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KÖSZÖNTŐ 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Ebben a körben bizonyára mindenki ismeri azt a viccet, amely szerint amikor az állatorvos 

megbetegszik, és elmegy az „emberorvoshoz”, az „emberorvos” a következő kérdést teszi fel neki:  

– Mi a panasza? 

– Ja, így könnyű! – válaszol erre az állatorvos, némi méltatlankodással a hangjában.  

Habár ez a vicc a szórakoztatás céljából született, ha belegondolunk a tartalmába, el kell ismernünk, 

hogy bizony nincs könnyű dolguk az állatgyógyászattal foglalkozó szakembereknek. Ha pedig ezt 

alapigazságként elfogadjuk, megállapíthatjuk azt is, hogy a vadállatokkal, illetve az egzotikus 

állatokkal foglalkozó állatorvosoknak még nehezebb a dolguk. 

Hiszen aki gazdasági haszonállatokkal dolgozik, általában csak néhány fajjal foglalkozik, és 

ugyanez igaz a kisállat praxisban tevékenykedők jelentős részére is. Aki azonban vadállatok, 

egzotikus állatok orvoslására adja a fejét, igen sok fajjal találkozhat munkája során, hát még ha a 

tetejébe állatkertben is dolgozik! A sokféle faj ugyanis szükségszerűen együtt jár az anatómiai, 

élettani sajátosságok sokféleségével, ezzel együtt a betegségek, kóros folyamatok sokféleségével is. 

Ez persze azt is jelenti, hogy az egzotikus és domesztikálatlan fajokkal foglalkozó 

állatorvosok fajonként aránylag kisebb esetszámból kénytelenek tapasztalatokat meríteni, még 

akkor is, ha sok esetben ezen a területen is megjelenik bizonyos fokú specializáció. Ez még inkább 

felértékeli a szakirodalom, illetve a mostanihoz hasonló rendszeres szakmai eszmecserék 

jelentőségét. 

Úgy vélem, a hazai állatorvoslás és az állatkertészet számára is nagy nyereség, hogy minden 

évben sor kerül erre a konferenciára. Hiszen jól példázza, milyen sokat fejlődött ez a szakterület 

hazánkban azóta, mióta dr. Hutÿra Ferenc először kezdett el állatkerti vadállatok orvoslásával 

foglalkozni. 

A Fővárosi Állat- és Növénykert büszke arra, hogy immár hetedik alkalommal adhat otthont 

az állatkerti, illetve vadállatokkal foglalkozó állatorvosok eszmecseréjének. Külön örvendetes, hogy 

az idei évben is rendkívül fontos és aktuális témát sikerült választani. Mint ismert, Állatkertünk 

Lendl Adolf óta fontosnak tartja azt, hogy az élő gyűjteményben ne csak emlősök és madarak, 

hanem alsóbbrendűnek „csúfolt” állatcsoportok képviselői, így hüllők, kétéltűek, halak és különféle 

gerinctelenek is bemutatásra kerüljenek. Ez a százesztendős alapelv ma aktuálisabb, mint valaha, 

hiszen éppen az az egyik feladatunk, hogy az élővilág sokféleségét érzékeltessük a látogatókkal.  

Végigtekintve a mostani konferencia programján, biztos vagyok abban, hogy igen hasznos 

tanácskozásnak néznek elébe a résztvevők. A sok fontos téma közül néhány különösen közel áll a 

szívünkhöz: ilyen a komodói varánusz, amely tavaly óta immár a magyar főváros állatkertjében is 

megtekinthető, és ilyennek mondható a kétéltűek rajzóspórás gomba okozta megbetegedésével 

kapcsolatos előadás. Hiszen – bár a „Béka éve” tavaly volt – nem feledkezhetünk meg azokról a 

veszélyekről, amelyek a kétéltűek sokféleségének fennmaradását világszerte fenyegetik. 

Bízva abban, hogy minden résztvevő számára szakmailag hasznos, és egyben kellemes 

időtöltést is jelent majd az elkövetkező három nap, nagy örömmel hivatalosan is megnyitom a 

magyar vad- és állatkerti állatorvosok 2009. évi konferenciáját. 

 

Budapest, 2009. március 20. 

Dr. Persányi Miklós 

főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert 
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Reptiles often presented to the veterinarian with advanced disease. Septicaemia, noted by 

petechiation of mucus membranes, toxic heterophillia, is therefore a common presenting sign. 

This is due in part to the few signs of illness demonstrated by reptiles and the tolerance of 

long-term anorexia or lethargy of their pet by some reptile owners. Any change in behaviour 

in reptiles e.g. increased/decreased basking, anorexia, lethargy, poor skin shedding (ecdysis) 

should therefore be acted upon as a sign of disease. Treatment of the reptile patient therefore 

usually requires attention to correction of septicaemia, dehydration and hepatic lipidosis and 

well as addressing the underlying disease. Reptiles are ectothermic animals and therefore 

many physiology systems are inexorably linked to the husbandry of the animal. Reptiles must 

be maintained within the Preferred Optimum Temperature Zone (POTZ) in order for the 

immune system to work effectively. Both a range of temperatures as well as access to the 

optimal temperature must be provided to enable the reptile to thermoregulate by behavioural 

means. Whether reptiles are able to mount a febrile response to infection has long been 

controversial but recent reports support the view that reptile do indeed mount such a response. 

Studies in the common Agama lizard (1) found that the average duration of the fever response 

is related to the level of infection; however, the magnitude of the fever is relatively 

independent of the level of infection. Early studies indicated that the Sudan plated lizard, 

Gerrhosaurus major, did not exhibit a febrile response when challenged with bacterial 

pyrogen. More recent results indicated that a 14-day antibiotic treatment regime produced a 

significant decrease (0.5 +/- 0.1 degree C) in the mean selected body temperature (MSBT) for 

this species (31.3 +/- 0.2-30.8 +/- 0.2 degrees C). The antibiotic treatment results suggested 

that G. major already had a fever caused by a pre-existing bacterial infection. This study 

demonstrated that the previously reported a febrile state for G. major was the result of animals 

having pre-existing bacterial infections. G. major does exhibit a febrile response similar to 

other lizard species (2). 

Common infectious diseases include pneumonia, osteomyelitis, stomatitis, and enteritis. 

Parasitic diseases may occur even in long term or second-generation captive animals, 

especially if infected with parasites that pursue a direct life cycle. All reptiles should therefore 

be subject to biannual faecal parasitology counts and appropriate anthelmintic therapy. 

Microbial diseases may be caused by virus, bacteria or fungal organisms. All three types 

may be involved in pneumonia of reptiles. A common presentation in snakes is a diagnosis of 

fungal pneumonia with a Gram negative bacterial component, however the underlying factor 

may be a Paramyxovirus (PMV). Inclusion Body Disease virus (IBDV) is another viral 

infection of snakes that may present as pneumonia or CNS disease. Both PMV and IBDV are 

incurable disease that may lead to a 90-100% mortality in snake collections. Control is 

therefore based upon serology testing and culling of positive animals (3,4,5). The relatively 

high incidence of pneumonia is captive snakes may be related to the relatively small space 

afforded these animals in captivity leading to stress related immunosuppression and/or 

insufficient expansion of the lungs as it is not uncommon for these animals to be kept in 

enclosures which do not permit them to fully stretch out. Stomatitis studies have noted an 

association between Pseudomonas sp. and periodontal disease and that Gram negative 

bacteria tended to predominate in diseased lizards (6). A wider range of bacteria, including 

yeasts, are isolated from healthy animals, compared with only one or two Gram negative 



 

bacteria and no yeasts isolated from diseased animals (7). Yeasts are considered part of the 

normal oral flora of herbivorous reptiles (8). Conversely, it is interesting to note that the 

„normal‟ animals had Salmonella sp. identified in the oral flora and that this organism has 

been associated with osteomyelitis in snakes (9). Although disease has been suggested to be 

caused by organisms that form part of normal flora (6). Treatment, including removal of 

dental calculus, lavage of subgingival pockets, excision of abscesses and osteomyelitic 

lesions, and prolonged parental antibiosis, has been recommended for this condition. 

Osteomyelitis has been associated with celomitis, hepatitis, and oophoritis in snakes (10), and 

to the „stick‟ phenomenon where the spinal vertebrae fuse to form a rigid spine. Salmonella 

sp. are often implicated in such osteoarthritides. Bone infection in lizards and tortoises carries 

a similar poor prognosis and may be associated with systemic disease (11). Infection of the 

distal limb may be treated aggressively by surgical curettage and the placement of antibiotic 

impregnated beads. A more radical, and often more successful approach, is to amputate the 

affected limb. Subcutaneous abscesses in reptiles are common in pet species and may be 

caused by (aberrant) parasite migration, bacterial or fungal disease. Reptile heterophils are 

unable to form liquid purulent material as in most mammals therefore reptile abscesses tend to 

be firm caseated\masses requiring surgical removal. Attention should be paid to investigating 

the underling cause as most cases of subcutaneous abscessation are associated\with episodes 

of septicaemia and may also have caused infection of internal organs. Recent publications 

have suggested that in many cases the mass formed is a fibriscess and not a true abscess (12) 

Salmonella infection of reptiles is a much discussed issue surrounding the pet reptile 

trade. Many authors have concluded that as Salmonella sp. are so commonly isolated from 

overtly healthy reptiles that it is a normal part of reptile enteric flora. However, recent studies 

have found that Salmonella infection is a disease of captivity in green iguanas (13). Although 

Salmonella has been isolated from wild tortoises (14). It is difficult, if not impossible, to 

„cure‟ animals of this infection therefore, from a zoonotic point of view, it is more practical to 

view all reptiles and carriers of Salmonella and exercise appropriate hygiene precautions (15) 
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Abstract 

Four inland bearded dragons (Pogona vitticeps) were identified with varying degrees of 

periodontal disease and mandibular osteomyelitis. The oral flora of the diseased animals was 

exclusively Gram negative and included Pseudomonas and Nocardia species. The oral flora 

of two healthy animals maintained in the same collection yielded a greater variety of flora 

(Salmonella arizoniae, Enterobacter aerogenes, Photobacterium damsela, Candida albicans 

and Candida tropicalis). One of the diseased lizards was euthanased due to sudden severe 

weight loss. Necropsy revealed multifocal subacute severe hepatic arterial thrombosis. This is 

the first report of hepatic arterial thrombosis associated with oral disease in the Bearded 

Dragon. 

Introduction 

Periodontal disease is noted to be a significant cause of mortality in captive agamid lizards 

(5). Agamids, chameleons and tuataras are unique amongst the lizards in that they have 

acrodont dentition, i.e. simple laterally compressed triangular teeth ankylosed to the crest of 

the mandibles and maxillae which are not continually replaced throughout life but are 

gradually worn down with age. There is no periodontal ligament. An inappropriate captive 

diet has been considered to be precipating factor in the development of periodontal disease in 

lizards (5). The captive diet of mixed soft fruit and vegetables with some insects is considered 

softer than the wild diet of hard-bodied insects with some fruit, vegetables, flowers and 

leaves. Periodontal disease in bearded dragons has been reported as associated with Gram 

negative bacterial infection leading to osteomyelitis of the mandibles (5). Other pathology 

lesions have not been reported as associated with this condition in lizards. 

Case report 

Six adult inland bearded dragons were maintained at a zoological garden. Four animals were 

presented with a history of decreased appetite and mandibular swelling of 4-6 week history. 

The animals were maintained in a large brick, glass fronted tank with a substrate of fine sand. 

Several thick branches to provide perching, climbing and basking sites. Water was available 

in a small filtered pool. Lighting and focal heat was provided by broad spectrum bulbs (Ultra 

– vitalux, 300 watt spot u.v. Bulb, Osram, UK). A hot water radiator provided a background 

temperature in the enclosure, and the Reptile house was heated to an ambient temperature. A 

thermal gradient of 50oC at basking area to 28oC at the cool end was maintained in the 

enclosure. The adult lizards were fed a diet of insects, fruit and vegetables. The insects 

offered included crickets, locust, cockroaches, mealworms, waxworms, and earthworms. The 

fruit and vegetable mix included shredded carrot, banana, orange, grape, lettuce, broccoli, and 



 

peppers. During the summer months available leaves and flowers were offered along with 

chickweed and plantain leaves. All of the feed was dusted with a vitamin and mineral powder 

(Nutrobal, Vetark, UK) every other day. Cuttlebone was provided daily. On examination that 

all four sick animals had erythema of the oral mucosa at the mandibular symphisis. Conscious 

dorso-ventral and lateral radiographs of the skull revealed lysis of the mandibular symphisis 

indicative of osteomyelitis. The areas of mandibular lysis were curetted and lavaged with 

povidine-iodine after samples were taken for microbial culture. Blood samples from all 

animals were obtained from the ventral coccygeal vein. All animals were treated with 

antimicrobial therapy for 6 weeks (ceftazidime 30 mg/kg q72hours via intramuscular 

injection). The blood results for all aniamls revealed hematology and serum biochemistry to 

be within normal limits for the species. Routine microbial cultures from oral swabs incubated 

at both 25ºC and 37ºC revealed Pseudomonas fluorescens, Brevundiomas (previously 

Pseudomonas) dimuta, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas aeruginosa, Nocardia 

asteroides from the diseased animals; each animal had one or two species of Pseudomonas 

with or without Nocardia species. Neither yeasts nor fungus were isolated from the diseased 

animals. A mixture of Salmonella arizoniae, Enterobacter aerogenes, Photobacterium 

damsela, Candida albicans and Candida tropicalis were all identified in each of the healthy 

animals. Two months later one of the diseased animals was euthanised due to sudden severe 

emaciation. The gross necropsy findings revealed a serocoelomitis, granulomatous, and a pale 

liver. Sections of tissues (coelomic membrane, liver, heart, lung, kidneys, gonad, large and 

small intestine, stomach, spleen, fat pad) were immersion fixed in 10% neutral buffered 

formalin, embedded in paraffin, sectioned at 5 micrometers and stained with hematoxylin and 

eosin (H&E). The histopathology reveled extra – alimentary, chronic, very severe 

pyogranulomatosis and multifocal, subacute, severe diffuse hepatic arterial thrombosis and 

severe serous atrophy of coelomic adipose bodies. The remaining diseased animals were 

beginning to lose condition. Given the poor prognosis, the remaining animals were 

euthanased with an intravenous overdose of barbiturate. The gross necropsy findings were 

similar to the previous animals and histopathology indcated multiple findings in all animals, 

including; granulomatous, chronic, severe serocoelomitis, chronic, severe oophoritis, subacute 

to chronic hepatocellular hydropic degeneration and vacuolar lipidosis, chronic, severe 

paratesticular pyogranuloma, multifocal, chronic perotubular renal fibrosis, non supportive, 

subacute, hepatitis and hepatocellular microvacuolar diffuse, subacute to chronic, moderate 

lipidosis.  

Discussion 

The hepatic thromboses noted in one animal are particularly interesting and significant. They 

were so numerous that the lizard may have experienced one or two bouts of disseminated 

intravascular coagulation in the weeks before it died. The distribution of the lesions in the 

remaining animals was suggestive of septicemia, which could be a precursor of hepatic 

thrombosis.  

Previous studies have noted an association between Pseudomonas sp. and periodontal 

disease and that Gram negative bacteria tended to predominate in diseased lizards (5) which 

matches the results in this report. Further, in this report a wider range of bacteria, including 

yeasts, were isolated from the healthy animals in this study, compared with only one or two 

Gram negative bacteria and no yeasts isolated from the diseased animals. Yeasts are 

considered part of the normal oral flora of herbivorous reptiles (3). Conversely, it is 

interesting to note that the „normal‟ animals had Salmonella sp. identified in the oral flora and 

that this organism has been associated with osteomyelitis in snakes (1). Although disease has 

been suggested to be caused by organisms that form part of normal flora (5), it may be 

tentatively suggested from these findings that the restriction of the oral flora to one or two 



 

Gram negative bacteria, and the absence of yeast, may be an indicator of severe periodontal 

disease in the bearded dragon.  

Infection of bone together with infection of the liver has been reported in marsupials 

(4). Osteomyelitis has been associated with celomitis, hepatitis, and oophoritis in snakes (6), 

but there are few other reports linking osteomyelitis with other systemic diseases in lizards as 

in this report.  Treatment, including removal of dental calculus, lavage of subgingival pockets, 

excision of abscesses and osteomyelitic lesions, and prolonged parental antibiosis, has been 

recommended for this condition. Monitoring of the condition using radiography has also been 

suggested (5). Association with osteomyelitis has been reported to yield a poor prognosis in 

chameleons (2). This report suggests that periodontal disease and osteomyelitis of the 

mandible in bearded dragons is also associated with a poor prognosis. Other lesions, such as 

septicemia, oophoritis, hepatitis, hepatic thrombosis should also be considered as possible 

sequelae to periodontal disease in bearded dragons. 
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MISTAKES IN KEEPING METHODS OF EXOTIC ARTHROPODS 
We can notice different kind of injuries and diseases in Arthropods. Most of them are incureable, because of the low 
knowledge and/or the inaccessible publications. There are two main line of these, the first are the technological problems in 
accomodation, the second are the different kinds of diseases. Both of these can be cured by prevention; try to provide the 
optimal conditions in captive maintenance, by enough place, special foods, and the temperature conditioning. 

 

Ízeltlábúak tartása során sok esetben figyelhetünk meg állatainkon különböző sérüléseket, 

betegségeket. Ezek kezelése sok esetben megoldatlan, illetve alkalmanként lehetetlen. A 

különböző megbetegedéseket és a tartás során jelentkező sérüléseket eredetük, megelőzésük, 

és esetleges gyógyításuk különbségei miatt külön tárgyaljuk. 

Tartási hibákra visszavezethető elváltozások, problémák 

Az egyes rovarcsoportok különböző érzékenységűek, és eltérő tartástechnológiájuk miatt 

külön kell beszélni a tartási hibákról. Az egyes ízeltlábú-csoportok mellett a legjellemzőbb 

hibákat és problémákat említjük: 

Csáprágósok (Chelicerata) 

Igen ellenálló állatok. Sokáig képesek tolerálni a tartási problémákat, illetve az esetleges 

hiányosságokat. A tartóhelyen kiemelten fontos a fajra jellemző páratartalom, búvóhely 

megléte és a nyugodt, zavartalan, stresszmentes gondozás. 

A páratartalom és a terráriumban alkalmazott talaj nedvessége kiemelt fontosságú. Ezek 

az állatok gyorsan kiszáradhatnak, és ugyan utóbb képesek pótolni a hiányzó nedvességet, de 

a hosszú távú szomjazás súlyos problémákat okozhat. Ezzel a problémával elsősorban szökött 

állatok esetében találkozhatunk. Ekkor a visszafogás után itassuk meg bőségesen, de az 

etetéssel várjunk 2-4 napot. Így ellenőrizhetjük az állat kondícióját. A hirtelen, nagy 

mennyiségű táplálékfelvétel káros lehet, az állat belepusztulhat. Általában az éhezést sokkal 

jobban elviselik. 

A talaj nedvessége kiemelten fontos a vedlések során. Ha a vedlés közben az állat túl 

gyorsan szárad, előfordulhat, hogy a régi kutikulából nem képes megfelelően kibújni, és az új 

bőr idő előtt megszáradva foglyul ejti az állatot. Ilyenkor csak a megelőzésre alapozhatunk, a 

már vedlő egyedeket nem tudjuk segíteni. Fontos, hogy az állatok megfelelő erőnlétűek 

legyenek, a jóltáplált, egészséges egyedek vedlési hibája ritka. 

A búvóhely az állatok nyugalma miatt fontos. Több faj is csak akkor táplálkozik, ha 

biztonságosan vissza tud húzódni. A megfelelő rejtekhely hiánya vedlési problémákat, azok 

elhúzódását, így a fejlődési idő jelentős növekedését eredményezi. Ugyanez a szaporodás 

visszaesését, esetleges megszűnését is okozhatja. 

A stresszes, zavart környezetben az állatok nem esznek, és sokszor vedlési hibák is 

fellépnek. Szintén csak a megelőzés a megoldás, a leromlott, táplálékot visszautasító állatok a 
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legtöbb esetben menthetetlenek, míg a vedlési hibás egyedek általában közvetlenül a vedlés 

után elpusztulnak. A leromlott, senyvedő egyedeket tegyük nyugodt, félárnyékos helyre, és 

itassuk meg őket. Megpróbálkozhatunk az etetéssel 2-3 nap után, de azt legtöbbször 

visszautasítják, és elpusztulnak. 

A faj pontos életmódjának megfelelően kialakított terrárium kiemelten lényeges a tartás, 

tenyésztés alatt. A tartóhely csendes, nyugodt helyen legyen, és ne zavarjuk az állatot! Ha a 

táplálékot visszautasítja, akkor csak 1-2 nap elteltével próbálkozzunk újr! Ha az állat elszövi 

lakóüregének bejáratát, akkor azt ne bontsuk ki! Így zárják el, és ezzel együtt védik is meg 

magukat, ha vedléshez készülnek, petecsomót készítenek stb. A vedlésben megzavart állatok 

súlyos belső sérüléseket szenvedhetnek. 

Botsáskák (Phasmatodea) 

A botsáskák tartása során több lényeges technológiai pontra is figyelnünk kell. Kiemelten 

fontos ezek közül a tartóhely kialakítása, a páratartalom, az ideális egyedsűrűség és a 

megfelelő fajú és állapotú tápnövény. 

A botsáskák tartása során a legtöbb problémát a tartási hibákból eredő vedlési hibák 

jelentik. A legáltalánosabb hiba a tartóhely alulméretezése. A fiatal állatok hamar kinövik 

tartóhelyüket, így az első vedlésnél alkalmas terrárium 1-2 hónapon belül biztosan szűkössé 

válik. Ezért mindig akkora helyen tartsuk az állatokat, ahol felnőttkorukban is elférnek. A 

tartóhely minimális mérete 1-5 állat számára a benne tartott állat testhosszát alapul véve: a 

szélesség és hosszúság a testhossz háromszorosa, a magasság a testhossz ötszöröse. A 

minimális méret, melyet a néhány centiméteres fajoknál is ajánlott betartani a 20×20 cm-es 

alapterület és a 30 cm-es magasság. Ekkora helyen az állatok megfelelően tudnak vedleni, és 

a tápnövények is elférnek. A tartóhely felső harmadában legyenek a kapaszkodásra alkalmas 

berendezési tárgyak. Megfelelő, ha a tápnövény felér erre a részre, így nem kell külön 

kapaszkodóágakról gondoskodnunk. Ez alatt legyen az állat testhosszával megegyező 

mélységű szabad légtér, így vedlésük zavartalan lehet. Ha a vedlés során tereptárgyakban 

fennakadnak, vagy társaik megzavarják őket, úgy a vedlés szinte biztosan hibásan zajlik le. Ez 

járhat egy vagy több láb elvesztésével, a szárnyak deformációjával, rossz esetben a lábak és a 

test deformációjával. Ha az állat életképes, és tud táplálkozni, illetve a deformáció olyan 

mérvű, hogy az állat következő vedlése is sikeres, úgy megmenthető. Ha viszont kettőnél több 

lába veszik el, vagy a talajra leesve végképp deformálódik, az állat menthetetlen. 

A lábak elveszítése nem minden esetben jár pusztulással, 1-2 láb hiánya nem okoz 

gondot. Ilyenkor a seb hegesedése után az állat képes tovább élni, táplálkozni. A következő 

vedléskor a láb helyén egy rövid, csavart formájú csonk jelenik meg. Ez még nem képes 

mozgást végezni, sem fogni. A következő vedléskor már egy rövid, mozgásra és 

kapaszkodásra képes láb nő a régi helyett. Négy vedlés után már csak a mérete különbözteti 

meg az újabb végtagot a többitől. Soha sem lesz ugyanakkora, mint az egészséges végtagok, 

de azokkal egyenértékű. 

A tartóhely mérete mellett kritikus pont a tartóhely páratartalma, melynek szintén a 

vedlésekben van fontos szerepe. Ha az állat a vedlés során túl korán szárad meg, foglyul eshet 

régi kültakarójában. Ennek érdekében mindig tartsuk be a faj számára optimális 

légnedvességet. 

Az állatok egyedsűrűségét úgy állítsuk be, hogy az állatok ne zavarják a táplálkozás és 

vedlés során egymást. Ennek ideális mérete a csoportról szóló általános tartási részben 

található. 

Gyakori probléma a tápnövények nem megfelelő kezelése. Csakis olyan növényeket 

használjunk, mely biztosan megfelelő az adott fajnak, és akkora mennyiségben áll 

rendelkezésre, hogy állatainkat egész évben bőségesen tudjuk ellátni. Soha ne válasszunk 



 

olyan tápnövényt, melyből csak kis mennyiség áll rendelkezésre, és soha ne válaszunk olyan 

sáskafajt, melynek táplálékát nem tudjuk biztosítani. 

A tápnövényt előre is begyűjthetjük. Hosszú, bőven leveles vesszőket vágjunk, és 

tegyük hűvös helyre. Így sokáig friss marad. A fagyasztásos módszer nem alkalmas a 

növények ideális állapotban történő megőrzésére. A fagyott növények kiolvasztás után igen 

gyorsan bomlásnak indulnak, mielőtt állataink hasznosíthatnák. 

Fontos, hogy csak olyan helyről gyűjtsünk, ahol nem alkalmaznak vegyszereket, 

növényvédő szereket. Állataink ugyanolyan érzékenyek a különböző rovarirtókra, mint a 

kártevő fajok. A gyűjtött növényt biztonsági okokból mindig alaposan mossuk le. 

Fogólábúak (Mantodea) 

A legtöbb esetben ugyanazokkal a problémákkal találkozhatunk, mint a botsáskáknál. 

Egyetlen különbség az, hogy az imádkozó sáskák ragadozók, és a zsákmányállat 

alkalmanként okozhat problémákat. Csak olyan fajokkal etessünk, melyek biztosan nem 

képesek ártani a mantiszoknak (legyek, vándorsáskák). Ha mégis ilyen fajokat kell 

használnunk (például csótányok, tücskök), azokat adjuk csipeszről, egyesével. Ilyenkor 

szembesülhetünk egy másik igen gyakori gonddal, ugyanis az imádkozó sáskák sokszor 

félősek, a zsákmányállatot visszautasítják, az erőszakos „noszogatás” csak ront a helyzeten. 

Hagyjuk a zsákmányállatot a ragadozó előtt, és ha magától nem támadja, akkor 

próbálkozzunk később. Ezeket az eseteket legegyszerűbb megelőzni, megfelelő 

prédaállatokkal, a stresszhelyzetek minimalizálásával. 

Csótányok (Blattodea) 

Tartásukat ugyan sokan egyszerűnek, és könnyűnek gondolják, mégis gyakran a 

legalapvetőbb hiányosságok miatt hullanak el az állatok, egész tenyészetek pusztulnak ki. 

Mindig felülről nyíló terráriumokat használjunk. A tartóedény legyen szorosan záródó, hogy 

megelőzzük a szökéseket. A csótányfajok között találunk olyanokat, melyek képesek a 

tartóedények (üveg, műanyag) falán is felmászni, ezért ajánlott a terrárium falát 5-10 cm 

széles sávban valamilyen csúszós anyaggal bekenni, így előzve meg a szökéseket. Gyakori 

hiba a túl száraz tartás. Ugyan vannak fajok, melyek arid, száraz területekről származnak, a 

legtöbb fogságban tartott csótányféle nedves, esőerdei klímát igénylő állat. Számukra 

kiemelten fontos a mély (5-10 cm), nedves talaj. Fontos, hogy az állatoknak mindig legyen 

búvóhelyük, ahová visszahúzódhatnak a vedlések után. Ezek lehetnek fadarabok, összegyűrt 

papír, tojástartó dobozok, nagyobb falevelek.  

Érdemes magas (28-30ºC) hőmérsékletet biztosítani az állatoknak, ilyenkor vitalitásuk, 

szaporaságuk jelentősen javul. Gyorsabban fejlődnek, és ellenállóbbak a kórokozókkal 

szemben. 

Biztosítsunk változatos, és tartalmas táplálékot, zöldségek, gyümölcsök mellett 

szükségük van állati eredetű takarmányra is. Erre a legmegfelelőbbek a különböző száraz 

kutya- és macskatápok. Ezeket fokozottan védjük a nedvesedéstől, különben igen gyorsan 

penészednek, atkásodnak. 

Óvjuk a tenyészeteket a sok fénytől, helyesebb, ha árnyékos helyen tartjuk őket. Néhány 

fajuk ugyan szívesen húzódik a hőforrásként biztosított melegítőlámpák közelébe, de ez nem 

általános, és nem szükséges. 

Lepkék (Lepidoptera) 

A lepkék tartásának kritikus része a hernyók megfelelő nevelése, és a kifejlett lepkék biztos 

kelésének megfelelő biztosítása. 



 

A legtöbb lepke fajspecifikus tápnövényeket kíván meg. Több fajuk is monofág, azaz 

csak egy növényfaj részeit képes hasznosítani. Érvényes rájuk, amit a botsáskáknál is 

láthatunk, csak olyan faj tartására vállalkozzunk, melynek tápnövényszükségletét 

folyamatosan biztosítani tudjuk. A hernyók kifejezetten stresszérzékenyek, ezért nyugodt 

helyen neveljük őket, és minimalizáljuk a velük való érintkezést, zavarást. A tápnövények 

cseréje zavarásmentesen történjen, a friss növényeket állítsuk a régiek mellé, és hagyjuk, hogy 

a hernyók maguktól menjenek át. Az átrakás túl nagy stresszhelyzetet, ezzel sok esetben a 

fejlődés visszamaradását, esetleg a hernyók elpusztulását eredményezheti. 

A bábok kezelése a lepkék túlélése szempontjából kiemelten fontos. A bebábozódott 

állatokat a báb megszilárdulásáig hagyjuk eredeti helyükön, ez 1-4 napot vehet igénybe, fajtól 

függően. A bábot nagyon óvatosan kezeljük, bármilyen sérülést is okozunk rajta (az egészen 

kis szúrások is károsak), az általában visszafordíthatatlan, és az állat belepusztul. A bábot 

csak óvatosan fogjuk meg, és a potroh végénél lévő szövedéknél akaszthatjuk fel. Ezt csak 

nagyon hegyes, vékony tűvel végezzük. A báb függeszkedjen. A kibújásnál nem tudunk 

segíteni az állatnak, csak a korábbi megfelelő táplálás előzheti meg a problémákat. Az állatok 

csak maguktól tudnak kibújni a bábból, ennek segítése minden esetben károkat okoz. A 

gyűrött szárnnyal, hibásan kelt lepkék szinte soha sem életképesek, ezeket ajánlott mielőbb 

leölnünk. 

A kifejlett lepkéket nagyon óvatosan kell kezelnünk. Az állatot csak a torhoz közel, a 

szárny tövénél fogjuk, és ne szorítsuk. A szárnyvégek minden esetben letörnek, ha azoknál 

tartjuk a lábakat, a lábak pedig nagyon könnyen leszakadhatnak. 

A kifejlett állatoknál életmódjukat tekintve két fő csoportot különböztetünk meg: 

nappali és éjszakai lepkéket. Az éjszakai fajok a szabadban sokat mozognak, főként 

párkereséskor. A legtöbb fogságban tartott faj azonban ennek ellenére aránylag kis helyen is 

jól gondozható. Ennek oka az, hogy a hím csak akkor kezd repülni, ha a nőstény illatát 

egyáltalán nem érzi, és ezért keresni kezd. Ha a kelés után az állatokat közös röpdébe 

helyezzük, akkor hamarosan párzanak. A hím ezután elpusztul, a nőstény pedig lerakja petéit. 

