti állatok altatását megelőzően nem minden esetben van lehetőség a 

klinikai állapot teljes körű felmérésére, azonban az altatás helyszínének, körülményeinek 

értékelése és az esetleges kórelőzmények feltárása nélkülözhetetlen a szakszerű beavatkozás 

érdekében.  

Egy jól felépített altatási protokoll megtervezésének több ponton is meghatározó eleme 

az emésztőszervek állapota és működése. 

Az anesztézia egyes elemeinek meghatározása során mérlegelnünk kell, hogy az 

emésztőszervek fiziológiás állapota és patológiás elváltozásai milyen kockázati tényezőket 

jelentenek az altatás során, ugyanakkor figyelembe kell vennünk az alkalmazott technikák és 

anesztetikumok közvetlen hatásait az emésztőszervekre. 

E két tényező megfelelő értékelése segíti a kockázatok csökkentését az altatással járó 

módosult élettani helyzetben. 

 

Az emésztőszervek élettani állapotának szerepe az altatás során: 

- az emésztőszervek takarmánnyal való teltsége: regurgitáció, hányás, gyomorrepedés, 

légzőszervek komprimálása, bendő- és vakbél-fermentáció, gáztermelődés intenzitása 

- a bélcsatorna ürülési idejének figyelembe vétele az éheztetés során 

- az emésztőszervek élettani helyzetének megváltozásával járó kockázatok: gyomor, bél 

helyzetváltozások lehetősége, bendő- és vakbéltartalom rétegződésének megváltozása 

 éheztetés (0-48 óra), szomjaztatás (0-4 óra kis emlősök, madarak; 6-12 óra vakbélben 

fermentálók és kérődzők ) 

 asszisztált indukció (eldőlés, elvágódás megakadályozása) 

 megfelelő pozícionálás (sternális, kérődzőknél jobb oldalfekvés, megemelt nyak, 

szabad és lefelé néző orr- és szájnyílás) 

 a háton történő átfordulás megakadályozása az altatás során  

 

mailto:office@sostozoo.hu
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Az emésztőszervek patológiás elváltozásainak szerepe az altatás során: 

- hányás, regurgitáció elkülönítő kórjelzése 

- műtéti indikáció a száj-garatüreg területén  

- beszűkült májfunkció: hypoproteinémia, hypoglikémia, anémia, csökkent 

metabolizáció, elimináció 

- fájdalom 

- csökkent / fokozott motilitás 

- vérzések  

 megfelelő éheztetés, antiemetikumok alkalmazása az altatást megelőzően, gyors 

indukció, gyors intubálás 

 alternatív légút biztosítása (tracheotomia, lélegeztetés légzsákon keresztül)  

 több vénás út biztosítása, állapot stabilizálása, folyadékterápia (teljes vér, szérum, 

kolloidok, energia stb.); intravénás szerek dózisának csökkentése, májban 

eliminálódó szerek dózisának csökkentése 

 analgesia: premedikáció, NSAID, major analgetikumok, lokális anesztézia 

 simaizom működést befolyásoló anesztetikumok mellőzése, beavatkozás idejének 

csökkentése, antidotumok használata, bélmotilitást fokozó gyógyszerek a 

beavatkozást követően, bendő és vakbél fermentáció: dehidrált állapot megelőzése  

 vérnyomás emelkedésének kontrollja, balance anesztézia (opioid + fenotiazin 

származék) 

 

Az altatás során alkalmazott technikák és egyes anesztetikumok közvetlen hatása az emésztő 

szervrendszerre: 

- perorális alkalmazás: vad- és állatkerti állatok esetében csekély jelentőség, 

anesztetikum felvétele (ízhatás, terime), felszívódás korlátozottsága (emésztőszervi 

megbetegedések), felvett dózis kérdése 

- nyálkahártya károsító hatás 

- metabolizáció a májban 

- emetikus hatás 

- antiemetikus hatás 

- fokozott nyáltermelést kiváltó szerek 

- motilitást befolyásoló hatóanyagok 

- analgesia 

- gyors ébredés, enterális dysfunctio kialakulásának megelőzése 
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HEPATOTOXICITÁS, KÖZÖS NEVEZŐK A HUMÁN ÉS 
ÁLLATGYÓGYÁSZATBAN 

Zacher Gábor 

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet, Klinikai Toxikológiai Osztály 

drzacherg@t-online.hu 

HEPATOTOXICITY, COMMON PROBLEMS IN HUMAN AND VETERINARY TOXICOLOGY 
Hepatotoxicity of xenobiotics has been extensively documented and presents an everyday problem to medical staff in human 
and veterinary toxicology. Drugs and foreign chemicals can induce many liver abnormalities, sometimes imitating naturally 
occuring liver diseases. 
One of the well known hepatotoxins is acetaminophen, which has a toxic metabolit. Normally this reactive metabolite rapidly 
detoxified by glutathione in liver cells. In an overdose, production of the toxic metabolite exceeds glutathione capacity and the 
metabolit reacts directly with hepatic macromolecules, causing liver injury. In fulminant hepatic failure we find encephalopathy, 
metabolic acidosis, hypoglycaemia and progressive rise in the prothrombin time with severe bleedings. N-acetylcysteine is an early 
used antidote in this overdose. The specific treatment of fulminant hepatic failure is an extracorporal artificial liver device named 
Prometheus. Prometheus removes protein-bound and water-soluble toxins by fractionated plasma separation and adsorption. 
Prometheus was proven to be a safe supportive therapy for patients with liver failure. 

 

Persze sok állat okos, sok mindent nem eszik meg, szed be, de vannak gyenge pontok. Nos, a 

májelégtelenséget okozó jól ismert szerek mellett (ciklopeptid tartalmú gombák, szén 

tetraklorid, aflatoxin, etanol) néhány új anyag is megjelent, melyek igaz, hogy régiek, de 

májműködést jelentősen gátló hatásuk az elmúlt évtizedben került felismerésre és jelentek 

meg azon specifikus terápiák is, melyek a betegek túlélését jelentősen javíthatják. 

Napjainkban jól ismert a paracetamol hepatotoxicitása túladagolás esetén, mikor a 

hepatotoxikus metabolitokat a szervezet már nem képes detoxifikálni, de az N-acetilcisztein 

terápia a túlélést jelentősen javította. Mára az NAC mint szabadgyök csapda szerepet játszik a 

szeptikus állapot és a sokszervelégtelenség kezelésében is, nem beszélve arról, hogy 

kontrasztanyag nefropátia esetén, mint profilaktikusan adható szer is szóba jön. 

A kialakult májelégtelenség kezelése komplex. Az első tünet a májfunkciós értékek 

emelkedése mellett a koagulopátia megjelenése, mely akár jelentős thrombocitopéniával is 

együtt járhat. A kialakult enkefalopátia gyakran agyödémával jár együtt. Az enkefalopátia oka 

metabolikus, strukturális elváltozások az agyban nem észlelhetőek. Májelégtelenség esetén a 

vér-agy gát sérül, így kerülhetnek toxikus anyagcsere termékek a központi idegrendszerbe. 

Ezen anyagok GHB- és benzodiazepine-szerűek. Az észlelt hipotónia májelégtelenségben a 

szisztémás vaszkuláris rezisztencia csökkenésének a következménye, mely ritmuszavarok 

kialakulásához vezethet, és tovább rontja a bizonytalan metabolikus státuszt. Prerenális 

azotémia a hepatorenális szindróma kialakulásának az oka. Mindezt légzési elégtelenség 

kíséri, nem ritkán szekunder bakteriális szövődményekkel, gyomor-bélrendszeri vérzésekkel, 

metabolikus zavarokkal tarkítva. És ugye, mindez csak egy szerv működészavarából indul ki. 

Persze a legolcsóbb kezelési mód a prevenció lenne, de hát azt mindannyian tudjuk, hogy… 

A tüneti és oki terápia mellett a jelen és jövő zenéje a Prometheus terápia, ez 

tulajdonképpen kombinálja az albumin dialízist a negatív töltésű és semleges toxinok 

kiszűrésével. A szeparált alakos elemek ezután összekeverednek a plazmával, majd egy 

„hagyományos” dialízis kezelésen esnek át. A kezelés kb. 800 000 Ft-ba kerül, de az eddigi 

sikerek egyértelműen a mellett szólnak, hogy befogadása javasolt lenne. No, és mi a helyzet 

az állatgyógyászati használatával? Technikailag megoldható, az eszköz mobilis, persze itt is 

az számít, hogy mi van a bukszában. 
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TERRÁRIUMI HÜLLŐK TAKARMÁNYOZÁSÁNAK  
GYAKORLATI KÉRDÉSEI 
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PRACTICAL QUESTIONS OF FEEDING OF REPTILES IN CAPTIVITY 
The majority of the diseases of reptiles in captivity is nutrition-related. To be able to feed the species correctly, the feeding 
habit in the nature should be known which however needs further research. In the lecture the most important considerations 
and the most common nutrition-related problems are presented. 

 

A fogságban tartott hüllők megbetegedéseinek többsége takarmányozási okokra vezethető 

vissza. A helytelen takarmányozás legfontosabb oka az ismerethiány, hiszen több száz fajról 

van szó, és ezek sokszor igen eltérő igényekkel rendelkeznek. 

Ahhoz, hogy az adott fajt megfelelően táplálhassuk, szükség van táplálkozási 

szokásainak megismerésére a természetben. Ehhez megfelelő kutatásokra van szükség. A 

hüllők táplálására legalkalmasabb lenne a természetazonos táplálék, ez azonban a legtöbb 

esetben megvalósíthatatlan. A természetest megközelítő táplálékok többnyire megfelelő 

alternatívát jelentenek. Egyes esetekben az adott faj táplálkozása annyira összetett vagy 

speciális, hogy még ez sem valósítható meg. Ilyenkor igyekeznünk kell legalább a 

beltartalmában megfelelő táplálék biztosítására. 

Kígyók takarmányozása 

A kígyók kizárólagos ragadozók. Zsákmányaik leggyakrabban emlősök, madarak, halak, 

kétéltűek, hüllők. Néhány rovarevő fajt is ismerünk, ezeket takarmányozási szempontból 

gyíkként kezeljük. Táplálékspecialista fajok – a tojásevő kígyókat nem tekintve – 

terráriumban kivételesen ritkán fordulnak elő. A kígyók tápláléka legtöbbször a természetest 

megközelítő táplálék. Kígyókban a hiánybetegségek igen ritkák. Vitamin- és ásványianyag 

kiegészítésre a specialista és rovarevő fajokat kivéve nincs szükség. Gyakori problémák az 

elhízás és az A-vitamin túladagolás. Az irodalomban gyakran említett tiamin-hiány a 

gyakorlatban ritkán fordul elő.  

A gyakran jelentkező anorexiának először az okait kell felderíteni. A betegségeken 

kívül gyakran a nem megfelelő méretű vagy fajú zsákmányállatok, a nem megfelelő tartási 

körülmények, a stressz és a helytelen technikával kínált zsákmányállat okozzák. 

Gyíkok takarmányozása 

A gyíkokhoz több ezer faj tartozik. Sok közülük rovarevő, sok vegyes táplálkozású és néhány 

növényevő. 

A rovarevő gyíkok tápláléka többnyire a természetest megközelítő táplálék. Egyre több 

tenyésztett rovarfaj kapható a kereskedelemben. A tenyésztett takarmányrovarok beltartalma 

nem tökéletes. A táplálékok kiegészítése minden esetben életbevágó. A legtöbb faj 

ásványianyag utánpótlásra talaj részecskéket fogyaszt (élettani geophagia) ezért a megfelelő 

talaj rendkívül fontos. Takarmányozásukra a változatos rovartáplálék, esetenként növények 

használhatók. Minden esetben folyamatos vitamin és ásványianyag kiegészítésre szorulnak 

(Ca, P, A- és D-vitamin). Gyakori problémák a nutritiv osteodystrophia, az elhízás.  
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Növényevő gyíkok természetes tápláléka alacsony fehérje- és energiatartalmú, magas 

rosttartalmú. Ásványianyagokat a talajból pótolják. Folyamatos vitamin- és ásványianyag 

kiegészítésre szorulnak (Ca, D-vitamin). Takarmányozásukra gyermekláncfű, lándzsás útifű, 

széleslevelű útifű, vörös here, fehérhere, tyúkhúr, szőlő-, rózsa-, hársfa-, egres-, ribizli- és 

szederlevél stb., csíráztatott magvak (pl. zsázsa, lucerna, saláta, lencse, mungóbab, 

napraforgómag, borsó, lenmag, búza stb.), saláta, endívia és egyéb levélzöldségek, sárgarépa 

gyümölcsök használhatók. Zöld leguánok takarmányozására a következő keverék jól 

használható: 40-70% zöldféle (szabadban gyűjtött növények, virágok, csíráztatott magvak, 

zöldségek), 10-15% reszelt sárgarépa, 0-10% zöldség (uborka, paprika, paradicsom, sütőtök 

stb.), 5-10% gyümölcs, 5% zabpehely, 2% búzacsíra, 1% ásványi anyag, vitaminkeverék. 

Gyakori problémák a nutritiv osteodystrophia, nephropathia, köszvény. 

Teknősök takarmányozása  

A mintegy 400 teknősfaj tartási-takarmányozási szempontból szárazföldi teknősökre, 

„víziteknősökre” és „félszárazföldi” teknősökre osztható.  

A szárazföldi teknősök a természetben gyakorlatilag növényevők. Táplálékukat 

csaknem kizárólag kétszikűek levelei alkotják. Az ásványi anyagokat a talajból pótolják. 

Egyes fajok fűevők. A szárazföldi teknősök természetes tápláléka alacsony fehérje- és 

cukortartalmú, magas rosttartalmú, alacsony foszfor- és magas kalciumtartalmú. A 

természetazonos takarmányozás az év nagy részében megvalósítható. Takarmányozás nyáron: 

főként szabadban gyűjtött növények (gyermekláncfű [Taraxacum officinale], papsajtmályva 

[Malva neglecta], keszegsaláta [Lactuca serriola], szelíd csorbóka [Sonchus oleraceus], 

pásztortáska [Capsella bursa-pastoris], nagy útifű [Plantago major], tyúkhúr [Stellaria 

media], vadszázszorszép [Bellis perennis], mezei katáng [Cichorium intybus], bükkönyfélék 

[Vicia spp.], lednekfélék [Lathyrus spp.], szarvas kerep [Lotus corniculatus], lucerna 

[Medicago sativa], csüdfűfélék [Astragalus spp.], martilapu [Tussilago farfara], őszi 

oroszlánfog [Leontodon autumnalis], ezüstös hölgymál [Hieracium pilosella], 

galambbegysaláta [Valerianella locusta], varjúhájfélék [Sedum spp.], porcsin [Portulaca 

oleracea], vadrezeda [Reseda lutea], gyujtoványfű [Linaria vulgaris], kerti zsázsa [Lepidium 

sativum], útszéli zsázsa [Lepidium draba], közönséges cickafark [Achillea millefolium], apró 

gombvirág [Galinsoga parviflora], halvány aszat [Cirsium oleraceum], mezei csibehúr 

[Spergula arvensis], repcsényretek [Raphanus raphanistrum], repcekáposzta [Brassica 

napus], borbálafű [Barbarea vulgaris], labodafélék [Atriplex spp.]) és némi gyümölcs (max. 

