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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A tizenhármast sokan szerencsétlen számnak tartják. De ha arról van szó, hogy tizenharmadik
alkalommal kerül sor a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társaságának éves szakmai
konferenciájára, akkor pont nem szerencsétlenségről, hanem valami igazán örvendetes
dologról van szó. Hiszen ha gyorsan változó világunkban egy szakmai esemény tizenhárom
éven át évről évre sikeresen megrendezésre kerül, akkor ott joggal beszélhetünk
hagyományról. Számunkra, a Fővárosi Állat- és Növénykert számára ez fontos tradíció és
nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy szinte kezdettől fogva a mi intézményünk adhatott
helyet ennek a fontos szakmai rendezvénynek.
Az állatkerti gyűjtemények fenntartásán belül az állatállomány egészségvédelme
kiemelkedő fontosságú terület. Hiszen nemcsak szakmai érdekünk, hogy egészséges, életerős
állataink legyenek, hanem állatbarátként is fontos ez számunkra. Tudjuk azonban, hogy az
állatkerti, illetve vadállatokkal foglalkozó állatorvosoknak igazán nincs könnyű dolguk.
Sokféle, igen gyakran egészen eltérő élettani sajátossággal bíró állat, fajonként csekély
esetszám, a házi kedvencekhez képest sokkal kevésbé együttműködő páciensek. Ilyen
körülmények között a személyes szakmai tapasztalatok mellett minden állatorvos számára
felértékelődik annak jelentősége, hogy más kollégák tapasztalatait is megismerhesse. Az ilyen
szakmai rendezvények éppen erre teremtenek kitűnő lehetőséget.
A konferencia visszatérő, rendszeres résztvevői jól tudhatják, hogy az előadások
minden évben egy-egy kiemelt témakör köré szerveződnek. 2014-ben a bőr, az idegrendszer,
az endokrin rendszer, illetve a mozgásszervek megbetegedései adják a szakmai eszmecsere fő
témáját. Mindjárt az első előadások egyike a kétéltűeket fenyegető, rajzóspórás gombákra
visszavezethető megbetegedéseivel foglalkozik, amelyről sokat beszéltünk a 2007/2008-as
évadban, az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége, az EAZA által életre hívott
kétéltűvédelmi kampány, valamint a „Béka Éve” kapcsán is. Ez az előadás is jó példa arra,
hogy az állatkerti és vadállatorvosok erőfeszítései milyen fontos, önmagukon túlmutató,
széleskörű természetvédelmi jelentőséggel bíró kérdésekre is kiterjednek.
Az elmúlt évek hasonló szakmai eszmecseréi mind magas színvonalú, a résztvevőknek
sok új, hasznos ismerettel szolgáló rendezvények voltak. Mindez sok tényezőnek köszönhető,
ám ezek között helyénvalónak tartom külön is kiemelni a szervezők gondos és áldozatos
munkáját, amely minden konferencia sikerének elengedhetetlen feltétele. Az előadások címeit
elnézve és az előadók szakmai hozzáértését ismerve biztos vagyok abban, hogy az idei
esztendőben sem lehet majd panasz a szakmai színvonalra. Így a konferencia résztvevőit arra
bíztatom, hogy ne csak az előadásokat kövessék figyelemmel, hanem kérdéseikkel is bátran
ostromolják az előadókat. Hiszen éppen az a lényege az ilyen eseményeknek, hogy minél
többet tanuljunk egymás tapasztalataiból, tudásából a gondjainkra bízott állatok egészsége és
jólléte, illetve az állatorvos-tudomány és az élővilág védelmének előmozdítása érdekében is.
Budapest, 2014. március 28.
Prof. Dr. Persányi Miklós
főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert
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SELECTED CASES OF INFECTIOUS PROBLEMS OF
DERMATOLOGY IN REPTILES AND AMPHIBIANS
(INCLUDING CHYTRID MYCOSIS)
Kik, Marja J. L.
Utrecht University, Faculty of Veterinary Medicine
Department of Pathobiology, Veterinary Pathology Diagnostic Centre
info@kikdierenarts.nl

During the last years more reptiles and amphibians from different species are offered for
clinical examinations because of skin disease. The reptilian skin reflects the health status of
the animal. Very often when an animal suffers from systemic disease, this can have cutaneous
manifestation. Also when animals are not housed under their preferred optimal circumstances,
this may lead to e.g. dysecdysis and secondary problems in the retained skin. Different
species of reptiles show different reaction to improper husbandry and temperature.
Dysecdysis is predominantly seen in snakes, and not so common in chelonians.
Different pathogens however, are capable of inducing dermatitis in the different species
of reptiles and amphibians.
Bacterial pathogens like Pseudomonas spp., Aeromonas spp., Pasteurella spp., can
invade the traumatized skin or via hematogenous route and lead to the formation of (skin)
abscesses.
Too moist bedding, in a humid environment may lead to bacterial dermatitis which can
lead to septicemia. Treatment comprises changes in the husbandry and antibiotics after
culturing the bacteria and antibiogram.
Infections with Mycobacteria can lead to dermatitis in the different species of reptiles.
Non-tuberculous mycobacteria (NTM) are found in the environment and are opportunistic
pathogens. NTM are thought to have emerged as pathogens with important environmental and
public health implications. Commonly the NMT described in reptiles and amphibians belong
to M. marinum, M. chelonae, M .fortuitum, M. smegmatis, and M. phlei.
Fungal dermatitis has been described in different species. Most mycotic infections in
reptiles are considered secondary to immune suppression caused by other pathogens or
suboptimal husbandry.
Few others are considered to be the etiological agent of a primary mycotic dermatitis.
Chrysosporium anamorph of Nannizziopsis vriesii (CANV) was identified as the primary
pathogen of cutaneous infections in different species of reptiles. Clinically the disease may be
presented as ulcerative and proliferative dermatitis. Histologically, a granulomatous
dermatitis with intralesional mycotic elements can be seen. CANV can be cultured from the
lesions. Treatment is with voriconazole for a long period of time.
In amphibians, frogs and a salamander species, Batrachochytrium dendrobatidis (Bd)
induced mycotic dermatitis is described in animals in captivity but also in the wild. Clinical
signs in the frogs can be dry, greyish skin, random areas of sloughing skin on the legs, back,
ventrum, or head, anorexia and death. Histologic examination of the skin shows epithelial
hyperplasia and focal hyperkeratosis with multifocal intracellular sporangia (spore-containing
bodies) of Bd in the stratum corneum. PCR can be performed to confirm the diagnosis.
Treatment is with itraconazole with animals in quarantine and heating up the palludarium to
37°C for 4 hours.
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Parasitic induced skin disease is mostly in wild caught animals. In captivity the mite
Ophionyssus natricis apart from blood loss, may induce dysecdysis and pruritus. Treatment is
with fipronil on the animals, and replacing of cage furnishing and thorough disinfection of the
enclosure.
Viral induced skin disease is described in lizards. A papillomavirus infection is
described in European green lizards (Lacerta viridis) as greyish raised dermal masses.
Treatment could be surgically removing the masses. Epidermal squamous papilloma has also
been described in snakes. Poxvirus infection is described in Tegu (Tupinambis teguixin) with
brown popular lesions in the skin. In sea turtles viral induced grey patch disease is caused by
a Herpes virus. Treatment consists of (cryo)surgery of the skin lesions, but the prognosis is
very reserved because of papillomata’s in internal organs.
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VIRAL INFECTIONS IN REPTILES AND AMPHIBIANS
Kik, Marja J. L.
Utrecht University, Faculty of Veterinary Medicine
Department of Pathobiology, Veterinary Pathology Diagnostic Centre
info@kikdierenarts.nl
In the last decades more scientific research has been done on viral diseases in the different
species of reptiles (snakes, lizards, chelonians and crocodiles) and amphibians. New
techniques for the detection of viral antigens have been developed. The presence of genetic
viral material can be demonstrated with polymerase chain reaction (PCR) or in situ
hybridization. Antibodies against a number of known viruses can be detected.
However, very often primary damage caused by viruses is overshadowed by secondary
bacterial, mycotic or parasitic invasions. Moreover, from many families of viruses it is not
known whether they are able to infect reptiles, or are pathogenic for them. The type of disease
caused by these viruses in reptiles is not always known.
Therefore, demonstrating the presence of viral genetic material, DNA or RNA, with the
aid of molecular biological techniques, is still not proof for the pathogenicity of the virus.
The way in which people keep reptiles can lead to spread of viruses. Not only within the
collection of animals, but with the possibilities of good and fast transportation, global
distribution of viruses is possible. Many private reptile owners don’t have the opportunity to
organize a good quarantine unit. The insight in spread of viruses often lacks. The people
exchange animals far too easy. Besides, commercially available diagnostic tests on the
presence of viruses in an individual or group of animals are vastly insufficient. Only few
laboratories offer these tests.
In viral induced disease in a reptile, the clinical signs are often not determined by the
initial virus. A variety of secondary pathogens can cloud the clinical signs in such a way, that
people forget to investigate whether a virus might be the primary cause of the disease.
When one animal in a collection suddenly falls ill, and the owner does not immediately
take action to have the animal thoroughly checked medically. If the animal is not immediately
isolated and quarantined, and aggressive hygienic measurements are not taken, a viral induced
outbreak of disease is very fast a fact. The virus gets the chance of spreading within a
population of reptiles in a short period of time.
The introduction of a highly virulent virus in a naive, susceptible population of reptiles
can lead to devastating disease. A number of viral infections can cause high mortality and
morbidity. Therefore, reptile and amphibian veterinarians must educate their clients in
achieving a good quarantine program when introducing new individuals in their collection. A
good quarantine unit, physically separated from the established collection should be the goal.
High standards of hygiene should be maintained. Used materials, hands, shoes and clothes of
the caretaker should be cleaned and disinfected. When disinfectants like chlorhexidine,
quaternary ammonium agent, formalin, or iodophores are used, good ventilation and
removing remnants of the disinfectant is essential.
Housing, temperature and feeding should be optimally adjusted to the species of reptile.
A complete physical examination should be accomplished. Common parasitic
infestations should be established and eliminated.
Antibodies against ophidian paramyxo viruses (OPMV) can be determined in a number
of laboratories. Some laboratories are able to detect OPMV antigen with PCR techniques.
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Serological determination of chelonian herpes virus infection and PCR on the virus is
sometimes possible. Full administration for every individual animal should be kept.
When an animal in the quarantine area or the established collection dies, a complete
necropsy should be done as soon as possible by a reptile specialized pathologist.
A number of DNA and RNA viruses that commonly may occur in different species of
reptiles will be discussed in this lecture. Clinical and pathological changes, diagnostics,
(possible) therapy, control and epizootiology will be discussed.
Literature
Jacobson, E. R. Infectious diseases and pathology of reptiles. 2007. CRC Press.
Jacobson, E. R. Biology, husbandry, and medicine of the green iguana. 2003. Krieger Publishing Company.
Mader, D. R. Reptile medicine and surgery. 2nd ed. 2006. Elsevier.
McArthur, S., Wilkinson, R., Meyer, J. Medicine and surgery of tortoises and turtles. 2004. Blackwell.
And many other books that relate on the husbandry, housing, species knowledge of the different reptiles.
Kik, M., Martel, A., Spitzen-van der Sluijs, A., Pasmans, F., Wohlsein, P., Gröne, A., Rijks, J. M. Ranavirusassociated mass mortality in wild amphibians, The Netherlands, 2010: A first report. The Veterinary
Journal 190 (2011) 284–286.
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HOW NON-INVASIVE ENDOCRINE MONITORING HAS EXPANDED
AND FACILITATED RESEARCH IN NON-DOMESTIC ANIMALS
Schwarzenberger, Franz
University of Veterinary Medicine Vienna
Department of Biomedical Sciences – Biochemistry
Franz.Schwarzenberger@vetmeduni.ac.at

Over the past three decades studies have illustrated the potential of reproductive and stress
steroids for endocrine monitoring. Faecal steroid analysis has become the most important
non-invasive methodology for studying wildlife species. Techniques have been applied for
analysing the reproductive physiology of many wildlife species, i.e. oestrous cycle length,
spontaneous vs. induced ovulation, pregnancy, lactational anovulation, age at the onset of
puberty and seasonal patterns of reproduction. Faecal steroid analysis has been used to assess
various fertility control techniques, i.e. contraceptive treatments, oestrous synchronization,
endocrine responses to ovulation induction protocols. In combination with ultrasonographic
monitoring of ovarian events endocrine monitoring has become fundamental in supporting the
development of artificial insemination. Another important area of application is the study of
the activities of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis and how this is modulated in
response to stress, i.e. in relation to behaviour, social status, population density, dominance
rank, territoriality, reproduction, environmental factors, disturbance, as an indicator of wellbeing and welfare, pain, presence of predators, parasites, and as a predictor of mortality.
Today, impressive endocrine databases exist for many wildlife species. Of interest is the high
degree of variability in endocrine mechanisms observed not only between taxonomic groups
but even between individuals of a certain species. Endocrine monitoring has enormous
potential for wildlife conservation and has implications for how we manage wildlife species
both in situ and ex situ.
Literature
Schwarzenberger, F. (2007). The many uses of non-invasive faecal steroid monitoring in zoo and wildlife
species. International Zoo Yearbook, 41(1), 52-74.
Schwarzenberger, F., Brown, J. L. (2013). Hormone monitoring: An important tool for the breeding management
of wildlife species. Wien Tierärztl Monat–Vet Med Austria, 100, 209-225.
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GÖRÉNYEK HORMONÁLIS MEGBETEGEDÉSEI
Pazár Péter
SzIE-ÁOTK, Egzotikus Állat- és Vadegészségügyi Tanszék
pazar.peter@aotk.szie.hu

ENDOCRINE DISORDERS IN FERRETS
Endocrine and neoplastic disorders have a high importance among ferret diseases. Insulin producing pancreatic islet cell
tumors and ferret adrenal gland disease are leading problems of these animals in veterinary practice. Persistent oestrus is
still common in intact jills due to the lack of stimuli inducing ovulation. Further endocrine diseases are rare, spontaneous
diabetes mellitus can be found occasionally, or can be induced by improper panreatic surgery. A couple of other hormonal
abnormalities, like pheochromocytoma, hyperaldosteronism, pseudo hypo- and hyperparathyreoidism, hypothyroidism, and
thyroid gland carcinoma has been observed or described, respectively.

A hazai állattartók körében nagy népszerűségnek örvendő vadászgörények szakszerű
állatorvosi ellátása során kiemelt jelentősége van az endokrin és daganatos hátterű betegségek
felismerésének és gyógykezelésének. Az inzulintermelő hasnyálmirigy-daganat és a
mellékvese megbetegedése a leggyakoribb okok közé tartoznak, amelyek miatt a
vadászgörények állatorvosi ellátásra szorulnak. Ivarilag aktív nőstény görényekben gyakori az
ovuláció elmaradását követő folyamatos ivarzás (perzisztáló oestrus) és az ennek
következményeként kialakuló csontvelő károsodás. Ezzel az alapvetően szaporodásbiológiai
eredetű problémával itt terjedelmi okokból nem foglalkozunk. Az egyéb endokrin
megbetegedések jóval ritkábbak, de a téma összefoglalásakor említést érdemelnek.

