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KÖSZÖNTŐ 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert néhány év múlva ünnepli megnyitásának 150. évfordulóját. 

Patinás intézményről van tehát szó, így természetes, hogy sok-sok fontos hagyományunk is 

van, amelyek ápolását kiemelkedő fontosságúnak tartjuk. A Magyar Vad- és Állatkerti 

Állatorvosok Társaságának szokásos éves konferenciái is e hagyományok közé tartoznak. A 

2013-as esztendőben ugyanis már tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre ez a fontos 

esemény, amelynek minden esetben a mi állatkertünk adott helyet. Ez nemcsak büszkeséggel 

tölt el bennünket, hanem egyben azt is kifejezi, milyen fontosnak tartjuk, hogy az állatkerti és 

vadállatokkal foglalkozó szakemberek saját tapasztalataikat kicserélhessék, megoszthassák 

egymással. Ez a szakma ugyanis nem tanulható meg csupán a szakirodalomból, a konkrét 

esetek pedig olyan sokfélék – típusonként kicsi esetszámmal – hogy a személyes tapasztalatok 

is szükségszerűen korlátozottak.  

 

Mint minden évben, ez alkalommal is egy kiemelt témakör köré szerveződnek az 

előadások és a prezentációk. Ez a témakör ezúttal a légzőszervi és keringési megbetegedések 

köre, amelyekkel a gyakorlatban is sokszor szembesülnek az állatkerti és vadállatokkal 

foglalkozó szakemberek. Ma már nem mindenki emlékszik rá, de az 1960-as években, amikor 

a TBC még rettentő népbetegségnek számított, a mi intézményünkben komoly kutatások 

folytak arra nézve, hogy a közönség körében előforduló megbetegedések nyomán milyen 

veszélyek fenyegetik például majmaink egészségét. E kutatások eredménye nyomán kezdték 

el bevezetni azt a megoldást, hogy a főemlősöket – ahol csak lehet – üvegfallal válasszák el a 

nagyközönségtől. Ez a példa is jól mutatja, hogy olyan témakörökről van szó, amelyek hosszú 

idő óta foglalkoztatják a szakembereket. 

 

Ha az ember áttekinti a konferencia programját, illetve kezébe veszi az előadások 

összefoglalóit tartalmazó kiadványkötetet, nem tudja nem észrevenni, milyen sok izgalmas és 

érdekes előadás kerül majd terítékre. Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt évek hasonló 

konferenciáira jellemző magas szakmai színvonal az idei rendezvénynek is sajátja lesz, s az 

előadásokból mind a résztvevők, mind pedig azok, akik ezt a kiadványt kezükbe veszik, sokat 

tudnak profitálni. Ezt kívánom minden résztvevőnek és érdeklődőnek! 

 

 

 

Budapest, 2013. március 8. 

 

Prof. Dr. Persányi Miklós 

főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert 
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CARDIAC AND RESPIRATORY DISEASES IN ZOO ANIMALS 

Grøndahl, Carsten 

Copenhagen Zoo 

cg@zoo.dk 

 

Respiratory physiology and pathophysiology 

The lecture will cover the difficult topic of respiratory physiology and pathophysiology and 

explain oxygen way from the ambient air into the lungs, transfer into the arterial blood and 

the delivery to the tissues – how the drugs we use interfere with normal physiology – and how 

we ensure that we prevent hypoxia and hypercarbia (excessive CO2) in your sedated or 

immobilized exotic patients. Examples from small ruminants (fallow deer) and mega-

vertebrates (elephants and rhinos) are shown, and the possibilities and importance of 

monitoring is emphasized. 
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MYCOBACTERIOSIS IN ZOO SPECIES 

Lécu, Alex 

Paris Zoo 

alecu@vetosphere.com 

 

All vertebrates species held in zoo are sensitive to Mycobacterium infection. From birds to 

fishes, all of them are susceptible to host Mycobacteria within their macrophage cells, 

sometimes leading to an active disease, sometimes resting under a latent stage. Among all 

Mycobacteria species, several are known to be zoonotic (tuberculosis complex...), some can 

infect humans under special circumstances (immunosuppression...) and others are purely 

environmental but still can be found infecting zoo species. 

Due to the intramacrophagic mode of infection of this bacteria, lungs and thoracic 

lymph nodes are frequent target organs for Mycobacteria, thus leading to variety of lesions, 

from simple quiescent small granulomas, to large and open purulent pneumonia. However, 

external signs of such respiratory lesions are often limited or absent in zoo animals, leading to 

obvious diagnostic difficulties. Moreover, one of the special feature of Mycobacteria related 

diseases is the possibility of latency, leading to an intermediate status of infected host who 

could switch from normal to shedding at any moment. 

In the current picture of zoo animal collections, there are some real concerns of 

tuberculosis and other Mycobacteria infection in some particular species e.g. Patagonian 

sealions, elephants, non-human primates, tapirs for TB complex or tree kangaroos and wild 

birds for avium complex. 

 

Mycobacteria of the 

tuberculosis complex with 

usual pulmonary localisation 

Major historical known host or 

burden 

Reported/relevant wild and zoo 

host 

M. tuberculosis human, non-human primates elephant, non-human primates, beisa 

oryx, addax, goats, birds, lowland 

tapir, giraffes, springboks, mongoose, 

rhinoceros, addra gazelle 

M. bovis cattle (+buffalo, bison) all ruminants, badgers, possums, 

meerkats, big cats, canids, rodents, 

non-human primates, wild boars, 

elephants, camelids, rhinoceros, 

onager, horse, birds 

M. africanum human cattle, swine, non-human primates 

M. microti vole, camelids New World monkeys, big cats 

M. pinnipedii pinnipeds camel, tapir, big cats 

M. caprae goat, sheep, swine swine, cattle, wild boars, red deer, 

white-tailed deer, camel, bison 

M. canetii human ? 

Dassie bacillus varient hyraxes meerkats 

Oryx bacillus varient Dammah oryx  

M. mungi mongoose mongoose 
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Mycobacteria out of the 

tuberculosis complex with 

usual pulmonary localisation 

Major historical known host or 

burden 

Reported/relevant wild and zoo 

host 

M. avium avium birds tree kangaroo 

M. avium. sylvaticum birds  

M. avium hominisuis pigs, humans  

M. abcessus (prev. chelonae) environmental  

M. kansasii environmental (waterborne) 

wildlife 

elephants, hoofstock, camelids 

M. xenopi environmental (waterborne) 

amphibians 

 

 

Diagnostic of these infections relies on direct exam (stain, PCR and gold standard: culture) 

but also mostly on indirect exam based on immunological effects of Mycobacteria infection 

that can be classified in two categories: cellular mediated (e.g. skin test, gamma interferon 

based tests) or humoral (e.g. serological tests). None of these indirect tests is 100% specific 

nor sensitive, thus predictive values should be known before any interpretation. 

Management of positive animals is then a matter of risk analysis on the global scale of 

the captive population, but with a high consideration for the zoonotic risk for the staff and 

visitors. The final goal of any mycobacteriosis management should be reduction of overall 

prevalence, this should be a matter of screening, but also of transmission risk reduction. The 

latter is different between tuberculosis complex Mycobacteria and atypical (especially 

environmental) ones. 
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EMLŐSÁLLATOK TUBERKULÓZISOS MEGBETEGEDÉSEI  
A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTBEN 

Mezősi László 

Szimba Állatorvosi Rendelő 

mezosilaszlo@freestart.hu 

TUBERCULOSIS CASES IN MAMMALS OF BUDAPEST ZOO 
Tuberculotic diseases are affecting a wide range of domestic and wild animals. It has special importance, as 
antropozoonotic, causing human cases increasing in recent years.  
Tuberculosis is generally a chronic disease. 
Among free living wild animals most frequently M. bovis causes infection, which was carried by domestic cattle imported from 
Europe.  
In zoos Mycobacterium tuberculosis can infect mainly primates and elephants. Mycobacterium bovis can affect Bovidae, 
antelopes and rarely camelids, other ungulates, primates, carnivores. At Budapest Zoo one Indian elephant, three South 
American tapirs and a Siberian tiger got infected.  
The early diagnosis is very important. Diagnostic methods have improved. Always necessary to control people in contact 
with infected animals.  

 

A tuberkulózis mind közegészségügyi, mind állat-egészségügyi jelentőséggel bíró, idülten 

lezajló megbetegedés. A betegség mindkét irányban, emberről állatra, illetve állatról emberre 

is terjedhet. Humán viszonylatban 1985-től emelkedő esetszám figyelhető meg.  

Szabadon élő vadállatokban főleg a Mycobacterium bovis idéz elő megbetegedést, 

melynek eredete az Európából importált szarvasmarhákra vezethető vissza. Leggyakrabban 

marhafélék, antilopok, ritkábban a tevefélék, húsevők, sertésfélék betegednek meg.  

Állatkerti állatok közül a Mycobacterium tuberculosis főleg főemlősöket (ázsiai) 

betegíthet meg jellemzően légzőszervi tünetekkel. Diagnosztika: intradermális bőrpróba (nem 

megbízható), röntgen, baktérium kimutatás (légcsőmosás, tampon), PCR.  

Az indiai elefántok fogságban fertőződnek, belégzés útján embertől. Légzőszervi 

tünetek nem szoktak jelentkezni, főleg étvágytalanság, gyengeség, testsúly csökkenés 

észlelhető. A tuberculin teszt és szerológiai vizsgálat nem megbízhatóak. Kórbonctanilag 

gümők láthatók a tüdőben, és a hörgőkörüli nyirokcsomók változnak el. 

A Mycobacterium bovis állatkertben marhafélékben okoz leggyakrabban tüdő- és 

nyirokcsomó elváltozásokat. Csökkenő gyakorisággal szarvasfélékben, bölényfélékben, 

antilopokban, tevefélékben, páratlan ujjú patásokban, főemlősökben, húsevőkben fordul elő. 

Tuberculin próba használható, de gyakran (teve, lófélék, orrszarvúak) fals eredmény születik.  

A Fővárosi Állat- és Növénykertben három dél-amerikai tapír hullott el (1994 Nándi, 

1997 Malvin, 1999 Fritz). Mindhárom esetben M. bovis-t tenyésztettek ki. A kórbonctani 

vizsgálat során tüdőelváltozások voltak láthatóak.  

Egy ázsiai elefánt nőstény 1994-ben mutatott általános tüneteket (bágyadtság, 

étvágytalanság), 1995-ben elhullott. Idült szervi tüdőgümőkórt, nyirokcsomó elváltozásokat 

lehetett megállapítani. Az elváltozott szervekből M. tuberculosis került kitenyésztésre. 

Egy hím szibériai tigris 2001 végétől köhögést, étvágytalanságot mutatott. 

Antibitotikum, köptető kezelésre nem javult. Az altatásban elvégzett röntgenvizsgálat és 

tracheo-bronchoscopia nagy mennyiségű nyálkát talált a légcsőben. A mosással nyert 

mintában Streptococcus mitis volt kimutatható, folyékony táptalajon a váladékból M. bovis 

nőtt. További vizsgálattal: M. bovis subspecies caprae jelenléte igazolódott. Eutanáziát 
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végezve cavernás tüdőgümőkór volt a kórbonctani lelet. Vele együtt tartott nősténytársa 

gyógyszeres kezelésben részesült, ami komoly mellékhatást eredményezett.  

 

Megelőzésben fontos a negatív állományból történő beszerzés, a hosszú (60-120 napos) 

karantén idő, a látogatók és az állatok közötti érintkezés megelőzése, az etetési tilalom, a 

személyzet és az állatok szűrése, valamint a fertőzött területek alapos fertőtlenítése 

(talajcsere), a forrás felderítése. 
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A HUMÁN TBC GLOBÁLIS EPIDEMIOLÓGIÁJA, MAGYARORSZÁGI 
SAJÁTSÁGOK ÉS VÁLTOZÁSOK A TBC-VEL KAPCSOLATBAN 

Lantos Ákos 

Tüdőgyógyintézet Törökbálint 

lantosok@t-online.hu 

EPIDEMIOLOGY OF HUMAN TUBERCULOSIS WITH EMPHASIS ON COUNTRY SPECIFIC 
CHANGES IN SCREENING AND PREVENTION PRACTICES IN HUNGARY 
The presentation will overview the global tuberculosis (TB) epidemiology with focus on Europe region and Hungary for the 
past 20 years. It will address the new diagnostic and therapeutic challenges associated with the emergence of multi-drug 
resistant (MDR) and extensively drug resistant (XDR) TB, migration, and the influence of the HIV epidemic. The presentation 
will also summarize the reorganization of Hungarian practices such as replacing mass chest X-ray screening with targeted 
screening of at risk populations and discontinuation of vaccination by the BCG Copenhagen strain and introduction of the 
BCG Sophia strain. 

 

Globális tbc epidemiológia – A tuberkulózis járvány 

A 2011-ben felfedezett új betegek többségét Ázsiában (60%) és Afrikában (26%) 

regisztrálták. India és Kína együttesen az összes regisztrált új beteg 40%-át jelentette. 

Afrikában a legmagasabb a fertőzött betegek aránya a teljes populációban, és itt a 

legmagasabb a halálozási ráta is. A HIV pozitív tbc-s betegek 80%-a Afrikában él.  

Az Egészségügyi Világszervezet egyéb régióiban a betegek aránya jóval alacsonyabb. A 

Kelet-Mediterrán Régióban a betegek 7,7%-a, Európában 4,3%-a, Amerikában 3%-a került 

felfedezésre. A 8,7 millió beteg több mint felét öt országban regisztrálták: Indiában (2,5 

millió), Kínában (1,1 millió), Indonéziában (500 ezer), Pakisztánban (500 ezer) és a Dél-

afrikai Köztársaságban (600 ezer).  

2011-ben az összes új beteg 3,7%-ánál és a korábban már kezeltek, és ismét kezelésre 

szorultak 20%-ánál találtak MDR (INH és RMP rezisztens) tbc-t. Ez azt jelenti, hogy 

összesen mintegy 630.000 MDR esetre derült fény. 

84 ország számolt be a legnagyobb fenyegetést jelentő XDR (extenzív drog rezisztens 

INH+RMP+ 3 másodlagos ATB-re vagy fluorokinolonra rezisztens) tbc előfordulásáról. Ez a 

szám 2008-ban mindössze 55 volt. Az MDR esetek mintegy 9%-a jelenleg XDR. A kitűzött 

74%-os gyógyulási arányt a jelentést tevő 107 országból mindössze 30-ban érték el.  

2011-ben a tbc globálisan 1,4 millió ember halálát okozta, közülük egymillióan voltak 

HIV negatívak.  

2011-ben a 15 év alatti tbc-s gyermekek számát 490.000-re becsülték, közülük 327.000 

volt az új beteg és 64.000 halt meg. A legutóbbi ilyen irányú felmérés szerint 2009-ben 

mintegy 10 millió gyermek maradt árván szüleik tbc-s halála miatt. 

2011-ben Európában mintegy 500.000 beteget tartottak nyilván, 380.000 új beteget 

regisztráltak, és 45.000-en haltak meg tbc miatt. A betegek 52%-ának volt ismert a HIV 

státusza, közülük 12.317-en voltak HIV pozitívak. Figyelemfelhívó tény, hogy betegek közül 

32.348 laboratóriumilag igazoltan multidrog rezisztens volt. 

2011-ben világszerte mintegy 12 millió tbc-s beteget tartottak számon, és 8.7 millió új 

megbetegedést regisztráltak, közülük 13% volt HIV fertőzött. A prevalencia 170/100.000-nek 

bizonyult. 
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A globális incidencia 2011-re 125/100.000-re csökkent a 2004-es 142/100.000 értékről. 

Az incidencia a WHO mind a hat régiójában észlelhető volt. 2010-hez képest 2011-re az 

incidencia 0,5%-kal csökkent a Kelet-Mediterrán Régióban, 2,0%-kal a Délkelet-Ázsiai 

Régióban, 2,3%-kal a Nyugat-Csendes-Óceáni Régióban, 3,1%-kal az Afrikai Régióban, 

3,8%-kal az Amerikai Régióban és 8,5%-kal az Európai Régióban. 

A prevalencia és az incidencia csökkenésével a mortalitás is csökkenést mutat. 

Világméretű összevetésben az egész Európai Régió alacsony prevalenciájú, incidenciájú 

és mortalitású terület. Igaz ez akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a régió legnépesebb tíz 

országa között a régiós átlagnál magasabb, az összesített átlagot erőteljesen felfelé módosító 

országok (Oroszország, Ukrajna, Üzbegisztán) találhatók. 

Az 1990-es években, elsősorban a migráció miatt növekedést mutató prevalencia az 

évtized végére tetőzött, azóta folyamatos csökkenést mutat.  

Az incidencia az utóbbi évtizedben szintén kedvezően csökkent. Ezen belül kedvezőtlen 

trend az utóbbi évek HIV+tbc koinfekció eseteinek szaporodása. A mortalitás néhány év 

késéssel követi az incidencia és prevalencia párhuzamos trendjeit, a kedvező fordulat itt a 

2000-es. 

Magyarországon a tbc incidencia az 1950-es évektől csökkent. Az 1990-es évek első 

felében emelkedést mutattak az adatok, majd 1995 óta ismét javulás mutatkozik.  

 

 

1. ábra. Az új tbc-s megbetegedések száma Magyarországon 1950-2010 között. 

 

A csökkenés tehát nem volt egyenletes, ugyanakkor a legutóbbi 30 éves trend az esetszám 

átmeneti hullámzása ellenére lineáris javulást mutat. 
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2. ábra. A tbc-incidencia 30 éves trendje Magyarországon. 

 

2006-ban 18,8 jutott 100.000 lakosra, ezzel hazánk az alacsony (<20/100.000) fertőzöttségű 

országok közé sorolódott, és azóta is ebben az értéktartományban van. Az incidencia 

hullámzása mellett csökkenő trend figyelhető meg az elmúlt öt évben is.  