20%). Takarmányozás télen: madársaláta, ruccola, endívia, kínai kel, jégsaláta, különböző 

káposztafélék (pl. karalábé, bimbóskel) levelei, csíráztatott gabonafélék, zöldborsó levele, 

mángold, répafélék zöldje, sárgarépa és sütőtök reszelve, uborka, cukkini, gyümölcsök (max. 

20%). Ásványianyag- és vitamin kiegészítésre kerti föld, mészgritt adagolása javasolt. Egyes 

gyári tápok alkalmasak szárazföldi teknősök takarmányozására.  

A „víziteknősök” a természetben változatos táplálkozásúak. Az egyes fajok 

táplálkozásáról szegényesek az ismeretek. Általában ízeltlábúak, puhatestűek, férgek és a 

vártnál több növény alkotják. A természetazonos takarmányozás legtöbbször nem valósítható 

meg. A természetest megközelítő táplálék: fagyasztott kishal, csiga stb., vízinövény. A 

beltartalmában megfelelő táplálék: gyári tápok és teknőspuding. A gyári tápok között óriási 

minőségbeli eltérések vannak. Használhatók kiegészítő táplálékként egyes teknőstápok, koi- 

és aranyhal tápok, száraz macskaeledel.  

A „félszárazföldi” teknősök természetes táplálékáról meglehetősen kevés ismeretünk 

van. Főleg ízeltlábúak, puhatestűek, férgek, gyümölcsök, levelek alkotják. Természetazonos 

takarmányozás legtöbbször nem valósítható meg. A természetest megközelítő táplálék: 

rovarok, csiga, szopósegér, gyümölcsök stb. Beltartalmában megfelelő táplálék: gyári tápok, 

konzerv kutyaeledel, teknőspuding. 



54 

 

Az UV-B fény szerepe a hüllők tartása-takarmányozása során 

A terrarisztikai és állatorvosi irodalom általában egyet ért abban, hogy az UV-fény kiegészítés 

elengedhetetlen a hüllők életben tartásához. A gyakorlat némiképp ellentmond ennek, sok 

esetben nem megfelelő D-vitamin ellátás esetén a hüllők sikeresen életben tarthatók és 

szaporíthatók, bár a megfelelő UV fény kiegészítést mindenképp hasznosnak minősíthető. 

Fontos tudni, hogy a hüllők számára forgalmazott fényforrások minőségükben és 

használhatóságukban hatalmas szórást mutatnak.  
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CLINICO-PATHOLOGICAL ASPECTS OF IMPORTANT GASTROINTESTINAL DISEASES IN 
REPTILES 
The causes of the gastrointestinal diseases in reptiles can also be grouped as infectious or non-infectious. The most often 
diagnosed non-infectious causes are related to malnutrition and husbandry problems sometimes exacerbated with 
secondary bacterial infections. Infectious diseases resulting in severe losses are usually viral (herpesviruses, iridoviruses) 
and parasitic. This topic includes a wide variety of different diseases so the author focuses on the most important and often 
diagnosed diseases arranged according to clinical symptoms. 

 

A hüllők emésztőkészülékének megbetegedéseinek a hátterében fertőző és nem fertőző okok 

lehetnek. A nem fertőző okok legtöbbször a hibás tartás és etetés köré csoportosíthatók, 

melyek esetenként később már bakteriális szövődménnyel folytatódnak. A fertőző eredetű 

kórképek között olykor nagy veszteségeket okozó vírusok (herpeszvírusok, iridovírusok) és 

paraziták állnak a leggyakrabban. A témakör szerteágazó, így a rengeteg betegség közül 

kiragadunk néhány lényegesebbet, melyek a fontosabb klinikai tünetek szerint kerülnek 

csoportosításra. 

 

A hüllők emésztőszervi megbetegedéseinek egyik leggyakoribb klinikai tünete a táplálék 

visszautasítás. Természetesen más betegség esetén is megfigyelhető az anorexia. Sok esetben 

ez élettani is lehet: telelés előtt és azt követően, nőstényekben a graviditás alatt, a hím 

óriáskígyókban a párzási szezonban, minden hüllőben, különösen azonban kígyókban a vedlés 

alatt. Az emésztőszervi megbetegedések közül a szájgyulladás (stomatitis), a bélelzáródás 

(ileus), de a gyomorgyulladás (gastritis), a bélgyulladás (enteritis) is oka lehet a táplálék 

felvétel mellőzésének.  

A kígyóban gyakori kórkép a stomatitis, melynek hátterében különböző hajlamosító 

tényezők állhatnak. A tartási hibák közül legfontosabb a nem megfelelő méretű terrárium, a 

mászóágak hiánya, a hibás aljzat (pl. száraz tőzeg). A tartási hiba minden esetben a száj-

garatüreg nyálkahártyáján okoz különböző méretű folytonossági hiányt, ami bemeneti kapu a 

kórokozók számára. Ezek száj-garatüregben élő baktériumok vagy gombák lehetnek, melyek 

normál helyzetben nem okoznak elváltozásokat. 

Kezdetben lokális, savós-fibrines gyulladás alakul ki, ami később a száj-garatüregben 

általánossá válik (1-2. ábra). A beteg állat a táplálékot visszautasítja, a száj-garatüregből 

savós, fibrincafatokat tartalmazó váladék szivárog. 

A diagnosztikai vizsgálat egyben terápiás beavatkozásként folytatódik, mert óvatosan el 

kell távolítani a fibrin lemezeket a száj-garatüregből. Ezt követően kúraszerű antibiotikum és 

vitaminkezelés (4-5 mg/ttkg enrofloxacin vagy hasonló adagú marbofloxacin, a kígyó 

méretétől függően 0,1-0,5 ml NeovitB és 0,1-0,5 ml C-vitamin) következik, ami 4-6 napig 

tarthat. 
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1. ábra. Letört fog okozta stomatitis (nyíl) 

 

 

2. ábra. Fibrinlemez piton száj-garatüregében 

 

Teknősök közül egyes szárazföldi fajokban (Testudo sp.) herpeszvírusok okozhatnak heveny-

félheveny, difteroid gyulladással kísért stomatitist. Elsősorban a vadbefogott vagy bizonytalan 

eredetű teknősökkel lehet behurcolni a kórokozót az állományba. A fertőződés után a száj-

garatüregi léziók kialakulásával az állatok tüneteket mutatnak, étvágytalanok, levertek, 

bágyadtak. Az orrnyílásokból kezdetben savószerű, majd fibrincafatokat is tartalmazó 

tartalom ürül. A betegség pontos diagnosztizálásához a klinikai vizsgálat mellett 
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elengedhetetlen a PCR vizsgálat. A beteg állatokat azonnal el kell különíteni a klinikailag 

egészségesnek tűnő társaiktól. A beteg teknősök tartóhelyén meg kell emelni a hőmérsékletet, 

illetve megfelelő gyógyszeres kezelés szükséges: 20-40 mg/ttkg acyclovir és vitaminok (B- és 

C-vitamin) adása. 

Teknősökben és kígyókban is egyaránt a stomatitis súlyos szövődménye lehet a 

tracheitis vagy a pneumonia. A beteg állatok klinikai vizsgálatakor figyelemmel kell lenni 

ennek a kizárására is. 

Szárazföldi teknősökben a gyomor és a belek tympaniája figyelhető meg, ha a 

hüllőkkel a tulajdonos hirtelen, magas szénhidráttartalmú táplálékot (alma, körte stb.) etet és 

ehhez még a környezet lehűlése is társul. Ilyenkor a gyomor- és a béltartalomban sarjadzó 

gombák szaporodnak el, és ezek termelik a felfúvódáshoz vezető gázokat. A teknős gazdája 

sajnos sokszor már csak a tetemeket találja meg, mert a beteg szárazföldi teknősök 

apatikusak, levertek és a rejtekhelyükről nem szívesen jönnek elő. Boncoláskor a gázzal kitelt 

gyomor és belek tűnnek szembe. A kórkép könnyen megelőzhető a megfelelő, a faj 

igényeihez alkalmazkodó, jelen esetben zömében rostban gazdagabb, vadon termő zöld 

növények (útifű, pitypang stb.) etetésével. 

Kígyókban a gyomortartalom visszahányása a tulajdonos által gyakran észlelt klinikai 

tünet. Ennek hátterében számos nem fertőző (alacsonyabb vagy magasabb tartási hőmérséklet, 

zavarás az emésztés alatt, ileus stb.) vagy fertőző ok (cryptosporidiosis, entamoebiasis, 

férgesség) állhat. A szerteágazó okok eltérő kórfejlődési alapon vezetnek végül a táplálék 

regurgitálásához, mely sok esetben emésztetlen vagy csak részben emésztett. Ilyen esetekben 

nagyon fontos a visszaöklendezett zsákmány testének az alapos vizsgálata, mely sokszor 

segíti az eset megoldását (1. táblázat). 

 

1. táblázat. A kígyók által visszahányt táplálék eltérései egyes kóroki tényezők esetében 

Megnevezés A konkrét kórok A zsákmány testén látható elváltozások 

Stressz hatásra 

jelentkező hányás 

Az állat zavarása, a 

terrárium mozgatása 

Általában közvetlenül a lenyelés után hányja 

vissza a zsákmányt a kígyó, így annak testét 

áttetsző nyálka fedi (3. ábra).  

Hőmérsékleti eltérés 

okozta hányás 

Túl alacsony a tartási 

hőmérséklet 

A táplálkozás után 1-3 nappal hányja vissza a 

zsákmányt, melynek testében rothadási 

folyamatok láthatók, annak szaga kellemetlen, 

bűzös. 

Hypertrophiás 

gastritis 
Cryptosporidium sp. 

2-4 nappal a táplálkozás után hány vissza a kígyó 

részben emésztett zsákmányt, mely barnás 

nyálkával fedett. 

Ileus 
Idegentest passzív vagy 

aktív lenyelése 

Sok esetben anorexia látható. Ha eszik a kígyó, 

akkor általában 1-2 nap múlva részben emésztett 

zsákmányt hány vissza, aminek a felszínét 

áttetsző nyálka fedi. 
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3. ábra. Stressz miatt visszahányt egér 

 

 

4. ábra. Gastritis miatt visszahányt zsákmány 

 

A hányás okainak a feltárásához a fizikális vizsgálat mellett a hányadék értékelése, kiegészítő 

parazitológiai, bakteriológiai és esetenként virológiai (PCR), illetve képalkotó (röntgen, 

ultrahang stb.) vizsgálat szükséges. Az ok feltárása után, attól függő terápia szükséges, 

melynek elveit a 2. táblázat összegzi. 
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2. táblázat. A hányás terápiás elvei 

Ok Terápia elve 

Stressz hatásból eredő regurgitáció 

Elkülönített tartás (legalább a táplálkozás utáni 5-6 napig). Az 

etetett kígyó mozgatásának, a terrárium rendezgetésének a 

mellőzése az emésztés alatt. 

Alacsonyabb tartási hőmérséklet 

okozta hányás 

Az etetés után a faj igényeinek megfelelő, optimális tartási 

hőmérséklet biztosítása, amit az adott faj biológiájának az 

ismeretében lehet meghatározni. 

Ileus Idegen test non-invazív vagy műtéti eltávolítása. 

Fertőző eredetű hányás 

A feltárt kórokozó érzékenységének megfelelő gyógyszeres 

kezelés, majd 1-2 hetes koplaltatás (idő szükséges a károsodott 

bélhám regenerációjához). 

 

A hüllőkben az enterális kórképek egy másik fontos jele lehet az ürülék minőségének és 

mennyiségének a megváltozása. A hüllők, különösen a kígyók esetén az ürülék két jól 

elkülöníthető részből (a húgysavas sókból – szürkésfehér rész, illetve a zsákmány 

emészthetetlen testrészeiből – feketésbarna rész) áll (4. ábra). A máj károsodásával járó 

kórképeknél, ha az az epefesték kiválasztási zavarával is együtt jár, akkor a húgysavas alkotó 

fűzöld színűvé válik. A béltartalom konzisztenciája függ a zsákmány összetételétől is. A 

siklók napos csibe fogyasztása után normálisan is hígabb és világosabb ürüléket ürítenek, 

mint egér lenyelése és megemésztése után. Kígyókban enteritisek (csillós-ostoros véglények 

elszaporodása, bakteriális bélgyulladás stb.) során lehet igen híg, bűzös ürülék ürítését 

megfigyelni (5. ábra). Teknősök közül a Testudo fajokban normális körülmények között is 

apró fonalférgek lehetnek jelen az ürülékben. Ezek az Oxyuris spp. férgek a megfelelő 

vakbélemésztéshez és a rost feltáráshoz járulnak hozzá (6. ábra). 

 

 

4. ábra. Normális kígyó ürülék 
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5. ábra. Hasmenéses ürülék kígyóban 

 

 

6. ábra. Oxyuris spp. férgek teknős vakbelében (nyíl) 

 

A beteg hüllők ürülékének kiegészítő (parazitológiai, bakteriológiai, virológiai) 

vizsgálata tükrében kezdhető el az oki terápiás terv kidolgozása és a kezelés. 

Itt hívjuk fel végül a figyelmet, hogy irodalmi adatok és vizsgálataink szerint is 

kijelenthető, hogy a hüllők emésztőcsövében jelen lévő szalmonellák nem patogének, azok 
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sok esetben a normál bélflóra alkotói lehetnek. Ezeknek inkább zoonózist okozó, potenciális 

emberi betegségokozó szerepe érdemel említést. 
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HÜLLŐK EGYSEJTŰ PARAZITÁS EMÉSZTŐSZERVI FERTŐZÉSEI 

Géczy Csaba 

Graf Doktor Állatorvosi Rendelője 

sbcsaba@yahoo.com 

GASTROINTESTINAL INFECTIONS OF REPTILES CAUSED BY PROTOZOANS 
Protozoan infections are quite common in reptiles although these are often under-diagnosed. The majority of these 
organisms is thought to be commensal and rarely causes problems, but some of them is responsible for serious diseases. 
The most important ones have direct life cycle which emphasizes the importance of strict hygienic conditions and proper 
husbandry. The author describes the most common intestinal disorders of reptiles caused by protozoans. 