Mivel ehhez nincs szüksége nagy légtérre, a legtöbb fajnak 50-60 liter légtérfogatú, tehát 

arányaiban kis méretű hálós ketreceket kell biztosítani. Ebben nincs szükség berendezésre, 

elég, ha az állatok megkapaszkodhatnak a tartóedény falát képező hálóban. Fontos, hogy a 

ketrec nyugodt, sötét, de legalábbis árnyékos helyen álljon. Lényeges a jó légcsere, és a friss 

levegő. Ezért gyakran a szabadban tartják ezeket a ketreceket, árnyékosabb verandákon, 

nyitott folyosókon. A ketrecet akasszuk fel úgy, hogy más állatok ne érhessék el, és minimális 

zavarás érje az állatokat. Fontos, hogy se paraziták, se ragadozók ne juthassanak be. 

A nappali életmódú lepkefajok nehezen tartható állatok, mivel a kis testű, kevésbé 

mozgásigényes fajoknak is legalább 8-10 légköbméternyi helyre van szükségük ahhoz, hogy 

megfelelően mozoghassanak, párosodhassanak. Emellett szükségük van megfelelő fényre, 

ami széles spektrumú, erős, intenzív megvilágítás legyen. Erre a legmegfelelőbbek a 

fémhalogén izzók, hátrányuk a nagy hőtermelés, ami a lepkéket veszélyeztetheti. Ezért 

mindig a röpdén kívül helyezzük el a fényforrásokat. A röpde padlója jól takarítható legyen, 

mosható kövezet a legmegfelelőbb. A röpde fala vékony, sűrű tüllhálóból álljon, erre a lepkék 

leszállhatnak, és nem teszik tönkre szárnyaikat. A röpdén belül helyezzünk el egy kisebb 

állványt, erre rakhatjuk a táplálékot, illetve a tápnövényeket, melyekre petézhetnek. A 

táplálásra legmegfelelőbb a műnektár, mely egy vizes alapú keverék, ideális keverési aránya 

0,5 liter vízhez 10 ml méz és 5 g kolibritáp (gyárilag kevert szer, benne virágporral, 

vitaminokkal, fehérjékkel stb.). A műnektárt kis tálkákban adjuk az állatoknak, és naponta 

cseréljük frissre. 



 

Betegségek, kártevők 

A legtöbb ízeltlábú-betegségről nagyon kevés információval rendelkezünk. Ugyan több 

publikáció is ismert a rovarpatológiából, ezek igen nehezen elérhetők, és általában csak 

diagnózist állítanak fel, illetve azok preventív, megelőző kezelését ismerteti. Ezért a rovarok 

gyógyítása még igen ritka, csak egyedi esetekben lehetséges. A betegségeket a kórokozók 

szerint csoportosítjuk. 

Baktériumok 

Általában a növényvédelemben használt kórokozókkal találkozhatunk a tenyészetekben. 

Védekezni ellenük csak úgy lehet, ha a megfelelő helyen gyűjtünk, vagy saját nevelésű 

növényeket használunk, melyek biztosan nem veszélyesek. 

A tünetek az állat pusztulása után észrevehetők, nagyon gyors lefutású betegségeket 

okoznak. A test belső szervei szinte teljesen elfolyósodnak, az állat megbarnul, a 

tápnövényről lelóg, esetleg leesik. A kezdeti stádiumban a test felpuffad, barna foltok 

jelennek meg, és híg az ürülék. 

A beteg egyedeket el kell szeparálnunk, az elpusztult példányokat meg kell 

semmisítenünk, és a tenyészetet alaposan fertőtlenítenünk. A tápnövényt fertőzött területről 

ne gyűjtsük. Főként egyenesszárnyúaknál és lepkéknél találkozhatunk ezzekkel. 

Gombák 

Gombás megbetegedésekkel igen gyakran találkozhatunk. Legtöbbször a talajjal hurcolunk 

be, de a „levegőben vannak”, bárhol felbukkanhatnak. Többségük az állatokra halálos. A 

tünetek csak az elpusztult egyedeken láthatók. 

Az állat belső szerveit megtámadja a gomba, testét teljesen kitöltik a gombaszálak, 

szaporító képletek a testen kívül is megjelennek. A test megkeményedik, darabokra esik, a 

környező talajtól letisztítani szinte lehetetlen. Fontos tudni, hogy nem kötelező a magas 

páratartalom a megjelenéséhez, de mindenképpen elősegíti. A páraigényes ízeltlábúfajok 

tartása során olyan körülményeket kell elérnünk, mely biztosítja a magas páratartalmat, de 

folyamatos légcserével.  

A gombás megbetegedések alkalmanként lassú lefolyású formában is megjelenhetnek, 

ezt főként fogólábúakon tapasztalták. Itt a magas páratartalom miatt a sérülések, rossz 

vedlések helyén jelentek meg gombás foltok, és ezek továbbterjedve az állat pusztulását 

okozták. Minden esetben letálisak, ezért megjelenésük komoly probléma. Az ilyen módon 

elpusztult egyedeket semmisítsük meg, a tartóhelyet fertőtlenítsük, a berendezést, talajt 

dobjuk ki, cseréljük tisztára. Az állatokat különítsük el a többi tenyészettől, alkalmazzunk 

karantént. Ha továbbra is jelen van tenyészetünkben, akkor biztonságosabb a teljes tenyészetet 

megsemmisíteni, és újat indítani. 

Paraziták 

A paraziták igen gyakoriak a tenyészetekben. Sokuk végzetes kimenetelű, és a betegségekhez 

hasonlóan a gyógymódok nem ismertek. A paraziták okozta megbetegedéseket a kártevők 

alapján csoportosítjuk. 

Mermithida fonálférgek: Eddig csak egyenesszárnyúakban talált kórokozók. Minden 

esetben halálosak. A férgeket peteként a tápnövénnyel hordjuk be a tenyészetbe. A peték 

kikelnek az állat testében, és a belső szerveket fogyasztja el. Az állat pusztulása előtt a testet 

teljesen kitöltik a paraziták. Az elpusztult egyedet a férgek elhagyják, és az állat körül 

láthatók. Megelőzésükre minden esetben mossuk le a tápnövényt. 



 

Atkák: a hazai tenyészetekben két fajt bizonyítottan kimutattak már, ezek a Caloglyphus 

berlesei és a Hypoaspis aculeifer. Mindkettő ektoparazita, és az állatok (elsősorban rovarok 

petéi, bogárlárvák) testén élnek, a lágyabb részeken szívogatva okoznak kárt. Az állatot 

folyamatosan károsítják, zavarják, ezért megjelenésük és elszaporodásuk ugyan nem minden 

esetben halálos, mindenképpen káros. Az atkákat mossuk le, illetve a talajt, berendezési 

tárgyakat cseréljük ki, a tartóhelyet fertőtlenítsük. Találkozhatunk olyan atkákkal, melyek 

ezerlábúak, esetleg csótányok testén élnek. Ezek nem minden esetben kártevők, akadnak 

olyanok, melyek az állaton csak élnek, és a táplálékából esznek, esetleg az ürülékén élnek. 

 

 



 

EGZOTIKUS BOGARAK TARTÁSTECHNOLÓGIAI HIBÁI 
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KEEPING AND BREEDING EXOTIC BUGS  
Bug breeding is quite a popular activity in certain Far East countries (Japan, Thailand) but still has little history in Hungary. In 
my lecture I review basic knowledge of keeping and breeding bugs. I list fundamental techniques of forming appropriate 
environment for bugs, preparing substrate for larvas and keeping the population healthy. Some commonly commited faults 
will also be mentioned.  

 

Az egzotikus bogarak tartásának Magyarországon nincs jelentős hagyománya. A terrarisztika 

ezen ága a Távol-Keleten (Japánban, Thaiföldön) komoly tradíciókkal bír, a közeli országok 

közül Csehországban tevékenykedik több „bogaras” terrarista, itthon nem több mint tucatnyi 

ember foglalkozik a témával. A rózsabogarak (Pachnoda sp.) takarmányozási célból való 

tartásának kialakult gyakorlata és irodalma van (Demjén, 2001), ez jó alapul szolgálhat a 

többi hasonló faj tartástechnológiájának kidolgozásához. Ugyanakkor fontos figyelembe 

venni, hogy jelentős különbségek tapasztalhatók az egyes fajok igényei között (Papp, 2005-

2006). Az állatok egyedi kezelésének lehetősége meglehetősen szűkre szabott, ezért a 

hangsúly a megelőzésen van. Megfelelő tartástechnológiával, az adott faj által igényelt 

körülmények betartásával az egészségügyi problémák jelentős része elkerülhető.  

A gyakran tartott látványos fajok túlnyomórészt Afrikából, Ázsia trópusi régióiból és 

Közép-, illetve Dél-Amerikából származnak. Ennek megfelelően viszonylag magas 

hőmérsékletet és páratartalmat igényelnek. Rövid távon mindkét tényezőnek az optimálistól 

való eltérését képesek tolerálni, de hosszabb ideig tartó vagy szélsőséges változások 

megakasztják fejlődésmenetüket, rosszabb esetben vesztüket okozhatják. Az optimális 

hőmérsékleti tartomány tartásához megfelelő fűtés (nyáron hűtés!?) szükséges. A 

páratartalom megfelelő szinten való tartását segítheti vizes edények elhelyezése, illetve 

nagyszámú növénynek az azonos helyiségben való tartása. Amennyiben a helyiségben nem 

biztosítható a szükséges, általában 75% fölötti páratartalom, állataink zárt konténerben való 

tartása segíthet a megfelelő mikroklíma kialakításában.  

Fontos tényező a fény. A nappal aktív fajok (pl. Cetonidae) szaporodásához megfelelő 

hosszúságú nappali periódusra van szükség a szaporodás fenntartása érdekében. Az éjjel aktív 

fajok (pl. Dynastidae) ebből a szempontból nem érzékenyek.  

Fontos a megfelelő nagyságú élettér. A takarmányért való viaskodás vagy a hímek 

egymás közti rivalizálása hátrányosan befolyásolja a tenyésztést, utóbbi akár elhullást is 

okozhat. A peterakáshoz általában a nőstény testhosszának 6-8-szorosát kitevő mélységű és az 

adott faj igényeinek megfelelő összetételű szubsztrát szükséges. Figyelembe kell venni, hogy 

a petéből frissen kikelt lárvák alkalmanként kannibálok, máskor a hím állatnak vagy akár a 

nősténynek is áldozatul eshetnek. A veszteség elkerülése érdekében ezeknél a fajoknál 

tanácsos a frissen kikelt lárvákat vagy akár már a tojásokat rendre eltávolítani a 

tenyészkonténerből, és őket egyedileg nevelni.  

Takarmányozásuk alapszinten egyszerű, gyakorlatilag valamennyi bogár imágója 

szívesen fogyasztja a banánt és más édes gyümölcsöket. Különböző készen kapható 

bogártakarmányokkal, illetve házilag kevert kiegészítőkkel lehet az étrendet kiadósabbá tenni. 

A lárvák alapvetően a szubsztrátot (a közeget, amelyben élnek) fogyasztják. A szubsztrát 

korhadó növényi részek keveréke, alapját fa és falevelek adják, mindkettő a bomlás megfelelő 



 

stádiumában. Elkészítéséhez keményfák (tölgy, bükk) optimálisak, a fenyőfélék e célra nem 

megfelelőek. Az alapanyagok erdőkben gyűjthetők, nagyon fontos, hogy velük ne vigyünk be 

olyan élőlényeket rendszerünkbe, amik esetleg kárt tudnak okozni.  Legtöbb problémát a 

százlábúak és a földigiliszták okozhatják. Előbbiek – ragadozók lévén – megeszik a frissen 

kikelt apró lárvákat, utóbbiak a bábbölcsők széttúrásával a bábozódás zavarát okozzák. 

Kiküszöbölésükre több módszert leírnak, a szubsztrát hőkezelése, néhány napig víz alatt való 

tartása egyaránt elpusztítja ezeket az élőlényeket. A szerzőnél nagyon jól bevált a 

szubsztrátnak gyűtött anyag komposztaprító gépen való ledarálása. Tapasztalatom szerint a 

gyorsan forgó pengék nem hagynak életben számottevő mennyiségű kártevőt, és egyúttal a 

szemcseméret is közel optimálissá válik, miközben nem károsodik a korhadásért felelős 

mikroflóra sem. Sok faj esetében a sikeres lárvanevelés érdekében speciális kiegészítőkkel 

kell a szubsztrátot optimalizálni.  

Állataink takarmányának maradékán más, nem kívánatos vendégek is megélhetnek. A 

muslicák, ászkák, kaszáspókok és egyéb betolakodók többsége ártalmatlan, mégis szükséges, 

hogy számukat kontrolláljuk. Ennek fontos eszköze a takarmánymaradékok rendszeres 

eltávolítása.  

Fentieken kívül több apró, de lényeges tényező akad, melyeket figyelembe kell venni. 

Előfordulhat például, hogy a sík talajon hátára fordult bogár nem képes hasrafordulni, így 

ereje fogytán akár el is pusztulhat. Ennek megelőzésére praktikus kapaszkodó-ágakat, 

faleveleket, mohát vagy egyéb tárgyakat kell a terráriumba tenni. Ezek dekoráció 

szempontjából is hasznosak lehetnek.  
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DISEASES OF MARINE INVERTEBRATES 
In the last 20 years the development in the airway transport of live animals, the technology of marine aquaristics and water 
treatment had positive influence on the quantity, quality and species enrichment of private and public marine aquaria. 
Over the large number of strange-formed and colourful fishes more and more invertebrate species appear on the market. 
Most of invertebrate species seems to be more sensitive for transportation and long-term captive keeping than marine vertebrates, 
like different fish species. 
Some invertebrates are unavailable for aquarium keeping because of special demands (e.g. food-specialists), while others are 
perfectly adaptable to captivity, furthermore some of them can be bred sexually or asexually reducing the need of natural collecting. 
Introducing new invertebrate species on the market is connected with new problems, one of these problems is indicating, prevention 
and treating of health disorders. 
Diseases of invertebrates can be classified in three groups: 

1. Wild-collected animals with ”imported” disorders 
2. Disorders connected with transport, quarantine (stress factor) 
3. Disorders connected with bad conditions of keeping and feeding 

Some of these disorders can be prevented with optimal technologies, less ones can be treated, but a huge number of invertebrate 
diseases is completely uncleared. 
The presentation will study the pathophisiology of cleared diseases concerning veterinarian and marine aquaristical concepts. 

 

Az elmúlt 20 évben történt jelentős mértékű fejlődés az élő állatok légi úton történő szállításában, 

a tengeri akvarisztikai technológiákban és vízkezelésben a magán- és nyilvános bemutató tengeri 

akváriumok számában és minőségében, fajgazdagságában is pozitív eredményt hozott. 

A sok színes és furcsa formájú hal mellett egyre nagyobb számban és fajgazdagságban 

jelennek meg tengeri gerinctelen állatfajok is a piacon. A gerinctelenek legnagyobb része 

jelentősen érzékenyebbnek bizonyult, mind szállíthatóság, mind pedig fogságban történő 

hosszabb távú megtarthatóság szempontjából, mint az alkalmazkodóképesebbnek tűnő 

gerinces társaik, azaz a halak. A gerinctelenek egy részéről kiderült, hogy akváriumi tartásra 

nem alkalmasak valamely speciális igényük miatt (pl. táplálék-specializmus), de számos faj 

„beakvarizálása” kiválóan sikerült, sőt, ezek egy része ivaros vagy ivartalan módon még 

szaporítható is fogságban, csökkentve ezzel a természetből történő pótlás mennyiségét. 

A kereskedelemben megjelenő új fajokkal természetesen új akvarisztikai problémák is 

megjelentek, ezen problémák egyike a gerincteleneken jelentkező kóros elváltozások, illetve 

megbetegedések észlelése, lehetőség szerinti megelőzése, illetve kezelése. 

A megbetegedéseket három főbb csoportban tárgyalhatjuk: 

1. a vadon befogott állatokkal „importált” kóros elváltozások 

2. a szállítás, karanténozás, beszoktatás hiányosságaira visszavezethető kóros 

elváltozások (ún. szállítási stressz) 

3. az akváriumi tartás és takarmányozás hibáira visszavezethető kóros elváltozások 

Ezen kóros elváltozások egy része megfelelő technológiával és előkészítéssel 

meggátolható, kisebb része rövidebb-hosszabb távon orvosolható, egy jelentős része viszont 

még napjainkban is fehér foltnak számít. 

Az ismert kóroktanú megbetegedésekkel foglalkozik az előadás, állatorvosi és tengeri 

akvarisztikai szempontokat figyelembe véve. 



 

A KERTI TAVAK HALAINAK BETEGSÉGEI 
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DISEASES OF HOBBY POND FISHES 
The main physical, chemical and biological causatives of diseases known in pond ornamental fishes are discussed briefly in 
the text. The most common danger for a stabile fish population in the garden pond is always a newly purchased group of 
strange fishes with unknown subclinical viral, bacterial and parasitic infections. Also the possible treatment and prevention 
methodes will be presented in the lecture. 

 

A kerti tavakban tartott díszhalak sorsa szélsőségesen függ a betelepítéskor hozott 

fertőzöttségektől és a takarmány, illetve a tóvíz minőségétől. Fontos tudni, hogy a keveredés 

(újabb halak vásárlása, ajándék „jövevények” befogadása) mindig nagy kockázattal jár, így 

egy kerti tó tervezésénél és kialakításánál egy egyszeri, több évre érvényes haltelepítéssel kell 

számolni. 

A vírusok közül a tavaszi virémia és a koi herpeszvírus okozta bántalom kórokozói 

jelentenek veszélyt: jelenlétük az állományban a díszpontyok kipusztulásához vezethet. A 

pontyhimlő viszonylag ritka és ártalmatlan koi megbetegedés. Az aranyhalakat és a compó, 

illetve a jászkeszeg arany változatait csak a tavaszi virémia veszélyezteti. Az említett 

betegségek kezelése, specifikus megelőzése megoldatlan. 

A baktériumok okozta hasvízkór (szeptikémia) másodlagosan alakul ki vírusfertőzések, 

illetve tartáshibák következtében. A pontyfélék specifikus obligát patogén kórokozója a 

fekélybetegséget (erythrodermatitis) okozó Aeromonas salmonicida, amelynek átvitelében 

vérszívó ektoparaziták játszanak szerepet. Mindkét bántalom kezelésére antibiotikummal 

preparált gyógytáp etetése alkalmazható. 

Ugyancsak másodlagos kórokozói valamennyi édesvízi halfajnak (sőt kétéltűeknek is!) 

a Saprolegnia és Achlia vízipenész-gombák, amelyek szürkés-fehér pamacsok vagy 

összefüggő lepel formájában fedik a testfelszínt. Tiszta vízű tavakban ritka betegség 

pontyféléknél a Branchiomyces sanguinis gomba okozta kopoltyúrothadás. 

Az algák több ponton is támadhatják halaink egészségét. Túlszaporodásukkal a fokozott 

gáztermelés és/vagy toxintermelés révén, állományuk összeomlását követően pedig a víz 

minőségének rontásával károsítják halainkat. 

A paraziták végtelen sora jelent folyamatosan kockázatot egy dísztóban zártan parádézó 

koi- vagy aranyhal csapatra. Legtöbb esetben csak natív mikroszkópos vizsgálattal lehet 

megállapítani a kórokot és a kórlefolyás aktuális fázisát annak érdekében, hogy a 

leghatékonyabb kezelést választhassuk ki. Talán a darakór (Ichthyophthirius multifiliis) és 

néhány szabad szemmel látható külső élősködő (halpióca, pontytetű, Lernaea cyprinacea) 

esetében elégséges az alapos klinikai vizsgálat, de egy kiegészítő mikroszkópos 

kaparékvizsgálat mindig okozhat bámulatos meglepetést! Itt is érvényes az alapelv: csak 

pontos diagnózis birtokában várható eredmény a specifikusan alkalmazott gyógykezeléstől. 

A mérgezések hátterében leggyakrabban a takarmány minősége sejthető, mivel a 

helytelenül tárolt tápok igen hamar dúsulnak penészek termelte mycotoxinokkal, amelyekre a 

halak fokozottabban érzékenyek, mint a melegvérűek. A tóvíz mérgezővé válhat az 

algavirágzást követően, illetve toxinok (permetezőszerek, „gyógyszerek”) bemosódásával. 

Mérgezőek lehetnek díszhalainkra egyes halak (kecsege és más tokfélék) is. 



 

A gyógykezelések alapszabálya, hogy pontos kórisme nélkül bele se vágjunk a 

tókínzásba! Kollégáinknak azért idegen terep a halgyógyítás, mert a melegvérűeknél 

ismeretlen „környezetkezelést” kell alkalmazni a legtöbb esetben. A víz kezelése olyan 

módszer, mintha a sertés rühösségnél az ól levegőjét permeteznénk hatóanyag tartalmú spray-

vel, de a vízi környezet a halak esetében azonos fázis a szervezet víztereivel, így a diffúzió 

kihasználható a hatóanyagok szervezetbe juttatásánál. Ugyancsak alkalmazhatók a 

gyógytápetetés és az injektálás módszerei. Az előadásban ismertetésre kerül a gyógytápok 

készítésének egyszerű módja. 
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DISEASES OF VIPERS 
Some members of the Viperidae family are quite commonly kept in venomous snake collections. The practising veterinarian 
must decide whether he/she is capable to examine and treat the animal. The physical restraint is crucial and must be based 
on trust and experience. One never should start an intervention if the species is not recognized or the professional personnel 
is not present. During chemical restraint safety measures must be used in order to avoid the possible hazardous situations 
due to the light or unproper anaesthesia. The paper deals with the most common diseases of Viperidae, giving examples 
mostly about our own cases (consisting the Hungarian Meadow Viper programme, several Eurasian viper species, some 
African vipers).  

 

A csöves méregfoggal rendelkező viperák (Viperidae) egyes fajai viszonylag gyakran 

megtalálhatóak mérgeskígyó-gyűjteményekben. A viperafélék családjába négy alcsalád 

tartozik, melyek a következők: Azemiopinae (1 faj), Causinae (6 faj), Crotalinae (151 faj) és 

Viperinae (66 faj). Az utóbbi alcsaládba sorolhatók a hazánkban előforduló mérgeskígyók, 

így a szigetszerű elterjedést mutató keresztes vipera (Vipera berus), illetve a fokozott 

védelmet élvező, veszélyeztetett rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis). Jelen közlemény 

csak a Viperinae alcsaládba (valódi viperák) tartozó fajoknál hoz fel klinikai példákat a 

csoportnál előforduló megbetegedésekre, azok megelőzésének és gyógykezelésének 

lehetőségeire, illetve betekintést ad a rákosi vipera védelmi program során felmerülő egyes 

állat-egészségügyi problémákra. 

 

A mérgeskígyók – köztük a viperák – kezelése sokszor ellentmondásos érzéseket kelt a 

gyakorlati állatorvosi praxisban dolgozó kollégák között. Magyarországon a veszélyes állatok 

tartására vonatkozó rendelet (a 8/1999. [VIII. 13.] KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet) 

ugyan megadja a jogszabályi hátterét ezen állatcsoport tartásához, de magánszemélyeknél 

jelenleg is előfordulnak illegálisan meglévő állatok.  

A gyakorló állatorvosnak nincsenek hatósági jogosítványai, így egy-egy, a rendelőbe 

kerülő mérgeskígyó kezelésénél nem feladata és nem jogköre annak elbírálása, hogy az állatot 

behozó személy jogosult-e annak tartására, de a hatályos jogszabályokra felhívhatja a 

figyelmét. Más a helyzet akkor, ha egy állatkertben vagy egyéb zoológiai intézményben zajlik 

ilyen munka: itt már az ellátó állatorvosnak is van – legalább közvetett – felelőssége azzal 

kapcsolatban, hogy a gyűjtemény részét képező állományt legálisan, a megfelelő engedélyek 

birtokában és szakszemélyzet segítségével tartsák.  

 

Ha potenciálisan mérgeskígyók vizsgálatára vagy gyógykezelésére adódik esély, akkor 

néhány általános gondolat és szabály mindenképpen megfontolandó.  

Csak akkor kezdjünk bele bármilyen jellegű beavatkozásba, ha minden kétséget 

kizáróan meggyőződtünk arról, hogy milyen fajú állatról van szó (legfőképpen arról, hogy az 

adott faj mérgeskígyó-e). Bizonytalanság esetén érdemes inkább visszautasítani a 

vizsgálatot/gyógykezelést, mert ezzel veszélybe sodorhatjuk saját magunkat, illetve a 



 

rögzítésben segítőket. Könnyen előfordulhat az is, hogy az adott állatot behozó személy 

egyáltalán nem szakember, annak megfogásában jártassága nincs, akár az adott fajt nem is 

ismeri. Ez jellemző probléma lehet frissen vásárolt egyedeknél vagy nagyzási hóbortból, 

divatból tartott állatoknál. 

Mechanikai rögzítés 

Ha a vizsgálatra sor kerül, akkor az mindenképpen személyi kompetencia kérdése. Lényeges 

az adott faj mérete, a fajra jellemző vagy nem jellemző támadékonyság, az állat és a környezet 

hőmérséklete, illetve a rögzítéshez felhasznált eszközök megléte. Jellemzően a nagyobb 

méretű vagy gyorsabb, ingerlékenyebb fajok a rögzítésnél fokozottabb óvatosságot, 

gyakorlatot és szakértelmet igényelnek. Ehhez kígyófogó kampót, háromszög keresztmetszetű 

leszorító botot, manipulátort, illetve átlátszó csöveket szokás alkalmazni.  

Fontos szempont, hogy bizonyos, nagyobb testű fajok kampózása (terráriumból való 

kiemelése) során két kampót kell használni: egyet a test elülső, egy másikat a test hátulsó 

harmadában. Ilyenek például a Bitis nembe tartozó viperák, melyeknél egyetlen kampó 

használata könnyen borda (bordák) töréséhez vezetne. Szintén két kampó szükséges a 

sivatagi, oldalazó fajok rögzítéséhez, mert azok egy kampón nem maradnak meg.   

A háromszög keresztmetszetű leszorító bot alkalmazásakor azt az állat testének 

hossztengelyére merőlegesen, a nyaknál határozottan, de nem túl nagy erővel rányomjuk, így 

az állatot „hatástalanítjuk”, miközben a másik kezünkkel nyílik lehetőség a fej és nyak 

rögzítésére. A nagytestű, erős fajok (pl. Bitis nem) esetén két ember együttműködésére van 

szükség: célszerű, ha valaki a nyak mögött először manipulátorral rögzíti a kígyót, és csak 

ezután szorítja le bottal az állatot egy másik személy.  

A legkisebb veszéllyel az állat csőbe való beterelése jár, amikor a kígyót egy olyan 

szűk, átlátszó műanyag csőbe szorítjuk be, melyben megfordulni nem képes, itt rögzítjük, így 

a hátulsó testfél biztonságosan vizsgálható, gyógykezelhető.  

A kisebb méretű (néhány centiméteres) viperák rögzítése szintén gondot jelenthet, mert 

a kis fej/nyak miatt a mechanikai traumák esélye nagyon megnő, és nehézkes a tényleges 

megfogás is. 

A kígyó végleges rögzítésekor az egyik kéz a fejet, a másik pedig a farki részt tartja, és 

csak a biztonságosan kézben lévő állatnál, az egyértelmű jelzést követően kezdődhet meg az 

állat állatorvos általi vizsgálata, illetve kezelése. A nagyobb számú állat tartásával foglalkozó 

állatkertekben, tenyésztelepeken csak egy szűk stáb dolgozzon mérgeskígyókkal, hogy így 

még inkább csökkenjen a balesetek veszélye. Különösen óvatosan kell eljárni a fej 

rögzítésénél, mert bizonyos, főleg nagyobb méretű fajoknál az előre mereszthető méregfogak 

oldalra is kitüremkedhetnek a szájüregből, és így az ezekbe való véletlen belenyúlás esélye 

jelentős. Szintén veszélyes a potencálisan bőrre, vagy akár szembe fröccsenő méreg jelenléte, 

amit bő vizes lemosással, dörzsölés nélkül azonnal el kell távolítani. Az ép bőrre kerülő 

méreg nem okoz mérgezést, de hámsérülésről, illetve kötőhártyáról történhet felszívódás.  

Kémiai rögzítés, immobilizáció 

A fájdalommal járó helyzetekben, műtéti körülmények biztosításához a kémiai immobilizáció 

elengedhetetlen. Premedikációra a leginkább bevált szer a ketamin-hidroklorid (40-60 

mg/ttkg-os adagban, sebészi narkózisra a szer dózisa viperáknál 50-80 mg/ttkg). A 

benzodiazepinek közül használható még a diazepam (adagja 0,2-0,6 mg/ttkg). A midazolam 

valószínűleg hatékony, bár irodalmi adatok csak teknősök vonatkozásában állnak 

rendelkezésre. A csörgőkígyók (Crotalidae) esetében a tiletamin-zolazepam kombinációra 

léteznek megbízható irodalmi adatok, ami 50-75 mg/ttkg im. (más kígyófajoknál a dózis 15-

30 mg/ttkg im.). 



 

Fontos szempont, hogy a gázos altatást megelőző premedikáció után legalább 20 

percnek el kell telnie a megfelelő hatás kialakulásáig.  

Az inhalációs anaesthesia fenntartására a jelenlegi hazai gyakorlatban az isofluran 

használata jelenti a megoldást, de az egyéb kígyófajokhoz képest jelentős különbségek 

vannak. Így – bár az intubáció a gégefedő hiánya miatt itt sem jelentene akadályt – ez az 

eljárás a méregfogak jelenléte, és a nyálhoz gyakran keveredő kígyóméreg miatt 

semmiképpen sem javasolt. Emiatt maszkos módszert kell kivitelezni, ahol a 

kígyórögzítésben járatos személynek az egész beavatkozás alatt rögzítenie kell az állatot, 

hogy az esetleges ébredés, elmozgás ne jelentsen veszélyhelyzetet. Az inhalációs anaesthesia 

jól kombinálható a csöves befogási módszerrel, és nagy biztonsággal alkalmazható.  

Fontos szempont, hogy sok fajnál a kis testméretek, illetve a jobb eloszlás miatt (a 

beadás előtti súlymérést követően) a számított dózisok hígításban, inkább relatív nagyobb 

volumenben kerüljenek beadásra. 

Az altatás monitorozására a lehetőségek ezen állatfajoknál szűkösebbek. A szívverések 

megfigyelése, a hallgatózás, a szív esetleges ultrahangos vizsgálata, illetve a pulzus-Doppler 

jönnek leginkább szóba. Utóbbit a szív magasságában vagy attól cranialisan, illetve a farok 

ventralis oldalára illeszthetjük.  

Diagnosztikai vizsgálatok 

A vérvétel javasolt helye a ventralisan futó farokvéna. Az állat farkát a középvonalban 

megszúrva, a farokcsigolyák alatt futó véna pungálásakor a tűt a fecskendőre erősítve, finom 

vákuumot képezve gyűjthető vér. Szerencsés esetben egy 50 gramm körüli állatból akár 1-2 

ml is levehető, ráadásul az innen gyűjtött minta jellemzően nem kontaminált nyirokkal. A 

nagyobb (300 gramm feletti) fajoknál a szív is megszúrható, mely ultrahangos ellenőrzés 

mellett is történhet. Kis mennyiségű vér gyűjtésére az általában jól vizualizálható, jobb oldali 

szájpadlási véna is megfelelő lenne, de a méreggel való keveredés, illetve a manipuláció alatti 

baleset esélye miatt ez az eljárás nem javasolt. 