Magyarországon 2011-ben 1515 új beteget regisztráltak, ez 15.2/100.000 incidenciának 

felel meg. A betegek közül mindössze hatan tartoztak a 0-14 és 22-en a 15-19 éves 

korcsoportokba. Mindössze a betegek 51%-ánál (763 eset) igazolták a diagnózist 

bakteriológiailag vagy szövettannal. A 615 tenyésztéssel pozitív eset közül 526-nál (85,5%) 

végeztek kezdeti rezisztenciavizsgálatot. A rezisztenciavizsgálatra küldött minták 7,6%-a volt 

rezisztens valamely antituberkulotikummal szemben, az MDR baktériumok aránya az összes 

vizsgálatra küldött minta között 3% volt. 

 

1. táblázat. A tbc incidencia adatai Magyarországon 1970-2011 között. 

 



14 

 

A betegek mindössze negyedét fedezték fel a kötelező szűrővizsgálati rendszer keretei között.  

 

2. táblázat. Az új tbc-s betegek felfedezésének módja 2011-ben Magyarországon. 

 

 

3. táblázat. A gyermekkori tbc-s esetek száma Magyarországon 2007-2011 között korcsoportok 

szerint. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

0-14 évesek 8 4 5 12 6 

15-19 évesek 14 22 21 38 22 

Összesen 22 26 26 50 28 

 

Extrapulmonalis kórformák alacsony számban fordulnak elő, a meningitisek előfordulása 

sporadikus volt. Az elmúlt öt évben mindössze egy alkalommal jelentettek gyermekkori tbc-s 

meningitist. 

Változások a magyar tbc ellenes tevékenységben 

A jó epidemiológiai értékek miatt 2014 januártól a kötelező tömeges lakosságszűrés 

megszűnik (az utóbbi évtizedben 25 százezrelék tbc incidencia felett az ÁNTSZ rendelte el 

térségi szinten). A tbc-s betegek kb. 25%-át emelték ki lakosságszűréssel, nem 

költséghatékony módszer, más európai országokban sincs tömeges  tüdőszűrés. 

A jövőben rizikócsoportos szűrést végeznek veszélyeztetett csoportoknál, pl. 

hajléktalanoknál, raboknál, fertőzésveszélyes munkakörökben dolgozóknál, immun-

szupprimáltaknál, tbc-s betegek kontaktjainál. 2006 óta a bevándorlókról nem készül 

mellkasröntgen. Kérdéses a nem kooperáló betegek kényszer-gyógykezelése. 

A BCG oltás a gyerekkori hematogén tbc kórformák (meningitis, disseminált tbc) ellen 

véd. A kötelező BCG oltás marad. 2001-ig magyar gyártású BCG oltóanyag, 2001-től dán 

BCG törzsből (SSI) készült vakcinával, 2013-tól a bolgár Bul. Bio. Sophia tözséből készült 

oltóanyaggal történik az újszülött vakcináció (új revakcinációs gyakorlat). A dán törzzsel 

összehasonlítva, hatékonysággal kapcsolatos aggályok is felmerülnek. 
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EGEREK ÉS PATKÁNYOK LÉGZŐSZERVI MEGBETEGEDÉSEI 

Papp Georgina Viktória 

Hungarovet Állatorvosi Rendelő 

pappgv@gmail.com 

RESPIRATORY DISEASE IN RATS AND MICE 
Though in the past years infectious respiratory diseases were nearly eradicated in laboratory populations, these are one of 
the most frequent causes of disease and death in pet rats and mice. This presentation concentrate on the diseases of pet 
rats found in Hungary, including the pathophysiology, diagnostic methods and therapy.  

 

A fogságban tartott egérfélék (Muridae) légzőszervi megbetegedései rendkívül gyakoriak, és 

bár laboratóriumi környezetben az utóbbi években rohamosan visszaszorultak, addig a 

kedvtelésből tartott állatok között még mindig vezető betegség- és haláloknak tekinthetőek. 

Különösen rossz a helyzet azokban az esetekben, ahol nagyobb számban tartanak – 

legtöbbször különböző származású és immunstátuszú, általában nem szűrt, nem karanténozott 

– állatokat együtt, így tenyészetekben, menhelyeken vagy komolyabb magántartóknál. 

Kórokok, kórfejlődés 

Előadásunkban röviden áttekintjük az egérfélék, azon belül elsősorban a patkányok légzőszervi 

betegségeinek kórfejlődését, majd hangsúlyosabban a modern diagnosztikai és terápiás 

módszereket. Nem térünk ki ugyanakkor a gyakorlati szempontból kevésbé fontos virológiai, 

bakteriológiai elméleti részletekre, ezek leírása a szakirodalomban úgyis bőségesen megtalálható.  

Fontosnak tartjuk ugyanakkor kiemelni, hogy bár legtöbbször fertőző ágensek okozta 

megbetegedésekről beszélhetünk, a környezeti, tartástechnológiai alapok rendkívül fontosak. 

A betegségek kialakulásához, felerősödéséhez, súlyosbodásához vezethet, ha a környezet 

fizikai tulajdonságai az optimálistól eltérnek, így különösen a levegő magas por-, ammónia- 

és páratartalma, a túl alacsony vagy magas környezeti hőmérséklet. A túlzsúfoltság vagy 

egymással összeférhetetlen állatok együtt tartása – elsősorban az immunszuppresszió miatt – 

ugyancsak szerepelhet a háttérokok miatt. Ettől némileg eltér a daganatos eredetű betegségek 

kórfejlődése, de általában elmondható, hogy a fenti tényezők ezekben az esetekben is rontani 

tudják az állat életminőségét. 

Diagnosztika 

Mindezek fényében látható, hogy az alapos kórelőzmény felvétele nélkülözhetetlen, amit ki 

kell egészítsen a fizikális vizsgálat. Az állatok testmérete miatt a fizikális vizsgálattal 

megszerezhető információk korlátozottak, így kiemelt szerepet kapnak a kiegészítő 

vizsgálatok. A szakirodalom és saját tapasztalataink szerint az alábbi kiegészítő vizsgálatok 

alkalmazása javasolható a pontos kórjelzés érdekében: 

- Képalkotó diagnosztika 

- Hagyományos vagy digitális röntgenvizsgálat – diagnosztikai értéke sokszor 

kétes/bizonytalan, kiértékelése nagy gyakorlatot igényel 

- CT vizsgálat – definitív diagnózis nyerhető mind felső-, mind alsó légúti 

betegségben 

- SPECT/CT vizsgálat – daganatos betegségek pontosabb diagnosztikájához 
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- Laboratóriumi vizsgálatok 

- Bakteriológiai vizsgálatok 

- Tamponminta vétel (elsősorban orr), hagyományos tenyésztés – a 

kontamináció miatt sokszor bizonytalan eredmény 

- Orrüregi lavage és tenyésztés (Mycoplasma táptalajon is) – kisebb 

kontamináció, jobb, pontosabb eredmények, de költségigénye 

magasabb, kivitelezése bonyolultabb (altatást igényel) 

- Szerológiai vizsgálatok 

- Elsősorban vírusos háttér kimutatására, de CAR-Bacillus és 

Mycoplasma esetében is hasznos 

- A mintavétel egyszerű, de költséges és nem feltétlenül az akut fertőzést 

mutatja ki 

- PCR vizsgálatok – költséges, ritkán használt a napi rutinban, de pontos 

- Citológiai vizsgálatok – váladékok és aspirációs citológiai minták esetében is 

fontos 

- Kórbonctan 

- Makroszkópos elváltozások vizsgálata és hagyományos szövettani vizsgálat - 

lehetőleg minden elhullott állatban (főleg állomány esetében) 

- Immunhisztokémia – elsősorban a daganatos elváltozások vizsgálatára, de 

Mycoplasma kimutatásra is használható 

 

A terápia sikerének szempontjából a legfontosabb tényezők a pontos diagnózis, az állattartó 

és állatorvos jó együttműködése és a megfelelően intenzív terápia. A fenti módszerekkel, 

amennyiben az állat állapota lehetővé teszi, és van rá megfelelő anyagi keret, a pontos 

diagnózis legtöbbször felállítható. Ugyanakkor az állattartónak meg kell értenie, hogy egyes 

betegségek esetében – különösen a daganatos betegségeknél és pl. Mycoplasma fertőzés 

esetén – nem várható gyógyulás, legjobb esetben tünetmentes, jó életminőséget nyújtó állapot 

elérésére lesz lehetőség, mely azonban később a betegség kiújulásával járhat. Ez visszatérően 

igényli az állattartó és az állatorvos együttműködését. Amennyiben ez sikeres, úgy sokszor a 

súlyos tüneteket mutató állatok is stabilizálhatóak, és akár hosszú időre tünetmentessé 

tehetőek. Figyelembe véve e fajok viszonylag rövid élettartamát, nem szabad lebecsülni 

néhány hónapos, jó életminőséget biztosító tünetmentes időszakok elérését sem. 

A leggyakrabban alkalmazott terápiás módszerek a szisztémás célzott gyógyszeres 

terápia (leginkább antbiotikumok, jelenleg az antivirális terápia nem reális, de felmerülhet 

daganatellenes szerek alkalmazása is), kiegészítő gyógyszeres terápia (nyálkaoldók, 

bronchustágítók, immunstimulálók, gyulladáscsökkentők stb.), illetve az inhalálás, mely igen 

nagymértékben előmozdítja a terápia sikerét. E módszereket részletesebben is ismertetjük az 

előadásban, valamint kitérünk az elmúlt években Magyarországon gyakrabban diagnosztizált 

esetekre is. 
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RESPIRATORY DISEASES IN RABBITS 
One of the main characteristics of rabbits is that they are obligate nasal-breathers. The etiology of the upper and lower 
respiratory tract diseases are mostly the same, in most cases bacterial in origin. Pasteurella and Bordetella species are the 
most common findings in the samples taken for bacterial culture usually in mixed infections. Risk factors – mainly incorrect 
housing and nutrition – have a great part in the pathophysiology of the respiratory diseases. Clinical findings in the upper 
respiratory diseases are usually sneezing, nasal discharge, conjunctivitis, dyspnoe, while in the lower respiratory diseases 
are dyspnoe as well, stridor and cyanosis. Taking samples for bacterial culture is pivotal and using the right antibiotics 
accordingly for the right length of time is essential as well as resolving the underlying causes. 

 

A nyúl légzőszervének anatómiája 

A nyulak obligát orrlégzők a larynx és a nasopharynx közelsége miatt, a lágyszájpad fölé ér 

az epiglottis. Anatómiai adottságok miatt az intubáció nehézkes, és a beavatkozás során a 

trachea nyálkahártyája könnyen megsérülhet. Az alsó orrjárat átjárható, a felső kettő vakon 

végződik. Három bal és négy jobb oldali tüdőlebennyel rendelkeznek. A tüdőben nincs 

kötőszövetes septum, ami lebenykékre osztaná a tüdőt, ezért mindig lebenyt érint a gyulladás. 

Viszonylag kicsi a mellüreg, a nyúl főleg a rekeszizom összehúzódásaival lélegzik. Fontos 

még megemlíteni, hogy a felső CT1-2 gyökere a punctum nasolacrimalis közelében 

helyeződik, a többi felső őrlőfog a szemgödör közelében található. 

Légzésszám: 30-60/perc 

Felső légutak megbetegedései 

Ide tartozik az orrüreg és a nasopharynx érintettsége. Sokszor a felső és alsó légúti 

megbetegedéseket nehéz elkülöníteni a tünetek hasonlósága miatt.  

Hajlamosító tényezők:  rossz kondíció, mozgáshiány, zsúfolt tartás, nem megfelelő 

takarmányozás, higiénia hiánya, más betegség megléte. 

Oktan 

Bakteriális: gyakoriak Pasteurella multocida!, Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas spp., 

Staphylococcus spp., ezenkívül Moraxella, Mycoplasma. Általában kevert fertőzés található. 

Pasteurella multocida gyakori légzőszervi patogén, azonban a nyulak nagy számban 

hordozzák a kórokozót sokszor tünetmentesen. Bordatella bronchiseptica-t is általában 

tünetmentesen hordozzák, de a fiatal és immunszuppresszált szervezetben gyakran okoz 

megbetegedést.  

Gombák: patogén gombafajok csak nyálkahártya sérülés során okoznak granulómás sinusitis-t. 

Vírusos eredet: myxomatosis  
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Tünetek 

Tüsszögés, szem váladékozása, conjunctivitis, orrfolyás (egy- vagy kétoldali), dyspnoe, 

szájon át történő légvétel (rossz prognózis), mellső lábak medialis felülete váladékkal 

szennyeződött. 

Differenciál diagnózis 

Tüsszögés, orrfolyás: idegentest, magas porkoncentráció, füst- és vegyi anyagok (pl. 

ammónia), daganat, tompa trauma 

Szemváladékozás, conjunctivitis: cornea-sérülés, entropium, ductus nasolacrimalis 

eltömődése, idegentest, uveitis, fogproblémák 

Diagnosztika 

Fizikális vizsgálat, röntgenvizsgálat, baktériumtenyésztés, vérvizsgálat (szerológia), 

endoszkópia, MRI, CT stb. 

Kezelés 

A baktérium tenyésztés eredményétől függően kell választani antibiotikumot, és megfelelő 

ideig kell adagolni. 

Alsó légutak megbetegedései 

Fertőző és nem fertőző eredetű megbetegedések a tracheában, bronchusokban, tüdőben és a 

pleurán. 

Hajlamosító tényezők fontossága! 

Oktan 

A bakterialis eredetű gyakorlatilag megegyezik a felső légutaknál tárgyaltakkal. 

Vírusos eredet: myxomatosis, nyulak vérzéses betegsége (RHD) 

Gomba: aspergillosis 

Ezenkívül neoplastikus (méh adenocarcinoma áttét), idegentest, félrenyelés, intubálásból 

származó tracheitis, stb. 

Tünetek 

Mély légvételek, szájon át való légzés, cyanosis, stridor, láz v. hypothermia, felső légútihoz 

hasonló tünetek 

Differenciál diagnózis 

Cardiovascularis problémák, thymoma, lymphoma 

Diagnosztika 

Lásd felső légutak, ezen kívül biopszia, bronchoalveolaris lavage (állapottól függően!) 

Kezelés 

Akut esetben oxigénsátor, vízhajtók, thoracocentesis, szupportív terápia 
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Krónikus ellátás: akár egy hónapig is eltartó antibiotikum-kúra szükséges; általában 

választandó antibiotikumok: enrofloxacin, marbofloxacin, tetraciklin, prokain-penicillin; 

nyálkaoldók (pl. N-acetil-cisztein), NSAID (karprofen, meloxikam), hyaluronidáz, 

diuretikumok. 

Összefoglaló 

A nyulak légzőszervi szempontból egyik legfontosabb anatómiai/élettani jellemzője, hogy 

obligát orrlégzők. Kóroki eredetet tekintve a felső és alsó légutak megbetegedései hasonlók, 

leggyakrabban bakteriális eredetűek. Legtöbb esetben a Pasteurella és Bordetella-fajok 

mutathatók ki, gyakran kevert fertőzésben. Fontos szerep jut a hajlamosító tényezőknek. Ezek 

közül a nem megfelelő tartásból, takarmányozásból eredő gyenge immunállapot a 

leggyakoribb. Felső légutaknál a jellemző tünetek a tüsszögés, orrfolyás, kötőhártya-

gyulladás, dyspnoe, míg az alsó légutak megbetegedéseinél a dyspnoe, mély légvételek, 

stridor, cyanosis. Diagnosztikai vizsgálatoknál fontos a baktériumtenyésztés, majd a 

kezelésnél a megfelelő ideig folytatott célzott antibiotikum-kúra, valamint elsődlegesen a 

hajlamosító tényezők megszüntetése.  
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RESPIRATORY DISEASES AND ANAESTHESIA IN ZOO, WILD AND EXOTIC MAMMALS 
Respiratory diseases affect severely the process and outcome of anaesthesia. Without a deep knowledge of anatomy, 
physiology and pharmacology we have no chance to give the best for our patients. This lecture concentrate on the topics of 
basic respiratory physiology from the viewpoint of an anaesthetist, monitoring of anaesthesia in respiratory disease and 
mechanical ventilation. 

 

Bevezetés 

A légzőszervek megfelelő működése alapvető fontosságú az anesztézia biztonsága 

szempontjából. Ennek megfelelően, egy légzőszervi megbetegedés jelentősen befolyásolhatja 

az anesztézia körülményeit, és kiemelt körültekintésre van szükség ilyen állatok altatásánál. 

Tekintettel a jelentős anatómiai és élettani eltérésekre, ez az előadás csak az emlősállatokra 

vonatkozó ismereteket tárgyalja, más fajcsoportok specialitásaival itt nem foglalkozunk. 

A légzőszervek aneszteziológiai szempontból két fő részre oszthatóak. A felső légutak – 

az orr- és szájnyílástól a hörgőkig – a légzés során a gázkeverék szállításában alapvető 

fontosságúak, de a gázcserében közvetlenül nem vesznek részt. A tüdő, illetve azon belül az 

alveolusok, ezzel szemben a gázcsere helyszínét adják. Mindkét terület kóros eltérései 

befolyásolják az anesztéziát, de különböző szempontból és eltérő mértékben. Érdemes 

azonban először azokkal a normál anatómiai és élettani viszonyokkal megismerkednünk, 

amelyek egészséges állatokban találhatóak meg. 

Anatómiai és élettani alapok 

A be- és kilégzés történhet a száj- és az orrüregen keresztül egyaránt, de bizonyos fajok – 

fiziológiás körülmények között – kizárólag az orron keresztül lélegeznek. E fajok köre tág, és 

rendszertanilag nem feltétlenül alkotnak rokonságot, fontosabb képviselőik között 

megemlíthetjük a nyulakat, rágcsálókat, a teveféléket, lóféléket vagy az újszülött főemlősöket 

(beleértve a humán csecsemőket is). E fajok esetében az orrüreget szűkítő vagy elzáró 

bármilyen akadály (szövetszaporulat, beszáradt nyálka, idegen test stb.) azt eredményezi, 

hogy az állatok csak igen nehezen, legtöbbször a táplálkozás abbahagyására kényszerülve 

tudnak a szájukon keresztül lélegezni, ami nagy stresszel és súlyos következményekkel jár. 

Egyes fajoknál fajspecifikus betegségek (pl. deguk, prérikutyák esetében odontoma, 

pseudoodontoma) ugyanezzel az eredménnyel járnak, ezek ismerete fontos lehet az 

aneszteziológus számára is. Ezzel szemben más fajok, például a kutya-, macskafélék, a 

kérődzők vagy a kifejlett főemlősök a szájukon keresztül is képesek minden nehézség nélkül 

lélegezni.  

