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KÖSZÖNTŐ 

 

 

Tisztelt Vendégek, kedves Hölgyeim és Uraim! 

 

Több mint százhúsz esztendővel ezelőtt történt, hogy Ali – Állatkertünk legelső elefántja – 

megbetegedett. Egészen pontosan az agyara kezdett fájni. Ez nyilván nemcsak a serdülő 

afrikai elefántbikának jelentett gondot, hanem az állatkerti szakszemélyzetnek is. Végül 

harminc emberre volt szükség, hogy láncokkal és kötelekkel gúzsba kössék az állatot, és 

ezután került elő a fűrész! Sajnos azt nem tudjuk biztosan, hogy a fájós agyar ellátása 

mennyire volt sikeres, mert a korabeli adatok e tekintetben ellentmondásosak. Abban viszont 

biztosak lehetünk, hogy a beavatkozást senki emberfia nem nevezte egyszerűnek. 

Habár az ilyen típusú beavatkozásokat ma már megannyi eszköz könnyíti meg, az 

állatkerti állatorvosok munkája ma sem egyszerű feladat. Főképp akkor nem, ha a gazdasági 

haszonállatok vagy a kedvtelésből tartott háziállatok gyógyászatával hasonlítjuk össze ezt a 

munkát. A feladat ott sem könnyű persze, de mégis behatárolt azon állatok köre, amelyekkel 

foglalkozni kell. Az állatkerti állatorvosnak azonban az egyik pillanatban még egy 

elevenszülő, bundás jószág gyógyításánál kell „okosnak lennie‖, nem sokkal utána pedig egy 

tojásokkal szaporodó, „hidegvérű‖, pikkelyes állat gyógyulását kell elősegítenie. Ha valaki, az 

állatorvos mindenképpen megtapasztalja, hogy az állatkertek az élővilág sokféleségének 

milyen széles keresztmetszetével foglalkoznak. 

Ez persze azt is jelenti, hogy nagyon nehéz a specifikus tapasztalatok felhalmozása. 

Hiszen az állatkerti állatorvos munkája során nem egy-két állatfaj nagy esetszámával 

találkozik, hanem nagyon sok fajjal, ám fajonként kicsi esetszámmal. Ilyen körülmények 

között még nagyobb szerepe van a tapasztalatcserének, annak, hogy az állatkerti állatorvosok 

megosszák egymással a tapasztalataikat. 

Úgy gondolom, a hazai állatkerti szakma büszke lehet arra, hogy az állatkerti, illetve 

vadállatokkal foglalkozó állatorvosok Magyarországon évek óta ilyen remekül együtt tudnak 

működni. Mint ahogyan a Fővárosi Állat- és Növénykert is büszke arra, hogy rendszeresen 

„terepet‖, helyszínt biztosíthat ezekhez a szakmai eszmecserékhez. Biztos vagyok abban, 

hogy az idei találkozó előadásai, illetve az itt olvasható összefoglalók is segítenek abban, 

hogy a Magyarországon tevékenykedő, vadállatokkal, állatkerti jószágokkal foglalkozó 

állatorvosok még többet tanuljanak egymástól, és még eredményesebben segítsék 

munkájukkal azokat a célokat, amelyek minden állatkerti szakember közös ügyének 

számítanak. 

 

Budapest, 2008. március 14. 

 

 

Dr. Persányi Miklós 

főigazgató 

Fővárosi Állat- és Növénykert 
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PINNIPED HUSBANDRY AND MEDICINE 

Andrew Greenwood 

International Zoo Veterinary Group 

a.greenwood@izvg.co.uk 

 

- Families and typical species of the Order Pinnipedia seen in zoos 

- Different types of exhibit 

- Life support systems and environment 

- Transport, handling and training for medical procedures 

- Significant infectious diseases – viral, bacterial, fungal, parasitic 

- Significant non-infectious diseases – injuries, eyes, skin, dental 

- Reproductive problems 

- Sedation and anaesthesia 

- Drugs in common use 
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CETACEAN HUSBANDRY AND MEDICINE 

Andrew Greenwood 

International Zoo Veterinary Group 

a.greenwood@izvg.co.uk 

 

- Species of delphinid kept in captivity 

- Exhibit design and legislation 

- Life support systems and environment 

- Transport handling and training for medical procedures 

- Significant infectious diseases – viral, bacterial, fungal, parasitic 

- Significant non-infectious diseases – injuries, eyes, skin, dental, stress-related 

- Reproductive problems 

- Sedation and anaesthesia 

- Drugs in common use 
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RADIO WAVES, EXPLOSIONS AND SATELLITES – CHOOSING THE 
APPROPRIATE TELEMETRY DEVICE FOR WILDLIFE STUDIES 

Chris Walzer – Petra Kaczensky 

Research Institute of Wildlife Ecology, Department of Wildlife Medicine and In-situ 

Conservation, University of Veterinary Medicine, Vienna 

chwalzer@eunet.at 

 

Today the use of telemetry in (conservation) biology and wildlife medicine is well established. 

One would assume that within our profession the possibilities and limitations of telemetry 

applications are well recognized. However, the authors are confronted with inquires on a 

weekly basis that clearly demonstrate that in many cases fundamental knowledge is lacking. On 

the one hand the possibilities are hugely over-estimated and on the other, the potential is not 

fully exploited. 

From the onset it is essential to understand that telemetry is only a tool. The questions to 

be answered in a project determine the type and specifications of the telemetry equipment and 

not the other way round. Before trying to select the appropriate telemetric method the following 

needs must be determined: 1.) temporal resolution – the time between two data points; 2.) 

spatial resolution – precision of the geographic location; 3.) monitoring period – this often is 

often determined by the project length. These 3 factors will for the most part determine the 

weight of the unit. The weight of the unit must be seen in relation to the weight of the animal 

onto which it will be applied. A good first approach to this important factor is selecting a unit 

that weighs ≤2% of the animal. Depending on the species-specific behaviour and other factors 

this weight can be increased in some or needs to be decreased in other species. Before placing a 

telemetry device on an animal it is important to consider the applicable legislative constraints 

such as animal welfare, animal experimentation and radio transmission laws.  

Fixation 

There are numerous possibilities to affix a telemetric device on an animal. The classic approach 

is to place the device externally on the animal, either with a collar (mammals; Fig. 1a), 

backpack system (birds; Fig. 1b), cable-tie to a feather (birds), or glued to the skin (marine 

mammals). Additionally, it is possible to place the unit sub-cutaneously or into the abdominal 

or coelomic cavity. This approach is particularly useful in species that do not tolerate a collar or 

that have a neck larger than the head. It is important to note, that whereas in North America it is 

acceptable to combine an internal unit with an external antenna this practice is for the most part 

not acceptable in Europe due to stricter animal welfare legislation. In the past recovering units 

was difficult and most often than not, necessitated the re-capture or death of the individual. 

During the past years the use of so-called ―drop-off‖ units has proven very successful. These 

have replaced the previous very unreliable releases based on the environmental degradation of 

rubber or cotton. Using a small black powder explosion (e.g. www.lotek.com/dropoff.htm; 

www.telonics.com/ products/collarReleases/) or electric glue (http://www.blueskytelemetry. 

com/products-droptrax.php) these ―drop-offs‖ allow for a collar or backpack to be become 

detached at a pre-programmed date or triggered manually via a radio signal (Fig. 2). This 

technology also allows for the placement of units on juvenile animals that are still significantly 

growing in size (e.g. juvenile brown bear). 

 

http://www.lotek.com/dropoff.htm
http://www.telonics.com/products/collarReleases/
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Fig. 1. Collar system on a mammal and backpack system on a bird 
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Fig. 2. Pre-programmed drop-off that released the collar 19 months after deployment. 

VHF systems 

A large number of technological solutions are available to fulfil wildlife telemetry needs. The 

simplest system is the radio-transmitter in the 2-metre bandwidth (VHF). Using a so-called H-

antenna it is possible to determine locations using triangulations. This simple system however 

can easily be modified to collect additional data from the animal. The activity of the animal (as 

determined by ―head up‖ or ―head down‖ can be modulated in the pulse interval. Additionally, 

the individual pulse length can also be modulated allowing for supplementary information to be 

transmitted. To examine real time energetics and flight biology of free-ranging Eurasian 

Griffons (Gyps fulvus) in an alpine environment, a multi channel repeater telemetry system was 

used to measure heart rate, body and ambient temperatures, and air pressure (altitude). It 

fulfilled the requirements for long-range transmission (several km) and long-term application 

(2-3 years). The unit consisted of two distinct parts: an extracorporeal backpack and a smaller 

intra-abdominal implant. We also used a similar system for chamois (Rupicapra rupicapra) 

(Bögel et al. 1998; Bögel et al. 1999; Walzer et al. 2000). While simple systems are available 

commercially (e.g. www.televilt.se; www.telonics.com), the more complex systems remain the 

domain of specialised research and development institutions (e.g. www.vu-

wien.ac.at/i128/fiwi.htm). With the exception of complex and expensive Doppler-based systems 

the major disadvantage of VHF transmission is the low spatial resolution and the substantial 

manual labour effort necessary to acquire locational data. 

GPS-store-on-board systems 

Due to the development and propagation of the Global Positioning System (GPS) satellite 

system it is very simple today to obtain locational data with an extremely high spatial resolution 

(5-10 metres and <1 metre with differential GPS). These locational data are additionally 

coupled with a precise time stamp and an altitude (3D GPS). The use of units employing the 

GPS system is becoming widespread in wildlife telemetry. Presently GPS units are very small 

and the energy requirements are minimal. However, in order to function correctly the GPS unit 

must have access to the unobstructed (best!) sky. In mountainous regions with narrow valleys 

http://www.televilt.se/
http://www.telonics.com/
http://www.vu-wien.ac.at/i128/fiwi.htm
http://www.vu-wien.ac.at/i128/fiwi.htm
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and in dense forests the reception of the GPS signal can be problematic (Dussault et al. 1999; Di 

Orio et al. 2003).  

It is important to realise that the most significant constraint in units using GPS modules is 

data transmission from the affixed unit to the researcher. This poses the question if data 

acquisition is necessary during the project or if the data can be collected ―in toto‖ at the end of 

the unit’s life. If data is not needed in real time then a ―store-on-board‖ option should be 

considered. Using this type of system all data is stored internally in the unit on a Flash-

EEPROM (as used in so-called USB sticks) mass storage device. The data is downloaded from 

the unit after it is recovered using a drop-off or the re-capture of the animal. As Flash-EEPROM 

mass storage devices are independent of energy, data is not lost when batteries run out. When 

using a pre-programmed drop-off it is important to plan a unit recovery strategy. 

GPS-UHF systems 

The oldest method to transmit data from a GPS based collar is the use of a UHF radio-link. This 

system is cheap and light, but has several noteworthy disadvantages: slow data transmission 

rate, low transmission range on the ground (several 100 metres) which often necessitates aerial 

surveys and is problematic when the animal is moving. If one plans to use a UHF transmission 

it is essential to give the behaviour of the examined species considerable thought – transmission 

should be programmed to coincide with the resting phases of the animal (and the activity phases 

of the researcher!). This only applies if the animal does not rest in e.g. a cave, as this would 

preclude radio-transmission. Presently we are using a GPS-UHF system to track Asiatic 

cheetahs (Acinonyx jubatus venaticus) and Persian leopards (Panthera pardus saxicolor) in 

central Iran (Hunter et al. 2007). The UHF link is proving to be very problematic and on-going 

discussions are considering a switch to a GPS-GSM system. 

GPS-GSM SYSTEMS 

The use of the Global System for Mobile Communication (GSM for cell phones) for data 

transmission from a telemetry unit is rapidly becoming established in Europe. In areas with cell 

phone coverage this method provides a simple and reliable mode of data acquisition. Presently 

we are using this type of system to track griffon vultures (www.environmental-

studies.de/projects/Griffon-vulture-tracking/1.html) in the eastern alpine region and ibex (Capra 

ibex) in Friaul (Italy). In both species the units acquire GPS positions 3 – 6 x every 24 hours and 

save these to a Flash-EEPROM. Every third day the data is transmitted to the researcher via the 

GSM net using the Short Message System (SMS). If the animal is outside GSM coverage the 

data is saved and automatically transmitted when it next regains a GSM cell. All data is 

permanently stored in the unit and can be downloaded manually should the unit be retrieved.  

GPS-ARGOS systems 

In remote regions of the planet GSM networks are often not available and another data 

transmission system must be employed. The most widely used system is surely the French 

ARGOS satellite system. This system originally developed for oceanographic research is 

common in wildlife telemetry applications (www.cls.fr). In conjunction with a GPS receiver the 

ARGOS module takes over the role of the GSM or UHF module described above (see Fig. 3). 

During the last 8 years we have used this type of unit in Przewalski’s horse (Equus ferus 

przewalskii), Asiatic wild ass (E. hemionus) and grey wolf (Canis lupus) in Mongolia  

(Kaczensky & Walzer 2003, Kaczensky et al. accepted; www.takhi.org). Unfortunately the 

ARGOS system has performed poorly or not at all during the past 3-4 years in central Asia and 

Europe due to undefined regional interfering radio frequency (rf) noise (Woodward 2006 pers. 

communication). Taking these facts into consideration it is essential that this type of collar is 

http://www.environmental-studies.de/projects/Griffon-vulture-tracking/1.html
http://www.environmental-studies.de/projects/Griffon-vulture-tracking/1.html
http://www.cls.fr/
http://www.takhi.org/
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thoroughly tested in the region of deployment on an animal of the same size as the study 

animal. It is important to realize that testing off the animal does not reflect conditions on the 

animal as the presence of the animal’s mass has a big influence on the signal strength. While on 

the animal the signal strength is reduced and the pattern of RF radiation is altered. 

 

 

Fig. 3. Schematic overview of data acquisition and transmission via the GPS-ARGOS system 

 

The ARGOS system can also be used as a stand alone system for calculating animal positions. 

Though the spatial resolution is from 150 - 1,500m, it may for many applications, be sufficient. 

This could for example, be the case in long-range migration studies in some bird species. A 

huge advantage of using an ―Argos-only‖ system is that the units are significantly lighter and 

have reduced energy consumption. The minimal energy consumption of an ―Argos-only‖ setup 

allows for long term monitoring of birds by supplementing battery life with small solar panels 

(e.g. http://www.wildlifecomputers.com/Products.aspx?ID=12). 

Due to the problems with the ARGOS system described above novel approaches to data 

transmissions are being developed. These are GPS units combined with satellite cell phone 

systems such as Irdium, Globalstar and Thuraya. The very first models are being deployed and 

experience is generally lacking. Nevertheless, we plan to deploy 3-5 GPS-Iridium collars later 

this year on wild Bactrian camels (Camelus ferus) in the Gobi region of Mongolia. 

Conclusions 

It would appear that telemetry solutions based on satellite transmissions are expensive. A GPS-

ARGOS or GPS-GSM collar costs about 3,000-4,000 € and additional transmission costs 

(Argos) add to the cost with about 1,000-1,300 € / year. However, when considering the quality 

and quantity of data collected and subtracting the cost of the human resources and infrastructure 

necessary to collect similar data in the field, the costs are more than reasonable. In contrast to a 

field researcher the satellite based collars function continuously on a 24 hours cycle which 

allows for an even spread of data collection.   

http://www.wildlifecomputers.com/Products.aspx?ID=12
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Finally some important pitfalls to consider: state of the art telemetry devices can produce 

an extraordinary amount of data which can be a real challenge to manage and evaluate. In the 

view of these authors and others, the complexity of the data is often under-estimated by the 

users (Otis & White 1999; Girad et al. 2003; Laver & Kelly 2008). A griffon vulture implanted 

with a multi channel repeater telemetry system as described above generates 1.3 million 

datasets per year. We therefore strongly recommend integrating post-collection data 

management in the project planning phase. Before deciding to use a unit with a very high spatial 

resolution it appears prudent to ensure access to digital maps and layers of the same resolution. 

It is pointless to collect data at 5 metres resolution, when in the evaluation phase the highest 

resolution is provided by a 1:500.000 map. In summary the use of a Geographic Information 

System (GIS) is a prerequisite when employing telemetry devices. 

Finally, prior to implementing telemetry in a project it is important to study the recent 

literature and the specialised sites on the web for the most up to date literature and technical 

information. Communicating with researchers that already use the selected product seems 

prudent. If carefully planed, adequate systems, respecting animal welfare considerations, can be 

found for most wildlife applications.  
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DISEASES OF RHINOCEROTIDAE (RHINOCEROSES) 

Chris Walzer 

Research Institute of Wildlife Ecology, Department of Wildlife Medicine and In-situ 

Conservation, University of Veterinary Medicine, Vienna 

chwalzer@eunet.at 

 

Presently there are five species of rhinoceros, the white rhinoceros (Ceratotherium simum) 

and the black rhinoceros (Diceros bicornis) in Africa, the Indian rhinoceros or greater Asian 

one-horned rhinoceros (Rhinoceros unicornis), Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus 

sumatrensis) and Javan rhinoceros (Rhinoceros sondaicus) in Asia. With the exception of the 

Javan rhinoceros the other four species are maintained in captivity. Today the white 

rhinoceros is the most abundant (about 10,000 primarily in South Africa) (IRF, 2008). 

Probably the best resource for information on the rhinoceros species is the Rhino Resource 

Center (www.rhinoresourcecenter.com) a small charity managed by Kees Rookmaaker. The 

motto of the RRC is to „Facilitate Communication across Continents and across Disciplines―. 

It aims to assist researchers, field workers, administrators and all others interested in the five 

living species of rhinoceros. The RRC keeps track of all written records on the rhinoceros, 

written at any time and in any language, and preserves these for the future. The database (and 

holdings) now exceeds eleven thousand items. The references include the historical ones as 

well as the most recent.  

On a general note it has been observed that the black and possibly the Sumatran 

rhinoceros are more susceptible to various diseases. The ethiology of many of these diseases 

is poorly understood or unknown. In contrast, with the exception of foot problems (in 

captivity) in the greater Asian one-horned rhinoceroses, this species and the white rhinoceros 

have a low prevalence of disease and these are similar to those one would expect to see in the 

related domestic species (horse). 

Infectious Diseases 

Various bacterial diseases have been reported in the rhinoceroses. Salmonella sp. has been 

reported in all four species to cause enteritis and sepsis. Treatment as in domestic horses 

employs antibiotics and fluids. In many cases treatment has not been successful. Other 

bacterial agents reported include: Pseudomonas sp. (including pyocyanea), E. coli, 

Campylobacter coli, Yersinia pseudotuberculosis and Streptococcus equisimilis. Bacterial 

infections are most commonly reported in hand-reared young and stressed individuals. 

Primary haemolytic anaemia, a common disease of unknown ethiology in the black 

rhinoceros in North America has been associated in numerous cases with Leptospira sp., 

Mycobacteria tuberculosis and M. bovis have been reported in captive and wild rhinoceroses. 

The main presentation is significant emaciation. Recently through the advent of the MAPIA 

test system the diagnostic capabilities have greatly increased. It has been recommended to 

vaccinate captive and ranched rhinoceros for Anthrax though this disease has yet to be 

conclusively determined in this species. Tetanus was reported in 1893 in a rhinoceros but this 

does not pose a real problem and subsequently vaccination has not been recommended. 

Several viral agents have been reported. Most importantly the Encephalomyocarditis virus 

(EMC) and West Nile virus (WNV) in endemic areas of North America and herpes and pox 

viruses in Europe. Serosurveys of wild rhinoceros have revealed numerous sero-conversion 

but these have not been associated with overt disease. 
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Various parasitic agents have been identified and Zumpt (1964) provided the most 

comprehensive review for the African species. The most interesting is surely the stomach 

botfly (Gyrostigma sp.).  In the words of David A. Barraclough: ―…..all five of the world's 

rhinoceros species nearly went extinct. And some of the African rhinos were quite literally 

taking a large fly with them on their slide toward extinction. Most people, even in scientific 

circles, had no idea the fly existed. They still don't. Certainly no one considered conservation 

programs for the fly…‖ ―Rebounding from near extinction along with the black and white 

rhinos is a large fly, commonly known as the rhinoceros bot fly (Gyrostigma rhinocerontis), 

which parasitizes them. The fly has the distinction—because of its robust appearance and 

body weight--of being the largest fly species known in Africa‖. Other parasites of importance 

include: Parabronema sp., Diceronema versterae (can cause tumour-like lesions in the 

stomach), and various tapeworms of the genus Anoplocephala sp. The rupture of aortic 

aneurysms in black rhinos following capture has been associated with Strongylus sp. 

Especially in the wild, external parasites and here notably ticks (Dermacentor, Ambylomma 

and Hyalomma) are of importance. This because they are vectors for Heartwater fever disease 

(Cowdria ruminatum). When importing rhinoceros species it is essential to treat with 

adequate acaricides. Infections with haemic parasites have been reported. Here the infection 

and deaths of several captive Sumatran rhinoceroses with Trypanosoma sp. are noteworthy. 

Furthermore infections and clinical disease associated with Babesia sp.  and Theileria sp. 

have been reported.  

Non-infectious diseases 

The most important cause of non-infectious diseases are traumatic injuries from accidents and 

aggression. This holds true for the captive environment and the wild. Severe pododermatitis is 

a specific problem in captive greater Asian one-horned rhinoceros. This problem is directly 

related to poor or inadequate holding conditions. Corneal ulcers have been reported in 

Sumatran and greater Asian one-horned rhinoceros. Given that the gastro-intestinal tract in 

the rhinoceroses is similar to that of the domestic horse it is not surprising that colic’s (cecal 

and intestinal torsions, sand colic) have been repeatedly reported. In Black rhinoceroses it is 

important to consider gastric ulcers.  

Diseases of unknown ethiology 

In the black rhinoceroses in North America (mostly but not exclusively) various syndromes 

have been reported and intensively researched: 1.) haemolytic anaemia 2.) iron accumulation 

in parachymatous tissues 3.) ulcerative dermatitis – most common is the superficial necrolytic 

dermatopathy (SND) 4.) fungal pneumonia mostly Aspergillus spp. 5.) idiopathic 

hemorrhagic vasculopathy 6.) leukoencephalomalacia. The interested reader should see the 

various specific publications in the literature. The review by E. Miller (2003) provides a good 

starting point. 

Selected further reading 

American Zoo Association Rhinoceros husbandry ressource manual. Eds M. Fouraker & T. Wagener. Fort 

Worth Zoological Park. Texas, USA. 

David A. Barraclough, D.A. (2006) Bushels of bots: Africa's largest fly is getting a reprieve from extinction. 

Natural History Magazine. 

IRF - International Rhino Foundation. (2008) Rhino information. http://www.rhinos-irf.org/ Accessed March 1, 

2008. 