Insulinoma
Az insulinoma a hasnyálmirigyben található Langerhans szigetek β-sejtjeinek a daganata,
amely megőrzi hormontermelő tulajdonságát. A daganatos sejtek által termelt, és a keringésbe
juttatott többlet inzulin a vércukorszint kóros csökkenését eredményezi. A klinikai tüneteket
az alacsony vércukorszint okozza.
Az insulinoma általában a középkorú görények betegsége. Leggyakrabban 4-5 éves
korban jelentkezik, a két ivarban egyformán gyakori.
A klinikai tünetek két csoportra oszthatóak. A hypoglycaemia miatt elsősorban a magas
energiaigényű, és főleg glükózt felhasználó központi idegrendszer működése szenved zavart.
A tulajdonosok gyakori megfigyelése, hogy görényük meg-megáll, és üveges tekintettel néz,
elbambul. Ez idővel öntudatvesztésig, és görcsös vagy komatózus állapotig súlyosbodhat. A
krónikusan alacsony vércukorszint később lesoványodáshoz, illetve intermittáló hátulsó
testfél gyengeséghez vezet.
A másik csoportba sorolhatóak a szervezet kompenzációs mechanizmusaiból származó
adrenerg tünetek. Az alacsony vércukorszint miatti adrenalin felszabadulás következményei a
tachycardia, a hypothermia, az izomremegések, az ingerlékenység. A többnyire megfigyelhető
nyálzás és „nyammogás” a hányinger jelei, amelyet valószínűleg ugyancsak a hirtelen
adrenalinszint emelkedés vált ki.
A diagnózishoz és a kezelés megtervezéséhez laboratóriumi és képalkotó vizsgálatok
szükségesek. A klinikai tünetek és a 4-6 óra koplaltatást követően mért 3,4 mmol/l-nél
alacsonyabb vércukorszint (normál érték: 5-11 mmol/l) jellemzőek a betegségre. Az alacsony
vércukorszint hátterében az insulinoma mellett állhat súlyos májbetegség, szepszis,
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előrehaladott állapotú daganatos betegség. A valódinál alacsonyabb vércukorszintet
mérhetünk, ha a minta nem azonnal kerül a laboratóriumba, illetve a kézi vércukormérő
készülékek is általában valamivel a valós érték alá mérnek. Vérvételkor célszerű nem csak a
vércukorszintet, hanem teljes vérképet és biokémiai panelt vizsgálni.
A hasi ultrahangvizsgálat általában nem alkalmas a hasnyálmirigyben található gócok
megbízható felkutatására, de lehetőséget ad a hypoglycaemia egyéb okainak kizárására,
illetve segít az egyéb, meglévő betegségek (mellékvese betegség, lymphoma) felderítésében.
Az említett vizsgálatok, illetve ismételt vércukorszint mérések általában elegendőek az
insulinoma diagnózisához. Ellenkező esetben a vér inzulinszintjének meghatározása segíthet a
pontos kórjelzésben, ez azonban hazánkban görény specifikus vizsgálatként nem elérhető,
ezért jelenleg nem része a rutin diagnosztikának.
A betegség gyógykezelésére műtéti és gyógyszeres lehetőségek léteznek.
A műtétnek két változata ismert. A nodulectomia során a daganatos gócokat – amelyek
tapintással érezhetőek a hasnyálmirigy állományában – tompán kifejtjük a környező
mirigyszövetből. Ha multiplex gócos elváltozást találunk a hasnyálmirigyben, meg kell
kísérelni a gócokat tartalmazó lebeny eltávolítását, azaz partialis pancreatectomia elvégzése
javasolt. Meg kell jegyezni, hogy görényekben a hasnyálmirigyet érintő beavatkozások nem
járnak következetesen pancreatitis kialakulásával. Mivel az elváltozás gyakran multiplex
jellegű, a műtéten átesett görények többsége 2-6 hónapon belül gyógyszeres kiegészítő
terápiára szorul.
A gyógyszeres kezelés célja a vércukorszint helyreállítása és ez által a klinikai tünetek
megszüntetése. Az insulinoma terápiájának elsőként választandó gyógyszere a diazoxid
(Proglycem®), amely erre a célra kifejlesztett humán készítmény. Több irányú
hatásmechanizmusa révén gátolja a β-sejtek inzulin leadását, fokozza a glikogenolízist és a
glükoneogenezist a májban, és csökkenti a perifériás szövetek glükóz felvételét. A
gyógyszeres kezelés további lehetősége a glükokortikoid terápia. A glükortikoidok növelik a
máj glükoneogenetikus aktivitását, és csökkentik a perifériás szövetek glükóz felvételét.
Hátrányuk a hosszan tartó terápia esetén jelentkező mellékhatásokban rejlik.
A terápia harmadik lényeges eleme a takarmányozás módosítása. Az insulinomás
görényeket naponta minél több alkalommal célszerű etetni, illetve száraz tápokat egész nap
előttük hagyni. Magas fehérjetartalmú, és jó minőségű fehérjét, illetve lassú felszívódású
komplex szénhidrátokat tartalmazó eledel (pl. forrázott hús, tojás és gyomor-béldiétás
macskatápok) adása javasolt.
Az insulinoma görényekben általában lassú növekedésű daganat, amely áttétképzésre
ritkán hajlamos. Szakirodalmi adatok szerint a műtéti megoldás, majd az azt követő esetleges
konzervatív kezelés kombinációjával átlagosan 12 hónap tünetmentesség és 22 hónapos
túlélés érhető el, míg az önálló gyógyszeres kezelés 6-18 hónapig alkalmas a hypoglycaemia
kezelésére, bár jelentős egyedi eltérések mutatkoznak.

A mellékvese megbetegedése
A mellékvese megbetegedése vadászgörényekben egy betegségkomplex (Ferret Adrenal
Disease Complex), amelynek hátterében alapvetően szexuálszteroid túltermelés áll.
A betegség kórfejlődése nem minden részletében ismert, túlnyomó többségében
ivartalanított állatokban jelentkezik.
Más állatokhoz hasonlóan vadászgörényekben is a hipotalamusz GnRH szekréciója
szabályozza a hipofízisben termelődő gonadotropok vérszintjét. Ivaros állatokban ezek a
hormonok felelősek a szabályos ivari ciklus kialakításáért.
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A gonádok elvesztésével a hipofízis hormontermelése tovább folytatódik, viszont elvész
a nemi hormonok negatív visszacsatoló hatása, amely a hipotalamusz szintjén érvényesülne.
A mellékvese zona reticularis rétegében egészséges állatokban is jelen vannak androgén
típusú vegyületek szintézisére képes sejtek. A sejteken vadászgörényekben igazoltan
találhatóak LH receptorok. Az ivartalanítást követően az LH a gonádok helyett ezeken a
receptorokon fejti ki stimuláló hatását, ami idővel a zona reticularis sejtjeinek hyperplasiáját
vagy daganatos elfajulását okozza. Egy vagy mindkét oldali mellékvese érintett lehet. A
klinikai tünetek megjelenéséért a vérbe kerülő szexuálszeroidok felelősek. Ezek a hormonok
az állat ivarától független összetételben és arányban termelődnek, általában az estradiol, a 17hydoxiprogesteron vagy az androstendion szintje mutat emelkedést.
A betegség lényegében eltér az emberben és kutyában is ismert Cushing-szindrómától,
mert a glükokortikoidok fokozott termelése csak kivételes esetekben társul a kórképhez.
Vadászgörényekben, bár mindkét mellékvese érintett lehet, a betegség hátterében nem
figyelték meg a hipofízis daganatos elváltozását, mint a centrális Cushing-szindróma
esetében.
A kórfejlődés alapját tehát elméletben az ivartalanítás teremti meg, ennek ellenére a
mellékvesék méretének vagy szövettani szerkezetének megváltozása néha ivaros állatokban is
megfigyelhető.
Számos hajlamosító tényező szerepét vizsgálták a betegség kialakulásával kapcsolatban.
Jelen tudásunk szerint az ivartalanítás időpontja összefüggést mutat a betegség
jelentkezésének időpontjával, de a gyakoriságával nem. Azaz az Egyesült Államokban
megszokott korai ivartalanítást követően a görények fiatalabb életkorban, de nem nagyobb
eséllyel betegszenek meg, mint Európában, ahol az ivarérettség környékén történő
ivartalanítás volt gyakori. Általában elmondható, hogy a tünetek a gonádok eltávolítását
követő 2-3 évvel kezdenek kialakulni, de ebben nagy egyedi eltérések mutatkoznak.
A nagy egyedi eltérések hátterében a másik hajlamosító tényező, a fotoperiódus szerepe
állhat. A vadászgörények erősen szezonális viselkedésű állatok. A mesterséges környezetben
való tartás, ahol a természetesnél jóval több megvilágítást és meleget kapnak az állatok,
hozzájárulhat az LH-szint, és ezáltal a mellékvese sejtjeit ért stimuláló hatás növekedéséhez.
Ennek hátterében a melatoninszint csökkenése állhat, természetes környezetben a csökkenő
megvilágítás növekvő melatoninszintet, és ez a hipotalamusz GnRH termelésének elnyomását
okozza.
A vadászgörények mellékvese betegsége mindkét ivarban egyformán előfordul. Az első
klinikai tünet általában szőrhullás, illetve a szőrzet ritkulása a farkon és a fartájékon, ez
leggyakrabban a tavaszi-nyári időszakban jelentkezik. Sok esetben a következő vedléskor a
szőrzet állapota magától rendeződik. Feltételezhető, hogy a melatonin szabályozó szerepe a
betegség korai stádiumában még érvényesül. Ahogy azonban a mellékvese által termelt
szexuálszteroidok mennyisége növekszik, a tünetek folyamatosan erősödnek, és a következő
évben már nem történik spontán javulás.
A szőrhullás a teljes kopaszságig súlyosbodhat. A betegek mintegy harmadában a
szőrzet ritkulása mellett a bőr szárazsága és viszketegség jelentkezik. A faggyúmirigyek
váladéktermelődése fokozódik, comedok jelennek meg a bőrben, gyakran visszatér az állat
ivaros jellegű szaga. A szexuálszteroidok viselkedésre gyakorolt hatása miatt az állatok ivaros
viselkedésformákat mutatnak. Nőstényekben péraduzzanat, hímekben a prosztatára gyakorolt
hormonális hatások miatt paraprosztatikus ciszták kialakulása, és következményes stranguria
gyakori.
A mellékvesében lezajló szövettani változások pontos háttere egyelőre ismeretlen, a
betegek egy részében csak hyperplasia, máskor adenoma vagy adenocarcinoma alakul ki.
Késői stádiumban a szexuálszteroidok a csontvelőre gyakorolt szupresszív hatása vagy a
tumor növekedése miatt általános tünetek, bágyadtság, vérfogyottság jelentkeznek.
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A mellékvese betegség gyakorisága és a jellegzetes bőrtünetek miatt a betegség gyanúja
könnyen megállapítható. A pontos diagnózishoz, a nem típusos esetek felismeréséhez és a
kezelés megválasztásához viszont részletes vizsgálati sort szükséges elvégezni.
Differenciál diagnosztikai szempontból nőstényekben az aktív petefészek vagy ovarian
remnant okozta hormonális változások, hímekben a vizeletürítést akadályozó egyéb
kórformák, pl. húgykövesség, hólyaggyulladás jöhetnek számításba.
A részletes kórelőzményt és fizikális vizsgálatot követően teljes vérlabor és hasi
ultrahangvizsgálat szükséges. A laboratóriumi eltérések általában nem specifikusak, csontvelő
szuppresszió esetén anaemia, pancytopenia figyelhető meg. A biokémiai paraméterek közül
gyakori az ALT emelkedése, de ez nem specifikus a betegségre.
A hasi ultrahangvizsgálat alkalmas a mellékvesék méretének, szerkezetének
elbírálására. A jobb és a bal mellékvese normál méreteire több szakirodalmi referencia érték
is elérhető (O’Brien et al. 1996, Neuwirth et al. 1997). A klinikai gyakorlatban
legegyszerűbben használható protokoll szerint kórosnak minősül, ha bármelyik mellékvese
legrövidebb átmérője 3,9 mm-nél nagyobb, és/vagy alak- és szerkezetbeli eltérés
(lekerekítettség, heterogén szerkezet, mineralizációs jelek) mutatkoznak (Kuijten et al. 2007).
A mellékvesék méret- és alakbeli eltérései nem feltétlenül mutatnak összefüggést a
szerv hormontermelő tulajdonságával. A szerkezetbeli eltérések utalhatnak malignitásra, de az
ultrahang nem ad egyértelmű információt a szöveti tulajdonságokról.
Hiányosságai ellenére a szakszerűen végzett hasi ultrahangvizsgálat a legfontosabb
diagnosztikai eszköz a betegség felismerésében. Segítségével nőstényekben elkülöníthetőek a
petefészkek elváltozásai. Amennyiben az ivartalanított állatban ovarian remnant nem
található, de a műtét során csak ovariectomiát végeztek, a mellékvese hormontermelése miatt
gyakran a méhnyálkahártya megvastagodása, a méh daganatos elfajulása diagnosztizálható.
Hímekben felismerhetőek a prosztata elváltozásai, és elkülöníthetőek az egyéb húgyúti
problémáktól.
Ha a klinikai tünetek és a hasi ultrahangos lelet nem kórjelző értékűek, a
szexuálszteroidok direkt meghatározására lehet szükség. Mivel nem kiszámítható, hogy egy
adott egyedben a hormonok milyen arányban termelődnek, diagnosztikai szempontból csak a
három hormon (estradiol, 17-hydoxiprogesteron, androstendion) együttes mérése célszerű.
Hazánkban az androstendion szint meghatározása a rutin állatorvosi gyakorlatban jelenleg
nem elérhető.
Mivel a vadászgörények mellékvese betegségének kóroktana eltér a Cushingszindrómáétól, a Cushing diagnosztikában használt tesztek (ACTH stimuláció, LDDS) nem
alkalmasak a betegség kórjelzésére.
A vadászgörények mellékvese megbetegedésének gyógykezelésére műtéti és
gyógyszeres kezelési lehetőségek is rendelkezésre állnak.
Amennyiben az előzetes képalkotó vizsgálatok eredményei alapján csak a bal oldali
mellékvese érintett, ennek sebészi eltávolítása az esetek többségében problémamentesen
megoldható. A jobb oldali mellékvese a vena cava caudalis és a máj közelsége miatt
sebészileg nehezen megközelíthető. A jobb oldali vagy mindkét mellékvese érintettsége
esetén több műtéti megoldást leírtak. A szerző véleménye szerint a SzIE-ÁOTK Kisállat
Klinikáján a szerv tokjának megnyitásával végzett részleges eltávolítás (debulking) a betegek
többségében kielégítő eredményt hoz. A vénafal egy darabjának kimetszésével, a vena cava
caudalis lekötésével vagy mindkét mellékvese eltávolításával járó műtéti megoldást a
Klinikán nem végeztünk, de a szakirodalomban eltérő vélemények találhatóak a különböző
megoldások hatékonyságával kapcsolatban. Bilateralis adrenalectomiát követően elvileg a
mineralo- és glükokortikoidok pótlására van szükség, több amerikai leírás csak átmeneti
hormonkiegészítésről számol be.
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A kutyák Cushing-szindrómájában korábban használt gyógyszerek, mint a ketokonazol
és mitotane vadászgörényben nem bizonyultak kellően hatékonynak és biztonságosnak. A
trilostane (3β-hydroxysteroid dehydrogenase blokkoló) alkalmazása a hatásmechanizmusa
alapján a görények mellékvese betegségében is javasolható lenne, mivel gátolja a 17hydroxiprogesteron és az androstendion szintézisét. Ennek ellenére a szakirodalom alacsony
esetszámról és eltérő eredményekről számol be, ezért jelenleg a trilostane alkalmazása nem
javasolható.
A fotoperiódus és ezáltal a GnRH termelődés befolyásolával a melatonin elvileg
alkalmas a mellékvese betegség gyógykezelésére. A hatóanyag a “jetlag-szindróma”
kezelésére használt tabletta vagy prémtermelő nyércek számára fejlesztett implantátum
formájában érhető el. A melatonin rövidtávon a tünetek enyhülését okozza, de nem bizonyult
kellően hatékonynak a betegség hosszú távú kezelése szempontjából, valamint folyamatos
adagolása nehézkes, ezért alkalmazása nem terjedt el.
A vadászgörények mellékvese betegségének gyógyszeres kezelésére a GnRH analógok
váltak be a legjobban. Ezek közül a leuprolide-acetát injekció formájában humán
készítményként, a deslorelin-acetát implantátum formájában állatorvosi gyógyszerként
elérhető. A GnRH analógok hatásmechanizmusa azon alapul, hogy míg a hipotalamusz által
termelt hormon kis mennyiségben és pulzáló leadás mellett fokozza a gonadotropok
termelését, folyamatos magas szintje a receptorok számának csökkenését okozza. Ezáltal a
hipofízis elveszti érzékenységét a GnRH hatására, és a gonadotropok szintje lecsökken. Az
LH szint csökkenésével megszűnik a mellékvesék hormontermelését okozó stimulus, és a
klinikai tünetek enyhülnek. A betegség kóroktanából adódóan a gyógyszeres kezelésre
folyamatosan szükség van, ezért a gyakorlatban a hosszabb hatásidejű implantátumok
terjedtek el. A deslorelin implantátum hatásideje betegenként jelentősen különbözhet,
átlagosan 1,5-2 évig alkalmas a tünetek elnyomására.
A vadászgörények mellékvese betegségének gyógykezelésében a nehézséget az adott
beteg számára optimális kezelés megválasztása jelenti.
Idősebb vagy egyéb krónikus betegségekben szenvedő görények esetén a magasabb
műtéti kockázat miatt az implantátum egyszerűbb megoldást nyújthat. Ez viszont hatásából
adódóan tüneti kezelésnek minősül, és nem befolyásolja a mellékvesékben lezajlott szövettani
folyamatokat. Mivel jelenleg nem ismert, mi vezet egyes betegekben a hormontermelő sejtek
malignus transzformációjához, a hormonális kezelés azt a veszélyt hordozza magában, hogy a
tünetek átmeneti enyhülése mellett a daganatos szerv tovább növekszik.
A műtét elvileg a kóros szövetek teljes eltávolítását jelenti, de a jobb oldali vagy
mindkét mellékvese érintettsége esetén ez nem feltétlenül kivitelezhető. Mivel
adrenalectomiát követően a gonadotropok által okozott stimuláló hatás továbbra is fennáll, ez
a későbbiekben a megmaradt mellékvese szövetek újbóli megbetegedését okozza.
Ha az ultrahang vizsgálat alapján a mellékvese jelentős megnagyobbodása, vagy
daganatos elfajulásra jellemző szerkezetbeli eltérések láthatóak, a daganatgyanús szövetek
lehetőség szerinti maximális műtéti eltávolítása, majd a kiújulás megelőzése érdekében
deslorelin implantátum beültetése javasolt.
Ha a műtéti kockázat különösen magas, vagy a tulajdonos nem vállalja a műtétet, az
esetek többségében a deslorelin implantátum beültetése önmagában is enyhíti a tüneteket. Ez
a megoldás választható abban az esetben is, ha az ultrahangvizsgálat alapján enyhe elváltozás
látható. Ilyenkor viszont a mellékvese méretének és szerkezetének rendszeres ellenőrzése
indokolt, és az ultrahangos kép jelentős változása esetén műtétre lehet szükség.
A szexuálszteroidok termelésének elnyomása mellett a betegség gyógykezelésének
részét képezi a következményes problémák orvoslása, pl. a paraprosztatikus ciszták műtéti
ellátása is.
15