A gége és a légcső fajonként különböző anatómiájának ismerete elsősorban az intubálás 

szempontjából fontos. Alapvetően bármely faj intubálható, de ennek nehézsége jelentősen 

eltérő lehet. Egyes fajcsoportok (pl. rágcsálók, sertésfélék, főemlősök) intubálása nehezebb, 

másoké (pl. kutya- és macskafélék, lófélék) könnyebb, de minden esetben segít a megfelelő 
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technika ismerete, amihez pedig az anatómiai viszonyokkal kell tisztában lennünk. Ideális, ha 

az intubáláshoz szükséges technikai körülmények (megfelelő világítás, jó laringoszkóp, 

megfelelő mélységű narkózis, esetenként helyi érzéstelenítés stb.) rendelkezésünkre állnak, és 

elmondható, hogy bármely fajnál nagy jelentősége van a gyakorlásnak. Egyes speciális 

esetekben mindezek ellenére sem érhető el ideális légútbiztosítás a szokványos módon, 

például gyűrűsfarkú makik esetében a légcső aránytalanul tágabb, mint a gégenyílás, így a 

gégén pont behelyezhető endotracheális tubus sem fog megfelelő zárást biztosítani. A 

megfelelő légútbiztosítás alapvetően fontos légzőszervi megbetegedésben szenvedő állatok 

anesztéziája során, és csak ezzel biztosítható pozitív nyomású lélegeztetés. 

A gázcsere a tüdő alveolusaiban történik, ennek módjában a fajok között nagy eltérés 

nem tapasztalható. Egyes különleges életmódot folytató emlősök azonban képesek a 

légvételek és a gázcsere tudatos befolyásolására, így például tengeri emlősök, vízilovak 

úgynevezett búvár (diving) reflexszel rendelkeznek. E reflex ismerete alapvető fontosságú 

ezen fajok altatása során, ugyanis előfordulhat, hogy a narkózis hatására az állatok a légzés 

reflexes abbahagyásával megfulladnak, ha ezt nem akadályozzuk meg. A gázcsere 

szempontjából nem csak a légutak, de a keringés megfelelő működése is fontos, ennek 

hiányában a vér nem tud megfelelően oxigénnel telítődni, illetve a vérben felhalmozódik a 

CO2. A gázcsere két fontos komponensének leírására a ventillációs(V)-perfúziós(Q) hányados 

(V/Q) használatos. Alacsony V/Q esetében a normál keringési viszonyok mellett elégtelen a 

gázcsere, így a paO2 csökken. Ezzel a szituációval találkozhatunk krónikus bronchitis, asztma 

vagy akut tüdőödéma esetén is. Ettől eltérően magas V/Q hányados esetében egyes 

tüdőterületek keringése akadályozott, és így ezeken a területeken a gázcsere nem megy végbe 

(pl. tüdőembólia miatt). Ha egy területen a V/Q nulla, akkor söntről beszélünk (olyan terület, 

melyen a vér gázcsere nélkül halad át), míg a V/Q végtelenül nagy lesz azokon a területeken, 

ahol ún. (alveoláris) holttér van (gázkeverékkel telt alveolusok keringés nélkül). Anatómiai 

holttérnek tekinthető a légutak azon részei, ahol a fentiek miatt nem történik gázcsere, így a 

hörgők, a légcső és az orr-, illetve szájüreg is. Mindezen értékek pontos nyomonkövetése 

klinikai körülmények között nem lehetséges, így a légzés monitorizálására számos különböző 

módszer párhuzamos alkalmazása szükséges. 

Monitorizálás 

A légzés, illetve a gázcsere monitorizálására alkalmazott klinikai módszerek között említést 

teszünk a fizikális vizsgálómódszerekről, a pulzoximetriáról, a spirometriáról és a 

kapnográfiáról, valamint a vérgáz elemzésről. Általánosságban elmondható, hogy ezek 

együttes alkalmazása jelenti a legnagyobb biztonságot légzőszervi betegek esetében, egyetlen 

módszer sem alkalmas önmagában erre.  

Fizikális vizsgáló módszerek 

E módszerekkel (légzésszám, légzés intenzitásának megfigyelése, légzésminta, dyspnoe, 

hypoxia látható jelei) leginkább szubjektív benyomást kaphatunk a légzés minőségéről. A 

légzésszám és a légzés intenzitásának vizsgálata fontos, de normálisnak tűnő esetben is 

bekövetkezhet hypoventilláció. Jó ha tudjuk, hogy a hypoxia látható jelekben (pl. cianózis) 

csak súlyos esetben nyilvánul meg, és megítélését számos tényező zavarhatja. Önmagában 

ezen módszerek alkalmazása nem elegendő légzőszervi megbetegedésben szenvedő állatok 

anesztéziája során. 

Pulzoximetria 

A pulzoximetria olyan nem-invazív vizsgálómódszer, mellyel a légzésről és a keringésről 

egyaránt információkat szerezhetünk, és folyamatosan alkalmazható. Viszonylag olcsó és 
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egyszerű, ezért ideálisan használható terepi körülmények között is. Légzőszervi betegek 

esetében használata különösen fontos lehet, elsősorban akkor, ha az állat nem 100% oxigént 

lélegez be (pl. ébredés közben). Ideális esetben a hemoglobin O2 szaturációja 98-100%, 95% 

alatt a ventillációt javító lépések szükségesek. A pulzoximéter legfontosabb hibaforrásai a túl 

vastag vagy erősen pigmentált bőr, vagy szőrzet, vasoconstrictio (alfa-2 agonisták, 

hypothermia!), alacsony perfúzió, súlyos anémia, az érzékelő mozgása, erős külső fény (pl. 

napsütés). A fentiekre ügyelve, az esetleges hibaforrásokat kizárva hasznos és egyszerű 

vizsgálómódszer, de messze nem elégséges az információtartalma a légzés teljeskörű 

megítéléséhez. 

Spirometria 

A spirometria a légutak nyomás- és térfogatviszonyait mérő módszer, segítségével pontosan 

mérhetővé tehetjük azokat a fontos paramétereket, melyek a légzés mechanikai (fizikai) részét 

alkotják. Így fontos lehet számunkra a légzésszám mellett a légzési térfogat (tidal volume), a 

kettő szorzatából számítható légzési perctérfogat (minute volume), a maximális belégzésvégi 

nyomás. Ezeken túlmenően egyes készülékek alkalmasak különböző nyomás-térfogat görbék 

megjelenítésére, melyek egyes szituációk pontosabb megítélését teszik lehetővé. A 

spirometria különösen fontossá válik azokban az esetekben, amikor lélegeztetés szükséges, de 

egyes légzőszervi problémák felismerésében is segíthet. 

Kapnográfia 

A kapnográfia ugyancsak nem-invazív folyamatos vizsgálómódszer, és a légzésfunkció egyik 

legjobb jelzője, de a keringésről is ad információkat. Korábban a költségei és méretei miatt 

elsősorban műtői körülmények között alkalmazták, ma már azonban egészen kisméretű, 

elérhető árú (sokszor más mérőeszközökkel is kombinált) kivitelben is kaphatóak. A 

kapnométer a végkilégzési CO2 (etCO2) számszerű értékét mutatja, míg a kapnográf a légzés 

során lezajló gázcserét grafikus formában jeleníti meg, jellegzetes CO2 szint-változást mutató 

görbét ábrázolva. E görbe lefutása fajoktól független, de lehetnek technikai nehézségek 

nagyon kisméretű állatok esetében. A görbe bizonyos szituációkban jellegzetesen 

megváltozik, ebből nem csak a légzésfunkció romlására, de annak okára is következtetni lehet 

(szemben pl. a pulzoximéterrel). A kapnográfia során kizárólag a kilélegzett CO2 szint kerül 

mérésre, így nem ad információt a szövetek O2 ellátásáról, de a légzés működését pontosan 

jelzi. Egyes készülékek képesek a be- és kilélegzett O2, illetve inhalációs anesztetikum szintek 

mérésére is. 

Vérgáz vizsgálat 

A vérgáz vizsgálat a légzés altatás közbeni monitorizálásának továbbra is gold standard 

módszere. Segítségével közvetlenül a vérben mérhetjük a CO2 és O2 szintjét, ugyanakkor 

mérése invazív, és csak pillanatnyi képet ad a légzésről, ezért legtöbbször ismételni kell a 

változások értékeléséhez. A vadállatorvosi gyakorlatban elsősorban azok a hordozható 

készülékek (pl. iStat) használata javasolható, mellyel közvetlenül az állat mellett végezhetjük 

el a vizsgálatokat, de természetesen a hagyományos asztali gépek is alkalmazhatóak egzotikus 

állatfajoknál is. Különösen nagytestű állatok esetében a kapnográfia jelentősen torzíthatja a 

valós eredményeket, így ezeknél a fajoknál mindenképpen javasolt a vérgázvizsgálat végzése 

is. Mind a kapnográfia, mind a vérgáz vizsgálat fontos szerepet játszik a légzőszervi beteg 

állatok anesztéziájának monitorizálásában és a lélegeztetés megfelelő kivitelezésében. 
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Az anesztézia gyakorlata légzőszervi megbetegedésben szenvedő emlősöknél 

Mint korábban elmondtuk az anesztézia biztonsága szempontjából fontos az alapvető 

anatómiai és élettani viszonyok, valamint az alkalmazható monitorizáló módszerek alapos 

ismerete és megértése. Ezeken túlmenően érdemes tudni, hogy a legtöbb anesztetikum – így 

különösen az ópiátok, a propofol, az alfa-2 agonisták, az inhalációs anesztetikumok – 

légzésdepresszív hatású, így ezek kerülése vagy körültekintő alkalmazása javasolható. Az 

ópiátok adása főemlősökben ellentmondásos, de más fajokban, különösen, ha fájdalom is 

jelen van, jól használhatóak. Ugyancsak biztonságosan alkalmazhatóak benzodiazepin 

származékok, bár az ezek által okozott szedáció többnyire önmagában nem megfelelő. 

Amennyiben mély szedálásra van szükség, alfa-2 agonistát is alkalmazhatunk, de ez esetben 

különös elővigyázatossággal kell eljárni. Utóbbi három csoport esetében hatékony antagonista 

vegyületek is rendelkezésre állnak. 

Fontos azt is kiemelni, hogy bizonyos szituációkban, amikor az állat nagyfokú 

dyspnoéban szenved, a szedálás akár életmentő is lehet. Így minden szituáció egyedi elbírálást 

igényel, melyhez ismernünk kell az általunk használt gyógyszerek légzésre gyakorolt hatását. 

Általánosságban a használt anesztetikumok milyensége kevésbé befolyásolja az altatás 

sikerét, mint a megfelelő technika és a gondos monitorizálás. Ez alól egyetlen kivétel tehető: 

minden légzőszervi megbetegedésben szenvedő páciens esetében az anesztézia előtt, alatt és 

után indokolt oxigén adása! 

A mesterséges lélegeztetés alapjai 

Légzőszervi megbetegedésben szenvedő állatok esetében alapvető fontosságú a légzésfunkció 

folyamatos monitorizálása a fent említett módszerekkel. Várhatóan a leggyakoribb probléma a 

hypoventilláció lesz, így figyeljünk a hypoxia és különösen a hypercapnia jeleire az állaton és 

a monitoron. Hypoventilláció esetén először a szokásos módon járjunk el, azaz igyekezzünk 

csökkenteni a légzésdepresszív gyógyszerek (inhalációs narkotikumok, ópiátok, alfa2-

agonisták stb.) mennyiségét. Amennyiben ez nem vezet célra, szükségessé válhat az állat 

mesterséges lélegeztetése olyan mértékben, ami a normális O2 és CO2 szintet helyreállítja. 

Vigyázzunk, mert a lélegeztetés intenzitásának növelésével a mellüregben megváltozó 

nyomásviszonyok miatt a keringés deprimálódik. Fontos, hogy a légzés és keringés 

egyensúlyát fenntartsuk, mivel a szervezet számára a legfontosabb a szöveti O2 ellátás, 

melyben mindkettő kulcsszerepet játszik.  

A lélegeztetés során figyelemmel kell lennünk az állat fajára és méretére. 

Ökölszabályként kiindulási alapnak javasolható a 10-15 légzési ciklus percenként, 10-15 

ml/kg légzési térfogat (tidal volume, TV) mellett. Lézőszervi megbetegedés esetén 

előfordulhat, hogy valamilyen kórtani ok miatt a fenti légzési térfogat nem jut el az állathoz, 

ilyen esetben a légzési térfogat csökkenését bizonyos határokon belül a légzésszám 

növelésével kompenzálhatjuk, fenntartva ezzel az optimális légzési perctérfogatot (pl. 10/p 

légzésszám 15 ml/ttkg TV helyett 15/p légzésszám és 10 ml/ttkg TV). Ugyanakkor vegyük 

figyelembe, hogy a TV csökkenése egy határon túl már nem tesz lehetővé valódi légzést, a 

gázkeverék kizárólag a holtterekben áramlik majd. A holttér mérete részben az állattól (faj, 

anatómia, légzőszervi megbetegedés stb.), részben az alkalmazott légzőrendszertől függ, 

utóbbit mi magunk is befolyásolni tudjuk, így törekedjünk a minél kisebb mechanikai 

holttérre! 

A lélegeztetés során fontos beállítani egy maximális nyomásértéket (maximális 

belégzési nyomás – peak inspiratory pressure, PIP) is, mely fölé nem megyünk, ellenkező 

esetben tüdősérülést okozhatunk. E maximális nyomás kisállatok esetében 10-15 H2Ocm, 

nagyállatoknál 20-25-(30) H2Ocm. Bizonyos légzőszervi betegségek esetében ezen értékek 

növelése szükséges lehet, különösen azokban a szituációkban, amikor a tüdő tágulása 

akadályozott. 
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A légzés során az alveolusok egy része zárt állapotban marad, olyan tüdőterületek 

jönnek létre, ahol a vér gázcsere nélkül halad át (sönt). Ez egészséges állatokban is előfordul, 

de a tüdő egyes megbetegedései során ennek fokozott veszélye van. E probléma különösen 

nagytestű állatokon gyakori, ahol a felül helyeződő szövetek nyomják az alul fekvő 

tüdőterületeket. Ilyen szituációban alkalmazhatjuk az ún. recruitment manővert (RM). Az RM 

olyan beavatkozás, melynek célja a zárt alveolusok megnyitása és visszaállítása a gázcserébe. 

Az RM során az átlagosnál nagyobb (mesterséges) belégzéssel nyitjuk meg az alveolusokat, 

majd törekszünk azok hosszabb távú nyitva tartására. Utóbbira megoldást jelenthet a pozitív 

végkilégzési nyomás (positive end expiratory pressure, PEEP) alkalmazása is. A PEEP során 

a kilégzés végén sem csökken nullára a mellüregi nyomás (mint normálisan), hanem egy előre 

beállított (pozitív) értéket tartunk fenn. Ez segít az alveolusok nyitva tartásában, ugyanakkor a 

korábban már elmondottak miatt csökkenti a vénás visszaáramlást a szívbe, ezáltal csökken a 

preload és a szív teljesítménye. PEEP alkalmazása esetén fokozottan figyeljünk a vérnyomás 

megfelelő fenntartására. Emlékezzünk rá, hogy sem a PEEP, sem az RM nem oldja meg 

önmagában azt a problémát, amikor az alveolusokban folyadék (tüdőödéma, gyulladás stb.) 

teszi lehetetlenné a gázcserét!  
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ALUDJ EL SZÉPEN KISMADÁR!  
AZ INHALÁCIÓS ANESZTÉZIA LEHETŐSÉGEI  

ÉS KORLÁTAI MADARAKBAN 

Sós Endre – Molnár Viktor 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

drsos@zoobudapest.com 

SWEET DREAM, LITTLE BIRD! THE POSSIBILITIES AND DRAWBACKS OF INHALATION 
ANAESTHESIA IN BIRDS 
The inhalation anaesthesia of birds seems to be an easy taks only for the first sight. Although their unique anatomy makes 
our work easier (efficiently working lung and the attached air sac system), but this poses a hindrance as well, as in an 
anaesthesia emergency situation the rigid lung structure will greatly encumber the ventillation efforts. Our presentation 
discusses the inhalation anaesthesia of birds regarding the technical needs and the implementation.  

 

Nem kérdés, hogy a madarak altatásával foglalkozó szakemberek szinte kizárólag 

altatógázokkal dolgoznak, és a napi gyakorlat elsőre talán nem is tűnik túl bonyolultnak. De 

valóban csak arról van-e szó, hogy a páciensünket egy maszkba vagy egy altatókamrába 

tessékeljük, nagy oxigénáramlás és gázkoncentráció mellett bevezetjük az altatást, majd a 

fenntartásra visszalépünk a madár légzését, faját és a beavatkozás milyenségét figyelembe 

véve? Valóban csak arról van-e szó, hogy egy egyszerű altatógéppel szinte bármilyen fajú 

madarat játszi könnyedséggel altathatunk? 

Nos, a realitások ennél azért bonyolultabbak. Míg egy egészséges madár altatása a 

gyakorlatban a fent leírt sémához akár hasonlíthat is, de több dolgot (például az egyes 

fajoknál megkerülhetetlen premedikációt) sem hagyhatunk figyelmen kívül.  

A madarak merev tüdeje és összetett légzsákrendszere kedvező feltételeket teremt az 

inhalációs anesztéziához, de ugyanakkor tisztában kell lennünk az anatómiai és élettani 

adottságokkal is a kivitelezés során. A madarak légzőrendszere jóval hatékonyabban működik 

az emlősállatokénál, a gázfelvétel- és leadás gyors, a légzsákok térfogata nagy, emiatt az 

altatógáz túladagolása is könnyebb.  