 

Az egysejtűek jelentősége hüllőkben több szempontból is érdekes. Noha számtalan egysejtű 

véglényt írtak már le bennük, a nagy részüknek mai napig vitatott kórokozó képessége és 

klinikai jelentősége. Az egyértelműen patogén fajok száma meglepően alacsony, azonban 

ezek komoly megbetegedésekért felelősek. Különösen az emésztőszervi betegségek között 

szerepelnek kiemelt helyen. Többségükre a direkt életciklus jellemző, ami kiemeli a 

tartástechnológiai tényezők szerepét a betegségek kialakulásában. Lényeges szempont, hogy 

sokszor kifejezetten nehéz a kimutatásuk élő állatból. Ez egyaránt igaz mind a már betegség 

tüneteit mutató, mind a klinikailag egészséges, de tünetmentesen hordozó állat esetében. 

Szerepük egyaránt fontos nagyobb gyűjteményekben ugyanúgy, mint az egyszeri, házi 

kedvencként tartott állatok esetében. Az előadás a téma szempontjából fontosabb, hüllőkben 

előforduló egysejtűeket és az általuk okozott betegségeket ismerteti. (A csoportosítás még 

véletlenül sem rendszertani kategória és korántsem kizárólagos.) 

Ostorosok, csillósok által okozott megbetegedések 

A különféle csillós (Balantidium spp., Nyctotherus spp.), valamint ostoros (Leptomonas spp., 

Hexamastix spp., Hexamita spp., Giardia spp. Hypotrichomonas spp., Trichomonas spp., 

Tetratrichomonas spp., Tritrichomonas spp., Monocercomonas spp.,) véglények a legtöbb 

hüllőben megtalálhatók, gyakran egészséges állatokban is. Kóroktani szerepük 

ellentmondásos, feltehetően az emésztés elősegítésében lehet szerepük. Jelentős mértékben 

elszaporodva időnként okozhatnak betegséget. Legtöbbjükre a direkt életciklus jellemző, a 

fertőződés a szájon át felvett cisztákkal történik. A beteg állatok esetében elsősorban 

hasmenés, véres bélsár, letargia tapasztalható. A véglények kimutatása friss bélsárból 

lehetséges mikroszkópos vizsgálattal (kenet). Kezelés csak indokolt esetben, tüneteket mutató 

állatok esetében szükséges (metronidazol 20-50 mg/ttkg, p.o., ismétlés 2-3 nap múlva). A 

betegség megelőzése érdekében rendszeres takarítás, higiéniai szabályok betartása, 

hajlamosító tényezők csökkentése általában elegendő. 

Amoebiasis 

Az egyik legrégebb óta ismert hüllőbetegség, amely széles körben elterjedt. A hüllőkből 

ismert, feltehetően ártalmatlan amőbák mellett (E. barreti, E. ctenosaurae, E. cuautla, E. 

insolita, E. knowlesi, E. terrapinae, E. testudinis) kórtani jelentősége az Entamoeba invadens 

fajnak van. A betegségre elsősorban ragadozó hüllők (kígyók, gyíkok) érzékenyek, teknősök, 

krokodilok sokszor tünetmentes hordozók lehetnek (kivéve Geochelone spp.). Az amőbákat 

direkt életciklus jellemzi. Fertőződés a bélsárral ürített, a környezetben kifejezetten ellenálló 
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ciszták felvételével történik szájon át. A betegség tünetei legtöbbször csak előrehaladott 

állapotban, sokszor túl későn jelentkeznek megnehezítve ezzel a sikeres gyógykezelést. 

Jellemző tünetek az étvágytalanság, levertség, véres bélsár, colitis, “amőbás dysenteria”. Az 

amőbák kimutatása friss bélsárból (kenet), bélfal kaparékból, mikroszkópos vizsgálattal 

lehetséges (cysta, trophozoita kimutatása; Lugol-oldatos kontrasztfestés könnyíti a 

diagnózist). Amennyiben időben sikerül a betegséget megállapítani, a gyógykezelés 

metronidazol (20-50 mg/ttkg, p.o., ismétlés 2-3 nap múlva) használatával lehetséges. A 

kezeléssel szemben sokkal nagyobb jelentősége van a megelőzésének: kígyók, gyíkok közös 

terráriumi tartása teknősökkel, krokodilokkal minden esetben kerülendő; elengedhetetlen a 

rendszeres takarítás (ellenálló ciszta!), higiéniai szabályok betartása (eleségállat!), vektorok 

irtása. 

Coccidiosis 

Minden nagyobb hüllő csoportban ismert a különféle coccidiumok (Eimeria spp., Isospora 

spp., Caryospora spp.) jelenléte. Kórtani jelentőségük a mai napig nem eldöntött. Kiemelt 

szerepe szakállas agámában (Pogona vitticeps), leopárdgekkóban (Eublepharis macularius), 

valamint sisakos kaméleonban (Chamaeleo calyptratus) van. Szakállas agámák bélsarából 

gyakran lehet kimutatni az Isospora amphiboluri élősködőt. Tipikusan direkt életciklus 

jellemző rájuk (oocysta, sporozoita stb.), így különösen fontos a környezeti tényezők szerepe 

a betegség kórfejlődésében. A betegség során legtöbbször csak bizonytalan tünetek 

tapasztalhatók, mint a fejlődésben visszamaradás, csökkent étvágy, testsúlycsökkenés, 

hasmenés. Sokszor egyéb fertőzések súlyosbíthatják a betegség kimenetelét (pl. adenovírus). 

A fertőzés megállapításához a bélsár egyszerű, mikroszkópos vizsgálata elegendő. A 

gyógykezelés csak indokolt esetben, tüneteket mutató állatok esetében szükséges, bár 

nagyobb állományok esetén a preventív kezelés meggondolandó. A kezelés potenciált 

szulfonamidok (szulfametoxazol/trimetoprim 30 mg/ttkg 2 hétig naponta), ponazuril (30 

mg/ttkg 2 naponta [3×]) / toltrazuril (20 mg/ttkg, 1-2×) segítségével lehetséges. Néhány 

esetben (pl. Isospora amphiboluri) kérdéses a kórokozó végleges kiirtásának lehetősége. 

Coccidiosis során is a megelőzésnek van kiemelt jelentősége. Elengedhetetlen a rendszeres 

takarítás, higiéniai szabályok betartása (eleségállat!), vektorok irtása. Különösen nagyobb, a 

fertőzéstől mentes állományok esetében a szűrés és a karanténozás elhagyhatatlan. 

Cryptosporidiosis 

Habár rendszertanilag a coccidiosisok közé tartozik, klinikai jelentősége miatt a 

cryptosporidiosis külön említést érdemel. Az ismert Cryptosporidium fajok közül hüllőkben a 

C. serpentis, illetve a C. saurophilum okoz megbetegedést. Időnként kimutathatók a C. 

parvum és C. muris fajok is, ezeknek azonban kórtani jelentősége nincs (ellenben zoonotikus 

jelentőségük lehet!). Elsősorban kígyók és gyíkok (különösen leopárdgekkó [Eublepharis 

macularius]) körében gyakori a betegség. Az előzőekhez hasonlóan direkt életciklus jellemző 

(vastag és vékony burkú oocysta, sporozoita, autoinfectio), azonban az emlősöknél 

megszokottal ellentétben hüllőkben a fertőzés nem önlimitáló. A betegség megjelenése 

fajonként eltérő lehet. Kígyók esetében elsősorban a gyomrot érinti a betegség, és jellemző az 

ún. hypertrophiás gastritis. Gyíkoknál ezzel szemben inkább a távolabbi bélszakaszok az 

érintettek, a gyomor nem. Vezető klinikai tünet a visszatérő hányás, étvágytalanság, testsúly 

csökkenése, elhullás, azonban a tünetmentes hordozás sem ritka (gyakorlatilag a 

cryptosporidiosis gyanúját veti fel minden extrém testsúlycsökkenés, a szokásos terápiák 

sikertelensége, hányás, hasi duzzanat, véres, szokatlan bélsár). A fertőzés kórjelzése nehéz, 

gyakran bizonytalan. Ennek egyik oka a kórokozó szakaszos ürülése, a másik az egyéb 

protozoonokhoz képest kisebb mérete. A kórokozó bélsárból, hányadékból szerencsés esetben 

mikroszkópos vizsgálattal kimutatható, ehhez azonban sokszor speciális festés szükséges 
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(saválló festések pl. karbol-fukszin). Kimutatásra szerológiai vizsgálatok is léteznek, azonban 

ezek sem hibátlanok. Nehezíti a kórjelzést az ún. pseudoparaziták (pl. Cryptosporidium 

muris) jelenléte, amelyek fals pozitív eredményt adhatnak. Biztos kórjelzéshez a gyomor 

szövettani vizsgálata (biopszia) szükséges. A gyógykezelés legtöbbször lehetetlen, sokszor 

csak az oocysta ürítését lehet visszaszorítani. A használható készítmények a következők: 

szulfametoxazol/trimetoprim 30 mg/ttkg 2 hétig naponta, utána hetente 2× hónapokig; 

spiramycin 160 mg/ttkg 1 hétig, utána heti 2× 3 hónapig; paromomycin 100 mg/ttkg 1 hétig, 

utána hetente 2× 3 hónapig; Hyperimmune Bovine Colostrum (HBC). Az előzőeknek 

ismeretében a hangsúly itt is a megelőzésen van. Elengedhetetlen a rendszeres takarítás, 

higiéniai szabályok betartása, ellenálló-képességet csökkentő tényezők minimalizálása, új 

állatok karanténozása. 
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PAPAGÁJOK GYAKORLATI TAKARMÁNYOZÁSA ÉS 
EMÉSZTŐSZERVI MEGBETEGEDÉSE 

Beregi Attila 
SzIE, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Vadvilág Megőrzési Intézet  

beregiattila@hotmail.com 

PRACTICAL FEEDING AND GASTROINTESTINAL DISEASES OF PARROTS  
The author summarises the practical feeding of parrots and malnutritions are discussed. Gastrointestinal diseases of parrots 
are also summarised and the article deals with the differential diagnosis of the main symptoms of the gastrointestinal 
diseases of parrots.  

 

Gyakorlati takarmányozás 

A papagájok többsége magevő, azonban napjainkban a kereskedelemben számos – papagájok 

részére összeállított – magkeverék kapható. A tudományosan összeállított magkeverékek 

jobban hasonlítanak vagy megközelítik a természetes táplálékot, így elkerülhetőek a 

takarmányozási hiányosságokból eredő problémák. A magkeverékek fajtól függően többféle 

magot is tartalmazhatnak, pl. fekete, fehér és csíkos napraforgó, nyersrizs, hántolatlan és 

hántolt zab, kendermag, fénymag, búza, mogyoró, dió, tökmag, földimogyoró, köles, hántolt 

rizs, szárított kukorica, sáfrány, mungó bab, szárított bogyók, hajdina. Ezek a magkeverékek 

általában kiváló minőségűek, de figyelni kell a lejárati időre. Minden esetben a fajnak vagy 

fajcsoportnak megfelelő magkeverék használata javasolt.  

A lórifélék speciális étrendet igényelnek, de ezek is kaphatóak a kereskedelmi 

forgalomba, mint lóritápok. Gyümölcsturmixok, mézes szirupok a lórifélék étrendjét képezik.  

A magkeverékek mellett kiegészítő táplálékra is szükség van, mivel a magkeverékek 

ásványianyag- és vitamintartalma nem teljesértékű. A csíráztatott magvak eleségként való 

felkínálása heti 1-2 alkalommal ajánlott. Kiváló étrendi hatásúak, és fontos vitaminokat is 

tartalmaznak. Ezek mellett friss zöldségek, gyümölcsök, esetleg lágyszárú vagy fásszárú 

növényi részek is használhatóak táplálékként.  

Adható nyers zöldségfélék: cukorborsó, héjas borsó, zöldbab, paprika, padlizsán, 

kígyóuborka, karalábé, csöves tejes kukorica, sárgarépa, zöldpaprika, spárga, spenótlevél, 

paradicsom, cukkini, fejes saláta. A fagyasztott mexikói keverék szintén jól használható, de 

természetesen felengedett állapotban.  

Adható gyümölcsök: alma, banán, narancs, ananász, barack, szamóca, körte, kivi, 

cseresznye, gránátalma, kaktuszok termése, mandarin, mangó, narancs, papaya, kókuszdió, 

édes szőlő, piros ribiszke, kék és vörös áfonya, málna. Aszalt gyümölcsök közül néhány szem 

mazsola, szárított füge vagy aszalt barack szintén jó kiegészítő táplálék lehet.  

A vadon termő növények közül felkínálható a gyermekláncfű, a tyúkhúr, a pásztortáska, 

a réti lórom, a kakaslábfű, a zsázsa, a selyemperje, a csorbóka, de jó étrendi hatásuk és gazdag 

vitamin- és ásványianyag-tartalmúak a berkenye, a csipkebogyó, az érett bodzabogyó, a 

galagonya.  

Az olajos magvak korlátozott etetése különösen a nagypapagájok számára fontos. A dió, 

a feketedió, a hikoridió, a mandula, a földimogyoró, a fenyőmag fontos zsírsavakat tartalmaz.  

A lágyeleségek szintén jó kiegészítő táplálékok, amelyek a kereskedelemben 

beszerezhetőek. Ezek legtöbbször tojásos alapúak, és hetente 1-2 alkalommal lehet felkínálni 
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a papagájok részére. A lágyeleségeket mindig frissen kell készíteni, és a maradékot a 

kalitkából mindig el kell távolítani, mert gyorsan romlanak.  

Csőrkoptatásra és ásványi anyagok pótlására különféle gallyak használhatóak, amelyek 

részben elfoglaltságot biztosítanak az állatoknak. A juhar, bükk, éger, kőris, bodza, hárs, 

nyárfa, berkenye, fűz, galagonya, akác ágak nem mérgezőek, így a kalitkába, röpdébe 

betehetőek. 

Ásványi anyagok pótlására a kereskedelemben kapható madárhomok megfelelő, de 

ezenkívül kavicsokat is kell adni a papagájoknak, a zúzógyomor tökéletes működéséhez. 

Vitaminkészítmények széles skálája kapható ma, azonban a vitaminadagolást 

körültekintően kell végezni. A vitaminok ízét nem minden papagáj szereti, de szörpökbe 

keverve a legtöbb papagájnak könnyen beadhatóak.  

Nem javasolt a következő növények adása: avocado, káposzta, kelbimbó, vörös 

káposzta, fejes káposzta, kelkáposzta.  

Mérgező növények között elsősorban a dísznövényeket kell megemlíteni, de 

természetesen a szabadban is találhatóak méregtartalmú növények. 