A betegség általában lassú kórfejlődésű, a gyógyszeres és műtéti terápia időben
megválasztott kombinációjával jól kezelhető, és több éves tünetmentesség érhető el. Ha a
mellékvese elváltozása rosszindulatú, a kórjóslat a daganat tulajdonságaitól függ, amennyiben
műtétileg nem eltávolítható, csak tüneti terápiára van lehetőség. A hormontermelés miatt
kialakuló másodlagos problémák, mint húgyúti obstrukció és különösen csontvelő
szuppresszió esetén a hosszú távú kórjóslat kétes.
A vadászgörények mellékvese betegségének megelőzésére célszerű a hajlamosító
tényezőket lehetőség szerint csökkenteni Műtéti ivartalanítás helyett elterjedt a GnRH
analógok preventív alkalmazása az ivarzás elnyomására, de ilyen módon kezelt állatokban is
megfigyelték a mellékvesék szövettani elváltozásait. Jelenleg nem rendelkezünk elég adattal,
hogy a kémiai úton történő ivartalanítás hatását pontosan értékelni tudjuk, de úgy tűnik,
biztonságosabb a mellékvese megbetegedése szempontjából a hagyományos, műtéti
technikánál. A természeteshez közeli fotoperiódus biztosítható, ha vadászgörények számára
részben szabadtéri vagy csökkentett fűtésű és megvilágítású tartóhelyet alakítunk ki.
Az inzulintermelő hasnyálmirigy daganat és a mellékvese megbetegedése mellett
vadászgörényekben az egyéb endokrin kórképek ritkák.
A mellékvesék szövettani vizsgálata során elvétve a medulla daganatos elváltozása,
pheochromocytoma is igazolható. Diabetes mellitus spontán megjelenése rendkívül ritka, több
esetben leírták viszont nem megfelelően kivitelezett partialis pancreatectomia
szövődményeként. A szakirodalom alapján a diabetes hosszú távú kezelése és az inzulin
adagok beállítása nehéz. A szerző által látott egy spontán diabetesben szenvedő vadászgörény
kezelését a tulajdonos nem vállalta. Vadászgörényben klinikailag megfigyeltek néhány
esetben hypothyreosist, de jelen tudásunk szerint a betegség rendkívül ritka. Egy leírás ismert
feltételezett hyperaldosteronismusról, pseudo hypo- és hyperparathyreoidismusról, illetve két
pajzsimirigy carcinoma post mortem szövettani diagnózisáról.
Ajánlott irodalom
Rosenthal K. L., Wyre, N. R. (2012) Endocrine Diseases In Ferrets rabbits and Rodents: Clinical Medicine and
Surgery 3rd ed. Eds K. E. Queensberry and J. W. Carpenter. Philadelphia, W.B. Saunders pp 93-108.
Schomaker, N. J. (2009) Ferrets: endocrine and neoplastic diseases In BSAVA Manual of Rodents and Ferrets
Eds. E. Keeble and A. Meredith BSAVA pp 320-329

16

VADÁSZGÖRÉNY HASI ULTRAHANG-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ENDOKRIN SZERVEK ELVÁLTOZÁSAIRA
Vrabély Tamás
ECHOCARD Műszeres Diagnosztikai
echocard.centrum@gmail.com

ABDOMINAL ULTRASONOGRAPHY OF THE FERRET, INCLUDING ENDOCRINE ORGANS
Abdominal ultrasonography of the ferret requires special equipment and knowledge. Most frequently studied organs in the
abdominal cavity are the endocrine organs (adrenal, pancreas, sexual organs), as well as lymphoid tissues. A complete
examination is carried out every time. Ultrasonography is a morphlogical examination method, which means, that correlation
with functional problems is limited. Due to these limitations further investigations (including hematology, biochemistry, urine
sampling, and citology) are needed to give an exact diagnosis.

A vadászgörények mind gyakoribb tartásának következtében jelentősen megnövekedett az
ultrahangos vizsgálatok igénye. A vadászgörény ultrahangos vizsgálatának speciális
készülékigénye van, elengedhetetlen a magas frekvenciájú vizsgálófej. A beküldött esetek
mintegy 75%-a hasűri, 25%-a kardiológiai eset volt. A hasűri ultrahang-vizsgálatok jelentős
része az endokrin szervek, mellékvese, a hasnyálmirigy és a nemi apparátus elváltozásaira
irányult. A 130 esetből 23% a mellékvese, 9% a pancreas, 5% a nemi apparátus elváltozásait
mutatta, 16%-ban a lymphoid szervek valamely kóros eltérését, 5%-ban a máj, 12%-ban a
vese, 4%-ban az emésztőtraktus, 26%-ban más szervek elváltozásait találtam. Az előadás
során bemutatásra kerülnek a legfontosabb, ultrahanggal diagnosztizálható elváltozások
leletei. Fontos kihangsúlyozni, hogy az ultrahangvizsgálat alapvetően morfológiai diagnózist
adó vizsgálómódszer, mely különösen az endokrinopathiák és a lymphoid szervek
elváltozásai esetén további kiegészítő vizsgálatokkal (labor, citológia) együtt vezet pontos
diagnózishoz. A mellékvese UH elváltozásainak megítélése a vadászgörény esetében nem
egyértelmű, a normál paraméterek meghatározására több adat is található, azonban
nagymértékben függenek a normál értékek az állat ivarától, méretétől is. A bemutatásra
kerülő képeken a mellékvese különböző típusú ultrahangos eltéréseit ismertetem. A pancreas
leggyakoribb elváltozása az insulinoma, azonban a pancreason található kóros ultrahangos
leletek nem minden esetben magyarázzák az inzulintermelés fokozódását. Fokozott
inzulintermelés mellett is találhatunk negatív ultrahangos leletet, ahogy az is előfordulhat,
hogy a pancreason található elváltozás hormonálisan nem aktív. Ennek megítélése az
esetleges műtéti megoldás lehetősége miatt fontos. A lymphoid szervek gyakran előforduló
elváltozásai különböző morfológiai megjelenésűek lehetnek, a folyamat jellegének
megítéléséhez és a terápiás lehetőségek felméréséhez citológiai vizsgálatok elvégzése
elengedhetetlen. Kistestű állatnál, mint amilyen a vadászgörény is, a mintavételt ultrahangvezérelve végezhetjük el.
Az előadás során a teljesség igénye nélkül bemutatásra kerülnek a bevezetőben leírt
szervek leggyakoribb, legjellegzetesebb elváltozásai és az adott szervek vizsgálatának
legfontosabb jellemzői.
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AZ ÚJ TÖRÉSKEZELÉSI MÓDSZEREK HELYE
AZ ÁLLATKERTI ÁLLATOK KEZELÉSÉBEN
Diószegi Zoltán
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar,
Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika
zdiosz@gmail.com

THE ROLE OF NOVEL OSTEOSYNTHESIS TECHNIQUES IN ZOO MEDICINE
At the dawn of surgical fracture repair in 1958 when AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) was founded in
Switzerland the main goal was anatomic reduction and rigid internal fixation. After 30 years of continuous development there
was a marked change in the basic principles and as a consequence in the fixation methodes. The appearance of locking
plates and minimal invasive plate osteosynthesis opens a new era in veterinary fracture repair and gives new opportunities
for zoo medicine as well. The biological osteosynthesis provides faster healing and the minimal invasive approach brings
less chance for complications and this can be crucial in the treatment of wild animals.

Egészen a XX. század közepéig a töréskezelés egyetlen célja a csontgyógyulás elérése volt, az
odavezető út pedig a teljes immobilizáció, a gipszelés, esetleg a végtag húzatása. 1958
mérföldkő a töréskezelés történetében, ekkor alakult meg a svájci székhelyű AO
(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen). Ezt követően a kiterjedt kutatómunka
eredményeképpen lefektetett alapelvek és a folyamatosan fejlődő eljárások hatására a műtéti
töréskezelés a mindennapos orvosi gyakorlat részévé vált, és mindez fokozatosan elterjedt az
állatorvosi gyakorlatban is.
A 90-es évek végétől előtérbe került a lágyszövetek kíméletének fontossága, megjelent
a biológiai oszteoszintézis, mint új irányzat. Ennek értelmében „a sebészeti beavatkozás
típusát és idejét a lágyrész borítás (soft-tissue envelope) állapota és a beteg élettani igényei”
kell, hogy meghatározzák. Az új elvek mellett azokat megfelelően szolgáló új műtéti
technikák és rögzítési módszerek is kifejlesztésre kerültek, megjelent a szögstabil rögzítés. Ha
összehasonlítjuk a hagyományos lemezes rögzítést a szögstabil lemezekkel, szinte minden
elemükben előnyösebbek, az új elveket jobban szolgálják. A hagyományos lemezek
behelyezésekor nagyobb feltárás, lágyrész károsítás szükséges, a lemezek stabilitása addig
biztosított, ameddig nagy erővel a csont felületéhez szorítják a csavarok, ezzel a periosztális
keringést is károsítva. Ezzel szemben a szögstabil lemezek nem érintkeznek a
perioszteummal, behelyezésük minimálisan invazív módon is lehetséges. További előny, hogy
a szögstabil lemezek esetében kevesebb, akár monokortikálisan behelyezett csavar is elegendő
lehet. Nem elhanyagolható könnyebbség, hogy a hagyományos lemezekkel szemben a
szögstabil lemezeket csak kis mértékben kell modellálni, vagyis a csontfelületre alakítani, ami
a műtéti idő rövidülését is okozhatja. A biológiai oszteoszintézis gyakorlati megvalósítása
során minden lépés a lágyrészek maximális védelmét szolgálja. A korábban preferált
anatómiai repozíció helyét átvette a szövetkímélőbb „major segment alignment”, ahol a cél a
fő törvégek megfelelő tengelybehozása és rögztése, a törési terület gyors áthidalása
jelentősebb manipuláció, szövetkárosítás nélkül. Fontosabb a fragmentek lágyrész
kapcsolatainak megőrzése, mint az eredeti állapot milliméterre pontos helyreállítása, és
legalább ennyire fontos a végtag funkciójának gyors helyreállítása.
Az új alapelvek és az ezek nyomán kifejlesztett új eljárások, rögzítési módok jelentős
előrelépést hoztak a műtéti töréskezelésben. A jó hír az, hogy ezek az előnyök elérhetőek az
állatorvosi munkában is, és jelentős anyagi ráfordítás nélkül is bevezethetők a klinikai
gyakorlatban, akár állatkerti körülmények között is. A vadállatok traumatológiai ellátásában a
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fenti újítások jól integrálhatóak. A biológiai szemlélet elterjedése a gyorsabb gyógyulás
ígéretét hordozza, a minimál invazivitás miatti kisebb sebek az ezekkel összefüggő
szövődmények csökkenését eredményezheti. Az ortopédiai műtéteket követő időszakban a
korán megjelenő teljes végtaghasználat és a sebvédelem lehetőségének a hiánya mindig is
fokozott kockázatot jelentettek az állatkerti állatok esetében, de az új eljárások ebben a
tekintetben is egyértelmű előnyöket hordozhatnak.
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MIT TEHETÜNK EGY BÉNULT HÓPÁRDUCCAL –
ESETISMERTETÉS ÉS KITEKINTÉS
A FIZIOTERÁPIA ÁLLATKERTI ALKALMAZÁSA FELÉ…
Garamvölgyi László1 – Péteri Dóra2
1

Nyíregyházi Állatkert – 2PhysioVet Mozgásakadémia
zoovet@sostozoo.hu

WHAT CAN WE DO WITH A PARALYSED SNOW LEOPARD?
The authors describe the case of a female snow leopard getting paralysed in Sóstó Zoo. Due to the lack of ability to move,
physiotherapy could be used to improve the physical status of the weakaned animal. The therapy was so successful that
after a two weeks long treatment the snow leopard could not be handled anymore because of the potential danger of injury of
the personnel. After additional four weeks she was able to move and eat normally.

Fizioterápiai szempontból rendkívül érdekes eset egy hópárduc (Uncia uncia) kezelése, több
szempontból is. Egyrészt szokatlan páciensnek számít, mivel a hazai fizioterápiában főleg
házi kedvenceket kezelünk (elsősorban kutyákat, macskákat), illetve néha-néha nyulak,
patkányok, csincsillák, görények is betoppannak egy fizioterápiás praxis páciensi körébe.
Másrészt egy nagymacskát kézközelben tudni és kezelni – altatás nélkül – szintén nagyon
különleges dolognak számít.
Ami ezt az esetet jellemezte, és lehetővé tette az eredményes fizioterápiás
gyógykezelést a következők voltak:

Együttműködés a szakemberek között
Egy állatkerti állat kezelésében nagyon fontos szerepet játszik az állatkerti állatorvos és a
fizioterapeuta állatorvos szakismerete és együttműködése, mivel össze kell rakni az
ismereteinket a legjobb elérhető eredmény érdekében.
Az állatkerti állatorvos pontosan ismeri az adott egyedet, valamint a fajra jellemző
specifikációkat, míg a fizioterapeuta állatorvos ismeri a fizioterápiás vizsgálat specifikumait
és az alkalmazható módszereket körét. Mindkét szakismeret elengedhetetlen egy állatkerti
állat eredményes fizioterápiás kezeléséhez, emiatt szükséges a jó együttműködés és
kommunikáció a két szakember között.

Az állat nem jelentett veszélyt az állatorvosokra és a kezelőszemélyzetre
Az állatkertek nagyobb lakói között ritkaságnak számít hazai viszonylatban a fizioterápia
alkalmazása, talán elsősorban amiatt, hogy ezen vadállatok közül kevesen tűrnék el azt a
hosszabb ideig tartó emberi közelséget és érintést, amivel a fizioterápiás módszerek jó része
jár. Az eredményes kezelés legtöbb módszere lekötözött vagy teljesen altatott állatnál nem
hatásos (kutyák esetén is fontos, hogy együttműködjön az állat, ne kelljen szájkosarat rátenni,
vagy leszorítani), így a legfőbb korlátozó tényező az a veszély, amelyet az adott vadállat
jelent a terapeuta testi épségére.
Jelen esetben, mivel a hópárduc bénult állapotban volt, ezáltal nem jelentett veszélyt,
így lehetővé vált az állat közvetlen közelében az anamnézis felvétel, az idegrendszeri
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vizsgálat, maga a fizioterápiás vizsgálat és kezelés, és a jelenlevő asszisztens betanítása az
elvégzendő „házifeladatokra”.
Esetleírás
„Kasmír”
4 éves hópárduc nőstény
Fél évvel korábban érkezett a Nyíregyházi Állatkertbe, Finnországból.
2013 januárjában a Nyíregyházi Állatparkban „Kasmír” általános tünetek jelentkezése
mellett néhány nap leforgása alatt lebénult. Az elvégzett röntgen- és ultrahang-vizsgálatok
elváltozást nem mutattak ki, a vérparaméterek szintén a fajra jellemző értéktartományon belül
voltak.
Fizioterápiás vizsgálat
A vizsgálat során szembetűnő volt, hogy mind a négy végtag görcsösen felhúzott, a feszes és
atrofizált izomzat következtében az ízületek mozgástartománya jelentősen beszűkült.
Az állat 33 kg-ról 25 kg-ra lefogyott 2,5 hét alatt.
Mentál státusz kérdéses, de enyhe bódításban volt az állat.
Pupilla reflex normális.
Nyelési reflexe volt, így történt az etetés. Harapni nem tudott.
A nyakát tudta egyedül mozgatni, azt is kb. 1 cm-t.
Bélsár- és vizeletürítés tudatos volt.
Anus reflex normális.
Farka lógott, de képes volt mozgatni kicsit.
Patella reflex normális.
Mélyfájdalom érzet volt. Flexorreflex normális.
Propriocepció vizsgálhatatlan volt, a felhúzott feszes végtagtartás következtében.
Fizioterápiás kezelés választott módszerei:
-

Lazító masszázs
Passzív átmozgatás a négy végtagon
Nyújtás
Légzésterápia (mivel a légútjaiban váladék volt található)
Talpmasszázs
Ingerlő masszázs
Az állat felfüggesztése – lógatása rövid ideig.