Miller E. R. Rhinoceridae (Rhinoceroses) In: Zoo and Wild Animal Medicine, Current Therapy 5. WB Saunders 

558-569 

Zumpt, F., (1964). Parasites of the white and black rhinoceroses. Lammergeyer 3 (1): 59-70. 
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A HAZAI SZARVASFÉLÉK BETEGSÉGEI ÉS PARAZITÓZISAI 

Sugár László 

Kaposvári Egyetem Állattudományi kar 

sugarl@ke.hu 

DISEASES AND PARASITES OF CERVIDAE IN HUNGARY 
The following three deer species are more or less abundant and dispersed in Hungary: roe deer (Capreolus capreolus L.), 
red deer (Cervus elaphus L.) and fallow deer (Dama dama L.). Papillomatosis and rabies (before the fox vaccination 
program) occurred relatively frequently among roe deer. Tuberculosis is a potential problem of red deer in captivity. Among 
endoparasites gastro-intestinal nematodes, lungworms, tissue worm (Elaphostrongylus cervi), variable fly, American liver 
fluke larvae (hypodermatosis), and nasopharyngeal bots can be important. Ticks have important role as vectors of viral 
meningoencephalitis, and lyme-borreliosis. Lactacidosis may be lethal in any deer species either in captive or free-living 
situation. 

 

A szarvasfélék (Cervidae) családjából három faj jelentős hazánkban: az őshonos gímszarvas 

(Cervus elaphus L.) és őz (Capreolus capreolus L.), valamint a középkorban betelepített 

dámvad (Cervus s. Dama dama L.). Mindhárom fajnak jelentős létszámú és elterjedésű a 

szabad területi állománya, emellett a gím- és a dámszarvas a kerti tartást is jól tűri. Az egyes 

betegségek, illetve parazitózisok gyakorisága és jelentősége általában különböző a szabad és a 

kerti populációban. Az alábbiakban a gyakrabban előforduló megbetegedéseket és a 

jelentősnek tartott parazitózisokat ismertetjük, megemlítve néhány sajátos kórformát is. 

Vírusok okozta megbetegedések 

Hazai körülmények között ezideig vírus eredetű megbetegedést a veszettségen és az őzek 

papillóma-képződésén kívül nem diagnosztizáltak. 

Baktériumok okozta megbetegedések 

A baktérium okozta betegségek közül napjainkban csupán a gümőkórnak van jelentősége. 

Főként a kertben tartott gímszarvasok között jelentkezik. A fertőzés eredete általában nem 

tisztázható. Nagy valószínűséggel a lappangóan fertőzött (primer komplexus) állatnál a 

befogás vagy áttelepítés során kialakuló stressz és abból eredő immunhiányos állapot váltja ki 

a súlyos fertőzöttséget, generalizációt. Gímszarvas esetében jellegzetes a gümőkóros gócok, 

nyirokcsomók elgennyesedése (pl. áll alatti-, májkapui-, bélfodri nyirokcsomók). 

Szabadterületi szarvasnál eddig csak egyetlen esetben találtunk gümőkórt. Az utóbbi években 

gümőkóros gímszarvasból (és vaddisznóból) a szaklaboratóriumban a Mycobacterium caprae 

jelenlétét mutatták ki. A fertőzöttség terjedésének megakadályozása, illetve felszámolása 

érdekében az intradermális tuberkulin-próbát kell alkalmazni. Stresszállapot fennállása esetén 

számolni kell az ún. fals negatív jelenséggel. A próbát csak 90 nap elteltével ajánlatos 

megismételni. 

Szórványosan előfordul gímszarvasban a Corynebacterium pseudotuberculosis okozta 

álgümőkór, őzben és dámvadban pedig a sugárgomba-betegség (C. israeli).  

Gomba eredetű megbetegedések 

Aspergillus fumigatus okozta tüdőmikózist őzben két esetben tapasztaltunk. Egy gímbikában 

ugyancsak gomba eredetű daganatszerű csomókat találtunk a gátorközben és több helyen a 

bőr alatt.  

mailto:sugarl@ke.hu
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Parazitózisok 

Hazai szarvasféléink parazitáinak a fajszáma minden bizonnyal százas nagyságrendű. 

Gazdafajlagosságuk változatos. Az alábbiakban néhány, a szakirodalomban fontosabbnak 

tartott, illetve gyakori parazitózist említünk meg. 

Klinikai tünetekben megnyilvánuló, illetve letális babeziózis egy gímszarvasban és egy 

őzben fordult elő, egyébként gyakori a tünetmentes fertőzöttség.  

A közönséges májmétely (Fasciola hepatica) helyenként nem ritka tünetmentes 

fertőzöttség mindhárom szarvasfélében. Súlyos májelváltozást okoz viszont a 90-es évek 

elején behurcolt amerikai májmétely (Fascioloides magna). A fertőzöttség a paratenikus 

gazdának tartott őzben valószínűleg gyakran letális kimenetelű. A métely jelenleg a 

Szigetközben és a gemenci Duna-ártérben gyakori. 

Az őzborsóka (a Taenia ovis-krabbei lárvája) és a nagyborsóka (a T. hydatigena lárvája) 

különösen őzekben gyakori, végleges gazdái a kutyafélék (eb, róka, aranysakál, farkas). 

A fonálférgek közül a Trichostrongylidae-fajok okozta ún. gyomor-bélférgesség és a 

tüdőszőrférgesség (Dictyocaulus spp.) egyaránt igen gyakori fertőzöttség, kórtani 

jelentőségük azonban csak kerti körülmények között van.  

A gócos tüdőférgesség őzben igen gyakori. Gímszarvasban gyakori az ún. kötőszöveti 

fonálféreg (Elaphostrongylus cervi). Kifejlett példányai főként a lapocka alatti – mellkas 

oldali kötőszövetben élnek. Előzőleg azonban különös módon vándorolnak: a vérárammal, 

illetve az idegek mentén a koponyaüregbe jutnak, hetekig-hónapokig ott tartózkodva 

kifejlődnek, párba állnak, majd a gerinccsatornán át haladnak a megtelepedés helyére. Az 

október-februári időszakban a borjak kétharmadának a koponyaüregében találhatunk ilyen 

férge(ke)t. Jóval ritkábban ugyan, de a hasüregben élő Setaria cervi fiatal példányai is 

előfordulnak a koponyaüregben. Gímszarvasban klinikai tünetek igen ritkán fordulnak elő, 

paratenikus gazdákban (pl. juh, kecske) azonban keresztgyengeség és elhullás gyakran 

kialakul. 

Ízeltlábúak közül a bagócsoknak van kiemelt jelentőségük. A bőrbagócsok közül a 

vargalégy (Hypoderma diana) lárvái minden szarvasfajban előfordulnak, őzben és gímben 

igen gyakoriak. A H. acteon lárvái a gímszarvasban fejlődnek. A gidák, borjak többsége még 

nem fertőződik a születés évében, így ezek bőre érintetlen. Másodéves korban azonban 

általában masszív a bagócsosság, így ezek és az idősebbek bőre már alkalmatlan a 

feldolgozásra.  

Az orr-garatbagócsoknak három faja fordul elő szarvasféléinkben. Őzben a 

Cephenemya stimulator helyenként gyakori. A C. auribarbis és a Pharyngomyia picta a 

gímszarvasban igen gyakori, dámvadban ritkán fordul elő. Tél végén, kora tavasszal a 

garatban fejlődő lárvák tetemes méretet (kb. 3-5 cm) érnek el. Több tucat is lehet belőlük egy-

egy állatban, légzési vagy nyelési nehézséget azonban nem okoznak. 

A külső élősködők közül a kullancsok szerepe jelentős. Ennek egyik vonatkozása a 

vektor szerep a vírusos agyhártyagyulladás és a lyme-borreliózis terjesztésében (zoonózisok). 

Zöldár sújtotta természetvédelmi területeken (pl. Gemenc) a borjak, gidák letális 

vérfogyottságát okozhatja a szúnyoginvázió. 

Anyagforgalmi betegségek 

Közöttük kiemelt jelentőségű a tejsav túlterhelés (laktacidózis), amely gyakran halálos 

kimenetelű. Egyedi és csoportos is lehet a bántalom. Túlélés esetén kialakulhat a csülkök 

papucsos, kifliszerű túlnövekedése és az ebből eredő mozgáskorlátozottság. 

Meg kell még említeni az ún. befogási stressz és izomelfajulás, a kerítés stressz, a téli-

halál szindróma (eléhezés), valamint az őzeknél a fűtetánia és tavaszi hasmenés kórformákat. 
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Kerti körülmények között a rézhiány is klinikai formában jelentkezhet gímszarvasok között. 

Fogságban tartott állatoknál előfordulhatnak idegentest okozta bántalmak. Így több esetben 

előfordult répadarab okozta nyelőcső-elzáródás, műanyag- vagy szövetzsák okozta bendő-

leveles nyílás-elzáródás, illetőleg recés átfúródás letális formája.  

Sérülések és komplikációik 

Fogságban és szabad területen egyaránt előfordulhatnak különböző eredetű, formájú és 

kimenetelű sérülések. 
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A VADDISZNÓ FONTOSABB FERTŐZŐ BETEGSÉGEI 

Molnár Tamás 

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ – Állategészségügyi Diagnosztikai Intézet 

molnartamas43@gmail.com 

THE MOST IMPORTANT INFECTIOUS DISEASES OF THE WILD BOAR  
The infectious diseases of the Wild Boar are important because of the prevalence, the possibility to cause infection and 
moreover the zoonotic potential of them. From the previous point of view utmost important diseases are the classical swine 
fever, Aujeszky’s disease, rabies, brucellosis, tuberculosis and trichinellosis.  
Regarding our national diagnostic examinations further diseases are relatively often diagnosed, such as acute paratyphus, 
lung worm infestation (metastrongylosis), and recently the PCV-2 infection (circovirosis). 

 

A hazai vaddisznólétszám a 90-es évek második felében jelentősen, kb. 60-65%-kal 

növekedett, és meghaladta a 90.000-es számot. A növekvő létszámot a kilövések száma nem 

követte hasonló nagyságrendben, így a túlnépesedett vaddisznóállomány mezőgazdasági 

kártétele egyes térségekben jelentőssé vált. Ugyancsak növekedett a vadaskertekben 

elhelyezett állományok száma. Jelenleg 105 vadaskertben 10.584 vaddisznó van. 

A létszám emelkedéséhez az erdőterületek növekedése, illetve a faj jó alkalmazkodó 

képessége folytán az új területek elfoglalása mellett szerepet játszott az is, hogy a kérdéses 

időszakban a vaddisznó populációban nem fordult elő olyan fertőző betegség, ami jelentős 

veszteséget okozott volna. A vaddisznólétszám visszaszorítására, az általa okozott kártételek 

csökkentésére vadgazdálkodási programot dolgoztak ki, amely egyik lényeges pontja a 

kilövési kvóta növelése. 

A vaddisznó a sertésekben előforduló baktériumok, illetve vírusok által előidézett 

kórképek kórokozói iránt fogékonyságot mutat, azok hordozója lehet, azonban e széleskörű 

fertőzöttség mellett a járványok, illetve klinikai megbetegedések előfordulása legtöbbször 

ritka. Ennek hátterében a fertőző kórokok terjedésének, feldúsulásának hiánya, illetve a 

vaddisznó fokozott ellenálló-képessége játszik szerepet. 

A vaddisznó egyes kórokozókkal való fertőzöttsége, illetve lehetőségei miatt, másrészt 

zoonotikus jellegükből adódóan bírnak jelentőséggel. Előbbiek szempontjából a vaddisznó 

populációban főként a klasszikus sertéspestisnek, az Aujeszky-féle betegségnek, a 

veszettségnek, a brucellosisnak, a gümőkórnak és a trichinellosisnak van kiemelt jelentősége. 

A hazai diagnosztikai vizsgálatok során az előbbiek mellett viszonylag gyakorta került 

megállapításra a heveny paratyphus, a tüdőférgesség (metastrongylosis), újabban pedig a 

PCV-2 fertőzés (cirkovirosis). Ismert többek között a vaddisznók a PRRS-vírus-, valamint 

Chlamydophila-fertőzöttsége is. 

mailto:molnartamas43@gmail.com
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Fővárosi Állat- és Növénykert 
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CAMELID DISEASES 
Camelidae (Dromedary [Camelus dromedarius]; Bactrian camel [Camelus bactrianus]; Wild Bactrian camel [Camelus 
bactrianus ferus]; Llama [Lama glama]; Alpaca [Lama pacos]; Vicuna [Vicugna vicugna]; Guanaco [Lama guanacoe]) are 
popular animals to keep in zoos, (circuses) and other animals collections, as they are easy to keep and handle. It is 
important to understand, that they are not ruminants. There are differences between them in many aspects, like anatomy, 
reproductive biology and behavior pattern. 
When handling these animals one should pay attention to their kicking, biting, spitting.  
For chemical restraint xylazine, ketamin, medetomidin, detomidin, zoletil used mainly in combination, not forgetting the 
withdrawal of food and water. Isoflurane inhalation is recommended for prolonged surgery. Blood collection usually made 
from v. jugularis. 
Most frequently seen infectious diseases of Old World Camels: enterotoxemia, salmonellosis, colibacillosis, camel pox, 
contagious ecthyma. New World Camels’ most common diseases: enterotoaxemia, colibacillosis and actinomycosis seen 
mainly in regional appearance.  
Camelids have parasistic diseases caused by internal parasites (Protozoa, Nematodes, Trematodes, Cestodes) and 
ectoparasites (mites, ticks, lice, flies). 
Non-infectious diseases: mainly surgical problems, but some are connected with nutrition and reproduction.  
Preventiv measures: newly arrived animals sould be quarantined for 30 days. Anthelmintic treatment is necessary when fecal 
monitoring indicates. Vaccination program recommended: against Clostridium tetani, enterotoxemia and on endemic areas: 
antrax, leptospirosis, rabies, camel pox. For some diseases autovaccines are used.  
Clinical cases of the last ten years in Budapest Zoo are discussed.  

 

A tevefélék nem kérődzők! Állatorvosi szempontból fontos fertőző és parazitás betegségek 

nem azonosak a kérődzőkével.  

Anatómiai különbségek: vörösvértest formája, szarv vagy agancs jelenléte, felső ajkak 

alakulása, lábvég, gyomor, fogképlet, vese.  

Szaporodásbiológiai különbségek: ovuláció, ivarzási ciklus, placenta. 

Viselkedésbeli különbségek. 

Vannak olyan betegségek, amelyek kérődzőknél is előfordulnak, van ami csak 

kérődzőkben vagy csak tevefélékben. Léteznek olyan betegségek, amelyek ellenanyagválaszt 

idéznek elő, de klinikai tünetekkel járó betegséget nem okoznak. A paraziták okozta 

megbetegedések is különbözhetnek a kérődzőkétől.  

Állatok fékezése: mindig figyelmet igényel (rúgás, harapás, köpés).  

Nyugtatás, altatás: 36 órás koplaltatás és 12 órás szomjaztatás a beavatkozás előtt.  

A használatos szerek: xylazin; xylazine/butorphanol kombináció; detomidin; 

xylazin/ketamin; medetomidin/ketamin; detomidin/ketamin; tiletamin/zolazepam. Lehetőség 

szerint hasfekvést alkalmazzunk, ha el kell fektetni: jobb oldal. Mély altatáshoz isofluran 

szükséges. Leggyakoribb sebészeti beavatkozások: tályog ellátás, sérülések, nyelőcső 

eltömődés, idegentest a gyomorban, bélben, végbél előesés, csonttörések, sérvek, 

fogszabályozás, ivartalanítás, császármetszés.  

Vérvétel: v. jugularis. 

mailto:mezosilaszlo@freestart.hu
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Fertőző betegségek 

Óvilági tevefélék 

Baktériumok által okozott betegségek: enterotoxaemia (Cl. perfringens C; D), salmonellosis, 

E. coli, tuberkulosis, paratuberkulosis.  

Ritkábban előforduló betegségek: botulismus, lépfene, pasteurellosis, tetanusz, Gram-negatív 

fertőzések, brucellosis (kecske, birka típus). 

Vírusos betegségek: tevehimlő.  

Ritkábban előforduló betegségek: veszettség, száj- és körömfájás, varas szájfájás.  

Újvilági tevefélék 

Baktériumok által okozott betegségek: (amelyek főleg egy-egy régióban jelentkeznek) 

enterotoxaemia (Cl. perfringens A; C; D), colibacillosis, actinomycosis.  

Ritkábban előforduló betegségek: botulismus, tetanusz, rosszindulatú vizenyő, 

paratuberkulosis, tuberkulosis, necrobacillosis, lépfene. 

Vírusos betegségek: Nincs gyakran előforduló vírusos betegségük. Ritkán előfordulnak: 

veszettség, varas szájfájás, ló 1-es típusú herpeszvírus.  

Nincs klinikai megbetegedés, de szerológiai áthangolódás lehetséges: pl. kéknyelv 

betegség, IBR.  

 

Parazitás megbetegedések 

Ektoparaziták 

- Atkák 

- Kullancsok 

- Tetvek 

- Bolhák 

- Légyfélék 

Belső paraziták 

- Protozoák 

- Fonálférgek 

- Tüdőférgek 

- Mételyek 

- Galandférgek 

Nem fertőző betegségek 

Újvilági tevéknél: hypothermia, hyperthermia, vitaminhiány (E-, D-vitamin) 

 

Mérgezések: növényi: leánder, rhododendron 

Takarmányozási eredetű: salinomycin 

 

Sebészeti problémák 

Sérülések (szögesdrót, harapás) 

Tályogok 

Nyereg, szegycsont problémák 

Ínsérülések 

Törések: végtagok, mandibula 

Lábvég problémák: tüskék, szögek, fekélyek, elefántláb 
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Gyomormetszés: zootrichobezoár, idegentest 

Császármetszés: méhcsavarodás, tartási rendellenesség 

Végbélelőesés 

Sérvek 

Húgycsőmetszés 

Kasztráció 

Preventív beavatkozások 

Újonnan érkező állatok legalább 30 napos karanténozása szükséges. Közben szűrővizsgálatok 

elvégzése.  

Vakcinázási ajánlások 

Baktériumos betegségek 

Tetanusz 

Enterotoxemia 

Endémiás területeken: 

Botulismus 

Lépfene 

Leptospirózis 

Autovakcinák: 

E. coli 

Salmonellosis 

Vírusos betegségek és gomba 

Veszettség 

Camelpox (csak óvilágiak) 

Varas szájfájás 

Papillomatosis (autovakcina, csak óvilágiakban endémiás területeken) 

BVD (csak endémiás területeken) 

Equine herpes 1 

Trichophyton (kezelésre is) 

Saját esetek 

1996-tól a Budapesti Állatkert esetei 

 

Fertőző betegségek 

 

Teve  
Clostridium perfringens okozta hirtelen elhullás (1 eset). 

2 alkalommal volt beteg. Először felfúvódás, sokk, toxikózis. Kezelésre gyógyult. Második 

alkalommal kólika, toxikus tünetek, vérkeringés heveny összeomlása, eutanázia. Kórbonctan: 

vékonybél elhalás, lágyulásos veseelfajulás. Szövettan: máj- és szívizomban vérzés, 

vékonybél nyálkahártya elhalás (tipikus Clostridium perfringens okozta kórkép). (1 eset). 
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Belgyógyászati esetek 

 

Teve 
Két púp között gennyes bőrgyulladás, nyűvesség. Hosszadalmas kezelésre gyógyult (2 

alkalom) 

Gomba okozta bőrgyulladás csikón (2 eset).  

Súlyos fokú felfúvódás, gázt leengedve gyógyult (2 eset). 

Csikó lábán kiütések, helyi kezelésre gyógyult (2 eset). 

Csikó bizonytalan járást, remegést mutatott, szelén adagolásra gyógyult (1 eset). 

Rühösség, mely hosszadalmas kezelésre javult (2 eset). 

Idős csődör: nem kérődzik, sokat fekszik, lesoványodott, vizelni nem tud, kevés bélsár ürül. 

Kezelésre javult (1 eset).  

 

Láma 
Idős állat, gyenge, nem áll lábra, kóros soványság, hasmenés. Kórbonctan: májcirrhosis, 

szívelégtelenség (1 eset). 

Csikó obstipatio, kezelésre gyógyult (1 eset). 

Csikó étvágytalanság, conjunctivitis, kezelésre gyógyult (1 eset). 

Ellési segélynyújtás (egészséges utód) (1 eset). 

Csikó hasmenés, mely kezelésre gyógyult (1 eset). 

 

Alpakka 
Kólikás nyugtalanság, kezelésre gyógyult (1 eset). 

Szőrhullás, kezelésre gyógyult (1 eset). 

Idős állat lesoványodás. Veseelfajulás, eutanázia (1 eset).  

 

Sebészeti-szülészeti esetek 

 

Teve 
Fejen (főleg arc- orri részen) jelentkező tályogképződés, ennek megnyitása, kezelése (3 eset). 

Rács alá szorult (1 eset). 

Lábsérülés, kezelésre gyógyult (1 eset). 

Sántaság, kezelésre gyógyult (5 eset). 

Csikó kerato-conjunctivitis, kezelésre gyógyult (2 eset). 

Fogreszelés, fogkopási rendellenesség miatt (fiatal korban feje beszorult és feje is 

deformálódott) (4 alkalom). 

Köröm szabályozás (1 eset). 

Teve által okozott harapás ellátása (1 eset). 

Ellési segélynyújtás (3 eset). 

Újszülött támogatása a szopás megkezdésekor, illetve tejpótlás kecsketejjel (5 eset). 

 

Láma 
Növendék etetőrácsba szorult, sípcsonttörés, sokk. (1 eset) 

Csikóherélés (1 eset) 

Könnyezés (Tetrán szemkenőcs), mindkét oldalon szaruhártya fekély (Ciloxan szemcsepp), 

Fluoreszcein próba,Tobradex szemcsepp (többszöri szem-specialista konzultáció) (1 eset)  
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Alpakka 
Köldöksérv műtéti megoldása (2 eset). 

Kasztráció (1 eset). 

Altatásban történő fogreszelés (4 alkalom). 

Szemkezelés kerato-conjunctivitis miatt (1 eset). 

Körmölés (2 eset). 

Szarutok leszakadás, mely kezelésre gyógyult (1 eset). 

Egyéb beavatkozások 

Mikrochip behelyezés minden állatfajba. Vakcinázások több alkalommal, clostridiumos 

betegségek elleni kombinált vakcinával. Tuberkulin próba végzése. Vérvételek diagnosztikai 

célra. Bélsárminták gyűjtése parazitológiai (eredmények tevéknél: Trichuris sp., capillariosis, 

coccidiosis; lámák: Trichuris, Nematodirus, Trichostrongylida, lándzsásmétely; alpakka: 

Trichomonas, illetve negatív) és bakteriológiai (melyek eredménye negatív volt) 

vizsgálatokra.  