 

A nem kellően kiegyensúlyozott takarmányozás a következő emésztőszervi megbetegedéseket 

okozhatják. 

Elhízás: túlzott energia-felvétel, esszenciális anyagok hiánya miatti állandó táplálkozás, 

unalom 

Polyphagia: vitamin és ásványi anyagok hiánya  

Regurgitáció: jódhiány, magas proteintartalom, romlott, avas takarmány  

Begyeltömődés: magas rosttartalom, túlzott kavicsfelvétel, takarmányozási 

hiányosságok miatti kényszertáplálkozás (idegen test), mesterséges táplálás során nem 

megfelelő konzisztenciájú táplálék begybe juttatása 

Hasmenés: magas zsír- vagy alacsony rosttartalmú takarmány, humán táplálékok (tej, 

csokoládé stb.) romlott, avas takarmányok, takarmányokkal közvetített betegségek   

Emésztetlen magvak a bélsárban: E-vitamin- és szelénhiány, kavicshiány, 

takarmányok magas olajtartalma 

Álhártyás felrakódás a szájüreg, a nyelőcső, a begy nyálkahártyáján: A-vitamin-

hiány 

Zsíros májelfajulás: magas energia- és zsírtartalmú takarmány, B-vitaminhiány 

Az emésztőrendszer egyes szakaszainak leggyakoribb betegségei 

A csőr betegségei 

 Fejlődési rendellenességek okozta csőrtúlnövés és ollós csőr kialakulása 

 Traumás sérülések következtében kialakult csőrdeformitások 

 Candida albicans 

 PBFD (Psittacine Beak and Feather Disease) 

 Knemidocoptes pilae rühösség 

Az oropharynx és a nyálmirigy betegségei 

 Daganatok 

 Granuloma: elsősorban mycobacteriosis következtében 

 A-vitaminhiány 

 Idegen test 

 A nyelv traumás sérülései 
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A nyelőcső és a begy betegségei 

 Trichomoniasis 

 Begyeltömődés és begytágulat 

 Begykövesség 

 Idegen test 

 Begyfisztula 

Az előgyomor és a zúzógyomor betegségei 

 Macrorhabdiosis  

 Parazitózisok 

 Papagájok előgyomor-tágulata (PDD) 

 Gyomor eltömődés és idegen testek 

 Daganatok 

A vékony és vastagbél betegségei 

 Enteritis 

 Ileus 

A kloáka betegségei 

 Kloáka-előesés 

 Kloákagyulladás 

 Kloáka-eltömődés 

A hasnyálmirigy betegségei 

 Akut és krónikus pancreatitis 

A pleuro-peritorium betegségei 

 Hasvízkór 

A máj betegségei 

 Baktériumok, vírusok, paraziták okozta májgyulladások 

 Metabolikus májbetegségek 

 Toxikus májbetegségek 

 Daganatok 

Emésztőszervrendszer betegségeinek differenciáldiagnosztikája 

Regurgitatio 

 Szexuális magatartás (normális viselkedési forma) 

 Viselkedési anomália 

A begy megbetegedései 

 Begygyulladás (ingluvitis) 

  Bakteriális betegségek 

  Parazitás betegségek: trichomoniasis 

  Gombás betegségek: aspergillosis, candidiasis 

 Egyéb 

  Idegen test 

  Ingluviolith (begykövesség) 

  Nyelőcső stictura 

  Begymegterhelés túletetés következtében 

  Túl meleg vagy túl hideg eleség (mesterséges táplálás) 

  A begy égési sérülése (mikrohullámú sütőben melegített eleség) 

 Daganat 

  Leiomyoma 

  Leiosarcoma 

  Papilloma 
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Nem a begy betegsége következtében kialakuló regurgitatio 

 Pajzsmirigy hyperplasia 

 Nyelőcső és begykörnyéki granulómák, daganatok 

Hányás 

Fertőző betegségekből eredő (proventriculitis, ventriculitis) 

 Bakteriális betegségek 

  Macrorhabdiosis 

  Gram-negatív baktériumok 

  Mycobacterium avium 

 Baktériumok okozta sepsis 

 Vírusos betegségek 

  Pox vírus 

  Paramyxovírus 

  Polyoma vírus 

  Herpesvírus 

 Gombás betegségek 

  Aspergillosis 

  Candidiasis 

 Chlamydophylosis 

Szervi megbetegedések következtében kialakuló 

 Máj betegségek 

 Peritonitis 

 Pancreatitis 

 Diabetes mellitus 

 Idegrendszeri károsodások 

Mérgezések 

 Nehézfémek (ólom, réz stb.) 

 Kemikáliák okozta irritáció 

 Szerves foszfátszármazékok 

 Antibiotikumok, antimikotikumok (doxycyclin, ketoconasol, trimetroprim-sulfonamid 

kombináció) 

Daganatok 

 Fibroma, fibrosarcoma 

 Leioma, leiomyoma 

 Papilloma 

Egyéb eredetű megbetegedések 

 Idegen test 

 Zúzógyomor eltömődés 

 Romlott eleség (mesterséges táplálás, felnevelés!) 

 Traumás eredetű okok 

 Bélelzáródás, invaginatio 

 Gastrikus fekély 

 Papagájok előgyomor tágulata (PDD) 

Begypangás 

Fertőző betegségekből eredő (ingluvitis, proventriculitis, ventriculitis) 

 Bakteriális 

 Baktériumok okozta sepsis 
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 Vírusos 

  Paramyxovírus 

  Polyoma vírus 

  Adeno vírus 

 Gombás (candidiasis) 

 Parazitás (sarcocystis) 

Nem fertőző eredetű 

 Begyet érintő megbetegedések 

  Idegen test 

  Ingluviolith 

  Neoplasia 

  Begyet érintő traumák 

   Mesterséges táplálás során keletkező sérülések 

 Begyen kívüli folyamatok 

  Daganat 

  Tályog 

  Pajzsmirigy hyperplasia 

 Nyelőcső eredetű 

  Strictura 

  Daganat 

  Tályog 

 Előgyomor, gyomor eredetű 

  Idegentest 

  Eltömődés 

  Bélelzáródás 

  PDD 

 Metabolikus eredetű 

  Hypokalemia 

  E-vitamin-, szelénhiány 

  Dehydratio 

  Májbetegségek 

  Encephalopathia 

 Toxikus eredetű 

  Nehézfém mérgezés 

  Hypercalcaemia 

  D-hypervitaminosis 

Hasmenés 

Fertőző betegségekből eredő 

 Bakteriális 

  Salmonella, E. coli, Pseudomonas, Enterobacter, Campylobacter, Klebsiella 

  Mycoplasma-fajok, Mycobacterium avium, Macrorhabdiosis 

 Vírusos 

  Paramyxovírus, Pacheco-betegség vírusa, polyoma vírus, adenovírus 

 Chlamydophylosis 

 Gombás  

  A bélcsatorna candidiasisa 

 Parazitás 

  Orsóférgek, galandférgek, fonalférgek, Hexamita, Giardia 

  coccidiosis, cryptosporidiosis 
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Nem fertőző eredetű 

 Szervrendszeri 

  Májbetegség 

  Vesebetegség 

  Pancreatitis 

  Peritonitis 

 Takarmányozási 

  Hirtelen takarmányváltás 

  Takarmány intolerancia – allergia 

  Nagy mennyiségű lédús gyümölcs, zöldség 

 Toxikus 

  Nehézfém mérgezés (ólom, cink) 

  D-hypervitaminosis 

  Szerves foszfátok, kemikáliák 

  Antibiotikum terápia 

 Mechanikus  

  PDD 

  Bélinvagináció, stenosis 

  Cloacolith 

 Egyéb 

  Antibiotikum terápia 

  Bélcsatornát érintő daganat 

  Stressz  

  Izgatottság 

Emésztetlen eleség a bélsárban, a bélsár mennyiségének növekedése 

Nem kóros eredetű 

 Költésszezon alatt 

 Szobatisztaságra való nevelés 

Kóros eredetű malabsorbtio, maldigestio 

 Fertőző betegségek következtében kialakult enteritis 

 PDD 

 E-vitamin-, szelénhiány 

 Májcirrhosis 

 Exogén pancreas insufficiencia 

  Pancreatitis 

  Pancreas atrophia 

 Bélcsatornát érintő daganatok 

Meléna (véres bélsár ürítése) 

Fertőző betegségekből eredő (proventriculitis, ventriculitis, enteritis) 

 Bakteriális 

 Vírusos 

  Polyoma vírus, reovírus, adenovírus, herpesvírus 

 Parazitás 

  Coccidiosis 

  Cryptosporidiosis 

Nem fertőző eredetű 

 Daganat 

 Idegentest 
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 Hasüregi trauma 

 Coagulopathia 

 Éhezés, anorexia 

Vércseppeket tartalmazó bélsár 

Fertőző betegségekből eredő 

 Bakteriális 

Nem fertőző betegségekből eredő 

 Toxikózis 

  Nehézfémmérgezés 

 A kloáka megbetegedése 

  Papilloma 

  Kloáka ulceráció 

  Kloáka előesés 

 Reproduktív eredetű 

  Tojásvisszatartás 

  Petevezető- és kloáka-előesés 

Tenesmus (görcsös székletürítési inger) 

Gastrointestinalis megbetegedések 

 Enteritis (fertőző és nem fertőző eredetűek) 

 Bélparazitózisok 

Reproduktív szervrendszert érintő megbetegedések 

 Tojásrakás után  

 Tojásvisszatartás 

 Petevezető-előesés 

Kloáka betegségek 

 Papillomatosis 

 Kloáka-előesés 

 Kloáka strictura sebészi műtéteket követően 

 Cloacitis 

 Kloáka eltömődés, cloacolith 

A hasüreg megnagyobbodása 

Fertőző betegségekből eredő 

 Hepatomegalia  

  Bakteriális hepatitis 

  Vírusos hepatitis (herpes, polyoma, reovírus) 

  Chlamydophilosis 

  Parazitás (atoxoplasmosis, Sarcocystis, Plasmodium) 

 Salpingitis 

 Ascites 

  Vírusos serositis 

 Pancreatitis 

Nem fertőző betegségből eredő 

 Elhízás 

 Traumás eredetű  

  Hernia 

  Hemoperitoneum 



72 

 

 Szervrendszeri 

  Hepatomegalia 

   Lipidosis 

   Neoplasia 

  Intestinális 

   PDD 

   Neoplasia 

  Renális 

   Neoplasia 

  Reproduktív eredetű 

   Heredaganat 

   Petefészek-daganat 

   Petefészekciszta 

   Tojásvisszatartás, abnormális tojás, tojáskonkrementum 

   Salpingitis 

 Ascites 

  Hepatikus eredetű 

  Hypoalbuminaemia 

  Neoplasia 

  Tojás-peritonitis 

Polyuria – polydipsia 

Takarmányozási eredetű 

 Nagymennyiségű gyümölcsfogyasztás 

 Tenyészszezon alatt 

 Takarmányok magas sótartalma 

 A-vitaminhiány 

Viselkedési eredetű 

 Unalom 

 Pszichogenetikus viselkedési zavar 

Környezeti tényező 

 Meleg környezet 

 Stressz 

 Izgatottság környezeti változások miatt 

Szisztémás eredetű 

 Májbetegség 

 Pancreatitis 

 Bakteriális septicaemia 

 Chlamydophilosis 

 Gastrointestinális megbetegedések 

 Salpingitis 

 Metabolikus 

  Diabetes mellitus 

  Hypercalcaemia 

 

A konferencia előadás során a legérdekesebb megbetegedések kóroktana, a különféle 

diagnosztikai eljárások, valamint a gyógykezelés lehetséges módjai kerülnek ismertetésre. 



73 

 

INTESTINOPARASITOSISOK VADÁLLATOKBAN  
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INTESTINAL PARASITOSES OF WILD ANIMALS 
The number of species belonging to wild animals is enormous, and they have many intestinal parasites, but some of them 
are not well known. There are many epidemiological surveys done in different population of wild animals, and the diversified 
data about the prevalence are influenced by the used methods (faecal examination and/or autopsy), maintenance (in 
wild/animal parks/zoo; separately or in groups), feeding possibilities, age and gender. These may influence to a large extent 
the elected treatment and control. Important and frequent intestinal parasites of main groups of wild animals will be reviewed, 
such as carnivores, artiodactyls, proboscideans, perissodactyls, birds, primates and reptiles. To be sure that it is beyond 
possibility to discuss every parasites but I will try to argue the observations collected from different resources. 

 

A vadállatok körébe tartozó állatfajok száma óriási, különösen, ha még az Európán kívüli 

földrészeken élőket is beleszámítjuk. Ezeknek az állatoknak a bélélősködő (intesztinális 

parazita) fajai szinte megszámlálhatatlanok, illetve egy része feltételezhetően még nem ismert 

eléggé. Különféle, elsősorban külföldi, de néhány hazai, elismert tudományos, illetve 

ismeretterjesztő folyóiratban, illetve fórumon olvashatunk vagy hallhatunk a vadállatok 

bélélősködőivel kapcsolatos epidemiológiai felmérésekről. A közölt adatok a paraziták 

gyakoriságáról ugyanazon gazdafajok esetében is igen változatosak. Ennek oka elsősorban az 

eltérő vizsgálati módszerekben (bélsárvizsgálat és/vagy boncolás), az állatok tartási 

körülményeiben (ténylegesen vadonban/állattartó parkokban/a kissé zártabb állatkertekben 

élők; egyedi vagy csoportos tartás), táplálkozási lehetőségeiben, illetve takarmányozásában, 

valamint az adott populáció összetételében (fiatal, idős, hím, nőivarú stb.) keresendő. Az 

előbb felsoroltak természetesen nagymértékben befolyásolják a gyógykezelés és a védekezés 

lehetőségeit. Különösen nehéz helyzetben van a szakember a vadállatok számára adható 

gyógyszerek kiválasztásában és azok megfelelő applikálásában.  

Az egyes bélélősködők között vannak olyanok is, amelyek akár súlyosabb 

megbetegedést is előidézhetnek, és gyógykezelés nélkül az állat elpusztulását okozhatják. 

Gyakrabban találkozhatunk azzal, hogy ugyan gyógyszeres kezelésre lenne mód, de a tartási 

körülmények (takarmány, talaj) megváltoztatása nélkül visszafertőződés lehet. Az eddigi 

hazai tapasztalatok szerint is a vadállatokkal foglalkozó állatorvos kerülhet olyan helyzetbe, 

hogy a megkapott laboratóriumi vizsgálati eredmények birtokában a parazitológus 

szakemberrel való konzultálás után tudja megtervezni a megfelelő stratégiai vagy taktikai 

védekezést. 