A viperáknál gyűjtött vérminták analízise több betegség esetében ad hathatós segítséget 

a diagnózishoz. Jól bevált a gyakorlatban a húgysav és foszfor értékek áttekintése, mely 

alapján a vese működőképességére következtethetünk. 

A viperafélék betegségeinek diagnosztikájában a fizikális vizsgálaton túl több, a napi 

állatorvosi praxisban elterjedt műszer is szóba jöhet. A röntgenfelvételek elkészítésekor a 

kisebb fajoknál a részletgazdagabb felvételek miatt a fogászati röntgenfilmek használata 

javasolt.  

A nagy felbontóképességű ultrahangos vizsgálófejek vonatkozásában a legtöbbször a 8-

10 MHz-es tartományra van szükség. Az általában elevenszülő fajoknál jól vizsgálhatók a 

szikzacskók, illetve a fejlettebb magzatok is. Más kígyófélékhez hasonlóan ivarhatározásra, 

illetve a szív vizsgálatára viperaféléknél is jó eszköz az ultrahang. 

Betegségek 

A nagyszámú potenciális betegség miatt a közlemény jelen részében inkább saját eseteinkre, 

illetve differenciáldiagnosztikai szempontokra utalunk. 

A bőr vizsgálata – hasonlóan más hüllőfajokhoz – alapvető fontosságú, a klinikai 

vizsgálatnak gyakorlatilag ezzel kell kezdődnie. Az ektoparaziták, elsősorban az atkák 

(Ophyonissus natricis) jelenléte komoly problémákat okozhat vipera-állományokban is. Az 

atkák sokszor tartástechnológiai gondot (zsúfoltság, nem megfelelő higiénia, a karanténozási 

szabályok be nem tartása) jeleznek. Vérszívásukkal elsősorban a fiatal és legyengült 

állatoknál okozhatnak súlyos fokú anaemia-t, de vektor szerepük sem elhanyagolható (az 

ophidian paramyxovírus [OPMV], illetve másodlagos bakteriális fertőzések vonatkozásában 



 

is). A diagnózis nem mindig egyszerű, mert az áll alatt futó bőrredőben, illetve a pikkelyek 

alatt könnyen elbújhatnak az atkák. A feji régiót ezért mindenképpen érdemes különös 

alapossággal átvizsgálni. A cellux-szalaggal gyűjtött lenyomat segítheti a kórismét, de egyes 

esetekben csak a pikkelyek alatt megbújó atkamaradványok/atkaürülék vezetnek 

diagnózishoz. A bőrön látható göbök, pustula-k jelenléte is összefüggésben lehet az 

atkásággal.  

Az orri részen található ledörzsölés, illetve következményes duzzanat saját 

praxisunkban keresztes vipera esetében fordult elő, ahol a vadbefogásból származó állat 

feltehetőleg folyamatosan ki szeretett volna jönni a terráriumból, nem érezte biztonságban 

magát, ezért történt a mechanikai sérülés. 

Dysecdysis, illetve vedlési problémák az atkásság mellett még a nem megfelelő 

páratartalmú tartás, kiszáradás esetén is előfordulhatnak. Halmozottan találkoztunk vedlési 

problémákkal a hazai rákosi vipera programban született fiatal állatoknál, ahol a gondot 

valószínűleg az alacsony relatív páratartalom okozta. A megfelelő vedléshez természetesen 

megfelelően berendezett terráriumot is kell biztosítani, melyben a vedlést elősegítő tárgyak 

vannak.  

A bőrön található duzzanatok, szövetszaporulatok vizsgálatakor a tapintást követően 

próbapunkciót, röntgen- és ultrahangos vizsgálatokat is végezhetünk. A zsákmányállatok 

harapásából eredő tályogok nem ritkák, de daganatok is előfordulhatnak.  

Az emésztő szervrendszert érintő elváltozások között viperák esetében is gyakori a 

rövidebb-hosszabb ideig tartó anorexia. Étvágytalanság fennállásakor a szájüreg vizsgálatát 

kell elvégezni, amit nagy körültekintéssel kell kivitelezni. A legcélszerűbb egy lapos tárggyal 

(műanyag vagy fa anyagúval) az állat szájüregét kifeszíteni, és a stomatitis jeleit keresni. Ha 

sárgásfehér felrakódásokat észlelünk, akkor jó eséllyel Pseudomonas/Aeromonas fertőzéssel 

van dolgunk, mely gyakran légzőszervi tünetekkel is párosul (nem egyszer a rossz 

tartástechnológia, alacsony hőmérséklet eredményeként). A gyógykezelés során 

fluorokinolonok használata jön szóba, és a szájüregben történő helyi kezelés a már említett 

érvek miatt nem javasolt. 

Az emésztő szervrendszer vizsgálatakor a bélsár konzisztenciájának, mennyiségének 

megfigyelése ennél a csoportnál is létfontosságú. Rákosi viperán végzett vizsgálataink alapján 

ennél a fajnál a Salmonella baktériumok a normál bélflóra részét képzik. Az Entamoeba 

invadens által okozott, klinikai tünetekben is megnyilvánuló dysenteria a viperafélékben is 

kialakulhat, és akár fatális kimenetelű is lehet. 

Idegentestek viperafélékben is okozhatnak elhullást. A hazai rákosi vipera védelmi 

program egy korábbi fázisában a telelő terráriumokban kerti föld aljzatra álltak át, ami több, 

néhány grammos növendékállat elhullását (bél obturatio-t), illetve a mechanikai eltávolítás 

ellenére autointoxicatio-t, a keringés összeomlását okozta. Ezzel ellentétesen viszont egy 

növendék állat testhosszának felét meghaladó, 13,5 cm-es szalmaszál haladt át annak 

tágulékony emésztőcsövén (paraffinolajos kezelés egyidejű alkalmazásakor).    

Étvágytalansághoz természetesen számos ok vezethet, tulajdonképpen szinte az összes 

komolyabb betegség járhat ilyen tünettel. Nem esznek például a szájüregi és légzőszervi 

problémával rendelkező egyedek vagy a köszvényes kígyók. A vedlés, valamint az ellés előtt 

álló egyedek étvágytalansága élettani. A hidegebb időszak (tél) közeledte sok állatnál szintén 

a táplálék visszautasításához vezet. 

A testüregben található duzzanatok kivizsgálásánál általában kiegészítő diagnosztikai 

vizsgálati eszközöket, illetve az aspirációs citológia lehetőségét is érdemes kihasználnunk. 

Daganatok, granuloma-k, tályogok, dystocia, esetleg cryptosporidiois is okozhatnak ilyen 

elváltozást. Saját esetünk egy míloszi viperában (Macrovipera schweizeri) két alkalommal is 

sikeresen operált malignus perifériás idegdaganat, mely a test hátulsó harmadában okozott 

duzzanatot. 



 

Az idegrendszeri tünetek meglétét vagy hiányát az állat mozgása során, illetve a 

propriocepció elbírálásakor vizsgálhatjuk. Inkoordinált mozgás az éhezés, hepatikus 

encephalopathia, meningitis, trauma vagy OPMV miatt is kialakulhat, utóbbi kizárása főleg 

tenyészetekben, kiemelt természetvédelmi programokban létfontosságú.  

A csontvázrendszer vizsgálatakor a csigolyák (gerincoszlop), illetve bordák épségére 

kell figyelemmel lennünk. Feltehetően trauma okozott egy gyógyult gerincdeformitást egy 

áspisviperában (Vipera aspis), mely passzázs-zavarhoz, és ezáltal következményes 

kényszeretetéshez vezetett.  

Gyógykezelés, sebészi beavatkozások 

A viperafélék gyógyászatában a hüllőgyógyászatban általánosan alkalmazott szereket 

használjuk fel. Saját tapasztalataink alapján az allopurinol nem alkalmas az európai viperák 

köszvényének gyógykezelésre, mert ez az állatoknál visszahányást okozott, illetve nagy 

valószínűséggel egy állatunk elhullásához vezetett.   

Saját eseteink közül egy dystocia kétszeri megoldását mutatjuk be (ugyanazon az 

állaton, két különböző alkalommal). A műtéti technika itt csak a testüreg és az uterus 

felnyitását teszi szükségessé, ezért az elléssel kapcsolatos kérdéses esetekben mindenképpen a 

sebészi megoldás javasolt.  

Egy gaboni vipera (Bitis gabonica) hasonló esetét a sikeres oxytocin és kalcium-

adagolás miatt konzervatív úton szerettük volna megoldani. A közel másfél hónapig tartó 

többszöri kezelés után 2-3 napon keresztül mindig távoztak magzatok és szikzacskók, de a 

bíztatónak tűnő eredmények ellenére az állat végül elpusztult. A boncoláskor még közel 10 

szikzacskó/magzat volt a kígyóban, melyek bomlása vezetett az elhulláshoz.  

A méregmirigyek eltávolítása (az állatok könnyebb kezelhetőségének érdekében) 

kontraindikált, melynek számos oka van. A méregmirigy tökéletlen eltávolítása (mely az 

anatómiai helyeződés miatt könnyen előfordulhat) a mirigyállomány újraépülését 

eredményezi. A méregmirigy nélküli állatok kezelése óhatatlanul fegyelmezetlenebbé válik, 

ráadásul ezek az egyedek általában rövidebb időn belül elpusztulnak, mert az emésztésükhöz 

nélkülözhetetlenek a kígyóméregben található enzimek (bár a mirigyek eltávolítása után 

bekövetkező folyamatok még nem eléggé ismertek). A műtéten átesett kígyókat életük végéig 

előre leölt táplálékkal kell etetnünk. Gondot jelenthet még, hogy a fő méregmirigyek mellett 

több mellékmirigy is termel toxikus váladékot, ám ezeket pontosan nem ismerik, így nem is 

szokták eltávolítani, és talán ebből is adódhat, hogy egyes esetekben a megmart táplálékállat 

mégis elpusztul. Egyes fajoknál (inkább a mérges siklókra jellemzően) a méregmirigyek akár 

a test elülső egyharmad részéig is lenyúlhatnak, így nehéz a kimetszésük. Éppen ezért több 

országokban a méregmirigy eltávolítását a jogszabályok már csak terápiás céllal teszik 

lehetővé (pl. daganatos megbetegedés esetén). 
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MISTAKES IN CHAMELEON HUSBANDRY AND CHAMELEON DISEASES 
For the most part the diseases of captive chameleons can be traced back to housing and nutritional factors. Ideal housing 
means having a terrarium of right size, right temperature, humidity, not to forget about natural lighting what can be 
substituted by artifical UV-A/B light. Right nutrition is pivotal as well. Varied diets must be offered to them. Avoid monodiets 
because chameleons are usually picky and this often leads to diseases. Some species’ diet must contain vegetable food so 
all the plants in the terrarium should be eatable and not poisonous. So called dip-method or misting must be applied when 
watering the chameleons. If these requirements are not met the following diseases could be seen: metabolic bone disease, 
dehydration, gout, stress, infections, egg stasis. These problems are difficult to be cured so prevention is most important. 

 

A fogságban tartott kaméleonok betegségeinek nagy hányada tartási és takarmányozási 

hibákra vezethető vissza. Helyes tartáshoz többek között a megfelelő terrárium és terráriumi 

berendezés, ideális hőmérséklet, páratartalom tartozik. Nem szabad megfeledkeznünk a 

természetes napfényről sem, ami helyettesíthető mesterséges UV-A/B sugarakkal. A helyes 

takarmányozás is sarkalatos pontja a kaméleontartásnak. Változatos étrendet alkalmazzunk! 

Kerüljük a monodiétát, mert a kaméleonok gyakran válogatósak, ami megbetegedésükhöz 

vezethet. Azonban a változatos étrendet is ki kell egészíteni vitaminokkal. Itatáskor az ún. 

csepegtetéses technikát kell alkalmazni.  

Az állatorvosok munkáját megkönnyítve a következőkben – a teljesség igénye nélkül – 

tárgyaljuk a leggyakrabban előforduló tartási és takarmányozási hibákból eredő 

megbetegedéseket a kaméleonok körében. 

Leggyakoribb betegségek 

Metabolic Bone Disease (MBD) 

Dehidráció 

Köszvény 

Stressz 

Paraziták és fertőzések 

Légúti megbetegedés 

Tüsző- és tojásretenció 

Metabolic Bone Disease (táplálkozási eredetű) 

oka: 

nem megfelelő takarmány (kalcium/ foszfor arány) 

UV-A/B fény hiány (D3-vitamin) 

tünetek: 

izomgyengeség, remegés 

csontdeformitások (angolkór) 

anorexia 

→„lassan öl” 



 

diagnosztika: 

kórelőzmény, RTG, vérvizsgálat. 

megelőzés, kezelés: 

napfény (UV-A/B), D3-vitamin p.o. 

változatos takarmány (megfelelő kalcium/foszfor arány) 

vitamin-kiegészítés (takarmány vitaminporba történő hempergetése) 

Dehidráció 

oka: 

nem megfelelő levegő-páratartalom 

nem megfelelő folyadékmennyiség bevitele 

tünetek: 

szem besüllyedés 

„ráncolt” bőr 

következmények: 

veseelégtelenség, köszvény 

kezelés: 

folyadékpótlás  

magas páratartalom (ezzel nem helyettesíthető az itatás!) 

Köszvény 

gyakori halálok 

idült veseelégtelenség gyakori következménye 

oka:  

nem iszik 

nephrotoxikus antibiotikum (aminoglükozidok, szulfonamidok) 

tünetek:  

ízületgyulladás (főleg a hátsó végtagon) 

mozgásszervi zavar 

étvágytalanság 

differenciáldiagnosztika: 

baleset (trauma) 

MBD 

(dehidráció) 

diagnosztika: 

tünetek, RTG, vérvizsgálat 

kezelés: 

visszafordíthatatlan folyamat 

infúziós kezelés 

colchicin, allopurinol ? 



 

Stressz 

oka: 

bezártság (vadon befogott egyedek), társ, ember... 

tünetek: 

mászkál, agresszív, elbújik, üveget fejelgeti, nem eszik, fakó színezet 

következmények: 

immungyengeség, élettartam csökkenés 

éhségsztrájk: max. 1 hétig tart, nincs súlyvesztés 

oka: tojásrakás előtt; monodiéta (megunja) 

anorexia: több napig tart, súlyvesztéssel jár 

szimptóma, nem betegség! 

DD: parazita, bakteriális fertőzés, szervi elégtelenség, szájsérülés, hő, fény 

kezelés: 

nyugalom, letakarás, dús növényzet, egyedüli tartás 

Parazitás fertőzések 

fertőződés forrása: 

fogságban szaporított:  

takarmány (vadon befogott rovarok), víz 

más állat 

higiénia hiánya 

vadon befogott (stressz) 

vizsgálatok: 

vér 

szájnyh. tampon 

bőrkaparék  

(↔dermatomycosis:  

hyperpigmentáció, hyperkeratózis, hámproliferáció, fekély, „nekrotikus”) 

bélsár (bűzös, véres, nyákos, emésztetlen takarmány részek) 

kezelés: 

antiparazitikumok 

kimetszés (bőr alatti féregfertőzés: F. cephalolepis) 

Légúti megbetegedések 

oka: 

stressz 

parazita-fertőzés (Nematoda- tüdőférgesség) 

bakteriális fertőzés 

hideg 

tünetek: 

nyitott szájjal való légvétel, nehezített légzés 

mellkas felett hallgatózva pattogás hallható 

ragadós nyállal teli száj 



 

kezelés: 

optimális tartás 

stresszmentes környezet 

antiparazitikumok, antibiotikumok alkalmazása 

Tüsző- és tojásretenció 

élettani adatok (Chamaeleo calyptratus) 

ivarérés: 6-8 hónapos kor 

tojásrakás:  

évente 2-3 alkalommal (párzással v. anélkül!!!) 

30-70 tojás 

kelési idő: 150-200 nap 

nedves talajba készített kis gödörbe rakja tojásait 

elevenszülő: C. jacksonii (7-15 utód) 

oka: 

stressz 

tartási/takarmányozási hibák (talaj, Ca-hiány) 

tünetek: 

étvágytalanság 

gyakran kapar a talajon 

duzzadt has 

diagnosztika: 

tapintás, RTG (DD), UH 

kezelés: 

kalcium (Ca-glükonát 10-50 mg/ttkg im.) 

infúzió (Ringer-laktát → ttkg. 1-2%-a, de akár 50 ml/ttkg) 

oxytocin (1-5 NE/ttkg im. óránként) 

műtét 
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DERMATOLOGY OF REPTILES 
The skin of any reptiles, just like in any other species, protects the inner organs from trauma, extreme (low or high) temperature, 
osmotic injuries, and defends against infectious agents. The authors give a short overview on the structure of the skin of the different 
reptile species, and the non-infectious and infectious diseases most commonly seen in these animals. During the presentation a lot 
of abnormalities can be seen and the advised curative method is also mentioned in each case. 

 

A hüllők bőre – hasonlóan a többi fajcsoportba tartozó állatokhoz – biztosítja a belső szervek 

védelmét, óv a kiszáradástól, szélsőséges hőmérséklettől és ozmotikus sérülésektől, fizikai 

traumától, valamint a fertőző ágensek behatolásától. Szintén szerepe van a szociális 

interaktusokban, az érzékelésben, és színei segítségével a rejtőzködésben.  

A klinikus számára a bőr elváltozása gyakran az egyetlen árulkodó jele a háttérben 

húzódó problémáknak, ami alapján az állat általános állapotára következtethetünk.  

A hüllők bőrének felépítése 

A hüllők köztakarója, a többi gerinceshez hasonlóan két fő rétegből (epidermis, dermis) áll. 

Az epidermis-t fedő keratinréteg bizonyos területeken pikkelyeket és egyéb bőrképleteket 

képez. A dermis főként kötőszövetből áll, és bizonyos fajokban bőrcsontokat, 

mészlerakódásokat tartalmaz. Nagy számú ilyen csont, a bordák, valamint a gerincoszlop 

összenövéséből jön létre a páncélosok rendjére jellemző páncél.  

A hüllők bőre viszonylag rugalmas, és ráncba emelést követően meglehetősen gyorsan 

visszanyeri eredeti helyzetét, kivéve az olyan fajokat, amelyek bőre lazán illeszkedik a testre, 

mint például egyes sivatagi gyíkok (pl. Sauromalus spp.) és bizonyos kígyófajok (pl. 

Acrochordus spp.). Az utóbbi fajoknál a bőr csökkent turgora és a ráncba emeléstől a bőr 

kisimulásáig eltelt idő növekedése nem tekinthető a kiszáradás jelének. A hüllők bőre az 

emlősökénél jóval lassabban gyógyul, a folyamat többnyire legalább hat hetet vesz igénybe; a 

sebgyógyulás gyorsabban megy végbe, ha az állatot a hőmérsékleti optimumának felső 

határához közeli hőfokon tartják. 

A vedlés lefolyása rendszertani csoportonként nagyon változatos. A teknősök és krokodilok 

lényegileg folyamatosan vedlenek, egyes pikkelyeiket vagy kisebb bőrdarabokat dobnak le, míg a 

pikkelyes hüllők rendjébe tartozó kígyók és gyíkok kültakarójukat periodikusan váltják. A vedlés 

gyakoriságát számos tényező befolyásolja: a faj, az életkor, a tápláltsági státusz, a 

szaporodásbiológiai állapot, a parazitás terheltség, a hormonális egyensúly alakulása, baktériumos 

vagy egyéb bőrpatogén kórokozóval való fertőzöttség, a környezet hőmérséklete és páratartalma. 

A pikkelyes hüllők rendjébe tartozó fajok esetében a normál lefolyású vedlés nagyon összetett 

folyamat, melynek során a stratum germintivum felső rétegében található sejtek, egy teljesen új, 

háromrétegű epidermist állítanak elő. Amint ez „elkészül”, nyirok diffundál a területre, és 

enzimatikus folyamatok eredményként a régi és az új epidermis közt kialakul egy leválási zóna, 

ami után megtörténik a régi epidermis leválása. Ez a folyamat a gyíkok és kígyók többségében két 

hetet vesz igénybe, és fajtól, kortól és évszaktól függően 1-12 havonta kerül rá sor.  



 

A hüllők bőrbetegségeinek etiológiája 

A nem fertőző kórokok közé tartoznak a fizikai behatások, mint a hőmérséklet okozta 

elváltozások, azaz a fagyás és az égés, valamint a fény és a páratartalom változása. Ebbe a 

csoportba tartozik a trauma, a mechanikai behatás, valamint a kontakt allergének által kiváltott 

(mégoly ritka) allergiás dermatitis is. Szintén ide tartoznak a kémiai behatások, az anyagforgalmi 

zavarok által kiváltott, valamint az endokrin eredetű bőrbetegségek, mint például a 

hyperthyreoidismus, a táplálkozási eredetű bőrbetegségek, amelyek valamilyen vitamin 

hiányának vagy túladagolásának következtében alakulnak ki, és a veleszületett vagy öröklött 

bőrbetegségek is. A hüllőkben bőrelváltozásokhoz vezethet az A-hypo- és hypervitaminosis, a C-

hypovitaminosis és az E-hypovitaminosis. Öröklött betegségként előfordulhat a pikkely-agenesia, 

a rendellenes mintázat és a színmutációk. Bár hüllőkben a granulomatosus elváltozások 

gyakoribbak, a nem fertőző eredetű bőrbetegségek egyik nagyon fontos csoportját képzik a 

daganatos bőrelváltozások. 

A fertőző eredetű kórokok közé sorolhatóak a baktériumok, a vírusok, a gombák és a 

paraziták okozta bőrbetegségek. 

Herpesvirus okozza a cserepesteknős (Chelonia mydas) papulák, maculák 

megjelenésével járó, „gray patch disease” nevű betegségét. Papillomavirus okozhat 

megbetegedést sárgafejű laposteknősben (Platemys plathycephala) és zöld gyíkban (Lacerta 

viridis). A vírus köralakú papulák kialakulásával jár a teknősben, míg multiplex formában 

jelentkező papillomatosus növedékeket okoz a zöld gyíknál. Poxvirus okozhatja kör alakú, 

szürke foltok kialakulását és az ujjak necrosisát pápaszemes kajmánnál (Caiman crocodilus) 

és nílusi krokodilnál (Crocodylus niloticus). 

Az egyik legjellemzőbb, baktériumok által okozott elváltozás a „tályog”. Az állatorvosi 

nómenklatúra nem egységes az abscessus magyar megfelelőjének alkalmazásában hüllők 

esetében, hiszen a szó klasszikus értelmében vett tályogról – neutrophil granulocytá-k híján – 

nem beszélhetünk. Okozhatják Actinobacillus-, Arizona fajok, amelyek esetében a szájbeli 

elváltozások dominálnak, Corynebacterium-fajok, főként leguánokban, Salmonella-fajok, 

melyek jelenléte a zoonózis veszélye miatt nagyon fontos. Tályogot okozhatnak gyíkokban az 

Edwardsiella-, Klebsiella-, Escherichia coli, Enterobacter- és Micrococcus-fajok, míg 

ugyanezek a baktériumok elhalásos dermatitist idézhetnek elő kígyókban. Felületes tályogot 

okoznak a Pasteurella-, Proteus-, Providencia- és Pseudomonas-fajok. A Pseudomonas-fajok 

talán a leggyakrabban izolált fajok hüllők elhalásos bőrgyulladásából is. A fertőzés a felső 

bőrréteg leválásával jár. A baktérium a bőrből a többi szervbe is szóródhat, de ez fordítva is 

előfordulhat. A vese-, illetve a gyomor-bélcsatorna fertőzésében szenvedő kezeletlen 

állatokon a bőrtünetek sokszor rosszabbodnak, akár letálissá is válhatnak. Okozhatnak 

tályogot Neisseria-fajok leguánokban, Serratia- és Streptococcus-fajok pedig hüllőkben 

általában. 

Foltokban jelentkező pörkös bőrelváltozásokat okoznak leguánokban bizonyos 

Acinetobacter-fajok. Különösen fogva tartott krokodilokban, víziteknősökben vérzéses 

elváltozásokat okozhat az Aeromonas hydrophila baktérium, a vérzéseket követően szekunder 

módon elhalásos bőrgyulladás is kialakulhat, különösen a tartósan túl alacsony 

hőmérsékletnek kitett állatokban. Fekélyes elváltozásokat idéz elő édesvízi teknősökben, 

különösen lágyhéjú fajokban, a Beneckea chitinovora baktérium. A „septicemic cutaneous 

ulcerative disease” (SCUD) nevű betegséget okozza észak-amerikai édesvízi teknősökben, így 

a nálunk is gyakran kedvencként tartott ékszerteknős-fajokban a Citrobacter freundii. A 

betegség során fekélyek figyelhetők meg mindkét páncélfélen, emellett – előrehaladott 

állapotban – feltűnő tünet még a végtagok paralysise. A felületes sérülések bemeneti kaput 

jelentenek a kórokozó számára, ezért a sérült állatok jóval fogékonyabbak a fertőzésre. Egyes 

Serratia-fajok lítikus hatása szintén elősegítheti a baktérium bejutását. Multiplex bőr alatti 

csomócskákat okoz a Dermatophilus congolensis gyíkokban, kaméleonokban és leguánokban, 

melyek idővel elsajtosodhanak. A betegség fokozott figyelmet érdemel, mivel zoonózis. 



 

Subcutan granulómák megjelenéséhez vezet a Flavomonas oryzihabitans fertőzés kutyafejű 

boában (Corallus caninus). Ödémát, általános tünetként letargiát és fiatal, fogékony 

víziteknősökben akár elhullást is okozhatnak a Flavobacterium-fajok. Változatos bőrtünetek 

jelentkeznek gyíkokban, különösképpen leguánokban Morganella morgani baktériummal 

történt fertőződés esetén. Különböző tünetek, a végtagok duzzadása, multiplex granulómák, 

stomatitis és osteomyelitis jelentkezik Mycobacterium-fertőzéskor. Víziteknősökben 

előfordulhat az ujjak és a farok elhalása is. Krónikus dermatitist okoznak a Staphylococcus-

fajok. A bőrelváltozások egy részéből Gram-negatív baktériumok is izolálhatók, ilyen 

esetekben a kezelés során különösen fontos a rezisztencia figyelembe vétele. 

Több gombafaj is súlyos bőrelváltozásokat idézhet elő hüllőkben. Az előforduló fajok 

általában az Aspergillus-, Basidobolus-, Fusarium-, Geotrichium-, Microsporum-, Mucor-, 

Oospora-, Penicillium-, Prototheca-, Saprolegnia-, Trichoderma-, Trichophyton-, 

Trichosporon- és Candida-nemzetségbe tartoznak. A gombás megbetegedések 

diagnosztizálása a másodlagos bakteriális felülfertőződés miatt nehéz, hiszen ez az eredeti 

bőrelváltozásokat elfedheti. Ilyen bőrtünetek lehetnek a bőr barna vagy zöldes elszíneződése, 

fekély, csomó, pörk, granulóma, duzzadt végtagok megjelenése. Víziteknősökben fekélyek, 

necroticus elváltozások és puha, fehér növedékek jelenhetnek meg gombás fertőződéskor. A 

fertőzés pontos megállapításához érdemes tenyésztést vagy szövettani vizsgálatot végezni, 

mely utóbbi során a gombafonalak jól láthatóak. 

A gombás fertőzések többsége, a tartási körülményekből adódóan másodlagosan alakul 

ki. A nem megfelelő szellőzés, a magas páratartalom, a túlzsúfoltság, a rossz higiénés 

viszonyok, a helytelen takarmányozás és a nem megfelelő tartási hőmérséklet mind hozzájárul 

a fertőzés kialakulásához. A társak harapásai, az állat bőrén keletkező horzsolások vagy akár a 

gyógyszerek beadási helye kiváló bemeneti kapuként szolgálnak ezeknek a másodlagos 

kórokozóknak. 

Az algák és bizonyos víziteknősök kapcsolata nem teljesen tisztázott. Egy szimbiózis 

szerű kapcsolatot feltételeznek, melyben az algák a teknős rejtőzködését segítik, a teknős 

pedig a mobilitást biztosítja a páncélján élő algák számára. Ennek ellenére fogva tartott 

teknősökben néhány esetben algák okozta páncélelhalás is előfordul.  

A külső paraziták (elsősorban atkák és kullancsok) a fogságban tartott pikkelyes hüllők 

talán leggyakoribb parazitái. Káros hatásuk összetett, azon kívül, hogy az állatok vérével és 

testnedveivel táplálkoznak, vektor szerepük is ismert. Jelenlétük általában dermatitis-szel jár 

együtt. A kullancsosság a szárazföldi hüllők pikkellyel vékonyan vagy páncéllal nem borított 

bőrfelületein jellemző. Súlyos kullancsosság esetén dehydratio, anaemia és legyengülés is 

jelentkezhet.  

A galandférgek osztályába tartozó Spirometra-fajok plerocerkoid lárvái (régebbi néven: 

sparganum) a hüllők bőr alatti kötőszövetében élősködve, a bőr ödémáját, gyulladását, 

hólyagos elváltozásait eredményezhetik, a jelenség neve sparganosis. Kifejlett mételyek és 

lárváik szintén elhalásos bőrgyulladást képesek előidézni. 
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MICROBIOLOGICAL EXAMINATION IN DIAGNOSTICAL STEPS OF REPTILE DISEASES 
The author present the possibility of clinical microbiology in this topic. The problems will be solved by clinical microbiology on 
a difficult, uncommon but successfull channel. We have to look at the two mean rules: „Think to the possible and practicable 
pathogen germ!” and the importance of consultation. 
The histopathology is very important in the correct microbiological examination; we can find the difficult culturing pathogens 
with this method. The airways samples, the samples of dermatology, and the faecal samples are most important for the 
clinicians. Most frequently Gram-negative rods (Pseudomonas sp., Enterobacteriaceae) and the mould are cultured in the 
laboratory and given tasks for the consultation. These germs can stay in contamination and colonisation position from BAL or 
samples of dermatology. Salmonella, Proteus sp. and Shigella sp. are cultured from faecal samples as pathogens, but we 
have to search for the protozoas (especially amoebas, ciliates, cryptosporidias, and perhaps Trichomonas) in the case of 
diarrhoea of the reptiles. 

 

Előadása első részében a szerző vázolja a klinikai mikrobiológia alapelveit, vizsgálati 

módszereit. Mindez általában is fontos a diagnosztikában, de a hüllők esetében rendkívüli 

jelentőségű, hiszen a különböző kórfolyamatokból izolált mikroorganizmusok általában az 

állat normál flórájának részét képezik. Másrészről a minták gyakran terheltek az állat 

környezeti flórájával, mint kolonizáló / kontamináló flórával. Így a klinikai mikrobiológia két 

fontos szempontjának, a „Kórokozóban gondolkozz!” szabálynak és az állandó, gondos 

konzultációnak kiemelt jelentősége van. Az említett szabály a szakirodalom és a laboratórium 

tapasztalatai alapján alapvetően a gyakori kórokozókat keresi, állítja az érdeklődés 

homlokterébe: „tudja”, hogy egy adott mikroorganizmus egyáltalán lehet-e kórokozó az adott 

folyamatban. A konzultáció biztosítja a ritkább kórokozók felderítését és (ami még az 

előzőnél is fontosabb) a kolonizáció / kontamináció elkülönítését. 

Ezen állatcsoportban kiemelkedő szerepe van a szövettani és citológiai vizsgálatoknak, 

mivel több kórokozó (penészgombák, Mycobacterium-ok) tenyésztése gyakran körülményes, 

lassú, vagy nagyon kis eséllyel kecsegtet. Ilyenkor a patológus, megfelelő minta birtokában 

„pótolja” az előbbi hiányosságokat. Lényeges tehát, hogy már a vizsgálatok indikálásakor 

gondoljunk arra, hogy szükség lehet szövettani vizsgálatra, különösen proliferatív folyamatok 

esetén. Természetesen kérni kell a kérdéses kórokozók irányába végzett célzott kimutatási 

kísérletet. 