Féreghajtás több alkalommal. Szállítások. 
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TAPÍRFÉLÉK MEGBETEGEDÉSEI 

Szőke István 

Szegedi Vadaspark 

szoke.istvan.dr@gmail.com 

DISEASES OF TAPIRIDAE 
The presentation summarizes infectious and noninfectious diseases of Tapiridae and the diseases associated with 
inappropriate housing and feeding. 
It shortly talks about the unique anatomy, geographical distribution, special housing requirements, feeding, handling and 
chemical restraint of this interesting species. 

 

A tapírfélék, a páratlanujjú patások legősibb képviselői, akár élő fosszíliáknak is nevezhetnénk 

őket. Ma négy fajuk ismert, ebből három dél-amerikai: közönséges tapír (Tapirus terrestris), 

Baird-tapír (T. bairdii), hegyi tapír (T. pinchaque), és egy fajuk délkelet-ázsiai: indiai tapír (T. 

indicus). 

Anatómiájuk a páratlanujjú patásokéra hasonlít. Fogképletük: 2×(I-3/3, C-1/1, P-4/3, M-

3/3). A gyomor viszonylag kis térfogatú, a caecum és a colon nagy. Nincs epehólyagjuk. 

Rendelkeznek a lóéhoz hasonló légzacskóval, amely a pharingeális régióban kétoldalt 

helyezkedik el. A vesék nem lebenyezettek, és a kéregállomány adja a szerv térfogatának 

80%-át. Az indiai tapírnál a tüdő és a mellkas fala között rostos kötőszövet van az 

elefántokéhoz hasonlóan. Mellső végtagjaikon négy, a hátsókon három pataszerű köröm van, 

talpukat viszonylag érzékeny bőr borítja. Jellegzetességük a felső ajak és az orr 

összenövéséből származó mozgékony, érzékeny rövid ormány. 

Tartásuk során a kemény, durva talaj vagy a lebetonozott padozat lábvég-megbetegedést 

okozhat az érzékeny talpuk miatt. A tapírok érzékenyek a huzatra és a téli fűtött szállás 

nagyobb ammónia-tartalmára, ami légúti problémákat válthat ki. A belső kifutóban kialakított 

fürdőmedencébe is előszeretettel ürítenek, ami aztán fertőzési forrásként szerepelhet. A külső 

kifutókat tanácsos úgy kialakítani, hogy területük legalább 25-30%-a állandóan árnyékos 

legyen megelőzve ezzel az erős napsugárzás okozta szemészeti- és bőrbetegségeket. 

Takarmányuk alapja a jó minőségű széna, amit ki kell egészíteni zöldségekkel és 

gyümölcsökkel. Vigyázni kell, hogy a takarmányukhoz szúrós, hegyes növényi részek ne 

keveredjenek a szájnyálkahártya sérülése és a következményes sugárgomba-fertőzés miatt. 

A tapírfélék egyes betegségeinek gyakoriságáról az a tanulmány tájékoztat, amely 

összegyűjtötte a fogságban élő tapírok halálozási adatait, és megállapította, hogy a vizsgált 

108 esetben az elhullás 2/3-ad része nem fertőző, míg 1/3-ad része fertőző eredetű volt. A 28 

neonatális elhullás legnagyobb része halva születés, az anyaállat nemtörődömsége és részben 

ismeretlen oktanú volt. Három végzetes aspirációs pneumónia is történt kézzel nevelt 

állatoknál. A tanulmány felsorol még két esetet, ahol a halál oka véletlen vízbefúlás volt. Két 

esetben septicaemia, egyben necrotizáló bacteriális enteritis, egy esetben a vakbél és a 

vastagbél tympaniája és egy esetben atresia ani volt a halál oka.  

A felnőtt korcsoportban a leggyakoribb halálozási ok nem fertőző gastrointestinalis 

eredetű volt: bélcsavarodás, gyomor- és vastagbélrepedés, kizáródás. Három-három esetben 

vezetett halálhoz oropharingeális tályog és heveny pancreatitis/pancreas necrosis. Kétszer 

fordult elő eosinophilsejtes enterocolitis, és csak egyetlen Salmonella-fertőzés vezetett 

elhullásra a vizsgált esetekben.  
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Másik jelentős elhullási ok a légző szervrendszer megbetegedései. Elsősorban fiatal 

állatokban jelentkezik, és túlnyomórészt bakteriális fertőzés eredménye. Két esetben felnőtt 

állaton a tüdő tbc-t Mycobacterium bovis okozta. Egy esetben tüdő coccidioidomycosis volt a 

halál oka. Egyéb nem fertőző respiratios elhullási ok volt két esetben anaesthesia során 

kialakult aspiratios pneumonia, valamint asphyxia altatás alatt és szállítás alatti hyperthermia. 

Az alábbi táblázat a klinikai tünetek alapján összefoglalja a tapírfélék leggyakoribb 

betegségeit. 

Táblázat:  Tapírfélék leggyakoribb betegségei 

Klinikai tünetek Lehetséges okok Megjegyzés 

Kólika  1. bakteriális enterocolitis 

2. akut hasi katasztrófát okozó 

történések: gyomor- és 

bélruptura, invaginatio, 

volvulus, tympania stb. 

3. idegen test, pl. homok 

bekerülése az emésztő 

traktusba 

Fontos a belgyógyászati és 

sebészeti problémák gyors 

elkülönítése. 

Hasmenés 1. nem megfelelő táplálás 

2. bakteriális és parazitás 

enteritis 

3. eosinophil sejtes 

enterocolitis 

Csökkenteni kell a gyümölcsök 

arányát a táplálékban. A 

bakteriális enteritist 

leggyakrabban Salmonella, 

Campylobacter okozhatja. A 

paraziták közül a Giardia-k és 

a Schistosoma-k okozhatnak 

idült, véres hasmenést. Az idült 

esetekben a diagnózishoz 

többszöri tenyésztés, 

endoszkópia és biopszia is 

szükséges lehet. 

Mandibuláris duzzanat 1. mandibularis osteomyelitis 

(lumpy jaw) 

2. molaris apicalis tályog 

Gyakori elváltozás és nehéz a 

kezelése. Gyakran krónikussá 

válik és előfordul, hogy halálos 

kimenetelű lesz, ha szisztémás 

osteomyelitis alakul ki. Csak a 

helyi kezeléssel kiegészített, 

célzott intravénás antibiotikum 

terápiával érhetünk el 

eredményt. 

Végbél előesés 1. helytelen táplálék 

2. stressz 

3. ismeretlen  

Régebben gyakori probléma 

volt, ma már ritkán fordul elő. 

Nazális váladék légzacskó fertőzése Sokszor csak felső légúti 

betegség, de lehet, hogy 

komolyabb alsó légúti fertőzés 

(pneumonia, tbc) tünete. 

Tenyésztés! 
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Klinikai tünetek Lehetséges okok Megjegyzés 

Köhögés, dyspnoe 1. tüdő tbc 

2. bakteriális pneumonia 

3. coccidioidomycosis 

4. laryngealis tályog 

Életveszélyes betegségek 

tünetei lehetnek. 

Krónikus súlyvesztés 1. tbc 

2. idült bakteriális pneumonia 

3. fogászati probléma 

4. veseelégtelenség 

5. idült hasmenés 

A tüdő tbc gyakran előforduló 

betegség fogságban élő 

tapíroknál. 

Hirtelen halál 1. Encephalomyocarditis 

vírus (EMC) 

2. akut hasi katasztrófa  

(ld. kólika) 

 

Neonatális elhullás 1. hypothermia 

2. fulladás/trauma 

3. FPT/septicaemia 

4. herpeszvírus 

A neonatális halálozás a nem 

megfelelő ellési környezet 

kialakítása miatt magas. Az 

először ellő nőstények 

segítségre szorulhatnak a 

szoptatás megkezdésénél. A 

hímeket el kell távolítani, és a 

fürdőmedencét le kell engedni 

2-3 hétre a szülés után. 

Vaginális váladékozás, 

„krétás‖ vizelet 

1. urogenitális fertőzés   

2. oestrus 

3. leiomyosarcoma 

Vizeletvizsgálattal és citológiai 

vizsgálattal különíthető el. 

Nagy testfelületre 

kiterjedő bőrgyulladás 

1. Sarcoptes rühösség 

2. dermatophyta-k 

(Microsporum sp.) 

Főleg a zárt, téli tartási 

helyükön szokott jelentkezni. 

Háton lévő vízhólyagok 

és hámló bőr 

hólyagos bőrbetegség Az oka még nem tisztázott. 

Szaruhártyahomály 1. trauma 

2. túl erős napsugárzás 

Az etiológia pontosan még nem 

ismert. A T. indicus esetében a 

leggyakoribb. Gyakran 

szaruhártya fekély is kialakul.  

Akut sántaság 1. kemény talaj 

2. a talppárna megerőltetése 

az állat túlzott aktivitása 

miatt 

A talppárna kisebesedése, 

fekélye is kialakulhat. A paták 

berepedezhetnek. 

Krónikus sántaság 1. degeneratív ízületi betegség 

2. krónikus talppárna fekély  

Idős állatokban gyakori a DJD 
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ÁLLATKERTI NAGYTESTŰ EMLŐSÁLLATOK SZÁLLÍTÁSA 

Török László 

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kht. 

toeroek@veszpzoo.hu 

 

Állatkerti zsiráfok szállítása 

Zsiráfok szállítására kiválóan alkalmasak megfelelően méretezett (kielégítő magasságú) fából 

vagy fémből készült szállítóládák. 

Időközben praktikussági és anyagi okokból a speciális, zsiráf szállítására megépített 

utánfutók terjedtek el, melyek vontatása 3,5 tonna összsúlyú járművekkel is megoldható. A 

kezdetekben egy hagyományos felépítésű, de könnyű fa zsiráfszállító láda került rögzítésre 

egy utánfutón, legújabban – a súlycsökkenés elérése érdekében – önjáró felépítmények 

kialakítására került sor. A fa felépítményt alumínium váltotta fel, melynek hőszigetelése a 

fáéval nem vetekedhet, de annál lényegesen könnyebb és időtállóbb.  

 

 

 

Az utánfutók előnye a szállítóládákkal szemben, hogy a be-és kiládázáskor nincs szükség 

daru jelenlétére, és a vontató jármű üzemeltetési költsége is lényegesen alacsonyabb. 

A szállítójárművekkel szembeni legnagyobb követelmény azok változtatható 

belmagassága, oldalfalainak ellenállóképessége, az utánfutó menet közbeni stabilitása.  

A szállítás során a legnagyobb kihívást az állatkert állatorvosának és a közreműködő 

szakembereknek az állat ládába vagy az utánfutóba való beterelése jelenti. A legtöbb zsiráf 

ijedős, stresszre különösen érzékeny.  

Külön gondot okozhat, hogy a megszokott csapatából elkülönített, új környezeti 

tényezőkkel szembesülő állat (szállítóláda vagy utánfutó, idegen zajok stb.) a felrakodás során 

magára és a környezetére is fokozott veszélyt jelenthet. A szállítással járó stresszhatások 

csökkentése érdekében az állatok rövid vagy hosszútávú nyugtatása feltétlenül szükséges. 
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A képen látható jármű 3,6 méter alapmagasságú, kifejlett zsiráfok szállítása esetén a 

tetőszerkezet 5,2 méter magasságig megemelhető. Az állatok felrakodásának elősegítése 

érdekében egy lehajtható, csúszásmentesített rámpa, és az utánfutó oldalán rögzíthető 

terelőfalak kerültek kialakításra. Az állatok szállítására kialakított felület 2×5 méter 

alapterületű, ahol egy kifejlett vagy két növendék zsiráf egyidejű szállítása oldható meg. 

 

 

 

A szállítás során az állatok viselkedésének nyomon követését egy megfigyelőrendszer teszi 

lehetővé, melynek segítségével a jármű sebességét, az etetési és itatási időket valamint a 

pihenőidőt az állat mindenkori igényéhez lehet igazítani. 
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Állatkerti elefántok szállítása 

Az állatkertek hőskorában az ázsiai elefántok idomítottan, mahoutoktól kísérve érkeztek meg 

Európába. Mivel a szállításuk kezességükből kifolyóan könnyen kivitelezhető volt, így 

gyakran nem csak egészen fiatal, hanem 10-14 éves állatok is kaphatók voltak az európai 

állatkereskedőknél. Az afrikai elefántok esetében fiatal egy év körüli példányok kerültek 

eladásra, melyek viszonylag egyszerű faládákba történő szállítása nem jelentett bonyolult 

feladatot. 

Az állatkertek mai szakmai színvonalának kialakulásával (a fajmegmentő programok 

életre hívásával, a fajkoordinátorok által megtervezett tenyészcsapatok kialakításával, 

tenyészállatok gyakori cseréjével) mind nagyobb lett az igény a kifejlett, hím ivarú állatokra 

(bikákra) is kiterjeszthető, a jogszabályi előírásoknak és a nyilvánosság elvárásának megfelelő 

szállítási megoldások kidolgozására.  

Az állatkertekben, elsősorban az idomított, jól apelláló állatkerti elefántok ritkulásával, 

és – több tragikus baleset után - biztonsági okokból egyre elterjedtebbé vált a „kontakt 

nélküli‖, vagy úgynevezett „protected‖ kontakt tartás, amely során a gondozó nem kerülhet az 

elefánt közvetlen közelébe, csak a védőkorlát biztonságából irányítja. Ezzel a szállítás 

lebonyolításából a 70-es években még gyakran felhasználásra kerülő, cirkuszoktól alkalmilag 

kibérelt állatszállító utánfutók kora lejárt. 

Napjainkban kizárólag egyedileg megtervezett és megépített, ritkábban fa, a legtöbb 

esetben fém ládák (konténerek) kerülnek felhasználásra. A fából készült ládák előnye jó 

hőszigetelő képességük, hátrányuk a magas előállítási költség és agyaras állatok szállítása 

esetén a nem megfelelő stabilitás. A fémből készült ládák tengeri konténerekből kerülnek 

átalakításra, melyek egyszerűen és gyorsan beszerezhetők, felépítésük és szilárdságuk 

átépítéssel kiválóan megfelel kifejlett, nagy testű elefántok biztonságos szállítására is. 
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Az elefántszállítás céljára átépített konténerek önsúlyuktól és a szállítandó állat súlyától 

függően légrugós teherautón, nyerges utánfutón szállíthatók. A nehéz szerelvények számára 

gyakran szűk állatkerti utakon nagy előnyt jelent, hogy a konténerek nagy teljesítményű 

daruval könnyen mozgathatók, szárazárkokon, kerítéseken, fák lombkoronája felett 

biztonságosan átemelhetők. 

Mivel szállításkor az akár hetekig tartó beszoktatás lehetősége technikai, anyagi és 

egyéb állatkertészeti okokból megoldhatatlan, ezért az állatok beládázása komoly feladat 

mind az állatkerti állatorvosok, mind a felrakodásban tevékenykedő szakemberek számára. 

Felrakodáskor az elefántok bódítása akkor kielégítő, ha azok támadásra (ormánnyal való ütés, 

személyzet falhoz szorítása, rúgás, agyaras állatoknál agyarral való ütés és döfés) már nem 

képesek, de még biztosan, az elesés veszélye nélkül tudnak állva maradni.  
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A bódított állat a hátsó lábakra rögzített láncok, kötelek segítségével, nagy teljesítményű 

csörlőkkel hátrafelé kerül behúzásra a konténerbe.  A gyors mozgásokat, irányváltoztatásokat 

elkerülhetjük a mellső lábakra rögzített láncok vagy kötelek felhasználásával, melyek 

feszesen tartásával az állat hátrafelé tartó mozgásakor szükség esetén biztonságosan 

fékezhető. 

A beládázott elefántok a konténerben biztonsági okokból gyakran leláncolásra kerülnek. 

Az egyik hátsó láb és az átellenes mellső láb rögzítése az utazás alatti etetéskor, itatáskor és 

kiládázáskor szükség esetén az állatok csörlő segítségével történő mozgatásakor jelenthet 

nagy segítséget. 

 

 

 

 

 

A képen látható konténer egyedülálló abban, hogy egyidejűleg két kifejlett állat szállítását 

teszi lehetővé. Az állatokat a konténerben egy masszív rácsos ajtó választja el egymástól, 
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amely különösen azon állatoknál bír nagy jelentőséggel, melyek szociális kapcsolatban állnak 

egymással. A rácsos elválasztó ajtó segítségével az egymással nem harmonizáló elefántok is 

biztonságosan szállíthatók együtt. 

A konténer hossza 9 méter, a hosszabbik oldalain 3-3 ajtó került kialakításra az állatok 

ellenőrzése, etetése, itatása stb. céljából. Ezeken az oldalakon került beépítésre 3-3 függőleges 

rácsozású, zárható ablak. Mind az ajtók mind az ablakok kívülről nyithatók, illetéktelen 

személyek ellen biztonságosan lezárhatók. A konténerhez egy elefántokra méretezett 

felhajtható rámpa is csatlakoztatható olyan esetekre is felkészülve, ahol daru jelenléte a be-és 

kiládázáshoz nem megoldott. 

A konténer teljes hosszában a jármű sebességétől független levegőbefúvó rendszer 

került beépítésre, melynek segítségével a külső klímától nagymértékben független 

állatszállítások hajthatók végre. A dízelüzemű fűtési rendszer -10 fok külső hőmérséklet 

esetén +20 fok belső hőmérséklet elérésére lett méretezve friss levegő felhasználásával, 

ezáltal megakadályozva az állatok terében a nem kívánatos magas páratartalom kialakulását. 
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A „NAGYMACSKÁK” BETEGSÉGEI 

Hill István 

Dr. Hill Kisállatrendelő 

hillistvan@gmail.com 

THE DISEASES OF BIG CATS 
One of the most spectacular if not the most spectacular attraction in Zoos and Wild Animal Parks are the Big Cats. 
The cats belonging to this group are the members of the Panthera family, the members of the Acinonyx family, the members 
of the Neofelis family and many members of the Felis family. 
All of these animals are very dangerous even if many individuals have close relationships with humans!  
I will introduce their alignments in three groups: feeding and keeping, contagious diseases and other diseases, which will 
include the polyfactoral illnesses. 
In the beginning of my presentation I will discuss the quality of the keeping area, as an injury and stress causing factor, and 
the feeding, as the factor that greatly influences the general state of the animal. The second section will consist of the 
frequently occurring viral diseases, bacterial diseases, fungal diseases, and those ailments caused by one-, and multi-
cellular parasites. In the section of other diseases I will discuss tumors, polyfactoral diseases, diseases in connection to 
allergies as well as surgical and dental problems. 

 

Az állatkertek, vadasparkok egyik, ha nem a leglátványosabb állatcsoportja a „Nagymacskák‖. 

Közéjük tartoznak a Panthera nemzetség tagjai, az Acinonyx nemzetség tagja, a Neofelis 

nemzetség tagja, valamint a Felis nemzetség tagjai közül jónéhányan. 

Mindannyian veszélyes állatok, még akkor is, ha közöttük több egyed is szívesen létesít 

kapcsolatot az emberrel! 

Betegségeiket tartási-takarmányozási és fertőző jellegű, valamint egyéb csoportra osztva 

mutatom be, amely utóbbiban tárgyalom a polifaktoriális elváltozásokat. 

Az előadásban tárgyalom a tartóhelyek minőségét, mint sérülést és stresszt okozó faktort, 

az immunrendszert gyengítő hatásának szerepét és a takarmányozást, mint a szervezet általános 

állapotát alapvetően meghatározó tényezőt. Ismertetem a táplálás során esetleg fellépő 

hiánybetegségekre és/vagy túlsúlyra visszavezethető elváltozásokat – közülük kiemelve: a 

taurin, valamint az elhízás szerepét a macskák hipertrófiás szívizom-elváltozásában és a 

kalcium anyagforgalom néhány figyelmet érdemlő részét.  

A fertőző jellegű megbetegedések bemutatását a Felidae családban gyakran előforduló 

vírusos betegségekkel (kivéve a veszettség) kezdem. Az elsősorban felső légúti tüneteket okozó 

Herpesz- és Calicivírusok, a mára már jelentősen visszaszorult, jellemzően enterális 

megbetegedést kiváltó Parvovírus, a szopornyicás tünetekben jelenkező Paramyxovírus, az 

allergiás formában jelentkező, FIP-et kiváltó Coronavírusok, valamint a Retrovírusok (FeLV és 

a FIV) kerülnek ismertetésre. Egyéb vírusok is okozhatnak megbetegedést állatainknak (pl. 

Papillomavírus), azonban ezek jelentősége kisebb. 

A baktériumok kiváltotta betegségek közül a zoonózisokat említem először. Különösen a 

vadbefogott állatoknál fontos gondolni a lépfenére, amely oroszlánokban, leopárdokban 3-4 

napos lappangás után vérzések és súlyos ödémás elváltozások miatt a vérkeringés heveny 

összeomlásával halálra vezet. Pumáknál akár teljes tünetmentesség mellett is okozhat hirtelen 

elhullást. 

A tuberkulózisos esetekből a M. tuberculosis-t, a M. avium-ot, a M. bovis-t is kimutatták. 

A szalmonellózis is gyakori zoonózis. Szalmonellózis kórokozója leginkább a 

takarmányállatoktól ered, de sajnos a fertőző forrás gyakran maga az EMBER. Különböző 

baktériumokat találunk enterális megbetegedések esetén vett minták tenyésztése során pl. E. 
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coli különböző törzseit, Yersinia-kat. Találhatunk Clostridium-okat is, ezek közül a Cl. 

perfringens-t a nagymacskák normál bélflórájának tagjaként tartják számon, azonban bizonyos 

körülmények között okozhatnak bélgyulladást és enterotoxikózist is. Pasteurella-kat mutattak 

ki szájüregből, sebfertőzések váladékából és vérfertőzésben elhullott állatok lépéből is, valamint 

különböző szervek gócos elváltozásaiból. A Pseudomonas-ok kórtani szerepét sokízületi 

gyulladás és gyomorgyulladás tüneteit mutató macskáknál állapították meg. A Chlamydophila-

kat mind a felső légúti tüneteket mutató, mind a szaporodási zavarokkal küzdő állatokból 

kimutatták.  

Gombák okozta elváltozások közül legtöbbször a dermatofitákat (Microsporum spp. 

Trichophyton spp., Epidermophyton spp.) azonosították. Ezek ritkán jelentkeznek önállóan, 

inkább tartási problémákhoz, sérülésekhez vagy más megbetegedésekhez (FIV, FeLV) társultan 

jelentkeznek, így megjelenésük esetén mindig gondoljunk arra, hogy a háttérben más probléma 

is lehet. Immunszupresszált állatokban a Candida spp. tagjai is okozhatnak különböző 

elváltozásokat. 