Az eset alakulása
Két hétig sikerült még folytatni az állat fizioterápiás kezelését, utána annyira feljavult az
állapota, hogy már újra veszélyt jelentett a kezelőszemélyzetre, és lehetetlenné vált a további
fizioterápiás kezelése.
A több mint négy hétig tartó folyamatos kezelés után a hópárduc visszanyerte a
mozgásképességét, de az idegrendszeri sérülések miatt állandósult fejoldaltartás és fokozott
görcskészség miatt a végleges elaltatása mellett döntöttünk.
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FACTORS INFLUENCING SUCCESSFUL REHABILITATIONS OF
WILD BIRD CASUALTIES
Molnar, Ladislav – Major, Peter – Kotferova, Lucia – Kuzysinova, Katarina
University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Kosice
Clinic of Birds, Exotics and Wildlife
ladislav.molnar@uvlf.sk

Authors are summarizing experience with treatment of wildlife casualties especially birds.
They are presenting bone fixation techniques which are used in wildlife casualties and
describing captive management, feeding and fitness training post surgically. The main factors
affecting progressive veterinary interventions are listed as
1. transport and handling prior veterinarian intervention
2. proper clinical examination and stabilization
3. selecting the most appropriate treatment
4. postoperative handling and stress management
5. rehabilitation and monitoring of fitness
6. timing and localization of back to wild release.
From above mentioned factors in cases of acute traumatic injuries the blindfolding or keeping
the patient in dark environment as well as restraint of movement is essential to avoid
secondary soft tissue damage caused by fractured fragments of bones. In cases of open
fractures and immediate covering of fragment by skin fold or placing a sterile wet bandage
over the wound is important to prevent desiccation of wound.
Birds if flightless loosing condition and fitness fast and except orthopedic treatment a
proper feeding and rehydratation is essential. Raptors are generally in good body condition
and can refuse eating for many days. In owls a natural food must be provided to motivate
eating. If birds neglecting food application, s.c. fluid therapy of half saline solution in dosage
of 50-80 ml/kg daily into inguinal region is applied. In most debilitated cases a blood
transfusion from donor birds if haematocrit dropped below 20% was a very successful
intervention after a fast cross matching test. Crop feeding of meat juice, liver or blood serum
can be considered in raptors as life saving solution. Attention must be taken to never overfeed
debilitated birds, small doses and monitoring of GIT tract empting is necessary.
In wild water birds and raptors lead intoxication should be excluded. It was proven that
lead intoxication causing CNS changes may play a role during collisions of birds with
electrical power lines.
Regarding orthopedic stabilization and coaptation technique the main consideration is to
allow joints and tendons movement. Bandaging is contraindicated in most of fractures. There
are novel techniques in avian orthopedics which are different as conventionally used IM-Tay
in external fixation. Principally in humeral and femoral fractures a double pin and tension
wire coaptation is used. Challenging fractures are subcondylar fragmented fractures.
Postoperatively placing the birds in small dark room is preferable for duration of 10 days. In
carpal and tibiotarsal fractures a type I or type II external fixation is applied. If comminuted
fractures occur the small fragments should be left in place with minimal bone displacement.
Normograde route of pin placement is preferable. In cases of large bone defect an autologous
bone grafting is possible from a sternal bone. Intraosseal pins are removed after 18-25 days in
most cases. NSAID and benzodiazepines can play a beneficial and supportive role in first
days post surgically.
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Birds are placed in large aviaries for fitness regain. Circular-tunnel shaped cages are the
most preferable. As alternatives a tall, 4-5 m high cage can be used with different height of
stands and perching. If more birds are left together a sufficient amount of food must be
offered. Feeding in same time can avoid aggression. Falconry technique can be adopted in
cases of birds of prey with very good success. Flight exercise with long attached string can be
use in all birds especially when they cannot jump in the lowest perch. Body weight, pectoral
muscle mass and ECG evaluation can serve as alternative methods of fitness determination.
Prior release a proper opthalmological examination is crucial especially in traumatized
bird. Head trauma is often causing haemorhages in posterior eye segment. Damaged and
broken feathers should be replaced by conventional feather pinioning. Birds should be
released after parasitological examination with good flying ability reflecting fitness and
sufficient body weight. Selected are must provide accessible food or prey species must be
released in territory.
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VÉGTELEN TÖRTÉNET:
TALPFEKÉLY KÜLÖNBÖZŐ FAJCSOPORTOKBAN
Liptovszky Mátyás – Papp Georgina Viktória
ZooMedica
liptovszky@gmail.com

NEVER ENDING STORY: BUMBLEFOOT IN DIFFERENT TAXA
Bumblefoot (ulcerative pododermatitis) is a frequent, though mostly preventible disease of several, taxonomically unrelated
species. While affected animals might be very different anatomically and regarding their husbandry practices, underlying
causes are mostly very similar. Our presentation will review all major affected taxa, key causative factors and
pathophysiology of bumblefoot.

A talpfekély (ulcerativ pododermatitis) gyakori, és legtöbbször megelőzhető betegség, ami
számos, taxonómiailag különböző fajt érint. Bár az érintett fajok anatómiai és
tartástechnológiai szempontból nagyon különbözőek lehetnek, a háttérben meghúzódó okok
hasonlóak. Előadásunkban áttekintjük az érintett fajcsoportokat, a fontosabb kiváltó okokat,
és a betegség hátterében meghúzódó kórélettani folyamatokat.
Természetesen nem lehet teljes körű képet adni a ragadozómadaraktól a rágcsálókon át
az elefántokig minden faj kezelési lehetőségeiről. Ezért célunk inkább az, hogy rávilágítsunk
azokra a tartástechnológiai, takarmányozási és egyéb kiváltó okokra, amelyek
kiküszöbölésével a probléma megelőzhető. A tapasztalatok szerint ugyanis magának a
betegségnek a kezelése, különösen előrehaladott állapotban nagyon nehéz, nem ritkán
reménytelen a teljes gyógyulás elérése. Ugyanakkor a megelőzés gyakran nem okoz
különösebb anyagi vagy technológiabeli nehézséget, „mindössze” tisztában kell lenni azokkal
a tényezőkkel, amelyek szerepet játszanak a talpfekély kialakulásában. Szerencsére az utóbbi
években több szisztematikus vizsgálat is folyt, amelyek segítségével jobban értjük, egyes
fajcsoportokat miért érint ez a betegség sokkal erőteljesebben, mint másokat, és hogyan
tudjuk a kialakulását megelőzni. Célunk, hogy a különböző fajokat egymás mellett bemutatva
olyan áttekintés adhassunk a betegségről, mely nem csak az adott taxonokkal foglalkozók
számára hasznos, de általános következtetések levonására is alkalmazható.
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RÁGCSÁLÓK ÉS NYULAK OTITISE
Papp Georgina Viktória
Hungarovet Állatorvosi Rendelő
pappgv@gmail.com

OTITIS IN RABBITS AND RODENTS
Otitis is a frequently encountered clinical problem of rabbits and rodents. Our presentation will focus on the most frequent
cases, including pathophysiology, clinical signs, diagnostical possibilities, and therapy. We also would like to highlight the
differences of X-ray and CT scans in the diagnosis of otitis media.

A rágcsálók és nyulak otitise olyan probléma, mely különböző fajokban, illetve fajtákban
eltérő gyakorisággal fordul elő. Különösen lógófülű nyúlfajtákban, illetve egyes rágcsáló
fajokban (pl. patkány) rendkívül gyakori, és az érintett állatok életminőségét jelentősen rontó
klinikai tüneteket okozhat. Előadásunkban elsősorban nem a diagnosztikai „csemegét”
szolgáltató ritkaságokkal, hanem azokkal a tipikus esetekkel foglalkozunk, melyekkel
bármelyik kisállatrendelőben találkozhatunk.
A klinikus állatorvos szempontjából áttekintjük a kórélettani alapokat, a klinikai
tüneteket, a diagnosztikai és terápiás lehetőségeket. Fontossága miatt külön teret szentelünk a
hagyományos röntgenvizsgálat, illetve a computertomográfiás (CT) vizsgálatok
diagnosztikában betöltött szerepének, illetve e módszerek által nyújtott lehetőségek és
korlátok bemutatásának. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy bár a röntgen elterjedtsége és
elérhetősége miatt jól használható „szűrővizsgálat” jelleggel, és minden tüneteket mutató állat
esetében megfontolandó az alkalmazása, valódi diagnózist nem minden esetben szolgáltat.
Ezzel szemben a CT vizsgálat ma még nem terjedt el a napi gyakorlatban, de diagnosztikai
értéke az otitis media esetében olyan magas, hogy mindenképpen szorgalmazni kell gyakoribb
alkalmazását.
Diagnosztikai és terápiás szempontból egyaránt kihívás elé állítja az állatorvost a
bakteriális otitis media, melynél sok esetben már a kórokozó laboratóriumi kimutatása sem
egyszerű, nem beszélve a konzervatív terápia megfelelő kiválasztásáról.
Előadásunkban saját esetek bemutatásával és a legfrissebb szakirodalmi ajánlások
áttekintésével gyakorlatban használható ismereteket kívánunk nyújtani a klinikus állatorvos
számára.
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LARGE CAT CONSERVATION: THE DISTEMPER DANGER
Lewis, John C. M.
International Zoo Veterinary Group
Wildlife Vets International
j.lewis@izvg.co.uk

Canine Distemper Virus (CDV) may currently represent the most serious threat of any
infectious disease agent to susceptible free-living carnivores globally, including large felids.
Significant impacts have already been seen in endangered populations of African wild dogs,
Ethiopian wolves, Black-footed ferrets and African lions in the Serengeti.
It has been known for many years that large felids can be affected by canine distemper
(CD). In the 1950’s clinical cases of CD were suspected in wild African lions, but no
diagnostic investigations were conducted. Between 1972 and 1992, several cases were seen in
large cats in Swiss zoos, although the diagnosis was retrospective. A Bengal tiger held in a
US zoo was reported suffering from CD in 1983, and in 1991-92 various large cats were
affected in a Californian wildlife park. A severe outbreak of CD occurred in the Serengeti in
1994 causing the deaths of 30% of the local lion population and other carnivore species.
The first confirmed case of CD in a wild tiger occurred in the Russian Far East in 2003,
and more cases have been identified since. Fatalities in wild Asiatic lions were reported to be
due to CDV in 2013, and in 2014 two cases of CDV were reported in wild tigers from India.
Affected cats show gastro-intestinal, respiratory and neurological symptoms. A variety of
neurological symptoms have been reported including seizures followed by sudden death,
visual impairment, reduced response to stimuli, confusion, disorientation, progressive loss of
coordination, stupor, progressive ataxia and emaciation. Affected cats may lose their fear of
people and behave inappropriately in and around villages.
The source of infection for wild felids is almost certainly domestic dogs and/or small
carnivore wildlife reservoirs. Transmission is largely through aerosolised respiratory
secretions and/or other body fluids. CDV is highly contagious, but short-lived in the
environment, so direct transmission is usual.
Although CD has only been definitively diagnosed in a relatively few wild large cats,
disease surveillance has not always been conducted, and it is likely that many cases have gone
undiagnosed. In response to this situation an island wide infectious disease surveillance
programme has recently been initiated on Sumatra, focussing on CDV, but including many
other potentially pathogenic agents. In this case the efforts are directed largely towards the
conservation of the Sumatran tiger. Coordinated by the newly formed Sumatran Tiger Health
Forum, this initiative is the first of its kind and an excellent example of proactive wildlife
veterinary intervention. The inevitable complexity of the programme will be illustrated in the
presentation.
CDV appears to be an emerging threat to wild tigers and other large felids. How serious
a threat it is to population viability remains to be seen, but the conditions under which the
virus can be transmitted to wild felids exist in many range states, highlighting the need for
more disease surveillance programmes globally.
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ANAESTHESIA OF SOME OF THE „DIFFICULT” SPECIES
Lewis, John C. M.
International Zoo Veterinary Group
Wildlife Vets International
j.lewis@izvg.co.uk

The anaesthesia of a number of non-domestic species can be extremely challenging. Using the
Pacific walrus as an example, emphasis is laid on attention to detail in all phases of the
anaesthetic process. An understanding of a species' physiology is fundamental to successful
anaesthesia of any species, and careful planning and execution of the logistics, induction,
intubation, maintenance, monitoring and recovery phases essential. The value of preanaesthetic training is also emphasised.
Difficult phases of anaesthesia in elephants and giraffe are described for comparison. In
both species induction must be handled with great care to avoid injuries and physiological
complications, and to ensure correct positioning during anaesthesia. Similarly, in both species
the recovery phase can be problematic. Anaesthesia in large cats is generally straightforward,
but neurological disease can complicate procedures. In the author's experience the most
common neurological problems in these species include seizures and barbiturate poisoning,
although many other conditions including bacterial encephalitis, encephalopathies, and
developmental abnormalities are occasionally encountered.
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REPRODUCTIVE STEROID MONITORING
OF RHINOCEROSES KEPT IN EUROPEAN ZOOS
Schwarzenberger, Franz
University of Veterinary Medicine Vienna
Department of Biomedical Sciences – Biochemistry
franz.schwarzenberger@vetmeduni.ac.at

Over the past 25 years non-invasive endocrine monitoring, often accomplished by rectal
ultrasonographic examinations, has become an essential supportive management tool for the
taxon of Rhinocerotidae. It has been used to study the reproductive physiology, the species
specific dissimilarities and differences in reproductive problems. The four rhinoceros species
studied to date are the black (Diceros bicornis), the white (Ceratotherium simum), the Indian
(Rhinoceros unicornis) and the Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis). Problems in
the black rhinoceros are not as pronounced as they are in the other species, and often are
linked to irregular luteal activity and extended luteal phases. However in several individuals
the reasons for breeding failure are unclear.
Substantial progress in understanding the problems of breeding white rhinoceroses in
captivity has been achieved through the combination of long-term non-invasive faecal hormone
monitoring and ultrasonographic examinations. These data can be used to address questions
like: How well do faecal and plasma hormone levels correlate? What is the 'normal' length of
the oestrous cycle? Does the oestrous cycle length of 35 or 70 days affect the likelihood of
conception? How will ovarian cycles in young white rhino cows recently imported from South
Africa into the EEP develop? What is the timing of puberty? The distribution of births in the
EEP indicates some reproductive seasonality. How does this correlate with faecal hormone
analysis? How well suited is faecal glucocorticoid metabolite analysis for differentiating
stressful keeping conditions? What is the effect of varying group size on reproductive
parameters? What is the influence of a white rhino cow on the reproductive endocrinology of its
calf? What is the best timing for natal dispersal? Can hormone monitoring support the EEP
recommendation of keeping white rhinos in large groups? How does a change in group
composition (i.e. arrival of a new male, transfer of females to unknown groups) influence
reproductive endocrinology? Do results support the EEP recommendation to move and transfer
non-breeding animals into new groups? Can separation of males for a few months stimulate
breeding in non-reproducing white rhinos? What is the endocrine basis of the developing health
problems in non-reproducing white rhinoceroses?
The dominant reproductive problems in the Indian rhinoceros are long non-fertile
periods, abortions and the development of progressive genital pathology over time. Like in
the white rhinoceros the pathophysiological mechanism is that ovulatory-sized follicles do not
ovulate but become atretic or form haemorrhagic luteinized follicles. The endocrine active
and persistent but irregular luteal activity not only paves the way for the reproductive tract
pathologies but also depletes the ovarian stock of available follicles and thus lowers the
reproductive potential, resulting in premature senescence. Reproductive pathology in the
Indian rhinoceros in several individuals seems to be exacerbated by reproductive tract
infections, although the normal genital bacterial flora is unknown.
In order to prevent the development of ovarian and uterine pathologies, all efforts
should be undertaken to breed female rhinoceroses before the age of ten years. Possibilities
for intervention include transfer of individuals in order to change group composition, or the
use of artificial insemination.
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RABIES IN WILDLIFE
In the past ten years two genotypes of Lyssaviruses were detected in the National Food Chain Safety Office Veterinary
Diagnostic Directorate: sylvatic rabies viruses and bat lyssa viruses (EBLV1a). The latter virus did not cause too much
problem in our country, according to the previous year’s experiences, neither terrestrial animals nor humans have suffered
from this type of disease, which confirm the conclusion of a previous research publication in this topic. The spread of the
rabies virus however is by far more difficult in Hungary. The recent reinfection was detected by 7 different diagnostic
methods, whilst sequencing method was applied to find out the most important questions: Where did the virus come from,
when was it reintroduced to our country, which genotype was it? According to the sequencing data gained from two genes: N
and G the emerged virus was grouped to the rabies virus phylogroup E. In the past six years at least four different viruses
were reintroduced to Hungary, three of them from two neighboring countries: Slovakia and Romania.