A teljesség igénye nélkül, figyelembe véve a konferencia szervezői kérését, a vadállatok 

nagyobb csoportjai szerint, a gyakoribb és jelentősebb bélélősködőket igyekszem áttekinteni, 

figyelembe véve az eddigi hazai felmérések adatait is, különös tekintettel a védekezés 

lehetőségeire. 

Ragadozók 

A Canidae és a Felidae gazdafajainak a leggyakoribb bélélősködői a fonálférgek (Nematoda) 

köréből kerül ki. A köztigazdákkal fejlődő galandférgek, mételyek okozta fertőzöttségek az 

európai állatkertben tartott, nem vadon befogott állatoknál szinte kizárt. A vadon élő 

ragadozók rezervoárjai több olyan bélélősködőnek, amelyek a rokon ragadozókban, így a ház 
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körül élő kutyák és a macskák gyomor-bélcsatornájában is megtelepednek, köztük több 

geohelminth (Toxocara spp., Uncinaria stenocephala, Toxascaris leonina, Strongyloides 

stercoralis), illetve számos egysejtű faj (Neospora caninum, Toxoplasma gondii, és más, nem 

cystogén coccidiumok) is előfordul. A róka esetében külön meg kell említeni a 

közegészségügyi szempontból jelentős Echinococcus multilocularis-t, hiszen ez a gazdafaj a 

nem teljesen zárt vadasparkokban előfordul, így veszélyt jelenthetnek a velük foglalkozó 

személyekre, valamint egyes köztigazdák (pl. vadon élő kérődzők, kisemlősök) fertőződése is 

lehetővé válik. 

A felsorolt belső élősködők többsége a végleges gazdában nem okoz klinikai tüneteket, 

csak abban az esetben, ha nagy számban vagy legyengült szervezetű állatokban vannak jelen. 

Az orsóférgek jelenthetik a tényleges problémát a fogságban tartott, különösen 

macskafélékben. Ugyanis a bélsárral a környezetbe jutó peték igen ellenállóak, és az újonnan 

érkező állatok fertőződésére is van lehetőség. Mindezek miatt is rendkívül fontos a 

karanténozás, a rendszeres kezelés, a megfelelő szer kiválasztása (van, amikor a készítmény 

ára a döntő), optimális adag elérése (gyakran csak testtömeg becslés van), illetve az ismételt 

bélsárvizsgálat az alkalmazott terápia sikerességének az ellenőrzésére is. Előfordulhat, hogy a 

bélsárral ürülő ivari termékek (oocysták, cysták és féregpeték) környezetből való eltüntetése 

csak a talaj fertőtlenítésével, gőzborotva alkalmazásával, a talaj cseréjével, illetve 

átforgatásával lehetséges. Időnként a kívülről bevitt fertőző forrás (pl. takarmány) felderítése 

okoz fejtörést a szakembereknek. 

Külön érdemes megemlíteni a mosómedve (Procyon lotor) leggyakoribb férgét, a 

Baylisascaris procyonis orsóférget, valamint a szintén gyakori, de kevéssé jelentős 

Arthrocephalus lotorius kampósféregfajt. Eredetileg az amerikai földrész lakója volt ez a 

gazdafaj, de Európában is terjedőben van, állatkertek gyakori lakója, de (sajnos) kedvtelésből 

is tartanak ilyen állatot. Az előbb említett B. procyonis nemcsak azért jelentős, mert a petéje, 

hasonlóan más orsóféreghez ellenálló a környezeti hatásokkal szemben, hanem azért is, mert a 

fertőzőképes petében lévő lárvája szájon keresztül bejutva az emberbe vándorol (larva 

migrans), eljuthat az idegrendszerbe vagy a szembe is. 

Kérődzők, lófélék 

Vadaskertekben, de állatkertekben is igen kedveltek a különféle kérődző gazdafajok, 

melyeknél a Trichostrongylidae családba tartozó, bélcsatornában élősködő fonálférgek 

gyakoriak, akár különösebb klinikai jelek (hasmenés, romló kondíció) nélkül. Továbbá, főleg 

fiatal állatokban lehet jelentősége a különféle coccidium fajoknak, különösen zsúfolt tartás és 

más hajlamosító tényező mellett. Ezen paraziták között is van olyan, amely a háziasított 

kérődző gazdafajokban is megtelepszik, így az elkülönítése ezeknek az állatoknak a terjedés 

megakadályozására rendkívül fontos. Az Artiodactyla rendbe tartozó kérődzőkben a különféle 

coccidiumok (Eimeria spp., Cryptosporidium spp.), a Trichuris sp., a Toxocara vitulorum, a 

trichostrongylidák és egyes tartási körülmények között még a bendőmételyek is 

előfordulhatnak. Az ormányosokban kisebb, a lófélékben nagyobb arányban fordulnak elő a 

vastagbélben élő különféle strongylida fajok, az utóbbi gazdafajokban esetenként az 

Oxyuridae családba tartozó férgek is megtalálhatóak. 

Főemlősök 

A majmokban nagyon gyakori a Cryptosporidium spp., a Trichuris spp., valamint a 

Strongyloides fuelleborni. Több vizsgálatban hangsúlyozzák, hogy ezek többsége zoonotikus, 

így különösen fontos a rendszeres vizsgálat és a védekezés. 
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Madarak 

Különbséget kell tenni, hogy ragadozó vagy egyéb életmódot folytató madárról van szó. 

Ugyanis a zsákmányállat bizonyos parazitái is megtalálhatóak az adott ragadozó madár 

bélcsatornájában, illetve ürülhetnek a bélsárral, és esetleg a laboratóriumi vizsgálat során 

gondot okoz az eredet kiderítése. A volierben vagy csak hálóval fedett helyeken tartott 

madaraknál lehetőség van arra, hogy kívülről, idegen madarakból ürülő bélsárral különféle 

intesztinális élősködők is megtelepedjenek. Zárt helyen lévő madaraknál végzett 

felmérésekben elsősorban az Ascaridia- és a Capillaria-fajok gyakoriságáról olvashatunk. Ha 

esetleg földes a talaj, akkor más, esetenként a madárra nézve jelentős belső élősködők (pl. 

Spirurida, légcsőférgek, coccidiumok) okozta fertőzöttség sem zárható ki. A zsúfolt tartás, 

valamint a ritkább takarítás miatt, a fertőző alakok feldúsulhatnak, továbbá a karantén 

elhagyása miatt újabb paraziták kerülhetnek be az adott állatcsoportba. 

Hüllők 

A terráriumi tartás kedvez bizonyos élősködők feldúsulásának. Ennek is köszönhető, hogy az 

Oxyurata (hegyesfarkú) férgek gyakoriak a hüllőkben, de emellett az orsóférgek, illetve 

esetenként a kampósférgek egyes tartási helyeken dominánsak. Bélélősködőkkel fertőzött 

hüllőkben gyakran fordul elő nem megfelelő étvágy, testtömeg-vesztés, regurgitáció, 

hasmenés, valamint féregürülés. Továbbá egysejtű béllakók (pl. Entamoeba, különféle 

ostorosok, coccidiumok, köztük Cryptosporidium spp.) is elterjedtek egyes vizsgálatok 

szerint. Köztük vannak zoonózist is okozók, így az ellenük való védekezés (gyakori takarítás, 

kezelés) megtervezése rendkívül fontos. 
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LABOR NÉLKÜL A VÉGEKEN…  
HOGYAN „FEST” A BÉLSÁRVIZSGÁLAT?  

Lajos Zoltán  

Duo-Bakt Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium 

lajosz@t-online.hu 

WITHOUT MICROBIOLOGICAL LABORATORY – A REVIEW OF FECAL MICROSCOPICAL 
EXAMINATIONS FOR THE DAILY VETERINARY EXOTIC PET-PRACTICE 
Author presents the three most frequently performed microscopical examinations from stool of his lab’s work. The 
observation of native and stained smear and the parasitical flotation request great experience. He gives technical and 
professional advices for performing of home-made staining and smear observation. 
The diagnosis as the polyfactorial process have lot of steps – this is the most important warning. 

 

Bevezetőjében a szerző rámutat, hogy az egzotikus praxisban is igaz, hogy „labor nélkül nem 

lehet megmozdulni”. Ennek ellenére gyakran kerülünk olyan helyzetbe, amikor (változatos 

okokból) nem tudunk laboratóriumba juttatni mintákat. Az enterális megbetegedésekkel 

küszködő páciensek vizsgálata során a beteg mellett, házilag kivitelezve akár egyszerű 

fénymikroszkóppal, némi festési gyakorlattal jelentősen közelebb lehet kerülni még a 

definitív diagnózishoz is… Természetesen minden esetben figyelembe kell venni a 

mikroszkópos vizsgálatok kiegészítő voltát – csak az anamnézis, a klinikai, képalkotó stb. 

vizsgálatok eredményeit együttesen értékelve igaz a fenti állítás. 

A mindennapi gyakorlatban rágcsálók, hüllők és madarak betegségeinél alkalmazhatjuk 

hasznosan a fénymikroszkópot. Fontos, hogy a GI-traktus megbetegedései esetén szabályos 

algoritmust kövessünk, azaz a bélsár natív-, majd Gram-szerint festett kenetét, végül pedig a 

parazitológiai célra szánt felszíndúsítás kenetét nézzük meg. A mikroszkóp használatát csak 

akkor érdemes elkezdeni, ha elhatározzuk, hogy másnaponta – heti rendszerességgel fogjuk a 

bélsárvizsgálatot végezni. Ekkor remélhetjük, hogy kellő jártasságra teszünk szert. 

Kardinális kérdés, hogy megtanuljuk-e felismerni az egyes állatcsoportok negatív bélsárképét, 

a sokféle „álpozitív” jelenséget? 

A natív kenetek megfigyelésekor elsősorban protozoonokat keresünk. Trophozoiták 

(Giardia, egyéb flagelláták, ciliaták, amőbák) megfigyelésekor viszonylag könnyű dolgunk 

van, de cysták esetén már gyakran szakirodalmi képekkel kell összevetni az általunk 

látottakat. 

A festési eljárások közül (a citológiai festések mellett) a szerző a Gram-festés 

elsajátítását ajánlja. Az értékeléskor lényeges a kontroll használata. Coliform-, Clostridium-, 

Macrorhabdus- és gombainfekciókat lelhetünk, de (különösen rágcsálók és magevő madarak 

megbetegedéseinél) a bélflórára vonatkozóan is értékes információt nyerhetünk. 

A legegyszerűbb dolgunk a kitűnő referenciamunkák miatt a parazitológiai 

felszíndúsítási teszt elvégzése – értékelése során van. A különféle coccidiumok, féregpeték 

fellelése kellő alaposság és kritikus értékelés (pseudoparaziták, háttérbetegségek!) után 

nagyon hasznos információt jelenthet. 

A fentiek taglalása után szerző saját tapasztalatain keresztül bemutatja a gyakorlati 

lehetőségeket.  

(Szerző előadását szívesen bocsájtja az érdeklődők rendelkezésére.) 

mailto:lajosz@t-online.hu
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A TENGERIMALAC ALKALMAZÁSA A NAGY MARA EMÉSZTÉS-
ÉLETTANÁNAK ÉS TAKARMÁNYOZÁSÁNAK VIZSGÁLATÁBAN 

Cenkvári Éva – Berényi Adrienn – Andrásofszky Emese 

SzIE-ÁOTK, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet 

cenkvari.eva@aotk.szie.hu 

APPLICATION OF GUINEA PIGS IN THE EXAMINATION OF DIGESTIVE PHYSIOLOGY AND 
FEEDING OF PATAGONIAN CAVIES 
During the metabolic and feeding trial, the Patagonian cavies maintained their weights (in average they lost 1.48% of their 
original body weight), but the guinea pigs gained weight (the average increase of them was 4.78%). The digestibility 
coefficients of dry mater, organic matters and ether extract were about the same in the two species, respectively. The 
digestibility of crude fibre (in the maras we measured 34.65% and in the guinea pigs that was around 42.14%). Crude protein 
digestibility values were significantly higher in the guinea pigs, than in the Patagonian cavies (56.91% in maras and 65.49% 
in guinea pigs). The digestibility rates of nitrogen-free extracts developed significantly higher in the experimental group of 
maras (in maras, we measured 80.04% and in guinea pigs 75.88%, respectively). 

 

A nagy mara a tengerimalac-félék családjába tartozik, így filogenetikailag szoros rokonságban 

áll a tengerimalaccal. Bár külsőre jelentősen eltér a két faj, a hasonló élőhelyen tartózkodó 

állatok táplálékbázisa nagyfokú hasonlóságot mutat. Mindkét faj főként a fellelhető fűfélékkel 

táplálkozik, illetve időszakosan elfogyasztja a magokat, terméseket, lehulló gyümölcsöket is. 

Ennek következtében hasonló a bélrendszerük morfológiája is, nagyméretű vak- és 

vastagbéllel rendelkeznek, itt zajlik az emésztés jelentős része. 

A kísérlet során a nagy marákat és a tengerimalacokat egyedileg helyeztük el, és 

takarmány-fogyasztásukat, valamint az ürített bélsár mennyiségét folyamatosan rögzítettük. A 

kísérlet kezdő- és zárónapján megmértük az állatok testsúlyát.  

Vizsgálataink során a két állatfaj azonos forrásból származó tengerimalac-tápot, répát és 

szénát fogyasztott. Ezek arányát a nagy marák esetén úgy alakítottuk ki (1:1:2 arányban 

adtunk tengeri malac tápot, szénát és sárgarépát), hogy ne térjen el jelentősen a korábban 

fogyasztott takarmányok arányától. A tengerimalacok esetén pedig olyan arányban kerültek 

etetésre a takarmányok (1,5:1:2,17 volt a táp, széna és répa aránya), hogy a napi 

takarmányadag összetétele megegyezzen a nagy marák fejadagjával. 

A kísérlet során a nagy marák súlya nem változott jelentősen (átlagosan -1,48% 

csökkenés), a tengerimalacok testtömege azonban átlagosan 4,57%-kal növekedett. Ezzel is 

alátámasztható a feltételezés, miszerint a nagy marák megőrizték – a legtöbb rágcsálóra 

jellemző – a leginkább az energiaszükséglet által befolyásolt táplálékfelvételt. 