A paraziták közül a külső élősködőkkel kezdem, amelyek önálló megbetegedést, stresszt 

okozó szerepükön túl igen gyakran egyéb betegségek és más paraziták vektoraiként okoznak 

gondot. A Demodex spp., Notoedres spp., Sarcoptes spp mellett az Otodectes atkák 

előfordulására lehet gyakran számítani. A különböző bolhafajok is megkeseríthetik állataink 

életét. Az adott területen található kullancsok is szívesen táplálkoznak a nagymacskáink 

véréből, és sajnos ezzel együtt átadhatnak azoknak például a Protozoák közé tartozó 

vérparazitákat. A nagymacskákban előfordul Babesia felis fertőzés, Hepatozoon spp. fertőzés, 

amelyek kialakulásában a kullancsok vektor szerepe igazolt. Egyéb vérszívók, tetűlegyek a 

folyamatos zaklatáson kívül Trypanosoma evansi-t és T. brucei-t is átadhatnak. A Protozoák 

közül különös figyelmet érdemelnek az Eimeria spp. tagjai, amelyek a kölyök állatokban 

okozzák a legnagyobb kártételt és igen jelentős még a Toxoplasma gondii, amely zoonozis. 

A férgek közé tartozó parazitákat is gyakran találunk macskáink bőrében, vérereiben, 

szívében, a vázizmaikban, bélcsatornájukban, hasüregükben. Állataink ezekkel eltérő módon 

fertőződhetnek. A paraziták, illetve kártételeik elleni védekezés lépései közé tartozik a paraziták 

behurcolásának megakadályozása, az esetleges vektorok és maguk a férgek elleni rendszeres, 

technológiában meghatározott kezelés. 

 

Az egyéb betegségek közül nagymacskákban is előfordulnak daganatok. Találtak 

chondrosarcoma-t, haemangio-endothelioma-t, tüdőben adenocarcinoma-t. Egyéb szervekben is 

találtak daganatos elváltozást. 

A polifaktoriális betegségek közül itt említem a macskák alsó húgyúti megbetegedés 

komplexét. 

Az egyéb megbetegedések közé sorolható a szibériai tigrisek között gyakrabban 

előforduló, adaptációs nehézségek miatt a hipofízis-mellékvese túlműködés okozta ―Tigris-

betegség‖. 

Nagymacskáink között előfordul amyloidózis, valamint az allergiás dermatózis, ekcéma. 

Ide tartoznak még a traumák és azok sebészeti megoldásai, a fogászati problémák, 

valamint a látogatók által közvetlenül az állatoknak okozott traumák és a felelőtlen 

tevékenységükkel kiváltott következményes elváltozások is.  
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MEDVEFÉLÉK BETEGSÉGEI ÉS MENEDZSMENTJE 

Andréka György 

Xantus János Állatkert, Győr 

andrekagyorgy@yahoo.com 

DISEASES AND MEDICAL MANAGEMENT OF URSIDAE 
A vet can meet any species from ursidae during his job nearly everly zoo in Hungary or in Europe. In Hungary we can find 
European bear also in private owner’s garden. 
The first part of the presentation speaks about the physical and chemical restraint technologies before the treatment, and 
what can a vet to do during a bear escape. 
The second part speaks about the infectious and noninfectious diseases of ursidae and some specialities of giant pandas, 
brown bears and polar bears. 

 

Alig van Magyarországon, de akár Európában is olyan állatkert, ami ne mutatna be egy vagy 

több fajt a medvefélék közül. Hazánkban nem csupán állatkertekben, de magántartók udvarán is 

találkozhat az állatorvos, elsősorban európai barnamedvével. 

A medvék erősek, meglepően gyorsak, értelmesek, futnak, másznak, úsznak, így mind az 

állatkerti tartástechnológiában, mind az esetleges állatorvosi beavatkozások során rendszeresen 

okoznak meglepetéseket. 

Az előadás első része kitér a gyakrabban tartott fajok, az állatorvosi munkát érintő 

tartástechnológiai sajátosságaira, a beavatkozásokat megelőző fizikai és kémiai immobilizáció 

lehetőségeire, annak veszélyeire. 

Az első rész külön foglalkozik az esetleges állatszökés során alkalmazható 

immobilizációs lehetőségekkel. 

Az előadás második része részletesen foglalkozik a gyakorlati jelentőséggel bíró 

megbetegedésekkel. 

Nem megfelelő takarmányozás okozta elváltozások 

- hiánybetegségek 

- elhízás 

Vírusok okozta fertőző betegségek és a megelőzés lehetőségei 

- szopornyica 

- parvovírus 

- fertőző hashártyagyulladás 

- panleukopénia 

- veszettség 

Bakteriális eredetű fertőző betegségek 

- Staphylococcus sp. 

- Clostridium perfringens okozta enterotoxémia 

Paraziták okozta bántalmak 

Ascariasis (Baylisascaris transfuga, B. multipapillata) 

Trichinella spiralis 

rühösség 

Nem fertőző eredetű megbetegedések 

Jegesmedve, európai barnamedve és az óriáspanda tartása során előforduló, fajra jellemző 

érdekességek 
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VETERINARY CARE OF THE FERRET 
The authors summerise the basic knowledge of the ferret anatomy and phisiology and nutrition. Venipuncture and drug 
administration are mentioned. Canine distemper, influensa, rabies and the parasitic disorders are discussed. The most 
important and common non-infectious diseases are mentioned. The authors summerise the etiology, clinical signs and the 
treatment possibilities of these diseases.   

 

Bevezetés 

A görények állatorvosi ellátása során a teljesség igénye nélkül néhány fontos és talán a 

leggyakrabban előforduló betegségeket ismertetjük röviden, de néhány mondatban az anatómia 

mellett a vérvétel és gyógyszerbeadás lehetséges módjait is áttekintjük. 

Anatómia 

A görénynek hosszúkás, elnyúlt teste van, ami alkalmassá teszi az állatot a földalatti 

alagutakban való közlekedésre. Testsúlya nyáron jelentősen csökken, ez a csökkenés a téli 

súlyhoz képest akár a 40%-ot is elérheti. 

A vadas színváltozat a leggyakoribb, de napjainkra több mint 30 színváltozat ismert. Az 

állatok téli és nyári bundát viselnek, de a lakásban tartás esetén a vedlési idő kitolódik, sőt akár 

különösebb ciklikusság nélküliség is előfordul.  

A bőr aránylag vastag, különösen a nyak- és a válltájékon, máshol viszont egy kicsit 

vékonyabb. A bőr verejtékmirigyeket nem tartalmaz, azonban aktívan működő 

faggyúmirigyekkel rendelkezik, amelytől az állatnak jellegzetes illata van. Ilyen faggyúmirigy 

tulajdonképpen a jól fejlett anális mirigy is.  

A görénynek hét nyakcsigolyája (C7), 15 hátcsigolyája (T15), öt ágyéki (L5[6]), három 

keresztcsonti (S3) és 18 farokcsigolyája (Cd 18) van. 14, ritkábban 15 pár bordával rendelkezik, 

az első tíz a szegycsonthoz csatlakozik, a többi pedig a bordaívet alkotja.  

Mind a négy lábon öt ujj van, az első ujjat két ujjperc alkotja, a többit pedig három. A 

karmok nem visszahúzhatóak. 

A hímek „J‖ alakú pénisszel rendelkeznek, és közepén péniszcsont helyeződik, ezért a 

katéterezés meglehetősen nehéz.  

Fogképlete 3131/3112. A tejfogak 20-28 napos korban nőnek ki, a maradandó fogak 

pedig 50-74 napos korban. 

Az állatnak öt pár nyálmirigye van (parotis, zygomaticus, molaris, sublingualis, 

mandibularis).  

A gyomor egyszerű, a pylorus jól fejlett, a bélcsatorna rövid, általában 182-198 cm 

hosszú. A rövid bélcsatorna miatt a passzázsidő 3-4 óra, a görénynek vakbele nincs.  

A hasnyálmirigy két lebenyű, a jobb lebeny hosszabb, a máj pedig hat lebennyel 

rendelkezik, az epehólyag körte alakú.  
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A szív a 6-8. bordaközben található, a szívburok a sternumhoz tapad. 

A lép az állat életkorától függően változó nagyságú. 

A jobb vese – más ragadozókhoz hasonlóan – előrébb helyeződik, mint a bal, az előbbi 

cranialis részét a máj elfedi. 

A húgyhólyag általában kicsi, kevés vizeletet tartalmaz. A jobb mellékvesét a hátsó 

májlebeny takarja. Nagysága 8-11 mm. A bal mellékvese a bal vese cranialis pólusánál 

található, közvetlenül a vena cava caudalis mellett. Nagysága 6-8 mm, és a szerv 

középvonalában, a szerv felszínén az adrenolumbalis véna halad át. 

A görényekben a nemek könnyen megkülönböztethetőek. 

 

A legfontosabb biológiai adatokat az 1. táblázat, a hematológiai és vérbiokémiai paramétereket 

a 2. táblázat mutatja. 

1. táblázat  A görény legfontosabb biológiai adatai 

Testtömeg 600-1200 g 

Életkor 8-10 év 

Vemhességi idő 41-42 nap 

Alom szám 8 

Születési súly 8-10 g 

Fogváltás 8-10 hetes korban 

Ivarérettség A születés utáni első tavasz (6-12 hónap) 

Ivarzás Tavasztól-őszig; lakásban tartásnál folyamatos is lehet 

Választási kor 8 hét 

Légzésszám 33-36/perc 

Szívverések száma 200-250/perc 

Testhőmérséklet 38,8ºC (37,8-40ºC) 

Átlagos keringő vérmennyiség 40-60 ml 

Takarmányozás 

A görény kimondottan ragadozó, húsevő állat, táplálékigénye a felvett takarmány 

fehérjetartalmától függ, ezért a szénhidrát- és rostigényét általában nem vesszük figyelembe. Az 

átlagos, görényeknek szánt eleség minimum 30% fehérjét és 20% zsírt tartalmazzon 

szárazanyagra vonatkoztatva. A görény bélcsatornája rövid, és a bélpasszázs ideje gyors, 

általában 3-4 óra. Az állatorvosi beavatkozások előtt, az állat koplaltatása során ezt figyelembe 

kell venni, a koplaltatási idő általában 4-5 óra kell legyen! A napi metabolizálható energia (ME) 

szükséglet 0,86-1,28 MJ/ttkg.  

A vemhesség és a szoptatási idő alatt a fehérjeigény jelentősen megnő, ezért az állatok 

tápláléka legalább 36% fehérjét tartalmazzon a szárazanyagon belül! A tenyésztési idő alatt a 

tenyészállatoknak, valamint a fiatal egyedeknek 25-30%-ra van szükségük.  

A görénynek, a fiatal macskák igényeihez hasonlóan esszenciális amino- és zsírsavakra 

(pl. taurin, arachidonsav) is szükségük van. A hasonlóság miatt a görények a fiatal macskák 

részére összeállított táplálékkeverékek (pl. a kereskedelemben is kapható macskakonzervek) is 

megfelelőek. Ezen kívül a tojás, a hús és a tejtermékek jól kiegyensúlyozott aminosav-

ellátottságot biztosítanak; a jó minőségű, fehérjében gazdag táplálékot a görények sokkal 

szívesebben is fogyasztják.  



 38 

2. táblázat  A görény hematológiai és vér-biokémiai paraméterei 

WBC   4-19 G/l 

RBC 6,8-12,1T/l 

PCV 36-53% 

Neutrophil granulocyta 13-48% 

Lymphocyta 40-82% 

Monocyta 7-9% 

Eosinophil granulocyta 2-8% 

Basophil granulocyta 0-3% 

AP 14-144 NE/l 

ALT 48-292 NE/l 

AST 46-118 NE/l 

Karbamid 0,2-16,1 mmol/l 

Kreatinin 8,8-106 µmol/l 

CK 98-564 NE/l 

LDH 222-377 NE/l 

Epesav 1-28 µmol/l 

Glükóz 6,66-7,99 mmol/l 

Albumin 34-48 g/l 

Globulin 2-24 g/l 

TP 43-60 g/l 

Kalcium 1,9-2,4 mmol/l 

 

A görény glükogenezise rendkívül gyors, ezért a takarmány szénhidráttartalma lehetőleg érje el 

a 10%-ot. Mivel a vastagbélrendszere rövid és egyszerű, fermentatív tevékenysége pedig 

minimális, rosttartalomra nincs szüksége. Ennek ellenére az előre gyártott, kereskedelemben 

kapható görénytápok kétféle rostot is tartalmaznak, amelyek elsősorban az energiacsökkentő, 

elhízást megelőző hatásuk, valamint a takarmány ízletességét növelő hatásuk miatt jelentősek. 

Az ilyen rosttartalmú táplálékok adásával a bélsár mennyisége jelentősen megnő, és a 

flatulancia is gyakoribbá válik, ezért a görények általában nem szívesen fogyasztják ezt a fajta 

táplálékot. 

Mind a száraz-, mind pedig a konzerv macskaeleségek adhatóak a görényeknek, sőt 

száraz eleség biztosítása révén a foglepedék és a fogkőképződés is csökken a rágás 

következtében. Az egyszerű cukrokat tartalmazó takarmányok adásával kapcsolatban tudni kell, 

hogy azok hajlamosítanak a hasnyálmirigy-betegségekre. A hirtelen takarmányváltást a 

görények esetében is el kell kerülni.  

A görény a macskához hasonlóan ún. "addiktív‖ állat, azaz könnyen táplálékfüggővé 

válhat. Ez azt jelenti, hogy képes csak egyfajta, számára kedvenccé vált takarmányt vagy tápot 

elfogadni, ami egy idő után súlyos hiányállapotok kialakulásához vezethet.  

Táplálkozási eredetű betegségei a macskához hasonlóak, ezek közül a egyik 

legjelentősebb a húgykövesség, amelynek kialakulására a magas növényi fehérje-forrásokat 

tartalmazó takarmányok etetése hajlamosít. A halhús tartalmú takarmányok gyakran okoznak 

hányást. Ritkán a görény gyomrában is kialakulhatnak szőrlabdacsok (zootrichobezoár). 

Elkerülésük érdekében a szőroldó paszták használata javasolt heti egy-két alkalommal. 

Gyógyszerbeadás 

Perorális gyógyszerbeadás a legtöbb esetben nem okoz gondot, de a kesernyés ízű gyógyszerek 

erős nyálzást idéznek elő, ezért ezeket a gyógyszereket célszerű kis húsdarabkákba rejteni.   
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Injekciós készítményeket leggyakrabban subcutan és intramuscularisan célszerű beadni. 

A subcutan gyógyszerbeadás a nyak vagy a mellkas bőre alá ajánlott, az intramuscularis 

gyógyszerbeadás esetén a quadriceps- vagy pedig a glutealis izomcsoport használható. 

Az intravénás gyógyszerbeadás szintén nem okoz nehézséget (vena cephalica antebrachii, 

vena saphena). Intraperitonealis gyógyszerbeadás görényeknél ritkán alkalmazott módszer. 

Intraossealis gyógyszerbeadás főleg súlyosan kiszáradt állatoknál alkalmazható, ilyenkor 

a megfelelő méretű (21-22 G) injekciós tűt a tibiába vagy a radiusba kell behelyezni. 

Vérvétel 

A vérvételhez a legtöbb esetben nem szükséges az altatás, de az agresszívabb betegeket 

érdemes altatni. A leveendő vérmennyiség attól függ, hogy milyen paramétereket szeretnénk 

megvizsgálni. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb esetben 1,5 ml vér elegendő a 

hematológiai és biokémiai vizsgálatok elvégzéséhez. Az egészséges görénynek átlagos keringő 

vérmennyisége 40 – 60 ml, amely 750 – 1000g élősúlyra értendő. E keringő vérmennyiség 

10%-a minden probléma nélkül levehető, de célszerű csak annyit levenni, ami feltétlenül 

szükséges. A legtöbb esetben a vena jugularis felkeresése javasolható vérvételhez. A fejet kissé 

hátrafeszítve a nyakat leborotválva kell a vénát megkeresni, azonban ez nem mindig könnyű, 

mivel a vénát ritkán lehet jól kitapintani. Célszerű 22-25 G méretű injekcióstűt és 1-3 ml-es 

fecskendőt használni. A görényekben a vena jugularis a macskához képest lateralisan 

helyeződik, és különösen kövér egyedeknél meglehetősen nehéz felkeresni. A vena jugularishoz 

hasonlóan jól használható vérvételre az elülső üres véna. Az állatot a hátára kell fektetni a 

mellső végtagokat hátrahúzni, majd az első bordánál a mellkas bejáratánál a vérvételi tűt 45-os 

szögben beszúrni a gerincoszlop irányába. A fecskendőben kis vákuumot kell létesíteni, amíg a 

vér meg nem jelenik. A vena saphena és a v. cephalica antebrachii is alkalmas vérvételre, 

valamint a vénakanült is ezekbe a vénákba lehet könnyen felhelyezni. Kis mennyiségű vér a 

dorsalis farokvénából is vehető, de ez ritkán alkalmazott módszer, valamint 1-2 csepp vér a 

köröm túlcsípésével is nyerhető.    

Klinikai vizsgálat 

A vizsgálatok menete a kutya és macska esetében alkalmazottakkal egyezik meg, ezért ezek 

részletezéséről eltekintünk.  

Betegségek 

Szopornyica 

A kutya szopornyica az egész világon elterjedt fertőző betegség. A kórokozó Paramyxovirus a 

görényeket is megbetegíti; a mortalitás gyakran 100%-os. A vírus rezervoárjai a kutyafélék és a 

görényfélék. 

A vírus a fertőzött állatok váladékaival terjed, és a fertőződés peroralis és aerogén úton is 

bekövetkezhet. A lappangási idő általában 7-9 nap. 

Görényekben a klinikai tünetek állkörnyéki bőrkiütéssel kezdődnek, az ajkak és az áll 

duzzadttá, kérgessé válik. Hasonló elváltozások figyelhetőek meg az analis és inguinalis 

testrészeken is. Más esetekben étvágytalanság, elesettség, bágyadtság, láz alakul ki, amelyet 

photophobia, blepharospasmus kísér. A szemből és az orrból savós, savós-gennyes váladék 

szivárog. Ez a váladék a szem- és orrkörnyéken beszárad, a szemhéjak összetapadnak, az 

orrkörnyéket barnás lepedék fedi. Hányás, hasmenés a görényekben ritkán alakul ki. A 

légzőszervi tünetek általában másodlagos bakteriális fertőzések következményének 

tekinthetőek. A betegség krónikus lefolyása esetén idegrendszeri tünetei is megjelennek 
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(inkoordinált mozgás, nystagmus, torticollis). 

A kórhatározás a kórelőzmény, a klinikai tünetek alapján, valamint kötőhártya-lenyomat 

vizsgálatával lehetséges. A vérvizsgálattal leukopenia figyelhető meg. A heveny szakban 

elpusztult állatok kórbonctani vizsgálata során a felső légutak és az emésztő szervrendszer 

gyulladásos folyamatai, míg szövődmények esetén tüdőgyulladás képe figyelhető meg.  

A különféle szervekből készített szövettani metszeteken a vírus okozta cytoplasma-

zárványok láthatóak, ezenkívül a központi idegrendszer demyelinizációja is kimutatható. 

Hatékony gyógykezelés gyakorlatilag nincs, a megbetegedett állat végleges elaltatása 

javasolható. Abban az esetben, ha az euthanasia nem oldható meg, folyadékterápiával, 

antibiotikumokkal, vitaminok adásával az állat élete meghosszabbítható. Spontán gyógyulásra 

szakirodalmi adat nem ismert.  

A betegség kialakulása védőoltással megelőzhető. A vakcinázást nyolc hetes korban kell 

elkezdeni, majd három hét múlva meg kell ismételni. Néhányan három oltást javasolnak három 

hetes időközzel. Az évenkénti ismétlő oltás mindenképpen ajánlott. Gyengített élő vírusos 

vakcinák használata javasolt, mivel az elölt vakcinák nem adnak tartós védettséget. Meg kell 

jegyezni, hogy olyan vakcinákat kell használni, amelyeket nem görény sejtvonalon állítanak 

elő; továbbá többkomponensű kutya-vakcinák használata sem javasolt. 

Influenza 

Az emberi influenzavírusok az Orthomyxoviridae családba tartoznak, amelyek a görényt is 

megbetegíthetik. A betegséget passzívan a görények is átadhatják az embernek, így 

zoonózisnak kell tekintenünk. Mivel az influenzavírusok eltérő virulenciával rendelkeznek, 

ezért a betegség súlyossága, illetve klinikai tünetei változóak. A vírus a légutak váladékával, 

aerogén úton terjed. Minden korcsoportú görény érzékeny a megbetegedésre. 

A lappangási idő rövid, általában 48 óra, amelyet lázas állapot követ. Ezt követően 

tüsszögés, savós, savós-gennyes orrfolyás alakul ki, étvágytalanság, levertség, bágyadtság 

kíséretében. Az alsóbb légutak megbetegedése másodlagosan alakul ki, főként a hemolizáló 

Streptococcus-ok elszaporodása miatt. Ilyenkor pneumonia, bronchiolitis alakul ki, amely a 

fiatal és az idős állatok esetében elhullással végződhet. 

A kórelőzmény, a klinikai tünetek és az influenzavírus ellen termelt antigének kimutatása 

(ELISA) révén a kórisme felállítható. 

A betegség általában 7-14 nap alatt lezajlik, és másodlagosan kialakuló fertőzések nélkül 

ritkán halálos. A kezelés az antibiotikumok és az antihisztaminok használata mellett a 

folyadékpótlásból, esetleg a mesterséges táplálásból áll. Magas láz esetén a lázcsillapítók 

alkalmazása mindenképpen javasolt. 

Influenzavírus vakcinák alkalmazása görények esetében nem javasolt, mivel a vírus 

virulenciája gyakran változik, az immunreakciók aránylag rövid ideig adnak védettséget, illetve 

az influenza vírusfertőzés önmagában nem súlyos lefolyású. A hajlamosító tényezők elkerülése, 

valamint az influenzajárványok esetében az állatok fokozott védelme kiemelt jelentőségű. 

Veszettség 

A veszettségre a görény is fogékony, és a betegség hazánkban bejelentési kötelezettség alá 

tartozik. A betegség részletes elemzésétől eltekintünk, hiszen ez megegyezik a kutya és a 

macska esetében ismertekkel. A veszettség elleni védőoltás a görényeknek is javasolt, éves 

időközzel. 