Magyarországon az elmúlt években az I-es (rabies) és az V-ös (EBLV1a) genotípusú
lyssavírusokat mutatott ki a NÉBIH ÁDI és annak jogelőd intézetei. Az előbbi a szilvatikus
veszettséget, az utóbbi a denevér veszettséget okozza.
A korábbi években a beküldött minták 10%-a bizonyult EBLV1a pozitívnak, évenkénti
10-20 minta mellett, de a 2013-as esztendőben ismét nem volt pozitív eset. Annak ellenére,
hogy a külföldi közleményekben több esetben leírtak denevérről emberre terjedő
lyssavírusokat, az eddigi megfigyeléseink nem igazolják a hazai denevérveszettség vírusának
veszélyét háziállatainkra, a rókaállományunkra és embertársainkra. Ezt erősíti meg egy
külföldi tanulmány is, mely szerint a két európai denevérveszettség vírusa közül az I-es típus
intramuszkulárisan csak a fertőzött rókák 14%-át pusztította el, míg a II-es típus egyetlen
állatot sem. A rabies vírus terjedése viszont ennél sokkal bonyolultabb.
Hazánkban 2013 szeptemberében ismét felbukkant a szilvatikus veszettség, melyet
először egy Kecskemét mellett rendellenesen viselkedő rókában immunfluoreszcenciás
antigén kimutatás (FAT) és valós idejű polimeráz láncreakció (qRT-PCR) diagnosztikai
módszerekkel állapítottunk meg. A további laborvizsgálatok a diagnózist egyértelműen
megerősítették. A betegség megjelenése az ország nem immunizált középső területén
nemcsak váratlan, de első látásra megmagyarázhatatlan is volt.
Munkatársainkkal két elsődleges célt tűztünk ki: a szekvenálás módszerével
megállapítani a vírus genotípusát, mely alapvető fontosságú a gócimmunizálás elkezdése
szempontjából. Másik tisztázandó kérdés volt a vírus eredetének kiderítése: behurcolás
történt-e, vagy egy hazai maradványgócból indult ki a rókapopuláció újrafertőződése, esetleg
a határsáv immunizálási hatékonyságának a csökkenése miatt lobbant fel ismételten a járvány.
A diagnosztikai módszerek a következők voltak: immunfluoreszcenciás antigén
kimutatás, valós idejű polimeráz láncreakció, vírusizolálás, kísérleti állatoltás, szövettan,
immunhisztokémia és szekvenálás. Ez utóbbit a nukloproteint kódoló génen (N) kezdtük,
majd a glükoprotein génen (G) folytattuk.
A járványgóc földrajzilag jól körülhatárolható területről indult: Kecskemét–Lakitelek–
Tiszajenő, amely a három héttel később elkezdett gócimmunizálás idejét követően is
növekedett elsősorban északi és déli irányban. December harmadik hetében két elhullott
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szarvasmarhában és egy őzben is diagnosztizáltuk a betegséget. Az eddig elvégzett 21
szekvenálási eredmény a nukleoprotein génen egy vírusbehurcolást mutatott, valamennyi
izolált kórokozó a Kárpátokban élő rókapopuláció veszettségvírusának leszármazási vonalába
tartozott. Az újonnan izolált hazai vírusok mindössze három pozícióban és maximum 1 nt-dal
tértek el egymástól, közülük tíz vírus 100%-os azonosságot mutatott, további nyolc virus,
majd további két vírus egymással ugyancsak 100%-ban volt azonos.
A G génen, mely nagyobb genetikai divergenciát mutat az N génnél, ismételten
megállapítható volt az új vírus monofiletikus volta, de további vizsgálatok elvégzése vált
szükségessé az új vírusbehurcolás idejének pontos meghatározásához. A 2006 és 2010 közötti
hazánkban kimutatott minták retrospektív genetikai elemzése alapján négy egymástól
részlegesen eltérő veszettségvírus leszármazási vonalat találtunk, melyeknél a Balkán felől
behurcolt vírusok,  az utolsó esemény 2009-ben történt  mindkét vizsgált génen jól
elkülönültek. A kelet-európai szomszédos országok veszettség vírusait azonban csak a G gén
szekvenálási adatai alapján sikerült elkülöníteni. Ennek eredményeképpen megállapítható,
hogy az elmúlt öt év során legalább egy alkalommal Szlovákia (2009) és legalább két
alkalommal Románia (2009 és 2010) észak-keleti részéből érkezhetett veszett állat hazánk
területére. A 2013-as vírus mindössze 4 nt-val tér el a korábbi 2010-es vírustól, amely
közvetlen genetikai rokonságra utal.

Következtetés
A veszettség kórjelzése, annak legsúlyosabb közegészségügyi vonatkozásai miatt is döntő
fontosságú az állatorvosi gyakorlat számára. Laborunk törekedett az országot sújtó gazdasági
válság idején is a veszettség diagnosztikai módszereinek fejlesztésére. Jelenleg hét, egymástól
különálló módszerrel történik intézetünkben a betegség kórjelzése, melyek együttes
alkalmazása mára már kizárja a bármilyen irányban történő tévedést. A gyors diagnózis és a
három héten belül elkezdett gócvakcinázás eredményeként a fertőzött állatok előfordulási
gyakorisága december végére lecsökkent, ugyanakkor a betegség elterjedtségének területe
tovább nőtt. A háziállatok közül ezidáig csak a legelőn tartott szarvasmarhák betegedtek meg.
A genetikai vizsgálatok eddigi eredményei tisztázták a vírus genotípusát: rabies vírus E
filocsoport, azok származási helyét és az immunizálás megvalósíthatóságát a hagyományos
kereskedelmi forgalomban kapható csalétekbe rejtett vakcinával. Az egyetlen lényeges
fennmaradó kérdés azonban, mely szerint  friss behurcolás történt-e, vagy a 2010-es vírus a
rókapopuláció orális vakcinázásával eltűnt ugyan a hazai rókaállományból, de fennmaradt
valamilyen általunk nem monitorozott húsevő vagy rágcsáló állatfajban (nyestkutya, mezei
pocok)  további génszakasz vizsgálatát és a monitorozás más vadon élő állatokra történő
kiterjesztését igényli.
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TOXOPLASMOSIS IN ZOO ANIMALS
Toxoplasma gondii is a ubiquitous parasite belonging to cystogenic coccidia. The only definitive hosts are the felids. This
protozoon can infect all warm-blooded animal species and humans. In intermediate hosts the predilection sites are the brain
and muscle tissue, but it can colonise any nucleated cells in the organism. Toxoplasmosis may present itself in a wide range
of clinical signs and severity grades from subclinical infection to lethal multisystemic disease. The marsupials of Australia
and the prosimians of Madagascar are among the most susceptible intermediate hosts; in general small-sized kangaroos are
much more susceptible to toxoplasmosis than kangaroos of a larger size. In these species the infection mainly occurs via the
uptake of highly resistant sporulated oocyst-contaminated feed or drinking water and the parasite usually causes acute
toxoplasmosis manifesting itself in respiratory, gastrointestinal and/or central nervous system signs, which often leads to
death within a few hours or some days. Acute toxoplasmosis and multifocal necrosis develop if the immune system is
incapable of controlling the disease.
Our presentation mainly deals with toxoplasmosis cases in Tammar wallabies (Macropus eugenii) as we had multiple cases
in this species. Regarding serological diagnosis the MAT (modified agglutination test) is the most frequently used serological
test. It is a specific and sensitive test based on direct agglutination, which detects IgG-type antibodies produced against T.
gondii. Immunohistochemistry is also important during the histopathology as Neospora caninum causes very similar lesions.
The therapy is often based on protocols used in domestic mammalian species. The trimethoprim-sulphonamide combination
may be applied, and clindamycin may also be given instead of the sulphonamide, either in combination or on its own.
Nevertheless, emphasis must be put on the prevention including a rigorous control of stray cats, especially in situations
where a common kitchen serves the zoo.

A toxoplasmosis kórokozója a környezetben mindenütt megtalálható Toxoplasma gondii, ami
a cisztákat képző coccidiumok közé tartozik, végleges gazdái a macskafélék. Jelen tudásunk
szerint a kórokozó képes az összes melegvérű állatot és az embert is megfertőzni. A
köztigazdákban az agy és az izomszövet a predilekciós helyek, de bármilyen magvas sejt
fertőzése megtörténhet.
Maga a klinikai kép nem egységes: a fajok és fajcsoportok érzékenysége között óriásiak
a különbségek, és maga a betegség is változhat a szubklinikai fertőzöttség és az elhulással
járó multiszisztémás betegség közötti skálán. A legérzékenyebb fajok között – evolúciós
okokból – szigetlakó állatok, így Ausztrália erszényesei vagy Madagaszkár makijai találhatók
meg. A kengurufajok tekintetében pedig általános szabály, hogy a kisebb fajok
érzékenyebbek a kórokozó iránt nagyobb társaiknál, amire a Fővárosi Állat- és Növénykert
tammar wallaby (Macropus eugenii) állományában a halmozott előfordulások kapcsán
gyakorlati tapasztalatokat is szereztünk (ellentétben a nyugati szürke óriás kengurukkal
(Macropus fuliginosus), ahol csak sporadikusan fordult elő a betegség).
A kenguruknál a fertőzés legvalószínűbb útja a rezisztens, sporulált oocysták felvétele
(kontaminált táplálék vagy víz útján). Ilyenkor az akut toxoplasmosis a leggyakoribb
kórforma, amikor a légzőszervi, emésztőszervi és/vagy idegrendszeri tünetek dominálnak, és
az állat elhullása akár órák alatt vagy maximum néhány napon belül bekövetkezik. Ezekben
az esetekben multifokális, nekrotikus folyamatok történnek, mert az immunrendszer nem
képes kontrollálni a betegséget.
A szerológiai diagnosztika során a MAT (modified agglutination test) a leggyakrabban
használatos eljárás (ez egy specifikus és érzékeny, direkt agglutináción alapuló eljárás, ami a
T. gondii ellen képződött, IgG-típusú ellenanyagokat érzékeli). A kórszövettani vizsgálatok
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során az immunhisztokémiának van jelentősége, mert a Neospora caninum által okozott, igen
hasonló elváltozásoktól csak így lehet a betegséget elkülöníteni.
A gyógykezelés általában sikertelen, nem sok reménnyel kecsegtető. Leginkább a
trimethoprim-szulfonamid kombinációk, illetve a clindamycin használata jöhetnek szóba.
Összességében megállapítható, hogy a hangsúlyt mindenképpen a megelőzésre kell
fektetni – ebben különösen fontos a kóbor macskák kontrollja, különös tekintettel azokra a
helyzetekre, amikor az állatkertet egy központi takarmánykonyha látja el.
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PARASITES OF ZOO AND WILD ANIMALS THAT CAUSE NEUROLOGICAL SYMPTOMS
Parasites can cause neurological symptoms in addition to causing other symptoms, but there are species that neurological
symptoms caused by them in hosts are consequences of their normal life cycle. Neurological diseases of wild animals are
rarely observed in the nature. These diseases can occur more frequently in zoos and unfortunately they are usually fatal. Not
only the identification of pathogens is important, but we need to determine the source of infection, too. Routine pathological
examination methods are not always suitable for identification of parasite, therefore it is appropriate to use special
parasitological methods. Exploration of latent parasitic infections is very important because they can cause suddenly
emerging severe symptoms may not appear in the normal host, but in other animals.

A paraziták, mint minden élő szervezet az evolúció folyamán, szelekciós nyomásnak vannak
kitéve, amely arra készteti őket, hogy fennmaradásuk érdekében minél tökéletesebben
alkalmazkodjanak gazdaszervezeteikhez. Ezért minden általuk okozott hatás aszerint alakul
ki, hogy túlélésük érdekét minél jobban szolgálja. Egyes esetekben ez a hatás a patogenitás
fokozódását jelenti, más esetben a patogenitás csökkenését. Még ha alapjában véve
kórokozóknak tekintjük is az élősködőket, a legtöbb esetben a jelenlétük észrevehetetlen, mert
a gazda élete az ő életüket is biztosítja. Amennyiben rendes fejlődésük során mégis tüneteket
okoznak, az a hatás sem csupán a gazda elpusztítására irányul, hanem az élősködő
életciklusának következő lépését segíti elő. Az idegrendszeri tünetek a legpregnánsabbak azok
közül, amiket a parazitákkal fertőzött gazdák mutatnak.
Az idegrendszeri tüneteket okozó paraziták kórtanilag két nagy csoportba oszthatók. A
legtöbb esetben ezek a tünetek csupán mellékes velejárói a fertőzésnek, mert az élősködő a
sok egyéb tünet és elváltozás mellett ezeket is előidézi. Más esetekben viszont a parazitának
kifejezetten „célja” az idegrendszer befolyásolása. Főleg a központi idegrendszerbe jutó
kórokozók idéznek elő a közvetlen neurális szabályozásra ható tüneteket, de több olyan faj is
van, amelyek toxinjaik vagy anyagcseréjük egyéb anyagainak segítségével hatnak az agyra,
habár nem élnek ott.
A legsúlyosabb következményekkel járó idegrendszeri károsodásokat rendszerint olyan
paraziták okozzák, amelyek véletlenül nem a számukra megfelelő gazdába jutottak, s vannak
olyanok is, amelyek fejlődése számára az általuk okozott sajátos idegrendszeri tünet
kialakítása adaptív jelentőségű. A nem adekvát gazda megbetegítése, például egy vándorló
lárva által, a parazita pusztulásával is jár, tehát számára egyedfejlődési zsákutca. Több
tüdőféreg-faj lárvája mégis kerül olyan helyzetbe, hogy számára nem megfelelő gazdában
előidézi annak pusztulását. Például az Angiostrongylus és Parelaphostrongylus lárvák letális
encephalitist okozva ölik meg nem rendes gazdáikat. Az egysejtűek körében a Histomonas
meleagridis viselkedik hasonlóan a pulykában és a gyöngytyúkban, és még az ízeltlábú
paraziták körébe tartozók között is akadnak olyan légyfélék (pl. Dermatobia, Cuterebra),
amelyek nem megfelelő gazdába kerülve, azok halálát okozhatják az agyukba fúródva. A nem
szokványos fejlődésmenet következtében megbetegedett állatok kórokozóinak felismerése
nehéz, és kiszámíthatatlanságuk miatt az ellenük való védekezés is az.
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Főleg a gerincteleneket fertőző élősködők között azonban ismerünk olyanokat is,
amelyek a fejlődésük bizonyos fázisában szükségszerűen befolyásolják a gazdájuk
viselkedését. Ezt a jelenséget parazitikus manipulációnak nevezik. Eléggé közismert közülük
a lándzsásmétellyel (Dicrocoelium dendriticum) fertőzött hangyák esete, amik a hőmérséklet
csökkenésekor dermedten várják a füvön, hogy egy legelő állat elfogyassza őket. Ezzel analóg
a Taenia multiceps galandférgek coenurus cerebralis lárváinak helyzete a juhok agyában: ezek
a kergekór előidézésével segítik elő a következő, ragadozó gazdába való kerülésüket, azáltal,
hogy felhívják a farkasok, rókát figyelmét a megbetegedett hordozójukra. A paraziták lárvái
nemcsak a természetes élettérben élő gazdákban viselkednek így. Állatkerti tartásban is
fontossága van például annak a ténynek, hogy a mosómedvék orsóférgeinek lárvái
kisemlősökben és madarakban mozgásképtelenséget okozó idegrendszeri tüneteket hoznak
létre, amik segítik a megbetegedett állat prédává válását.
A fenti példák csak kiragadott, jellegzetes esetek a számos idegrendszeri hatással járó
parazitózis közül. Diagnosztizálni azért is nehéz az ilyen tüneteket okozó kórokozókat, mert a
tünetek sokszor nem magára a parazitára jellemzőek, hanem nagyrészt attól függenek, hogy
mi a megtámadott szervrész. A vadon élő állatok idegrendszeri betegségeit rendszint nem
tudjuk detektálni az elhullásuk előtt, de az állatkertekben ezek felismerése nemcsak a
diagnózist segíti, hanem egyes esetekben a gyógykezelésre, vagy legalább a megfelelő
prevencióra lehetőséget ad. A férgek által előidézett neurológiai jellegű megbetegedések a
mesterséges állattartás körülményei között általában megelőzhetők a rendszeres parazitológiai
monitoringgal. Ez a vizsgálni kívánt élősködő természetétől függően történhet
bélsárvizsgálattal vagy a vér vizsgálatával is. Az egysejtűek, különösen például a Toxoplasma
vonatkozásában, az állatkerti állatok teljes védelmét soha nem érhetjük el, még a
leghigiénikusabb körülmények között sem. Arra azonban mindig törekedni kell, hogy az
idegrendszeri tünetekkel járó fertőzések oki diagnózisáig eljussunk. Az ilyen jellegű
parazitózisok gyakran zoonózisok is egyben, tehát a felderítésük nagyon indokolt.
Ha idegrendszeri tüneteket okozó élősködő jelenlétét akarjuk kimutatni az elhullott
állatokból, számítani kell arra, hogy azok a központi idegrendszer esetleg nem mindegyik
helyén találhatók meg, ezért az agyból vagy gerincvelőből készített rutin szövettani metszet
nem alkalmas a felderítésükre. Szövettani preparátumban a férgek morfológiája nem
jellegzetes, ezért a legtöbb esetben a fajt meghatározni nem tudjuk. Még az egysejtűek sem
minden esetben határozhatók meg jól a metszetekből. Ezért a parazitológus diagnoszta
számára vizsgálat céljára célszerű az agyvelőt natív állapotban átadni, vagy legalább annak
legnagyobb részét.
Az élősködők a hulla szöveteiben viszonylag sokáig életben maradnak, s a mozgó
paraziták különféle hagyományos eljárásokkal kigyűjthetők a lágy szövetekből. A helytülő
élősködők, például cysták is nagyobb sikerrel találhatók meg a szétfoszlatott, natív szövetben,
mint a szövettani metszetekben. Szupravitális festéssel is segíthetjük a parazita detektálását,
és kiváló technika a differenciál interferencia kontraszt mikroszkóp alkalmazása a natív
képletek elkülönítésére. Ez utóbbi különösen a parazitás képletek térbeli szerkezetének
felderítésére alkalmas, amely a pontos fajhatározást segíti.
Állatkerti körülmények között véletlen behurcolással kerülhet veszélyes élősködő az ott
tartott állatokba. Egy ilyen esetet példáz az észak-amerikai Baylisascaris procyonis orsóféreg
felbukkanása a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Ez az emberre is veszélyes élősködő a
mosómedvék igen gyakori bélférge, amelynek lárvája természetes körülmények között a
mosómedve potenciális zsákmányait betegíti meg, azokban súlyos idegrendszeri tüneteket
okozva. Magyarországi megtelepedése semmiképpen nem kívánatos. A Baylisascaris férgek
petéinek rendkívül kontagiózus természete miatt a bántalom felismerése után a budapesti
mosómedvéket exterminálni kellett, de még ezután is megbetegedtek egyes rágcsálók,
amelyeket a féreghordozó állatok tartási helyén tartottak egy ideig. Az eset nemcsak a
zoonózis potenciális veszélye miatt érdemel figyelmet, hanem azért is, mert a mosómedvék
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teljesen tünetmentesen hordozták a férgeket, és a fertőzöttség felismerése csak annak volt
köszönhető, hogy az állatokat rutinszerűen féregtelenítették.
Az anthelmintikus kezelések rendszeres alkalmazása tehát még a lehetséges fertőzöttség
gyanújának hiánya esetén is tökéletesen indokolt. Látható parazita bélsárban való megjelenése
esetén mindenképpen szükséges a specifikus diagnózis, noha a legtöbb féreghajtó nagyon sok
féregre hat. Szemmel nem észrevehető paraziták kiderítésére hasznos módszer a rendszeres
laboratóriumi bélsárvizsgálat. Mivel a bélparaziták nem mindig produkálnak utódokat a
béltartalomba, egy vizsgálat nem is mindig elegendő a fertőzöttség biztos felismeréséhez.
Igen kevés esettől eltekintve, az idegrendszeri tüneteket okozó élősködők rendszerint
fatális, de sporadikus megbetegedést okoznak még akkor is, ha a valós prevalenciájuk magas.
Ez abból a fent említett tényből adódik, hogy ha nem létfontosságú agyterületen telepednek
meg, nem feltétlenül észleljük a fertőzöttséget, hanem az látens marad. Ugyanakkor a
kontamináció nagyon magas intenzitású lehet, és sok együtt tartott állatot érinthet. Például, ha
az irodalmi adatok alapján legalább 40%-nak vesszük az emberek átlagos Toxoplasma
fertőzöttségét, indokolt feltételezni, hogy az állatkertekben, ahol szinte mindig sok és hosszú
élettartamú macskafélét tartanak, az általános Toxoplasma fertőzöttség ennél még magasabb.
A vegyesfajú állatsereglet szükségszerű együtt tartása nagy felelősséget ró az állathigiénia
felett őrködőkre, és különösen ébernek kell lenniük az idegrendszeri tünetekkel járó
megbetegedések előfordulása esetén.
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THE BRAIN WORMS OF CERVIDAE AND THEIR SERIOUS PATHOGENICITY IN OTHER HOST
SPECIES
The meningeal or tissue worms are relatively common parasites in the temperate regions of Eurasia and North-America with
different species of protostrongylid worms and normal cervid hosts.
Eurasia – Elaphostrongylus cervi (syn. E. panticola) - red deer (Cervus elaphus)
The meningeal or tissue worm has a special migration route in its final host: L3 larvae migrate from the intestine wall along
nerves to the spinal cavity, then to the cranial cavity (subdural space). Later, after migrating backwards, the adults will settle
in the skeletal musculature for reproduction. E. cervi is very common in red deer and its close relatives. The young worms
can find quite often in the cranial and/or spinal cavity, but clinical cases occur exceptionally only. In contrary, serious neural
symptoms and fatal course is known in abnormal (unfavorable) ruminate hosts, like goats and sheep.
North-America – Parelaphostrongylus (syn. Pneumostrongylus) tenuis – white-tailed deer (Odocoileus virginianus)
The first part of the migration route in the final host is very similar as above, but adult worms remain in the cranial cavity. This
nematode is common in white-tailed deer as normal host with very few reports of neurological signs.
In other cervids (black-tailed deer, mule deer, wapiti, moose and caribou) as well as in goats, sheep, alpacas and llamas the
infection is frequently resulting in a neurological disease and death.