Lényeges, hogy a mikrobiológiai vizsgálatokat csak olyan laboratóriumra szabad bízni, 

ahol ezen állatcsoport vizsgálatában a szakemberek járatosak, széles körű szakirodalmi és 

konzultációs háttér áll rendelkezésre, nem beszélve a megfelelő mintaszámról, amely a 

tapasztalatot adja. Ki lehet mondani, hogy a hüllők mikrobiológiai vizsgálata bonyolultabb, 

mint a mikrobiológiai diagnosztika egyéb területei. 

A szerző megemlíti, hogy előadása (noha a témában nagy jelentőséggel bírnak) nem tér 

ki a virológia és a géndiagnosztika adta lehetőségekre, mivel ezekkel maga nem foglalkozik. 

A szerző három fontosabb vizsgálati helyzetet, betegség-csoportot tart kiemelésre 

érdemesnek. A legtöbb esetben ugyanis a bőrkaparék és a bőrön jelentkező tályogok, a bélsár 

és a légúti váladékok mintáinak vizsgálatát kérik a klinikus kollégák. 



 

A bőrbetegségek diagnosztikájánál feltétlenül kérni kell szövettani vizsgálatot is a 

már említett proliferatív elváltozások esetében a megfelelő szaklaboratóriumtól. A tényleges 

tenyésztésnél fontos, hogy a laboratórium ne csak dermatophytonok, hanem a penészek 

kóroki szerepét is felismerje, a gombákat identifikálni is tudja. Képes legyen kimutatni az 

esetlegesen megtalálható atípusos Mycobacterium-okat, és a tályogok esetében képes legyen 

anaerob tenyésztés elvégzésére. A konvencionális bakteriológia kevesebb meglepetést 

tartogat. Elsősorban a különféle Pseudomonas-ok, bélbaktériumok a szokásos kórokozók. 

Szerző a szakirodalommal némiképp ellentétben azt tapasztalja, hogy ritkán izolálhatók 

Gram-pozitív baktériumok az ilyen mintákból. Fontos kiemelni, hogy a hüllőknél a 

bőrjelenségek gyakran szeptikus állapotok kísérőjelenségei! 

Az enterális diagnosztika területén Salmonella-kra, egyes Proteus-okra és Shigella-kra 

kell koncentrálni; ezek az önálló enterális patogének. A hasmenések gyakran itt is sepsis 

részjelenségeként szerepelnek, így ilyen értelemben Pseudomonas-ok, Aeromonas-ok is 

fontosak lehetnek. Mivel az említett speciesek a normál bélflóra gyakori tagjai, így szerepüket 

csak a kórelőzmény, a csíraszám és a klinikum ismeretében lehet megítélni. A parazitológiai 

diagnosztikában nem szabad megelégedni a hagyományos féregpete-kimutatással, hiszen 

ezek kórtani jelentősége általában csekély. Fontosabb, hogy figyelem kiterjedjen a 

protozoonok széles körére. Ha a kórelőzmény és a témában jártas klinikus felhívja minderre a 

figyelmünket, akkor elsősorban amoebákat, Trichomonas-okat, Cryptosporidium-okat és 

csillós egysejtűeket kell keresnie a laboratóriumnak.  

A légúti minták esetében alapvető a korrekt, szennyeződésmentes mintavétel. Éppen 

ezért nem orrváladékot, hanem inkább trachea- és brochoalveoláris lavage-t kell 

vizsgáltatnunk. A főbb kórokozók a Gram-negatív baktériumok széles köréből kerülnek ki. 

Külön talán a Pseudomonas-okat érdemes kiemelni. A laboratóriumnak képesnek kell lennie a 

különféle penészgombák kitenyésztésére, identifikálására, a klinikus pedig szükség szerint 

szövettani, citológiai vizsgálatot is igénybe véve illesztheti össze a diagnosztikai mozaik 

darabjait, hiszen egy Pseudomonas, egy közönségesebb penészgomba kontamináns, vagy 

váladék-kolonizáló is lehet. 

A leírtakból látszik, hogy a hüllők körében végzett mikrobiológiai diagnosztika igazi 

„team-munka”, ahol csak az integrált tevékenység vezethet sikerre.  
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CHELONIAN COELIOTOMY 
The hard shell of tortoises and turtles makes chelonian coeliotomy unique in reptile surgery. Two methods are available to 
entering the coelom. One is plastron osteotomy, the other alternate is a prefemoral, soft tissue approach. Both have 
advantages and disadvantages too. During the presentation the author discusses the details of plastron osteotomy and it’s 
most common indications. 

 

Hüllőkben mind gyakrabban szükségessé váló műtétek közül speciális helyet foglalnak el a 

teknősök testüregi műtétei. Az első látásra is nyilvánvaló nehézséget a belső szervek körül 

található külső, kemény páncél jelenti. A legtöbb faj esetében korlátozott a lehetőség a belső 

szervek elérésére kizárólag lágyszöveti képleteken keresztül. Erre csak a hátsó lábak előtti 

(prefemorális) terület alkalmas. Sajnos ez az esetek többségében túlságosan kisméretű. A 

testüreg megközelítésének a másik és gyakoribb lehetősége a haspáncél megnyitása. Az 

előadás során ennek részletei kerülnek ismertetésre.  

Páncél anatómia 

Teknősöknél a köztakaró és csontváz összenövéséből alakult ki a páncél. Alkotásában a 

bordák, gerincoszlop, mellső és hátsó függesztőöv elemei is részt vesznek. Alsó része a 

haspáncél (plastron), felső a hátpáncél (carapax). Mindkettő alapját lapos, dermális eredetű 

csontok építik fel, melyeket varratok kapcsolnak össze. A páncélt kívülről szarulemezek 

(pajzsok) határolják, míg alatta a testüreget bélelő savóshártya helyeződik. Ebben a ventrális 

oldalon két paramedián futó véna található (ventralis abdominális véna). Teknősök esetében 

hiányzik a mellüreget és a hasüreget elválasztó rekesz, melynek következtében egységes 

testüreggel (coeloma) rendelkeznek. 

A testüreg megközelítésének módjai (coeliotomia) 

Leggyakrabban alkalmazott módszer a haspáncél megnyitása. A módszer nagy hátránya, 

hogy megfelelő felszereltséget igényel, valamint lassú a sebgyógyulás, ami több hónapig, akár 

egy évig is eltarthat. Előnye, hogy a páncél megnyitását követően a belső szervek jobban 

hozzáférhetők és áttekinthetők, esetleges komplikációk esetén több a lehetőség azok 

elhárítására. 

Ritkábban alkalmazott módszer, amikor a testüreget a prefemorális árkon keresztül 

közelítjük meg. Előnye az előző módszerrel szemben, hogy jelentősen kevesebb felszereléssel 

is megoldható. Nem elhanyagolható szempont, hogy a műtét során elegendő csak 

lágyszöveteket átvágni, így sokkal kedvezőbbek a sebgyógyulás feltételei. Általános esetben 

ehhez 4-6 hét elegendő, hasonlóan a többi hüllőhöz. A módszer hátránya, hogy csak speciális 

esetekben végezhető el biztonságosan, mivel a terület túlságosan kicsi a biztonságos 

műtéthez. Elsősorban nagy testű állatoknál, illetve erősen redukált haspáncéllal rendelkező 

teknősök (Trionyx spp., Chelydra spp.) esetén javasolt.  

Akármelyik megoldás mellett is döntünk, a műtét előtt, alatt és után is a sebészet 

általános szabályai az irányadók. 



 

Preoperatív teendők 

Hüllők esetében ritkán fordul elő valódi sürgősségi műtét. Legtöbbször hetek, hónapok óta 

húzódó, krónikus betegséggel találkozni. Legyengült, rossz általános állapotban lévő állat 

esetében először a beteg stabilizálása a fő feladat. A teknős megfelelő felkészítése nagyban 

hozzájárul a műtét sikeréhez. A szükséges kondíció elérése a legtöbb esetben napokat, de akár 

pár hetet is igénybe vehet.  

A műtéti előkészületek során elsődleges a megfelelő kórelőzmény felvétele, valamint az 

általános állapot alapos felmérése (fizikális vizsgálat, laborvizsgálat). Az eredményeknek 

megfelelően először az esetleges háttérbetegségek (pl. májbetegség, veseproblémák) kezelése 

szükséges. Ha ez nem lehetséges úgy azt a műtét során mindenképp figyelembe kell venni. A 

faj számára optimális környezet biztosítása (hőmérséklet, páratartalom, stb.) a műtétet 

megelőző időszakban elengedhetetlen. A legtöbb esetben a műtétre kerülő állatokon kisebb-

nagyobb mértékű kiszáradás tapasztalható. Érdemes a műtétet megelőzően folyadékterápiával 

ellátni az állatot, állapottól függően orális / parenterális módon. Műtét előtti koplalásnak 

elsősorban enterális műtétek esetében van jelentősége. A perioperatív fájdalomcsillapítást 

javasolt a műtétet megelőzően elkezdeni (pl. carprofen 2-4 mg/ttkg). 

Postoperatív teendők 

Megfelelően végzett sebzárást követően a seb védelme nem jelenthet különösebb problémát. 

Az állatot a számára ideális, tiszta, száraz környezetben kell tartani, ezen belül érdemes a faj 

számára optimális hőmérsékleti tartomány felső részét megcélozni. Vízben élő fajokat, 

amennyiben ez lehetséges, javasolt 7-14 napig száraz környezetben tartani. Az állat általános 

állapotának megfelelően mesterséges táplálás, folyadékellátás szükséges a felépülésig. A 

műtétet követő kb. fél évben nem javasolt a teknősök teleltetése. Műtét után sem 

elhanyagolható szempont a fájdalomcsillapítás. A gyógyulás idejét jelentősen befolyásolja a 

teknős kora, általános állapota, megfelelő tápanyag-ellátása (ásványianyag, vitaminok!), 

aminek hossza általában azonban több hónap, akár egy év is lehet.  

Páncél megnyitása (plastron osteotomia) 

Egyéb műtétekhez hasonlóan csakis általános anaesethesiát követően kerülhet sor a 

beavatkozásra. Körülményektől függően célszerű az állat intubálása és a vénás út biztosítása 

is. Változó testhőmérsékletű állatok révén, a műtét során is biztosítani kell a faj számára 

optimális testhőmérsékletet. Teknősök haspáncélja szinte minden esetben bélsárral 

szennyezett, alapos tisztítás, fertőtlenítés elengedhetetlen a műtétet megelőzően. A műtéti 

terület (ablak) méretét és helyzetét elsősorban az adott műtét és a teknős anatómiája határozza 

meg. Az ablakot általában az abdominális és a femorális pajzsok feletti területen érdemes 

megnyitni. A maximális méretnek cranialis irányból a pericardium, caudalis irányból a 

medence csontjai szabnak határt. Ennek pontos meghatározásához a műtét előtt készített 

röntgenfelvétel nyújt segítséget. 

A plastron átvágásához oszcillációs fűrész vagy kisméretű körfűrész a legalkalmasabb. 

Az ablak kivágásánál célszerű az oldalakat kissé ferdén, befele vágni, így az eltávolított rész 

visszahelyezésnél jobban felfekszik az alapjára. Nem elhanyagolható a vágás során a 

szerszámok folyamatos hűtése. A felforrósodott fűrészlapok elhalást okozhatnak a környező 

szövetekben, ami a sebgyógyulást lassíthatja. A körbevágott ablak testüreg felőli oldalát a 

műtét végéig célszerű nedvesen tartani. A páncél átvágását és eltávolítását követően a 

testüreget bélelő savóshártya átvágása a feladat. Ennek során célszerű a két ventrális hasi 

vénát elkerülni. A testüregbe jutva az eredeti műtétnek megfelelően változik a beavatkozás. A 

műtét végeztével, a seb zárása során a testüregi savóshártyát össze kell varrni, figyelve a két 

hasi vénára. Ezt követően a kivágott ablak kerül a helyére. A páncéldarab rögzítése 

testmérettől függően változik. Kis és közepes méretű teknősök esetében ehhez különféle 



 

ragasztók megfelelőek (epoxi gyanta, pataragasztók, akril ragasztók stb.). Általános szempont 

a gyors száradás, a merev szerkezet, a vízhatlanság. Nagyobb méretű teknősök esetében a 

ragasztás önmagában sokszor kevés és egyéb rögzítés is szükséges (sebészi csavarok, 

Kirschner drót). A ragasztó felhordásánál fontos figyelni, hogy a két páncéldarab között 

keletkező résbe ragasztó ne kerüljön. Ez akadályozza a sebszélek érintkezését, és szintén 

elhúzódó sebgyógyuláshoz vezethet. Különösen vízben vagy nedves környezetben élő 

fajoknál fontos szempont a teljes, vízmentes zárás.  

Gyakrabban előforduló műtéti indikációk 

Tojásvisszatartás / ivartalanítás 

A konzervatív kezelésre nem reagáló, esetleg rendellenes helyen helyeződő tojások sokszor 

csak műtéti úton távolíthatók el. Kedvtelésből tartott állatnál célszerű ivartalanítással 

egybekötni.  

Bélbeli idegentestek eltávolítása / obstipatio megszüntetése 

Ékszerteknősök esetében gyakori a különböző méretű kavicsok, illetve egyéb idegentestek 

lenyelése. Túlzott mennyiségben ezek elakadhatnak a bélrendszer különböző pontjain. 

Szárazföldi teknősök esetén az alomanyag elfogyasztása okoz leggyakrabban problémát, ami 

szintén a bélrendszerben összesűrűsödhet.  

Hólyagmetszés 

Bizonyos teknősfajok hajlamosak a húgyhólyagban kőképződésre. Ezek sokszor 

tünetmentesek, azonban a folyamatosan növekvő kő sebészi eltávolítása indokolt. 
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THE CLINICAL TOXICOLOGY OF AMPHIBIANS AND SPIDERS 
The Bufo toads skin-secreted biogenic amines that are serotonin-agonists and cause LSD-like hallucinations. All bufotoxins 
— considered by Chinese as aphrodisiacs (bufadienolides > bufotalins and bufotenines), are cardiac glycosides and 
resemble digoxin in toxicity.  
The highly coloured frogs found in Central and South America (Dendrobatidae) contains tetrodotoxin, batrachotoxin and 
pumiliotoxin. 
The skin of the newts and salamanders contains neurotoxic tetrodotoxins (same as pufferfish — Japanese fugu fish and 
blue-ringed octopus) and salamandrin. Neurotoxicity seen following ingestion and potentially following contact; tetrodotoxin 
poisoning = perioral burning and paresthesia, salivation, sweating, headache, nausea, vomiting, dysphagia, dysarthria, 
numbness, dyspnea, respiratory depression, neuromuscular paralysis. There is no antidote and the treatment is supportive. 
The spider venom is used to kill and digest their live prey. Only some of the spiders has such fangs that can penetrate 
human skin. Medically important spiders include the genera Latrodectus (widow spiders), Loxosceles (recluse spiders) and 
Atrax and Hadronyche (Australian funnel web spiders). The true incidence of spider bite is probably underestimated. 

 

A hazai klinikai toxikológiai gyakorlatban a kétéltűek és a pókok különösebb jelentőséggel 

nem bírnak, de az elmúlt években egyre több olyan pókmarással találkoztunk, mikor az 

áldozat életét ha nem is fenyegette veszély, de kellemetlen tünetei és panaszai voltak néhány 

napon keresztül. 

A békák közül legalább 200 olyan faj él a világon, mely valamilyen aktív kémiai 

anyagot választ ki külső elválasztású mirigyeivel. A barna varangy (Bufo bufo) vagy az 

óriásvarangy (Bufo marinus) parotisz-szerű mirigyei több toxikus anyagot választanak ki. 

Biogén aminokat (epinefrin, norepinefrin), indol-alkilaminokat (bufotenin, bufothionin, 

szerotonin), kardioaktív szteroidokat (bufadienolidok) és egyéb bufotoxinokat. 

A klinikai gyakorlat igen kevés esetet ír le, mikor „békamérgezés” történt, de ezen 

esetek során digitáliszmérgezéshez hasonló tünetek (hányás, ritmuszavarok, ionzavarok) 

jelentkeztek. A bufotenint, mint hallucinogén szert a köztudatba Albert Most hozta vissza az 

Eros and the Pineal című könyvében, ahol mint hallucinogén szer szerepel, melyet a dél 

amerikai indiánok több száz év óta használnak. A mérgezés terápiája tüneti, de rendelkezésre 

áll specifikus digitáliszmérgezés elleni Fab, mint antidótum. 

A nyílméregbékafélék (Dendrobatidae) toxinjait jól ismerjük. Na- és K-

csatornablokkoló hatásúak, LD50 értékük igen alacsony (tetrodotoxin 8 pg/kg, batrachotoxin 

2 pg/kg, pumiliotoxin). A curare LD50 értéke 500 pg/kg. Az arany nyílméregbéka akár 2 mg 

batrachotoxint is képes kiválasztani a bőrmirigyeiből. A humán mérgezés igen ritka, de a 

szívritmuszavarok és a spasztikus paralízis, mint jellemző tünet előfordulhat. Terápiája tüneti: 

arritmiás kezelés, gépi lélegeztetés. 

A szalamandrákkal és gőtékkel kapcsolatos humán mérgezéses esetek igen ritkák. 

Néhány esetben fogadásból vett a szájába vagy nyelt le a tudatlan áldozat szalamandrát, mely 

szinte minden esetben fatálissá vált, hiszen egyes gőte fajok (Taricha granulosa, T. torosa) 

bőrmirigyei nagy mennyiségben választanak ki tetrodotoxint (2-300 µg/testsúlygramm). 

Terápiája tüneti. 

A pókmarások által okozott egészség-károsodásoknak azonban sokkal nagyobb a 

jelentőségük. Minden faj rendelkezik méreggel, de csak néhányuk mérge alkalmas arra, hogy 

mailto:drzacherg@t-online.hu


 

embernél súlyos egészségkárosodást okozzon. A fajok közül csak néhány agresszív, és mint 

zsákmányállat egynél sem jön szóba az ember.  

A laikusok által talán legismertebbek az özvegyek (Latrodectus spp.). Igazi 

kozmopolita pókok, melyek a világ igen nagy részén előfordulnak. Legfőbb toxinja a kb. 120 

000 D súlyú δ-latrotoxin, mely felelős a neurotoxicitásért. Az esetek kb. 75%-ban marást 

követően csak lokális tünetek (fájdalom, bőrvörösség) jelennek meg, a szisztémás tünetek 

hiányoznak. A szisztémás tünetek az alábbiak: igen erős fájdalom, izzadás, piloerekció, 

szisztémás izomgörcsök, hányinger, hányás, szapora szívműködés, könnyezés, nyálzás, 

görcsrohamok. A terápia kulcsa a specifikus antivenin, mely a megfelelő centrumokban 

elérhető (Black widow antivenom). Intravénás kalcium és izomrelaxánsok enyhíthetik az 

izomgörcsök okozta fájdalmat. 

Hegedűhátú pókok (Loxosceles) marására szisztémás tüneteken kívül jellemző a 

dermatonekrózis. Ezek a viszonylag kis méretű pókok (6-22 mm) a világ számtalan területén 

előfordulnak. Mérgük több citotoxikus enzimet tartalmaz (sphyngomyelinase D, ribonuclease, 

hyaluronidase). Ezen enzimek okozzák a kapillárisok trombózisát, és jelentős citotoxikus 

hatással is bírnak. Mindezek mellett szisztémás hemolízis tünetei is megjelenhetnek. A marást 

követően kb. 24 órával fájdalmas papula jelenik meg, melyet iszkémiás zóna vesz körül. A 

szisztémás reakciók tünetei: láz, ízületi fájdalom, hányinger, hemolízis. A lágyrésznekrózis 

kb. 7-10 nap alatt demarkálódik. A szisztémás és lokális tünetek egymástól függetlenül 

alakulnak ki. A lágyrésznekrózis kezelése elsősorban sebészi, a tetanusz profilaxis kötelező. 

Hemolízis esetén szükség lehet transzfúzióra is. Dapsone, hiperbárikus oxigénkezelés, 

specifikus antivenin alkalmazása nem váltotta be a reményeket. 

Tölcsérhálós pókok (Atrax et Hadronyche spp.) Ausztrália keleti partszakaszán élnek. 

Ezek a nagy méretű agresszív pókok talán a legveszélyesebbek. Mérgük fő komponense az α-

atracotoxin, mely az axonális Na-csatornákat inaktiválja. A marás tünetei: lokális fájdalom, 

izomfaszcikulációk, tahikardia, hipertenzió, tüdőödéma, légzőizmok bénulása. A terápia 

kulcsa itt is a specifikus antivenom, természetesen a tüneti terápiával egyetemben. 
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Amphibian medicine is an emerging field, an emerging field close to “emergency” field. The 

amphibian patient is often presented late in the disease process and most frequently apparent 

clinical signs are non pathognomonic. However skills, medications and protocols used in 

mammalian medicine and surgery are applicable to ill amphibians.  

General presentation 

The term Amphibian created by Linné before, included the Reptiles. It was then restrained to 

Anura (frogs and toads), Caudata (salamanders, newts, and sirens) by Latreille in 1825. 

Afterwards, Gymnophiona (caecelians) were finally added. Anurans represent by far the 

greatest diversity of amphibians with more than 4100 species divided among 21 families. 

Caudatans comprise 450 species. Urodeles have long tails, with toothed larval forms often 

being similar in appearances to the adults. Neotony is common among the salamander 

families, with the axolotl (Ambystoma mexicanum) being the most common example. 

Gymnophiona are approximately 165 known species of caecilians. They are sporadically seen 

in zoological collection. 

In spite of visible heterogeneity in these 3 orders of actual Amphibians. Today all the 

amphibians have at least 2 permanent and common anatomical characteristics. 

- pedicel teeth: the crown is loosely attached to the base or pedicel, of the tooth that is in 

turn attached to the jaw 

- they have a second ossicle in the inner ear 

There is no chance statistically to have these 2 characters appearing independently of 

one another in the three orders, we must recognize a monophyletic origin to the amphibian 

class. 

 

The class „Amphibians” name refers to the dual life stages: aquatic and terrestrial. All are 

poikilotherms (ectotherms). Physiology, behaviour, pathology and therapies are all influenced 

by temperature; therefore it is important to keep the animals within the Preferred Optimal 

Temperature Zone (POTZ). Amphibians that are kept above their POTZ may show signs of 

inappetence, weight loss, agitation, changes in skin color and immunosuppression. Those kept 

below the POTZ may become inappetent, lethargic, develop abdominal bloating associated 

with bacterial overgrowth from poor digestion, have poor growth rates or become 

immunocompromised. Enclosures that contain a mosaic of thermal zones are ideal to allow 

the amphibian to thermoregulate normally. 

Quick clinical datas 

General cavity is not divided. Eyes are voluminous, in terrestrial forms, especially in anurans 

where the vision plays a great role in the nutritional behaviour. Prey movement triggers the 

feeding response. Anurans in particular are voracious feeders and tend to eat anything that fits 

their mouth. 



 

Gastric overload and impaction, as well as ingestion of non-food items, such as 

substrate gravel or moss are fairly common. 

Although many larval amphibians are herbivorous, all amphibians‟ adults are 

carnivorous, with a wide variety of invertebrates constituting a large part of the diet. The 

intestinal tract is relatively short and follows the normal vertebrate plan. Absorption of water 

from the gastrointestinal tract is negligible in most species, thus oral fluids are little benefit in 

rehydrating an amphibian. For most terrestrial species, shallow water soaks and subcutaneous 

or intracoelomic dilute fluid administrations are most effective in combating dehydration. 

Cutaneous respiration is important in both larval and adult forms. Lungs are simple 

saclike structures that lack true alveoli.  

 

Amphibians are presented for: 

- Expertise 

- High mortality in a breeding farm and facilities 

- Non pathognomonic symptoms: anorexia, weight loss, loss of pigmentation 

But they are presented often too late… 

Physical examination 

Because amphibians are very close depend on their environmental conditions, husbandry 

records are very important for the clinician. Reviewing information on apparently healthy 

animals and the sick individual is part of the diagnostic process. Like with any other animal, 

the physical examination includes evaluation of the locomotion, responsiveness to stimulation 

and novel environmental factors, behavior, respiratory rate, body condition, etc. The clinician 

should always wear gloves on palpation. 

Fresh faeces should be collected for a fecal exam and a fecal culture. Direct and fecal 

floats should be done on all ill amphibians, because parasitic disease is common. In anorexic 

animals, force-feeding may be necessary before obtaining a fecal. The presence of organism 

or ova in a fecal sample is not a sufficient indicator of disease. Many healthy amphibians have 

low parasite burdens and some organism are non pathogenic.  

Blood can be obtained from most species, though sedation may be needed if animals are 

struggling. The blood volume of many aquatic species is relatively high ranging from 13.4% 

of body mass (Xenopus laevis) to 25% in aquatic caecilians. Terrestrial amphibians are similar 

to terrestrial vertebrates where the blood volume ranges from 7.4% to 9.5% of bodyweight. 

10% of the total blood volume may be withdrawn safely from a healthy frog and 5% in case 

of an ill frog (Wright, 2001). In the author experience, cardiocentesis is the easiest way in the 

majority of amphibians. Even if a small amount of blood is taken, evaluation of a blood smear 

can help the clinician appreciate changes associated with sepsis (such as bacteria) or 

neoplasia. This may be run in-house or sent to a laboratory experienced with amphibians. A 

fresh blood smear should be used for the assessment of the differential white cell count, 

cellular morphology, and incidence of toxic changes, inclusion bodies, blood parasites, 

bacteraemia, and so on. Blood pathology can only be made manually (because of nucleated 

erythrocytes). Amphibian leukocytes are similar to those of birds and reptiles, consisting of 

eosinophiles, basophils, monocytes, heterophils and lymphocytes, but few works have been 

done on granulocytic leukocytes that are found in Amphibian blood. 

Diagnostic imaging 

Radiography, endoscopy and laparoscopy can be used to explore intracoelomic masses. 

Radiographs are most useful to look for bone fractures or malformations, evidence of 



 

osteomyelitis and gastro-intestinal changes consistent with foreign body ingested. But there is 

limited radiographic contrast in the normal amphibian abdomen and generally, no sharp 

distinction between the liver, intestines, fat pads, and reproductive organs. Coelomic or 

gastric endoscopy can be performed on amphibians as in other animal. Rigid endoscopes are 

mostly used. Exploratory surgery may be used for diagnostics and treatment. 

Cytology, histology and culture 

If abnormalities are observed on the integument, skin scraping, impression smears and/or a 

biopsy should be conducted for histological examination and bacterial culture with concurrent 

antibiogram. Samplings of course are best performed on the live subject. Dead amphibians 

decompose very rapidly, confusing the diagnostic picture in terms of bacteriology, virology 

and histopathology. For histology, acid-fast stains should be asked routinely on all samples, 

because of the frequency of environmental mycobacterial infection. One may also run in-

house acid-fast staining. All samples should be prepared and/or kept in an appropriate 

medium to be used for in-house analysis or for send out to another diagnostic lab. In general, 

histopathology allows for a definitive diagnosis or, at the very least, contributes valuable 

information for the individual and the colony. Even if a specific skin disease is not identified 

histologically, non specific findings such as epidermal hyperplasia and hyperkeratosis can 

suggest unsuspected environmental problems.  

Necropsy 

Post-mortem examination should systematically be immediately followed by histological 

evaluation and bacterial cultures. A complete necropsy that includes submission of samples 

for histopathology and bacteriology is an invaluable aid both in diagnosing single cases 

involving pets and in detecting health problems in an entire collection.   

 



 

CLINICAL CASES, THERAPEUTICS AND SURGERY IN AMPHIBIANS 

Chai, Norin 

Ménagerie du Jardin des Plantes, Muséum National d'Histoire Naturelle 

chai@mnhn.fr 

 

Some clinical cases 

Metabolic bone disease, obesity and corneal lipidosis are common recognized nutritionally 

related disorder of captive amphibians. Traumas like abrasions, skeletal fractures are mostly 

due to inadequate husbandry. Like in any other animal, neoplasia may be seen in every organ.  

Bacterial diseases have a high prevalence in amphibian facilities. Most of bacterial 

environmental agents become pathogens in stressed amphibians. Mycobacteriosis is very 

common in amphibians. Clinical signs, when observed, are lethargy, weight loss, emaciation, 

skin abnormalities and masses. The diagnosis of mycobacteriosis is based on histologic 

appearance and Ziehl-Neelsen tissue staining. The identification of Mycobacterium species is 

based on comparison of the 16S rRNA gene sequence with several GenBank databases. If 

mycobacteriosis is confirmed in a stock, given the fact that there is no known efficacious 

treatment for any form of mycobacteriosis, the whole group of infected animal should be 

promptly euthanized to avoid a rapid spread of infection to the colony. Red leg syndrome in 

amphibians is so named due to hyperemia of the ventral skin of the thighs and abdomen of 

septicemic anurans, and is now synonymous with any generalized bacterial infection in 

amphibians. A more appropriate term for the condition is bacterial dermosepticemia. 

Historically this syndrome is associated with Aeromonas hydrophila, but many other 

infectious agents produce similar integumentary signs. 

Many viruses have been isolated from amphibians, but few with a primary disease. The 

Lucke herpesvirus responsible of renal adenocarcinoma is well known. The viruses of the 

Iridoviridae family have gain in interest since they are said to contribute to the world decline 

of the amphibians by infecting wild amphibians. Fungal disease is common in amphibians. 

Batrachochytrium dendrobatidis is a pathogenic fungal organism that causes mortalities in 

captive and wild amphibians. The fungus disrupts the skin, leading to severe dehydratation 

and death. Chytridiomycosis may be diagnosed using cytology and histology. Infection with 

Batrachochytrium dendrobatidis occurs through waterborne zoospores that invade the 

superficial keratinized epidermal layers of amphibian skin, causing hyperkeratosis sloughing 

and erosions of the epidermis and occasional ulcerations. Diagnosis of chytridiomycosis relies 

in identification of the agent in skin scraping or other tissue samples.  

Protozoan and metazoan infections are commonly encountered but often without 

remarkable clinical disease. Disseminated microsproridiosis is a quite interesting disease. 

Clinical presentation may range from progressive ulcerative dermatitis to sudden death with 

no clinical signs. The disease is insidious as it mimics several other amphibian pathogens, 

particularly of bacterial origins and antibiotics have no effect on this intracellular protozoan 

parasite. 

General considerations 

Amphibians have a low metabolic rate but a fort turn over of their body fluids. So if we 

search for a posology for a drug, we should empirically take a posology “between the 

mammals and the reptiles”. The weight is very variable depending on the state of hydration. 



 

One should not hesitate to reweigh the animal. The sick amphibians have a metabolic rate 

higher than of the healthy subjects. 

Injection sites and medicating routes 

Baths are most common and effective and can be used for hydration. We use isotonic 

solutions. 

Intramuscular: should be in front limbs… in theory. 

Subcutaneous: dorsal area over shoulders 

Intraperitoneal: ventrolateral quadrant 

Surgery 

Amphibians are generally good candidates for surgery. They are quite resistant to blood loss. 