A gyakorlatban használt félig nyílt rendszereknél a madár méretét figyelmbe kell 

vennünk. A kis légzőkörök általában a 8-10 kg alatti páciensek számára megfelelőek, de a 

fajok többsége amúgy is ebbe a csoportba tartozik. Szintén felmerül az oxigén áramlás 

kérdése – túlságosan nagy sebességű áramlásnál és nyomásviszonyoknál károsodhat a 

tüdőszövet, illetve adott esetben nem képes a páciens a légzőkör átlélegzésére, és nehézzé 

válik a kilégzés. Ugyanígy nem elhanyagolható szempont, hogy mekkora a holttér, ami a 

maszk vs. endotrachealis tubus használatában (illetve a tubusméret kapcsán) jöhet szóba.  

Az intubálás madarak esetében általában nem jelent gondot, mert a gégefedő hiányzik 

és a trachea bejárata rögtön feltűnik. Néhány fajcsoport (pl. a flamingók, egyes túzokfajok) 

azonban kivételt jelentenek, ezeknél a glottis nehezen látható. Mivel a madarak komplett 

légcsőgyűrűkkel rendelkeznek, ezért csak a mandzsetta nélküli tubusok vagy Cole-tubus 

használhatóak a légcső nyálkahártyájának védelme érdekében. Az anatómia itt is a mi 

oldalunkon kell, hogy álljon, mert nem szabad elfelejtkezni a darvak vagy hattyúk hurkokat 

leíró légcsövéről vagy a pingvinek a gégéhez közel található bifurkációjáról (1. ábra). Nem 

utolsósorban a megfelelő tubusméret sem elhanyagolandó, ahol például egy vénakanül 

műanyag része is tökéletesen használható egy kis méretű páciens esetében, de az egyik 
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lényeges szempont, hogy a tubus és légcső közötti tér minél kisebb legyen. A hosszabb 

beavatkozásoknál mindenképpen preferáljuk az intubálást.  

 
1. ábra. Pápaszemes pingvin (Spheniscus demersus) „dupla” légcsöve: a légcső korai kettéágazódását 

figyelembe kell venni a klinikai munka, elsősorban az intubálás során 

 

Az előnyök között vehetjük számba a légzsákokat, melyek légúti obstrukció esetén megadják 

az esélyt a beteg lélegeztetésére. Mérete alapján elsősorban a hátulsó mellkasi vagy hasi 

légzsákok jöhetnek szóba, természetesen az ide bevezetett, minél vastagabb szonda esetén a 

madarunkat kézzel kell ventillálni. Bemeneteli pontként szóba jöhet az ivarmeghatározásra is 

használatos, bal oldali paralumbaris árok. Ez a lehetőség az újraélesztés során is 

megfontolandó, mivel a madaraknál a gerincoszlop közelében található, bordákkal fedett, 

tágulásra csak alig alkalmas tüdő erősen limitálja az emlősöknél bevált lélegeztetés 

végrehajtását. 

Az előnyös adottságok mellett szólni kell a legkomolyabb korlátokról is. A madarakkal 

foglalkozó klinikusok rémálma a légzési nehézséget, légzőszervi tüneteket mutató madarak 

altatása. Ezeknek az állatoknak már a megfogása is rizikós, emiatt nem mindegy, hogy a 

beavatkozás milyen körülmények között és milyen időintervallum alatt megy végbe. A 

gyakorlatban használatos isofluran kis mértékben ugyan, de légzésdepresszív, ezért sokat 

segíthet a gyorsabb és a nyálkahártyát amúgy is sokkal kevésbé irritáló sevofluran használata, 

ami mind a bevezetést, mind az ébredést könnyebbé teszi. Különösen fontos, hogy a 

hypothermia elkerülésére is figyeljünk, ami a kis méretű fajok esetében már a nem megfelelő 

hőmérsékletű vivőgázzal is előidézhető (ezért preferálják egyesek a Bain-rendszert, ahol a 

kilélegzett gázkeverék a bejövő gázkeveréket melegíti). Az ébredésnél (ami az egyik 

legveszélyesebb része az altatásnak) hasznos lehet egy inkubátor használata is. 

Végezetül összefoglalva a lényeg: a madár faját figyelembe véve az altatógáz és oxigén 

áramlás szabályozásával, illetve néhány egyéb eszköz segítségével (altatókamra, maszk, 

megfelelő méretű endotrachealis tubus) szinte tökéletesen kormányozhatjuk az altatás 

mélységét, de sohasem feledkezhetünk meg a beteg megfelelő monitorizálásáról, illetve arról, 

hogy mi a beavatkozás célja, hiszen az altatógázokkal anelgéziát nem fogunk tudni kiváltani, 

amiről szintén gondoskodnunk kell.  
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Sinusitis is a well-known clinical problem in birds regularly affecting captive exotic birds of 

different species, but most frequently diagnosed in common species as grey parrots, budgerigards 

or cockatiels. In raptor species this symptom is diagnosed most commonly in goshawks and 

sparrow hawks with highest incindence, but cases in falcons and eagles were recorded as well. In 

raptor species used for hunting the onset of clinical signs occur early, as the owner notices a 

“noisy” breathing immediately after the flight and excercise. Exotic birds usually manifest 

discharge from sinus, which sticks to the feathers on the back of the birds. In 70% of the cases the 

clinical symptoms manifest only after excercise, this can be a forced flight in cage or in raptor 

species a so-called “Stress test” is applied. 

Avian veterinarian calling Stress test a forced jump from the glove while a bird is tied on 

leash. This forces a bird to heavy breathing and showing typical symptoms necessary for 

differential diagnosis. Important is to exclude tracheal obstruction, aspergillosis or lung edema 

caused by clostridial toxins. Open beak breathing, noise from choanal area or filling up/pumping 

the supra- and infraorbital sinuses. These cases are the easiest to treat and a trans-choalan flush 

with saline solution 2-3 times a week usualy unblock the sinus and the patient recovers. Trans-

choanal flush can be used in awaken birds, but isofluran anesthesia makes the procedure easier. 

The bird is hold head down with open beak and 10-20 cc saline is flushed from nares and 

collected from choanal opening in a Petri dish. Harvested material can be used for cytology and 

for further decision if antibiotics or other disinfectant like F10 should be added in next flushing 

solution. This cases have no significant changes in biochemical and haematological panel. As a 

preventative measure single dose vitamin A is applied. 

Application of Vitamin A is more important in birds of prey, as cases with sinusitis we see 

more in raptors fed on frozen food. Long term freezing decreases the vitamin A content in meat. 

Symptoms of sinusitis are also more frequent in ornithophag species as goshawks, sparrow hawks 

and peregrine falcons, which ones require daily fresh meat. In exotic species long term storage of 

commercial diet can also play a role. 

Most severe cases manifest extensive swelling in periocular region. A choanal culture swab 

was usually positive in resistant Pseudomonas spp. or E. coli. In raptors fed on pigeon or chicken 

meat Mycoplasma infection should be excluded. Treatment protocol requires beside the trans-

choanal flush also sinus perforation and debridment and flush of the sinus content. This wound, 

placed on unfeathered part in periocular region heals very fast and need to be refreshed during 

regular flushing.  

Authors present a comparison of contrast radiography of sinuses with the anatomical 

structures in rostral region of birds and discussing the surgical difficulties of the approach to all 

closed cavities. As solution in most severly blocked cases is the trans-rostral endoscopy of the 

infraorbital sinus cavity. This procedure opens the most ventral chamber of the sinus, enabling 

visualisation as well as application of appropriate antibiotics. Culture swabs are taken directly 

from the infected sinus and not from choanal opening with mixed flora of the beak cavity. 

Limitation of the TRSE (transrostral sinus endoscopy) might be the size of instrumentation and 

anatomical limitation of some species. Authors found good practical application of this procedure 

in most common cases as larger parrots and most of the raptor species. 
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Serratospiculosis is a very rare respiratory disease in European bird species, only a few records 

from imported birds are present. There is even less clinical experience in the field of diagnostics 

and treatment protocol. First record in wild falcons was in 1916 in a Eurasian Kestrel (Falco 

tinnunculus), later on this filaroid parasite was identified in the USA in a wild Prairie Falcon 

(Falco mexicanus). In this species atypical localization caused necrotizing sacral myelitis, and the 

parasite was identified as Serratospiculum amaculata. Same species was also found in a Cooper’s 

Hawk (Accipiter cooperi). Serratospiculum belong to filaroid worms together with Diplotriaena 

and are the most common nematode parasities of the air sacs of carnivorous birds. Adult worms 

can cause degenerative changes within collagen layers and epithelial and mesothelial components 

of air sacs, resulting in the thickening of the air sac tissue. Adult worms have long filiform bodies 

with sexual dimorphic features, enabling puncture of the air sac and gain access to body cavities 

where embryonated eggs are deposited. 

The life cycle is indirect, the parasite uses intermediate host. Thick-shelled eggs containing 

fully developed first stage larvae (L1) are passed out in the feces of the infected birds.The eggs are 

eaten by the nymphal stage of adult coprophagyc grasshoppers where develop until L3 stage and 

become infective. Final host eats the insects and within 4months the worms mature and begin 

laying eggs in large numbers. Eggs are cought up into oroprahynx and swallowed and passed out 

by feces. 

The knowledge of life cycle influences the diagnosis. This infection is very common in 

Middle East falcons, especially in Saker Falcons (Falco cherrug), but as cosmopolitan range of 

immature European falcons proved by satellite monitoring, this infection can occure under 

domestic conditions as well. Crop swabs or oropharyngeal swabs are the easiest diagnostic tools 

to pick up embryonated eggs. Eggs can be found in routine flotation as well. Most of the birds 

imported from Central Asia were positive for Serratospiculum species. Heavy infestation was 

proven by X-ray, where thick air sac walls were visible together with large number of nematodes. 

These required endoscopy to distinguish from Aspergillus granulomas. Elasticity of air sac was 

markedly reduced, which had a final effect on the birds’ performance. These individuals were not 

strong flyers, developed rather a specialization to eat insects or steal prey from smaller Kestrels.  

For treatment protocol 200 µl ivermectin was used. We see no effect using fenbendazol 

or pyrantel-based compounds within the first 10 days of treatment. After a single dose birds 

were endoscopically examined within 7-10 days and worms were mechanically removed. 

Nearly 50-60 adult, 15-20 cm long worms vere removed from both side. If not, parasites 

would die and serve as excellent media for Aspergillus or bacterial pathogens. Air sacs after 

the heavy and thick infestation cleared within 4-5 month, but never reached a healthy 

transparency. Last year authors reported a Serratospiculum infection in a wild Great Tit 

(Parus major) in Slovakia. The air sacs contained more than 12 adult, over 7cm long worms. 

Infection was the cause of death. Genotyping confirmed Serratospiculum species and 

comparison with falcon types is an ongoing study. Authors point attention to possible larger 

present of serrratospiclulosis in European bird populations which require focus and attention. 
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During zoo practice, vets could face a lot of polymorphic pathologies within their wild 

patients. When it comes to cardio-vascular related diseases diagnostic, various aetiologies 

looking unrelated to heart may finally induce serious cardiac issues. Zoo vets should try to 

make the difference between real cardiac borne issues, such as congenital cardiomyopathy, 

valvulopathy or electric myocardium disorders, and other acquired causes that may impact 

cardiovascular function as primary or secondary effects. 

 

Here are some selected examples of such acquired diseases already known in captive wild 

animals: 

- Infectious causes: viral, parasitic and bacterial agents may have a specific target for 

cardiomyocytes. Examples presented here: 

- Toxoplasma gondii in zoo mammals 

- EMCV virus in primates and elephants 

- Metabolic causes: metabolic disorders may lead to extracellular accumulation. 

Myocardium and pericardium are tissues where overload of substances 

accumulations may impact heart function. Examples presented here: 

- Vascular gout in reptiles and birds 

- Amyloidosis in various zoo mammals 

- Atherosclerosis due to dietary issues in meerkats or birds of prey 

- Iatrogenic causes: Treatments, dietary supplements or anaesthetics are chemical 

compounds that could potentially affect heart function. Cardiac side effects of those 

drugs are sometimes known from domestic veterinary science or human medicine, 

but off-label use in our zoo patients may lead to unexpected heart and vascular 

consequences. Examples presented here:  

- Calcifications due to hypervitaminosis D in herps 

- Anaesthesia in various zoo species: from fishes to mammals, effects of main 

anaesthetics or premedication, drugs. 

 

Zoo vets should be aware of all the examples of diseases as they can mimic primary cardiac 

failure but are actually of systemic concern. 
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A VADÁSZGÖRÉNY ECHOKARDIOGRÁFIÁS VIZSGÁLATA 
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THE ECHOCARDIOGRAPHIC EXAMINATION OF THE FERRET 
A variety of heart disorders often occur in the ferret, and during their examination we can not ignore the modern examining 
methods, with special regard to echocardiography. During our presentation we introduce the characteristics of the 
examination of the ferret, also mentioning the differences between the methods in the awake and anaesthetised state. We 
present the most important examining levels, and the normal size of the heart cavities and the myocardium in a healthy, 
awake state. The most common abnormalities are valve defects (mitral, tricuspidal, aortic), and among the heart muscle 
diseases dilatative cardiomyopathy. We often find serious arrhythmia in the ferret, which can not be diagnosed without ECG 
but the correct ultrasound examination can be very helpful.  
During our presentation we try to illustrate the abnormalities mentioned before with plenty of pictures. 

 

A vadászgörény tartása egyre inkább elterjedtté válik, azonban az állatorvosok jelentős 

részének ma még az „egzotikus állat” kategóriába tartozik. A kardiológiai megbetegedések 

gyakran fordulnak elő ebben az állatfajban, és egyre nagyobb igény van az egyes 

szívbetegségek pontos műszeres diagnosztikájára, mely a megfelelő terápia kialakításához 

elengedhetetlen. A legfontosabb műszeres vizsgálati módszer a szív ultrahangos vizsgálata 

(echokardiográfia). Ez a vizsgáló módszer húsevő háziállatokban (kutya, macska) széles 

körben elterjedt, azonban vadászgörény esetében számos olyan sajátosság van, amelynek 

ismertetése feltétlenül szükséges a vizsgálati eredmények értékeléséhez. 

A vizsgálat fizikai és metodikai alapjai megegyeznek a többi húsevő vizsgálatával, 

azonban az anatómia viszonyok, az állat mérete és viselkedése több problémát is felvet. A kis 

testméret miatt csak jó technikai szintű készülékkel és magas (7-9 MHz) frekvenciájú 

vizsgálófejjel tudunk dolgozni. Gyakran problémát jelent az állat rögzítése, ezért felmerül a 

kérdés, éber állapotban vagy altatva vizsgáljunk-e. Mivel az altatás szívbeteg állatokban 

fokozott kockázatot jelent, valamint az altatószerek a szív egyes funkcióit negatívan 

befolyásolhatják, a lehetőségekhez képest ragaszkodjunk az éber vizsgálathoz. Az alapvető 

vizsgálati síkok megegyeznek a többi húsevőével, de nem minden sík kereshető fel, így 

általában a jobboldali hossztengelyi négyüregi és bal kamra kiáramlási síkot, és a 

rövidtengelyi kamra szintű és aorta szintű síkot alkalmazzuk. A kóros eltérések értékeléséhez 

elengedhetetlen az átlagos normál értékek ismerete. Hazai irodalmi adatok állnak 

rendelkezésre Dudás Györki Zoltán publikációja alapján. 

 

 
BKd :Bal karma átmérő diastole,   BKs: Bal kamra átmérő systole,   BKFd: Bal kamrafal diastole,  

BKFs:Bal kamrafal systole,   Sd: Septum diastole,   Ss: Septum systole,   Bp: Bal pitvar,   AO: Aorta,  

TP: Truncus pulmonalis,   FS%:  megrövidülési hányados 

mailto:echocard.centrum@gmail.com
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A kamra pumpafunkciójáról ad megfelelő információt az FS% érték, melyet a 

következőképpen számolunk ki: (BKd-BKs)/BKd. Természetesen ezt a számítást a mért 

adatok alapján a készülék elvégzi.  

Mérhető a szív frekvenciája is, mely görénynél sokkal magasabb, mint a többi húsevő 

háziállatban, és gyakran alkalmas lehet bizonyos ritmuszavarok megjelenésének kimutatására, 

amely EKG vizsgálat elvégzését indikálja. Ilyen esetek az előadás során bemutatásra 

kerülnek. 

A kardiológiai elváltozások közül leggyakrabban billentyű hibákkal (mitralis, 

tricuspidalis, aorta) és szívizom megbetegedésekkel (cardiomyopathia) találkozhatunk. Az 

előadásban bemutatásra kerülnek a legfontosabb szívbetegségek jellemző ultrahangos leletei.  
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EMERGING HUMAN RESPIRATORY DISEASES 
There are respiratory viruses, which are continuously changing like human influenza viruses. Time to time new respiratory 
viruses are discovered, such as Coronaviruses, Metapneumovirus and Bocavirus. Other viruses possess many serotypes 
(Adenoviruses and Enteroviruses), which return time to time to the country causing „influenza like” respiratory illnesses. A 
considerable proportion of the human respiratory infections are caused by Respiratory Syncytial Virus and Parainfluenza 
viruses, which seem to be antigenically stable, but the human susceptibility is „age dependent”. Influenza-like illnesses can 
be caused by Chlamydiae and Mycoplasmae which are prokariotes sensitive to certain antibacterial agents. According to the 
geographical regions true emerging bacteria and fungi have been observed time to time. Streptococcus pseudopneumoniae, 
non-diphteriae Corynebacteria, and microorganisms of soil origin i.e. Burkholderia pseudomallei, Legionella longbeachae, 
Mycobacterium leprae, coccidioidomycosis (“valley fever”), lung blastomycosis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides 
brasiliensis, Aspergillus species; were isolated from respiratory illnesses. Immunosuppressed status and smoking may 
facilitate the development of such infections (HIV/AIDS, diabetes, transplant recipients, and malignancies, etc.).  