Eurázsiában az agyhártya vagy kötőszöveti férget (Elaphostrongylus cervi) Cameron (1931)
skóciai gímszarvasokból írta le. A 70-es években kezdett vizsgálataink alapján ismeretes a
féreg gyakori előfordulása dunántúli szarvasokban. A 6-10-hónapos borjak koponya- és/vagy
gerincvelő-üregében a féreg jelenléte akár 70-80%-os gyakoriságú is lehet. Másodéves és
idősebb egyedekben viszont meglehetősen ritka ez a lokalizáció. A kifejlett férgek viszont a
szarvasok egyéves kora után megtalálhatók a vázizmok pólyáin, főként a lapocka alatti
tájékon. Ázsiában E. panticola néven írták le pantokrin (barkás-agancs) termelő farmok
maral-szarvasaiból. Új-zélandi gímszarvasokban való előfordulásáról először 1967-ben
számoltak be, nyilvánvalóan az egykori betelepítések során hurcolták be Európából.
Észak-Amerika mérsékelt övi területein igen elterjedt és gyakori fehér-farkú
szarvasokban – mintegy az E. cervi alternatívájaként – a Parelaphostrongylus (syn.
Pneumostrongylus) tenuis. A lárvák (L3) az E. cervi lárvákhoz hasonlóan jutnak el a
koponyaüregbe, sőt ez a végleges megtelepedési helyük is. Ez a nematoda is súlyos
idegrendszeri tünetekben megnyilvánuló és gyakran halálos kimenetelű betegséget okozhat az
abnormális gazdákban.
Az izomzatban való letelepedésre két másik faj, a P. odocoilei és a P. andersoni
specializálódott.

A kötőszöveti vagy agyféreg (Elaphostrongylus cervi)
Az E. cervi a gímszarvas egyik leggyakoribb parazitája. Valószínűleg minden borjú
fertőződik már 3-6 hónapos korban és egyéves kortól kezdve minden egyes gímszarvas
vázizomzatában megtalálhatók az adult férgek, amit a lárvaürítés jelez. Bár ez utóbbi
szezonálisan változó, a téli félévben jelentős (Kutzer és Prosl, 1975).
Az öt vadászati idényben (2005-2009) végzett vizsgálataink eredményét az 1. táblázat
tartalmazza.
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1. táblázat. Gímszarvasok Elaphostrongylus cervi féreghordozási adatai, 2005-2009 (Kovács, 2010)
korcsoport

borjú ünő

tehén

vizsgált egyed

238

44

88

féreghordozók száma

102

3

4

prevalencia (%)

42,9

6,8

4,5

átlagos intenzitás

2,26

1,33

1,5

min-max. féregszám

1-12

1-2

1-2

∑ vizsgált egyed

370

Érdemes kiemelni a 2006/07 vadászati idény adatait. Gímszarvas-borjakban (n = 36) a
koponyaüreg-férgesség prevalanciája a szezon folyamán 66,67% volt, és alig változott:
novemberben 66,67%, decemberben 68,75%, januárban 64,29%.
A féreg korai fejlődése csiga köztigazdákban zajlik. A csigák előszeretettel fogyasztják
a szarvas hullaték-bogyók felületét borító nyálkát, amiben gyakran előfordulnak a féreg 1.
lárvái. A csigákban hamarosan kialakulnak a fertőzőképes 3. lárvák (L3). Ezek a csigák –
főként az apró „házatlan” csigák – véletlenszerű elfogyasztásával kerülnek a szarvas (esetleg
egyéb kérődző) emésztőkészülékébe.
A táplálékkal (csigákkal) felvett lárvák a béltartalomból a nyirok- és véráramba, ezután
az idegek mentén a gerinccsatornába, majd a koponyaüregbe, onnan visszafelé pedig a
vázizmokhoz vándorolnak. Testszerte előfordulhatnak a vázizmok közötti laza kötőszövetben,
pólyákon, leggyakoribbak azonban a lapocka alatti régióban. A nőstény férgek petéiket a
kisebb vénákba juttatják. A vérrel a jobb szívfélen át a tüdőszövetbe sodródnak, és ott a
hajszálerekben elakadnak. Az itt kikelő 1. lárvák a légutakon át a garatba, majd az
emésztőtraktuson át a szabadba kerülnek. A szabadba jutott lárvák továbbfejlődése csigákban
kezdődik. A táplálkozás közben lenyelt csigákkal fertőződnek a szarvasok. Az első életévben
kialakuló aktív immunitás révén a később felvett lárvák már nem tudnak továbbfejlődni. A
hazai szarvasfélékben idegrendszeri tünetek csak kivételesen alakulnak ki (Borg et al., 1953),
dacára a gyakran szabad szemmel is látható elváltozásoknak. Ez a gímszarvas és az E. cervi
féreg hosszútávú kölcsönös alkalmazkodásának (koadaptáció, koevolúció) köszönhető. Ezzel
szemben juh- és kecskefélékben a fertőződés gyakran súlyos, irreverzibilis klinikai
tünetekben (pl. keresztgyengeség, bénulás) nyilvánul meg. Fel kell tehát hívni a figyelmet az
abnormális gazda-fajok fokozott érzékenységére, súlyos megbetegedésére. Ezeknél a
gerinccsatornában vándorló férgek környezetében súlyos gyulladásos reakció alakul ki, ami
kényszermozgásokban (pl. körben járás), bénulásokban (keresztgyengeség, elfekvés)
nyilvánul meg, és gyakran halálos kimenetelű (Scandrett és Gajadhar, 2002; Tschuor et al.
2006). Hazai esetről ugyan nem tudunk, de minden bizonnyal előfordul a szarvasokkal közös
vagy szomszédos legelőt használó juhokban, kecskékben csakúgy, mint vadasparkokban,
vadfarmokon. Az észak-amerikai tapasztalatok alapján az Európában is terjedő láma- és
alpakka-tartásra nézve is veszélyt jelent a lárvákat tartalmazó csigák révén.
A féreg 1. lárvai kimutathatók a hullatékból lárvaizolálási, ülepítési eljárásokkal. A faji
azonosítás alaki tulajdonságaik és méreteik alapján lehetséges. Ez főkent azért fontos, mert az
E. cervi lárvák előfordulása a leggyakoribb, miáltal a „tüdőférgesség” diagnózis félrevezető.
Meg kell említeni azonban még egy olyan fonálférget, amely szintén előfordulhat a
gímszarvas agy- és gerincvelő-üregében. A Setaria cervi adult példányai a hasüregben élnek,
a fiatal, vándorló egyedek azonban nem ritkán megtalálhatók az említett likvor-terekben és
-résekben anélkül, hogy klinikai tüneteket, megbetegedést okoznának. Ez egy filária-faj,
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amelynek terjesztő/beoltó vektorai apró vérszívó legyek (Hematobia irritans), esetleg
böglyök vagy szúnyogok.

Az észak-amerikai agy(burok)-féreg (Parelaphostrongylus tenuis)
A P. tenuis a fehérfarkú szarvas (Odocoileus virginianus) gyakori élősködője. Észak-Amerika
keleti felén, a fehérfarkú-szarvas által lakott területeken gyakori. A férgek lárvakori fejlődése
szintén csigákban zajlik. A szarvas végleges gazdában való vándorlás is hasonló. Az adult
férgek azonban a koponyaüregben maradnak és ott szaporodnak. A peték vagy az azokból
kikelő 1. lárvák a tüdőbe, onnan pedig a hörgőkön, légcsövön keresztül a garatba, majd
lenyelésük után az emésztőkészüléken át a külvilágra jutnak. A csigákba és onnan a végleges
gazdába való bejutás azonos az E. cervi féregnél leírtakkal.
A rendes gazdában (fehérfarkú szarvasban) igen ritkán tapasztalható megbetegedés. A
járulékos (abnormális gazdákban) – feketefarkú szarvas, öszvérszarvas, jávorszarvas, wapiti,
rénszarvas, valamint juh-, kecskefélék, alpakka, láma – viszont annál inkább (Anderson,
2007). Ezekben gyakran végzetes kimenetelű, súlyos idegrendszeri tünetek (lásd az E. cervinél említetteket) alakulhatnak ki. Ilyen pl. az ún. jávorszarvas-betegség (moose-sickness).
Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a “gyarmatosítás” utáni erőteljes környezetátalakító tevékenység – őshonos erdők helyére nyárasok telepítése – a fehérfarkúszarvasoknak az észak felé, a korábban csak jávor- és rénszarvasok által lakott területekre
való terjedését eredményezte. Az utóbbi szarvasfélék számára tehát “ismeretlen” ez a féreg –
nem alakult ki a kölcsönös alkalmazkodás!
Az eurázsiai és az észak-amerikai agyhártya-féreg példája jól szemlélteti a
meggondolatlan ökológiai beavatkozások – élőhely-átalakítások, interkontinentális
állattelepítések – veszélyes következményeit!
A P. andersoni adult példányai a fehérfarkú szarvas izomzatában, rendszerint a hosszú
hátizomban találhatók. Főként az USA dél-keleti és észak-nyugati részein (Alaszkát is
beleértve) gyakori.
A P. odocoilei adult példányai az öszvér-, a feketefarkú- és a jávorszarvas – sőt újabb
közlés szerint a vadjuh, a vadkecske és a karibu - lapocka- és combizomzatában, valamint a
hasizmokban tartózkodnak (Jenkins et al., 2006). Az USA nyugati szélén ismert.

Megelőzés, védekezés
Az érzékeny abnormális gazdaállatok által használt legelők szarvas-agyférgekkel való
fertőződését általában nem lehet megelőzni, tekintettel a szarvasok elterjedésére és éjszakai,
illetve évszakos átváltására/vándorlására.
Az antiparazitikumok használata is többnyire eredménytelen, a szerek ugyanis nem
jutnak át a vér-agy gáton.
A féregellenes kezelésnek azért sincs értelme, mert a fertőződési lehetőség szinte
mindennapos a komolyabb téli fagyos időszakoktól eltekintve. Így a kezelést 2-3 hetenként
kellene ismételgetni. Egyébként szabad területen még az évi egyszeri kezelés is
megfontolandó, mivel az élelmezés-egészségügyi várakozási idő érvényesítése szinte
lehetetlen.
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STROKE A HUMÁN GYÓGYÁSZATBAN –
DIAGNÓZIS ÉS AKUT STROKE MENEDZSMENT
Óváry Csaba
Országos Kinikai Idegtudományi Intézet
ovary@oiti.hu

STROKE IN HUMANS - DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ACUTE STROKE
Even though stroke is a treatable and preventable disease, still causes more than 5 million deaths in the world per year, and
stroke is the most important cause of long term disability among adults. It can present with the sudden onset of any
neurological disturbance, among those, limb weakness or numbness, speech disturbance, visual loss or disturbance of
balance are the most frequent. In spite of the revolutionary development of neuroimaging, neurological examination,
assessment of the severity of symptoms, including the use of appropriate neurological scores, such as the National Institute
of Health Stroke Scale, is still the most important part of diagnosis. Besides systemic thrombolysis, as the only causative
therapy for acute ischemic stroke, more and more evidence is accumulating for more effective primary and secondary
prevention strategies over the last two decades. The use of antiplatelet drugs, such as acetylsalicylic acid or clopidogrel, and
serum cholesterol level lowering statins are the most well established possibilities. While long term administration of these
drugs are relatively harmless, they provide effective secondary prevention and better outcome after ischemic stroke.