For general anaesthesia tricaine methanesulfonate (MS-222) or inhalant isoflurane are 

commonly used for anesthesia procedures. Anaesthetic solution is made by mixing the MS-

222 (that comes as a powder) with non-chlorinated water. Sodium bicarbonate powder at 

equal weight to the MS-222 powder should be added to help buffer the solution. The solution 

can typically be dosed at 500 mg/L of bath. Induction with isoflurane is at 5% in oxygen 

delivered by way of face mask or chamber induction. Many animals attempt to breath-hold: 

gentle stimulation encourages continued respiration. We can also use the combination 

ketamine (50 mg/kg) – medetomidin (0.2 mg/kg) i.m. and the combination ketamine (50 

mg/kg) – dexmedetomidin (0.1 mg/kg) i.m. Animals can be reversed with atipamezole 

hydrochloride at equal volume to medetomidine i.m. 

Biopsies and skin surgery may not need anesthesia. These techniques follow the same 

as seen in other vertebrates. One would be care to take only small surface of skin as it is not 

very extensible. When the surgery is too extensive (neoplasia or abscess), we can make a 

chemical cauterisation with Lotagen. 

 

Major surgeries need surgical anesthesia with an adequate analgesia treatment (meloxicam, 

0.3 mg/kg, p.o., i.m.). 

Laparotomy. Presurgical preparation includes soaking in a shallow water bath (to ensure 

hydration) and prophylactic antimicrobial therapy (either by bath or injection). For incision, 

it‟s better to make one bold stroke leaving a clean incision. One must take care of 

macroscopic glands, lymph hearts and blood vessels, especially the mid-ventral vein. The 

abdominal membrane is punctioned and dissected smoothly. Everting-type suture patterns 

with simple interrupted suture using an absorbable material are recommended for the skin 

closure.  

Endoscopy. Insufflation is needed to improve the visibility of all the organs. General 

cavity is not divided, with one way entry, all the organs may be seen. 

The management of a cloacal prolaps may sometime need a cloacal suture. When relaps 

are too often, in parallel to an etiologic treatment, we can make a colopexy. After coeliotomy, 

the lungs are isolated for a better view of the intestinal track. The colon is sutured to the 

peritoneum. Abdominal cavity and the skin are sutured in one layer. One will take care to 

prevent dehydratation of the lungs and skin. 

Reproductive surgery 

Some veterinarians are sometime asked to withdraw surgically eggs (for research purpose). 

The technique of laparotomy is the same as described before. Eggs are withdrawn by smooth 

dissection. No coagulation is needed.  



 

Other therapeutics 

The adult amphibians are carnivorous, a treatment of support can be provided by force 

feeding with food for cats. The A/D from Hill's for cat, mixed 1:1 with water, can be used as 

nutritional support.  

Hydration can be accomplished while placing the animal in clean water 

Optimize temperature and hydrometry will contribute to convalescence. 
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CHYTRIDIOMYCOSIS AND ITS OCCURENCE IN HUNGARY 
The chytrid fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) is a recently emerging pathogen infecting various amphibian 
species. It grows in the keratinising cells of the amphibian skin, mainly at the ventral side on the limbs and between the toes 
and fingers of adult amphibians, but also detectable from keratinised mouthparts of tadpoles. Bd caused rapid declines in 
amphibian populations worldwide, even extirpation of species. It is not known recently whether it is an introduced or an 
endemic pathogen. The mechanism of killing frogs is also unknown, but it is very likely that Bd produces a lethal toxin. The 
presence of Bd in Hungary has been known since 2005, but extensive assessment hasn’t been made yet. Protection of 
native amphibian communities against Bd will certainly be amongst the greatest issues of 21st century conservation. 

 

A Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) nevű rajzóspórás gomba a közelmúltban felbukkant 

és terjedő kórokozó, mely különböző kétéltűfajokat fertőz. A kétéltűek bőrének elszarusodó 

sejtjeiben növekszik, kifejlett egyedeknél elsősorban a végtagok hasi oldalán és az ujjak 

között, de az ebihalak elszarusodott szájrészeiből is kimutatható. A gomba által előidézett 

chytridiomycosis nevű betegség a fertőzött állatok letargikus viselkedéséről ismerhető fel, jól 

látható külső elváltozásokat, például fekélyt ritkán okoz.  

A Bd a kétéltűállományok gyors csökkenését okozta világszerte, egyes fajok teljes 

kipusztítását is számlájára írják. A leginkább érintett területek Közép- és Dél-Amerika (Bufo 

periglenes, Atelopus spp.), valamint Ausztrália (Litoria spp.). Bár a gomba új felbukkanási 

helyein néhol hullámfrontokban terjed, nem világos, hogy behurcolt vagy endemikus 

kórokozóról van-e szó. A világon laboratóriumi kísérleti állatként (Xenopus laevis), 

hobbiállatként, étkezési állatként (Rana catesbeiana) vagy a biológiai növényvédelem céljára 

(Bufo marinus) széthurcolt kétéltűfajok széles körű, sokszor egyazon cég által végzett 

kereskedelme hozzájárulhatott a fertőzés széles körű elterjesztéséhez. Ezek a fajok, és többek 

között az európai zöldbékák (Rana esculenta komplex) a fertőzésnek inkább passzív 

hordozói, magas virulenciájú betegséget náluk nem okoz. 

Egyes feltételezések szerint terjedése a globális klímaváltozáshoz köthető. Legkorábban 

regisztrált, jelentős állománycsökkenéseket, lokális és teljes fajkihalásokat okozó 

felbukkanása a közép-amerikai magashegységi esőerdőkben, úgynevezett köderdőkben 

következett be. A 4°C hűvöset bizonyítottan elviseli, növekedési optimuma 17–23°C közé 

esik, 28°C felett növekedése leáll, ennél magasabb hőmérsékleten a gomba elpusztul. 

Zoospórái nedves talajban, homokban legalább három hétig életben maradnak, de nem 

ismeretes, hogy lenne száradástűrő kitartóképlete. Végzetes hatásának mechanizmusa jórészt 

szintén ismeretlen, de igen valószínű, hogy halálos toxint állít elő. A másik lehetőség, hogy a 

kétéltűek víz- és ionháztartását vagy légzését gátolja, mivel e funkciók a bőrhöz kötődnek.  

Európában az 1990-es évek végétől van tudomásunk a kórokozó jelenlétéről. Főleg 

hegyvidékeken fordul elő, a legsúlyosabb hatással Spanyolország és Franciaország magasan 

fekvő területeinek kétéltűállományaira volt (Alytes obstetricans, Peñalara Nemzeti Park, 

Spanyolország). Jelenléte Magyarországon 2005 óta ismert, de széles körű felmérésre eleddig 

nem került sor. Az első ismerten fertőzött Bombina variegata és Rana temporaria egyedek is 

Magyarországról származnak. Azóta kerültek elő fertőzött egyedek az Őrségből, a Bakonyból, 

a Pilis–Visegrádi-hegységből, valamint fogságban tartott Xenopus-állományból.  



 

A Bd-fertőzés kimutatásának fő módja egy valós idejű (real-time) PCR próba, mellyel 

az állatok fertőzöttségének mértéke is mérhető. A felhasznált minta lehet levágott ujjperc, 

bőrminta, de egyszerű bőrnyálka-kenet is. Előnye a gyors, pontos, kvantitatív meghatározás, 

hátránya a szükséges berendezések és vegyszerek magas ára. Az állatok kezelésének 

laboratóriumi módszerei is ismeretesek, például a fertőzés kiirtható klóramfenikollal. E 

módszerek azonban kevéssé hasznavehetők a természetben. Így az őshonos kétéltűközösségek 

Bd elleni védelme bizonyosan a 21. századi konzervációbiológia legfontosabb problémái 

között lesz. 
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WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THE "SCALY CAT" – THE KOMODO DRAGON (VARANUS 
KOMODOENSIS) 
The Budapest Zoo and Botanical Garden was the first in Hungary who was able to obtain a young Komodo Dragon in spring 
2008. Our experience regarding husbandry is given here compared to the recommendations of the EEP programme. The 
proper temperature, humidity and UV radiation has an utmost importance when keeping of the species. Latter can be 
provided by the 300 W Osram Ultravitalux bulb. Furthermore, it is important to accomplish their diet with a frequency and 
content corresponding to their age, which can be complemented by the clicker training due to the intelligence of the species. 

 

A komodói varánusz (Varanus komodoensis) a Föld talán legveszélyeztetettebb varánuszfaja, 

amely a Washingtoni Egyezmény I. kategóriájába tartozik. A világállományt kb. 2000-5000 

példányra becsülik, s 2004-ben bolygónk állatkertjeiben összesen 268 példányt tartottak 

számon. Mivel a faj szaporítása fogságban még ma is nagy eseménynek számít, ezért az EEP 

(Európai Fajfenntartó Tenyészprogram) is felkarolta ennek a varánusznak a fogságban való 

tenyésztését, s így jelentős érdeklődésre tarthatnak számot a Fővárosi Állat- és 

Növénykertben szerzett tapasztalatok is. 

2008 áprilisában érkezett a Chesteri Állatkertből egy fiatal hím példány, amely 

szűznemzéssel jött a világra. Az állat budapesti elhelyezését a londoni és chesteri 

állatkertekben szerzett tapasztalatok, illetve az EEP ajánlásai alapján valósítottuk meg. Ennek 

megfelelően az első magyarországi komodói sárkány elhelyezésére egy önálló épületben 

került sor, amelynek mintegy 20 m
2
-es belsőtere van, egy elkülönítővel, és egy kb. 12 m

2
-es 

külső kifutóval. A zárt térben az aljzatot apró szemű sóder képezi, míg a berendezést egy 

nagyobb vizes-medence, mászóágak és növények alkotják. Ezzel szemben a külső tér aljzata 

gyepesített, néhány cserjével, mászóágakkal, nagyobb sziklákkal és egy medencével 

kiegészítve.  

Az említett ajánlásoknak megfelelően a belső térben a hőmérséklet nappal 25-35ºC 

között mozog, míg ez éjszaka 20-25ºC-ra csökken. Bár az összefüggéseket még a tudomány 

nem ismeri, de a megfigyelések szerint a fogságban tartott komodói varánuszok a vadonélő 

társaiknál jelentősen alacsonyabb testhőmérsékletet tartanak fenn, ezért indokolt a 

természeteshez közeli értékek modellezése, és ezzel összhangban a hőmérsékleti ingadozások 

fenntartása is. Budapesten a varánusz tartására szolgáló ház fűtésén kívül további hőforrást 

jelent az aljzat alatt elhelyezett 8 db, egyenként ½ m
2
-es malacmelegítő, továbbá egy 2 m

2
-es 

talajfűtő, illetve 4 db, egyenként kapcsolható 250 W-os Infrarubin izzó. A külső térbe csak 

20ºC-t elérő hőmérséklet esetén engedjük ki az állatot, ám a külföldi tapasztalataink során azt 

is megfigyelhettük, hogy a felnőtt álatokat fagypont körüli időjárásnál is kihívták a külső 

térbe, mivel az adult állatok nagy tömege a legtöbb hüllőtől jóval magasabb szintű 

thermoregulációt tesz lehetővé. A belső tér páratartalmát az ajánlásoknak megfelelően 70%-

on vagy afölött tartjuk. Bár a szabad természetben ezek az állatok viszonylag száraz 

környezetben élnek, azonban a szigeteket körbevevő trópusi tenger mégis magas páratartalmat 

biztosít a területen élő állatvilág számára. Azoknál a fajoknál, amelyek az élőhelyükön 

viszonylag ritkán isznak, a fogságban az alacsony páratartalom köszvény kialakulásához 

vezethet.  



 

Jelen ismereteink szerint a komodói varánusz sikeres tartásának az egyik legfontosabb 

feltétele a megfelelő UV besugárzás biztosítása, amelyet az ajánlás szerint minimum egy 

darab 300 W-os Osram Ultravitalux izzóval érhetünk el, legalább napi 8-10 órás 

üzemeltetéssel. Az izzók megfelelő UV kibocsátását havi rendszerességgel mérjük, amelynek 

minimális értéke 250 μW/ m
2
. A fényforrások UV kibocsátásának szinten tartását az izzók 

távolságának állításával érhetjük el. Az UV ellátottság azért is nagyon fontos, mert az elmúlt 

időszakban több komodói varánusz (szaporodóképes nőstény) is elpusztult Európában az 

egyenetlen UV sugárzás és a következményes kalcium anyagforgalmi zavar következtében. 

A komodói varánusz táplálkozása nem csak az állatok korától, hanem a méretétől is 

függ, hiszen a fiatalok kb. két éves korukig arboreális életmódot folytatnak, és aktívan 

vadásznak, míg a felnőtt egyedek nem csak lesből vadásznak, de közismert dögevők is. Az 

adult példányok képesek rá, hogy egy-egy alkalommal a testsúlyuknak közel 100%-át kitevő 

táplálék-mennyiséget vegyenek fel. A budapesti példány eddig három naponta táplálkozott, s 

az étrendje elsősorban patkányokból, és napos csirkékből állt, amit alkalmanként egerekkel, 

tojással, tengeri hallal, rákkal és polippal egészítettünk ki, hiszen ez utóbbiak partra sodródott 

tetemeit is előszeretettel fogyasztják ezek a hüllők. Érdekesség volt, hogy a budapesti állat a 

felkínált édesvízi halakat nem fogadta el. Az utóbbi időben a már említett ajánlásoknak 

megfelelően áttértünk a heti egy nagy, és 2-3 kisebb etetésre, amelynek során a fenti táplálék-

féleségek mellett nagyobb összetevőket (pl. birka- és nyúldarabok) is kínálunk a varánusznak. 

A táplálkozással kapcsolatban fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy ennek a 

hüllőnek az étrendjében kiemelt fontosságú nem csak a megfelelő mennyiségű csontos 

élelmiszerek adása, hanem a táplálékkal együtt a szükséges mennyiségű szőr és toll 

fogyasztása is, mert enélkül az állatok híg bélsarat produkálnak. 

A táplálkozással összefüggésben meg kell említenünk, hogy a faj a hüllők között 

szokatlanul magas értelmi képességekkel rendelkezik, gondozóját megismeri. Éppen ezért a 

chesteri példát követve mi is bevezettük a klikker tréninget, amit minden etetésnél 

alkalmazunk. A tréning lényege abban áll, hogy egy megfelelő hanggal (kutyakiképzésnél 

használatos klikkerrel) behívjuk az állatot, és ha teljesíti a parancsot, akkor ezt a magatartást 

apró jutalomfalatkákkal erősítjük meg. Ily módon kisebb orvosi beavatkozások is 

elvégezhetőek anélkül, hogy az állatot le kellene fogni, vagy el kellene altatni.  

Fontos megjegyezni, hogy a szabadban élő varánuszok nyálában 52 baktériumfajt 

izoláltak, míg az állatkertben élő egyedek esetében csak 17 fajt, ám az újabb kutatások szerint 

a varánusz alsó állkapcsi mirigyei toxikus váladékot is termelnek, így ennek a gyíknak a 

harapása nem csak szeptikus folyamatokat indíthat el, hanem véralvadási zavarokat, légzési 

nehézséget és más mérgezésre utaló tünetet is produkálhat. Végezetül fontos megjegyezni, 

hogy a komodói varánusz a harapásával komoly mechanikai sérüléseket is okozhat, hiszen 

erős és nagyméretű fogazata a külső íven éles, míg a belsőn recés. 
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HAEMATOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF REPTILES 
Haematology and biochemistry examinations play an important role in the diagnosis of reptilian diseases. However, 
evaluation of the results can be difficult because of methodical problems, and the lack of reference values. Focusing on 
remarkable changes, and the examination of control samples can help to evaluate reptile hematology samples. Clinicians are 
usually more familiar with reptile biochemistry, although the small amount of the samples often limits the number of used 
parameters. Findings of physical examination, imaging techniques and blood results have to be compared to find an exact 
diagnosis in reptiles.  

 

A kedvtelésből tartott hüllők betegségeik során általában kevés és nem specifikus klinikai 

tünetet mutatnak. A hüllőpáciensek vizsgálatára ezért célszerű olyan vizsgálati protokollt 

fölállítani, amely a lehetőségek szerint sokirányú, képalkotó és laboratóriumi diagnosztikai 

módszereket is magában foglal. A laboratóriumi vizsgálatok közül az egyik legfontosabb és 

leggyakrabban alkalmazott módszer a vérvizsgálat. 

A vérvétel helye fajcsoportonként változik. Teknősökben a dorsalis farokvéna, a 

hátpáncél alatti vénás öböl vagy a torkolati véna használható. Gyíkok esetében a ventralis 

farokvéna alkalmas a vérvételre. Kígyókból ugyancsak a ventralis farokvéna megszúrásával 

vehetünk mintát. A szakirodalom kígyókban a szívből való mintavételt is javasolja. 

Krokodilokban a ventralis farokvéna vagy nagy testű egyedekben a nyakszirti vénás öböl a 

javasolt vérvételi hely.  

A vérvétel technikája több ponton eltér az emlősökben megszokottól. A hüllők relatíve 

kis vérmennyiséggel rendelkeznek, ezt a mintavételnél, valamint a szúrást követő 

vérzéscsillapításnál is figyelembe kell venni. A vérvétel során gyakran találkozhatunk a 

lymphodilutio jelenségével, különösen, ha vénás öblöt használunk vérvételi helyként. A 

nyirok megjelenése a mintában jelentősen befolyásolja a vérsejtek számát és egyes biokémiai 

paramétereket is, erre a minta értékelésekor figyelmet kell fordítani. A hüllők, és különösen a 

teknősök vörösvérsejtjei EDTA hatására hemolízisre hajlamosak, ezért véralvadásgátlóként 

hematológiai vizsgálatok esetén is lítium-heparin javasolt. Közvetlenül a mintavételt követően 

érdemes egy csepp, alvadásban nem gátolt vérből kenetet készíteni, mert a heparinos vérből 

készített kenetek háttere világoskéken festődik, és ez zavarhatja a sejtek morfológiai 

vizsgálatát. 

A hüllők hematológiai vizsgálata számos nehézséget rejt magában. A magvas 

vörösvérsejtek és a szintén maggal rendelkező thrombocyták miatt a sejtszámláló automaták 

nem alkalmazhatóak. A fehérvérsejtek számának meghatározásához megbízhatóan csak a 

manuális, sejtszámláló kamrával végzett eljárás használható, floxin-B festés vagy a Natt- és 

Herrick-módszer segítségével. A hematokrit érték mikrohematokrit centifuga segítségével 

mérhető. Mivel a vérsejtek számának meghatározása nehézkes, különösen fontos a vérkenet 

megfelelő értékelése, amely azonban nagy gyakorlatot igényel. A kenetek festésére a 

megszokott Pappenheim-, Giemsa- és Wright-féle festések alkalmazhatóak. A fehérvérsejtek 

morfológiai vizsgálatán túl a kenetből lehetőség van a fehérvérsejtszám becslésére és a 

hüllőkben gyakori vérparaziták kimutatására is. 



 

A hüllők vörösvérsejtjei ovális alakú, magvas sejtek, méretük és számuk fajonként nagy 

változatosságot mutat, és általában fordítottan arányos egymással. A hematokrit érték 

egészséges állatokban 0,2-0,45 l/l közötti. A gyakorlatban többnyire a vörösvérsejtek 

megfogyásával találkozhatunk, leggyakrabban vérvesztés (traumás sérülés, paraziták) vagy 

krónikus betegségek következtében. A hüllők vörösvérsejtjei jóval hosszabb életűek, mint az 

emlősökéi, viszont pótlásuk is hosszabb időt vesz igénybe, a vörösvérsejtek regenerációja 

hónapokig elhúzódhat. Az anaemia regeneratív voltára utal a fiatal sejtalakok: reticulocyták, 

és polycromaticus erythrocyták megjelenése a vérben. 

A hüllők fehérvérsejtjei között megkülönböztetünk heterophil, eosinophil és basophil 

granulocytákat, kis és nagy lymphocytákat, valamint monocytákat. A monocyták 

cytoplasmájában kígyókban gyakran azurophil szemcsék figyelhetők meg, ezeket egyes 

szerzők külön sejcsoportként kezelik.  

A fehérvérsejt-típusok előfordulási aránya fajonként nagyon eltérő (egyes 

teknősfajokban pl. a basophil granulocyták aránya elérheti a 40%-ot), ez nagyban megnehezíti 

a leukogram elbírálását. További nehézséget jelent, hogy a sejtfrakciók arányát jelentősen 

befolyásolja az állatok életkora, neme, tartási körülményei, a szezonalitás, az esetleges 

hibernáció. Ezért a fehérvérsejtszám vagy egyes fehérvérsejt típusok arányának változását 

csak nagyon markáns eltérések esetén, és a többi vizsgálat eredményével összhangban 

tekinthetjük diagnosztikai értékűnek. Gyulladások, fertőző eredetű betegségek vagy 

szövetroncsolódás esetén heterophilia jelentkezik. Elsősorban bakteriális fertőzések során a 

kenetben vakuolizált, degenerált magvú, toxikus heterophil granulocyták figyelhetőek meg. 

Parazitás fertőzésekre jellemző lehet az eosinophil és a basophil granulocyták számának 

emelkedése. Krónikus betegségek vagy glükokortikoid hatás következtében a fehérvérsejtek, 

elsősorban a lymphocyták száma megfogyatkozik. 

A hüllők thrombocytái ovális alakú magvas sejtek. Számuk meghatározása azért is 

nehézkes, mert heparin hatására hajlamosak összecsapódni. Kenetekben a lymphocytákhoz 

hasonló megjelenésük miatt azoktól csak nagy gyakorlattal lehet őket elkülöníteni. A 

thrombocyták feltűnő megfogyása figyelhető meg fokozott perifériás felhasználás esetén, az 

ezt követő regeneráció során pedig számuk megemelkedhet.  

A hüllők hematológiai vizsgálata során tehát csak a faji sajátosságok és a pontos 

kórelőzmény ismeretében, egyéb vizsgálatok eredményeivel összefüggésben vonhatunk le 

következtetéseket. Diagnosztikai szempontból értékesebb, ha lehetőségünk van egy adott 

egyedből vett kontroll minták összehasonlítására. Így a vérsejtszámok változásának 

tendenciájából következtetünk a szervezet a betegségre, illetve a terápiára adott válaszára. 

 

A hüllők vérének biokémiai vizsgálata a gyakorlatban jobban elterjedt. Figyelembe kell 

azonban venni, hogy az állatok faja, neme, tápláltsági állapota, takarmányozása, illetve a 

szezonalitás ezeket az értékeket is nagyban befolyásolják. A szakirodalomban elérhető 

referenciaértékek gyakran hiányosak, és a vizsgálat körülményeitől függően egy-egy fajra 

nézve is jelentősen különböznek. A mintavétel módja is lényeges szempont, a károsodott, 

hemolizált vörösvérsejtekből kiszabaduló intracellularis paraméterek (pl. kálium, foszfor, 

ALT, LDH) hamisan magas értéket mutathatnak.  

A gyakorlatban a máj- és a vesefunkció, valamint a kalcium anyagcsere elbírálása a 

leggyakoribb célja a vérvizsgálatoknak, amelyeket megfelelő mennyiségű minta esetén 

érdemes kiegészíteni az elektrolitok és glükóz mérésével. 

A májfunkció vizsgálatát hüllőkben megnehezíti az a tény hogy a lehetséges 

paraméterek nem kellően szervspecifikusak vagy nem elég érzékenyek.  

Leginkább specifikus a glutamát-dehidrogenáz (GLDH), amely egyes szerzők szerint 

kellően érzékeny is. Hátránya, hogy mivel a májsejtek mitokondriumaiban található, csak a 



 

sejtek jelentős károsodása esetén jelenik meg a vérben. Értéke egészséges állatokban 20 U/l 

alatti. 

A májfunkció vizsgálatára alkalmas továbbá az aszparaginsav-transzamináz (AST) 

valamint a laktát-dehidrogenáz (LDH) enzim, amelyek azonban nem szervspecifiusak. 

Aktivitásuk a májkárosodás mellett szív-, illetve vázizom-károsodáskor, így pl. ismételt 

intramusculáris gyógyszerbeadást követően is megemelkedik. Értékelésüket mindig a kreatin-

kináz (CK), izomkárosodásra specifikus enzimmel párhuzamosan végezzük. Egészséges 

hüllőkben az AST szintje 250 U/l alatti, az LDH pedig 150-500 U/l között mérhető. A CK 

normálértéke 140-400 U/l közötti.  

Egyes szerzők javasolják a májfunkció vizsgálatára a ketonanyagok (β-OH-butirát) 

mérését is különösen hosszú koplalást követő (pl. poszthibernációs) időszakban. 

A különböző hüllőfajokban életmódjuktól függően más a nitrogéntartalmú vegyületek 

anyagcseréjének végterméke, és ez megnehezíti a vesefunkció vizsgálatát. A vízi hüllők 

ammóniát, karbamidot és húgysavat választanak ki különböző arányban. A szárazföldi hüllők 

a hatékonyabb folyadék visszatartás érdekében vízben nem oldódó húgysavat és húgysavas 

sókat ürítenek.  

A leggyakrabban mért veseparaméter a húgysav, amely azonban a veseműködésre nem 

kellően specifikus, és nem kellően érzékeny. Értékét nagyban befolyásolja az állat 

takarmányfelvétele, ha ugyanis egy állat hosszú ideig nem eszik, veseelégtelenség ellenére 

sem mérhető a húgysavszint jelentős emelkedése. Ezzel szemben húsevő hüllőkben a 

takarmányfelvételt követően a vér húgysav szintje 1,5-2-szeresére emelkedhet. A húgysav 

élettani értéke tehát fajonként jelentősen változó, vízi életmódú hüllőkben (különösen 

krokodilokban) alacsonyabb, általánosságban 300 μmol/l alatti. 

Hüllőkben a vese sejtjei jelentős alanin-aminotranszferáz (ALT) aktivitással is 

rendelkeznek, ez azonban ritkán jelenik meg nagy mennyiségben a perifériás vérben, mert 

rögtön a vizeletbe kerül.  

A veseműködés károsodása esetén nő a vérplazma anorganikus foszfát koncentrációja 

is, ez viszont szintén nem specifikus paraméter.  

A kalcium anyagcsere vizsgálata hüllőkben kiemelt jelentőségű a gyakran jelentkező 

metabolikus csontbetegség diagnosztikájában. Mivel a kalcium részben fehérjékhez kötött, 

részben ionizált formában van jelen a vérben, az összkalcium-szintet az albumin, és lehetőleg 

az ionizált kalcium szintjével párhuzamosan kell értékelni. Jelentősen megemelkedik például 

a fehérjéhez kötött kalcium szintje folliculogenesis esetén. Metabolikus csontbetegség során a 

magas PTH szint miatt a kalciumszint normálértéken belül maradhat, de ilyenkor az 

anorganikus foszfát párhuzamos megemelkedése jellemző.  

Egészséges hüllőkben az összkalcium szintje 2-3 mmol/l, az anorganikus foszfáté 0,3-

1,5 mmol/l közötti. 

Az elektrolitok (nátrium, kálium, klorid) szintjének mérésével a szervezet folyadék-

háztartásának állapotára, a sav-bázis háztartásra következtethetünk, illetve szerepük lehet a 

veseelégtelenség diagnózisának megerősítésében.  

A glükóz hüllőkben is a szervezet energiatermelésének fontos forrása. Normál értéke 

egészséges hüllőkben 2,5-5,5 mmol/l közötti. Krónikus betegségek, éhezés, septicaemia 

valamint súlyos májbetegségek során hypoglycaemia alakul ki, ezért régóta koplaló, vagy 

rossz általános állapotú hüllőkben mérése mindenképpen javasolt. 

 

A hüllőbetegségek diagnosztikájában a vérvizsgálatok tehát fontos szerepet töltenek be, de a 

metodikai nehézségek és a referencia értékek hiánya miatt csak egy vizsgálati protokoll 

részeként, a kórelőzménnyel és fizikális valamint képalkotó módszerek eredményeivel együtt 

szabad őket értékelnünk. Ha van lehetőségünk hematológai vizsgálatokra, azok során a 



 

markáns eltérésekre, valamint a kontroll vizsgálatok során tapasztalt változásokra kell 

figyelmet fordítanunk. A biokémiai vizsgálatok során mért fontos paraméterek: albumin, 

összfehérje, ALT, AST, LDH, GLDH, CK, összkalcium, ionizált kalcium, húgysav, 

anorganikus-foszfát, nátrium, kálium, glükóz. A mérhető biokémiai paraméterek számát 

gyakran korlátozza a rendelkezésre álló minta kis mennyisége. A szerzők az előadás során 

esetismertetéseken keresztül szeretnék bemutatni a hüllők vérvizsgálatának jelentőségét. 
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ZOONOSES IN REPTILES 
The demand for the full scale veterinary medical care of the reptile patients, together with the rapid rise of the number of pet 
reptiles markedly increased. There are several reptiles’ diseases which can be transmitted to humans. Exotic reptile species 
originating directly from the wild can infect humans with a variety of “new” dangerous diseases. The presentation 
summarises the reptiles’ diseases which could be transmitted from reptiles to humans and which could present a potential 
hazard. 

 

Bevezetés 

A kedvtelésből tartott hüllők száma szerte a világon növekszik. Hazánkban is egyre többen 

tartanak hüllőket, ugyanakkor sok esetben sem az állatorvosok, sem a tulajdonosok nincsenek 

tisztában a hüllőkről emberre terjedő betegségekkel, melyeknek főleg immunszuppresszált 

emberek vannak kitéve, továbbá a gyerekek is különösen fogékonyak. 

Az emberek fertőződése leggyakrabban kontakt úton következik be, a nem megfelelő 

higiéniai körülmények miatt, az állattal való foglalkozás (etetés, terrárium takarítása stb.), 

esetleg az emberi tápláléknak a hüllők váladékaival való szennyeződése során. 

A hüllők fertőződése vagy újrafertőződése a leggyakrabban a táplálékokkal következik 

be, de a szállítás, a kiállítások és a szabad természetben való tartás (pl. kertben tartott 

teknősök) során is kialakulhat. 

Zoonózis szempontjából a legnagyobb veszélynek azok az emberek vannak kitéve, akik 

nap mint nap foglalkoznak a hüllőkkel (hobbiállattartók, herpetológusok, állatkerti 

alkalmazottak, állatorvosok, asszisztensek stb.). Közülük az állatorvosok azok, akiknek 

ismerniük kell az állatról emberre terjedő betegségeket, és kötelességük felvilágosítani a 

tulajdonosokat, alkalmazottaikat ezekről a betegségekről, hogy a zoonózisok kockázata 

minimálisra csökkenjen.  

Baktériumok okozta zoonosisok 

Salmonellosis 

Az egyik leggyakoribb fertőző betegség a salmonellosis, ami hüllőkről emberre terjed. A 

Salmonella-baktériumok Gram-negatív, pálcika alakú, fakultatív anaerob baktériumok. Több 

mint 2000 szerotípusuk ismert, és eddig több mint 30 szerotípusról bizonyított, hogy hüllőkről 

emberre terjedhet és megbetegedést okozhat. 

Az eddigi vizsgálatok azt mutatták, hogy a hüllők gyakran tünetmentes hordozók, és 

különböző stresszhatásokra csak időszakosan válnak ürítővé. Ez azt jelenti, hogy a bélsár 

Salmonella-ra irányuló vizsgálata gyakran negatív eredményre vezet, ugyanakkor az állat 

fertőzött. A salmonellosis kimutatására használt vizsgáló módszerek érzékenysége eltérő, 

általában 83-94%-os biztonsággal mutatható ki hordozás. Ismert az is, hogy a Salmonella-k a 



 

külvilágban is hosszú ideig fertőzőképesek maradnak. A csapvízben 89 napig, a tavak, kerti 

medencék vizében 115 napig, nedves környezetben 120 napig, kertek talajában 280 napig, a 

madarak székletében 28 hónapig is életképesek lehetnek. 