 

Vannak folyamatosan változó légúti vírusok, mint az influenza vírusok, amelyeknek a felszíni 

fehérjéi mutációk következtében folyamatosan változnak. Ezért kell minden évben új 

védőoltást készíteni, hogy mindig a változás irányába eső legújabb mutánsokat tartalmazza a 

védőoltás. Az RNS-szegmensek átrendeződése eredményezi az influenza világjárványokat, 

amelyek a Föld valamennyi lakosát fogékonnyá teszik az új influenza „reasszortáns” iránt. A 

virológia kialakulása óta az alábbi világjárványok zajlottak le: 

 1890 – A/H2N2 

 1900 – A/H8N3 

 1918 – A/H1N1 spanyol 

 1957 – A/H2N2 ázsiai 

 1968 – A/H3N2 hong-kongi 

 (1978 – A/H1N1) orosz 

 2009 – A/H1N1v mexikói 

A 2009-es influenza A/H1N1 variáns világjárvány során számos új kutatási eredmény 

született. Kiderült, hogy (1) reasszortánsok kialakulhatnak az emberi influenza A/H3N2 

vírustörzsek között is, ami meg tudja gyorsítani a járványok terjedését. Kiderült, hogy (2) az 

emberi haplotípusok különböző mértékben képesek befolyásolni az emberek sejtölő 

immunitását, az influenza vírusfertőzések ellen. Kimutatták, hogy (3) a vírus belső 

fehérjéinek a génjei is rengeteg mutációt szenvednek a vírusszaporodás során, amelyek 

folyamatosan csökkentik a citotoxikus immunitás hatákonyságát a világjárvány során. 

Felfedezték, hogy (4) a belső fehérjék mutációi az ember saját fehérjéinek az oligopeptidjeit 

utánozzák, amit a citotoxikus immunitás már a magzati szervezetben is sajátjának ismer el, 

ezért az ilyen vírusepitopok ellen – az immuntolerancia miatt – egyáltalán nem képes 

immunválaszt kialakítani. 

Az influenza és a légúti óriássejtes vírus, az RSV képes számos avirulens baktériumot 

bejutattni a vérkeringésbe és a liquorba, ami azt eredményezi, hogy a vírusfertőzést Neisseria 

meningitidis, Pneumococcus, Haemophilus influenzae agyhártyagyulladás vagy tüdőgyulladás 

követi, ami egyes betegek életveszélyes megbetegedését okozhatja. 
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Időnként új légúti vírusokat fedeztek fel az elmúlt években: számos új coronavírust, - 

amelyeknek a denevérvírusok a legközelebbi rokonai – a Boca-parvovírusokat, valamint a 

metapneumovírust, amelyek újonnan megjelenő vírusoknak számítanak annak ellenére, hogy 

ezek már a természetben ősidők óta jelen vannak. 

Az adenovírusok és enterovírusok rengeteg szerotípussal rendelkeznek, ezért évente 

csak néhányuk szaporodik a lakosságban „influenzaszerű megbetegedést okozva”, ami az 

újonnan megjelenő fertőzések benyomását keltheti. 

Az RSV, a metapneumovírus, a parainfluenza vírusok jellegzetesen „életkor-függő” 

fertőzéseket okoznak, ami szintén az újonan megjelenő fertőzések benyomását keltik, annak 

ellenére, hogy ezek a vírusok nem változékonyak, ezért az ellenük kialakult immunitás 

aránylag hosszú ideig tart. A parainfluenza 3 ezenkívül a háziállatokkal (sertés) való kapcsolat 

során alakul ki. 

Az influenza-szerű légúti megbetegedések mintegy felét Chlamydia-k és Mycoplasma-

k, azaz prokaryoták okozzák, amelyek gátolhatók antibakteriális gyógyszerekkel. 

Időről időre és különböző földrajzi területeken leírnak olyan baktériumokat, amelyek 

tüdőgyulladást okozhatnak: ilyenek a Streptococcus pseudopneumoniae, non-diphteriae 

Corynebacteria. Utóbbi időben számos közlemény jelent meg a talajból származó 

baktériumok és gombák légúti megbetegedéseket kiváltó szerepéről, pl. Burkholderia 

pseudomallei, Legionella longbeachae, Mycobacterium leprae, coccidioidomycosis (“valley 

fever”), tüdő blastomycosis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, 

Aspergillus species. 

Ezeknek a fertőzéseknek a kialakulását jelentős mértékben befolyásolják a földrajzi és 

talajviszonyok, valamint a betegek immunológiai állapota (HIV/AIDS, diabetes, 

szervátültetett egyének, rosszindulatú daganatok) és a dohányzás. 
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IMMUNE HOMEOSTASIS IN THE RESPIRATORY TRACT 
Respiratory epithelial-cell surfaces present a large delicate interface with the external environment, which is exposed 
continuously to a broad range of antigens during respiration. Maintenance of local immunological homeostasis and hence the 
integrity of these gasexchange surfaces is highly challenging for the immune system as incoming antigens are dominated by 
highly immunogenic but harmless proteins of plant and animal origin which, if they evoked efficient adaptive immune 
responses, would seriously impair ventillation. The balancing act that the respiratory mucosal immune system must perform 
involves discrimination of this background antigenic noise from the much rarer signals transmitted by pathogenassociated 
antigen. 

 

A légzőszerv alveoláris epitélsejt felszínén zajló gázcsere során a sejtek folyamatosan 

érintkeznek a külső környezettel és így a legkülönfélébb antigénekkel. Végzetes légzőszervi 

összeomlással járna, ha a rendkívül immunogén, de többségében ártalmatlan növényi és állati 

eredetű fehérjék sokaságára az immunrendszer minden esetben hatékony adaptív 

immunválaszt adna; ugyanakkor a patogén kórokozók hatásának eliminálása alapvető 

feladata. A folyamatos gázcserét biztosító ép, szöveti felszín megőrzése érdekében az 

immunválasz saját, nem-saját felismerő rendszerének, azaz az immun-homeosztázis, állandó 

fenntartása sokrétű feladat. 

Az alacsony patogén jel-zaj aránnyal kapcsolatos immun felismerési nehézség mellett, 

az immunrendszer szoros kontroll alatt tartja az antigén-specifikus memória T-sejteket annak 

érdekében, hogy minimálisra csökkentse a légzőhámot károsító hatásukat. Ez különösen azért 

lényeges, mert a légzőhám rendkívüli mértékben kapillarizált, és a keringő memória T-

sejteket mágnesként vonzza. 

Az előadás ezt az érzékeny és kiemelt jelentőségű egyensúlyt igyekszik bemutatni 

azzal, hogy ismerteti a természetes és adaptív immunrendszer elemeinek mikroanatómiai 

szerveződését, az immunválasz beindítását szabályozó sejtek dinamikáját, valamint az egyes 

sejttípusok szerepét a helyi válasz érzékenységének finom hangolásában.  
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ROLE OF HISTOPATHOLOGY IN THE CORRECT DIAGNOSIS OF PULMONARY DISEASES IN 
EXOTIC ANIMALS 
Diagnostic pathology can be divided into three methodical levels. First level is the classical pathology, or macroscopic 
pathology, which describes grossly the lesions in different organs, tissues, and the aim of this method is the 
fotodocumentation, and separation of the optimal tisse samples for different analyses. The second methodical level is the 
microscopic pathology or histopathology. Aim of the histopathology is the correct detection and description of the type, and 
duration of the pathological changes (or postmorten changes) in different tissues, association with intravital clinical signs. 
Histopathology can differentiate between non-neoplastic, neoplastic, infectious, and non-infectious diseases, in different wild 
and exotic animals. In the present study, I would like to show this field of the histopathology, based on presentation of the 
practical necropsy (pulmonary) samples of exotic mammals, birds, and reptiles. Different histological stainings (haematoxylin 
and eosin, Grocott, Azan, fibrin-specific, Brown-Brenn, and PAS-reaction) help the work in the correct definitive pathological 
diagnosis. In some cases immunohistochemistry was used, which is the third methodical level of the pathology (molecular 
pathology). 

 

A diagnosztikai patológia három metodikai szinttel rendelkező gyakorlati tudományág. Az 

első szintje a makroszkópos vagy klasszikus patológia, amely a szervi-, szöveti elváltozásokat 

kutatja fel, és célja a fotódokumentáció és az optimális mintavételezés. A második szint a 

kórszövettan vagy mikroszkópos patológia, amely a szabad szemmel nem érzékelhető, szövet- 

és sejtszintű patológiás elváltozások detektálása révén segíti a korrekt diagnózist. A 

hisztopatológia a fertőző-, nem fertőző-, daganatos-, nem daganatos jellegű elváltozások 

identifikálása, tipizálása mellett, a kóros folyamat időbeli besorolását, a szöveti elváltozások 

klinikai tünetnemző patomechanizmusát tárja elénk, prognosztikai és terápiás javaslattal. 

Előadásom során, különböző állatkerti, egzotikus emlősök, madarak és hüllők necropsiás, 

pulmonalis mintavételezést követő, kórszövettani vizsgálati eredményeit mutatom be, a 

rendelkezésre álló szövettani festések (haematoxylin és eosin, Grocott, Azan, fibrin-

specifikus, Brown-Brenn és PAS-reakció) segítségével. A bemutató során részben tüneteket 

okozó, részben klinikai következményekkel nem járó szövettani elváltozásokat elemzünk: 

szarvas pulmonalis actinobacillosisa; oroszlán aspiratios pneumoniája és pleuroparenchymalis 

fibroelastosisa; csuklyás patkány uraemiás pneumopathiája; vaddisznók egyes 

tüdőbetegségei; újszülött orrszarvúborjú tüdőszövetének vizsgálati eredménye; szakállas 

agáma occlusiv mycoticus bronchitise; papagáj aspergillosisa; struccokban észlelt 

elváltozások. A mikroszkópos vizualizáció szűkíti a makroszkópos differenciál diagnosztikai 

palettát, ezzel korrektebbé téve a diagnózist. A patológia harmadik metodikai szintje, a 

molekuláris patológiát képviselő immunhisztokémia is bemutatásra kerül egy-egy eset 

kapcsán.  
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ISSUES FROM BACTERIAL RESPIRATORY DISEASES OF EXOTIC PETS 
The author presents the respiratory samples frequently examined in his laboratory. He suggests the limits of too few 
samples. He discusses the bacterial respiratory diseases of rabbits and reptiles because of his experiences, as most 
common samples were originated from these pets. Conclusions are drawn for the indications and relevant results of 
diagnostic methods and the antibiotic therapy.  

 

Szerző előadásában a laboratóriumában leggyakrabban előforduló mintákon keresztül 

(mintegy alulnézetben) mutatja be azokat a baktériumok okozta légúti infekciókat, amelyek 

(már csak az adott faj tartási gyakorisága miatt is) mindennaposak az egzotikus kedvencekkel 

foglalkozó praxisokban. 

A munka során meglepő volt, hogy öt év alatt viszonylag kevés légúti mintát küldtek a 

praxisok mikrobiológiai vizsgálatra. 

E körben kiemelkedik a nyulak orrváladékainak és a hüllők tracheaváladékainak 

vizsgálata nagyobb számuknak köszönhetően. Utóbbi esetében a szerző megállapítja, hogy a 

kitenyészett Gram-negatív baktériumok általában (összevetve a szakirodalom és a 

konzultációk tapasztalataival) általában releváns eredménynek bizonyultak. A nyulak 

orrváladékai szembetűnő kettős képet mutatnak. Az esetek kisebb részében „visszajön” a 

szakirodalom, a nagyobb hányadban ellenben a semmitmondó vagy negatív lelet gyakran 

szájüregi-fogászati anomáliákat sejtet. Szerző tapasztalatai szerint a kollégák gyakran 

elfelejtkeznek a rágcsálók és a nyulak mindenkor kötelező szájüreg-revíziójáról. 

Érdekes módon a különösen csekély számú madárból (papagájból) származó légúti 

minták nagyobb arányban tűnnek valódi, a klinikummal korreláló pozitív eredménynek. 

Más állatcsoportról a szerző nem beszél, mert azokból légúti minta alig érkezett 

laboratóriumába. 

Minden tárgyalt esetben felvázolja a pozitív leletek alapján a reális antibiotikum-

kezelési alternatívákat. 

A szerző a Laboratórium honlapján keresztül (www.duobakt.hu) szívesen bocsájtja az 

előadást az érdeklődők rendelkezésére. 

 

http://www.duobakt.hu/
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TUMORS AND INFLAMMATORY DISEASES OF THE HUMAN LUNG 
Even, the most common malignant tumor is the lung cancer among male as well as in female. Increasing tendency of lung 
cancer seems to be stopped in Hungary. Effectiveness of management for lung cancer depends on stage and partially on 
histology of discovered disease. The only successful treatment for cure remains surgery. The average 5-year survival rate 
after resection of lung cancer is from 20% up to 70% of cases. Results were improved in the last decade based on new 
regimens of mainly molecular related chemotherapy. Nowadays very important policy is the prevention to reduce the 
incidence of lung cancer. Nicotin (~80%) is the most important factor in induction of lung cancer. Thereby the first step is to 
suppress smoking habits. Lung is a frequent target developing secondary malignant nodules. In well defined cases surgery 
has a valuable role to remove metastatic deposits especially from breast, colorectal, renal, head-neck tumors. Briefly we 
have to emphasize that in selected cases patients with infectious diseases of the chest should undergo surgical intervention 
to manage pleural empyema, tuberculosis (decreasing cases for surgery), other cases as fungal diseases (aspergilloma), 
lung abscess or mediastinitis. 

 

A tüdőrák világszerte a leggyakoribb rosszindulatú daganatos megbetegedés, ma már 

nemcsak a férfiak, hanem sok civilizált országban a nők között is. A statisztikai adatok 

alapján hazánkban az éves incidencia 8-10 ezerre tehető, amely az elmúlt néhány évben 

stagnálni látszik. Sajnos a gyógyítás kardinális pontja, a korai felfedezés, ami a gyógyítás 

eredményességének kulcskérdése, egyre rosszabb adatokat mutat. Ma már nem tartjuk 

elegendőnek az egyszerű röntgenszűrést (bár ma jobb még nincs), jóllehet az ezzel, nagyrészt 

panaszmentesen kiemelt esetek száma az elmúlt 30 évben 40-45%-ról 30% alá esett vissza. 

Ma is még az egyetlen esély a gyógyulásra a korai, onkológiailag komplett műtét, amely ma a 

betegek csak közel 25%-ban végezhető el. Talán az Egészségügyi Kormányzat nem szünteti 

meg az ernyőképszűrések lehetőségét, és ha mindezt digitális gépekkel végeznénk, akkor a 

reszekciós rátát ismét 30% fölé lehetne emelni. Addig, amíg az ún. akcelerált CT szűrés a 

biztató kísérletek után rutinná nem válhat, nem szabadna lemondanunk, a különösen 

veszélyeztetett 50-70 éves korosztály rendszeres radiológiai ellenőrzéséről! A korai felfedezés 

mellett napjaink meghatározó egészségpolitikai feladata a megelőzés. A tüdőrák esetében 

megkérdőjelezhetetlen a nikotin kóroki szerepe. Világszerte ismert az antinikotinista 

kampány, amely nemcsak a tüdőrák megelőzésében, hanem egyéb daganat és a 

cardiovascularis betegségek vonatkozásában is meghatározó eredmény. A tüdőrák sebészi 

kezelésének eredményességét a műtétre kerülő esetek stádiuma és szövettani típusa 

befolyásolja (nem kissejtes – kissejtes). Természetesen a legkoraibb stádiumú tüdőrákos 

betegek műtétje után várható a legkedvezőbb gyógyulási esély („0”-I. stádium), amely akár 

70% feletti öt éves túlélést is jelenthet. Ugyanakkor a II-III. stádiumban is jelentős szerepe 

van a sebészi beavatkozásnak (reszekciónak), mert a beteg kezelési algoritmusát egy komplex 

onkológiai protokollba kell és lehet illeszteni. Ez azt jelenti, hogy van amikor már a beteget 

egy onkológiai előkezeléssel (elsősorban kemoterápia, de akár radioterápiával kombinálva) 

úgymond előkészítjük, és onkológiailag alkalmassá tesszük az eredményes műtétre, és akár 

szükség esetén ez az onkológiai kezelés a műtét után, a végleges patológiai lelet birtokában 

folytatható is. Így kezelhetőek azok a tüdőrákos betegek, akiknek a folyamata vagy direkt 

módon már átlépte a tüdőhatárt (környezetére, pl. mellkasfalra terjed), vagy leggyakrabban a 

nyirokláncon keresztül a mellkasi nyirokcsomókba már áttétet képezett. Természetesen ez az 

onkológiai protokoll csak szelektált esetekben és a komplex kezelésbe illeszthetően lehet 

mailto:csekeo@koranyi.hu
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eredményes, és akár 30% vagy kedvezőbb öt éves túlélést eredményezhet. Az elmúlt két 

évtizedben egyre eredményesebben kezelhetőek azok a tüdőrákos betegek is, akiknél a 

tüdőrák mellett egyéb szervi áttét is megjelenik, akár szinkron, akár metakron formában. 

Természetesen ezekben a szelektált esetekben is a komplett sebészi beavatkozás a 

meghatározó. Bár legfontosabb epizód, de mindenképpen egy ún. multimodális (komplex) 

onkológiai kezelésbe illesztve lehet csak eredményes és sikeres (soliter agyi, vese, egyéb 

tüdő, esetleg májáttét).  

Külön kell megfogalmazni az ún. kissejtes tüdőrák kezelésének módját. Erre a típusú 

tüdődaganatra az jellemző, hogy akár már a kis tumor is, a nyirokrendszeren és a véráramon 

(haematogen) távoli propagációt, áttétképződést okoz. Emiatt nem egy nihilista nemzetközi 

álláspont alakult ki, hanem az alapos kivizsgálási protokollt hangsúlyozzuk, hogy a teljes test 

átvizsgálása (staging) után állítjuk fel a tumor stádiumot, és határozzuk meg az onkológiai 

kezelés algoritmusát. Ma csak azokban az esetekben szabad és érdemes a sebészi kezelést a 

komplex onkológiai kezelésbe illeszteni, ahol a daganat a tüdő kiindulási helyére 

lokalizálódik. Ugyanakkor azt is szükséges hangsúlyozni, hogy a kissejtes tüdőrák nagyrészt 

kemoszenzitív daganat, így ma már újabb drogok birtokában sokszor inoperábilis esetekben is 

több éves túlélés érhető el.  

A nem túl kedvező eredménnyel kezelhető, gyógyítható tüdőrák jövőbeni kilátásaiban 

az alábbi változások jelenthetnek javulást és előre lépést: a szűrés és korai felfedezés javítása, 

a komplex kezelés onko-teamekben történő meghatározása, további biomarkerek felkutatása, 

új kezelési protokollok (új gyógyszerek, gén és molekuláris alapokra épített, személyre 

adaptált kezelés), megelőzés (nikotin, táplálkozás, környezet, felvilágosítás). 