Idegentest okozta bélelzáródás 

Főleg fiatal görények megbetegedése, hiszen a fiatal állatok szeretnek rágcsálni, illetve a 
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kereskedelemben kapható gumi és plüss játékok kiálló részeit leharapják, és gyakran lenyelik. A 

tünetek egy-két napon belül jelentkeznek, púposított testtartás, hányás, étvágytalanság, 

dehidráció kíséretében. A klinikai vizsgálat során gyakran az idegen test is kitapintható, de 

biztos diagnózis röntgenvizsgálattal, vagy kontrasztos röntgenvizsgálattal állapítható meg. A 

gyógykezelés során az idegentest minél hamarabbi műtéti eltávolítása indokolt, de ezt követően 

néhány napig az állat rehidrálása, esetleg mesterséges táplálása a teljes gyógyulás 

szempontjából nélkülözhetetlen.  

Perzisztens vagy elhúzódó ivari működés 

E betegséget szokás hyperoestrogenismus-nak vagy oestrogén toxicosis-nak is hívni. A 

nőstények ivarzása tavasszal kezdődik, amikor a nappali órák száma 12 óra lesz. Ez az ivarzás 

addig tart, amíg a párzás megtörténik, vagy a nappali órák száma csökken. A görény 

reflexovulációs állat, ami azt jelenti, hogy az ovulációt a párzás váltja ki. Ennek hiányában az 

ovuláció nem következik be, így az ösztrogénszint magas marad, végig az ivarzási szezon alatt.  

Klinikai tünetek: A betegség folyamán mindvégig megfigyelhető a péra duzzanata, eleinte 

étvágytalanság, levertség, gyengeség kíséretében, majd a magas ösztrogénszint következtében 

szimmetrikus szőrhiány alakul ki a dorsalis testfelületen, elsősorban a fartájékon. Kísérő tünet 

lehet még a hüvelyfolyás, esetleg melena vagy a bőrön megjelenő petechialis vérzések. A 

csontvelő szuppresszált állapotba kerül, így csontvelő hypoplasia alakul ki, ami pancytopaeniat 

eredményez, és akár elhullás is lehet a következménye. A vérvizsgálat során nonregenerativ 

anaemia alakul ki, a haematokrit érték 25% vagy az alatti és megjelennek a magvas 

vörösvérsejtek, valamint neutropenia és thrombocytopenia is kimutatható.  

Diagnózis: A klinikai tünetek valamint a vérvizsgálat általában alátámasztja a 

feltételezéseket, de javasolt a hasi ultrahang-vizsgálat elvégzése, illetve az ösztrogénszint 

meghatározása a vérből. Erre azért van szükség, hiszen a helytelenül elvégzett műtét miatt 

visszamaradt petefészekdarab és a hyperadrenocorticismus hasonló tüneteket okozhat. 

Gyógykezelés: Az egyik lehetséges mód a gyógykezelésre, amikor egy vasectomizált hím 

állattal fedeztetjük a nőstényt, kiváltva az ovulációt, és remélhetőleg a fennálló folyamatos 

ivarzás abbamarad. A másik hagyományos módszer, amikor az állatnál részleges takarmány és 

ivóvíz megvonást alkalmazunk, és ezzel egy időben a megvilágítási órák számát 8 órára 

csökkentjük (16 óra sötét, nyugalmi periódus), amely révén a hypotalamus-hypophysis-gonád 

hormonális szabályzó mechanizmus természetes működését használjuk ki.  

Abban az esetben, ha a tulajdonos az állattól nem akar utódokat, akkor az állatot 

ivartalanítani kell, és a klinikai tünetek aránylag gyorsan megszűnnek. Óvatosan kell eljárni a 

már hosszabb időn át fennálló ivari működéskor, hiszen az anaemia és a vérzékenység a műtét 

során komoly kockázatot jelent.   

Gyógyszeres kezelés során a humán choriogonadotrop hormon (100 NE/ttkg i.m.) 

alkalmazása javasolt az ivarzás megkezdése után 10 nappal. Ha a péraduzzanat nem húzódik 

vissza, a kezelést 7 nap múlva meg kell ismételni.  

Bármely fent említett kezelést alkalmazzuk, nem szabad megfeledkeznünk a vitamin- és 

ásványi anyagok pótlásáról. 

Inzulinóma 

Az inzulinóma a hasnyálmirigy β-sejtjeinek daganata, ami görényekben meglehetősen gyakori. 

Az elváltozás következtében hypoglycaemia alakul ki. A betegség mindkét ivarban előfordul, és 

4-5 éves korban a leggyakoribb.  

Klinikai tünetek.: általában hátsó végtag gyengesége, inkoordinált mozgás, ájulásszerű 

állapot, kóma alakul ki. Éheztetés során ezek a tünetek sokkal kifejezettebbek, étkezést 

követően a tünetek elmúlnak.  
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Diagnózis: a szérum glükózszintje alacsony, kevesebb mint 3,4 mmol/l (60 mg/dl). Az 

inzulinómával terhelt állatok egy részében az inzulinszint általában magasabb, de ez nem 

patognomisztikus tünet.  

Gyógykezelés: A legjobb megoldás az inzulinóma sebészi eltávolítása, bár sok esetben az 

inzulinóma olyan kicsi, hogy közvetlenül tapintással sem érezhető.  

Abban az esetben ha a hasnyálmirigy jelentős része az inzulinóma miatt eltávolításra 

kerül, diabetes mellitus alakulhat ki. Ezt lehetőség szerint el kell kerülni, mivel az inzulinóma 

gyógyszeres kezelése sokkal könnyebb, mint a diabetes mellituse. A gyógykezelés során a 

diazoxid (5-30 mg/ttkg napi 2× p.o.) az inzulin termelődését csökkenti. Alkalmazható továbbá a 

prednisolon (0,2-1 mg/ttkg napi 3× p.o.), azonban a diazoxid sokkal hatékonyabb.  

A prognózis görények esetében jobb, mint kutyában, mivel a kutyában gyakoriak a 

metastasisok, ami görényekben meglehetősen ritka. Azonban a daganatok újbóli megjelenése 

gyakori.  

A sebészi beavatkozás után általában az állatok 8-10 hónapig tünetmentesek, azonban 

ezzel a beavatkozással, illetve a gyógykezeléssel az állat élete csak 1-1,5 évig hosszabbítható 

meg. 

Hyperadrenocorticismus 

A hyperadrenocorticismus nagyon gyakori görényekben. Ez a betegség jelentősen különbözik a 

kutya, a macska vagy az ember hyperadrenocorticismusától.  

Az emberben, a kutyában és a macskában a plazma kortizolszintje emelkedik meg, és a 

betegséget Cushing-kórnak nevezzük.  

A görényekben nem a kortizolszint emelkedik meg, hanem az adrostendion, a 17-

hydroxiprogesteron, valamint az ösztradiolszint.  

Jelenleg a betegség kialakulását az állatok korai ivartalanításával magyarázzák. Az 

ivartalanítás során ugyanis a testosteron és az oestradiol negatív feedback hatása a hypotalamus 

GnRH termelődésére hiányzik. Ennek eredményeképpen a GnRH sekréciója nem gátolt, így 

nem gátolt a luteinizáló- (LH), valamint a folliculus stimuláló hormon (FSH) termelődése sem. 

E két hormon külön-külön vagy együtt folyamatosan stimulálja a mellékvesét, amelynek 

következtében a mellékvesében hyperplasia alakul ki, ami daganatos elfajuláshoz vezethet.  

A betegség legszembetűnőbb tünete a szimmetrikus szőrhiány, az ivartalanított 

nőstényekben a péra megduzzad, valamint pruritus alakul ki. Hangsúlyozni kell, hogy a 

betegség mindkét nemben megjelenhet.  

Diagnózis: A klinikai tünetek alapján gyakran felmerülhet a hyperadrenocorticismus 

gyanúja, különösen korábban ivartalanított nőstényekben. A vérvizsgálat során anaemia és 

pancytopenia jelentkezhet, de ritkán alakul ki nonregenerativ anaemia.  A szérum mellékvese 

hormonjainak vizsgálata szintén alkalmazható, amelynek során az androstendion, oestradiol, 

17-hydroxiprogesteron valamint a dehydroepiandrosteron mennyiségét mérik. Akár egy, vagy 

több hormonszint emelkedett értéke hyperadrenocorticismusra utal. Egyes szerzők szerint az 

androstendion a legérzékenyebben jelzi ezt a betegséget.  

A röntgenvizsgálat során az elváltozott mellékvese nem mutatható ki, ritkán előfordul 

azonban a mellékvese daganat áttétképződése a tüdőben. Az ultrahang vizsgálat viszont jól 

használható, a nagyobb daganatok és a mellékvese hyperplasiája könnyen kimutathatóak. 

Diagnosztikai laparotomiát követő sebészi beavatkozással eltávolított mellékvese szövettani 

vizsgálata adhat csak biztos kórmeghatározást.  

Gyógykezelés: A gyógykezelésre az egyetlen lehetőség a mellékvese, vagy a mellékvesék 

részleges vagy teljes eltávolítása. A bal mellékvese könnyen megközelíthető, eltávolítható. A 

jobb oldali mellékvese viszont közvetlenül a vena cava caudalis mellett található, ezért 

eltávolítása meglehetősen nehéz feladat.  Mindkét mellékvese elváltozása esetén a bal teljes és a 
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jobb mellékvese részleges eltávolítása javasolt. Bilaterális daganat esetén mindkét mellékvese 

teljes eltávolítását is leírják, azonban ezt követően speciális kezelés javasolt.  

A kórszövettani vizsgálatokkal a legtöbb esetben adenomát, carcinomát és hyperplasiát 

lehet kimutatni. Görényekben az áttét képződése ritka, de metastasis esetén a műtét nem 

javasolt. 

Diabetes mellitus  

Görényekben ritkán alakul ki cukorbetegség, inkább azokban az egyedekben jön létre, 

amelyeket inzulinómával operáltak, és a hasnyálmirigy jelentős részét eltávolították. 

A klinikai tünetek a kutyához, macskához hasonlóak, a legfeltűnőbb azonban a polyuria 

polydypsia. A vércukor mérés során a glükóz koncentrációja 22mmol/l fölé emelkedik, ami 

egyértelműen cukorbetegséget jelent. A görények esetében a cukorbetegség kezelése nem olyan 

könnyű, mint kutyában, de a naponta 2 alkalommal beadott inzulinnal (0,1 NE/állat) a betegség 

kontrollálható. 

Lépmegnagyobbodás 

A görény vizsgálata során gyakran lehet találkozni lépmegnagyobbodással, azonban ennek 

ritkán van klinikai jelentősége. Jelenleg e lépmegnagyobbodás etiológiai vonatkozása nem 

ismert. Az ilyen esetekben elvégzett vérvizsgálat során a vér haematológiai és biokémiai 

paraméterei általában a fiziológiás határértéken belül marad. Szövettani vizsgálatokkal 

extramedullaris haematopoiesist állapítottak meg.  

Egyéb eredetű lépmegbetegedés esetén a röntgenvizsgálat, az ultrahang vizsgálat, esetleg 

a lépbiopszia segítségével dönthető el a sebészi beavatkozás szükségessége. A lépben a 

leggyakoribb daganat a lymphoma.  

Urolithiasis 

A húgykövesség görényekben is kialakulhat, elsősorban a helytelen táplálást követően. A kövek 

kialakulhatnak a vesében, a húgyhólyagban, esetleg az apró kövek az ureterben is 

megakadhatnak. A klinikai tünetek eleinte nem vehetők észre, alkalmanként az állatok véres 

vörhenyes vizeletet ürítenek, máskor, ha a kisebb kövek a húgyvezetőben, illetve a húgycsőben 

beakadnak az állat a hátát púposítja, a vizeletürítés elmarad, bágyadt levert. A diagnózis 

felállítható tapintással, roentgen- és ultrahangvizsgálattal. A kövek eltávolítása sebészi úton 

lehetséges, vesekövesség esetleg hydronephros következtében szükség lehet a vese teljes 

eltávolítására is. Az utókezelés során a legfontosabb a megfelelő táplálék biztosítása, ezek 

között ajánlott a macskák számára készült állatorvosi diétás tápok etetése.       

Fülrühösség 

Görényekben a fül rühösségét az Otodectes cynotis idézi elő, ami aránylag gyakori betegségnek 

mondható.  

Enyhe fokú fertőzöttség általában tünetmentes, de masszív fertőzöttség esetén az állat a 

fül környékét vakarja, fejét rázza. A fülkagylón és a külső hallójáratban barnás, pörkös váladék 

halmozódik fel, a hallójárat bőrének gyulladása következtében. Otoszkópos vizsgálat során a 

rühatkák gyakran megtalálhatóak, de mikroszkópos vizsgálattal biztosan kimutathatóak.  

A gyógykezelés során a helyileg alkalmazott ivermectin sokkal hatásosabb, de a 

gyógyszer bőr alá adva is hatékony. Ezenkívül, a selamectin is alkalmazható, bár a gyógyszer 

törzskönyvi leírásában a görény nem szerepel. Általánosan elterjedt a fipronil fülcseppek 

alkalmazása is.  
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Bolhásság 

A görényekben a Ctenocephalides felis bolhásság fordul elő a leggyakrabban, azonban a 

bolhásság következtében kialakult allergiás bőrreakcióról nincs szakirodalmi adat. A 

bolhásságot hasonlóan kell kezelni és megelőzni, mint kutyák és macskák esetében. Mind a 

porozószerek, spray-k, valamint a spot on készítmények használata javasolt. 

Endoparaziták 

A belső élősködők görényekben meglehetősen ritkák, de a bélsár rutinszerű parazitológiai 

vizsgálatára szükség lehet. 

Coccidiosis (Isospora spp.) ritkán fiatal görényekben fordulhat elő 6-16 hetes kor között. 

A bélsár általában lágy, ritkán nyálkás, esetleg véres is lehet. Gyógykezelésre sulphadimetoxin 

és amprolium javasolt. 

Giardia-fajok szintén okozhatnak enyhe tünetekben megnyilvánuló betegséget, különösen 

akkor, ha az állat kutyával és macskával is érintkezhet. E betegség zoonosis ezért 

gyógykezelése mindenképpen indokolt. Javasolt hatóanyag a metronidazol 20 mg/ttkg adagban 

5-10 napig. 

A szívférgesség (Dirofilaria immitis) szintén előfordul görényekben, különösen endemias 

területeken kell erre gondolni. Hazai viszonyok között különösen importból behozott állatoknál 

jelentkezhet e betegség. Gyógykezelésre ivermectin használata javasolt (0,2 mg/ttkg). 
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AZ ÁLLATORVOS ÉS A SÜN 

Graf Miklós 

Graf Doktor Állatorvosi Rendelője 

miklos@grafdoktor.hu 

 

- A sün jelentősége az állatszerető emberek szemében 

- Elterjedése itthon, világban széles körben 

- Ausztrália és DK-Ázsia kivételével egész világon 14 faj, Magyarországon 2 faj 

- Anatómiai, élettani, szaporodásbiológiai sajátosságai 

- Hibernáció, mintaállat a tanulmányozásra 

- Vizsgálat, megfogás 

- gyenge állapotú könnyen vizsgálható, erős állapotban, akár nyugtató szükséges 

- bevált és gyakorlatban használt anesztetikumok 

 

- Betegségei 

- zoonózis szempontjából nem jelentős (veszettség nem) 

- elméletileg minden olyan betegség, amely más emlősöknél, de kiemelve gyakorlati 

jelentőséggel bíró betegségei 

- külső élősködök: bolhásság (tüskék közt is tudja tisztogatni, hátsó láb külső 

karmaival) bolhákat is jól elviseli, akár többszáz bolha 

 átmenetileg emberen, más állaton is megtelepedhet 

 tetvesség nem írtak le 

 kullancsok: fültő, urogenitalis tájék a redőkben, afrikai homokban fürdő 

fajok kevesebb kullancs 

 rühösség sem ritka, összetéveszthető dermatomycosissal 

- belső élősködők: leggyakoribb tüdőférgesség, életmód, takarmányfelvétel 

módja 

 klinikai tünet, száraz köhögés, rutinszerűen ivermectin az asztalra 

kerülő sünöknek! 

- bakteriális kórképek kisebb jelentőségűek 

- Toxikus hatásoknak általában ellenállóbbak, mint a többi állat (metaldehid) 

- Egyéb betegségek: sérülés, trauma 

- Ivartalanítás 

- Állatszerető embereknél gyakori feladat a mesterséges felnevelésben nyújtott 

állatorvosi segítség: 

- kecsketej, macskatejpótló tápszer  
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UTAZÁS KAPCSÁN BEHURCOLHATÓ FERTŐZŐ BETEGSÉGEK ÉS 
SPECIFIKUS MEGELŐZÉSÜK 

Jelenik Zsuzsanna 

Országos Epidemiológiai Központ, Nemzetközi Oltóközpont 

jelenik.zsuzsanna@oek.antsz.hu 

TRAVEL-RELATED TRANSMISSIBLE DISEASES AND THEIR SPECIFIC PREVENTION 
Today travelling occurs in a wide variety of backpacking to luxury holiday, from pilgrimage, or rescuing wild animals in 
remote jungle area. The activity of specialist of Travel Medicine is very complex. The work involves pre-travel counselling, 
immunisation, malaria prophylactic, health advice for persons in special risk situation. The knowledge of epidemiology, 
infectology, vaccinology, geography are required for high level of care. Certainly more than 26 vaccines are available in 
Hungary against 15 infectious diseases that could be imported from other countries. The more frequently are used 
connected with international travel are: yellow fever, hepatitis A, B, meningococcal, typhoid, tick-born encephalitis, tetanus 
and polio.  
The up-to-date information is equally important for doctor and travellers as well. Some –formerly supposed to be tropical 
diseases occur as real threat even in continental weather condition like in Hungary. The tourism, the food transportation and 
the climatic change in the last decades are some of the factors accelerating this progress. The endemic region of West Nile 
virus, Dengue fever, malaria or Chikungunya have been spreading continually. The lecture is dealing with those infections as 
well.  

 

Az elmúlt évtizedekben nagy tömegek számára lett elérhető az utazás, mely jellegében széles 

skálát ölel fel, a luxustól a turistaútig, a zarándoklattól az ökoturizmusig. Az utazással 

kapcsolatos egészségügyi teendőkkel foglalkozó utazási medicina egyre terebélyesedik, és 

különálló tudományággá fejlődik. Művelői számára fontos a járványtan, a vakcinológia, az 

infektológia, a trópusi-, és a geomedicina, a földrajz és még sok egyéb területen való jártasság. 

A specifikus profilaxis – védőoltások, malária profilaxis és a szűk indikációs területű 

kemoprofilaxis – az utazók biztonsága mellett, a behurcolható betegségek számát is csökkenti. 

Magyarországon jelenleg 27 betegség ellen tudunk immunizálni, melyek közül utazással 

kapcsolatos leggyakoribbak a sárgaláz, hepatitis A, hepatitis B, tífusz, kullancs-encephalitis, 

meningococcus, tetanusz, veszettség, kolera és a poliomyelitis elleni oltások.  

A szerző felsorolja az orvosok és utazók számára egyaránt fontos információforrásokat is.  

A behurcolt betegségekről csak hozzávetőleges adatok állnak rendelkezésre. 

Leggyakoribb az utazók hasmenése, mely legtöbbször orvosi kezelést itthon már nem igényel. 

Súlyosságában a malária és az amoebiasis vezet. A campylobacteriosis, hepatitis A és B 

fertőzések jelentett eseteiből nem derül ki, mennyit aquiráltak külföldön. Évek óta 1-2 behurcolt 

typhus abdominalis, ugyanennyi schistosomiasis kerül felismerésre. A dengue láz 5-10, a West 

Nile vírus betegség 3-4, a malária megközelíti a 20 esetet évente.  

Néhány fertőzés terjedését követve felmerülhet azonban az a kérdés is, kell-e utaznunk 

ahhoz, hogy trópusi betegségeket kapjunk, hiszen ismert már a reptéri malária, vándormadarak 

révén új országokban bukkan fel a West Nile vírus fertőzés, de új területeken „hódít‖ a sárgaláz 

és a chikungunya. Az előadás ezekkel a betegségekkel és megelőzésükkel is foglalkozik.   
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A SOKSZÍNŰ EMBER – A HUMÁN MEGBETEGEDÉSEK 
KIALAKULÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

Németh Zsófia 
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nemeth.zsofia@chello.hu 

 

Nem vagyunk egyformák. Különbözőségünk nem csak szembeötlő formákban mutatkozik meg, 

hanem például a különböző betegségek iránti fogékonyságunkban is. 

Az emberi betegségek kialakulását számos tényező befolyásolja, pl. a minket körülvevő 

természetes környezet változatossága, a mesterséges környezetünkből származó hatások, 

genetikai adottságok, táplálkozási és életmódbeli szokásaink, korunk és nemünk. 

Ezek mellett eddig még tisztázatlan mechanizmusok is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyes 

kórképek más és más gyakorisággal illetve formában jelentkeznek a Föld különböző részein. 

Természetesen az eddig említett tényezők nem tisztán, hanem egymással összefonódva, 

egymás hatását erősítve, vagy éppen gyengítve határozzák meg, kiben milyen betegség alakul ki 

nagyobb valószínűséggel.  

Előadásomban többek között az infektológia, az onkológia és a nefrológia területéről 

mutatok be példákat a fenti összefüggésekre. 
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FŐEMLŐSÖK MEGBETEGEDÉSEI 

Sós Endre
1
 – Molnár Viktor

1
 – Mezősi László

2 
– Liptovszky Mátyás

1
 

1
Fővárosi Állat- és Növénykert 
2
Szimba Állatorvosi Rendelő 

drsos@zoobudapest.com 

PRIMATE DISEASES 
The order of Primates consists 245-250 species. Not even their number is definite due to the ongoing discussions regarding 
the taxonomy and still the discovery of new species. This is a huge and diverse group of mammals, including gorillas and 
mouse lemurs, thus the difference amongst the diseases is considerable as well. Due to the huge task and the limitations we 
abandoned the usual way of the organ or organ system based disease depiction and followed a taxonomic route. The paper 
describes selected cases of primate diseases, mainly occured at the Budapest Zoo between 1995 and 2008.  

 

A főemlősök (Primates) rendjébe 245-250 faj tartozik. Ez a szám azért szerepel tól-ig 

értékként, mert egyrészről a különböző rendszertani megfontolások, tudományos 

szemléletek alapján fajok vagy alfajok kerülnek szétválasztásra vagy egyesítésre 

(napjainkban inkább az előbbi folyamat a jellemző), másrészről még korunkban is 

fedeznek fel új fajokat, írnak le alfajokat.  