Egyes tanulmányok szerint a kígyók 51%-ából, a gyíkok 48%-ából, a teknősök 7%-ából 

mutattak ki Salmonella-t. Ezek 31 különböző szerotípushoz tartoztak. A szakirodalom alapján 

összesített adatok azt mutatják, hogy a kígyók 16-92%-a, a gyíkok 36-77%-a, a teknősök 12-

85%-a fertőzött lehet. 

A salmonellosis emberekben hasi fájdalommal, szédüléssel, hányingerrel, lázzal 

kezdődik, majd jellegzetes enterális tünetek (hányás, hasmenés) alakulnak ki. Komplikációk 

esetén agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás is kialakulhat.  

Hüllőkben a salmonellosis septicaemiát, pneumoniát, enteritist, coelomitist és elhullást 

okozhat. Az állatok gyógykezelése során az a cél, hogy a baktériumokat a szervezetből 

elimináljuk, ez azonban nem mindig sikererül. A tartós (általában 8 hetes) antibiotikum-

kezelés során rezisztens törzsek alakulhatnak ki.  

Aeromonosis  

Az Aeromonas-fajok Gram-negatív, fermentatív, oxidáz-pozitív baktériumok, és elsősorban 

halakban, kétéltűekben és hüllőkben okoznak megbetegedést. Általában sebek, sérülések, 

hámhiányok területén telepszenek meg, és okoznak gyulladásos elváltozásokat, mind 

hüllőkben, mind emberekben, bár ez utóbbiakban nagyon ritkán. Az ellenállóképességet 

csökkentő tényezők (hibás tartás, szállítás stb.) következményeként hüllőkben heveny 

vérfertőzést idézhetnek elő. 

Campylobacteriosis 

A Campylobacterium-ok közül elsősorban a Campylobacter jejuni okoz emberben heveny 

bélgyulladást vagy gastroenteritist. Egyes vizsgálatok azt mutatták, hogy a szárazföldi 

teknősök tünetmentes hordozói lehetnek a Campylobacter-fajoknak, és kontakt fertőződés 

révén az ember is megbetegedhet.  

Yersiniosis 

Hüllőkből kimutatták a Yersinia enterocolitica, a Y. intermedia és a Y. pseudotuberculosis 

törzseket. A yersiniosis emberben gastroenteralis tünetekben megnyilvánuló betegség, de 

megnyilvánulhat arthritis, nephritis formájában is, immunszupresszált állapotokban pedig 

septicaemia is jelentkezhet. Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy emberi fertőződés 

bekövetkezett-e hüllőktől. 

Erysipelothrix-fertőzés 

A kórokozó, az Erysipelothrix rhusiopathiae hüllőkben is megtalálható. A baktérium az 

emberekben bőrsérüléseken keresztül jut a szervezetbe, ahol helyileg bőrgyulladást okoz, de a 

betegség megnyilvánulhat septicaemiában, arthritisben és ritkán endocarditisben is.  

Hüllőkben a kórokozót alligátorokban, krokodilokban mutatták ki, de más fajokban, pl. 

halakat fogyasztó víziteknős-fajokban sem zárható ki a baktérium kórokozó szerepe. 

Mycobacteriosis 

A Mycobacterium-fajok általában krónikus, granuloma-képződéssel járó megbetegedéseket 

okozhatnak hüllőkben. Az elváltozások létrejöhetnek a bőrben, a bőr alatti kötőszövetben, a 

tüdőben, a májban, a lépben, a szájüregben, a gonádokban, a csontvelőben.  



 

Hüllőkben több Mycobacterium-faj is okozhat megbetegedést (M. marinum, M. avium, 

M. tuberculosis stb.), amely – különösen immunszuppresszált állapotú – emberekben jelent 

kockázatot. 

Coxiella-fertőzés 

A jelenlegi kutatások feltételezik, hogy a hüllők is a kórokozó rezervoárjai lehetnek, és 

számos kullancsfaj, közöttük az Amblyomma nuttali, amely a Q-láz vektoraként ismert, 

közvetítik a betegséget az emlősökre és az emberre is.  

Egyéb baktériumok okozta fertőzések 

Hüllőkből több, potenciálisan patogén baktériumot is izoláltak, amelyek a hüllőkben is 

megbetegedést okozhatnak, de tünetmentes hordozás is kialakulhat.  

Ezek a baktériumok emberek esetében is fakultatív patogén baktériumoknak 

tekinthetők. E baktériumok a következők: Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella 

spp., Proteus spp., Serratia spp., Pseudomonas spp., Pasteurella spp., Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Clostridium spp., Edwardsiella spp., Escherichia coli, Corynebacterium 

spp., Chlamydophila psittaci, Dermatophylus congolensis, Leptospira spp., Listeria 

monocytogenes, Flavobacterium meningosepticum.  

Gombák okozta zoonosisok 

Hüllőkről emberre terjedő fertőzést okozhatnak a Basidiobolus, a Conidiobolus fajok, melyek 

trópusi hüllőkben fordulnak elő. A Mucor, a Rhizopus, a Cunninghamella és az Absidia 

gombafajokat gyakran izolálják hüllőkből. Betegséget okozhatnak továbbá a Trichophyton, az 

Aspergillus és a Candida gombák is. Ezek a gombafajok emberekre is veszélyt jelentenek, 

azonban eddig bizonyítottan hüllő eredetű emberi megbetegedés nem ismert. Mivel a 

gombaspórák a hüllők környezetében megtalálhatóak, az ember fertőződése nem zárható ki. 

Vírusok okozta zoonosisok 

A hüllők is rezervoárjai lehetnek a nyugati lóencephalitis vírusának. A vírus néhány 

kígyófajban a téli időszak alatt is megtalálható, és az állatok tavaszi ébredése során viraemia 

alakul ki. A vírus terjesztői szúnyogok (Culex tarsalis).  

A kedvtelésből tartott hüllőkre is a szúnyogok vihetik át a betegséget, majd a viraemia 

lezajlását követően a vírust szintén a szúnyogok közvetíthetik az emberre.  

Paraziták okozta zoonosisok 

Cryptosporidiosis 

A Cryptosporidium-ok nem gazdaspecifikus paraziták, így az egyik gazdafajról a másik 

gazdafajra, illetve állatról emberre könnyen terjedhetnek. A Cryptosporidium-okat számos 

emlősfajban, madárfajban és hüllőkben is kimutatták. Mind ez ideig nincs egyértelmű 

bizonyíték hüllőkről emberre történő fertőződésről. 

Pentastomidosis 

A Pentastomida-fajok szinte kizárólagos parazitái a hüllőknek. Kígyókban kilenc, 

krokodilokban négy, gyíkokban három, teknősökben két Pentastomida-faj ismert. Piton- és 

viperafélékben a leggyakrabban az Armillifer spp. találhatóak meg, a siklófélékben a 

Kiricephalus-fajok gyakoriak, a boafélékben és csörgőkígyókban a Porocephalus spp. 



 

ismertek. A paraziták köztigazdái általában a növényevő gerincesek, leggyakrabban a 

rágcsálók. A ragadozó állatok, a majmok és az ember alkalmi gazdái e parazitáknak.  

Helminthosisok 

A hüllők második köztigazdái számos Cestoda-fajnak (Spirometra, Diphyllobothrium, 

Mesocestoides). E paraziták valódi gazdái a különböző ragadozók (kutyafélék, macskafélék). 

A parazita a második köztigazdába fertőzött ászkarákokkal szennyezett (ivó)vízzel jut.  

A kórokozó szervezetbe jutásának másik lehetséges formája elsősorban az ázsiai 

kultúrában fordulhat elő, ahol a hüllők, kétéltűek húsa emberi táplálékforrást képez.   

Ízeltlábúak által közvetített zoonosisok 

A különböző szúnyogfajok (Aedes spp., Culex spp.) betegségeket közvetíthetnek a hüllőkről 

az emberekre (nyugati lóencephalitis vírus).  

Az Ornithodorus turicata a borreliosist, leptospirosist hordozhatja.  

A Haemaphysalis punctata kullancs éretlen alakjait megtalálták európai gyíkokban, 

valamint kimutatták a homoki viperában (Vipera ammodytes) is. Ez a kullancs a szibériai 

kullancstífuszt (Rickettsia) terjeszti.  

A Haemaphysalis concinna kullancsfajt több európai hüllőben is megtalálták, amely az 

orosz tavaszi-nyári encephalitis vírusát (Flavivirus) közvetítheti emberre. 

Az Ixodes pacificus éretlen alakjait kaliforniai kígyókban és gyíkokban is kimutatták, és 

e kullancsfaj a tularaemia és a Lyme-kór terjesztésében játszik szerepet. 

Európában gyíkokon találtak Ixodes ricinus kullancsokat, és e kullancsfajnak a Lyme-

kór, valamint a kullancsencephalitis terjesztésében játszott szerepe jól ismert. 

Az Ophionyssus natricis a kígyók jól ismert atkája világszerte előfordul. Vérszívás 

céljából az embert is felkeresheti. Az atka Aeromonas hydrophila terjesztésében játszott 

szerepe ismert tény. 
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ENVIRONMENTAL FACTORS IN REPTILE DISEASES 
Diseases of reptiles can originate from several factors, one of the most important is the group of diseases caused by the 
discrepancies of the keeping temperatures. Some species find it more difficult to tolerate temperatures higher than the 
optimal one, while the temperature tolerance of other species presents greater variations. 
The inadequate humidity of the terrarium air can be a frequent cause of reptile morbidity. The decreased humidity can cause 
among others exsiccation or skin shedding disorders, while an increased humidity can cause skin inflammation.  
The appearance of several diseases can be influenced by the arrangement and size of the terrarium as well. These factors 
are vital especially in case of lizards, when using an undersized terrarium or when the matching of the animals is not properly 
performed, and in case of young snakes oversized terrariums can represent a stressful environment and therefore facilitating 
the appearance of certain diseases. 
In case of reptiles, the improperly set winter dormancy environments can also cause clinical disease or even death. In case 
of these dormancy environments, the most important parameters are represented by the air temperature and humidity.  

 

A hüllők terráriumi tartásánál a környezeti hőmérséklet, a levegő páratartalma, egyes fajoknál 

a terrárium mérete, berendezése a leglényegesebb faktorok. A terráriumi tartásnál 

mindenképpen figyelembe kell venni az adott faj élőhelyén uralkodó környezeti viszonyokat, 

mert az azoktól való eltérés kóros viselkedés, később pedig megbetegedés kiváltója lehet. 

A tartási hőmérséklet eltéréseiből eredő megbetegedések 

A hüllők legtöbb faja számára az aktivitási időszakban a 22-30ºC-os terráriumi hőmérséklet a 

megfelelő. Az optimálisnál alacsonyabb hőmérsékleten tartott hüllőkben gyakori a táplálék 

visszautasítás, az aktivitás csökkenés fellépése. Ez rövid időn belül megszűnik, ha a hüllő 

tartási hőmérsékletét megemeljük. Ilyenkor az állat aktivitása fokozódik, aktívan keresni 

kezdi a táplálékot. 

Vannak fajok, amelyek élőhelyén az aktivitási időszak alatt a környezet hőmérséklete 

20-22ºC körüli. Ezek a fajok a terráriumi tartásnál gyakran visszautasítják a táplálékot, ha a 

terráriumukban 24ºC fölé emelkedik a hőmérséklet. Ilyen fajok a mandarinsikló 

(Euprepiophis mandarinus), a gumiboa (Charina bottae) stb. 

Bizonyos hüllőfajok számára lényeges a nagy, akár a napi 15-20ºC-os 

hőmérsékletingadozás is. A legtöbb sivatagi környezetben élő agámafaj, így a tüskésfarkú 

agámák (Uromastix sp.) is igénylik a nappali magas, akár 40-42ºC-os lokális hőmérsékletet, 

ami éjjel 18-20ºC körüli hőmérsékletre esik vissza. 

A terráriumi körülmények között élő hüllők egy része a szuboptimális hőmérsékleten is 

táplálkozik, azonban a változó testhőmérséklet miatt az emésztési folyamatok lelassulnak. A 

gyomorban és a bélcsatornában hosszabb ideig időző tartalom kedvez az egyébként alacsony 

számban jelen levő csillós és ostoros véglények túlszaporodásának, amelyek a bél 

nyálkahártyát is megtámadják. Ezek a véglények difteroid jellegű gyulladást idéznek elő a 

bélben. Igen gyakori pl. a boákban (Boa constrictor), de más siklófajokban és teknősökben is 

elhullást okozhat. A betegség klinikai tünetei jellegtelenek: apátia, anorexia. Az élő állatok 

esetén érdemes ilyenkor a kloákából vett tartalom natív mikroszkópos vizsgálatát elvégezni. 

A vizsgálathoz friss minta szükséges, mert a véglények pár nap után aktivitásukat elvesztik, 



 

mozgásuk megszűnik. A natív mikroszkópos vizsgálat során a mozgásuk nem észlelhető, fals 

negatív eredményt kapunk. Amennyiben megállapításra kerül a betegség, fel kell emelni a 

terrárium hőmérsékletét 4-5ºC-kal, és az állatokat metronidazollal kell kezelni. Koplaló 

kígyók részére gyomorszondán keresztül, míg teknősöknél a kloákába vezetett szondával 

juttathatjuk be a terápiás adagot (50-100 mg/ttkg). Javítja a gyógyulás esélyeit, ha az állat 

vitamin kiegészítést és a másodlagos bakteriális invázió kivédésére antibiotikumot (5-10 

mg/ttkg enrofloxacin) is kap.  

Lényeges kiemelni, hogy a szabad élőhelyről befogott és importált hüllőket (pl. 

királypiton [Python regius]) fertőzöttnek kell tekinteni, és preventív kezelésben célszerű őket 

részesíteni még a karanténozási idő alatt. 

 

 
1. ábra A boncoláskor már a savóshártya felől is látható a gyulladásos bélszakasz 

 



 

 
2. ábra Az 1. ábrán bemutatott bélszakasz felnyitása után látható a difteroid gyulladás 

 

 
3. ábra A bél nyálkahártya kaparékban megfigyelhető véglények 

 

A terrárium levegőjének páratartalma 

A terrárium levegőjének páratartalmával szemben általában a trópusi fajok igényesebbek. 

Egyes, a mediterrán szigetvilágban élő fajok paradox módon magasabb légnedvesség-tartalmú 

terráriumot igényelnek a tartásuk során. Ide tartozik a leopárdsikló (Elaphe situla) vagy a 

míloszi vipera (Macrovipera schweizeri), mely fajok alacsony páratartalmú környezetben 



 

abbahagyják a táplálkozást, vagy extrém esetben köszvény fejlődik ki bennük. Ezeknek a 

fajoknak a terráriumi tartásánál javasolható nedves búvóhely kialakítása, amire egy perforált 

tetejű plasztik doboz is megfelel. Ezt töltsük meg nedves, lehetőség szerint élő mohával, amit 

hetente 2-3 alkalommal megöntözve nedvesen kell tartani.  

 

 
4. ábra Húgysavas sók lerakódása míloszi vipera (Macrovipera schweizeri) veséjében 

 

A terrárium berendezése és mérete 

A terrárium optimális berendezésének és a méretének eltérése általában gyíkoknál (egyes 

agáma fajoknál, gekkóknál stb.) okozhat problémákat. A gekkók, így a nappali gekkók 

(Phelsuma sp.) tartásánál lényeges a jól berendezett, gazdagon növényesített terráriumi 

férőhely kialakítása. Ennek hiányában az állat félénk lesz, aktivitása csökken, és a stresszhatás 

miatt bármilyen fakultatív patogén baktérium elszaporodhat a szervezetében. 

A nappali gekkók terráriumának berendezésénél figyelemmel kell lenni a megfelelő 

aljzat megválasztásra, mert a homok aljzaton végigfutó gekkó talpi felületén a szaru 

horgocskák sérülnek. A szaru horgocskák segítik a gekkót a függőleges felületen, így a 

terrárium üvegfalán is a mozgásban. Ezek hiányában az állat nem képes a fajra jellemző 

mozgást végezni, és a testtartást felvenni, ami stresszhatásként jelentkezik. 

 



 

 
5. ábra Nappali gekkó talpi felületén látható bőr lemezek, melyeken a kapaszkodást segítő szaruhorgocskák 

helyezkednek el 

 

Az arboreális hüllőfajok, pl. zöld fapiton (Morelia viridis), kutyafejű boa (Corallus caninus) 

terráriumában szükséges megfelelő faágak behelyezése, amin a kígyók pihenhetnek. Ennek 

hiányában az állat folyamatosan keresi a megfelelő pihenőhelyet, a fejével a terrárium 

határoló falaihoz feszül, ami hajlamosít a száj-garatüregi gyulladás (stomatitis) kialakulására. 

Kígyóknál a terráriumban megfelelő berendezési tárgyak szükségesek a vedléshez. Ezek 

hiányában, főleg ha a terrárium levegője túl száraz, gyakran vedlési hibák, ezek közül is az 

ún. „cafatolt vedlés” léphet fel. 

A hibásan kialakított teleltető helyen tartott hüllők betegségei 

Egyes hüllőfajok sikeres szaporításának elengedhetetlen feltétele a teleltetés, amit a faj 

igényeinek megfelelő hőmérsékleten és páratartalmú helyen kell végezni. A magasabb 

hőmérsékleten a telelés alatt a hüllők aktívabbak lehetnek és felélik tartalékaikat. Az 

alacsonyabb páratartalmú helyen történő teleltetésnél az állatok kiszáradhatnak.  

Különösen szárazföldi teknősökben jelent gyakori problémát a magasabb hőmérséklet 

és az ehhez társuló alacsonyabb légnedvesség tartalom a telelés alatt. Ezeknél az állatoknál az 

egyébként élettani posthibernatios anorexia ilyenkor elnyújtottabb; gyakran olyan súlyos a 

kiszáradás, hogy a telelés után köszvény alakul ki. 

 

Itt kell megjegyezni, hogy a hüllők között a legtöbb megbetegedés hátterében a nem 

megfelelő tartási körülmények állhatnak, amelyek részben ismertetésre kerültek. A téma iránt 

érdeklődők a témakörben megjelent, alábbi közleményekben találnak részletesebb 

információkat. 
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PREVENTION IN REPTILE MEDICINE 
„Prevention is the most important task of a zoo veterinarian.” This is a well known thesis, which is sometimes theoretical in 
the case of reptiles, despite it’s utmost importance. Our presentation will overlook different measures of prevention in the 
reptile medicine and husbandry such as quarantine, cleaning, disease survey and preventative treatments. 

 

Az állatkerti állatorvoslás alaptézise, hogy a jól végzett állatorvosi munka nagyrészt 

megelőzésből áll. Igaz ez a hüllők esetében is, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy sokszor 

inkább csak elméleti marad ez a nagyon helyes megközelítés. Előadásunkban áttekintjük a 

hüllőkkel kapcsolatos preventív intézkedéseket, melyek nagyban növelhetik a gondjainkra 

bízott állomány biztonságát, egészségét. 

Egy nagyobb hüllő gyűjtemény esetében a prevenció nem merülhet ki egyszerűen a 

karanténozás megfelelő megvalósításában (bár sokszor már ez is megvalósíthatatlan a hiányzó 

feltételek miatt), azt ki kell egészítse egy sor olyan folyamatos tevékenység, amelyek a 

betegségmegelőzést szolgálják. Ezek legfontosabb elemei a megfelelő tartóhely kialakítása, 

beleértve az optimális tartási körülményeket (hőmérséklet, páratartalom, fényviszonyok, aljzat 

stb.) is, melyek meghaladják előadásunk kereteit, és melyeket e konferencia során más 

előadások tekintenek át. További fontos tényezők a szűrővizsgálatok, preventív kezelések, a 

kártevő mentesítés, illetve a megfelelő higiénia fenntartása takarítás, fertőtlenítés révén.  

Karantén 

Bármely állatfaj esetében a prevenció legfontosabb feladata a megfelelő karanténozás. Hüllők 

esetében sem mondhatunk le erről, még akkor sem, ha bizonyos esetekben (pl. nagyobb 

példányszámban kobzott állatok) ennek megvalósítása nehézségekbe ütközik (elhelyezés, 

költségek, humán erőforrás stb.). 

A karanténozás feladata, hogy megakadályozzuk fertőző betegségek behurcolását az 

állományba. Ennek megfelelően a karanténozásra szolgáló helyiségnek az állománytól 

elkülönítetten kell elhelyezkednie, biztosítva az elkülönített kezelés lehetőségét (külön 

szerszámok, ideális esetben külön személyzet). A karanténhelyiség ne szolgáljon más célokat 

(pl. „kórház”), legyen könnyen takarítható, fertőtleníthető, legyen megfelelő szellőzése (az 

állattartó helyektől elkülönítetten!), és legyen biztosított a munkavégzéshez szükséges minden 

feltétel (folyóvíz, szükséges felszerelések, takarmány, tisztítószerek stb.) anélkül, hogy 

igénybe kelljen venni a gyűjtemény egyéb részeit. Amennyiben nem megoldható, hogy a 

karanténozott állatokat külön személyzet lássa el, úgy törekedni kell arra, hogy a napi kezelés 

során a karanténozott állatok csak a gyűjtemény többi részének ellátását követően kerüljenek 

gondozásra. 

A karantén időtartama egyetlen hüllőfaj esetében sem lehet kevesebb, mint 30 nap, 

azonban figyelembe kell venni, hogy egyes fertőző ágensek ezen időszak alatt nem feltétlenül 

produkálnak tüneteket. Így például a kígyók Paramyxovirus fertőzése gyakran hónapokig 

tünetmentes lehet. Ezekben az esetekben kiegészítő vizsgálatok végzésére lehet szükség a 

karantén ideje alatt. Amennyiben a karanténozás ideje alatt a karantéhelyiségbe más hüllő is 



 

kerül, a karanténozási idő újrakezdése szükséges. Lehetőség szerint törekedjünk arra, hogy a 

karanténban (vagy legalább egy tartóhelyen) ne keveredjenek különböző származású állatok. 

Minden karanténozott állat esetében fizikális vizsgálatot kell végeznünk a karanténba 

kerülést követően és a karanténozás végén, ezen kívül legalább két, de inkább három 

alkalommal végezzünk bélsár parazitológiai vizsgálatot. Ezek negatív eredménye esetén sem 

zárható ugyan ki 100%-os biztonsággal a parazitás fertőzöttség, de annak esélyét nagyban 

csökkentjük. Pozitív lelet esetében természetesen a szükséges kezelések után a karanténozási 

periódus újrakezdésére és ismételt vizsgálatokra van szükség. Indokolt lehet a bélsárból, 

illetve más mintákból végzett patogén baktériumok (pl. Salmonella) kimutatása is, illetve 

további (pl. virológiai, szerológiai) vizsgálatok végzése. Ezekkel a szűrővizsgálatoknál 

foglalkozunk. 

Szűrővizsgálatok 

Szűrővizsgálatokat végezhetünk a karanténozás alatt, illetve a már lekaranténozott állomány 

esetében is. Céljuk minden esetben az, hogy egy konkrét kórokozó (vagy kórokozó csoport, 

pl. férgek, egysejtű paraziták) kimutatását vagy az attól való mentességet bizonyítsuk 

kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokkal. Szerepük rendkívül fontos egyes (különösen vírusos) 

megbetegedések esetében, ahol a tünetmentes hordozás hosszú lehet, ezáltal a karantén 

önmagában nem nyújtana megfelelő biztonságot. 

Parazitológiai vizsgálatok 

Ezek a leggyakoribb laboratóriumi vizsgálatok hüllők esetében. Karanténozás alatt kötelezően 

végzendő (bélsár), de a teljes állomány szűrése is javasolható évente legalább 1-2 

alkalommal. A beküldött mintákból direkt mikroszkópos vizsgálatot és felszíndúsítást is 

kérjünk. 

A beküldött bélsárminták igen nagy százalékában fordulnak elő különböző féregfajok. 

Ezek a gazdafajtól is függően lehetnek paraziták vagy kommenzalisták, megítélésük és a 

szükséges kezelés ennek megfelelő. Kétes esetben érdemes szakértővel konzultálni.  

A féreg parazitózisok mellett hüllők esetében kiemelt jelentőségűek az egysejtű 

paraziták is, így különösen a Coccidium-, az Entamoeba- vagy egyes Cryptosporidium-fajok 

okozta fertőzöttség. Ez utóbbiak kimutatása meglehetősen nehéz lehet, speciális vizsgálatokat 

és felkészült laboratóriumot igényel.  

Virológiai vizsgálatok 

Mint korábban említettük, egyes vírusos hüllő megbetegedések tünetmentes szakasza 

meglehetősen hosszú. Ez a helyzet például a kígyók Paramyxovirus fertőzésével, ahol 

tünetmentes hordozó kígyókkal fertőzhetjük az állományunkat. Tekintve, hogy a betegség 

nem gyógyítható és nagyarányú mortalitással járhat, az állományba való bejutását 

mindenképpen szükséges megelőzni. Erre alkalmazhatunk laboratóriumi módszereket, 

melyek már Európában is elérhetőek.  

Hasonlóan komoly problémát okozhatnak az Inclusion Body Disease, egyes hüllőfajok 

(pl. agámák) Adenovirus fertőzései, vagy szárazföldi teknősök esetében a Herpesvirus 

fertőzések. Ezek kimutatására ma már laboratóriumi módszerek rendelkezésre állnak. 

Értékesebb állatfaj vagy állomány esetében alkalmazásuk mindenképpen megéri. 

Bakteriológiai vizsgálatok 

Bizonyos esetekben célszerű a bélsár vagy légúti váladékok bakteriológiai vizsgálata patogén 

baktériumokra. Ezek közül ki kell emelni a Salmonella-kat, melyek közegészségügyi 



 

jelentőséggel is bírnak. Általánosan elfogadott vélemény ma már, hogy nem javasolt a hüllők 

preventív antibiotikum kezelése a Salmonella fertőzöttség csökkentésére. A fertőzött állatok 

kezelése megfontolást érdemel, és figyelembe kell venni, hogy a mentesség csak nagyon 

nehezen bizonyítható a Salmonella-k szakaszos ürülése miatt.  

Ugyancsak jelentős lehet, különösen szárazföldi teknősök esetében a légúti minták 

vizsgálata Mycoplasma-k jelenlétére. 

Minden esetben könnyíti a munkát, ha célzottan, bizonyos kórokozók kimutatására 

kérjük a laboratóriumot, illetve fontos, hogy olyan laborba küldjünk csak mintát, ahol 

hüllőkből származó mintákkal tapasztalatot szereztek! 

Kórbonctani vizsgálatok 

Minden a karanténozás során, vagy a már gyűjteményben elhullott állatot kórbonctani és 

szükség szerint kórszövettani vizsgálatnak kell alávetnünk. Ennek elvégzése történhet a 

helyszínen vagy felkészült laboratóriumban. Amennyiben a kórbonctani vizsgálatot az adott 

intézményben végezzük el, úgy alakítsunk ki elkülönített helyet a boncoláshoz, mely legyen 

jól fertőtleníthető, és lássuk el a megfelelő felszerelésekkel (bonckés, csipesz, olló, 

mintavételi felszerelések, lehetőleg mikroszkóp stb.). Amennyiben külső laboratórium 

szolgáltatását választjuk, úgy mindenképpen csak speciális felkészültségű helyre küldjünk 

mintát, hiszen a hüllők kórbonctana, megbetegedéseik jelentősen eltérnek a háziállatokban 

tapasztalhatótól. 

Egyéb szűrővizsgálatok 

Értékesebb állatok esetében javasolható, hogy még a karanténozás ideje alatt célszerű 

hematológiai és biokémiai vizsgálat végzése, melynek eredményéhez későbbi vizsgálatok 

esetében viszonyítani lehet. Vegyük figyelembe, hogy a karanténba beérkező állatok 

(különösen, ha vadbefogottak) dehidráltak lehetnek, ami torzíthatja az eredményeket. 

Megfelelő tartóhely kialakítása 

Hüllők esetében kiemelkedő jelentőségű a megfelelő tartóhely kialakítása. Ennek 

legfontosabb tényezőit, mint hőmérséklet, páratartalom, megvilágítás, aljzat stb., egy másik 

előadás keretében ismertetjük.  

Meg kell azonban említeni, hogy ideális esetben az egész állattartó épület 

elrendezésében annak az elvnek kell(ene) uralkodnia, hogy elkülönülhessenek a „tiszta” (pl. 

takarmány előkészítés), illetve a „piszkos” (pl. ürülék takarítás) területek. Ez az elv leginkább 

a nem bemutatásra szolgáló állattartó helyek esetében alkalmazható, azonban kivitelezése 

sokszor nehézségekbe ütközik, tekintve, hogy a hüllőtartó helyek a legritkább esetben épülnek 

annak, amire később használjuk őket. 

Preventív kezelések 

Hüllők esetében vakcinázásról, mint preventív tevékenységről jelenleg még nem igazán 

beszélhetünk.  

Egyes preventív kezelések megosztják a szakembereket, így kérdéses, hogy van-e 

létjogosultsága pl. a kutyákhoz hasonlóan rendszeres időközökkel, előzetes vizsgálat nélkül 

végzett parazitaellenes kezeléseknek. A szerző véleménye szerint helyesebb gyakorlat, ha 

minden esetben csak az elvégzett vizsgálatok eredményére támaszkodva kezeljük az 

állományt. 



 

Kártevő-mentesítés 

Fontos, ugyanakkor meglehetősen nehéz feladat a kártevőktől való mentesítés és annak 

fenntartása. Ide nem csak a hagyományosan kártevőnek tekintett fajokat kell értenünk 

(rágcsálók, csótányok stb.), hanem az olyan hüllőspecifikus ektoparazitákat is, mint az 

Ophionyssus natricis vagy a kullancsok. Ez utóbbiak ráadásul hüllőbetegségek vektorai is 

lehetnek, így távoltartásuk mindenképpen indokolt.  

Az állattartó helyekre jellemző kártevők távoltartásának legjobb módszere a nagyfokú 

higiénia. A nem megfelelő takarmánytárolás, -előkészítés vagy az állattartó helyek nem 

megfelelő tisztántartása nagymértékben megnöveli a kártevők elszaporodásának 

valószínűségét! 

Ki kell emelni, hogy figyelemmel kell lenni a felhasznált kártevőirtó szerek toxicitására, 

hiszen egyes szerek hidegvérű állatokra fokozottan toxikusak, míg mások (pl. nyújtott hatású 

véralvadásgátló szerek) hatásmechanizmusukból adódóan lehetővé teszik a mérgezett állat 

bejutását az állattartó helyre, és elfogyasztásukkal a hüllők is mérgeződhetnek. A 

„hagyományos” kártevőirtó cégek nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel olyan speciális 

helyzetek megoldására, mint például a hüllőtartó helyek kártevőmentesítése! Ezt a feladatot 

minden esetben az intézményt ellátó állatorvosnak kell felügyelnie. 

Takarítás, fertőtlenítés, személyi higiénia 

Magától értetődő, hogy a prevenció nem lehet teljes az állattartó helyek és a kapcsolódó 

létesítmények (takarmányállat-tenyészet, takarmány konyha stb.) nagyfokú higiéniája nélkül. 

Ennek elengedhetetlen része a megfelelően végzett takarítás és az azt követő (!) fertőtlenítés. 

Legyünk figyelemmel arra, hogy egyes tisztító és fertőtlenítő szerek toxikusak lehetnek a 

hüllőkre! 

Ugyancsak nem szorul további magyarázatra a személyi higiénia kiemelt jelentősége. 