Noha az agyi érkatasztrófák jelentős hányada megelőzhető és gyógyítható kórkép,
napjainkban is több, mint évi 5 millió ember halálát stroke okozza, és a magas strokehalálozáson túl, ezen kórkép a felnőttkorban kialakuló maradandó testi és szellemi
fogyatékosság legyakoribb oka.
Stroke, akár vérzéses, akár ischaemiás kórformákban, kialakulásakor bármely
neurológiai tünet okozója lehet; leggyakrabban végtag gyengeség, végtag ügyetlenség,
féloldali érzészavar, látótérkiesés, látászavar vagy egyensúlyzavar képében jelentkezik.
A stroke diagnózisában, a neurológiai képalkotás forradalmi fejlődése ellenére is, a
neurológiai tünetek vizsgálata mind a mai napig elsődleges fontosságú, amely vizsgálatot
célszerű a tünetek súlyosságát is mérhetővé tévő neurológiai skálák használatával
kiegészíteni, mint amilyen a National Institute of Health Stroke Scale.
Ezen skálák használata támpontot jelent a stroke hátterében álló agyi keringészavar
kiterjedtségének, lokalizációjának, gyakran patomechanizmusának meghatározásában,
valamint lehetőséget ad a tünetek javulásának, progressziójának pontos követésére is.
A stroke-ellátást a képalkotó eljárások (computer tomográfia, majd a mágneses
rezonancia image) elterjedése a 80-as évek után, hazánkban a 90-es évektől kezdődően
forradalmasította. Az akut állapotokban alkalmazott képalkotás elsősorban az összes stroke
10%-át adó vérzéses és 90%-át jelentő ischaemiás stroke differenciálásában, másodsorban az
etiológia, patomechanizmus, prognózis, kiterjedtség tisztásában nyújt ma már
felbecsülhetetlen segítséget.
Az agyi képalkotás jelenleg a terápia meghatározásának legfontosabb támpontja,
megfelelő időn belül elvégezve akut trombolízis elvégzésének is alapvető feltétele. Egyaránt
segítséget nyújt a kiterjedtség, a laesio kora, az érintett érterület, a prognózis és az esetlegesen
stroke-szerű tünetekkel járó egyéb kórformák azonsításában. Az agyi képalkotás speciális,
jelenleg már rutinszerűen használt egyes modalitásaiban már az etiológia kutatásnak is
részévé vált, a supraaortikus nagyerek stenosisainak, érfejlődési rendellenességnek, az akut
stroke vagy a terápia szövődményeinek korai diagnózisát adhatja. Ráadásul ezen vizsgálatok
eredményei akár az ellátás csúcsát jelentő további neuro-intervenciós beavatkozások
megtervezéséhez, elvégzéséhez nyújthatnak alapot.
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Az akut agyi képalkotást követően, a rutin laboratóriumi és EKG vizsgálaton túl, duplex
Doppler ultrahang vizsgálat és növekvő mértékben kardiológiai vizsgálat, szívultrahang
vizsgálat elvégzése indokolt, előbbi a nyaki verőerek áramlási viszonyainak, utóbbi az
esetleges kardiogén eredet, annak alapot adó struktúrális kardiológiai rendellenességek
tisztázására.
Noha az akut ischaemiás stroke egyedüli oki therápiája az elzáródott érszakasz újdon
megnyitását célző rekanalizációs terápia (szisztémás trombolízis), számos vizsgálat igazolta,
hogy a vérlemezkék aggregációját gátlók, mint az acetilszalicilsav és a clopidogrel vagy a
koleszterinszint csökkentő sztatinok akut fázisban elkezdett alkalmazása hatékony a
szekunder prevencióban, és javítja a kimenetelt akut stroke után, azon betegek körében is,
amelyek rekanalizációs terápiára valamilyen oknál fogva nem voltak alkalmasak.
Ezen gyógyszeres stratégiák mellett, az akut ellátás sikerességének legmagasabb szintű
evidenciákként azonosított további komponense a betegek specializált akut stroke részlegeken
történő ellátása és a korai rehabilitáció.
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HUMAN DERMATOLOGICAL DIAGNOSTIC PROTOCOL
The diagnosis and treatment of dermatological cases mean often a great challenge. A variety of diagnostic tests and
treatments are regularly simple with skin inspection, and observation which will protect the patient from painful diagnostic
procedures. The treatment of skin lesions, different kind of infections and chronic diseases are important. In some cases
internal, immunological, and endocrine disorders may cause the dermatological problem. The local treatment seems to be
simple, though regularly needs time and patience. The wrong diagnosis causes spectacular results, which can be seen at
once.

A bőrgyógyászati esetek diagnosztizálása sokszor nagy kihívást jelent. A különféle
diagnosztikai vizsgálatok és kezelési módok sokszor egyszerűek, a bőr megtekintésével,
vizsgálatával megkímélhetjük a pácienst a fájdalmas diagnosztikai eljárásoktól. A bőrtünetek
kezelése azért is fontos, mert nem csak különböző bőrinfekciók, krónikus bőrgyógyászati
kórképek, hanem sok esetben a szervezet egészét érintő belgyógyászati, immunológiai vagy
endokrin betegségek első tünetei is lehetnek. A bőrbetegségek gyógykezelése általában
könnyű, de sok kitartást és türelmet igényelnek. A bőr kezelése látványos eredményekkel
járhat, míg a nem megfelelő terápia esetén az állapotromlás is azonnal észlelhető, ezért
gyorsan tudjuk az elgondolásunkat revideálni, gyógyszert, hatóanyagot váltani. A
bőrbetegségek kezelése különleges feladatot jelent.
Az egyes tünetek megjelenése, lokalizációja, prognózisa, terápiája sokat változott az
utóbbi időben.
Sokat árthatunk jó szándékú, ám nem megfelelő kezeléssel, ezért ismerni kell a pontos
diagnózist és az ennek megfelelő terápiát.
A jó diagnózis alapja a bőr szerkezetének és az elemi jelenségeknek a pontos ismerete.
Kórelőzmény felvétele során nemcsak az aktuális tüneteket kell ismernünk, hanem a
tüneteket megelőző összes bőrtünetet és egyéb panaszokat. A korábban elvégzett kezelések
eredményeit is figyelembe kell venni. A korábban elvégzett vizsgálatok mellett fontos
tisztázni a bőrtünetek megjelenését megelőző környezeti viszonyokat.
A bőr vizsgálata könnyű, de alapos körültekintést igényel. El kell végezni a teljes
testfelület, a nyálkahártyák, az ujjak közötti hajlati és genitális régió vizsgálatát is.
A kivizsgálási protokoll keretében kiegészítő vizsgálatokat végzünk. A vizsgálat
keretében rutinszerűen alkalmazott módszerek a bőrkaparék mikroszkópos vizsgálata,
baktérium- és gombatenyésztés, trichoszkópia, váladékleoltások, citológiai vizsgálat, vérkép
és általános biokémiai vizsgálatok, szükség esetén egyéb vérvizsgálat, valamint bőrbiopsziás
vizsgálatot is végzünk.
Terápia során a gyógyszerek nehezebben juttathatók el hatékony mennyiségben, mint
más szervekbe. Sokszor hosszas, esetenként költséges gyógyszeres kezelésre van szükség,
amelynek idő előtti felfüggesztésekor a beteg könnyen visszaesik.
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Gyakrabban előforduló bőrgyógyászati kórképek
1. Atopiás dermatitis
2. Gyakori infekciók
3. Pigment rendellenességek
4. Bőrtumorok
5. Értumorok
6. Nyirokrendszer betegségei
7. Hólyagos betegségek
8. Genodermatózisok
9. Allergiás betegségek
10. Vérzéssel járó betegségek
11. Haj- és köröm rendellenességek
12. Psoriasis
13. Acne
14. Genitaliák eltérései
15. Anyagcsere betegségek
16. Artefact dermatitis
A bőr szerkezete és barrier funkciója
- mechanikai
- kémiai
- UV sugárzás
- mikroorganizmusok
- külső savköpeny
- külső lipidréteg
- hőreguláció
- immunológiai funkció
A barrier funkció csökkenése
- endogén: genetikai hajlam
- exogén: detergensek gyakori használata, száraz levegő

Perkután abszorpció
A hatás szempontjából fontos
- perkután abszorpció
- bőrön keresztüli kiválasztódás
A stratum corneum barrier, és rezervoárként is működik.
A penetrációt befolyásolják
- intercelluláris lipidek
- bőr hidráltsági foka
- bőr betegségei
- epidermis vastagsága
- bőr mikrocirkulációja, hőmérséklete
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Farmakokinetika
Nagy felületről nagymértékű a felszívódás, az aktív anyagok a véráramba jutnak, szisztémás
mellékhatások alakulhatnak ki.

Fürdetés
Az infekciók és egyéb gyulladással járó kórképek miatt a fürdetés különösen fontos.
Télen a szaruréteg merevebb, szárazabb, az izzadás, a fokozódó faggyúmirigy aktivitás
miatt is fontos a fürdés.

Infekciók
Staphylococcus, Streptococcus okozta bőrfertőzések
Az impetigo felületes, nagyon fertőző betegség, amelyet staphylococcusok és/vagy
streptococcusok okoznak. Bármely testrészen előfordulhat. Kezdetben vörös folt, majd hólyag
alakul ki, mely megnyílik, jellegzetes mézsárga pörk képződik, a folyamat gyorsan terjed.
Központi gyógyulást, széli terjedést látunk.
Staphylococcus okozta életveszélyes kórkép: Staphylogen Lyell-szindróma
Staphylococcus tünetmentes hordozás: pl.
- atopiás dermatitisben Staphylococcus colonizáció
infekció/ kolonizációs ráta: 74-100%
A hajas fejbőrön, a végtagokon, illetve bármely szőrrel fedett területen jelenhet meg a
folliculitis.
Mélyebb, fájdalmas gyulladás a furunkulus, amely minden szőrös területen
előfordulhat. A központi pustula gennyes csappá alakul, mely kezdetben kemény, majd
néhány nap alatt felpuhul, beolvad, bőséges genny távozásával kiürül.
Diagnózis: vörös udvarral körülvett gennyhólyag középpontjában szőrszál látható
Differenciáldiagnózis: tinea barbae, keratosis pilaris, hidradenitis suppurativa
Kezelés: súlyos esetben párakötés, antibiotikum, esetleg incízió, drainage
Gombák okozta bőrfertőzések
Tinea corporis esetében éles határú, szélén vesicula koszorúval övezett, hámló, erősen
viszkető területek alakulnak ki. A tinea manus a kézujjak, a tinea pedis pedig a lábujjakat,
talpat érinti.
Diagnózis: meleg, nedves környezet elősegíti a kialakulását, az izzadás tovább rontja a
folyamatot
Differenciáldiagnózis: candidiasis, intertrigo, erythrasma, psoriasis, seborrhoeás
dermatitis
Kezelés: antimycotikus externák; a gombaellenes kezelésen kívül a megelőzés is fontos
Vírusok okozta bőrfertőzések
Pl. humán Papilloma vírus fajok
Kezelés: ecsetelés, érzéstelenítő alkalmazása után éles kanállal történő eltávolítás
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Atkák okozta bőrfertőzések
Kórokozó: Sarcoptes scabiei var. hominis (Acarus siro var. hominis)
0,1-0,4 mm átmérőjű
30 napos életciklus
járat a stratum corneumban
pete → lárva → nimfa → érett atka
2-3 pete/nap
táplálék: epidermis intercellularis folyadéka
Kullancs okozta bőrfertőzések
Erythema chronicum migrans
A spirocheta Borrelia fertőzés okozta Lyme-kór első fázisában jelentkezik
A legelső tünet a csípés körül megjelenő, legalább 5 cm-esre megnövő, többnyire ovális alakú
bőrpír.
L: 1 nap – 3 hó
Többnyire alig viszket, nem fájdalmas. A folt legalább egy hétig, néha azonban egy évig is
látható. Előbb-utóbb elmúlik magától is. A folt megszűnése nem okvetlenül jelenti a kórokozó
pusztulását.
Lymphocytoma cutis
A cutan pseudolymhomák leggyakoribb formája a Borrelia burgdorferi által kiváltott
benignus cutan lymphoid hyperplasia, régebbi nevén Borrelia lymphocytoma, a Lymeborreliosis legritkább cutan manifesztációja. Általában fiatal felnőtteken, gyerekeken, típusos
esetben a fülön, 1-5 cm átmérőjű, livid, fájdalmatlan nodusként jelentkezik, mely megfelelő
ideig alkalmazott antibiotikus terápia hatására regrediál.
Bőrtumorok
klinikai diagnózis / hisztológia
eltávolítandó?
spontán regresszió optimális ideje/ progresszió várható ideje
Congenitalis Melanocytás Naevus (CMN),
mozaik elrendeződésű fejlődési rendellenességek / „csíkos betegségek”
Értumorok
vascularis tumorok
secunder neoangiogenesis
vascularis malformációk
patológiás angiogenezis, perzisztáló embrionális erek
Nyirokrendszer betegségei
aplázia, hypoplázia
A teljes vérvolumen 75%-a cirkulál a vénás és nyirokrendszerben
plazma, proteinek, hosszú láncú zsírsavak, elhalt sejtek, baktériumok
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Hólyagos betegségek
szisztémásan megjelenő, autoimmun vagy genetikai eredetűek, vagy külső behatásra
jelentkezhetnek
égés, fagyás stb.
epidermolysis bullosa
mastocytosis
linearis IgA dermatosis
Genodermatosisok
az ichthyosis vulgaris AD öröklődésű
a megváltozott profilaggrin expresszió desquamációt okoz
atopiával gyakran szövődik
a filaggrin fontos szerepet játszik a bőr barrier funkciójában
Allergiás betegségek
erythema, urticaria, angiooedema
gyógyszer okozta reakciók
Vérzéssel járó betegségek
lymphoma, leukémia, trauma, haemorrhagiás oedema, infekciók okozta thrombopeniás és
nem thrombopeniás purpurák
Haj- és körömbetegségek
szervspecifikus T-limfociták által mediált autoimmun folyamat, mely a haj folliculusok ellen
irányul
az alopecia totalis/universalissá alakulhat
Anyagcsere betegségek
hiányállapotok bőrtünetei
Artefact dermatitis
külsérelmi nyomok, vakarás, vakaródzás következményes tünetei

47

LEGGYAKORIBB BŐRTÜNETEK UTAZÓKNÁL
(MUTASD A BŐRÖD, MEGMONDOM HOL JÁRTÁL!)
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MOST FREQUENT SKIN PROBLEMS DIAGNOSED IN TRAVELERS (LET SEE YOUR SKIN AND I
TELL YOU WHERE DID YOU COME FROM!)
Skin problems are one of the most frequent medical problems in returned travelers. The two main categories are 1) those
associated with fever, usually a rash (haemorrhagic fiver like Dengue, typhus exanthematicus, meningococcal infection) or
secondary bacterial infection (cellulitis, lymphangitis, bacteremia, toxin-mediated) and 2) those not associated with fever.
Diagnosis of skin problems in returned travelers is based on the following:
- Pattern recognition of the lesions: papular, macular, nodular, linear, or ulcerative
- Location of the lesions: exposed versus unexposed skin surfaces
- Exposure history: freshwater, ocean, insects, animals, or human contact
- Associated symptoms: fever, pain, pruritus
- Examples for the most common or most unique skin signs of infections will be shown.