A rend fajai között annyira különböző állatok vannak, mint az akár 225 kg-ot is 

elérő nyugati síkvidéki gorilla (Gorilla gorilla gorilla) vagy az apró, 40-100 grammos 

egérmakik (Microcebus sp.). Talán már ezek az egyszerű számok is szemléltetik, hogy 

mennyire eltérő biológiai – és ebből következően betegségekkel kapcsolatos – 

jellemzőkkel bíró állatcsoportról beszélünk, de teljesen egyértelmű az a példa, amit a 

főemlősök állat-egészségügyi ellátása és a humán orvoslás közé lehet vonni. Bizonyos 

fajok igen hasonlóak hozzánk (közismert a csimpánzok 98%-os genetikai azonossága), és 

igen fura lenne, ha valaki 20 percben szeretné összefoglalni az ember betegségeit. Éppen 

ezért az előadás elkészítésekor különböző szempontok „viaskodtak‖ bennünk. Végül a 

fentiek alapján szakítottunk a klasszikus, szerveken és szerv-rendszereken alapuló 

felosztáson, más megközelítést alkalmaztunk. Rendszertani csoportokon keresztül 

haladunk, és ezen belül a legjellemzőbb, illetve a Fővárosi Állat-és Növénykert (FÁNK) 

1995 és 2008 közé eső történetében előforduló legfontosabb betegségek kerülnek 

kiemelésre. Ez a fajta rendszerezés lehetővé teszi, hogy az ellátó állatorvos szempontjából 

kapjunk képet arról, hogy egy nagy főemlős gyűjtemény milyen kihívásokat jelent a 

mindennapos gyakorlat szintjén. Tesszük ezt főleg azért, mert sok állatkerti állatorvos 

gondolja úgy, hogy munkája során „félnivalója‖ igazán két dologtól lehet: a 

majombetegségektől és etorfintól! 

Általánosságban igaz, hogy a traumás sérülések különböző főemlőscsoportoknál is 

lényegesek – ennek oka többek között a fajon belüli bonyolult szociális struktúra, illetve 

az új állatok beszoktatásának nehézségei. A vegyes kifutók hasonlóan potenciális 

veszélyforrást jelentenek, itt akár élettani állapottól függhet a viselkedés és a megjelenő 

agresszió (például kölyköket nevelő karmosmajmok esetén). Lényeges szempont lehet a 

beteg állat kezelés utáni beszoktatásának nehézsége is (kezelőketrecek használata). A 

legtöbb esetben elmondható, hogy a harapott, szakított sebek gyakran kevésbé hajlamosak 

a szeptikus folyamatokra (erre például csimpánzok kapcsán, korábbi verekedéseket 

követően szereztünk gyakorlati tapasztalatokat).  
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A továbbiakban rendszertani felosztást követve a jelentősebb csoportok jelentősebb 

betegségeit soroljuk fel. 

Primata 

Strepsirhini suborder 

Lemuriformes infraorder 

Cheirogaleidae, Lemuridae, Megaladapidae, Indriidae, Daubentoniidae családok 

A kizárólag Madagaszkáron élő makik számos állatkertben kerülnek bemutatásra.  

Az emésztőszervi problémák közül a yersiniosis érdemel kiemelést, a Yersinia 

enterocolitica gyakran okoz fekélyes vastagbélgyulladást. A bélgyulladások bakteriális 

kóroktanában a legtöbbször a Campylobacter fetus jejuni, a Salmonella typhimurium, az 

Escherichia coli és a Klebsiella penumoniae áll. A hasmenéses kórképek hátterében 

azonban sokszor egysejtű élősködők vannak, így az Entamoeba, Trichomonas, Giardia és 

Balantidium fajok.  

Egyes makikban (főleg a varikban [Varecia spp.]) trichobezoárok halmozott 

előfordulását figyelték meg.  

A gyomor- és bélférgesség szintén lényeges probléma lehet, itt a Physaloptera 

gyomorférget kell külön megemlíteni, mert ez a hagyományos antiparazitikumokkal 

szemben rezisztens. A szájon keresztül adagolt ivermektin (0,2 mg/kg egy hétig), illetve 

levamizol (2,5 mg/kg két hétig) hatékony lehet. 

A haemochromatosis (vastárolási betegség) főleg Eulemur fajokban fordul elő 

(Junge, 1999). Több oka is van, így a túlzott mértékű vas a takarmányban, az étrend 

magas C-vitamin tartalma, illetve a tannin hiánya. Emiatt fontos a takarmányozás 

megfelelő módosítása, például. a citrusfélék arányának csökkentése. Egyes országok 

adatai alapján mára az is egyértelmű, hogy ezekben a fajokban a takarmányváltás után 

egyes májdaganatok száma is csökkent, mivel a két betegség összefüggésben áll.  

A légzőszervi megbetegedések közül a Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás 

nem ritka, ennek lefolyása sokszor perakut, fulmináns, ilyenkor a beavatkozás esélyei 

rosszak. A betegség megjelenésében valószínűleg az immunállapotnak is szerepe van.  

A keringési szervrendszert érintő elváltozások közül az aorta aneurysma, illetve 

ennek repedése gyakori halálok a fogságban tartott makiknál Madagaszkáron. Az 

elváltozás oka a Spirocerca lupi nevű féregfaj vándorlása, mely mérsékelt égövi 

körülmények között nem fordul elő. 

Az általános, teljes szervezetet érintő megbetegedések közül a toxoplasmosis igen 

fontos. Főleg a jelentős időt földön töltő katták között gyakori, nagyon jellegtelen 

tünetekkel járhat. Megelőzésében – hasonlóan más állatkerti állatokhoz – a kóbor macskák 

kontrollja kiemelt fontosságú. 

A tuberculosis előfordulása irodalmi ritkaságnak számít, elsősorban Madagaszkárról 

származó, vadbefogott állatokból került elő. 

Az állatok életkorának előrehaladásával az arthritis nem jellemző ebben az 

állatcsoportban. 

A FÁNK-ban a vizsgálat időszakban diabetes mellitus, veeselégtelenség (katta), és a 

mandibulát is beolvasztó rosszindulatú daganat (egérmaki) érdemelnek még említést.    
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Galagonidae család  

Ezek az állatkertekben ritkábban tartott fajok igen népszerű laboratóriumi állatok, 

betegségeik sokszor a nem megfelelő takarmányozással vannak összefüggésben.  

Haplorrhini alrend suborder 

Platyrrhini infraorder 

Cebidae család  

A családba számos faj, többek között az éji majmok, sakik, kapucinusmajmok, 

mókusmajmok, bőgőmajmok, pókmajmok és gyapjasmajmok tartoznak. 

A fenti fajok közül a legkiterjedtebb tapasztalatok a mókusmajmok (Saimiri 

sciureus) tartásával kapcsolatban állnak rendelkezésünkre. A csapatok formációja, az 

állatok ivarérése és szociális helyzetük megváltozása kapcsán igen gyakran kezelünk 

traumás sérüléseket. Egy alkalommal a szomszédos ketrecben tartott kapucinus majmok 

szabályosan amputálták az egyik állat kézfejét. Ez az állat túlélte a balesetet, sőt egy ideig 

vezérhímként működött az egyik szaporodóképes csapatban.  

A mókusmajom különösen érzékeny a toxoplasmosis-ra (Sós, 2004). 

Állományunkban nagy arányú elhullással járó megbetegedés is fellépett. A gyógykezelés 

folyamán két állat a terápia hatására szövődményként fellépő candidiasis következtében 

hullott el. 

A mókusmajmok a yersiniosis-ra is érzékenyek, de sajnálatosan sokkal nagyobb 

veszteségeink léptek fel a betegség elleni vakcinázást követően. A „booster‖ beadásakor 

11 állat anaphylaxia következtében hullott el.  

Callitrichidae család  

A karmosmajmok sok állatkert népszerű lakói, azonban betegségeik igen gyakran a nem 

megfelelő tartás miatt alakulnak ki. 

Az állatok fogyásával járó „wasting disease‖ hasmenéssel jár, alapvetően egy 

colitis-ként jellemezhető. Valószínűleg multifaktoriális okú, melyben a takarmányozásnak 

kiemelt jelentősége van. Gyakoribb laboratóriumi állatokban, ahol az elhelyezés nem 

családi kötelékben történik.  

Az emésztőszervi kórképeket előidéző Salmonella, Yersinia és Shigella fajok 

komoly beszámítás alá esnek, bár az utóbbi inkább csak laboratóriumi állományokban 

fordul elő. A Yersinia pseudotuberculosis és Y. enterocolitica fontos kórokozók, a 

suppuratív enteritis és májelváltozások kóroktanában van szerepük.  

A toxoplasmosis pulmonaris és enteralis formái léteznek, akut esetek is 

előfordulnak. 

Az oroszlánmajocskákban (Leontopithecus sp.) relatív gyakoriak a cisztin epekövek, 

illetve a szeptikus eredetű epehólyag-gyulladás. 

A számos parazita okozta megbetegedés közül a Spirurida-fertőzést kell kiemelni. A 

FÁNK állományában ugrótamarinok (Callimico goeldii) körében okozott komoly gondot a 

Pterygodermatites nycticebi, melyet csak többszöri ivermektin és fenbendazol kezelések 

hatására sikerült eliminálni. Ezen paraziták járványtanában a csótányok szerepe kiemelt 

(Montali és Bush, 1999). 
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A vírusok közül a herpesvirus tamarinus (herpesvirus platyrrhinae) és a herpesvirus 

simplex akut, oralis és cutan léziókat okozó megbetegedések, az elhullás néhány napon 

belül bekövetkezik. 

A mókusmajmok igen gyakran a herpesvirus tamarinus tünetmentes hordozói. 

Alapszabály, hogy soha ne tartsunk együtt mókusmajmokat és karmosmajmokat, de 

tágabb értelemben igaz ez a csuklyásmajomfélék (Cebidae) és karmosmajmok 

vonatkozásában is.  

A gammaherpesvírusok közül a herpesvirus saimiri, a pókmajmok herpesvirus 

ateles-e és az Epstein-Barr vírus (humán herpesvírus 4) potenciálisan lymphoma-t 

okozhatnak karmosmajomkban. 

A lymphocytás choriomeningitis (LCMV) kórokozója egyben a callithricid hepatitis 

(CH) kórokozója is, a tünetek sokszor csak levertség, sárgaság, és görcsök formájában 

jelentkeznek. A fertőződés forrása gyakran az állat által a kifutójában elfogott rágcsáló, 

illetve korábban jellemző volt a szopós egér kiegészítés is az étrendben (ez ma már tilos!). 

Érdemes szigorú rágcsáló-kontrollt is bevezetni. 

A vese különböző megbetegedései gyakoriak a karmosmajmokban. 

A „metabolic bone disease‖ igen jellemző, sokszor pusztán a nem megfelelő 

tartástechnológiával összefüggő megbetegedés. Ezen fajok D3 vitamin igénye nagyon 

magas (még az emberhez és egyéb főemlősökhöz viszonyítva is); éppen ezért szakmai 

hibának számít a külső kifutó nélküli karmosmajom tartás, melyre sajnos még mindig sok 

példát találunk. Fiatal állatokban csontdeformitásokkal találkozunk, idősebb egyedekben a 

mozgásszervi problémák mellett gyakran a primer fájásgyengeség hátterében áll 

anyagforgalmi zavar. Említést érdemel, hogy a C- és E-vitamin igény is igen magas, de az 

ezen vitaminokkal való nem megfelelő ellátottságra jellemző hiánybetegség gyakorlati 

körülmények között nem alakul ki. 

Egyes csoportokban itt is gondot okoz a máj vastárolási betegsége. Az etiológia 

összetett, a korábban leírtakhoz hasonló. 

Lisztmajmocskákban (Saguinus oedipus) jellemző a fekélyes colitis és a colon 

adenocarcinoma kapcsolata, így a faj egyfajta modellként szolgál a humán 

megbetegedések megértéséhez. 

A gümőbaktériumok okozta megbetegedés különleges ritkaságnak számít, 

madárgümőkór előfordulását írták le fehérpamacsos selyemmajomban (Callithrix 

jacchus), illetve egy nem meghatározott fajt pedig arany oroszlánmajmocskában 

(Leontopithecus rosalia). 

Catarrhini infraorder 

Hominoidea öregcsalád 

Az emberszabásúak betegségei önmagukban is kitennének egy könyvet, így a jelen 

közleményben csak egy-két érdekesség kerül kiemelésre.  

A Balantidium gorillákban hasmenéssel jár, igen komoly beszámítás alá esik, és akár 

„akut hasnak‖ beillő kórképet is okozhat.  

Az orángutánok esetében a FÁNK állományában több fontos betegség is előfordult 

az elmúlt években. Ezek közül az emésztőszervi tünetek domináltak egy depressziós 

szindróma részeként fellépő paralyticus ileus esetében, illetve a röntgenfelvételen 

fémárnyékot adó idegentest darabkák (zippzár elfogyasztása) álltak egy rézmérgezéses 

eset hátterében.   
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A szív- és érrendszeri betegségek gyakoriak a középkorú, korosodó hímekben. A 

budapesti állatkert egyik orángután hímjét is szívinfarktus következtében vesztettük el. 

Gorilláknál több esetben leírták az aorta aneurysma-t, illetve annak repedése 

következtében kialakuló elvérzést.  

Fontos megjegyezni, hogy az emberszabásúak szívbetegségeinek hátterében még 

nem teljesen ismerjük az okokat, hiszen több olyan – az ember esetében egyértelműen 

bizonyított rizikófaktor – mint a dohányzás, alkoholfogyasztás ezen állatok esetében nem 

áll fent.  

A fertőző betegségek diagnosztikájában a Mycobacterium-fertőzöttségek kimutatása 

sok mindenben a humán protokoll alapján történik. Kiemelendő, hogy a Mantoux -próba 

orángutánokban nem megbízható, sok a fals pozitív eset (Calle, 1999).  

Cercopithecoidea öregcsalád 

Cercopithecidae család 

A Cercopithecinae alcsaládba többek között a cerkófok, a huszármajom, az ázsiai 

makákók, mangábék és páviánok tartoznak. Számos betegségük közül csak szemelvény-

szerűen emelünk ki néhányat. 

A huszármajmok a fagyási sérülésekre érzékenyek, állatkertünkben három állat 

esetében került sor a farok amputációjára, pedig a majmoknak lehetőségük volt a hideg és 

meleg terület közötti választásra. A fagyási sérülés könnyen előfordulhat más hosszú 

farkú, trópusi fajban is. 

A vírusok közül a herpesvirus simiae (herpes B) közegészségügyi jelentősége miatt 

kiemelt fontosságú. A vírus szájon keresztül, illetve a genitáliákon át is ürül. Harapás, 

karmolás, cseppfertőzés formájában, de akár ragályfogó tárgyak révén is lehetséges az 

átvitel. Vertikális transzmisszió nincs, a látens, perzisztáló fertőzést a stressz reaktiválja 

(Berencsi, 2004).  

A betegség az ázsiai makákó fajokban enzootiás, az afrikaiakban nem került még 

leírásra. Az ázsiai makákók természetes rezervoárnak számítanak, a fertőzöttség 

élethosszig tartó; az ilyen enzootiás állományokban 10-90% közötti vírushordozás is 

előfordul. 

A klinikum szempontjából a tünetmentes hordozás gyakori, tünetek esetén a 

nyelvháton, ajkakon és szájüregben hólyagok láthatók, melyek kifekélyesednek és 1 -2 hét 

alatt gyógyulnak; conjunctivitis is előfordulhat, ritkán bőrelváltozások vannak másutt is. 

A diagnózis az elváltozások, szerológia, vírustenyésztés, és PCR alapján állítható fel. 

A herpes B igen súlyos betegség emberekben, éji majmokban, egyes cerkófokban, 

huszármajmokban, kolobuszokban, kapucinusokban. 

A humán vagy más fogékony faj megbetegedése az inokuláció helyén indul (a bőrön 

vagy nyálkahártyán hólyag formájában, illetve conjunctivitis-ként). Ezt követően rövid 

időn belül elhalásokkal kísért encephalitis alakul ki. A legtöbb eset halálos, az átvészelt 

betegeknél súlyos központi idegrendszeri károsodásra lehet számítani.  

Az állatkerti állományok kezelése során az összes ázsiai makákót pozitív 

vírusürítőnek kell feltételeznünk! Szükséges a megfelelő védelem, ami alatt a szem 

védelme is értendő (Hollandiában egy halálesetet szembe fröccsenő makákó vizelet 

okozott). A pozitív szerológiát mutató állatok esetén nem érdemes a kockázatot vállalni, 

jelen tudásunk szerint a végleges elaltatást érdemes választani.  

Az egyéb vírusos betegségek közül a hepatitis A és B, illetve a SIV különösen 

jelentősek, a szűrővizsgálatok ezekben az esetekben igen fontosak.  
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A Colobinae alcsaládba a kolobuszok és langúrok tartoznak. Sokuk kifejezetten 

lombevő faj, így a nem megfelelő tartás és takarmányozás gyakran okoz betegséget.  
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VETERINARY CARE OF BATS (CHIROPTERA) 
There is an increasing demand on the veterinary care of sick and injured specimens of the endangered wildlife. In the course 
of the veterinary care of bats the small body size, the anatomical and physiological characteristics should be considered. The 
limited possibilities of the physical clinical examination emphasize the significance of the complementary imaging techniques. 
Among these diagnostic methods radiology proved to be extremely important in bats. Among complementary laboratory 
diagnostic methods gross pathology and histopathology is quite often essential to obtain a definitive diagnosis. From the 
frequency of usage point of view is the cytological examination of fine-needle aspirations and smears plays a subordinate 
role among diagnostic tools however it is of outmost informative value. 
Bats are the natural reservoirs of a lot of viruses. We reported for the very first time bat rabies in Hungary from a Serotine bat 
(Eptesicus serotinus).  
Injuries of the small metacarpal bones and phalanges can be treated by simple external fixation (bandage, casting) that 
normally proves to be satisfactory. We suspect that the complete failure of the recovery after intraosseal pinning due to the 
iatrogenic injury during the procedure of the “main” nutritive blood vessel in the intraosseal cavity (arteria centralis medu llae 
osteum). Percutan fixateur externe proves to be the most successful and promising in the treatment of the fractures of long 
tubular bones, however the method should be improved to answer the challenges posed.  

 

Bevezetés  

A rendkívüli fajgazdagsággal rendelkező denevérek (Chiroptera) alkalmazkodóképességük 

révén gyakorlatilag – a sarkvidékeket és egy-két szárazföldtől távoli csendes-óceáni szigetet 

kivéve – Földünk minden táján megtalálható. Legnagyobb fajsűrűséggel a trópusi-szubtrópusi, 

legalacsonyabb hőingadozással rendelkező területeken fordulnak elő, Magyarországon összesen 

28 faj előfordulását detektálták.  

Napjainkban a közvélemény figyelme egyre inkább fordul a természet- és 

környezetvédelem irányába, és állatorvosi szakmai körökben is egyre több figyelmet szentelnek 

a sérült vadon élő állatok korrekt ellátására. A legnagyobb számban a Szent István Egyetem 

Állatorvos-tudományi Karára, illetve a Fővárosi Állat- és Növénykertbe kerülnek be denevérek; 

az esetek nagy arányában különböző traumás sérülésekkel érkeznek a mentőhelyekre.  

Kórelőzmény 

Állat- és közegészségügyi szempontból leglényegesebb kórelőzményi szempont, hogy a 

denevér került-e közelebbi kapcsolatba emberekkel, történt-e harapás, benyáladzás, esetleg 

különböző testváladékok belélegzése, és ha igen: kivel, mikor, milyen körülmények között 

(spontán támadott-e az állat, vagy csak hozzáéréskor védekezett stb.). Egyes fertőző betegségek 

– gondolva itt elsősorban a veszettségre – kórjóslata szempontjából fontos, hogy a sérülés a 

személy melyik testrészét érinti, és az milyen mértékű (felületes, mély stb.). Hazánkban csupán 

egyetlen alkalommal sikerült bizonyítani közönséges késeidenevérben (Eptesicus serotinus) a 

veszettség előfordulását. 

Sérült és legyengült denevérek az év bármely szakában emberkézre kerülhetnek, de jól 

megfigyelhető, hogy a fiatal, éppen röpképessé vált állatokkal, tehát a június-júliusi időszakban 

gyakrabban történik baleset. Ugyancsak kritikus időnek nevezhetjük a telet, amikor teljesen 

kiszolgáltatottak a külső környezeti tényezőkkel szemben, hiszen a megzavarás 

mailto:vmolnar@zoobudapest.com
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idejétől számított fél órára van ahhoz szüksége a heterotherm fajoknak, hogy el tudjanak 

repülni. Az ebben az időszakban végrehajtott erdészeti fakivágás vagy panelhasadékokban élő 

denevérek erőszakos kitelepítése esetén akár az odúlakó fajok egyedeinek százai pusztulhatnak 

el.  

Kiemelt jelentőségű, hogy mennyi ideje van a beteg állat a megtalálónál, és hogy 

megfigyelhető volt-e bármilyen kóros elváltozás a megtalálás óta eltelt időszakban. Lévén 

valamennyi hazai denevérfaj szigorúan insectivor, így a hibás – nem rovaralapú – táplálás 

idővel dysbacteriosis-hoz és következményesen meteorismus-hoz vezet.  

Tekintve, hogy a természetből kikerülő állatok jelentős részén a csontvázrendszer kisebb-

nagyobb elváltozásai figyelhetőek meg, jelentőséggel bír, hogy kutya, macska, esetleg agresszív 

humán tényező okozhatta-e a denevér sérülését. Kiemelendő jelentőségű a sikeres 

osteosynthesis tekintetében az időfaktor, mert még a jó kórjóslatú, fedett, középső harmadi 

csonttörések esetében is számolhatunk azzal, hogy a folyamat – a bőr alatti kötőszövet gyenge 

fejlettsége miatt – nyílt töréssé alakul.  

A hazai denevérfajok szezonális ivari aktivitásúak. A párzási időszak az ősz, illetve 

kisebb arányban a téli álom megszakításai. A nőstények – egy faj kivételével – a méhükben 

tárolják a spermiumokat, és csak a tavaszi időszak során következik be az ovuláció és a 

tényleges megtermékenyülés.  

Az állatokról pontos adatfelvételi lap vezetése indokolt. 

Diagnosztikai lehetőségek 

Mind a valódi denevérek, mind pedig a repülőkutyák manuálisan rögzíthetőek, a stressz 

csökkentésére esetlegesen sedatio és/vagy általános anesztézia indikálható. A kondíció 

becsülhető a testtömeg mérésével, és az izomtömeg tapintásával, de nem szabad elfeledkezni 

arról, hogy a hosszabb ideje fogságban tartott állatoknál – a repülés hiányában – elsődlegesen a 

mellizomzatot érintő inaktivitási atrophia léphet fel.  

Talán a legfontosabb tényező a dehidráció mértékének megítélése, mert ennek gyors 

korrigálása az állat élete szempontjából kardinális jelentőségű.  