A kísérlet során a nagy marák több takarmányt fogyasztottak, mint a tengerimalacok, ez 

azonban nem volt szignifikánsan különböző (nagy marák takarmányfogyasztása 49,48±8,33 

g/testsúly kg
0,75

/nap, tengerimalacoké 44,82±2,00 g/testsúly kg
0,75

/nap). Nem mértünk 

szignifikáns különbségeket a szárazanyag, a szerves anyag és a nyers zsír emésztési 

együtthatói vonatkozásában a két faj között. A tengerimalacok szignifikánsan nagyobb 

hatásfokkal emésztették a takarmányban található nyers rostot. A nagy maráknál átlagosan 

34,65%, tengerimalacnál 42,14% volt az emészthetősége. Ehhez hasonlóan a tengerimalacok 

nyers fehérje emésztése is jobbnak bizonyult, mint a maráké. A nyersfehérje átlagos 

emészthetősége nagy marák esetében 56,91%, tengerimalacoknál pedig 65,49% volt. A 
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nitrogénmentes kivonható anyag esetében azonban a marák emésztése bizonyult 

hatékonyabbnak, az átlagos emészthetősége nagy marák csoportjában 80,04%, 

tengerimalacoknál pedig 75,88% körül alakult. 

A fentiek alapján, a nagy marák számára összeállított takarmányadag összetétele és 

táplálóanyag-tartalma megfelelt az állatok szükségletének.  

Erre az ismeretre abban az esetben is szükségünk lehet, ha további tudományos 

vizsgálatokat is szeretnénk végezni nagy marákkal, vagy a kedvenc állatként otthonunkban 

tartott nagy marákat kívánjuk szakszerűen táplálni. 
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HÜLLŐK ETETÉSÉRE HASZNÁLT EGYES ELESÉGÁLLATOK 
TÁPLÁLÓANYAG-TARTALMA 

Hetényi Nikoletta – Andrásofszky Emese – Berta Erzsébet – Hullár István 

SzIE-ÁOTK, Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet 

hetenyi.nikoletta@aotk.szie.hu 

NUTRIENT COMPOSITION OF SOME INVERTEBRATES USED FOR FEEDING OF REPTILES 
Feeding of reptiles with invertebrates having high fat and low calcium content may lead to deficiency syndromes and obesity. 
Therefore we examined the nutrient composition (CP, EE, chitin, Ca, P, Mg, Cu, Mn, Zn, Fe) of invertebrates, which can give 
variability to the diet of reptiles. The calcium content of Jamaica field cricket (Gryllus assimilis) was the lowest one in Ca 
(medium size juvenile 2.7 g/kg, adult 3.5 g/kg), the highest Ca level was found in juvenile rusty red cockroach (Blatta 
lateralis, 6.8 g/kg). Related to the average values determined in cricket species, the Madagascar hissing cockroach was rich 
in Cu (458 vs. 80.9 ± 15.7 mg/kg), Zn (1806 vs. 818 ± 66.9 mg/kg) and Mg (6147 vs. 3493 ± 445 mg/kg) but poor in Mn (251 
vs. 1581 ± 260 mg/kg). Medium size juvenile crickets had higher fat but lower calcium content than adults (27.2 ± 2.92 vs. 
19.75 ± 1.67% and 2.98 ± 0.39 vs. 4.72 ± 1.65 g/kg). Data obtained from this investigation make possible to set up the 
proportion of invertebrates in the daily ration of reptiles more accurately.  

 

A hüllőkkel kapcsolatos táplálási problémák részben abból adódnak, hogy még keveset 

tudunk táplálóanyag-igényükről. Másrészt az etetett állat- és növényfajok összetétele sem 

feltétlenül felel meg az igényeiknek. A magas zsír- és alacsony kalciumtartalmú eleségek 

túlzott mértékű növekedéshez és hiánybetegségek kialakulásához vezethetnek. Ezek közül 

leggyakoribb a metabolikus csontbetegség, amely a hüllők leggyakoribb takarmányozási 

eredetű megbetegedése. Az említettekkel összefüggésben olyan eleségállatok táplálóanyag-

tartalmát vizsgáltuk, amelyekkel változatosabbá tehető a hüllők étrendje. 

Három csótányfaj, bütykös- (Gromphadorhina portentosa), argentin- (Blaptica dubia), 

erdei csótány (Blatta lateralis), és két tücsökfaj, afrikai kétfoltos- („fekete tücsök”, Gryllus 

bimaculatus) és banántücsök (Gryllus assimilis) összetételét vizsgáltuk, az utóbbi esetben 

növendék és felnőtt egyedeknél is. Az állatokat helyi tenyésztőtől vásároltuk, érkezésük után 

24 óra hosszan koplaltattuk, majd lefagyasztottuk. Az előkészítés során a mintákat 103 C-on 

tömegállandóságig szárítottuk és ledaráltuk. Mértük az ásványianyag-tartalmat, továbbá 

beltartalmi vizsgálatot végeztünk, amelynek szárazanyagban kifejezett eredményeit az alábbi 

táblázat tartalmazza.  

A nyerszsír-, nyersfehérje- és kitintartalmak nem tértek el jelentősen. A banántücsök 

kalciumtartalma volt a legalacsonyabb (3,54, illetve 2,7 g/kg), amely közel állt az argentin- és 

bütykös csótány értékeihez, de jóval alacsonyabb volt, mint az erdei csótányé (6,84 mg/kg). A 

növendék tücskök zsírtartalma mindkét faj esetében magasabb volt, mint a kifejletteké 

(27,2±2,92, illetve 19,75±1,67 %) kalciumban viszont szegényebbek (2,98±0,39 illetve 

4,72±1,65 g/kg). Mivel ezeket méretük miatt elsősorban növendék gyíkoknak szánják, látható, 

hogy külön figyelmet kell fordítani a növekedésben lévő hüllők megfelelő kalcium ellátására. 

Érdekesség, hogy a bütykös csótány kiugróan nagy mennyiségben tartalmaz rezet (458 mg/kg 

ez 3-6-szorosa a többinek), cinket (1806 mg/kg) és magnéziumot (6147 mg/kg). 

Mangántartalma viszont a legalacsonyabb volt (251 mg/kg), amely nagyságrenddel eltért a 

tücsökfajok értékeitől (1894±633 mg/kg). A vastartalomban nem találtunk jelentős 

különbséget.  
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Táblázat. A vizsgált fajok táplálóanyag tartalma (szárazanyagban).  

Table. Nutrient composition of the investigated species on dry matter basis. 

Minta 

6
Nyers-

zsír  
% 

7
Nyers-

fehérje 
% 

Kitin 
% 

Ca 
g/kg 

P 
g/kg 

Cu 
mg/kg 

Mn 
mg/kg 

Zn 
mg/kg 

Mg 
mg/kg 

Fe 
mg/kg 

1a
Bütykös 

csótány (kifejlett) 
18,7 65,5 11,3 3,6 9,57 458 250 1806 6147 210 

2a
Argentin 

csótány (kifejlett) 
22,5 62,1 10,9 3,5 8,34 80,9 287 881 3849 245 

3b
Erdei csótány 

(növendék) 
21,2 65,9 7,5 6,8 9,86 153 502 469 3158 324 

4b
„Fekete tücsök” 

(növendék) 
25,2 60,1 7,1 3,3 17,5 104 1438 910 4051 275 

4a
„Fekete tücsök” 

(kifejlett) 
18,6 63,3 11,2 5,8 15,2 69,4 1952 753 3634 277 

5b
Banántücsök 

(növendék) 
29,3 58,9 7,1 2,7 14,4 73,6 1369 791 3047 252 

5a
Banántücsök 

(kifejlett) 
20,9 64,9 9,2 3,5 16,3 76,5 1565 817 3241 243 

1
Madagascar hissing cockroach; 

2
Dubia cockroach; 

3
Rusty red cockroach; 

4
African field cricket; 

5
Jamaica field 

cricket; 
6
EE; 

7
CP; 

a
adult; 

b
juvenile; 

 

A bütykös csótány nem tartozik a leggyakoribb eleségállatok közé, de felmerül a kérdés, hogy 

túlzott mértékű etetése vezethet-e réz túladagoláshoz. Erre, illetve az állatok rézigényére, 

réztoleranciájára vonatkozóan még nincsenek irodalmi adatok. A különböző fajok lárváinak 

kalciumtartalma alacsony (0,3-1,2 g/kg, Barker és mtsai 1998), és zsírtartalma is kedvezőtlen 

(31,1-51,4%). Mindezek miatt, ha a hüllőknek felkínált táplálékot szeretnénk színesíteni, a 

vizsgált fajok előnyösebbek. 

Irodalom 

Barker D., Fitzpatrick M. P., Dierenfeld E. S.: Nutrient composition of selected whole invertebrates. Zoo 

Biology, 17(2), 123–134, 1998. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/%28SICI%291098-2361%281998%2917:2%3C%3E1.0.CO;2-5/issuetoc
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EFFECTS OF DIFFERENT DIETARY SUPPLEMENTS ON SELECTED BLOOD PARAMETERS 
AND GROWTH OF BEARDED DRAGONS (POGONA VITTICEPS) 
The aim of the study was to investigate the long-term effects of different mineral and vitamin supplements as well as that of 
the UV-B light on the growth and some blood parameters of bearded dragons. We also aimed to provide reference values for 
the clinical praxis. The 36 bearded dragons arrived at the age of one month, were housed individually and divided into three 
main groups (A, B, and C). Animals in groups A, and B received complex supplements containing vitamins and minerals. 
Group C received calcium carbonate/phosphate or calcium gluconate. Within the main groups two subgroups (I and II) were 
created. The animals in subgroups II and in group C were exposed to UV-B light. Blood samples were taken at ages 7, 9, 11, 
13, 15, and 16 months (from 18 lizards). Calcium and ionised calcium, uric acid, sodium, potassium, ALT, and total protein 
were measured. In body weight and body length no significant differences were found between the groups. The total protein 
increased with the age. The ALT values changed in a wide range (>1-83 U/l). Uric acid levels were highly influenced by the 
status of digestion and also huge individual differences were found. It can be concluded that if the vitamin D3 content of a 
supplement is not higher than 2000 IU/kg, application of UV-B light is necessary (12 h/d). As none of the animals showed 
deficiency syndromes and were clinically healthy, data in Table 3 can be used as reference values valid for healthy bearded 
dragons. 

 

A szakállas agáma (Pogona vitticeps) az egyik legnépszerűbb kedvtelésből tartott hüllőfaj. 

Esetükben nagyon gyakoriak a takarmányozási és tartási hibákra visszavezethető 

megbetegedések, és a korai diagnózis egyik eszköze a vérvizsgálat. Kísérletünkben 

kereskedelmi forgalomban kapható ásványianyag- és vitamin-kiegészítők, valamint az UV-B-

sugárzás növekedésre és egyes vérparaméterekre gyakorolt hosszú távú hatásait vizsgáltuk. 

Célunk volt az is, hogy a gyakorlat számára is hasznos referencia értékeket állapítsunk meg. 

Az egy hónapos korban érkezett, 36 szákállas agámát egyedileg helyeztük el, és három 

főcsoportba soroltuk (A, B, C, 1. táblázat). Kettőnek (A, B) kereskedelmi forgalomban 

kapható komplex, vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmazó terméket, a harmadiknak 

(C) kizárólag kalciumot adtunk (kalcium-karbonát/foszfát vagy kalcium-glükonát). A 

kiegészítőket heti 5 alkalommal  állati és növényi eredetű takarmányokra szórva  

biztosítottuk. Mindegyik főcsoporton belül két további alcsoportot alakítottunk ki (I. és II.). 

Az II. és a C-csoportba tartózó agámák UV-B-sugárzást is kaptak. 
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1. táblázat. A kísérletben használt kiegészítők kalcium- és D3-vitamintartalma.  

Table 1.The calcium and vitamin D3 content of the supplements  

Termék / product Kalcium (g/100g) D3-vitamin (NE/kg) 

A 15 50000 

B 14,9 2000 

C (kalcium-karbonát/foszfát) 30,8 - 

C (kalcium-glükonát) 9,9 - 

 

Az állatok testsúlyát és testhosszát hetente mértük. Minden alcsoport három egyedétől, 

összesen 18 állattól vért is vettünk a v. coccygealis ventralis-ból. Kalciumot és ionizált 

kalciumot, húgysavat, ALT-t, káliumot, nátriumot és összfehérjét mértünk. A vérvételeket 7, 

9, 11, 13, 15 és 16 hónapos korban végeztük, az utolsó alkalommal 2 hét eltéréssel, kétszer.  

A súlygyarapodás és a testhossz növekedése nem tért el szignifikánsan a csoportok 

között. A vérvizsgálatok eredményeit a 2. és a 3. táblázat tartalmazza.  

 

2. táblázat. Az egyes csoportoknál mért vérparaméterek tartományai. 

Table 2. Ranges of blood plasma parameters in Bearded dragons according to the experimental groups. 

Paraméter AI AII BI BII CI CII 
8
Összes 

1
Kalcium 

(mmol/l) 
2,0-3,0 1,7-3,1 1,40-3,1 1,7-3,2 1,9-3,0 1,9-4,5, >9

*
 1,4-4,5 

2
Ionizált 

kalcium 

(mmol/l) 

0,83-1,4 1-1,46 0,48-1,4 1,09-1,5 1,13-1,39 0,88-1,43 0,48-1,5 

3
Húgysav  

(µmol/l) 
89-979 82-800 51-453 115-1569 119-1087 142-757 51-1569 

4
Összfehérje 

(g/l) 
39,5-20,6 41,3-96,1 37,4-78,5 42,4-89,2 40,5-83 49,8-93,9 37,4-120 

5
ALT (U/l) <1-83 <1-13 <1-80 <1-13 <1-71 <1-24 <1-83 

6
Nátrium 

(mmol/l) 
144-173 151-178 143-187 148-185 133-180 148-174 133-187 

7
Kálium 

(mmol/l)  
2,4-7,1 2,5-6,3 1,6- 4,7 1,2-5,1 0,8-5,3 1-4,8 0,8-7,1 

*
a konfidencia-intervallum meghatározásakor nem vettük figyelembe; 

1
calcium; 

2
ionised calcium; 

3
uric acid; 

4
total protein; 

5
ALT; 

6
sodium; 

7
potassium; 

8
total 

 

3. táblázat. Az egyes paraméterekre számolt konfidencia-intervallumok. 

Table 3. The confidence intervals of the parameters. 