Így kötelezően számon kell kérjük az állatok kezelését követő kézmosást, a megfelelő 

munkaruházatot és szükség szerint a lábbelik cseréjét vagy lábfürdő alkalmazását. 

Feljegyzések, nyilvántartás 

Alapvető fontosságú, hogy mind a karanténozott állatokról, mind a már gyűjteményben lévő 

állatokról, azok egészségi állapotáról, takarmányozásáról, mozgásáról (intézményen belül is!) 

naprakész és pontos nyilvántartást, feljegyzéseket vezessünk. A legtöbb állatkertben ez többé-

kevésbé magától értetődik, de szükségessége a komoly magántartóknál is hasonló. 

Irodalom 

Gillespie, D. S.: Large collections: Special considerations in D. R. Mader: Reptile medicine and surgery, 2nd ed. 

2006. pp 1013-1016. 

R. E. Miller: Quarantine: A necessity for zoo and aquarium animals in M.E. Fowler és R.E. Miller: Zoo and wild 

animal medicine, 4th ed. 1999. pp 13-16. 
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EMERGENCY AND CRITICAL CARE OF REPTILES 
Reptile emergencies can be dealt with similarly to emergencies in mammals, because the principles of fluid therapy, 
cardiopulmonary monitoring and resuscitation are partway similar. The goal of emergency care is to stabilize the patient’s 
condition, diagnose the disease and start the treatment as soon as possible. The special physiological and pathological 
attributes make the critical care in reptiles difficult. Most reptile emergencies are secondary to poor diet or husbandry 
therefore, it is essential that the veterinarian be familiar with the nutrition, husbandry, common diseases and handling of the 
given reptile species. 

 

A hüllőkben előforduló vészhelyzetek nagyjából hasonló kezelési módot igényelnek, mint az 

emlősökben megszokottak, célunk itt is első lépésben a beteg állapotának stabilizálása, majd a 

fennálló betegség gyógykezelése. A nehézséget a csak erre az állatcsoportra jellemző 

különleges élettani és kóroktani sajátosságok jelentik. Hüllőkben a betegségek tünetei nagyon 

későn alakulnak ki, és amikor egy kritikus állapotban lévő állatot vizsgálunk, nehéz eldönteni, 

hogy egy heveny megbetegedéssel vagy egy idült betegség végső stádiumával van dolgunk. A 

prognózis felállítását megnehezíti az a tény, hogy a hüllők az emlősökkel összevetve sokkal 

komolyabb sérüléseket és traumákat túlélhetnek, valamint az, hogy hüllőkben sokkal 

nehezebb megállapítani a halál beálltát.  

Kórelőzmény 

A kritikus állapotban lévő állatoknál a kórelőzmény felvételét lerövidítjük, hogy mielőbb 

megkezdhessük az állat stabilizálását.  

Fizikális vizsgálat 

A kórelőzmény felvétele után elvégezzük az állat fizikális vizsgálatát. Próbáljuk 

megállapítani, hogy él-e még a hüllő, keressünk az élettel összeegyeztethetetlen tüneteket. Ha 

ilyeneket nem találunk, mindenképpen kíséreljük meg az állat újraélesztését. A vizsgálat 

során győződjünk meg arról, hogy van-e az állatnak szívverése (akár a szív ultrahangos 

vizsgálatával), határozzuk meg a légzésszámot, az állat hidratáltsági állapotát és a 

testhőmérsékletet, továbbá vizsgáljuk meg a nyálkahártyák színét. 

A kiegészítő vizsgálatok közül mindenképpen ajánlott a kétirányú röntgenfelvétel 

készítése, és ezzel párhuzamosan vegyünk vért az állatból, valamint gyűjtsünk mintákat a 

mikrobiológiai vizsgálatokhoz.  

Beavatkozások 

A sürgősségi ellátás során rendkívül fontos, hogy az elvégzendő életmentő beavatkozásokat 

egészséges állatokon alaposan gyakoroljuk be, hogy szükség esetén pillanatnyi késlekedés 

nélkül alkalmazni tudjuk azokat. 

Az újraélesztés lépései (ABC) megegyeznek az emlősöknél megszokottakkal. Első 

lépésben a légutak átjárhatóságát biztosítjuk (A = Airway), szükség szerint az állat 

intubálásával és a tüdőben lévő folyadék eltávolításával. Második lépésben mesterséges 



 

lélegeztetést (B = Breathing) alkalmazunk a mellkasra gyakorolt nyomás segítségével vagy a 

teknősök esetében a végtagok ki-be mozgatásával minden 30 másodpercben. A keringés (C = 

Circulation) stabilizálásának érdekében folyadékterápiában részesítjük az állatot, és szükség 

szerint adrenalint és atropint adagolunk. 

A folyadékterápia megkezdését mindenképpen előzze meg a hüllő maghőmérsékletének 

korrigálása. A kezelés során alkalmazott folyadék hőmérséklete egyezzen meg az adott fajra 

jellemző optimális tartási hőmérséklettel. 

Bár alkalmazási lehetősége korlátozott, de emlősökhöz hasonlóan hüllőkben is 

lehetőségünk van a vérátömlesztésre. 

A folyadékterápia során rövid idő alatt maximum 10-30 ml/ttkg folyadékot adhatunk, és 

a beadott folyadék mennyisége ne haladja meg a 40-50 ml/ttkg-ot 24 óra alatt. A fenntartó 

folyadékszükséglet hüllőkben 5-10 ml/ttkg/24óra. Az infúzió beadási sebessége inravénás 

vagy intraosszeális alkalmazásnál 1 ml/ttkg/óra, de a kezelés kezdetén, néhány órán keresztül 

gyorsabban (5 ml/ttkg/óra) is adhatjuk a folyadékot.  

A folyadék alkalmazásának módja lehet: vízfürdő, per os, subcutan, intracoelomalis, 

intraossealis és intravénás. 

Gyakori vészhelyzetek 

Öntudatvesztés 

A hüllők körében előforduló vészhelyzetek között viszonylag gyakori, amikor az állat 

öntudatvesztett vagy nagyon letargikus állapotban érkezik a rendelőbe, külső stimulusokra 

nem vagy alig reagál. A kórokok között a hőguta, a fagyás és a fulladás a leggyakoribb, de a 

legtöbb esetben a tulajdonos nem ismeri a kiváltó okot. Az öntudatvesztés lehet a végső 

stádiuma egy idült betegségnek (pl. veseelégtelenség) vagy valamilyen heveny megbetegedés 

(pl. hőguta) tünete. 

A gyógykezelés nagyban függ a kiváltó okoktól. Hőguta esetén a beteget lassan, 

fokozatosan, néhány óra alatt hűtsük le a faj PBT-jére (preferred body temperature). Fagyási 

sérüléseket követően ugyanilyen lassan melegítsük fel az állatot. Fulladás esetén biztosítsuk a 

légutak átjárhatóságát, és mesterségesen lélegeztessük a beteget.  

Csonttörések, traumák 

A hüllők körében előforduló traumás sérülések között leggyakoribbak a tulajdonos 

gondatlansága következtében kialakuló traumák: erkélyről való leesés, kutyaharapás, 

autóbaleset, nem megfelelően elhelyezett világító- vagy fűtőtestek miatt kialakuló égési 

sérülések és harapott sebek a fajtársaktól vagy a takarmányállatoktól. 

A gyógykezelés első lépése a haladéktalan vérzéscsillapítás (nyomókötéssel, a vérző 

erek lekötésével vagy kauterizációval). Ezt követően fájdalomcsillapítást és folyadékterápia, 

valamint kortikoszteroidok segítségével sokktalanítást végzünk. Következő lépésként a törött 

végtagokat vagy páncéldarabokat immobilizáljuk, és a sérüléseket a sebészet szabályainak 

megfelelően ellátjuk 

A sebek ellátásánál a fajcsoport jellegzetességeit mindenképpen vegyük figyelembe. 

Kígyók esetében felesleges megpróbálkoznunk a sebek bekötözésével, ugyanis a kötözésre 

használt anyag szinte biztosan lecsúszik az állatról, vagy rosszabb esetben elszorítja az állat 

testét. A hüllők esetében csak nagyon friss és nagyon tiszta sebeket zárjuk, ugyanis a 

hüllőkben képződő genny tömör, sajtszerű anyag, ezért az emlősökben használt drenálási 

technikák nem vezetik el ezt a váladékot. 

Az égést és a komolyabb sérüléseket követően a roncsolt szövetekből felszabaduló 

bomlástermékek néhány nap alatt árasztják el a hüllők testét, és megfelelő kezelés hiányában 



 

többnyire halált okoznak. Ezért valamennyi komolyabb, szövetszéteséssel járó sérülés 

esetében ajánlott a megelőző kortikoszteroid-kezelés. Mielőtt egy súlyos sérüléssel beérkező 

beteg euthanáziájáról döntünk, vegyük figyelembe azt, hogy a hüllők az emlősökhöz képest 

sokkal komolyabb sérülésekből (pl. testüreg megnyílása, szennyeződése) is képesek felépülni.  

Kloáka, bél, húgyhólyag, méh, penis és hemipenis előesése 

A különféle belső szervek előesése a kloákán keresztül viszonylag gyakori probléma 

hüllőkben. A bélelőesés hátterében takarmányozási hibák, obstipatio, hasmenés, 

hypocalcaemia, a húgyhólyag-előesés hátterében pedig cystitis vagy húgyhólyagkő állhat. A 

párzószerv előesését gyulladás, obstipatio, neurológiai probléma és a nem megfelelően 

végzett ivarmeghatározás, a tojócső és a méh előesését pedig leggyakrabban tojásretentio 

okozhatja. 

A kórhatározás első lépése az előesett szerv pontos azonosítása. A kloáka és a vastagbél 

viszonylag vékony falú és üreges. A húgyhólyag vékony falú és többnyire vizelettel és 

húgysavkristályokkal teli. A penis és a hemipenis vastagabb, tömöttebb képlet, többnyire 

egyenetlen felületű és nincs ürege. A méh szintén vastag és tömött szerv, de a felszínén 

hosszanti barázdák láthatók. 

A sürgősségi betegellátás során megpróbáljuk megőrizni a szerv életképességét és 

megelőzzük további károsodását. Ennek során steril oldattal lemossuk, megtisztítjuk és 

ellátjuk a nyálkahártya sérüléseket. A szerv ödémáját szteroidos krémek alkalmazásával és 

hyperozmotikus oldattal (pl. 50%-os dextróz) való befedéssel csökkenthetjük.  

A fenti lépéseket követően döntünk az előesett szerv sorsáról, ha a szerv sérülése 

minimális, megkísérelhetjük a visszahelyezését, de ez többnyire a szerv újbóli előeséshez 

vezet. Komolyabb sérülések esetén a károsodott részt amputálnunk kell. A párzószerv 

előesésekor van a legegyszerűbb dolgunk, ez a szerv szövődménymentesen amputálható 

hüllőkben. A vastagbél előesésekor bélresectiot majd end-to-end anasztomózist kell 

végeznünk, a kiújulás esélyét a kloáka nyílásának szűkítésével vagy a testüreg megnyitását 

követően cloacopexiát végezve csökkenthetjük. A méh vagy a tojócső előesésekor az 

amputatio vagy visszahelyezés önmagában nem elég, minden esetben – egy- vagy kétoldali – 

ovariectomiára van szükség a későbbi szövődmények megelőzésére. 

Súlyos nehezített légzés, légcsőelzáródás 

Bár hüllők esetében a nyitott szájjal történő légzés nem minden esetben számít 

vészhelyzetnek (pl. fenyegető viselkedés, meleg környezet), akkor követünk el kisebb hibát, 

ha mégis sürgősségi esetként kezeljük az ilyen betegeket. A tünetek hátterében súlyos 

stomatitis miatt kialakuló gégeelzáródás vagy valamilyen alsó-légúti megbetegedés állhat.  

A kórhatározás során a légutakból való mintavétel és a kétirányú röntgenfelvétel 

készítése elsődleges.  

A sürgősségi ellátás során tegyük átjárhatóvá a légutakat, amennyiben lehetséges 

intubáljuk az állatot, és alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. A tüdőben felhalmozódott 

váladékot távolítsuk el. Az oxigénkezelést óvatosan alkalmazzuk, hiszen hüllőkben a légzést 

kiváltó inger nem a magas pCO2, hanem az alacsony pO2. A kezelés további lépései 

megegyeznek az emlősöknél megszokottakkal: antibiotikumok, nem szteroid 

gyulladáscsökkentők és nyálkaoldók.  

Egyéb vészhelyzetek  

Hüllőkben sürgősségi ellátást igénylő problémák továbbá a görcsöket és bénulást okozó 

idegrendszeri megbetegedések, a mérgezések, az ileus különféle formái és a septicaemia.  
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INCUBATION OF REPTILE EGGS 
When breeding reptiles the first difficult phase lasts till the egg laying of the animals, but the second part, to have the eggs 
incubated is not an easy task either. Since the enclosure is almost never sufficient regarding the conditions for egg hatching, 
incubation must be carried out amongst artificial conditions. The possibility of repetition regarding the circumstances of the 
incubation is really important, as this is the key issue if you compare casual successes to intended breeding. Reptiles are a 
diverse group, so it is not surprising that the eggs and the needs of incubation are different. The first part of the presentation 
deals with the structure and development of the reptile egg, considering mainly practical issues. The second part covers 
partly the incubation of reptile eggs and the basics of the pieces of the incubators. The last bit demonstrates the numerous 
practical aspects of the incubation of the reptile eggs.  

 

Hüllőtojás felépítése 

Tojáshéj felépítése 

Kemény: krokodilok minden faja, teknősök egy része (Carettochelydae, Chelidae, 

Dermatemydae, Kinosternidae, Testudinidae, Trionychidae és Emydidae, 

Pelomedusidae kis része), gyíkok: Geckonida (legtöbb faj)  

Rugalmas: teknősök egy része: (Cheloniidae, Chelydridae, Dermochelyidae és Emydidae, 

Pelomedusidae legtöbb faja), gyíkok (gekkókon kívül), kígyók 

Külső réteg kalcium-karbonát (csökken!), pórusok 

Belső réteg hálózatos rostok, héjhártya egyrétegű 

Tojás belső felépítése 

Szikmennyiség:  

teknősök: 30-55%, gyíkok, kígyók:70-99%, a kikelésig csak 50-70% használódik fel 

Fehérje: víztartalom 98%, rugalmas tojásoknál mennyisége növekszik 

Oogenesis 

Ovulatio egyszerre, fehérjeképzés kb. 1 nap, héjképzés több nap (hét) 

Embryogenesis  

Lerakáskor a tojásban: legalább blastula, gyakran embryo 

Allantois, amnion madarakhoz hasonló 

Kelési idő: 12 nap Sceloporus aeneus,1 év Geochelone pardalis 



 

Az embrionális fejlődés szünetei 

- „ Cold ” Torpor (Pseudemys floridana, Sternotherus minor) 

- Diapausa (Furcifer lateralis, Staurotypus salvinii,Chelodina rugosa) 

- Embrionális aestivatio: (Carettochelys, Kinosternon flavescens, Phrynops spp.) 

A tojások kelését befolyásoló tényezők 

hőmérséklet, oxigén, széndioxid, közegnedvesség, páratartalom, mikroorganizmusok, 

mozgatás 

Hőmérséklet: eredményesség, kelési idő, ivararány, fejlődési rendellenességek, viselkedési 

zavarok 

Nedvesség: vízpotenciál 

- Rugalmas héjú tojások: -200 - -600 kPa 

- Kemény héjú tojások: -500 – 800 kPa 

Gázcsere: természetes körülmények közt az oxigén parciális nyomása alacsony, a széndioxidé 

magas, az idő előrehaladtával az oxigénigény nő 

Mikrobiális fertőzések: héj mechanikus védelem, fehérje: viszkozitás, bázikus pH (9,5), 

lizozim, proteáz-inhibitorok (vitaminkötő fehérjék: avidin, ovotranszferrin, ovomucin, 

cystatin) 

Mozgatás: lerakást követő 24 óra után érzékeny, fehérjemennyiségtől, tojásmérettől függ 

Tojásrakás a terráriumban 

Problémák leggyakoribb oka a megfelelő tojásrakóhely hiánya 

Teknősök 

Szárazföldi teknős: szabadban, száraz, kemény, lejtős talaj 

Víziteknősök: enyhén nedves talaj, rétegvastagság min. CL/2, sok fajnál víztől távolabb 

Gyíkok 

Fajonként eltérő, ált vastag talajréteg (fán lakó fajoknak odú, kis testű gyíkok kövek, 

mohapárna alá, nagyobb gyíkok mély járatok) 

Kígyók 

Zárt tojóláda (szűk bejárat, nedves közeg, „Nyomja a hátát!”) 

Keltetők 

Legyen egyszerű, a körülmények kontrollálhatók és reprodukálhatók 

- Akváriumkeltető  

- Felsőfűtésű keltető 

- Kombinált keltetők 

- Keltetőedény  

- Keltetőközeg (semmi, perlit, vermikulit , tőzeg, homok stb.) 

Kelést veszélyeztető tényezők (nedvesség, kiszáradás, mikróbák) 

Kifelődött embrió pusztulása (túl nedves környezet, túl vastag tojáshéj, túl száraz közeg, 

nőstény hiánybetegsége, kelési inger hiánya) 



 

Krokodilok 

- Fejlett ivadékgondozás 

- Termékeny tojáson fehér folt 

- Sokszor kelési segítség kell 

Szárazföldi teknősök 

- Tojásrakódomb  

- Teljesen száraz közeg 

- Lehetőleg nem akváriumkeltető 

- Hőmérséklet befolyásolja a nemet 

- Keléskor feltétlenül itatni 

Víziteknősök  

- Termékeny tojáson néhány nap múlva fehér folt, majd csík 

- Rugalmas héjú tojás: -400 - 600 kPa 

- Kemény héjú tojás: -500 - 800 kPa  

- Hőmérséklet befolyásolja a nemet 

Gekkók  

- Leopárdgekkó : rugalmas tojás 

- Többi faj: kemény héjú 

- Közeg nélkül vagy száraz közeg 

- Gyakran a terráriumban  

Többi gyík 

- Rugalmas tojások 

- Termékeny tojások felismerhetők 

- Nedvesség -100-400 kPa 

- Hőingás: fajok eltérőek 

Kígyók 

- Tojások összetapadnak 

- Termékeny tojások elkülöníthetők 

- Enyhén nedves közeg (-200-600 kPa) 

Kikelt szaporulat felnevelése 

- Kelési segítség 

- Szerencsés esetben a szikanyag 30-50%-a még megvan 

- Szikzacskó 

- Első etetés 
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QUEST FOR LITERATURE: OXYURIS AND ITS GANG 
The information needs of zoo and wildlife veterinarians are very complex covering not only veterinary information but also a 
variety of subjects from taxonomy to legal regulations related to animal welfare. The most important sources of information in 
current and hot topics, for problem solving in a clinical setting, and for comprehensive research are presented together with 
services available from and at the Veterinary Science Library, Szent Istvan University. 

 

Az állatorvosnak (mint bármely más szakembernek) a tájékozódásnak három egymásra épülő, 

egyre mélyebb, megbízhatóbb és teljesebb szintjére van szüksége: nevezzük ezeket 

folyamatos, eseti és „mély” szintnek. A vad- és állatkerti állatorvosok helyzete annyival 

bonyolultabb, hogy az állatorvosi tudásanyag önmagában is tágas, összetett világán túl a 

zoológiai, taxonómiai információktól a természetvédelem jogi szabályozásáig számos eltérő 

területen kell gyorsan és hatékonyan megtalálniuk a szükséges információt. Meg kell 

birkózniuk azzal a nehézséggel is, hogy szinte minden honlap, adatbázis eltérő keresőket 

használ. Manapság nem az információhiány, hanem ellenkezőleg, a túlzott bőség okoz 

nehézségeket. Előadásunkban megkísérljük átgondolni és teljesebbé tenni a minőségi források 

körét. Az előadás „melléktermékeként” pedig ajánlunk egy hagyományos linkgyűjteményt, 

illetve egy olyan internetes kezdőoldalt, amely – reményeink szerint – minden helyzetben 

megbízható támogatást nyújt.  

A házi könyvtár nélkülözhetetlen darabjai mellett az interneten, ingyenesen vagy 

csekély költséggel elérhető források, valamint az Állatorvos-tudományi Könyvtár 

szolgáltatásai állnak a rendelkezésükre, ha például az Oxyuris után nyomoznak.  

Házi könyvtár 

Hogy mekkora lehet a házi – vagy állatkerti – könyvtár annak leginkább a pénztárcánk szab 

határokat. A végtelen irodalomból a gondos válogatást a könyvkereskedői honlapokon túl  

- a könyvtár katalógusa is segítheti (http://193.6.204.110/monguz2/index.jsp), ha pl. a 

tárgyszavak között az állatkerti állatokra keresünk, és megnézzük, melyen könyvek 

jönnek ki. Egyrészt ötletet ad, másrészt lehetőség van a könyvek megtekintésére.  

- Nagyon hasznosak lehetnek az elektronikus könyvek, amelyek közül a Merck 

Veterinary Manual (http://www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp) mindenkinek a 

virtuális asztalán megtalálható. Hasonlóképpen mindig kéznél van az IVIS 

(International Veterinary Information Service) (http://www.ivis.org/home.asp), amely 

ingyenes regisztráció után használható valódi internetes könyvtár. 

- Most épül egy komolyabb „házi könyvtár” is a Google Books 

(http://books.google.com) kezelésében, amelyen nyomtatásban megjelent könyvek 

részletei (ritkábban teljes szövege) elérhetőek. Mivel lehetőség van a könyvek 

szövegében történő keresésre, aminek eredményeként a szó szövegkörnyezete jelenik 

meg, jó esélyünk van egy-egy adat, definíció „kinyerésére”, még azokból is, amelyek 

szövege rejtve marad. 

http://193.6.204.110/monguz2/index.jsp
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Folyamatos, mindennapi tájékozódás 

Az internet számos lehetőséget kínál a folyamatos tájékozódásra. A levelezőlisták (pl. 

Vetmail), állatorvosi portálok (pl. Hungarovet) a szakmai információcsere, a távkozultáció 

fontos fórumai lehetnek. 

Kialakítható egy saját „hírcsomag” is:  

- jól megválogatott források rendszeres felkeresésével vagy  

- az egyre népszerűbb hírcsatornák/élő könyvjelzők (RSS – Mozilla böngészővel!),  

- az e-mailes hírlevelek (eTOC, e-mail alerts stb.) 

igénybevételével biztosítsuk a mindennapos tájékozódást. Az első kettőt elhelyezhetjük a 

böngésző könyvjelző eszköztárában, és tetszés szerinti időpontban megnyithatjuk, az utolsó 

pedig akkor érkezik levelesládánkba, amikor egy új szám megjelenik. 

 

- A folyóiratok is vágyott darabjai lennének a házi könyvtáraknak, előfizetésük 

azonban sokszor még az intézmények lehetőségeit is meghaladja. Megrendelhetők 

azonban a tartalomjegyzékek, ingyen megnézhetők a kivonatok, és szükség esetén 

ezek alapján közvetlenül vagy a könyvtáron keresztül – bármelyik munkatárstól e-

mailben, telefonon, levélben kérve – beszerezhetők az érdekes cikkek. Néhány példa: 

- Journal of Wildlife Disease (1965-2006: ingyenes szöveg!) – eTOC rendelhető 

(http://www.jwildlifedis.org/), 

- Journal of Zoo and Wildlife Medicine (2000-2008) – e-allerts vagy RSS 

beállítható (http://www.bioone.org/loi/zamd), 

- Journal of Herpetology (2002-2008) – e-allerts vagy RSS beállítható 

(http://www.bioone.org/loi/hpet), 

- Journal of Exotic Pet Medicine (legfrissebb szám ingyenes rövid ideig) – e-mailes 

tartalomjegyzék kérhető 

(http://www.sciencedirect.com/science/journal/15575063). 

 

További folyóiratok válogathatók a könyvtár honlapjának e-sources oldaláról 

(http://konyvtar.univet.hu/esources/kurrens.php), a BioOne (http://www.bioone.org), a 

Science Direct (http://www.sciencedirect.com/)  stb. oldaláról. 

 

Szakmai szervezetek, társaságok weboldalain is számos fontos hír, szakmai anyag található. 

Sajnos ők még nem oldották meg az RSS szolgáltatást, így nincs más hátra: időről, időre fel 

kell keresni a honlapot. Emlékeztetőül érdemes ezeket is felvenni pl. a könyvjelző 

eszköztárba. Néhány ötlet: 

- Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága (http://mvaat.dev3.com/), 

- European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (http://www.eazwv.org), 

- Association of Reptilian and Amphibian Veterinarians 

(http://www.arav.org/ECOMARAV/timssnet/common/tnt_frontpage.cfm), 

- Reptile and Amphibian Veterinarians of Europe (http://www.r-a-v-e.org/), 

- International Association for Aquatic Animal Medicine (http://www.iaaam.org/), 

- IUCN Red List of Threatened Species (http://www.iucnredlist.org/). 

 

Az állatkertek honlapjain is találhatunk hírleveleket, amelyek sokszor egészségügyi 

problémákról is hírt adnak. Például: 

- ZOO E-news (National Zoological Gardens of South Africa) 

(http://www.nzg.ac.za/newsletter/index.php). 
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A hivatalos információk forrásai a minisztériumok, más hivatalos szervek honlapjai 

lehetnek, például  

- a Magyar Közlöny- és Lapkiadó „Online jogszabályok mindenkinek” 

(http://www.mhk.hu/mhknew/index.php?m=0000&p=php_i_online/index) 

szolgáltatása, 

- az FVM (http://www.fvm.gov.hu) honlapján megjelennek a friss jogszabályok, és 

ezekről szintén RSS szolgáltatás kérhető, 

- a KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság honlapja 

(http://www.termeszetvedelem.hu/), 

- Európai Unió (http://europa.eu/index_hu.htm). 

Problémamegoldás 

A következő szint egy-egy nem szokványos eset, helyzet megoldásához szükséges, amikor 

gyors, célzott kereséssel kell megbízható ismereteket találni. Speciális esetekre: 

- A legmegfelelőbbek a szakértői diagnosztikai rendszerek lennék, amilyen a 

Consultant (http://www.vet.cornell.edu/consultant/consult.asp), ez azonban nem 

foglalkozik hüllőkkel és alacsonyabb rendűekkel. A többi állatcsoport (madarak, 

macskafélék, kutyafélék, kérődzők) tekintetében kiváló támasza lehet a diagnosztikus 

munkának. 

- A halas ismeretek gazdag forrása a Fish Base (http://www.fishbase.org/search.php). 

- A Wildlife Disease Information (http://wildlifedisease.nbii.gov/) honlap a 

vadállatokat érintő betegségekről szóló információt gyűjti össze: betegségleírások, 

hírek, válogatott internetforrások stb. gazdag tárháza. A fertőző állatbetegségekről 

természetesen az OIE (World Organisation for Animal Health) 

(http://www.oie.int/eng/en_index.htm) is tájékoztat. 

- A Whole Wildlife Toxicology Catalog (http://www.pwrc.usgs.gov/wwtc/) olyan 

portál, amely a vadon élő állatokat fenyegető mérgezésekkel kapcsolatos harmincnál 

több adatbázist, információforrást gyűjti egy csokorba. 

- Használhatóak a Greenfo adatbázisok, például veszélyeztetett fajok 

(http://www.greenfo.hu/adatbazisok/fajok.php), szakdolgozatok teljes szövege 

(http://www.greenfo.hu/adatbazisok/szakdolgozatok_item.php?szd=4). 

 

A tudományos igényű keresőgépek közül: 

- Gyors segítséget nyújthat az Intute (korábban VetGate) webkatalógus állatorvosi 

metszete (http://www.intute.ac.uk/healthandlifesciences/veterinary/) amely értékelt, 

kulcsszavakkal ellátott szakmai honlapokat tesz kereshetővé. Ha nincs találat, további 

„mélyfúrást” végez a „harvester results” funkcióval. 

- Több esetben segíthet a Biology Browser (http://www.biologybrowser.org/), a 

biológiai kutatói források gyűjteménye, például taxonómiai problémák megoldásában 

(Index to Organism names (http://www.organismnames.com/). 

- Ugyancsak szakmai szűrésen esnek át a Scirus-szal (http://www.scirus.com/), az 

Elsevier kiadó keresőgépével fellelhető honlapok és cikkek. Az „Advanced search” 

funkcióban többféleképpen pontosíthatjuk a találatokat (pl. hol szerepeljen a 

keresőszó, milyen időszak, milyen forrásai legyenek a találatok között stb.), majd a 

listát áttekintve egy-egy kattintással szűkíthetünk. 
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Adott esetben nagyon hasznosak lehetnek különböző oktatási célú oldalak, honlapok. 

Példaként néhány: 

- Avian & Exotic Animal Endoscopy 

(http://www.vet.uga.edu/mis/exotics/index.php), 

- Hematology Atlas, Cornell University, College of Veterinary Medicine  

(http://www.diaglab.vet.cornell.edu/clinpath/modules/heme1/intro.htm), 

- University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine's CAL (számítógéppel 

támogatott tanulás) programja (http://cal.vet.upenn.edu/) a sertésembriótól az 

egzotikus fajok radiológiájáig számos témát dolgoz fel. 

Elmélyült kutatás 

A megbízható, lektorált információk forrásai elsősorban a nyomtatott közlemények, amelyek 

után szakirodalmi adatbázisokban kell kutatnunk. Egy-egy szakkérdés teljes körű 

feldolgozásához nem könnyű megválasztani a megfelelő adatbázist és keresési módszert. 

Érdemes némi időt szánni  

- annak ellenőrzésére, hogy a legfontosabb folyóiratok, könyvek, konferencia-

kiadványok stb. feldolgozásra kerülnek-e, illetve 

- megismerkedni az adatbázis keresési szabályaival (a keresőablak közelében 

elhelyezett segítő oldalak igénybevételével). 

 

Az állatkerti és vadállatok vonatkozásában, ezen belül a hüllők és alacsonyabb rendű állatok 

gyógyításában több, egymást kiegészítő szakirodalmi adatbázis jöhet szóba, amelyek teljes 

listája megtalálható a könyvtár honlapján az adatbázisok 

(http://konyvtar.univet.hu/database/szakdbuj.php) menüben. Néhány példa: 

- A könyvtár katalógusa (http://193.6.204.110/monguz2/index.jsp) nemcsak az 

állományban megtalálható könyveket, hanem a magyar állatorvosok cikkeit is 

tartalmazza húsz évre visszamenőleg. 

- A hazai Matarka (http://www.matarka.hu) adatbázis teljes körűen és a kezdetektől 

tartalmazza a magyar kiadású állattani folyóiratok tartalomjegyzékeit, a teljes 

szöveges kapcsolatokkal (ha létezik ilyen). A Magyar Állatorvosok Lapjának 

feldolgozása folyamatban van. 

- A kisállatpraxisban jó eredménnyel használható szabad hozzáférésű PubMed 

(http://www.pubmed.gov) – lévén alapvetően humán adatbázis – nem fogja biztosítani 

az irodalom teljes áttekintését. Ha azonban sikerült jó, viszonylag gazdag találati listát 

eredményező keresést kidolgoznunk, kérhetünk erről folyamatosan frissülő 

témafigyelést, szintén az RSS technika felhasználásával. Amíg egy adott problémakör 

érdeklődésünk homlokterében áll, ezt is felvehetjük a napi megnézendők közé. 

Szerencsés esetben zölddel jelölt teljes szövegeket is találhatunk. 

- A Scholar Google (http://scholar.google.com) kimondottan cikk-kereső szolgáltatás. 