A központi idegrendszer zavartsága esetén elsősorban veszettségre kell gondolni. A 

folyadék visszautasítása – más szempontból – egészséges állatnál szinte soha nem fordul elő, a 

táplálkozás viszont egyedfüggő. A más okból táplálékot el nem fogadó állat jobbára teljes 

mértékben negligál, míg a veszett állat jól láthatóan éhes, a falatot forgatja a szájában, de a 

nyelési reflex zavartsága miatt a nyelőcsőbe való továbbítása zavart szenved. Szintén kóros 

megítélés alá tartozik, ha a nocturnalis életmód ellenére a vizsgált állatunk nem teljesen fotofób, 

esetleg fény felé közeledik. 

A röntgenvizsgálat alkalmazása rendkívül értékes elemekkel járul hozzá a sérült 

denevérek diagnosztikai felméréséhez. Nélkülözhetetlen a csontrendszert érintő elváltozások 

pontos és gyors feltérképezéséhez, a terápiás módszer kiválasztásához, a műtétek 

megtervezéséhez, a beavatkozások eredményességének és a regenerációs folyamatok 

hatékonyságának ellenőrzéséhez. A lágyszervek alaki, működésbeli elváltozásai nem 

diagnosztizálhatók a röntgenfelvételek alapján, mely újabb kérdéseket, más eljárások 

alapdiagnosztikába való bevonásának szükségességét veti fel.  

A vérvétel – főleg a kistestű fajok esetében – nehézkes, a vérkép vizsgálatra nem minden 

esetben nyerhető elegendő mennyiségű vér. Megfelelő referenciatartományok híján a biokémiai 

eredmények értékelése legfeljebb feltételezésekre vagy egyéb állatfajokhoz való hasonlításra 

alapulhat. 

Rendkívül hasznos módszernek tekinthető a vékonytű aspiratio-val, a szervek vágási 

felszínéről lenyomattal, valamint a testűri folyadékgyülemek kikenésével nyert minták 

citológiai vizsgálata. Ezzel a módszerrel jól nyomon követhetőek a csontgyógyulások 
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folyamatai, a testfelszínen vagy a hasüregben helyeződő kóros képletek, szövetszaporulatok 

változásai. 

Hazánkban 1999-ben sikerült először – és mindezidáig egyetlen alkalommal – a 

veszettség kórokozóját egy közönséges késeidenevérből (Eptesicus serotinus) izolálni, melynek 

agyából már a direkt immunfluoreszcenciás módszerrel is az európai szilvatikus 

veszettségvírustól eltérő antigének voltak kimutathatóak, amit – a klasszikus, 1-es szerotípusú 

veszettség törzs esetében megszokottnál lassabban ugyan, de – a kísérleti állatoltás is igazolt. A 

gazdafaj és a megtalálás helye alapján a fertőzést szinte biztosan EBLV-1 okozta. 

Az elmúlt néhány évben határozottan növekedett a denevérek különféle vírusos 

fertőzöttségének felismerésére irányuló, illetve a denevérekben előforduló – a Rhabdo-, 

Orthomyxo-, Pararmyxo-, Corona-, Toga-, Flavi-, Filo-, Bunya-, Reo, Arena-, Herpes- és 

Picornaviridae családba tartozó – vírusok kimutatását célzó kutatások intenzitása. 

Az ekto- és endoparaziták vizsgálata feltétlenül indokolt a denevérek ellátása során, 

jóllehet a kis- vagy közepes mértékű fertőzöttségnek nincs kórtani jelentősége. 

Az elhullott, illetve véglegesen elaltatott denevérek kórbonctani vizsgálata során a 

szokásos protokoll szerint járunk el. A bőr és bőrképletek elváltozásai (alopecia stb.) idült 

betegség vagy nem megfelelő táplálékkal való ellátottság tünetei lehetnek, hátterében – 

feltehetően – az eredetileg szinte kizárólag éjszakai lepkékkel táplálkozó fajok számára felkínált 

nem megfelelő táplálék, a lisztkukac monodiéta állt. Viszonylag gyakori a traumás sérülés, 

amikor a külső testnyílásokban vér vagy vérsavó, a bőr alatti kötőszövetben kiterjedt suffusio, a 

testüregben pedig gyakran szabad vér látható. A megfelelő mennyiségű és minőségű fény 

hiányában – még kiváló táplálás mellett is – angolkóros folyamatok alakulhatnak ki, melyre 

elsődlegesen azok a homeotherm repülőróka-fajok érzékenyek, amelyek a szabad természetben 

a fák lombjai között töltik a nappalt. Ezen állatoknál – zárt tartás esetén – meg kell oldani a 

megfelelő teljes spektrumú fényforrás alkalmazását. Meglepő, hogy rachitis-ről nem számol be 

az irodalom, jóllehet tartási hibákra visszavezethető megbetegedések közül többet is említ. Az 

elárvult kölykök kézzel történő nevelési technológiái meglehetősen hiányosak, a 

táplálékváltások időszakában elhulló kölyköknél dysbacteriosis és meteorismus figyelhető meg. 

Az állatkerti körülmények között tartott fajok közül az egyik leggyorsabb anyagcseréjű 

állatcsoport feltétlenül a homeotherm denevéreké, így azoknak szűk, rossz szellőzésű helyre 

való tartósabb összezárása az állatoknál hyperthermia kialakulásához vezet.  

Terápiás megfontolások 

A beteg állatok vizsgálatánál, kezelésénél alapelv, hogy a denevér nem kezelhető kis termetű 

kutyaként vagy macskaként; a beavatkozások során mások a hangsúlyos pontok. Természetesen 

a faj, a kor és az ivar meghatározó jelentőségű, más-más betegségek várhatóak egy kölyöknél, 

illetve egy aggastyánkorú denevérnél, és fontos az ivari státusz (vemhesség, aktív pázási 

időszak stb.) is. Az általános állapot jól becsülhető a fajra és korra jellemző testtömegtől való 

eltérés mértékével, valamint a legyengült állapotnak többnyire megfelelő indikátora a 

másodlagos ektoparazitás fertőzöttség. A bekerülő egyedek nagy részén traumás behatás 

következményei (csonttörések, vitorlasérülések, bőrvérzések) figyelhetőek meg, melyek 

folyományaként az állat legyengül, és – a folyadékfelvétel hiányában – kiszáradás (exsiccosis) 

jön létre. Ezért, illetve a veszettség egyik tünetének, a "víziszonynak" a kizárására talán az 

egyik legfontosabb teendő a mielőbbi itatási próba. A folyadékpótlás általában szájon át 

megvalósítható, parenteralisan csak a legsúlyosabb esetekben kell infúziót adnunk. Ha egy 

közepes-jó kondíciójú állatot naponta egyszer – esetleg szőlőcukorral kiegészített – vízzel 

megitatunk, több napig koplaltatva sem idézünk elő nagy testtömeg-veszteséget (ez 

természetesen csak a heterotherm, változó testhőmérsékletű denevérfajokra, így pl. valamennyi 

hazai fajra vonatkozik; gyümölcsevő repülőkutyák és vérnyaló fajok etetése során nem lehet 

napot, napokat kihagyni). 
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A gyógyszerek „off-label‖ használatakor a legközelebbi rokon fajokon ismert dózisok 

alkalmazása indokolt. 

A hőháztartás szempontjából a denevérek rendje alapvetően két csoportra osztható: 

homeotherm (állandó testhőmérsékletű) és heterotherm (változó és akaratlagosan változtatható 

testhőmérsékletű) fajokra. Az altatási és az alatta folyó monitoring protokollok több ponton 

különböznek egymástól a heterotherm és a homeotherm fajok tekintetében. Jóllehet a 

heterotherm fajok az esetek túlnyomó többségében nyugodt alvást produkálnak, nem szabad – a 

fájdalommal járó beavatkozások során – megfeledkezni az analgéziáról.  

A lágyszervi sebészeti beavatkozások során az általános érvényű sebészeti alapelveket 

kell követni. A műtéti előkészületeket az aszepszis-antiszepszis szabályainak megfelelően 

végezzük, a denevérek ugyanis rendkívül érzékenyek a szeptikus folyamatokra. 

A denevérek vékony kéregállománnyal rendelkező, ál-pneumatizált hosszú csöves 

csontjai rendkívül érzékenyek a különböző mechanikai behatásokra, könnyen vezet a sérülés 

végtagtöréshez. Denevérek csonttöréseinek osteosynthesis-e nem teljesen tisztázott probléma, a 

megoldásra alapvetően használatos módszerek: a külső rögzítés (különböző rögzítő kötések), a 

velőűrszegezés és a percutan fixateur externe.  

A csonttörések sikeres gyógykezelésének alapfeltétele, hogy törekedni kell a 

legtökéletesebb anatómiai repositio létrehozására, valamint ezt az állapotot a teljes 

törésgyógyulás idejére állandósítani szükséges. 

Denevérek töréseinek gyógykezelésére alkalmazott módszerek közül a külső rögzítés 

(kötés, gipszelés), a velőűrszegezés és a fixateur externe alkalmazása érdemel említést.  

A denevérek hosszú csöves csontjainak vérellátási jellemzőiből adódik a velőűrszegzési 

módszer legfőbb nehézsége. A kisdenevérek hosszú csöves csontjainak táplálásáért felelős „fő‖ 

vérér (arteria centralis medullae osteum) a velőűr közepén a csontkéreghez kipányvázva fut 

végig, elkerülhetetlen a műtét közben bekövetkező sérülése.  

A percutan fixateur externe alkalmazása támogatja leginkább az ún. biológiai szintézist. A 

külső rögzítés indikációs területe a hosszú csöves csontok (humerus, radius, femur, tibia stb.) 

középső harmadi törésének ellátása, valamint az ízületi sérülések következtében szükséges 

arthrodesis kialakítása. 

 

A kritikusan megválasztott korszerű diagnosztikai és terápiás módszerek segítségével az egyes 

betegségek, elváltozások pontosabban azonosíthatóak és kezelhetőek, és ezáltal remélhetőleg a 

mérsékelt égövi denevérfajokat nagyobb arányban leszünk képesek sikeresen repatriálni eredeti 

élőhelyükre. 
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KENGURUK ÁLLATORVOSI ELLÁTÁSA 
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Fővárosi Állat- és Növénykert 

liptovszky@gmail.com 

VETERINARY CARE OF KANGAROOS 
Kangaroos are extremely popular marsupials, which can be seen in virtually every zoo. Special anatomy and physiology, 
major diseases and medical problems are discussed in the presentation. Most important non-infectious medical problems are 
trauma (often caused by interspecific aggression) and capture myopathy. Most important infectious diseases are 
toxoplasmosis, coccidiosis, lumpy jaw (necrobacillosis), mycobacteriosis and tetanus. 

 

A jelenleg élő 260-280 erszényesfaj közül állatkertekben és magántartóknál leggyakrabban 

kengurukkal találkozhatunk. Köszönhető ez annak, hogy fogságban tartásuk sok más 

erszényessel összehasonlítva viszonylag egyszerű, ugyanakkor jól demonstrálnak egy 

jellegzetesen meghatározható élőhelyet, illetve földrajzi területet (a legtöbb kengurufaj 

kizárólag Ausztráliában honos). Ugyancsak jól reprezentálnak egy speciális emlőscsoportot, 

mely számos érdekes anatómiai és élettani sajátossággal bír, a „fejlettebb‖ csoportokhoz képest, 

így az ausztrálázsiai fauna ideális nagyköveteinek tekinthetők. 

Előadásunk – terjedelmi okok miatt – nem térhet ki az összes kengurufaj sajátosságainak 

ismertetésére, így elsősorban a Macropus genusba tartozó fajokkal foglalkozunk. Egyes – más 

genusba tartozó – kengurufajok (pl. fakúszó kenguruk) speciális tartástechnológiai, illetve állat-

egészségügi problémáival nem foglalkozunk, ugyanakkor sok közös vonás fedezhető fel ezen 

fajok állatorvosi ellátása során is. 

A kenguruk állatorvosi ellátása során mindenképpen szükséges áttekinteni a legfontosabb 

anatómiai és élettani sajátosságokat. Ezek teljes körű ismertetése meghaladja előadásunk 

kereteit, így csak néhány – klinikai szempontból is fontos – részletet ismertetünk.  

Közismert, hogy az erszényesek összes fajánál a születő embrió az egyedfejlődés egészen 

kezdetleges fokán látja meg a napvilágot. Ezt követően sok fajnál, így a kenguruknál is az 

újszülött az anyja hasán elhelyezkedő bőrredőben, erszényben fejlődik tovább. Kenguruk 

esetében ilyen bőrredőt csak a nőstény állatokon láthatunk, mely segít az ivar meghatározásában 

(bár sokszor a hímek jól fejlett heréi messziről is láthatóak). A nőstény állatok ivarszervei 

további sajátosságokkal is bírnak. Mind a méh, mind a cervix és a hüvely kettős és a hüvely az 

urogenitalis sinusban, majd a cloacaban folytatódik. A hím állatoknál kiemelendő a nagyméretű 

prosztata. 

További sajátosság, hogy a kenguruk lépe háromszög alakú, vagy három csúcsú. Az 

összes kengurufaj – szemben más növényevő erszényesekkel – jól fejlett, vakzsákokkal ellátott 

gyomorral rendelkezik. Az előgyomrok funkcióját betöltő vakzsákokban bakteriális bontás 

zajlik. A kérődzőkhöz hasonló emésztőrendszer ellenére jelentősen alacsonyabb táplálékfelvétel 

tapasztalható, aminek oka az alacsonyabb alapanyagcserében rejlik. A kenguruk anyagcseréje 

kb. 30%-al alacsonyabb a hozzájuk hasonló méretű nem erszényes emlősökéhez képest. Ennek 

megfelelően a normál testhőmérséklet tartomány (33-36ºC) is alacsonyabb a többi 

emlősállathoz képest. 

A kenguruk vizsgálata során gyakran merül fel a nyugtatás, vagy altatás szükségessége. 

Bár a kisebb méretű fajok (pl. tammar wallaby) kézzel vagy hálóval is jól megfoghatók és 

rögzíthetők, számítsunk arra, hogy méretükhöz képest az állatok nagyon erős rúgásokra 

képesek. Minden kenguru rúgással, karmolással, valamint harapással is védekezhet. A nagyobb 

méretű fajok éber állapotban történő rögzítése nem javasolt, sőt ez az óriáskenguruk 



 59 

esetében kifejezetten veszélyes lehet. Minden befogási kísérlet során gondoljunk arra, hogy a 

kenguruk is hajlamosak az elhúzódó befogás okozta stressz miatt „capture myopathia‖ 

kialakulására. Ennek megelőzésére nagy melegben ne kezdjünk bele kenguruk befogásába, 

illetve annak idejét a lehető legrövidebbre korlátozzuk. Nyugtatásra diazepamot alkalmazhatunk 

1 mg/ttkg dózisban. Tartós nyugtatásra zuclopentixol és pipotiazin kombinációja (kb. 10 napos 

hatás) vagy flufenazin (3-4 hét) használható. Anesztéziára jól bevált az izoflurán, azonban a 

bevezetéshez gyakran szükséges valamilyen injektábilis szer alkalmazása. Erre használhatunk 

100 μg/ttkg medetomidin és 5 mg/ttkg ketamin kombinácóját, vagy tiletamin-zolazepam 

(esetleg ketamin-xilazin) kombinációt is. Vérvételre és/vagy kanülálásra az alábbi vénák 

használhatók: v. jugularis, oldalsó és ventralis farokvénák, v. cephalica, v. femoralis.  

A legfontosabb nem fertőző megbetegedések között ki kell emelnünk a traumákat. A hím 

állatok gyakran véres harcokat folytatnak, így együtt tartásuk csak megfelelően nagy és jól 

struktúrált kifutóban javasolható. Ugyancsak tapasztalható a hímek nőstényekkel szembeni 

aggressziója időnként, különösen, ha a nőstények valamilyen egyéb okból legyengültek. 

Gyakori az erszényben hordott kölykök „kidobása‖, mely az esetek nagy részében a sérülések 

miatt végzetes a kölyök számára. Ennek oka gyakran a stressz, így annak csökkentése 

mindenképpen szükséges.  

A szakirodalomban ritkán említett probléma, azonban a Fővárosi Állat- és Növénykert 

tammar wallaby állományában visszatérő boncolási lelet Ca-karbonát húgykövek jelenléte. 

Ezek kialakulásának oka egyelőre nem tisztázott, de feltételezhetően tartástechnológiai 

(takarmányozási) oka lehet. 

A már korábban említett capture myopathy gyakori probléma elhúzódó, fokozott stresszel 

járó befogásoknál. Akut esetben a rhabdomyolysis következtében kamrai fibrillációhoz és 3-4 

órán belül elhulláshoz vezet. Elhúzódóbb lefolyásnál az állatok a befogást követő néhány órával 

(vagy akár több nappal) kezdik mutatni a tüneteket (ataxia, torticollis és myoglobinuria). A már 

kialakult elváltozások kezelése nehéz, megkísérelhető nagy mennyiségű (90 ml/ttkg) hűtött 

infúzió, illetve 2-4 mg/ttkg dexametazon adásával. Dantrolen (2,5 mg/ttkg IV) adása ugyancsak 

hasznos lehet, ez a készítmény azonban rendkívül drága (esetleg helyettesíthető 15-25 mg/ttkg 

metocarbamol IV adásával). A kezelés ellenére a legtöbb állat nem megmenthető. 

A legfontosabb fertőző betegségekről röviden a táblázat ad tájékoztatást.  
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Táblázat  Kenguruk legfontosabb fertőző betegségei 

Betegség Kóroktan Klinikai tünetek Kezelés 
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Macropod 

herpesvirus 

Macropod 

herpesvirus-1 és 2 

Dyspnoe, conjunctivitis, 

hólyagok és fekélyek a 

szájban és a nemi utak nyh-

jában – toxoplasmosissal 

összetéveszthető 

Antivirális szerek 

(hatásosság ismeretlen)  

Lumpy jaw Fusobacterium 

necrophorum (és 

más baktériumok) 

+ 

szájnyálkahártya 

traumája 

Orrfolyás, arcorri rész 

duzzanata (tályogok), 

nyálzás, étvágytalanság, 

lesoványodás  

Tályogok megnyitása, 

sebtoilette, szisztémás 

és helyi antibiotikum 

terápia (klindamicin, 

penicillin) 

Gyakran eredménytelen 

Megelőzés: durva, 

szúrós takarmány 

kerülése, vagy etetése 

csak szoktatás után 

Mycobacteriosis Mycobacterium 

spp. 

Fogyás, dyspnoe, tályogok, 

fekélyek, idegrendszeri 

tünetek 

Euthanasia 

Tetanus Clostridium tetani 

+ sebzés 

 Görcsök, izommerevség, 

elhullás 

Penicillin, tetanus 

antitoxin és diazepam  

Megelőzés: tetanus 

toxoid 4 hetes 

különbséggel kétszer, 

majd évente 

Toxoplasmosis Toxoplasma 

gondii 

(kóbor macskák!) 

Hirtelen elhullás, dyspnoe, 

tüdőgyulladás, idegrendszeri 

tünetek, anorexia, láz 

Klindamicin 10 

mg/ttkg BID 4 hétig 

vagy TMP-szulfonamid 

15 mg/ttkg vagy 

atovaquone 100 

mg/ttkg 

Gyakran eredménytelen 

Megelőzés: kóbor 

macskák távoltartása 

Coccidiosis Eimeria spp. Hasmenés, hirtelen elhullás Toltrazuril 25 mg/ttkg 

3 napig + szulfonamid 

Gyakran eredménytelen 

Megelőzés: zsúfoltság 

csökkentése, rendszeres 

bélsárvizsgálat 
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DISEASES OF THE DIGESTIVE ORGANS OF RODENTS AND RABBITS 
Numerous small mammals live in captivity as pets. Guinea pigs, rabbits and chinchillas are one of the favorites among them. 
Although they are not so close taxonomically, their digestive physiology shows similarity. They have a well developed 
hindgut where microbal fermentation helps their digestive system. Any damage to this vulnerable system leads to the so 
common gastrointestinal diseases of these animals. These will be discussed during the presentation. 

 

A kereskedésekben fellelhető házikedvencek választéka napjainkban szinte korlátlan. A 

népszerűségi listán előkelő helyet foglalnak el a különféle növényevő kisemlősök, mint a 

tengerimalac, csincsilla, illetve a házinyúl számtalan fajtája. Habár a csincsilla és a házinyúl 

gazdasági haszonállatként is ismert, az eltérő tartási körülmények és célok következtében a 

kedvtelésből tartott állatok megbetegedései sokszor eltérőek. Rendszertanilag ugyan nem állnak 

szoros rokonságban, emésztésélettani sajátosságaik mégis hasonlóak. Monogasztrikus, 

növényevő állatok lévén az emésztésben jelentős szerepet kap a fejlett vak-, illetve vastagbél. Itt 

történik a nehezen emészthető növényi részek feldolgozása. A folyamatban nélkülözhetetlenek 

a bélrendszerben, a gazdával szoros szimbiózisban élő mikroorganizmusok. Az egyensúly 

rendkívül érzékeny, aminek már a kismértékű eltolódása is betegséghez vezet. Mindezek 

ismeretében érthető az emésztőszervi megbetegedések gyakori előfordulása ezen állatok 

körében. Az előadás során, elsősorban a fentebb említett három állat megbetegedései, azok 

tünetei, és lehetséges gyógykezeléseik kerülnek ismertetésre. 

mailto:sbcsaba@hotmail.com
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VERERINARY CARE OF THE SIBERIAN CHIPMUNK (TAMIAS SIBIRICUS) 
The Siberian Chipmunk is a member of the chipmunk genus, Tamias. Ranging across northern Asia from central Russia to 
China, Korea and northern Japan. The author has been working in mixed practice with exotic rodents for 7 years, and he is a 
chipmunk hobby breeder since he started the University. Several immobilization protocols that can be carried out easily are 
shown. Treatment, certain diagnostic or just collecting diagnostical samples often cannot be carried out without 
immobilization or anaesthesia. Handling can be taken in chemical restraint or under inhalation anaesthesia.The author thinks 
that surgical procedures should be done under inhalation anaesthesia, and he uses in every case isoflurane for that. 
Empirical dose of Drugs in his own practice given for  pre- and postoperative care are described by the author. 