A tüdő másodlagos daganatai bár jóval kisebb, de nem elhanyagolandó feladatot 

jelentenek. Ez az onkológiai gondolkodás a ‘80-as évektől került a tüdő onkológiai kezelési 

protokolljába, és ma már a sebészi lehetőségek kiterjesztésével sok beteg gyógyulását lehet 

elérni, illetve életét meghosszabbítani. Ha a válogatás onkológiai kritériumának megfelelnek a 

betegek, akkor a sebészi kezelés eredményesen integrálható egy komplex onkológiai 

terápiába. Különösen eredményesen operálhatóak az emlő, colorectalis, vese-urogenitális és 

fej-nyak tumorok elsősorban szoliter tüdőáttétei. Sőt, bizonyos esetekben a re-

metasztazektomiáknak is lehet létjogosultsága. Természetesen az egyéb onkológiai kezeléssel 

kiegészítve átlag 50%-hoz közeli öt éves gyógyulási esély érhető el. Ma már a sebészi 

eltávolításba eredményesen involválható a minimálisan invazív technika.  

A tüdő-mellkas gyulladásos betegségeinek kezelése még napjainkban is kihívást 

jelentenek a tüdőgyógyász, mellkassebész számára. A pleura (mellhártya) űr gyulladásos 

exsudatummal (váladék) járó folyamata miatt sokszor nem elegendő a drenázs és az 

exsudatum kiürítése, hanem különböző sebészi beavatkozást is igénybe kell venni. A tüdő 

tbc-t ma gyógyszeresen sikerrel gyógyítják, és csak ritkán szükséges valamilyen sebészi 

beavatkozás, de alkalmanként ennek széles technikai arzenálját alkalmazni kell. Egyéb 

gyulladásos, infekciózus tüdőfolyamatok közül leggyakrabban a tüdőtályog, illetve 

valamilyen a tüdő preformált üreges elváltozásában kialakuló, elsősorban gombás 

megbetegedés (aspergilloma) szanálása miatt lehet indokolt sebészi beavatkozás. Napjaink 

rettegett és egyre gyakoribb gyulladásos szövődménye a mediastinitis. Akár 50-60%-os 

mortalitással járhat. Kezelésében a leginkább száj-nyak felől terjedő folyamat széles sebészi 

feltárása és agresszív kezelése adhat csak esélyt a gyógyulásra. 
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RESPIRATORY DISORDERS IN REPTILES 
Anatomy of reptiles helps the development of respiratory diseases. Nasal cavity is short and simple. Infectious agents can 
easily reach the lower respiratory tract. Trachea is narrow compared to mammals. Lungs are sack-like, and air sacks can be 
found in several species. Anatomy of the lungs promotes the build up of mucus, and mucus can block the narrow trachea, 
causing life threatening consequences. 

 

A hüllők anatómiája különösen kedvez a légzőszervi betegségek kialakulásának. Az orrjárat 

rövid és egyszerű felépítésű. A kórokozók a környezetből könnyen jutnak a mélyebb 

légutakig. A légcső a melegvérű állatokhoz képest szűk. A tüdő zsákszerű felépítésű, sok 

esetben a hátulsó részén légzsákokban folytatódik. A tüdő felépítése kedvez a váladék 

felhalmozódásának, a kiürülő váladék könnyen elzárja a szűk légcsövet, nemegyszer fatális 

szövődmények kialakulásához vezetve. 

A légzőszervi betegségek előfordulása az egyes hüllőcsoportokban nagyon eltérő. A 

szárazföldi teknősökben gyakoriak a felső légúti betegségek, de a tüdőgyulladás sem ritka. 

Vízi életmódú teknősökben a tüdőgyulladás az egyik leggyakoribb diagnosztizált betegség. A 

kígyókban is gyakoriak a légzőszervi betegségek, nem ritkán a szájüreg betegségével együtt. 

Gyíkok légzőszervi betegségei meglehetősen ritkák, kivéve a szakállas agámákat (Pogona 

vitticeps), ahol a tüdőgyulladás gyakori, és sokszor elhullással járó betegség. 

Az előadás első részében a gyakrabban előforduló kórokokkal, második részében a 

megelőzéssel, a diagnózissal és a gyógykezeléssel foglalkozom. 

Vírusok okozta betegségek 

Herpesvirus 

Európai szárazföldi teknősök (természetes élőhelyükön a fertőzés ismeretlen, fogságban 

tartott populációban a nem adaptálódott vírus jutott be új fajokba) 

- magzárványok 

- felső légúti megbetegedés 

- fekélyes, elhalásos stomatitis 

- gastrointestinalis elváltozások 

- CNS tünetek (fejoldaltartás, körmozgás) 

- másodlagos fertőzések 

- terjedés: közvetlen érintkezés, mortalitás 60-100% 

- kórjelzés: PCR 

- elkülönítő kórjelzés: teknősök felső légúti betegsége (URTD, upper respiratory tract 

disease) 

- gyógykezelés: tüneti kezelés, szisztémás antibiotikum, aciklovir 80 mg/kg p.os 72h 
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Paramyxovirus 

- kígyók (pitonok, boák) 

- citoplazma- és magzárványok 

- Ophionyssus atkák vektorok lehetnek 

- gyakran tünetmentes 

- légzőszervi tünetek: orrfolyás, dyspnoe, sajtos-törmelékes váladék a szájüregben 

- központi idegrendszeri tünetek 

- másodlagos fertőzések 

- mortalitás 10-25% 

- kórjelzés: plazma antitestek (savópárok), PCR 

- kezelés: tüneti 

- eddig eredménytelen vakcina kísérletek 

Baktériumok okozta megbetegedések 

Leggyakrabban Gram-negatív baktériumok, mindegyikük fakultatív patogén 

Salmonella, Pseudomonas, Aeromonas, Serratia, Providencia, Escherichia, Klebsiella, 

Mycobacterium spp., anaerob baktériumok 

 

Szárazföldi teknősök felső légúti betegsége (URTD, upper respiratory tract disease) 

- Mycoplasma sp. 

- Testudo hermanni, T. horsfieldi: tünetmentes hordozás 

- Testudo graeca (sensu lato), trópusi szárazföldi teknősök: savós orrfolyás, jó általános 

állapot 

- fertőződés: közvetlen kontaktus 

- diagnózis: tünetek, tenyésztés, PCR 

- kezelés: pl. enrofloxacin, tüneti kezelés 

- tüneti gyógyulás, hordozó marad 

Paraziták okozta betegségek 

- kígyókban előfordul 

- Rhabdias sp., Pentastomida-k (ritka) 

- kórjelzés: tünetek (ha vannak), bélsárvizsgálat, szájüregi-garat tampon, trachealavage 

- gyógykezelés: fenbendazol 50-100 mg/kg p.os 2 hét 3×,  

ivermektin 0,2-1 mg/kg s.c. 2 hét 3× 

Tüdőgyulladás, pneumonia 

Hajlamosító tényezők 

- optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet (POTZ, preferred optimal temperature zone) 

- nem megfelelő páratartalom 

- A-hipovitaminózis (légzőhám metaplázia) 

- rossz higiénés körülmények, ektoparaziták (Aeromonas vektorai lehetnek) 

Tünetek 

- dyspnoe, (nyitott szájjal lélegzik, kinyújtott nyak, nyitott száj) 

- orrfolyás 

- teknősök féloldalasan úsznak 
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Kórjelzés 

- tünetek 

- teknősök: vízbe merítés (szárazföldieket is) 

- RTG dorsoventeralis, craniocaudalis (lehetőleg vízszintes sugárirány) 

- trachea-lavage, tüdő-lavage (citológia, tenyésztés) 

- endoszkópia (teknősöknél páncélon keresztül) 

Gyógykezelés 

- baktériumellenes kezelés: pl. enrofloxacin 10-20 mg/kg s.c. 48 h, lehetőleg célzott 

kezelés rezisztenciavizsgálat alapján 

- nebulizáció: nyálkaoldók (acetilcisztein), antibiotikum 

- hőmérséklet emelése (felső határ közelébe) 

- tüneti kezelés: folyadékterápia, óvatos táplálás, A-vitamin 
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ÉDESVÍZI DÍSZHALAK KOPOLTYÚIT ÉRINTŐ GYAKORIBB 
BETEGSÉGEK ÉS AZOK DIAGNOSZTIZÁLÁSA 

Márkus Bálint 
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allatorvos@gmail.com 

GILL DISEASES OF PET FISHES – DIAGNOSTIC AND FREQUENT FINDINGS 
After a short description of the anatomic basics, the author presents the situations when examination of pet fish’s gill is 
needed. Ways of the gill-investigation of individuals dead or alive will be presented from a practical point of view, then the 
most frequent findings will be shown. 

 

Anatómia és bevezető 

A kopoltyú a halak elsődleges légzőszerve. Ez az O2 – CO2 anyagcsere fő helyszíne, de 

lényeges különbség a magasabbrendű gerincesekhez képest, hogy komoly szerepe van a 

kiválasztásban is, ugyanis itt távozik a fehérje-anyagcsere végterméke, az ammónia is a 

szervezetből. A kopoltyúk a kopoltyúüregben foglalnak helyet, a kopoltyúfedők alatt. A 

legtöbb csontos halnak a két oldalon 4-4 kopoltyúíve van. A kopoltyúíveken helyeződnek két 

sorban az elsődleges kopoltyúlemezek, melyeken a másodlagos kopoltyúlemezek találhatóak 

nagy számban. Ez utóbbiakon zajlik a tényleges gázcsere. 

A belégzés a száj kinyitásával kezdődik, a hal vizet szippant a szájába, melyet a 

szájüregből a szájnyílás zárása után a kopoltyúüregbe nyom. Ott létrejön a gázcsere, majd a 

víz a kopoltyúfedő megemelése után a kopoltyúnyíláson át kiáramlik. 

 

 
1. ábra. A halak kopoltyújának alapvető felépítése. 
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A kopoltyúk vizsgálatának indikációi 

A kopoltyúk vizsgálatát minden esetben el kell végezni, ha a hal vagy az állomány egy része 

„pipál”, azaz úgy próbál többletoxigénhez jutni, hogy a víz mellé a felszínről levegőt is beszív a 

szájába. Ez egyértelmű oxigénhiányt jelent, mely sokszor a kopoltyú különböző okokra 

visszavezethető károsodása miatt áll elő, de természetesen más tényezők is előidézhetik.  

Fontos azonban megjegyezni, hogy a kopoltyúk vizsgálata minden esetben részét kell 

képezze a rutin diagnosztikai lépéseknek mind élő, mind elhullott halak esetében. 

A kopoltyúk vizsgálatának menete  

A mindennapi diagnosztikában a kopoltyúk az egyszerű megtekintésen túl leginkább nedves 

kompressziós készítményként vizsgálhatóak fénymikroszkóppal. Ehhez a kopoltyú egy darabját, 

vagy a hal méretétől függően egy-több egész kopoltyúívet ráhelyezünk tárgylemezre, cseppentünk 

hozzá pár csepp vizet, majd fedőlemezzel összelapítjuk a mintát. A mikroszkópos vizsgálatot 

célszerű azonnal megkezdeni, mivel a fedőlemez alatt hamar elfogy az oxigén, ami az egysejtű 

élősködők fulladásához vezet, mely főleg gyakorlatlan vizsgálónál a diagnosztika 

eredményességének hátrányára lehet. A natív vizsgálat után a készítményt szárítás és festés után 

(Gram- vagy panoptikus gyorsfestés) is vizsgálhatjuk szükség esetén, de fontos megemlíteni, 

hogy ezt nem lehet a kórszövettan alternatívájaként használni. 

Elhullott egyedekből célszerű minél több mintát venni úgy, hogy a preparátumban a 

kopoltyúívek ne fedjék egymást. Nagyméretű halak tetemeiből a kopoltyúívekből metszünk ki 

kisebb darabokat. Élő állatokból biopsziás mintát vehetünk, különösebb kockázat nélkül. Ehhez 

az állatot kiemeljük a vízből, és biztonságosan rögzítjük. A művelethez előkészített olló lapjával, 

vagy az egyik ujjunkkal megemeljük a kopoltyúfedőt, majd egy könnyen hozzáférhető helyen 

lemetszünk egy apró darabot a kopoltyúív hátsó részén helyeződő lemezekből.  

Gyakori elváltozások  

Az előadás időtartama nem teszi lehetővé a fellelhető elváltozások tételes és teljes körű 

ismertetését, a leggyakoribbakra koncentrál, és azok felismerését igyekszik elősegíteni. 

A natív mikroszkópos vizsgálat során elsősorban különböző parazitikus életmódot folytató 

egysejtűekkel, vagy férgekkel (ritkábban ízeltlábúakkal) találkozhatunk, melyek lehetnek obligát 

vagy fakultatív patogén élősködők. Előzőek közül említésre méltóak a különböző kopoltyúféreg 

(Dactylogyrus spp.) és hámféreg fajok (Gyrodactilus spp.), illetve a darakór csillós egysejtűje 

(Ichthyophthirius multifiliis). Utóbbiakat főképp csillós vagy ostoros egysejtűek képviselik, 

melyek a normál vízi fauna részét képezik (Chilodonella spp., Trichodina spp., Tetrahymena 

spp.) és nagy mennyiségben csak akkor tudnak a hal kopoltyúin vagy testfelületén elszaporodni, 

ha az életkörülmények nem optimálisak a hal szempontjából. Ezek nem csak élő halon 

fordulhatnak elő, hanem hullajelenségként is számíthatunk a jelenlétükre úgy, hogy kórtani 

szerepük az adott esetben nem volt.  

Natív mikroszkópos vizsgálattal csak nehezen, de fáziskontraszt technika alkalmazásával 

jóval könnyebben lehet megfigyelni a különböző baktériumokat a kopoltyúívek felszínén. Ezek 

számából és aktivitásából lehet következtetni szerepükre némi tapasztalattal, de természetesen 

igazi bizonyító ereje csak korrekt módon elvégzett mikrobiológiai vizsgálatoknak van. A 

különböző baktériumok közül külön említésre méltóak a Mycobacterium fajok, melyeknek a test 

számos más pontján előidézett és jellegzetes gümőire a kopoltyúkon és azok környékén is 

számíthatunk. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem a vizsgálat során, hogy a kopoltyú komoly 

károsodása bekövetkezhet pusztán az élőhely vízkémiai jellemzőinek eltérése miatt is. Ezek közül 

leggyakrabban a nitrogén anyagcsere bomlástermékei okozzák a gondot. Ezek felderítésében 

sokat segítenek a vízkémiai paraméterek ellenőrzésére gyártott gyorstesztek. 
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2. ábra. Súlyos mértékben károsodott kopoltyú. Az elsődleges kopoltyúlemezről hiányoznak a 

másodlagos lemezek (vastag nyíl), ami több kóros folyamat tünete is lehet.  

Az ábrán látható ép terület is (vékony nyíl). 

 

 

3. ábra. Kopoltyúféreg metacerkáriái díszhal kopolyújában.  

A kép súlyos fokú fertőzöttségnek felel meg. 
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4. ábra. Kifejlett kopoltyúféreg. Jól látható a hátsó testfélen a hámférgektől való  

elkülönítést segítő négy „szemfolt”. 

 

 

5. ábra. Kifejlett hámféreg. 
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6. ábra. Fakultatív patogén élősködő Chilodonella faj egyede fáziskontraszt felvételen. 

 

 

7. ábra. Darakór csillós egysejtűjének különböző fejlődési alakjai. 

Egyéb vizsgálati lehetőségek  

Az eddig említetteken kívül mikrobiológiai tenyésztéses, kórszövettani és elektronmikroszkópos 

vizsgálatokra lehet szükség a diagnózis felállításához. Hátránya ezeknek a költségeken túl, hogy 

több nap után van csak meg az eredményük, ami a legtöbb esetben nem megengedhető.  
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GASPING POND FISHES 
One of the most common cause of the death of fish in the garden ponds is the suffocation due to relative or absolute 
hypoxia. Together with such rare conditions as methemoglobinemia, hemolysis or cyanide intoxication, the most frequent 
causative is the lack of dissolved oxigen or the heavy damage of the respiratory organs (gills, skin). 
The nitrit poisoning leads to methemoglobinemia (Fe+++), and the source of the toxical nitrit can be the intestinal content, too. 
Hemolysis is caused by non-professional treatment with Cu++ salts and kelates, when they are applicated against algae. 
Other consequences of this „treatment” are the hepatosis and kidney hyalinosis. 
Tissue demages of the respiratory organs (epithelial, endothelial layer or both) lead to hypoxemia. The epithelium after being 
damaged is a barrier for the diffusion of oxygen, like the lesions of the endothelial layer of the capillaries. Beside tissue 
lesions also the circulatory disturbances (gas-, fat-, fungal embolism) can cause severe hypoxemia. 
Even if the tissues are morphologically and physiologically proper a thick mucus on the surface can inhibit the rush diffusion 
of the oxygen molecules. In this case the common 1-3 μm diffusion distance (epithel cell + basale membrane + endothel) can 
increase up to 1-2 mm (mucus + epithel cell + basale membrane + endothel). In the presentation causatives (viral, bacterial, 
fungal, parasites) will be demonstrated as mucus production forcing factors. 

 

A kerti tavak halainak egyik leggyakoribb elhullási oka a fulladás, ami kialakulhat abszolút és 

relatív oxigénhiány miatt is. Eltekintve az olyan ritka mérgezésektől, amikor az oxigénszállítás 

(methaemoglobinaemia, hemolysis), vagy szöveti hasznosulás (CN
-
) szenved zavart a leggyakoribb 

okok a vízben oldott oxigén hiánya, illetve a légzőszervek (kopoltyú, bőr) károsodása. 

A vízben felhalmozódó nitrát-nitrit redox-rendszer molekulái okozhatnak a halakban 

methaemoglobinaemiát (Fe
+++

), de a nitrit származhat az emésztőrendszerből is. A védekezés ez 

ellen a tavak aerob-anaerob szűrésének optimalizálása, mivel a kereskedelmi forgalomban kapható 

szűrők messze elégtelenek a nitrogénforgalom szabályozásának szempontjából. A hemolysis, mint 

hypoxia ok, akkor jön számításba, amikor laikusok Cu
++

 alapú „gyógyszerekkel” vagy algaölő 

szerekkel kínozzák a tavihalakat, és a vörösvérsejtek szétesnek. A kioldódó hemoglobin alkalmatlan 

az oxigén szállítására, de más bajokat is okoz (hepatosis, vesehyalinosis). 