Paraméter Konfidencia-intervallumok 
1
Kalcium (mmol/l) 2,4-2,6 

2
Ionizált kalcium (mmol/l) 1,19-1,25 

3a
Húgysav (µmol/l)

 
204-285 

3b
Húgysav (µmol/l)

 
385-524 

4
Összfehérje(g/l) 63-68 

5
Nátrium(mmol/l) 159-162 

6
Kálium(mmol/l)  3,7-4,0 

a
egynapos koplalás után mért érték / after one day of fasting, 

b
koplaltatás nélküli érték / without fasting; 

1
calcium; 

2
ionised calcium; 

3
uric acid; 

4
total protein; 

5
sodium; 

6
potassium 
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Az összfehérje növekedett az életkorral. Az ALT-értékek jelentős ingadozást mutattak (>1-83 

U/l). A húgysavszintek az emésztési szakaszokhoz igazodva változtak (3. táblázat), de az 

egyedi különbségek is nagyok voltak. A CII-csoport (kalcium-glükonát + UV) két 

nőstényénél az utolsó méréskor >9 mmol/l-es kalciumszint alakult ki, de az ezzel járó 

kalciummobilizálás sem okozott hiánytünetet, amelyből az állatok megfelelő egészségi 

állapotára lehet következtetni. A legalacsonyabb kalciumot és ionizált kalciumot a BI-es 

csoportban (2000 NE/kg D3-vitamin, UV-nélkül) mértük, ezért amennyiben az alkalmazott 

kiegészítőben 2000 NE/kg vagy annál kevesebb a D3-vitamin szintje, napi 12 óra időtartamú 

UV-B-sugárzás alkalmazása szükséges. Minden egyed klinikailag egészséges volt, így a 3. 

táblázatban közölt konfidencia-intervallumok referenciaértékként is használhatóak.  
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GASTROINTESTINAL STASIS IN RABBITS DUE TO SUDDEN WEATHER CHANGES 
When a rabbit stops eating for 12 hours or does not producing any faeces is called gastrointestinal (gut) stasis. It can be a 
polyetiological problem but one can say that the most usual causes include sudden weather changes, stress, pain anywhere 
in the body including tooth abscesses etc., impaction in the intestines, improper feeding i.e. little crude fibre, too much easily 
digestible carbohydrates and protein, and dehydration. These rabbits require immediate medical attention including infusion, 
analgetics, intestinal motility agents and last but not least placing the rabbit in a stress-free environment. It is important to 
restore proper diet i.e. at least 25% crude dietary fibre. This presentation is mainly about the cases that had been caused by 
the sudden weather changes. In rabbits that are not housed and fed properly – thus are often obese – are much more 
sensitive to the weather changes and can produce clinical signs of gut stasis. 

 

Nyulak körében gyakran jelentkező tünetegyüttes a bélatónia, amelynek oka, lefolyása több 

módon jelentkezhet. 

Kórelőzményként említeni kell a korábban már jelentkező enyhébb vagy erősebb 

emésztési gondokat, a nem megfelelő takarmányozást, ezáltal felborult vagy meggyengült 

bélflórát, illetve a mozgásszegény életmódot (ketreces tartás) valamint a túlsúlyt. Emellett 

meg kell említeni a hosszabb ideje fennálló stresszhatást, fájdalomérzetet, illetve a valamilyen 

oknál fogva kialakuló dehidrációt. 

Több éves megfigyeléseink alapján kimondható, hogy a szisztémás betegségben nem 

szenvedő nyulak körében a leggyakoribb közvetlen kiváltó oka a légköri hideg-, vagy 

melegfronti hatás. Légköri fronthatással egyidőben 1-2 nap különbséggel egyszerre több 

nyúlon is jelentkeznek a tünetek, lakóhelytől függetlenül. A beteg nyulakban csak az a közös, 

hogy a már előbb említett kórelőzményi adatokból kettő-három fennáll (etetés, túlsúly, 

korábbi bélpanaszok stb.). 

A betegség lefolyása ritkán fatális, azonban a gyógyulás üteme függ az állat 

kondíciójától, az orvosi segítség gyorsaságától, illetve a kezelés intenzitásától. 

Tünetek: hirtelen jelentkező étvágytalanság (általában azzal a panasszal érkeznek a 

tulajdonosok, hogy az állat nem fogyasztotta el a vacsoráját vagy a reggelijét), egy helyben 

gubbaszt, nem szívesen mozog, és ezzel egy időben nincs bélsárürítés sem. Fizikális vizsgálat 

során szaporább pulzus, hasi fájdalom a jellemző, ritkán gyomor-tympania jelentkezik. 

Bélhangok nem vagy csak nagyon gyengén hallhatóak. Vastagbélben általában nem 

tapintható formált bélsár, és a végbélrózsa környéke is tiszta. Fájdalom miatt gyakran 

visszatartják a vizelet ürítését is. 

Kezelés: állapottól függően kórházi elhelyezésben részesítjük az állatot, vagy a 

tulajdonos naponta kétszer hozza kezelésre. Subcutan történő infúzió terápia elengedhetetlen 

(Salsol és Duphalyte), görcsoldóként drotaverin (No-spa), bélmozgatóként metoklopramid 

(Cerucal) és B-vitamin komplexek adhatóak. Antibiotikumos (enrofloxacin) kezelést csak 

abban az esetben kezdünk el adni, ha az első 1-2 kezelés hatására a bélmozgás nem indul be 

újra. Amíg az állat nem kezd el ismét enni magától, addíg nem történik per os gyógyszer 
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beadás. Miután az emésztés beindul, bélflóra regenerálót kap az állat 2-3 hétig. Kórházi 

ellátás alkalmával csak szénát és vizet kapnak a betegek, és javuló tendenciát mutató 

egyedeket gyógytáppal is megkínáljuk. Az állatok hazaengedését követően is pár hétig tartják 

a szigorú diétát (széna, víz, gyógytáp, bélflóra regeneráló). 

A betegségen már átesett állatoknál táplálék és életmódváltást javasolunk, illetve a 

kritikusabb téli hónapokban kúraszerű bélflóra támogatók fogyasztását szorgalmazzuk. 
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Authors are presenting paper summarising their clinical experiences with the immobilisation 

of different Arabian and African ungulates, mainly Arabian oryx antelopes and gazelles 

species in the extremly hot climate conditions of the United Arab Emirates. The population of 

over 150 oryxes and 200 gazelle species were kept in semi-wild conditions on 25 km
2
 of 

desert environment. Authors performed routine veterinary service including capture, 

translocations and wounds management. The most common drugs used for immobilisation 

were ethorfine (Immobilon) and ketamine plus xylazine (Ketaven plus AnaSed). Authors are 

comparing the positive and negative effects of both drugs specially taking consideration on 

use of both medication in extremely hot climate condition and in animals in conditions almost 

identical with free-ranging environment.  
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Authors are presenting a detailed clinical review of four cases of Plasmodium relictum 

infection in Gyr falcons (Falco rusticolus) imported to the Middle East from the USA. 

Detailed history of reduced performance activity as well as the results of complete medical 

check-up are summarised. The therapeutic effect of different antimalaricidal drugs (as 

primaquine and chloroquine) are compared with the haematological and biochemical 

parameters Two of the four treated patients fully recovered and two shoved permanent 

damage of liver and kidney parenchyma and were not suitable for falconry practise.  
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BACTERIOLOGICAL EXAMINATIONS IN GREAT BUSTARD (OTIS TARDA) POPULATIONS 
The protection of the Great Bustard (Otis tarda) can have veterinarian aspects as well. The slightly increasing Hungarian 
population counts approximately 1600 individuals. The increasing tendency is mainly linked with the actions of the recent 
years, of which an important element is the Dévaványa Great Bustard Rescue Center (founded in 1979). The authors 
collected ten faecal samples from clinically healthy, young individuals prior to repatriation in order to determine the normal 
intestinal flora of the species. The results were partly comparable with 15 samples, collected in 2006 from wild birds.  

 

A túzok (Otis tarda) védelmét a hazai természetvédelem már a kezdetektől fogva igen kiemelt 

feladatként kezelte. A faj magyarországi állománya kb. 1600 példányból áll, ami a komplex 

védelmi intézkedéseknek köszönhetően az elmúlt években lassan növekszik (Bankovics et al., 

2005). Mint minden természetvédelmi programban, így a túzokvédelemben is előkerülhetnek 

megoldandó állat-egészségügyi kérdések vagy fontos vizsgálatok. 

A túzok esetében speciális helyzet, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park kezelésében álló 

Dévaványai Túzokmentő Állomás (DTÁ) már 1979 óta jelentős szerepet vállal a faj 

védelmében. A DTÁ fő tevékenysége a tojásmentés, az ehhez kapcsolódó keltetés, majd ezt 

követően a fiókák zárttéri felnevelése és szabadon bocsátása. 

A munka során 2011-ben tíz egészséges, a DTÁ-ról származó, abban az évben kelt, 

repatriálás előtt álló egyed bélsármintáját dolgoztuk fel. Alapvető cél volt, hogy 

meghatározzuk a madarak normális bélflóráját, illetve esetleges patogén kórokozók nyomára 

bukkanjunk.  

Az egyedileg gyűjtött bélsármintákat frissen helyezték a tárolóedényekbe, de arról nem 

állt rendelkezésünkre pontos információ, hogy a mintagyűjtés után még mennyi idő telt el a 

laboratóriumba érkezésig. A feldolgozás a Duo-Bakt Állatorvosi Mikrobiológiai 

Laboratóriumban történt. 

A 2011-es vizsgálatok aerob bakteriológiai eredményeit (n=10) az 1. táblázat mutatja 

be. 
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1. táblázat. A túzok normál bélflórájának kimutatására irányuló aerob bakteriológiai vizsgálatok 

eredményei 

Ssz. Aerob bakteriológia 

1 Kl. pneumoniae E. coli Kl. oxytoca Alfa-hem. Streptococcus Staph. coag. neg. Enterococcus sp. 

2 Kl. pneumoniae E. coli Kl. oxytoca Alfa-hem. Streptococcus Staph. coag. neg. Enterococcus sp. 

3 Kl. pneumoniae E. coli Kl. oxytoca Alfa-hem. Streptococcus Staph. coag. neg. Enterococcus sp. 

4 Kl. pneumoniae Salm. arizonae Citrobacter freundii 
  

Enterococcus sp. 

5 Pantoea agglom. E. coli Ac. calcoaceticus 
  

Enterococcus sp. 

6 Kl. oxytoca 
 

Ac. calcoaceticus 
  

Enterococcus sp. 

7 Kl. pneumoniae E. coli Kl. oxytoca Alfa-hem. Streptococcus Staph. coag. neg. Enterococcus sp. 

8 Kl. oxytoca 
 

Ac. calcoaceticus 
  

Enterococcus sp. 

9 Kl. pneumoniae E. coli Kl. oxytoca Alfa-hem. Streptococcus Staph. coag. neg. Enterococcus sp. 

10 Kl. pneumoniae Salm. arizonae Citrobacter freundii Alfa-hem. Streptococcus 
 

Enterococcus sp. 

Kl. pneumoniae – Klebsiella penumoniae 

Kl. oxytoca – Klebsiella oxytoca 

E. coli – Escherichia coli 

Pantoea agglom. – Pantoea agglomerans 

Salm. arizonae – Salmonella arizonae 

Ac. calcoaceticus – Acinetobacter calcoaceticus 

Alfa-hem. Streptococcus – alfa-hemolizáló Streptococcus 

Staph. coag. neg. – koaguláz negatív Staphylococcus 

  

A 2. táblázat ugyanezen minták (n=10) mikroszkópos vizsgálatait összesíti, de mikológiai 

eredményeket is tartalmaz. 

 

2. táblázat. A túzok normál bélflórájának kimutatására irányuló mikroszkópos vizsgálatok 

eredményei (mikológiai vizsgálatokkal kiegészítve) 

Ssz. Mikroszkópos flórakép Mikológia 

1 Normál flórában sok Clostridium, sok Gr.-neg. pálca 
 

2 Normál flórában sok Clostridium, sok Gr.-neg. pálca Sarj. gomba (sok) 

3 Normál flórában sok Clostridium 
 

4 Normál flórakép (gyér) 
 

5 Normál flórakép (gyér) 
 

6 Normál flórakép 
 

7 Normál flórában sok Clostridium Sarj. gomba 

8 Normál flórakép (gyér) Sarj. gomba (sok) 

9 Normál flórakép Sarj. gomba 

10 Normál flórában sok Clostridium Sarj. gomba 

Gr.-neg. – Gram-negatív 

Sarj. gomba – sarjadzó gomba  

 

A fenti vizsgálatokon kívül 2006-ban vadon élő madarak bélsármintáinál (a Mosoni-síkon 

található Márialigeten gyűjtött túzok székletminták; n=15) salmonellosis céljából 

szűrővizsgálatot is végeztettünk, ami minden esetben negatív eredményre vezetett.  

A vizsgálatok eredményeinek értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a zárttéri tartás 

során a madarak takarmányozását a lehetőségeink, illetve a szabad természetben gyűjtött 

ismereteink alapján csak modellezni próbáljuk, de ez sohasem lesz teljes mértékben azonos a 

vadon élő egyedek étrendjével.  

Az 1. táblázatban látható, hogy a Salmonella arizonae két, klinikailag tünetmentes 

egyed bélsarából is előkerült, ami a természetből származó bélsaraknál egy esetben sem 

fordult elő.  



90 

 

A vad madarak mintáival összevetve a kapott eredmény nem nevezhető normálisnak, 

bár ennek ellentmond, hogy egy korábbi közleményben klinikailag egészséges, felnőtt kori 

túzokokban (Ardeotis kori) Salmonella fajokat is leírtak a normális bélflóra részeként 

(D’Aloia et al., 1996). Fontos azonban megjegyezni, hogy ebben a vizsgálatban a szabad 

természetből származó kori túzok mintákat nem elemeztek ki.  

Naldo és mtsai (1998) egy kutatásukban 14 fogságban tartott, fejlődő kori túzok csibe 

aerob bélflórájának kialakulását írják le. Eredményeik sok esetben átfednek az általunk kapott 

adatokkal. A rendszertanilag közel álló tyúkfélék esetében a bélcsatornában nagy számban 

jelen lévő Gram-negatív baktériumok felbukkanása szokatlannak lenne nevezhető, de Naldo 

eredményei alapján az általunk detektált baktériumok is nagy valószínűséggel a klinikailag 

egészséges, zárt téren tartott túzok bélflóráját írják le, ami azonban a telepen lévő 

takarmányozás függvényében pillanatnyi dietetikai hatásként értelmezhető. Naldo az E. coli-t 

nevezi meg a leggyakrabban izolált baktériumként, de csökkenő sorrendben ők is kimutatták a 

Klebsiella oxytoca-t, Proteus fajokat, Serratia marcescens-t és Enterobacter fajokat.  

Ezek az adatok felvetik annak az igényét, hogy a vadon élő madarakról még több 

információt szerezzünk, mert a repatriálásra váró egyedek bélflórájának összetételét legalább 

nagy vonalakban kellene ismernünk, hogy megítélhető legyen, hogy ez mennyiben tér el a 

vadon élő túzokokétól. A pontos ismeretek két szempontból lennének különösen fontosak: 

a) megakadályoznák, hogy mikrobiológiai szempontból „felkészületlen” egyedek 

jussanak ki a természetbe, mert ez rájuk nézve járhat végzetes hatásokkal (a vadon élő 

madarakban jelen lévő fakultatív patogének a normális bélflóra részei lehetnek, de egy „naiv” 

szervezetben klinikai megbetegedést okozhatnak), 

b) megakadályoznák, hogy a fogságban nevelt és tartott madarak járványtani 

szempontból akár a legkisebb mértékben is veszélyeztessék a vadon élő állományt, azaz a 

kórokozók behurcolását (Bailey et al., 2002). 