Érdemes a haladó keresést választani, amelyben beállítható, hogy szerzői névre, 

címszóra vagy a szövegben, mely folyóiratban, milyen szakterületen stb. kívánunk 

találatokat elérni. Az egyes cikkek mellett megjelenő 2, 3, 4 stb. formátum a teljes 

szöveg ígéretét hordozza magában, és azt is leolvashatjuk, hány hivatkozás történt a 

közleményre (a Scholar szerint). 
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- Végül a könyvtárban szabadon hozzáférhető, előfizetést igénylő adatbázisokra kell 

felhívnunk a figyelmet. Ezekből – a másolatokhoz hasonlóan – keresés kérhető a 

pontosan megadott témában. 

- Az állatorvosi szakterület legjobb adatbázisa a CAB Abstracts, illetve az ebből 

generált és további szolgáltatásokat kínáló VetMed Resource 

(http://www.cababstractsplus.org/veterinarymedicine/). Ezek az adatbázisok a 

lehető teljességgel lefedik a nemzetközi állatorvosi szakirodalmat (közöttük a 

hazai folyóiratokat) 1910-től napjainkig. Szakszerű kulcsszavazással elérik, hogy a 

keresést pontosan végezhetjük a bennünket érdeklő problémára, és fejlett 

keresőrendszerével rugalmasan tudja követni érdeklődésünket. További előny, 

hogy a folyóiratcikkek közül az előfizetettekhez, és az összes konferencia-

anyaghoz és számos más nehezen hozzáférhető dokumentumhoz azonnali 

hozzáférést biztosító linkek vezetnek. A VetMed Resource még számos további 

szolgáltatást biztosít: hírek, keresés gyógyszer-adatbázisokban, állattenyésztési 

kompendium stb. 

- A Zoological Record a világ állattani szakirodalmát dolgozza fel számunkra 

2000-től hozzáférhetően. Kimondottan állatorvosi cikk kevesebb van benne, de 

bőséggel található a vadállatok egészségügyi problémáival, környezeti 

veszélyeztetettségével stb. kapcsolatos téma. 

- A Biological Abstracts kiváló élettudományi adatbázisa sajnos csak egy lezárt 

időszakot fed, de interdiszciplináris kérdésekben a Web of Science-szel együtt 

hasznosan egészítheti ki a keresést. 

Önképzés 

A SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár fontos küldetése, hogy az egyetemtől távol dolgozó 

állatorvosok információszerzését támogassa weboldalával és munkatársainak távoli elérését 

(e-mail, msn, skype, telefon) biztosítva. Az említett források mindegyikét megtalálhatják 

honlapunk valamely fejezetében (Elektronikus források, Rendezvények, Adatbázisok, 

Oktatás, Történelem, Bemutatók, SzakMa-i linkgyűjtemények). Az „oktatás” alatt 

folyamatosan bővítjük a Keresősulit (http://konyvtar.univet.hu/oktat/suli.php), amelyben 

tömör formában nyújtunk segítséget a különböző adatbázisok kereséséhez vagy az olyan 

technikai problémákhoz, mint egy RSS hírcsatorna telepítése a böngészőbe.  

A jelen előadás is megjelenik a könyvtár/rendezvények oldalon, illetve az említett 

internetforrásokra közvetlen átlépést biztosító linkgyűjteményben is, ahonnét letölthetik a 

speciálisan az Önök számára összeállított, javasolt böngésző-kezdőlapot is, és megtudhatják, 

honnét szerezhetik a legtöbb információt az Oxyuris-ra vonatkozóan.  

Viszont látásra a http://konyvtar.univet.hu/ugro/links/zoovet.htm oldalon! 
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HÜLLŐTARTÁS MAGYARORSZÁGON 

Kőrösi Levente 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

korosil@mail.kvvm.hu 

KEEPING OF REPTILES IN HUNGARY 
The international trade in CITES-listed live reptiles generates an approximately 50 million EUR income annually in terms of 
import value. The EU is the largest importer, it imported almost 2,2 million specimens between 2000 and 2006. 
Keeping of and trade in reptiles in Hungary are regulated by international, community as well as national legislation. CITES 
regulates the international trade in almost 500 species. The introduction to, (re-)export from and internal trade within the EU 
of this species are regulated by the EC Wildlife Trade Regulations. Additionally to this, national legislation for the 
implementation of CITES requires obligatory registration of all specimens of EU Annex A-listed species and all live tortoises. 
All registered reptiles have to be individually marked and covered by certificates. Currently there are almost 1100 registered 
reptile keeper in Hungary. 
Regrettably, despite the increasing availability of captive bred specimens, reptiles are often traded and kept illegally. 

 

A hüllők hobbiállat tartás céljára történő befogása és kereskedelme becslések szerint mintegy 

50 millió euró bevételt jelent évente a világpiacon. A hüllőbőrök kereskedelméből származó 

bevétel ugyanakkor ennek tízszerese. Az Európai Unió az élő hüllők importja tekintetében a 

világon az első helyen áll. 2000-2006 között mintegy 2,2 millió élő hüllőt importáltak a 

Közösségbe, ami éves szinten 7 millió euró értékű forgalmat jelent. A legnagyobb exportálók 

El Salvador, Togo és Ghána voltak. Fontos kiemelni, hogy a felmérések kizárólag a CITES 

hatálya alá tartozó fajokra vonatkoznak. Ez mindössze 500 fajt jelent a tudomány által 

jelenleg ismert 8134 hüllőfajból, ezért a hüllők globális kereskedelmének mértéke igen 

nehezen határozható meg. 

Magyarországon a hüllők széleskörű tartása a 90-es évek közepén, második felében 

alakult ki. Ha visszaemlékezünk arra, hogy a rendszerváltozás előtt milyen fajok voltak 

elérhetők az állatkereskedésekben, azt tapasztaljuk, hogy a vörösfülű ékszerteknősön és egy-

két gyakoribb gyík-, illetve kígyófajon kívül akkoriban nemigen lehetett hozzájutni máshoz. 

Ezzel szemben a 90-es években egyre több fajt hoztak be Magyarországra, több kereskedő is 

elkezdett foglalkozni az élőhelyről történő importtal, és kizárólag hüllőkre szakosodott 

szakkereskedések nyíltak, elérhetővé téve az érdeklődők számára ezen állatok viszonylag 

széles skáláját. Ezzel egyidejűleg ugyanakkor sokan külföldi gyűjtő-, illetve vásárló utakat is 

szerveztek, és megpróbálták ilyen módon „gazdagítani” gyűjteményüket. A 90-es évek egyik 

kedvelt célpontja volt például Egyiptom, ahonnan ritka és veszélyeztetett hüllőfajok 

(egyiptomi teknős, sivatagi varánusz, tüskésfarkú gyíkok, kaméleonok stb.) kerültek be 

Magyarországra illegálisan. 

A hüllők tartását nemzetközi, európai uniós és hazai jogszabályok egyaránt 

szabályozzák. A nemzetközi keretet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 

nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) határozza meg. Függelékein szerepel 

valamennyi szárazföldi teknős-, krokodil-, varánusz- és óriáskígyófaj, valamint számos más 

hüllő, így a legtöbb kaméleon, valamennyi tüskésfarkú gyík, a zöld leguán és néhány 

mérgeskígyó is. Ezek behozatalát, kivitelét, kereskedelmét az Európai Unióban rendeletek (a 

Tanács 338/97/EK rendelete és végrehajtási rendeletei) szabályozzák, melyek alapján a 

behozatalhoz és kivitelhez előzetesen kiadott CITES engedélyekre van szükség. A 

Közösségen belüli kereskedelemre pedig kizárólag akkor van lehetőség, ha megfelelő 

dokumentummal hitelt érdemlően bizonyítják az állat jogszerű eredetét, azaz behozatalát vagy 

valamely tagállamban történt szaporítását. 



 

Egyes hüllők élő példányainak vonatkozásában a Közösségi rendeletek behozatali 

tilalmat rendeltek el. Ennek oka, hogy ezek a tagállamok őshonos élővilágára nézve ökológiai 

veszélyt jelenthetnek. Jelenleg ilyen tilalom vonatkozik a vörösfülű ékszerteknős és a díszes 

ékszerteknős behozatalára. 

A fentieken túl a közösségi rendelet legszigorúbban védett fajokat felsoroló ún. A 

mellékletébe tartozó fajokra és valamennyi szárazföldi teknősre bejelentési kötelezettséget ír 

elő a jogszabály (292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet). A bejelentett példányokról a 

zöldhatóságok nyilvántartást vezetnek, és a nyilvántartásba vett állatokhoz származási 

dokumentumot adnak ki. Ennek feltétele a jogszerű megszerzés igazolása és az egyedi jelölés 

megléte. Származási dokumentumok nélkül a bejelentés-köteles fajok példányai nem 

tarthatók. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. tv.) 

rendelkezései alapján a Magyarországon előforduló valamennyi hüllőfaj, valamint az Európai 

Unióhoz való csatlakozásunk miatt az Élőhelyvédelmi Irányelv hatálya alá tartozó európai 

hüllőfajok védelem alatt állnak, tartásukra kizárólag természetvédelmi érdekből lehet 

engedélyt adni. Így hobbiállatként történő tartásukra nincs lehetőség. 

A természetvédelmi szabályozáson túlmenően a hazai jogszabály (8/1999. (VIII. 13.) 

KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet) bizonyos hüllőfajokat (krokodilfélék, mérges 

kígyók, egyes óriáskígyók stb.) veszélyes állatnak minősít, és hatósági engedélyekhez köti 

ezek tartását. A rendelet ugyanakkor meghatározza azokat a minimális tartási és biztonsági 

feltételeket is, amelyeket a tartónak biztosítania kell. Az engedély megadásának további 

feltétele a megfelelő végzettség vagy képesítés igazolása, illetve a tartás helye szerinti 

ingatlan szomszédainak beleegyezése is. 

A hazai kereskedésekben, tenyésztőknél számos olyan hüllőfaj kapható, amelyekre nem 

vonatkoznak a fenti előírások, ezek engedély nélkül megvásárolhatók, tarthatók. Ezeket bárki 

megvásárolhatja, és sajnos gyakran olyan tartóhoz kerülnek, aki az állatok alapvető 

igényeivel, a tartásukhoz szükséges feltételekkel abszolút nincsen tisztában. Ehhez hozzájárul 

az is, hogy a kereskedésekben – tisztelet a kivételnek – nem kap megfelelő tájékoztatást az 

eladótól (sokszor még arról sem, hogy a tartás engedélyköteles). Ezen esetek eredményeként 

az állatok szenvednek, majd elpusztulnak, de az is előfordul, hogy gazdájuk egyszerűen 

szabadon engedi őket. E kérdéskör szabályozása, a minimális tartási feltételek meghatározása 

és a tájékoztatási kötelezettség kimondása mindenképpen indokolt. Az ezzel kapcsolatos 

jogszabály tervezet már elkészült, és a közigazgatási egyeztetés fázisában van. 

Az országos CITES nyilvántartás adatai alapján ma Magyarországon közel 1100-an 

tartanak bejelentési kötelezettség alá tartozó hüllőket. Ezek döntő többsége szárazföldi teknős, 

elsősorban görög, mór és szegélyes teknős. E fajokat viszonylag sokan és nagy számban 

tenyésztik, hiszen hazánk klimatikus viszonyai még lehetővé teszik a teknősök szabadtéri 

tartását és szaporítását. Az észak-európai országokban erre már nincsen lehetőség. A 

fogságban való viszonylag könnyű szaporíthatóságuk ellenére az élő állatok közül e 

teknősöket csempészik leggyakrabban. A csempészett példányok célja nem feltétlenül 

Magyarország, hanem más EU tagállamok, elsősorban Csehország, Németország és 

Hollandia. Begyűjtésük pontos helye a legtöbb esetben ismeretlen, sőt néha még a származási 

ország sem ismert. A lefoglalási adatok szerint a szállítmányok legtöbbször Macedóniából és 

Szerbiából érkeznek. Évente több száz illegálisan befogott és csempészett állat kerül 

lefoglalásra déli határainkon. Több alkalommal előfordult, hogy egy szállítmányban ezernél is 

több példányt foglaltak le a vámosok. Az utóbbi években a fent említett három teknősfaj 

mellett ritka és veszélyeztetett trópusi teknősök is megjelentek az illegális kereskedelemben.  

Az óriáskígyók szintén népszerű csoport a terraristák körében. Ezek többsége azonban 

már szaporításból származik, és csempészésük is sokkal kevésbé gyakori, mint a teknősök 

esetében. Egyes fajaik azonban veszélyes állatnak minősülnek, és a fent leírtak szerint 

tartásuk külön engedélyhez kötött. 



 

A mérgeskígyók és krokodilfélék tartása Magyarországon valóban az illegalitás határán 

mozog. Gyakorlatilag egy-két kivételtől eltekintve a hatóságok nem adtak ki a tartásukhoz 

szükséges veszélyes állat-tartási engedélyeket, holott az elszökött állatok időnkénti 

megkerüléséből, hirdetésekből valószínűsíthető, hogy nagy számban tartanak ilyen fajokat. A 

végrehajtást nehezíti, hogy a kígyók többsége nem áll nemzetközi vagy hazai védelem alatt, 

ezért az engedélyezéssel és ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköröket a települések jegyzői 

gyakorolják, akik azon túl, hogy számos egyéb hatósági feladatuk van, nem rendelkeznek a 

szükséges biológiai ismeretekkel. 
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EXPRESSION OF MARKERS ON OVARIUM IN FERRET (MUSTELA PUTORIUS FURO) 
Adrenal gland disease complex (FADC) occurs frequently in domestic pet ferret (Mustella putorius furo). In the embryonic 
development the steroidogenic cells of the ovarium and the adrenal gland arise from the same urogenital ridge. The reason 
of FADC should be the prolonged artifical light and the increased sensitivity of the adrenal gland to LH and FSH.  Aim of the 
study to determine the same hormonereceptor expression on ovarium and adrenal gland. In the first part of the study is the 
staining of the ovarium cells for different markers by use of immunohistochemistry by En Vision method. 

 

A vadászgörény (Mustella putorius furo) szezonálisan poliösztruszos állat, amely a háziasítás 

során egyre jobban alkalmazkodik a mesterséges megvilágításhoz, ezért kezdi elveszíteni ivari 

ciklusának szezonális jellegét. A mellékvesekéreg-daganat kialakulásának növekvő 

gyakorisága is részben a hosszabb megvilágításra, részben a mellékvesekéreg fokozott LH-, 

FSH-érzékenységére vezethető vissza. A mellékvesekéreg élettani körülmények között is 

tartalmaz olyan differenciálatlan sejteket, melyek LH hatásra szexuálszteroidokat termelnek. 

A mellékvese azonban jóval kevesebb nemi hormont termel, mint az ivarmirigyek. Az 

ivarszervek és a mellékvesekéreg szteroidtermelő sejtjei egyaránt az urogenitális lécből 

fejlődnek. A betegség kialakulásában kulcsszerepe van az LH hatásnak és az LH megkötésére 

képes receptorok számának. A szoros fejlődéstani kapcsolat miatt, célunk a mellékvese és a 

petefészek immunhisztokémiai vizsgálatával a policisztás petefészek és a mellékvesék azonos 

hormonreceptor expressziójának és prekancerózus metapláziájának megállapítása. A kísérlet 

első részében a petefészkek immunhisztokémiai vizsgálatát végeztük el. 

Az eltávolított petefészkeket 5-8%-os pufferolt formaldehid oldatban fixáltuk, majd 

dehidráció után paraffinba ágyaztuk. A blokkokból 4 μm vastag metszetek készültek, melyeket 

hematoxilin-eosinnal megfestettünk. A metszetek immunhisztokémiai vizsgálata EnVision 

módszerrel, primer egér antitest felhasználásával történt. A progeszteron antitest kutya szérum 

progeszteron meghatározáshoz készült, kvantitatív ELISA módszerhez. Az immunhisztokémiai 

vizsgálat során az antitestet 1:300 hígításban használtuk, korábban már leírt módon. A vimentin 

(Clone: V9) és pan Cytokeratin antitest (Clone: AE1/AE3) reagensek a DakoCytomation 

(Glostrup, Denmark) termékei. Az ösztrogén-receptor  antigén (Rabbit polyclonal to Estrogen) 

és a Caspase-3 (rabbit polyclonal) az Abcam (Cambridge, UK) termékei. 

Az ösztrogén-receptor  az ivarzó görény esetében a tüszőkben és a petesejtekben erős 

pozitív reakciót adott. A progeszteron pedig a sárgatestben ad pozitív reakciót. Sárgatest 

maradványt eddig egyetlen esetben találtunk, egy 4 hónapja tüzelő görényben, ahol a 

progeszteron a sárgatest theca lutein sejtek citoplazmájában adott pozitív reakciót. A caspase, ami 

egy apoptozist jelző marker, pedig kifejezett pozitivitást ad a petesejtben és a sárgatest theca 

lutein sejtek citoplazmájában görényben. Kutyán végzett kísérletek alapján azt várjuk, hogy a 

cytokeratin elsősorban a petefészek felszínén, ciklus stádiumtól függetlenül jelenik meg, a 

vimentin pedig anösztrusz végén mutat fokozódást. 

A kísérlet második felében a mellékvesék immunhisztokémai vizsgálatát fogjuk elvégezni. 
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LASER ASSISTED TREATMENT AND FILLING OF EXPOSED PULP CAVITY IN A FOUR-YEAR 
OLD AFRICAN ELEPHANT BULL (LOXODONTA AFRICANA) IN SOSTO ZOO, HUNGARY 
The authors used a novel approach for the management of exposed pulp cavity in an African elephant (Loxodonta africana). 
Due to laser assisted treatment the disinfection of the pulp cavity and the haemostasis could be processed at one step, 
reducing the time of the intervention significantly. The laser light acts as immediate local pain killer, thus the risk of 
anaesthesia could be eliminated, and the whole procedure could be included in the usual daily protected contact training.  

 

2008. augusztus 30-án a Nyíregyházi Állatparkban a 19 éves anyjával és tavaly 

szeptemberben született testvérével együtt tartott, 4 éves elefánt bika 26 centiméteres, 

töredezett bal oldali agyarának végéből kb. 4 cm-t vágtunk le preventív célból, hogy a kilenc 

éves, féltestvér bátyjával való összeszoktatása során esetleg fellépő, súlyosabb törést 

megelőzzük. 

Az agyarcsúcs levágása során a pulpa csatorna vége kb. 21 miliméteres mélységben 

megnyílt. A pulpa csatorna 2×5 miliméter átmérőjű nyílását a fűrészelés során keletkező 

csontpor elfedte, vérzés és fájdalom nem volt tapasztalható. A beavatkozást követő hetedik 

napon, 24 órás éheztetés után a pulpaüreg feltárását, fertőtlenítését és betömését célzó 

fogászati beavatkozást készítettünk elő, ideális körülményeket teremtve egy, a szokásos, napi 

protected contact trainingbe illesztett rövid, maximum 20-30 perces kezeléshez. Ugyanakkor 

megtettük a szükséges lépéseket a korábbi irodalmi adatok alapján várhatóan elkerülhetetlen 

aneszteziológia szakszerű kivitelezéséhez. 

A fogászati beavatkozást összehangolt csapatmunkában végeztük, amelynek során az 

állatgondozók az elefántcsapat mind a négy tagját egy időben foglalkoztatták, a lehető 

legnagyobb nyugalmat biztosítva ezáltal a fiatal bika számára. 

A pulpaüreg feltárása során egy, az állatorvosi fogászatban újszerű eljárást 

alkalmaztunk. Az Európában elefánt fogászatban most először igénybe vett sebészeti lézer 

(Biolitec, Diode Laser; hullámhossza 980 nm, teljesítménye max. 15W) a pulpacsatorna 

fertőtlenítését és a vérzéscsillapítást egy fázisban lehetővé tette, és a korábbi leírások szerint 

igen körülményes és hosszú munkafolyamatok idejét jelentősen csökkentette. A lézer 

ugyanakkor azonnali fájdalomcsillapító hatással is rendelkezik, és serkenti a szöveti 

regenerációt. 

A vérzés tökéletes csillapítását követően a kiszárított pulpacsatornát az élő pulpaüreg 

felé alábéleltük (Calcicur, Voco, Germany, azonnal kész kalcium-hidroxid paszta), és 

zárótöméssel fedtük le (GC Fuji IX GP, Tokyo, Japan, Radiopaque Glass ionomer restorative 

cement). 

Az állatot két hetes időközzel ismételten vakcináztuk tetanusz ellen, mert korábban 

immunizálásban nem részesült. 



 

Tekintettel a sérülés és a kezelés között eltelt rövid időtartamra, a feltárás során 

tapasztalt friss, mélyre hatoló fertőzés jeleit nem mutató pulpaüregre, és a lézeres fogászati 

beavatkozások kapcsán szerzett eddigi kedvező tapasztalatokra, az állatot antibiotikum 

terápiában nem részesítettük. Felkészültünk azonban egy folyamatos RTG kontrollra, amely 

biztosította a lezárt pulpa üregben végbemenő esetleges gyulladásos folyamatok időben 

történő felismerését. 

A röntgenvizsgálatokat az első három alkalommal hetente ismételtük, majd egy hónapos 

időközzel folytatjuk legalább a pótló dentin megjelenéséig. A felvételekből kiderült, hogy a 

tömés egy hónap alatt megőrizte stabilitását, körülötte csontreszorpció, gyulladásos folyamat 

nem kezdődött el. A harmadik héten a zárótömés felszínén keletkezett, mintegy egy 

milliméter mély szilánkos hiányokat kijavítottuk, és a metszéslapon a pulpaüreg felől 

vertikálisan kiinduló mintegy egy centiméter hosszú, egy miliméter mély hasadást is 

betömtük. 

Az állat fájdalom, illetve a sérülést követő kezeléssel összefüggő izgalom jeleit nem 

mutatta. Az alkalmazott minimál invazív módszer segítségével sikerült lerövidítenünk és 

egyszerűsítenünk egy, a korábbi technikákkal nagy kockázatot jelentő beavatkozás 

kulcsfontosságú, kezdő lépéseit. Így az állatra nézve jelentős kockázattal járó altatást 

kihagyhattuk, és számos stresszfaktort elimináltunk, elérve azt, hogy a fiatal bika az eddig 

négy héten át tartó folyamatos kontroll alatt egyre fokozódó mértékben végig kooperatív 

maradt. 

 

 
1. ábra A pulpaüreg lézeres kezelése a feltárás utolsó fázisában 

 



 

 
2. ábra Jonatán, a négy éves afrikai elefánt bika a Nyíregyházi Állatparkban 
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SCREENING REPTILIAN SAMPLES FOR ADENOVIRUSES 
Adenoviruses are very common infecting agents in vertebrate animals, and are hypothesized to have a long co-evolutionary 
history with their hosts. The family Adenoviridae is divided into four accepted and one proposed genera. Two of them 
correspond to the viruses of mammals, and birds, respectively, whereas the pending genus is for adenoviruses of fish. The 
host origin of the two remaining genera is more ambiguous. The genus Atadenovirus supposedly represents the adenovirus 
lineage that has co-evolved with reptiles. To prove this hypothesis, samples of dead snakes, lizards as well as frogs have 
been examined by a nested PCR for the presence of adenoviruses. Eight out of 66 samples were found positive. The 
sequence of the PCR products was used in phylogenetic calculations, and phylogenetic tree reconstructions were made. The 
results seem to support the reptilian origin of atadenoviruses. 

 

Adenovírusok szinte minden gerinces fajban megtalálhatók (Benkő et al., 2000). Az 

Adenoviridae család tagjainak kimutatása a molekuláris módszerek elterjedése előtt csupán 

szerológiai és elektronmikroszkópos vizsgálatokra korlátozódott. A modern diagnosztikai 

módszerek fejlődésével mára lehetővé vált a fertőzöttség kimutatása közvetlenül az állatok 

mintáiból, azonban ezek a vizsgálatok eleinte csak emberre és gazdasági haszonállatokra 

korlátozódtak. A kutatás kiterjesztésével a többi gerinces osztályról is kiderült, hogy 

valójában mindegyikükben, így a hüllőkben is előfordulnak adenovírusok. Az egyes 

adenovírus típusok általában szűk gazdaspektrummal rendelkeznek, vagyis minden fajnak 

lehet saját adenovírusa, ez teszi őket alkalmassá koevolúciós vizsgálatokra (Benkő és 

Harrach, 2003). Az Adenoviridae családot jelenleg négy elfogadott és egy javasolt 

nemzetségre osztják fel. Ezek közül az Atadenovirus nemzetség képviseli az adenovírusok 

hüllőkkel együttfejlődött leszármazási vonalát, noha az első atadenovírusokat kérődzőkben és 

madarakban mutatták ki. A filogenetikai számítások szerint ezek a különböző gazdából 

származó vírusok monofiletikus, ősibb csoportot alkottak, így merült fel a korábban levált 

gerinces osztályok – így a hüllők és kétéltűek – vizsgálatának szükségessége. Egy kígyóból 

származó izolátumról teljes genomjának analízise és a filogenetikai számítások bizonyították, 

hogy az atadenovírusok közé tartozik (Farkas et al., 2008). Ezen felül több gyík és kígyó 

vírusának PCR-es vizsgálata is azt mutatta, hogy e genus tagjai (Wellehan et al., 2004). 

Kutatásaink elsődleges célja az volt, hogy újabb bizonyítékokat tárjunk föl az atadenovírusok 

hüllő eredetével kapcsolatban, valamint kimutassunk adenovírusos fertőzöttséget kétéltűekben 

is, melyekből eddig csupán egyetlen béka-adenovírus ismert. 

Anyag és módszer 

Összesen 66 állat mintáját vizsgáltuk, ebből 34 volt hüllő és 32 kétéltű. A hüllők között voltak 

teknősök, gyíkok és kígyók, a kétéltű minták mindegyike farkatlan kétéltű volt. A minták 

zömét állatkereskedésben elhullott állatok alkották. Ezek belső szerveiből kivont DNS 

szűrését végeztük el kétkörös (nested) PCR használatával (Wellehan et al. 2004). A PCR a 

vírus DNS-polimeráz génjének kb. 300 bázispár (bp) hosszú szakaszát erősíti fel, és eddig 

mindegyik adenovírus nemzetség esetén működött. A pozitív mintákból felerősített DNS-

szakaszok nukleotid sorrendjét meghatároztuk, és a kódolt fehérjékkel végzett filogenetikai 



 

számítások során törzsfa-rekonstrukciókat végeztünk. Az azonos gazdafajból származó 

mintákat nukleinsav szinten is összehasonlítottuk a vírus gazdafajon belüli variabilitásának 

vizsgálata céljából. 

Eredmények 

A 66 mintából 8 bizonyult pozitívnak a PCR-es vizsgálatok során. Ezek között volt mindkét 

vizsgált szakállas agáma (Pogona vitticeps), egy gabonasikló (Elaphe guttata), egy 

patkánysikló (Elaphe obsoleta), egy fehértorkú varánusz (Varanus albigularis) és egy pusztai 

varánusz (Varanus exanthematicus), valamint 2 nyílméreg béka (Dendrobates auratus és 

Phillobates vittatus). A szakállas agáma adenovírusa azonosnak bizonyult a korábban már az 

Egyesült Államokban (Wellehan et al., 2004), Németországban (Papp et al., 2008), és 

Ausztriában (Kuebber-Heiss et al., 2005) kimutatott szakállas agáma adenovírussal, ám 

nukleotid szinten egyedül az Egyesült Államokban legelső alkalommal kimutatott adenovírus 

szekvenciával egyezett meg (Wellehan et al., 2004). A gabonasiklóban és patkánysiklóban 

kimutatott adenovírusok szekvenciája teljes egyezést mutatott nemcsak egymással, hanem a 

végig meghatározott genomszekvenciájú gabonasikló-adenovírussal is (Farkas et al., 2008). 

Ugyanezt az adenovírus-szekvenciát korábban vörösfarkú boából (Boa constrictor) is 

kimutatták Németországban. Eddig le nem írt szekvenciát sikerült kinyerni a fehértorkú 

varánuszból, mely vírus filogenetikai helye alapján egy smaragd varánuszból kimutatott 

adenovírussal (Papp et al., 2008) együtt az eddig ismert legősibb atadenovírusnak tűnik. A 

törzsfa-rekonstrukciókon a vizsgálatunk során kimutatott összes vírus az atadenovírusok 

csoportjába került, megerősítve azok hüllő eredetét. Jelenleg a pusztai varánuszból kimutatott 

adenovírus megerősítő vizsgálatai folynak. Az eddig meghatározott polimeráz gén 

szekvenciák mind kiegyensúlyozott G+C aránnyal bírtak, hasonlóan az eddig kimutatott 

hüllő-adenovírusokéhoz (Wellehan et al., 2004). A kétéltűek közül két különböző fajú 

nyílméreg béka (Dendrobates auratus, Phillobates vittatus) bizonyult pozitívnak, de a pusztai 

varánusz-adenovírushoz hasonlóan még megerősítő vizsgálatok szükségesek. 

Megvitatás 

Eredményeink amellett, hogy jelentősen hozzájárulnak a hüllőkben és kétéltűekben kimutatott 

adenovírusok számának gyarapításához, árulkodnak az állatkereskedésekben kapható hüllők 

és kétéltűek adenovírus-fertőzöttségének mértékéről is. A hüllőkben tapasztalt fertőzöttségi 

arány (17,64%) jóval magasabb, mint amit más gerinces osztályokban tapasztaltunk. Ebből is 

kiemelkedik a szakállas agámák magas fertőzöttsége, és feltevéseink szerint a vírus minden 

tenyészetben előfordul. Ennek jelentőségét az Egyesült Államokban vizsgálják, ahol 

törekvések vannak adenovírus-mentes állományok kialakítására és fenntartására. A vírus által 

okozott klinikai tünetek nem túl jellegzetesek, de a tenyésztőknek nagy veszteségeket 

jelenthet. A hüllőkkel ellentétben a kétéltűek fertőzöttsége alacsonynak mondható, 

vizsgálatainkat megelőzően is csupán egyetlen békafajból (Rana pipiens) tudtak adenovírust 

izolálni. Ez az első alkalom, hogy sikerült tudomást szerezni nyílméreg békák adenovírusos 

fertőzöttségére vonatkozóan, akárcsak a fehértorkú varánuszéra is. Az először kérődzőkben és 

madarakban talált atadenovírusok nevüket A+T gazdag DNS-ük miatt kapták. E vírusok 

gyakran betegséget is okoznak, így jól ismert például a tyúkok tojáshozam-csökkenés 

szindrómája (EDS). A hüllőkben kimutatott adenovírus szekvenciák nukleotid összetétele 

viszont nem mutatott magas A+T arányt. A törzsfa-rekonstrukció és nukleotid tartalom 

kiegyensúlyozott volta egyaránt alátámasztja az atadenovírusok hüllő eredetét. A nemzetség 

történetében a hüllőkkel való közös evolúció óta valószínűleg legalább kétszer fordult elő 

gazdaválás, egyszer a madarak Passeriformes rendjében, egyszer pedig a kérődzőkben alakult 

ki atadenovírus-fertőzöttség. Ezt a lehetőséget a törzsfa-rekonstrukció szintén alátámasztja. A 

300 bp hosszú DNS-polimeráz gén szekvenciák tehát alkalmasak az adenovírusok elsődleges 

nemzetség szintű filogenetikai vizsgálatára, ám a pontosabb rokonsági viszonyokra vonatkozó 



 

következtetések levonásához hosszabb fragmentumokra volna szükség, melyek PCR-es 

felerősítését tervezzük. (Támogatás: NKTH-OTKA K67781) 
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