A légzési elégtelenség alapesete a légzőszervek szöveti károsodása, ami érintheti a 

fedőhámot és a véredényeket, illetve esetenként mindkettőt. A hám (kopoltyún egyrétegű laphám, 

bőr esetében többrétegű el nem szarusodó hám) sejtjeinek regresszív elváltozásai vagy legdurvább 

esetben léziója alkalmatlanná teszi az érintett felületet az oxigén diffúziójára. A hydropikusan 

elfajult, esetleg hyalinizálódó vagy pigmenteket felhalmozó laphámsejtek áthatolhatatlan barriert 

jelentenek az oxigén diffúzióban. A kiterjedten elhalt hám pedig nemcsak a légzés szempontjából 

elégtelen. Más esetben hámburjánzás indul meg a légzőredők alapjából, elfedve mindkét oldalról 

a légzésre alkalmas felületeket. Ugyancsak hypoxaemiára vezetnek az erek és alaphártya 

elváltozásai. A keringés morfológiai elváltozásai mellett a vérerekben kialakuló embólia (lég-, 

zsír-, gombahypha stb.) is fuldokláshoz vezethetnek. 

Gyakoriak azok az esetek is, amikor a légzőszövetek (hám és keringés) még morfológiailag 

és élettanilag épek, de a légzőfelületek nyálkával és/vagy kórokozóval fedettek. Ilyenkor a 

kopoltyú esetében megszokott 1-3 μm diffúziós fázis (hámsejt + alaphártya + endothel) akár 

milliméteresre is szélesedik (nyálka + hámsejt + alaphártya + endothel). A bőrlégzést a 

nyálkaképződés szintén hátráltatja, de nem annyira, mint a kopoltyúlégzést. Az előadásban 

ismertetésre kerülnek azok a kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák és paraziták), amelyek a 

kopoltyú- és bőrlégzést károsítják. 
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INCLUSION BODY DISEASE (IBD) AND ARENAVIRUS INFECTION IN A BOA CONSTRICTOR IN 
HUNGARY 
A carcass of a 3 years old female Boa constrictor was delivered for virological examination to our institute. Based on the 
course of disease inclusion body disease (IBD) was presumed and later confirmed by histopathological examination. IBD is a 
common fatal disease of members of the family Boidae and Pythonidae causing serious problems for exotic animal keepers 
all over the world. Until recently the etiological agent was unknown, but a metagenomic study of snakes with confirmed IBD 
has revealed arenavirus-related viruses as possible candidates of the disease. For detection of arenaviruses RNA was 
extracted from liver and kidney specimens of the snake and a specific polymerase chain reaction was performed targeting a 
portion of the S segment of the genome. Sequencing and analysing the obtained amplicons confirmed the arenaviral 
infection. 

 

A „sejtzárványos betegség” (inclusion body disease, IBD) több évtizede ismert – a Boidae és 

Pythonidae család tagjait érintő, elhullással járó – betegség. Nevét a fertőzött állatok 

különböző szerveiben fénymikroszkópos vizsgálat során megfigyelt eosinophil vagy 

amphophil citoplazma zárványokról kapta. Mivel a betegség gyógyíthatatlan, és megelőzésére 

vakcina sem áll rendelkezésünkre, jelenleg is nagy veszteségeket okoz a hüllő 

állományokban. A betegség kialakulását gyakran több hónapos-éves tünetmentes periódus 

előzheti meg. Boafélék esetében leggyakrabban regurgitáció és idegrendszeri tünetek 

figyelhetőek meg, de a másodlagos fertőzések miatt a kialakult kórkép igen változatos lehet. 

A legújabb kutatási eredmények alapján feltételezhető, hogy a betegséget az emlős 

arenavírusokkal, valamint a filovírusokkal rokonságot mutató vírusok okozzák. Bár a 

betegség Magyarországon is jelen van, leírására mindeddig nem került sor. 

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézetébe egy 3 éves 

nőstény vörösfarkú boát (Boa constrictor) hoztak virológiai vizsgálat céljából. A boa 

elhullását megelőzően hónapokon keresztül csak ritkán fogadta el a táplálékot, lesoványodott, 

az orrnyílásaiból váladék ürült, szájüregében bőséges nyálkás váladék volt megfigyelhető, 

gyakran vedlett. A vele együtt tartott hím boa korábban szintén elpusztult. Az 

enrofloxacinnal, amoxycillinnel, majd ceftiofurral végzett antibiotikum kúrák csak átmeneti 

javulást hoztak a kígyó állapotában.  

A kórbonctani és kórszövettani vizsgálat során félheveny gócos, interstitiális, 

mononukleáris sejtes vese-, máj-, gyomor- és bélgyulladást állapítottunk meg. A 

vesetubulusok hámsejtjeiben, valamint a hepatocytákban amphophil citoplazma zárványokat 

detektáltunk. A boncolás során a tetem egyes szerveiből (a májból és a veséből) kis 

darabkákat fagyasztottunk le későbbi virológiai vizsgálatok céljából. A szervdarabkákból 

RNS-t vontunk ki Trizol reagens segítségével. Az arenavírusok kimutatásához random 
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hexamer segítségével végzett reverz transzkripció után már korábban leírt specifikus primerek 

segítségével PCR-t (polimeráz láncreakció) végeztünk, mely a kígyó arenavírus genom S 

szegmensének egy rövid szakaszát erősíti fel. A PCR során kapott termékeket szekvenáltuk és 

elemeztük. 

A szekvenálás során nyert adatok elemzése megerősítette az arenavírus fertőzöttség 

gyanúját. Az új szekvenciák bioinformatikai feldolgozása során a National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) homológia kereső programja (http://blast.ncbi.nlm.nih. 

gov/Blast.cgi) a legnagyobb hasonlóságot a génbankban található Golden Gate és CAS 

vírusokkal mutatta.  

Bár az eddigi megfigyelések arra utalnak, hogy arenavírusok állhatnak az IBD 

hátterében, a pontos összefüggés a fertőzöttség és a betegség kialakulása között még koránt 

sem tisztázott. A jövőben további IBD pozitív és negatív minták feldolgozását, a kimutatott 

vírusok teljes genomjának szekvenálását, és érzékenyebb diagnosztikai rendszerek 

kifejlesztését tervezzük.  
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DEATH OF A CUVIER’S DWARF CAIMAN (PALEOSUCHUS PALPEBROSUS) DUE TO 
CIRRHOSIS OF LIVER 
The majority of diseases of captive caimans is due to housing and feeding mistakes. Unsuitable housing conditions as well 
as presence of numerous visitors represent an even more pronounced risk for animals kept in zoological gardens.  
On 15th of January 2013 the keepers reported lack of appetite in our younger caiman. 
The results of conducted blood analysis and x-ray examination pointed to the necessity of a surgical intervention. 
Enterectomy was performed and the healthy part of the small intestine was connected to the large intestine 
(enteroanastomosis terminalis). Following the opening of the stomach we removed two 2 cm grawels and two coins. The 
animal died 3-4 hours after the intervention. 
The autopsy revealed the presence of intoxication, cirrhosis of liver, chronic enteritis and croupous pneumonia. 

 

Bevezetés 

Fogságban tartott kajmánok betegségeinek nagy hányada tartási és takarmányozási hibákra 

vezethető vissza. Állatkertekben a nem megfelelő tartási körülmények még hatványozottabb 

veszélyt jelentenek az állatok számára (évi sok ezer látogató közelsége, lehetséges direkt 

kapcsolata az állattal). 

Állatkertünkben a kajmánokat madártávlatból szemlélő látogatók (sülyesztett 

medencéjük és kifutójuk van) nagy előszeretettel célozzák és dobálják meg aprópénzzel – így 

próbálják mozgásra kényszeríteni őket. Az aprópénzek és az idegen tárgyak ott maradnak a 

medence alján, amik az etetések alkalmával ráragadhatnak a halra, a húsra, és így könnyen az 

állatok emésztőrendszerébe kerülhetnek. Ez történt a mi esetünkben is. 

Tünetek, diagnosztika 

2013. január 15-én az állatgondozók étvágytalanságot jelentettek a fiatabbik, kisebbik 

kajmánunknál. Az állat már több hete nem fogadott el semmilyen táplálékot, nem reagált az 

etetésekre, keveset mozgott, kedvetlen volt. A többszöri vitaminos kezelés (B-vitamin inj., 

Catosal inj.) mellett sem kezdett el enni a kajmán. Vérvétel és röntgenvizsgálat következett, 

mely utóbbi eredménye egyértelműen sebészi beavatkozást indokolt. 

A hüllők esetében is a laboratóriumi vizsgálatok közül az egyik legfontosabb módszer a 

vérvizsgálat. Vérvétel helye a kajmánoknál a nyakszirti vénás öböl. A hüllők vérének 

biokémiai vizsgálata a gyakorlatban jobban elterjedt, főleg a máj- és a vesefunkció, illetve a 

kálcium anyagcsere elbírálása a fő cél a vérvizsgálatoknál. 

A biokémiai vizsgálatok során mért paraméterek esetünkben: AST 316 U/l, LDH 956 

U/l, CK 904 U/l, ALT 36 U/l,  húgysav 187 µmol/ l, K 14,2 mmol/l, Na 139 mmol/l, 

összkálcium 0,78 mmol/l, ionizált kálcium 0,10 mmol/l, P 1,26 mmol/l, glükóz 6,27 mmol/l. 

Az eredmények alapján májproblémákra is gondolnunk kell. 
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Műtét 

Az 5,4 kg testtömegű kajmán altatása 0,4 mg ketamin és 0,7 mg metedomidin 

kombinációjával történt. 

A hasüreg felnyitása a test bal oldalán, a bordák mögött (iliolateralis laparotomia) 

történt. A hashártyán és a vékonybél nagy szakaszán a zsírszövet elhalása volt látható. A 

vékonybél fala megvastagodott, lumene több helyen összenőtt – ileust okozva ezzel. 

Műtéti úton bélcsonkítást (enterectomia) végeztünk, és az egészséges vékonybélt a 

vastagbéllel (enteroanastomosis terminalis) kötöttük össze. 

A gyomor megnyitása után két darab, kb. 2 cm átmérőjű kavicsot és 2 db dínár 

nagyságú pénzérmét távolítottunk el. A különböző rétegeket polyglactine (Surgicryl 910), 

polyglicolic acid (Surgicryl PGA) és Daclon nylon fonállal varrtuk. 

A máj a hasüreg jobb oldali elhelyezkedése miatt a műtét alatt nem volt látható (a 

laboredményekkel a műtét ideje alatt pedig még nem rendelkeztünk). 

A kajmánt meleg helyre tettük, bár végig a műtét alatt is melegítettük a testét. Az állat a 

következő egy órán belül felébredt, és a szállító láda melegebb részébe húzódott. Ezt 

követően a délutáni órákban, a műtét után kb. 3-4 óra múlva elpusztult. 

Kórbonctan 

A hasüreget megnyitva ellenőriztük, hogy belső vérzés nem történt (a műtéti varratok épek 

voltak). 

Kóros elváltozások az alábbiak voltak: a máj megnagyobbodott, erősen tömött 

tapintatú, felülete sima, szélei lekerekedtek. Színe sárga és fehéres foltok tarkítják. A foltok 

kb. 5-7 cm átmérőjűek, és a metszéslapon a máj állományába nyomulnak be (hypertrophiás 

cirrhosis). A vékonybél egy szakaszán a nyálkahártya duzzadt, megvastagodott, rajta 

krémszerű, nyúlós nyálka található (enteritis catarrhalis chronica). A zsírszövet a hashártyán 

sötét sárga színű, morzsalékony, sajtos konzisztenciájú (necrosis caseosa). A tüdő sötétszürke 

színű, májszerű tapintatú, metszéslapjáról sötét barnásfekete váladék nyerhető (pneumonia 

cruposa). A többi belső szerven szabad szemmel kóros elváltozás nem volt látható. 

Kórszövettan 

Kórszövettani vizsgálattal heveny szeptikus májgyulladás, valamint a tüdőszövetekben 

kiterjedt elhalással és granulóma-képződéssel járó folyamatok voltak kimutathatóak. 

Összefoglalás 

A kajmán a gyomorban levő idegen test miatt esett át műtéten. Az elhullás az operáció után 

történt intoxikáció, máj cirrhosis, idült bélgyulladás és a tüdőben kialakult kruppos gyulladás 

miatt történt. 
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ALTERATIONS AND PARASITES OF THE RESPIRATORY TRACT IN WILD ARTIODACTYLES 
In regard of the respiratory system alterations caused by parasites are the commonly observable items in wild artiodactyles. 
Lungworms 

Red deer. Dictyocaulus spp. lungworms are very common in red deer especially in calves 3-6 months of age, and in 
immunosupressed stags during winter. Focal lungworm Varestrongylus sagittatus has a low prevalence. Tissue or brain 
worm E. cervi has a very high prevalence too in calves without clinical symptoms. 
Roe deer. Dictyocaulus spp. are less prevalent than in red deer. V. capreoli in nut-sized foci can be seen in every forest 
roe deer.  
Fallow deer seldom harbor a few specimens of Dictyocaulus spp. 
Mouflon. Focal lungworms are often present in these animals. 
Wild boar. Up to the five species of Metastrongylus may occur in the different populations either living free or in fenced 
area. Piglets of one year of age have the largest worm burdens.  

Nasopharyngeal bot flies (myiasis) 
The red deer has two species – Cephemyia auribarbis and Pharyndomyia picta. First stage larvae live in the back part of 
the nasal cavity, however P. picta L1-s prefer the lower airways: trachea, and bronchi. L2 and L3 develop in both side of 
the pharynx reaching 3-3.5 cm length at maturity.  
Roe deer has the C. stimulator, which is not so common.  
Fallow deer may harbor both species living in red deer but with lower prevalence and intensity. 

Alterations of microbial origin 
Malignant catarrhal fever of sheep origin may occur in Cervidae. Pere David's deer seems to be very susceptible.  
Tuberculosis may occur in captive red deer herds. In wild deer only one case is known in Hungary. In wild boar the 
infection is relatively frequent in the SW part of the country, especially in piglets 6-8 months of age.  
Enzootic pneumonia (mycoplasmosis) is not rare in some fenced wild boar populations. 
Lung mycosis. Two cases was found in roe deer. In one case the whole left side of the lung was seriously affected. 

Unique disorders 
Lung-carcinoma was discovered in a five-years old red deer hind. 
Serious thoracic myiasis on the right side was found in a young piglet caused by a rifle shot.  
A bramble rose twig was found in a mature red deer stag's main bronchial tube. 
In regard of the respiratory system alterations caused by parasites are the commonly observable items in wild 
artiodactyles. 

 

A Magyarországon őshonos (gímszarvas, őz, vaddisznó), valamint honos (dámvad, muflon) 

csülkösvadfajokban egyes paraziták meglehetősen gyakran fordulnak elő a légutakban. A 

fertőző eredetű elváltozások jóval ritkábbak. Nagyszamú vad vizsgálata esetén természetesen 

egyéb elváltozások, rendellenességek is kiderülnek. Tapasztalataimról a fenti sorrendben 

számolok be.  

Parazitózisok  

Fonálférgek 

Valamennyi csülkösvadunkban közönségesek a légutakban élő ún. tüdőférgek. Ezeket 

vadfajok szerint ismertetem.  
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A gímszarvas tüdőférgei 

A nagy tüdőférgek (Dictyocaulus spp.) a hazai gímpopulációkban általánosan elterjedtek, 

közvetlen fejlődésűek. Az utóbbi időben a férgek DNS-tulajdonságai alapján próbálják meg a 

faji identifikációt. E módszerrel a hazai szarvasfélékben legalább három Dictyocaulus faj 

fordul elő (Ács és Sugár unpubl.) 

A férgek prevalenciája és egyedszáma szarvasállományokon belül is igen változatos: 

évente, évszakosan és az állatok ivara, életkora szerint is. Általában 2-10 hónapos borjakban a 

legmagasabbak a fenti értekek, akár 80%-os prevalenciával. Mivel a férgek csak pár hónapig 

élnek, a fiatal állatokból általában eltűnnek egyéves kor körül. A bikák fertőzöttsége is magas 

arányú lehet az őszi-téli immunhiányos időszakban. A férgek rendszerint a főhörgők végén 

találhatók.  

 

 
1. ábra. Szarvas tüdőférgessége. 

 

A gímszarvas gócos tüdőférge (Varestrongylus sagittatus) jóval ritkábban fordul elő (<10% 

prevalencia). A hajszálvékony férgeket csak mikroszkóppal láthatjuk. A környező 

tüdőrészeken beszűrődések alakulnak ki. 

Az ún. kötőszöveti- vagy agyféreg (Elaphostrongylus cervi) a gímszarvas egyik 

leggyakoribb parazitája. Valószínűleg minden borjúban megtelepszik 3-6 hónapos korban. A 

táplálékkal felvett lárvák a béltartalomból a nyirok- és véráramba, ezután az idegek mentén a 

gerinccsatornába és a koponyaüregbe, majd onnan vissza az izmok közötti pólyákhoz 

vándorolnak. Testszerte előfordulhatnak a vázizmok közötti laza kötőszövetben, pólyákban, 

mégis leggyakoribbak a lapocka alatti részekben. A nőstény férgek petéiket a kisebb vénákba 

juttatják. A vénás vérrel a jobb szívfélen át a tüdőszövetbe sodródnak, és ott a hajszálerekben 

elakadnak. Az itt kikelő 1. lárvák a légutakon át a garatba, majd az emésztőtraktuson át a 

szabadba kerülnek. A szabadba jutott lárvák továbbfejlődése csigákban kezdődik. A 

táplálékkal felvett csigákkal fertőződnek a szarvasok. Az első évben kialakuló aktív 

immunitás révén a később felvett lárvák már nem tudnak tovább fejlődni. Hazai 

szarvasféléinkben idegrendszeri tünetek csak kivételesen alakulnak ki, dacára a gyakran 

szabad szemmel is látható elváltozásoknak. Ez a szarvas és az E. cervi féreg hosszútávú 

kölcsönös alkalmazkodásának (koadaptáció, koevolúció) köszönhető. Ezzel szemben juh- és 



54 

 

kecskefélékben a fertőződés gyakran súlyos, irreverzibilis klinikai tünetekben (pl. 

keresztgyengeség, bénulás) nyilvánul meg.  