A fentiek alapján egy egészséges állatra jellemző normális bélflóra képéhez közelíthet 

az 1. táblázat 5. és 6. mintája, de ezt a feltevést még további vizsgálatokkal kellene 

megerősíteni, ahol a szabad természetben gyűjtött mintákra kellene a hangsúlyt fektetni. A 2. 

táblázat eredményei (több mintánál nagyszámú Clostridium, sok Gram-negatív pálca, illetve a 

sarjadzó gombák [penészgombák] túlszaporodása) egyben arra is utalhat, hogy a bélsarak 

összegyűjtése, szállítása és tárolása, illetve a feldolgozás között az optimálisnál több idő telt 

el. 

A kisszámú minta alapján még nem lehet hosszú távú következtetéseket levonni, de az 

eredmények azt sugallják, hogy alaposan át kell tekinteni, hogy a DTÁ-on alkalmazott 

takarmányozás (és az ennek függvényében kialakuló bélflóra) mennyiben áll összhangban a 

vadon élő madarakra jellemző adatokkal.  

Köszönetnyilvánítás 

A vizsgálatok megvalósulásához komoly segítséget kaptunk a Körös-Maros Nemzeti Park 

vezetőségétől és a Dévaványai Túzokmentő Állomás dolgozóitól. A mintagyűjtés kapcsán 

Czifrák Gábor és Spakovszky Péter felé, a dokumentálás miatt pedig Széll Antalnak tartozunk 

köszönettel. 
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DATA ON THE PARASITOLOGICAL STATE OF CANIS AUREUS L. IN BARANYA COUNTY, 
SOUTH-WEST HUNGARY 
In Baranya county of Hungary seven Canis aureus individuals have been examined in 2011-2012 by parasitological 
examinations. Two coccidia species: Cryptoisospora and Toxoplasma type oocysts, 1 Trematoda species: Alaria alata, 5 
Cestoda species: Mesocestoides lineatus, Echinococcus granulosus, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia 
crassiceps and 9 Nematoda species: Angyostrongylus vasorum, Crenosoma vulpis, Capillaria aerophyla, Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Capillaria plica have been identificated. 
Angiostrongylus vasorum has been reported from carnivores in Europe, Africa, South America and North America. A. 
vasorum or French heartworm is a metastrongylid nematode widely distributed in Western Europe, that infect the pulmonary 
artery tree of dogs, various species of foxes, wolves, Eurasian badgers, coyotes, stoats and experimental infection has been 
reported in jackal. To our knowledge this is the first report of A. vasorum natural infection of Canis aureus. 

 

Összefoglalás 

Baranyai vadászatokon elejtett hét aranysakál (Canis aureus) egyed vizsgálatát parazitológiai 

boncolással végeztük el. A vizsgálat Magyarországon elsőként azonosította Angiostrongylus 

vasorum tüdőféreg jelenlétét. A Canis aureus féregfajainak intenzitása kisfokú, extenzitásuk 

kismértékű, nem jelentenek magas fokú fertőzési veszélyt a biotóp tagjaira, sem a 

háziállatokra, sem az emberre. A féregfauna faji összetétele arra utal, hogy a Canidae család 

tagjaira jellemző fajai a jelen vizsgálatban is nagy számban vannak képviselve. 

Bemutatás 

A Magyarország területéről korábban kipusztult őshonos aranysakál a déli határaink mentén 

több, mint két évtizeddel ezelőtt kezdett visszatelepülni (Heltai és mtsai, 2004). A déli 

megyéinkben, köztük Baranyában mára 2,5-4 / km
2
-re becsülhető a sakálállomány 

családonkénti sűrűsége (Lanszki és mtsai, 2007). A migráló egyedek észak felé haladva már a 

Kárpátokon és Alpokon túl is megjelentek. Az aranysakál kifejlett korban 7-15 kg testtömegű, 

a Canidae család tagja, rendkívül alkalmazkodó képes faj. A róka táplálékkonkurrense is 

lehet, de táplálékszerzési stratégiáját az egyéni vadászat mellett a páros és a családdal együtt 

történő vadászatra is alapozza. A belakott területének táplálékforrásait használja, legfőbb 

táplálékát a nálunk nagy mennyiségben rendelkezésre álló kisemlősök, valamint az elhullott 

állatok teszik ki. Ezek mellett alkalomszerűen madarak, növények és rovarok fogyasztása is 

előfordul. A könnyen megszerezhető állati hullákat minden más ragadozónál hamarabb 
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felfedezik. A vadászok a sebzett vadat, a hajnali utánkeresés során gyakran már nem találják 

meg, mert eltüntették a sakálok. Növényi táplálékot sem veti meg, a kukorica érésekor akár a 

gyomortartalom mennyiségének felét kitevően kukoricaszemek képezik. A gyümölcs éréskor 

sok szilvamagot találunk a gyomortartalom analízise során. A vadászok arról panaszkodnak, 

hogy a vadászterületen, a sakál megjelenése után az őzek félősekké válnak, azonnal 

elugranak, a gidák születése idején pedig az elfektetett gidákat megeszik, illetve a suták nem 

vezetnek gidát, de vannak közlések arról is, hogy a suta eredményesen elzavarja a sakált a 

gidája közeléből. Gyakran az orvvadászat áll a problémák hátterében, és a sakál egy alkalmas 

bűnbaknak bizonyult. Egyes területeken az őzállomány csökkenését bizonyítva látják, de 

ezeken a vadászterületeken az őzbakok agancssúlyainak évről évre folyamatos növekedéséről 

is hallunk híreket. Az állítások legtöbbször nem támaszthatók alá semmilyen tényekkel. Az 

aranysakál vaddisznóra (fiatal egyedekre) irányuló tavaszi-nyári predációja viszont 

bizonyított. Baranyában sokan tartanak juhokat, gyakori bejelentés, hogy a nyájtól 

elmaradozó sánta, beteg egyedek eltűnnek. Az esetek hátterében sokkal inkább a szabad 

területeken nagy számban vadászó kóbor kutyák és az állatlopások állnak (Szabó és mtsai, 

2010). A mocsaras, vizes élőhelyeken gyakran fogyaszt vízi csigákat, kétéltűeket, hüllőket, de 

a partközeli óvatlan halat is elkapja. 

Szaporodása a Canidae család fajaira jellemző módon zajlik, de leginkább a farkasok 

szaporodásához hasonlít. Az ivarzási időszak januártól márciusig tart. A család alfa nősténye 

termékenyül csak meg, a család nőivarú egyedei nem vesznek részt a szaporodásban, de 

segédkeznek a fiatalok felnevelésében. 60-63 napi vemhesség után 3-5 vak kis sakál születik. 

Az alfa hím aktívan vesz részt a család felnevelésében, úgy is, hogy a gyomrában az 

előemésztett táplálékot a kotorékban tartózkodó fiatalok részére kiöklendezi. A nőivarú 

egyedek egy éves, a kanok két éves korban válnak ivaréretté. A család a territóriumát 

védelmezi, jelöli, vizelet- és bélsárürítéssel (Lanszki 2002). Mindezek a viselkedések egyes 

parazita fajok felvételét, a féregfertőződés tovaterjedését segítik. 

Anyag és módszer 

2011 augusztus 25. és 2012. február 2. közötti időben, hét, vadászaton terítékre hozott, ebből 

egy juvenilis nőstény, egy subadult kan, egy adult nőstény és négy kifejlett adult kan sakál 

vizsgálatát parazitológiai boncolással végeztük el. A korbecslést a tejfogak váltási ideje és a 

molaris fogak kopása alapján végeztük. 

A szigorú személyi higiéniai szabályok betartása mellett a boncolás során eltávolított 

belső szervek mindegyikét zárt, csepegéstől mentes dupla szigetelésű zsákokban szállítottuk a 

boncoló helyekre. A belszerveket mélyhűtő ládába helyeztük és megfelelő időben egyenként 

defrosztálva parazitológiai vizsgálat alá vetettük. A nyelv izomzatából mokkacukor méretű 

izommintát 7%-os formalinba tettünk. A nyelőcsövet és a légcsövet felnyitottuk, a 

nyálkahártyákról mikroszkóp tárgylemezzel kenetmintát vettünk. A szívet és a tüdőfeleket 

egyben vettük ki a mellüregből. A tüdőfelekről a szívet úgy választottuk le, hogy a szív 

üregeiből alvadásban gátolt vércsőbe vérmintát vehettünk. A szívtől minél távolabbi helyen 

vágtuk el a nagyvénákat és artériákat, fiziológiás sóoldatba átmostuk a szív üregeit és a 

felvágott nagyereket. A szívizomzatból szövettani elemzésre mintát vettünk. A tüdőt külön 

edényben a nagyhörgők elágazásáig elvágtuk, a tüdő éles széleit körben ollóval 1 cm 

méretben levágtuk. A nagyméretű fecskendőben felszívott folyadék mindkét nagyhörgő 

üregébe vezetett 20+20 ml mennyiségével átmostuk a tüdőfelek hörgőit. A tüdőt ezután 

kockacukor méretű darabokra vágtuk, 1-2 óra után kinyomkodtuk tartalmukat és a folyadékot 

dekantáltuk. A rekeszoszlopokat és a m. coccygealis izmokat kompresszóriumos módszerrel 

Trichinella-fajok jelenlétére lege artis megvizsgáltuk. 

A parazita fajok azonosításához Kotlán, S. (1961), Rommel, M. et al. (2000), Khalil 

(1999) munkáit használtuk. 
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Eredmények 

- Cryptoisospora típusú oocysta két adult kan és egy juvenilis nőstény aranysakálban fordult 

elő közepes (++) számban, 

- Toxoplasma típusú oocystát egy adult hím egyedben találtunk, kevés (+) számban. 

- Alaria alata mételyt két adult hím egyedben találtunk közepes (11-50 közötti) 

egyedszámban. 

- Trichuris vulpis fonálféreggel egy adult nőstény és egy adult hím, hat féregszámban volt 

fertőzött. 

- Ancylostoma caninum egy adult hím és egy juvenilis nőstény sakál fertőzöttségét okozta, 

kevés számú féreg jelenlétében. 

- Uncinaria stenocephala egy juvenilis nőstényben és három adult hímben találtunk kevés 

számban, 

- Capillaria aerophyla tüdőféreg egyetlen hím egyedben fordult elő öt egyedszámban, 

- Capillaria plica húgyhólyag élősködő féreg egy szukában (hét), öt adult kan sakálban (31 

féregszámban) fordult elő. 

- Toxocara canis négy felnőtt kan egyedben találtunk 26 féreget, 

- Toxascaris leonina egy adult nőstény és két adult kan volt fertőződve összesen kilenc 

féreggel. 

 

- Angiostrongylus vasorum tüdőféreg egy felnőtt kan sakál tüdejéből került elő, két nőstény 

és egy hím féregként. Magyarországon ez az A. vasorum tüdőféreg első észlelése és első 

alkalommal került elő a Canis aureus faj tüdejéből. Fukár és mtsai (2007) hazai kutyákból 

írták le az A. vasorum férget. 

 

- Crenosoma vulpis tüdőférget négy adult kan sakálban találtunk (kilenc féreg egyed). 

- Mesocestoides lineatus négy felnőtt kan sakál férgessége bizonyított, kis egyedszámban 

(összesen 24 galandféreg került elő). 

- Echinococcus granulosus egy juvenilis szuka állatban találtunk két férget, morfológiai 

jegyek, ép scolex, az érett ízeik száma és méreteik alapján azonosítottuk. 

- Dipylidium caninum egy felnőtt kan sakálban azonosítottuk. 

- Taenia hydatigena egy felnőtt hím sakál vékonybeléből azonosítottuk, 

- Taenia crassiceps öt sakálban, egy adult és egy juvenilis nőstény, három adult hím állat 

volt fertőzött. Az intenzitás foka 3-7 féreg. 

- Taenia pisiformis két felnőtt kan sakálban találtuk három és öt egyedszámban. 

Megvitatás 

A féregfauna faji összetétele arra utal, hogy a Canidae család tagjaira jellemző fajai a jelen 

vizsgálatban is nagy számban vannak képviselve. Korábbi Baranya megyei (Kétújfalu) saját 

róka parazitológiai vizsgálatainkban és a jelen vizsgálatban azonosított aranysakál 

féregfaunájában sok közös féregfaj fordult elő. 

A Baranya megyei vizsgált helyszín körzetében fellelhető vizes biotópokban, a sakál, 

mint végleges gazda féreg faunájában lévő Mesocestoides lineatus galandféregnek a 

köztigazdái a vizes élőhelyeken élő csigák, békafajok lehetnek. Az Alaria alata mételyfaj 

jelenléte a sakál féregfaunájában szintén a vizes élőhely jelenlétére utal. 
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A Taeniida galandférgek között a Taenia hydatigena cysticercus tenuicollis lárvaformája 

a gazdasági haszonállatok (juh és sertés) továbbá a vaddisznó és az őz hasüregében, máján 

fejlődik, ezek a féreglárvával fertőzött köztigazdák jelen lehetnek a sakál biotópjában, akár 

elhullott formában is. 

A T. crassiceps féreg fejlődése a kisrágcsáló emlős köztigazda fajokhoz köthető, egyes 

időszakokban főként mezei pocok, erdei egér és erdei pocok képezi a sakál fő táplálékforrását. 

A T. pisiformis taeniida galandféreg köztigazdája, a cysticercus pisiformis, a mezei nyúl 

borsókája, jelenléte mezei nyúl predálására utal. 

A Baranya megyei helyszínről származó boncolt és koprológiai módszerrel vizsgált 

aranysakál, Canis aureus féregfajainak intenzitása kisfokú, extenzitásuk kismértékű, nem 

jelentenek magas fokú fertőzési veszélyt a biotóp tagjaira, sem a háziállatokra, sem az 

emberre. 
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A konferencia, illetve a kiadvány megjelenésének támogatói: 

 

              

 

 

 

 

 

 
 

 
Címlap 

Clostridium-enterotoxaemiában szenvedő ázsiai elefánt (Elephas maximus) 
– Molnár Viktor felvétele –  

Hepatopathia és testüregi folyadékgyülem pápaszemes pingvinben (Spheniscus demersus) 
– Sós Endre felvétele – 

Sipolyozó apicalis tályog szibériai tigris (Panthera tigris altaica) kölyökben 
– Molnár Viktor felvétele – 