 

Az óvilági csíkosmókus (Tamias sibiricus) egyike a lakásban tartható kisrágcsálóknak, tartása 

az utóbbi 8-10 évben rohamszerűen terjed, így állatorvosi ellátására is nő az igény a tartók 

részéről. Eredeti élőhelye óriási kiterjedésű területet ölel fel (Észak-Amerika, Finnország, a volt 

Szovjetunió területe, Kína, Korea, sőt Japánban Hokkaido szigetén is él). Házikedvencként és 

páciensként is teljesen másként kell kezelnünk, mint akár a többi – széles körben jól ismert – 

terráriumi és laboratóriumi kisrágcsálót. Bár házikedvencként tartjuk, szinte teljesen megőrizte 

(még!) vadállati múltjának viselkedésformáit, szaporodásbiológiáját és párzási időszakon kívül 

monogám életmódját. Ha ezt az állattartó, állatorvos vagy egy fajtárs nem tartja szem előtt 

kellemetlenül éles fogait is megismeri. Állatartóként, ha nem utánozzuk a tenyésztők által 

bevált háremes tartást (1 hím és 4-5 nőstény) akkor legjobb, ha csak egy állatot tartunk egy 

ketrecben, különben akár végletekig fokozódó és akár fél óra alatt is az egyik egyed elhullásával 

járó véres küzdelem szomorú szemlélődői leszünk. A praxisban, ha találkozunk úgynevezett 

skalpolt sebbel a nyakszirten, fejtetőn vagy megrágott fülekkel akkor csak az egyedek külön 

tartása jelent majd megoldást. Szerencsére, ha a pórul járt egyed túlélte ezt a kalandot, gyors 

gyógyulást fogunk látni, amit Betadine-os ecseteléssel és pár napos parenteralis antibiotikumos 

terápiával segíthetünk. 

Az előadásban szemelvényeket hallhatunk a csíkosmókusok gyógyászatának terápiás 

lehetőségeiről. Bármelyikünk napi praxisában előforduló csíkosmókus eseteket, műtéteiket, 

kezelési lehetőségeiket tekintjük át a szerző és egyetemi kollégák esetein, kórszövettani mintáin 

és fotóin keresztül. A szerző kutya-macska és egzotikus vegyes praxisban dolgozó, 10 éve 

csíkosmókustenyésztéssel is aktívan foglalkozó kolléga, aki szót ejt a tartás, biológiai 

jellemzők, szaporodás biológiai ciklus, téli álom, takarmányozás fontos állatorvosi 

vonatkozásairól. Bemutatja saját évek óta bevált trükkjeit, a kíméletes megfogás módszerét, 

mindemellett felhívja figyelmünket a faj egyedi szaporodásbiológiai jellemzőinek klinikai 

vonatkozásaira. A szerző kitér a betegvizsgálati módszerekre, kiegészítő laboratóriumi 

vizsgálatokra, a praxisban elvégezhető sebészeti beavatkozásokra, fájdalomcsillapítás kémiai 

szereire. Fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb diagnosztikai és terápiás célú beavatkozás csak 

bódításban vagy altatásban végezhető el. A szerző egzotikus kisállatorvoslásban már elterjedt 

módszereket és altatási protokollokat adaptált csíkosmókus páciensekre is. Inhalációs 

altatószerek közül a szerző eddig kizárólag isofluran altatógázt használt, maszkon keresztül 

applikálva. Injekciós anesztetikumok kombinációi is remekül használhatóak csíkosmókusok 

immobilizációjára, rövid beavatkozások elvégzéséhez és műtétekhez. Az intravénás altatószer 

beadás lehetősége szinte kizárt. Jó esetben intramuszkuláris az applikáció, bár ha bőr alá 

sikerült csak beadnunk az altatószert izgő-mozgó mókuspáciensünknek, akkor sem kell sokat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chipmunk
http://en.wikipedia.org/wiki/Asia
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/Korea
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
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várnunk a hatás megjelenésére. A műtéti monitorizálás lehetőségei elég korlátozottak, a szerző 

– jobb híján, és a csíkosmókusra jellemzően magas percenkénti légzésszám miatt – megelégszik 

a légzés folyamatos vizuális kontrolljával, és ezért műtéti izoláláshoz minden esetben áttetsző 

fóliát használ. A volumenpótlás rendelői körülmények közt szinte kizárólag parenterálisan 

kivitelezhető, amelyet célszerű a beavatkozás előtt néhány perccel megtenni. A széleskörben 

elfogadott, kisrágcsálóknál is e célra használt Duphalyte- és Ringer infúziók beadhatók 

subcutan vagy a hasüregbe is. 

Az általános betegvizsgálathoz az előadásban megtalálható a kevés szakirodalomban 

említett klinikai alapadat. Ezen túl az előadó kitér a célzott mintavételezés lehetőségeire is. 

A köröm lecsípésével nyerhető egy csepp vér alkalmas kenetkészítésre, de ha biokémiai 

paramétereket is vizsgálnánk, akkor csak altatásban tudunk a vena jugularis-ból megfelelő 

mennyiségű vérmintát nyerni. Az előadó ezen felül számba veszi a műszeres dignosztikai 

lehetőségeket, és ezen vizsgálatoknak a csíkosmókus méreteiből adódó korlátait. Az előadásban 

megtalálhatóak a szerző által használt állatorvosi készítmények csíkosmókusra adaptált 

empírikus dózisai is. Továbbá felsorolásszerűen kitér a csíkosmókusok vektor szerepére (főleg 

amerikai adatok alapján) zoonozisokban. 

 

Esetismertetések. 
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ELEFÁNTOK ÁLLATKERTI TENYÉSZTÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI 

Papp Endre 

Nyíregyházi Állatpark Kht. 

office@sostozoo.hu 

 

EACH ASPECT OF CAPTIVE BREEDING OF ELEPHANTS 
Captive breeding of elephants has not been successful, the majority of birth have taken place since 1980. 
The european populations are managed by the Asian Elephant EEP and the African Elephant EEP under the auspices of the 
EAZA Elephant TAG. 
Because of the many problems associated with keeping and breeding elephants in captivity, members of EAZA are expected 
to follow certain protocols and guidelines compiled by EAZA Elephant TAG. These proposals covers all the important topics 
in regards to the husbandry, veterinary care and research activities in population management. 
Sóstó Zoo started three years ago its elephant project, aiming the establishment of a new facility for breeding African 
Elephants in Nyíregyháza, in the Eastern part of Hungary. 
Currently, the Zoo has a six-year old male elephant Szabolcs, which came from the Warsaw Zoo (Lotek), a 16 year old 
female elephant, named Yoki and her one-and-a-half-year-old baby boy Izik, which came from the Ramat-Gan Zoo, through 
the EEP. In September of this year Joki gave birth to her fifth calf. 
The bull-calf was conceived in Israel, and the pregnancy was watched by Sosto Zoo cooperating with the Deutsches 
Primatzenter, with urinalysis. The birth passed off in the elephant-house without any problems, approximately in fifteen 
minutes. The calf was born well-grown and healthily and he luckily pulled through the difficulties of the first two weeks, that 
probably was caused by the stress evolved in the team. Joki’s galactopoiesis was not appropriate that is why from the end of 
the first week feeding of the calf, which psychically was inclinable to his mother and intensively tried to suck, had to be 
completed by artificial addition of milk. 
Since on the fourth week the cow’s galactopoiesis was completely restored the calf made up lost ground and since then he 
has been growing well. 

 

Az elefánttenyésztés alapkérdései 

Az állatkerti elefánttartás csak az utóbbi négy-öt évtizedtől kezdve értelmezhető valóban 

tenyésztésként. 

A korábbi évek szakmai és anyagi korlátait az elefántok szaporodásbiológiájának és 

tartástechnológiai igényeinek beható tanulmányozásával sikerült áttörni. A nyolcvanas 

évektől kezdve a fogságban tartott populációban előbb a születések, majd fokozatosan a 

kritikus egy éves életkort túlélő egyedek száma is örvendetes növekedésnek indult. 

Az európai állományt az Ázsiai elefánt EEP és az Afrikai elefánt EEP menedzseli az 

EAZA Elefánt TAG (Taxon Advisory Group) irányítása alatt. 

A három szervezet közös állásfoglalásban határozta meg a tenyésztés alapelveit egy stabil 

állatkerti pouláció kialakítása és fenntartása érdekében. 

Az útmutató szerint az állatkerteknek nagy hangsúlyt kell fektetni a szociálisan 

megfelelően strukturált csapatok kialakítására és megőrzésére, annak figyelembevételével, hogy 

a szaporodóképes egyedek genetikai potenciálját a lehető legszélesebb körben kihasználják. 

A tenyészegyedek szaporodásbiológiai állapotának folyamatos ellenőrzését, a viselkedés 

megfigyelését a spermaminőség-, a hormonprofil- és az ultrahang-vizsgálatokat már a 

tenyésztésbe vétel előtt el kell kezdeni. 

Az ellés levezetésével kapcsolatban, csakúgy, mint az elefántok mindennapi ellátását 

illetően a szakma még megosztott a „hands on‖ és a „protected contact‖, illetve lekötést 

alkalmazó és az állatok természetes viselkedéséhez jobban alkalmazkodó, lekötés nélküli, 

mailto:office@sostozoo.hu
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lehetőség szerint csapatban elletés között. 

Az EEP álláspontja az utóbbi irányvonalat támogatja és a protected contact technológia 

kialakítását írja elő az új állattartó helyek létesítésénél. 

Az állatkertek közös célja az utóbbi évek sikeres elléseinek tapasztalatai alapján 

elkészített számos útmutató, checklista, videós anyag folyamatos bővítése. 

A szaporodásbiológiai ismeretek fejlesztése szempontjából fontos tudásközpontok 

(Deutsches Primatenzentrum – Göttingen, Thomas Hildbrandt és munkatársai – Berlin, Willem 

Schaftenaar és munkatársai – Rotterdam) működését az EEP ajánlásával is támogatja. 

Elefántborjú születése a Nyíregyházi Állatparkban 

A Nyíregyházi Állatpark Kht. három éve kezdte el elefánt projektjét, hogy az ország keleti 

részében fekvő Nyíregyházán az EEP-vel együttműködve a kor elvárásainak megfelelő új 

létesítményében elkezdhesse az afrikai elefántok tenyésztését. 

Jelenleg a park egy hatéves elefántbikát tart, mely a varsói állatkertből érkezett az EEP 

koordinálásával, illetve a Tel-Avivi Állatkertből származó 16 éves Joki nevű elefánttehenet 

másfél éves bikaborjával. A terv természetesen az, hogy sikerüljön két éven belül kialakítani 

egy 1.4-es tenyészcsapatot.  

Idén szeptemberben Joki megellette ötödik borját. 

 

 

 

A bikaborjú még Izraelben fogant, vemhességét Nyíregyházán a Deutsches Primatenzentrum-

mal együttműködve, vizeletvizsgálatokkal kísérték figyelemmel. 

Az ellés minden probléma nélkül, mintegy tizenöt perc alatt lezajlott az elefántházban. A 

borjú jól fejletten és egészségesen jött világra, és szerencsésen átvészelte az első két hét 

nehézségeit, amit valószínűleg a csapatban kialakult stressz okozott. Jokinak nem volt 

megfelelő a tejtermelése, így az első hét végétől mesterséges tejpótlással kellett kiegészíteni az 

amúgy pszichikailag az anyához húzó, és intenzíven szopni próbálkozó borjú táplálását. 

Miután a tehén tejtermelése a negyedik héten tökéletesen helyreállt, a borjú behozta 

lemaradását, és azóta szépen fejlődik. 
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POST MORTEM EXAMINATION OF LARGE-BODIED ZOO MAMMALS  
Large-bodied zoo mammals need to be securely fixed during dissection, and examined in essentially according to the same 
technical procedure as domestic mammals. The considerable size of internal organs as well as some special anatomical 
structures (e.g., the removal of organs from the thoracic cavity of elephants) may cause problems. 

 

A nagy termetű állatkerti emlősök (tevék, zsiráfok és más kérődzők, továbbá vízilovak, 

elefántok, rinocéroszok) kórbonctani-diagnosztikai vizsgálati technikái részben eltérnek a házi 

emlősállatoknál ismert eljárásoktól.  

Lényeges és fontos elsőként kiemelni ezeknek, hogy az állatoknak a boncolása 

rendkívüli körültekintést igényel munkavédelmi szempontból. Sok esetben a tetemet az 

állatházban kell boncolni, mert annak nagy mérete és tömege nem vagy csak nehezen teszi 

lehetővé a szállítást. Ekkor lehetővé kell tenni az elhullott állat fajtársaktól való biztonságos 

elkülönítését. A nagy méretű állatok boncolásához, a testrészek vagy a szervek mozgatásához 

mindenképpen több segítőre, de a boncolási munkák kivitelezéséhez is több állatorvosra van 

szükség. A tetemek boncolásához az állat előkészítése során körültekintően kell eljárni, a 

végtagokat megfelelő szakítószilárdságú kötelekkel kell rögzíteni (1-2. ábra).  

 

 

1. ábra  Elefánt boncolása előtt megfelelően rögzíteni kell a végtagokat 
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2. ábra  Megfelelően rögzített zsiráf tetem előkészítése a boncoláshoz 

 

Fontos megemlékezni arról is, hogy speciális, a hagyományos bonctechnikánál megszokottól 

eltérő eszközöket (bárd, motoros fűrész stb.) igényel a nagytestű egzotikus emlősök 

boncolása. A boncolást végző személyek részére is szükséges a megfelelő, általában elvárható 

védő öltözéken túl lánckesztyű stb., illetve bizonyos fertőző betegségek (pl. gümőkór) 

gyanúja esetén védő maszk használata illetve viselése is. 

A nagytestű állatkerti emlősök boncolása a külső vizsgálattal kezdődik, ahol a 

köztakaró és a külső testnyílások mellett a lábvégeket is meg kell tekinteni. Erre különösen az 

elefántok esetében kell nagy hangsúlyt fektetni (3. ábra). A szájüreg áttekintése elefántoknál 

fontos lehet, különösen az őrlőfogak tekintetében. Ehhez a pofatájék lágy szöveteit kell 

átvágni, mert a hullamerevség beállta után a száj emberi erővel nehezen nyitható ki. 

A belső vizsgálathoz a mellkas és a has bőrét le kell fejteni. Általában a bőr lefejtéssel 

egy időben kerülhet sor a tejmirigy vizsgálatára. Elefánt esetében a tejmirigyet a mellső lábak 

mögött találjuk meg. 

A nagy testű állatkerti emlősök esetében a hasüreg megnyitása után a hasüregi szervek 

kivétele általában a belekkel kezdődhet, amivel helyet nyerünk a további szervek (a lép, a 

gyomor (zsiráfoknál előgyomrok), a máj stb.) kivételéhez és vizsgálatához. A parenchymás 

szervek, így a máj és a lép vizsgálata megegyezik a házi emlősállatok vizsgálatánál 

ismertekkel. Elefántoknál érdemes a nagyobb epeereket tüzetesebben megvizsgálni, mert 

gyakran epeköveket fedezhetünk fel (4. ábra). 
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3. ábra  Elefánt talpi felülete 

 

 

4. ábra  Epekövek elefánt epeereiben 

 

Az elefántok, a zsiráfok és a vízilovak boncolása esetén a vesék kivétele előtt célszerű 

felkeresni a mellékveséket, mert később azok felkutatása reménytelen feladat lehet. 

Az egzotikus, nagytestű emlősöknél a mellüreg boncolása alapvetően a lovak esetén 

alkalmazott technika szerint történhet. Ki kell emelni, hogy elefántoknál a mellhártya 

anatómiai sajátosságai miatt a tüdő felek kiemelése igen nehéz feladat, az a bordafallal 
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szorosan kapcsolódik. 

A csontrendszer, az ízületek, az agy- és a gerincvelő boncolása sok esetben a házi 

emlősállatoknál ismert és megszokott technikától eltérő, egyedi megoldásokat igénylő feladat. 

Összegezve elmondható, hogy a hazai állatorvosok számára ritkán jelent feladatot a 

nagytestű állatkerti állatok diagnosztikai boncolása, azonban ez minden esetben speciális 

technikai megoldások, egyedi eljárások alkalmazását teszi szükségessé, betartva a fokozottan 

jelentkező balesetveszélyek kivédését szolgáló rendszabályokat. Külön kihívás a helyszíni 

boncolások alkalmával a járványvédelmi szabályok betartása, a többi állat és esetleg a 

boncolást végző személyek megfertőződésének a kivédése, illetve a tetem részeinek a 

szakszerű ártalmatlanítása. 
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PACHECO’S DISEASE IN A HUNGARIAN ZOO BIRD POPULATION: A CASE REPORT 

We report an epizootic of Pacheco’s disease in a zoo bird population. It was introduced by wild -captured 
patagonian conures (Cyanoliseus patagonus) despite 61 days of quarantine. The disease affected several parrot 
species and, interestingly three of four bearded barbets (Lybius dubius), death rate was 30,93%. Diagnosis was 
based on histopathology, electron microscopy, virolog ical examinations and PCR. To our knowledge this is the first 
report of Pacheco’s disease in Hungary. 

 

Állatkerti díszmadár állományban 2002. december hónaptól kezdődően előbb 

szórványos, majd tömeges méretű megbetegedésben és az állomány szinte teljes 

pusztulásával kísért fertőző madárbetegség zajlott le. A bántalom elsősorban a 

papagájféléket (ibolya-, nimfa, rozella-, pennant papagáj, sárgabóbitás kakadu, ara) 

érintette, ezen túlmenően a harkányfélékhez tartozó ún. bajszika populációban is okozott 

elhullásokat.  

Az állatok rövid ideig – néhány óra – tartó gubbasztás, bágyadtság után szinte 

kivétel nélkül 24-48 óra alatt elhullottak. Az elhullások előbb szórványosan fordultak 

elő, majd napi 5-10-re emelkedtek. A fertőzöttnek bizonyult volierek lényegében 

kihaltak (1 nimfa maradt életben). A szomszédos volierekre a járvány átterjedt.  

A kórboncolás során a közepes-jó kondícióban lévő állatokban a keringés 

összeomlását: májbővérűség, heveny szívelégtelenség, a hasi erek tágasságát és vérrel 

teltségét, tüdőoedemát észlelték. Az első elhullásokat heveny lépduzzanat kísérte, 

melyek hátterében streptococcusok, illetve E. coli baktériumos fertőzöttség állt. A 

továbbiakban a máj bővérűsége csökkent és annak nagy fokú duzzanata mellett előtűnt 

agyagsárga színe. A vékonybél nyálkahártyája duzzadt, bársonyvörös színű, a lumen 

sűrű mucosusos váladékot tartalmazott. 

A kórszövettani vizsgálatok során a legjellemzőbb elváltozásokat a máj 

parenchymában észlelték. A szerkezet lényegében felbomlott, a májsejtek elhaltak, a 

képet májnecrosis állapota uralta. A májsejtekben magzárványt lehetett megfigyelni.  

A virológiai vizsgálatok során a hullákból származó májmintákat 9 napos 

embrionált tyúktojás allantois üregébe, illetve 11 napos embrionált tyúktojás chorio -

allantois hártyájára, a szerv szuszpenziók felülúszójával pedig 24 órás csirke-embrió-

fibroblast és VERO tenyészeteket fertőztek. A virológiai vizsgálatok során nagyszámban 

herpesvírusokat izoláltak. A herpesvírusok jelenlétét molekuláris diagnosztikai (PCR) 

vizsgálatokkal is alátámasztották. 

Az elhullott állatok májának elektronmikroszópos vizsgálata herpesvírusok 

jelenlétét igazolta. 

A vizsgált állományban lezajlott járvány jellegében, lefolyásában, a klinikai 
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tünetekben, valamint a kórbonctani, kórszövettani, elektronmikroszkópos és virológiai 

elváltozásokban, kórokát tekintve Pacheco és Bier (1930), illetve Panigrahy és mtsai 

(1983) által leírt Pacheco-betegség (papagájféléken kívül megállapították más fajok 

érzékenységét is) bántalommal azonosnak bizonyult.  

A hazai vizsgálatok során további – rokon faj – megbetegedését és elhullását is 

észlelték. Az irodalmi adatok szerint hazánkban a Pachecho-disease még nem nyert 

megállapítást. 
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GENERALIZED TULAREMIA IN VERVET MONKEY (CHLOROCEBUS AETHIOPS) AND PATAS 
MONKEY (ERYTHROCEBUS PATAS) 
Generalized tularaemia was diagnosed in a vervet monkey (Chlorocebus aethiops) and a patas monkey (Erythrocebus 
patas) which died suddenly at the Szeged Zoo. Disseminated, grayish-white foci were found in the lungs, lymph nodes, 
spleens, livers and kidneys on post mortem examination. All focal lesions were identified by histopathology as necrotic and 
inflammatory foci in various stages of granulomatous demarcation. The bacteria were isolated after a mouse passage on a 
modified Francis agar. The BIOLOG© kit and a 16S rRNA gene based PCR method was used for the identification of the 
isolates. Isolated bacteria were identified as Francisella tularensis. 

 

A Szegedi Vadasparkból egy kétéves, hím huszármajom, valamint egy kifejlett, nőstény 

szavanna cerkóf hullája érkezett diagnosztikai vizsgálatra 2003 őszén az Országos 

Állategészségügyi Intézet Vadegészségügyi Osztályára. Az állatok elhullásuk előtt betegségre 

utaló klinikai tüneteket nem mutattak. 

Mindkét majom kórboncolása során a tüdő állományában keskeny légtelen udvarral 

körülvett, nagyszámú, kölesnyi-borsónyi nagyságú, szalonnás állományú, illetve gennyes gócot 

figyeltünk meg. A testtájéki, a bélfodri, valamint a medence bejáratban helyeződő 

nyirokcsomók duzzadtak voltak, állományukban gombostűfejnyi, szürkésfehér gócokat láttunk. 

A lép duzzadt, szürkésvörös színű volt, metszéslapján nagyszámú, szürkésfehér kölesnyi 

góccal. A huszármajom esetében a megnagyobbodott, törékeny májban, a szavanna cerkófnak 

pedig a bal veséjében észleltünk kölesnyi gócokat. A kórszövettani vizsgálat során a különböző 

korú gyulladásos-elhalásos gócok granulóma-szerű szerkezetet és kezdődő kötőszövetes 

demarkációt mutattak. 

A gócokból készített dörzsölék szuszpenziójával bőr alá oltva egereket fertőztünk. A 

kísérleti állatok öt nap múlva hullottak el. Az elpusztult egerek szívéből és csontvelőjéből 1% 

ciszteint tartalmazó csokoládé agarra oltottunk (módosított Francis-féle táptalaj), melyet 5% 

CO2 jelenlétében, 37˚C-on, három napig inkubáltunk. A táptalaj felületén 1 mm átmérőjű, 

szürkésfehér színű telepek fejlődtek. A kitenyésztett kórokozó a mikroszkópos képben Gram-

negatív, apró, coccoid pálca morfológiát mutatott. Az izolátumok a Francisella tularensis-szel 

szemben termelt hyperimmun savóval agglutináltak. 

Az izolált baktériumtörzsek fajszintű meghatározását szénforrás-hasznosításon alapuló 

anyagcsere ujjlenyomat-vizsgálat (BIOLOG rendszer) segítségével, valamint az izolátumok 16S 

rRNS génjének amplifikálását követő szekvenálásával végeztük el. A kitenyésztett kórokozókat 

mindkét módszer segítségével Francisella tularensis-nek határoztuk meg. 
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