 

 
2. ábra. Elaphostrongylus cervi gímszarvas koponyaüregében. 

 

Mindhárom féregfaj 1. lárvái kimutathatóak a hullatékból lárvaizolálási, ülepítési eljárással. A 

faji azonosítás alaki tulajdonságaik, méreteik alapján lehetséges. Ez főként azért fontos, mert 

az E. cervi lárvák előfordulása a leggyakoribb, és így a tüdőférgesség diagnózis félrevezető. 

Az antiparazitikumok használata általában eredménytelen, mivel a szerek nem jutnak át 

a vér-agy gáton. 

Az őz tüdőférgessége 

A nagy tüdőférgek őzben korántsem olyan gyakoriak, mint a gímszarvasban, és a féregszám 

is általában kicsi.  

A gócos tüdőférgesség (V. capreoli) erdei őzekben gyakori. Egy-egy tüdőfélben 

rendszerint egy-egy mogyorónyi góc található, többnyire a rekeszi lebeny hátulsó szélén. 

Egyes őzekben a gócok együttes száma 25-30 is lehet.  

A kötőszöveti féreg ritkán fordul elő őzben.  

A dámszarvas tüdőférgessége 

A nagy tüdőférgek néhány példánya egy-egy dámban is előfordulhat, csakúgy, mint a 

kötőszöveti fonálféreg. 

A vaddisznó tüdőférgessége 

A tüdőférgek (Metastrongylus spp.) közönségesek a hazai szabadterületi- és kerti vaddisznó-

állományokban. A legújabb vizsgálatok (Nagy és mtsai, 2012) szerint öt faj is előfordul egyes 

területeken. A férgek lárvái földigiliszták (köztigazdák) elfogyasztásával kerülnek a 

szervezetbe. Gyakran már a 3-4 hetes malacokban is több tucat férget láthatunk a hörgőkben. 
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A féregszám 3-6 hónapos korban a legmagasabb. Egyéves kor körül a süldőkben 

gyógykezelés nélkül is általában néhány tucatra csökken a féregszám, jelezve a hatékony 

immunitás kialakulását. Tapasztalataink szerint e parazitózisnál is kiegyensúlyozott gazda-

parazita kapcsolattal állunk szemben. 

 

 
3. ábra. Vaddisznó tüdőférgessége. 

 

Féregellenes kezelésnek azért sincs sok értelme, mert a fertőződés lehetősége szinte 

mindennapos a komolyabb téli fagyok kivételével. Így a kezelést akár 2-3 hetenként kellene 

ismételgetni. Egyébként szabad területen még az évi egyszeri kezelés is megfontolandó, mivel 

az élelmezés-egészségügyi várakozási idő érvényesítése szinte lehetetlen – a vaddisznó, mint 

tudjuk, egész évben vadászható! 

Bagócslárvák 

Az orr-garatbagócs legyek (Oestridae) lárvái a légutakban fejlődnek kb. 10 hónapon keresztül. 

A gazdát elhagyó érett lárvák a talajon, avarban bebábozódnak. Kikelés, majd párosodás után 

a nőstények felkeresik a gazdaállatokat, egy-egy alkalommal 20-25 lárvát spriccelve az 

orrnyílások-szutyak tájékára. A lárvák hat hónapon át az orrüregben, a rostalemezek tájékán 

tartózkodnak. Ezt követően a hortyogókon át a garatüregbe költöznek. Itt a gyors ütemben 

fejlődő lárvák tucatjai akár diónyi csokrot is képezhetnek, a légzést azonban nem 

akadályozzák. Az első életév folyamán rendszerint kialakul az immunitás, így a következő 

években már csak a lárvák kis hányada tud fejlődni a felső légutakban.  

A gímszarvas orr-garatbagócsossága 

A Cephenemyia auribarbis és a Pharyngomyia picta egyaránt gyakori a hazai 

szarvasállományokban. Első- és másodfüves állatokban több tucat lárva is fejlődhet, sőt 

esetenként száznál is több. Klinikai tünetek általában nincsenek.  

Érdekesség: a P. picta 1. stádiumú lárváinak kedvelt tartózkodási helye az alsó légutak 

– légcső és a nagyobb hörgők – nyálkahártyája. Testhosszuk 2-5 mm között változik a 
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gazdába kerüléstől eltelt időtől függően. Az 5 mm-es hossz elérése után visszavándorolnak az 

orrüregbe. 

 

 
4. ábra. Gímszarvas orr-garatbagócsossága. 

Az őz orr-garatbagócs fertőzöttsége 

Őzben egy faj, a Cephenemyia stimulator élősködik, az egyes őzállományokban igen változó 

gyakorisággal. 

Dámszarvasokban a gímben fejlődő mindkét faj lárvái előfordulhatnak, de ritkán és kis 

egyedszámban.  

 

A szakirodalomban számos fertőző eredetű légúti elváltozásról, megbetegedésről olvashatunk 

a csülkösvad fajoknál. A gyakorlatban azonban sokkal ritkábban fordulnak elő, illetve 

diagnosztizálhatóak, mint az említett parazitózisok. Néhányat azonban meg kell említeni. 

Roncsoló orrhurut 

Két változata ismeretes a kórokozó vírus és annak rezervoárja szerint. Az egyiket a házijuh 

hordozza, és szórja szét elléskor, a másikat pedig a gnú. A rezervoár fajoknál a fertőzöttség 

tünetmentes. Más kérődzők, így egyes szarvasfélék egyedei azonban súlyosan 

megbetegedhetnek. Különösen érzékeny – legalábbis a juh eredetű vírus iránt - a 

dávidszarvas. 

A gümőkór 

A gümőkór előfordulhat bármely hazai vadon élő kérődzőben és a vaddisznóban is.  

A gímszarvas gümőkórja 

Szabad területen élő gímszarvasban egyetlen esetről van tudomásunk. Néhány évvel ezelőtt 

egy fiatal somogyi gímbikában találtunk generalizált gümőkórt. Vadaskerti, illetve fogságban 

tartott szarvasok között azonban ismételten előfordult már tuberkulin-pozitív egyed.  

Az utóbbi években ezekből általában nem a Mycobacterium bovis, hanem a M. caprae 

volt izolálható. 
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A vaddisznó gümőkórja 

Az utóbbi években a Dél-Dunántúl egyes részein jelentős prevalenciával fordult elő a 

gümőkór vaddisznó terítékvizsgálatok alkalmával, különösen az egyévesnél fiatalabb 

állatokban. Elváltozást leggyakrabban az áll alatti nyirokcsomókban lehet észlelni (perorális 

fertőződés). Ezekben az esetekben is a M. caprae volt kimutatható. 

A vaddisznó enzootiás tüdőgyulladása 

Vaddisznós-kertekben előfordul ez a Mycoplasma hyopneumoniae okozta bántalom. Egyes 

szakemberek szerint a tüdőférgesség elősegíti a kórokozó megtelepedését, elszaporodását. 

Saját megfigyeléseim szerint azonban ennek kicsi a valószínűsége. Azon túlmenően, hogy a 

tüdőférgesség előfordulása teljesen általános 

- a tüdőférgek enyhe vagy közepes fertőzöttség esetén a rekeszi lebenyek hátulsó 

részében élnek, ezzel szemben  

- az enzootiás elváltozások rendszerint a csúcs- és a szívlebenyekben találhatóak, vagyis 

a kevésbé szellőző tüdőrészekben. 

Tüdőmikózis 

Sok száz őz vizsgálata során két esetben fordult elő tüdőmikózis. Az egyik esetben – egyéves 

őzbak – a miliáris gümőkórhoz hasonló elváltozások a teljes bal tüdőfélre kiterjedtek, és 

hasonló volt a jobb szívlebeny alsó része is. A jobb tüdőfél tömege kb. 8-10-szerese volt a 

normálisnak (kb. 1500g!). Az állat egyébként átlagos tápláltsági állapotban volt. 

A másik esetben egy felnőtt sutában a bal csúcslebenyben volt kiterjedt, a fentiekhez 

hasonló elváltozás.  

 

 
5. ábra. Őz tüdőmikózisa. 
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Egyéb elváltozások, rendellenességek 

Három esetet érdemes megemlíteni.  

Daganat gímszarvas tüdejében 

Egy ötéves szarvastehén bal rekeszi lebenyén kb. 3×5 cm kiterjedésű daganat-gyanús 

elváltozást észleltünk. A szövettani vizsgálat daganatos elváltozást igazolt. 

 

 
6. ábra. Daganat gímszarvas tüdejében. 

 

Szelepes légmell és myiázis vadmalacban 

Egy somogyi disznóskertben egy kb. 3-4 hónapos beteg vadmalacot találtak. A mellkas jobb 

oldalán középtájon egy 3 cm átmérőjű nyílt seb volt. Zsigereléskor a jobb mellüregben 4-5 

mm hosszú nyüvek ezrei hemzsegtek. Nyilván a sebre rakott petékből kikelve hatoltak be a 

mellüregbe. 

A hivatásos vadász a seb eredetét egy nagyobb állat agresszív megnyilvánulásának 

tulajdonította. Mivel a teljes belsőség együtt volt, sikerült rekonstruálni az előzményeket:  

- a mellkas másik oldalán egy véralvadékos szőrcsomóba belemetszve egy szúrt sebre 

derült fény,  

- a zsigereket az eredeti helyzetbe rakva a rekeszen és a májon is lehetett találni sérülést, 

illetőleg elhalásos területeket, 

- valamennyi sérült, elváltozott terület térben egy vonalba esett. Mindezek alapján 

joggal feltételezhető hogy az állatot lövés érte egy-két nappal korábban.  
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Vadrózsaág egy szarvasbika tüdejében 

Szeptemberi szarvasbőgés idején elejtett gímbikákból (n=17) a következő mintákat 

vizsgáltam: állkapocs, elülső lábvég, vese (a vesekörüli zsírdepóval) és a két tüdőfél rekeszi 

lebenyeinek végső, 10-12 cm-es darabjai. 

A minták feldolgozásakor az egyik bika tüdődarabján a főhörgő-szakaszból egy ágvég 

lógott ki. A főhörgőt felnyitva egy 13 cm hosszúságú, a teljes hörgőszakaszt kitöltő tüskés ág 

került elő. A hörgő falát gennyes váladék borította. A görbe tüskék hegye visszafelé nézett, és 

ebben a helyzetben nyilvánvalóan nem tudta kiköhögni az állat. A bika tápláltsági állapota 

igen jó volt, nem különbözött a többi hasonló korú állatétól.  
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PARASITES OF THE WILD BROWN RATS (RATTUS NORVEGICUS) ON SETTLEMENT AREAS 
AND ON A FARM BY COPROLOGICAL EXAMINATIONS 
Brown rats (Rattus norvegicus) from a rural emu-farm and a town, a village were found to carry zoonotic and non-zoonotic 
parasite species by coprological examinations, some of which have rarely investigated for wild brown rats. This study 
suggests that R. norvegicus serves as vectors of diseases, and represent serious risk to the health of humans and animals in 
the Zemplén territory. 

 

Bemutatás 

A rágcsálók rendjébe, a Muridae családba tartozó barna patkány (Rattus norvegicus) világ 

elterjedtségű faj, csak az Északi- és a Déli-sark, valamint Alaszka mentes a rágcsálótól. 

Magyarországi adatok nincsenek a patkányfaj parazita fertőzöttségéről, a faunisztikai 

vizsgálatok hiánypótlók. A parazita fertőzöttség ismerete elvezet arra a felismerésre, hogy 

hordozhatnak zoonotikus fajokat, és azt, hogy a patkány parazita faunája tartalmazhat olyan 

fajokat, amelyek behurcolásával a háziállatok és az ember fertőződhet. 

Anyag és módszer 

A R. norvegicus parazitológiai helyzetét vizsgáltuk 2010-2012 közötti években Viss község 

határában lévő emufarmon, két családi háznál Sárospatakon és Erdőbényén, rendszeresen 

gyűjtött bélsármintákban petekimutatási felszíndúsítási eljárások, módszerek alkalmazásával 

(Kassai, 2004). 

Protozoa 

A bélsárral ürülő Toxoplasma gondii obligát intracellularis protozoa oocystái 11-13 µm 

méretűek, színtelenek, mikropyléjük nincs (3). A sporulált oocysták két sporocystát foglalnak 

magukban, végleges gazdái a házimacska és a macskafélék. A köztigazdák az egér, a patkány 

és több mint 360 melegvérű állat, továbbá az ember, a sporulált oocysták direkt felvételével 

vagy a szennyeződött, nyers vagy nem kellően hőkezelt élelmiszerrel, illetve ivóvíz 

felvételével fertőződnek. A protozoa Cryptosporidium spp. számos emlősállat, madár, hal, 

kétéltű, a C. parvum gyakrabban az ember megbetegedését okozzák. A cryptosporidiosisban 

megbetegedett egyed bélsarában a Cryptosporidium spp. oocystái fertőzőképes állapotban 

ürülnek (14). Webster és Macdonald (15) 73 R. norvegicus vizsgálati anyagában 63%-os C. 

parvum prevalenciát találtak. 
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Vírusok 

A barna patkány fertőző ágensek hordozója lehet, a vírusok között a Hantavírus okozta 

tüdőgyulladás (HPS) és a vese megbetegedéssel járó vérzéses láz kórokozó rezervoárja (2). 

Baktériumok 

A baktériumok által okozott megbetegedések között a Coxiella burnetti baktérium szerológiai 

vizsgálatokkal az Egyesült Királyságban 53% pozitivitást (10), míg mások (15) 34%-os 

prevalenciát találtak. A Q-lázra nézve végzett vizsgálat az állatorvosok között 25,7% 

szeropozitivitást mutatott ki (14). A leptospirosis zoonosis oktanában a Leptospira 

icterohaemorrhagie és L. bratislava fertőzöttséget írtak le az Egyesült Királyságban 11 

farmon történt vizsgálattal, és 12-22% fertőzöttséget állapítottak meg (16). 

Az ember pestisének okozója a Yersinia pestis baktérium, endemiás területeken, mint 

Afrika, Délkelet-Ázsia, Észak-Amerika nyugati területei Közép- és Dél-Amerika, 

szórványosan fordul elő jelen időkben is. A patkánybolhának a Y. pestis hordozó szerepét 

azonban már a kutyafélék, macskafélék és a mustelidák bolhái is átvehetik (5). Az Egyesült 

Államok nyugati területein évente tíz megbetegedést regisztrálnak. Madagaszkáron 2002-ben 

volt egy járványkitörés (5). A Y. enterocolitica kórokozó a rágcsálók, így a R. norvegicus 

megbetegedését is okozhatja, ami az emberi környezet fertőződésével járhat (15). 

Helmintek 

A R. norvegicus fontos szerepet tölt be a Trichinella spiralis (8) és a T. pseudospiralis 

terjesztésében (11). A vizsgált fajok azonosítására Thienpont és mtsai (13), Fischer és Viney 

(4), Rochette (12), Bowman (1), Little (9), valamint Kotlán (7) munkáit használtuk. 

Eredmények és következtetések 

Protozoa 

Saját vizsgálatunkban a Toxoplasma gondii 11 vizsgálati mintában, három esetben volt 

megtalálható, két minta a vissi emutelepről, egy minta lakókörnyezetből származott 

(Sárospatak).  

Cestoda 

A legmagasabb prevalenciával a Hymenolepis diminuta Trematoda féregfaj petéi kilenc 

mintában fordultak elő. A világ elterjedtségű galandféreg ciszticerkoidok rovar 

köztigazdában, elsősorban bolhában és svábbogárban fejlődnek, direkt fejlődés nem 

lehetséges (7), emberi megbetegedés forrása is lehet (11). A 11 vizsgált bélsárminta közül hét 

emutelepen gyűjtött, és kettő lakott területről származó mintában találtunk. Taenia spp. 

petéket hat mintában, az emutelepről három, valamint Sárospatakról két és Erdőbényéről egy 

mintából mutattunk ki. A Taenia-k kórhatározása a peték kimutatásával csak többszöri 

vizsgálattal, nehezen vagy nem lehetséges.  

Nematoda 

A Nematoda parazita féregfajok között a Syphacia muris-tvizsgálatunkban 11 mintából két 

esetben lakott területen (Sárospatak, Erdőbénye) és két állattartó telepi mintában 

azonosítottuk (Viss, emutelep). A Syphacia obvelata egyetlen, a telepről gyűjtött mintában 

volt kimutatható. A Trichuris muris egy esetben lakókörnyezetből (Sárospatak), öt az 
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emutelepről (Viss) származó mintákból került elő. Strongyloides ratti első stádiumú lárvát 

tartalmazó petéit két állattartó telepi (Viss) bélsármintában találtunk. 

 

A koprológiai vizsgálatunk során fellelt fajok közül a T. gondii protozoon, a trematoda H. 

diminuta és a lehetséges Taenia fajok között néhány (más vizsgálatokban fellelt Taenia 

taeniaeformis) lehetnek zoonotikus jelentőségűek, de járványok kirobbanásától sem az 

emberi, sem a vadonélő és házi állatok között nem kell tartani. 

Webster és Macdonald feltételezi az 1995. évben végzett vizsgálatai alapján a 

Cryptosporidium-, Leptospira-, Salmonella-, Listeria-, Pasteurella-, Yersinia-, Coxiella- és 

Hantavírus-fajok zoonotikus jelentőségét (16). 
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Címlapon 

Nehezített légzésű szajkó (Garrulus glandarius) oxigenizálása 
– Liptovszky Mátyás felvétele –  

Gennyes tüdőgyulladásban szenvedő Macklott-vízipiton (Liasis macklotti) boncolási 

felvétele 
– Sós Endre felvétele –  

Koala (Phascolarctos cinereus) mellkasának hallgatózásos vizsgálata 
– Molnár Viktor felvétele –  