Utazást követően a bőrön lévő elváltozások a leggyakoribb okai az orvosi konzultációnak. A
Nemzetközi Utazás Orvostani Társaság (International Society of Travel Medicine) gondozása
alatt működő GeoSentinel folyamatosan gyűjti az utazással kapcsolatos betegségek adatait.
Ennek alapján a rovarcsípések, a bakteriális fertőzések és a cutan larva migrans vezetik a
bőrbetegségek listáját. Ezek az orvosi ellátást igénylők 30%-ánál voltak a vizsgálatok indokai.
A bőrjelenségek felosztását tekintve többféle megközelítés lehetséges. Ezek közül a
kiütés fajtája és a kísérő tünetek jelenléte vagy hiánya az alapja az előadásban bemutatottak
felosztásának.
A bőr felszínéből nem emelkedik ki a macula. Ez a foltos elváltozás a mycosisokra és a
Lyme-kórra jellemző. A Lyme-kór endémiás az Amerikai Egyesült Államokban,
Oroszországban és Európa számtalan országában. Kórokozója a Borrelia burgdorferi, mely a
fertőzött kullancs vérszívása során jut az emberi szervezetbe.
Papulózus elváltozással járnak a rovarcsípések (szúnyog, hangya, pók, poloska, bolha)
melyeket gyakran bakteriális felülfertőzés vagy hiperszenzitív reakció tesz elhúzódó,
kellemetlen bőrbetegséggé. A vírus infekciók közül a hemorrhagiás lázat okozó flavivírus
fertőzések is papulózus kiütéssel járnak.
Ezek közül a Dengue-láz és a Chikungunya-láz hónapok óta járványosan fordul elő
Ázsiában és a karibi térségben. A Dengue-láz enyhébb és súlyosabb formája jelentős
népegészségügyi probléma az érintett térségben. A kórokozó a Dengue vírus, melyet
emberről emberre az Aedes szúnyogok visznek át csípésükkel. Ezek a szúnyogok – a malária
terjesztőjével ellentétben – főleg napközben csípnek. Városokban élnek, házkörüli kisebb
vizekben, esővizes pocsolyában szaporodnak, és szívesen pihennek a hűvös lakásban. A
betegség hirtelen magas lázzal, ízületi-, izom- és csontfájdalommal, hányással kezdődik, és
papulo-maculosus kiütéssel jár. Mérsékelt vérzékenység (orr-, ínyvérzés) kísérheti a
betegséget, mely 3-10 napig tart. A lábadozás lassú, hetekig tarthat, fáradékonysággal,
izomgyengeséggel jár. Ismételt fertőzés esetén, a betegség súlyos, vérzéses formában zajlik,
melynek oka, hogy a kapillárisok áteresztővé válnak, az interstitialis térbe jelentős plazma és
sejtes elem kiáramlás történik. Petecchiák, bevérzések, icterus és anaemia, ritkán sokszervi
elégtelenség és sokk vezet a beteg halálához. A szeméttelepek felszámolása, a házkörüli
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víztárolók megszüntetése nem hozott kellő eredményt. Védőoltás kidolgozására évek óta a
kísérletek folynak.
Dél-Afrika országaiban a rickettsiák okoznak lázzal járó kiütéses fertőzést. A kórokozó
átvivője kullancs, jellegzetes az 1-2 cm nagyságú, fájdalmas, gyulladt széllel körülvett fekete
nekrotikus lézió (eschar).
Papulózus kiütéssel jár az akut HIV fertőzés, mely a szexturizmus következtében valós
veszélyt jelent napjainkban. Ebben a tekintetben a legkedveltebb célpont Thaiföld, ahol
férfiak és nők egyaránt találnak olcsó és minden igényt kielégítő alkalmi partnert. A HIV
fertőzés 3-4. hetében, enyhe vírus infekcióra utaló tünetek után lépnek fel testszerte a
kiütések, melyek pár nap alatt maguktól elmúlnak. Ezt követően évek telhetnek el, mire a
vírus okozta celluláris immunhiány első specifikus tünetei jelentkeznek.
Csak Európa országaiban kell utazgatnia annak, aki kanyarót szeretne összeszedni.
Reális veszélyre azonban csak azoknak kell számítani, akik nem részesültek védőoltásban
vagy természetes úton nem szereztek védettséget.
Nodularis, a subcutist is involváló elváltozással jár a myiasis. Afrika középső részén
elterjedt betegség, melyet az ott honos Tumbu légy lárvájának bőrbe jutása okoz. Utazókat is
veszélyeztet, ha a szabadba kitett ruhaneműbe rakja a petéjét, és a kikelő lárvák közvetlenül a
bőrbe tudnak hatolni. A viszkető papula napok alatt furunkulus-szerűvé növekedik, amiből 68 nap múlva kibújnak a lárvák. Hasonló elváltozással térhet haza Közép- vagy DélAmerikából az óvatlan utazó. A humán “bot fly” lárvája hosszabb ideig tartózkodik a bőrben.
A duzzanat közepén fekete nyíláson át távozik ürüléke, ezen keresztül lehet eltávolítani a
lárvát is.
Afrikában, Dél-Amerikában a bőrbe fúródott homoki bolha okozza a tunga penetras-t. A
borsónyi viszkető elváltozás, főleg az alszáron és a talpon van, a vakaródzás következtében
megreped, és nagy tömegű pete ürül belőle. A seb nehezen gyógyul, kifekélyesedik.
Délkelet-Ázsiában a nyers hal fogyasztásának egyik veszélye a gnatostomiasis. A lárva
évekig vándorol a szövetek között, bőr alatt, ritkán akár a központi idegrendszerbe is bejuthat.
Linearis elváltozást okoz a cutan larva migrans. A kutyák, macskák fertőzött
(Ancylostoma braziliense) ürülékével szennyezett tengerpartok, vízpartok a leggyakoribb
lelőhelyei ennek a parazitának. A fedetlen bőr (mezítláb sétálás, homokban heverészés) a
behatolási kapuja a kórokozónak. A lárva alak lassan halad a bőr rétegei között, ami szemmel
is követhető. Jellegzetesen kellemetlen viszketéssel jár, általános tünetek azonban nem
kísérik. A parazita 4-6 hét alatt elpusztul, azaz magától is meggyógyul a fertőzés. Hasonló, de
irritatívabb elváltozás okoz a Strongyloide stercoralis subcutisban migráló filariform lárvája.
Ulcerativ elváltozással jár a bőr leishmaniozis. Közel-Kelet, Oroszország ázsiai része,
Észak-Afrika, Izrael, Jordánia, Líbia, Irán, Irak, Szaúd-Arábia (városokban és félsivatagos
területen is) fertőzöttek. Előfordul Dél-Amerika országaiban is. Rágcsálók hordozzák a
kórokozót és a Phlebotomus legyek terjesztik. A ruhával nem fedett területen (nyak, arc,
végtagok) csípnek a legyek. A pár naptól, akár néhány hónap is eltelhet az első tünetek
megjelenéséig. A nodulát nedvedző elváltozás váltja fel, ami időnként pörkösödik, majd ismét
nedvezni kezd. Fájdalmatlan. Az emberre patogén kb. 12 féle Leishmania-ra különböző
inkubációs idő, lefolyás és gyógyulási hajlam jellemző. Speciális diagnosztikus módszerrel
lehet bizonyítani a kórképet, gyógyítása nem egyszerű.
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AZ ÁLLATKERTI EMLŐSÁLLATOK BŐRGYÓGYÁSZATA
Bakó Natália
Kedvenc Állategészségügyi Központ, Vác
natkamano@gmail.com

DERMATOLOGY OF ZOO MAMMALS – CASE REPORTS
The presantation shows some randomly choosed dermatology cases from the past years, which we reported and treated in
mammals at the Budapest Zoo and Botanical Garden. Dermatology has emphasized place in zoo animals, of course
because of the well being of the animal, and because of the visitors. Their first impression came from the appearence of an
animal. Dermal diseases are also important for the clinician, in many cases the primer and secunder skin symptoms are the
first signs of other health problems.

Az állatok bőre testük legnagyobb szerve. A bőr biztosítja a belső szervek védelmét, véd a
kiszáradástól, szélsőséges hőmérséklettől és ozmotikus sérülésektől, fizikai traumától,
valamint a fertőző ágensek behatolásától. Szintén érintett a termoregulációban, 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 bőr
megbetegedései és elváltozásai gyakran előfordulnak az állatkertek lakóiban, és különleges
fontosságúak egyrészt az állat jólléte szempontjából, másrészt a látogató számára mivel az
állat megjelenése a döntő. Az előadás során az állatkertben élő emlősök bőrbetegségeit
ismertetem, főként esetbemutatókon keresztül, képekben, az etiológia alapján csoportosítva.
Állatkerti emlős fajok esetében akár egyedi sajátosságokkal is találkozhatunk, ami olykor az
amúgy is ritka, kis egyedszámban előforduló fajok esetén külön problémát jelenthet.
Az előadásban a Fővárosi Állat- és Növénykert lakóinál előforduló, a bőrt érintő
megbetegedések, a kezelt primer vagy szekunder bőrelváltozások képes bemutatóját láthatják.

Az emlősök bőrének felépítése
Az emlősök bőre (cutis) két rétegből áll, a hámrétegből (epidermis) és az irhából (corium). A
bőr alatt megtalálható kötőszövetes réteg a subcutis. A subcutis nagy mennyiségű zsírt képes
raktározni, amely mechanikai, nyomáscsökkentő réteg, rossz hővezető tulajdonsága révén a
hőtárolásban is részt vesz, valamint az egyik legfontosabb szerepe az energiatárolás. A bőr
hám eredetű (epidermális) szervei a szőrök, az ujjképletek vagy körömképletek (köröm,
karom, csülök, pata, a szarugesztenye, talp- és ujjpárnák), a faggyúmirigyek és a
verejtékmirigyek, az utóbbi módosult képződménye a tejmirigy.
A bőr vastagsága, szilárdsága az állatfajok, kor, nem, egyed, testtájék, klíma, és az állat
táplálkozása szerint változik. Vékony a fiatalabb, illetve finomabb szervezetű állatban,
valamint a hason és a végtagok hajlítófelületén, míg vastagabb idősebb korban, illetve a háton
és a végtagok nyújtófelületén. Az egészséges állat bőre rugalmas, szőrzete fényes, míg a beteg
állaté rugalmatlan, a ráncba emelt bőr lassan simul el, szőrzete csapzott, fénytelen.
Az epidermis többrétegű laphámja különböző mértékben elszarusodott, a természetes
testnyílásokon a nyálkahártyák kevésbé elszarusodott, vagy el nem szarusodó hámjába megy
át. Szerkezete tömör, felületének felső, elszarusodott rétege állandóan leválik. A hámrétegben
nincsenek vérerek, a hámsejteket az alatta található kötőszövetes irha táplálja.
50

A bőr megbetegedésének tünetei emlősállatokban
Primer bőrtünetnek nevezzük a legelső bőrtünetet, amely a háttérben meghúzódó betegség
közvetlen hatásaként, spontán alakul ki. Jellemzője, hogy gyorsan keletkezhet, és gyorsan el
is tűnhet, illetve átalakulhat szekunder bőrtünetté, amely vagy a primer bőrtünetből alakul ki,
vagy trauma, gyógyszer, illetve páciens által okozott műtermék eredménye.
A primer bőrtünetek emlősökben a következőek
- macula
- papula
- plakk
- pustula
- vesicula vagy bulla
- csalángöb
- nodus
- tuber
- tumor
- ciszta
Az elsődlegesen és másodlagosan egyaránt kialakuló elváltozások
- alopecia
- hámlás
- pörk
- var
- follikuláris kaszt
- komedon
- pigmentációs rendellenességek
A szekunder bőrtünetek
- epidermális colarette
- heg
- excoriáció
- erosio és fekély
- fissura
- lichenifikáció
- callus képződés

Az emlősök bőrének vizsgálata
Az első lépés a kórelőzmény felvétele, fontos az állat faja, kora, ivara és színe, valamint a
bőrgyógyászati kórelőzmény, azaz az első bőrtünetek kezdete, lokalizációja, súlyossága,
későbbi terjedése, újabb tünetek megjelenése, egyéb állatok esetleges tünetei, a tünetek
jelentkezésének szezonalitása, az eleség jellege, esetleg fennálló diéta, a környezet leírása, a
progresszió foka, a pruritus erőssége és lokalizációja. A teljes kórelőzmény sokat segít a
pontos diagnózis felállításában.
A kórelőzmény felvétele után következik a fizikális vizsgálat. Megtekintéssel vizsgáljuk
a bőrtünetek eloszlását és lokalizációját, mivel bizonyos mintázat diagnosztikus lehet.
Szükségünk van a primer és szekunder tünetek pontos azonosítására. Figyelemmel vagyunk a
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bőr és a szőr minőségére (vékony, vastag, elasztikus, tompa fényű, zsíros, száraz, korpázó
stb.). Ezután az előfordulás valószínűsége szerint felállítjuk a differenciál diagnózist, és a
pontos diagnózis elérése érdekében további diagnosztikai teszteket végzünk.

Fizikális vizsgálat
A fizikális vizsgálat célja, hogy felfedje a bőrelváltozások okát, a kialakulásukat elősegítő
tényezőket. Fontos, hogy már a fizikális vizsgálat során állítsuk fel a lehetséges differenciál
diagnózist, és próbáljuk megállapítani a potenciálisan végzetes kimenetelű bőrbetegségek
illetve háttérbetegségek jelenlétét.
A fizikális vizsgálat lépései a következők. Először is figyelemmel kell lennünk arra,
hogy az állat milyen benyomást kelt, tehát az első impresszió lényeges. Ezután következik a
részletes vizsgálat. Az állat fejénél kezdve majd hátrafelé haladva a bőr minden részét és a
látható nyálkahártyákat centiről centire megvizsgáljuk. Különös figyelmet fordítunk a fülekre,
talppárnákra, ujjak közötti területre, farokmirigyre, perianalis és circumanalis mirigyekre.
Fontos, hogy ezalatt megfelelő megvilágítás álljon a rendelkezésünkre, mivel általában szabad
szemmel vizsgálunk, de bizonyos esetekben segítségünkre lehet a lupe használata is.
Megfigyeljük a szőrzetet, annak sűrűségét, az esetleges szőrhiányos területeket, a szőr
töredezettségét, kitéphetőségét, zsírosságát, fényességét, elszíneződését, elpuhulását, és az
elváltozások lokalizációját. Vizsgáljuk a bőr minőségét, szerkezetét, színét, szagát,
hőmérsékletét, vastagságát, rugalmasságát, nedvességét, zsírosságát, érzékenységét, valamint
a bőrtünetek típusát, lokalizációját, szimmetriáját; az esetleg előforduló paraziták jelenlétét, és
különös figyelemmel a külső hallójáratot.
A fizikális vizsgálat alapján felállított differenciál diagnózis után a pontos diagnózis
eléréséhez klinikai kiegészítő vizsgálati módszereket vehetünk igénybe a bőr vizsgálatának
esetében is.

Klinikai kiegészítő vizsgáló módszerek
- bőrkaparék minta mikrobiológiai és mikroszkópos vizsgálata
- bőr biopsziás, hisztopatológiai vizsgálata
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MADARAK BŐRGYÓGYÁSZATI BETEGSÉGEI,
A TOLLTÉPKEDŐS PAPAGÁJ
Sátorhelyi Tamás
Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum
satorhelyi@gmail.com

DERMATOLOGICAL DISORDERS IN BIRDS, THE FEATHER-PLUCKING PARROT
The external appearance of the bird is of great importance both to the owner and the bird itself. There is a high metabolic
and time cost in maintaining plumage and many conditions may have a cutaneous manifestation. Before the specific
examination of the skin and the feathers, it is necessary to take blood for haematology and biochemistry as well as whole
body radiographs.
The feather plucking is one of the most common presenting complaints in the parrot practice. It is a highly complex disorder
and has many potential aetiologies. Often the problem is multifactorial, with medical and behavioural components. The
management of the problem is expensive, and can frustrate both the owner and the vet.

A madarak bőrének és tollazatának épsége rendkívül fontos a madarak számára, és érthető
okból a tulajdonosaiknak is. A madarak a tollazatuk létrehozására és állapotának fenntartására
rendkívül sok anyagot, energiát és időt fordítanak. A tápanyagellátás, a szervezet
anyagcseréjének állapota és az egyes szervek betegségei kihatnak a tollazatra.
A vizsgálatot rendkívül alapos kórelőzmény felvételének kell megelőznie. Mind a
takarmányozás, mind a tartási körülmények ismerete elengedhetetlen. Az esetek többségében
vérvételre (hematológiai és biokémiai vizsgálatokhoz, sok esetben víruskimutatáshoz) és
röntgenfelvételek készítésére szükség van. A testüreg endoszkópos vizsgálata, a bélsár
parazitológiai vizsgálata is gyakran szükséges.
A bőr és a tollazat fizikális vizsgálatát kiegészítik a bőrkaparék és a tollpulpa citológiai
és mikrobiológiai vizsgálata, a bőrbiopszia kórszövettani vizsgálata.
Bőrön előfordulnak:
- sebek (trauma, automutiláció)
- pörkök, hiperkeratózis (baktérium, gomba, parazitózis)
- duzzanatok
- vírusok (Papilloma, Avipox, Herpes, Polyoma)
- tályogok
- tollciszta
- haematoma
- lefűződött lábujj
- daganat
- xanthoma
- gyulladásos elváltozások
- patagium dermatitis
- polyfolliculosis
- folliculitis
- pododermatitis
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Tollak rendellenességei:
- tollak sérülései
- tolltépés
- sérült tolltokok
- paraziták
- takarmányozási rendellenességek és szisztémás betegségek
- rendellenes tollak
- cirkovírus, egyéb vírusok
- visszamaradt tolltokok
- megváltozott szín
- hiányzó tollak
- tolltépés szindróma
- allergia
- parazitózisok
- bőrirritáció
- bőr kiszáradása
- hypothyroidizmus
- fájdalom
- szapododásbiológiai zavar
- szisztémás betegség
- hypocalcaemia
- PDD
- chlamydophilosis
- légzsákgyulladás
- nehézfém mérgezés
- folliculitis
- genetikai ok
- malnutríció
- daganatok
- viselkedészavar
A tolltépkedős papagáj vizsgálata és kezelése bonyolult, drága, a tulajdonos rendkívüli
együttműködését igényli, kórjóslata azonban leginkább kétes. Sok esetben a legtöbb, amit
elérhetünk az a tolltépés súlyosbodásának megállítása és a madár közérzetének javítása.
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IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATOK
RÁKOSI VIPERA (VIPERA URSINII RAKOSIENSIS) TÜDEJÉN
Gál János1 – Farkas L. Szilvia2 – Vincze Zoltán3 – Mándoki Míra4
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Fővárosi Állat- és Növénykert
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SzIE Állatorvos-tudományi Kar, Patológiai Tanszék
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IMMUNHISTOCHEMICAL EXAMINATION OF THE LUNG OF A MEADOW VIPER (VIPERA URSINII
RAKOSIENSIS)
The authors examined the lung tissue of a meadow viper (Vipera ursinii rakosiensis) by immunohistochemistry using
vimentin, α-SMA and pancytokeratin antibodies. The epithelial components of the lung, pneumocytes gave a strong positive
reaction with pancytokeratin. The smooth muscle elements of the interalveolar septa and of the larger blood vessels were
positive with SMA, while the vimentin reaction showed weak positivity in the mesenchymal elements.

Összefoglalás
A szerzők egy rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) tüdején végeztek immunhisztokémiai
vizsgálatokat vimentin, α-SMA és pancytokeratin ellenanyagokkal. A pancytokeratin
reakcióban a tüdőben található hámelemek (pneumocyták) adtak erős pozitív reakciót. Az αSMA ellenanyag esetében a tüdőben található alveolusok közti sövények és a nagyobb
vérerek simaizom elemei reagáltak, míg a vimentinnel csak igen gyenge pozitív reakciót
lehetett látni a kötőszöveti elemekben.
Az egzotikus állat praxisban egyre több esetben kerülnek daganatok megállapításra.
Hazánkban előkerült már több hüllőfajból (6, 7), egzotikus madárból (5, 8, 10) és emlősből
(3, 12) is neoplasticus elváltozás.
Az egzotikus állatokban talált és műtétileg vagy boncolás útján eltávolított daganatok
tipizálására egyre gyakrabban használnak a humán tumor diagnosztikában elterjedt
immunhisztokémiai vizsgálatokat (10). Ilyen esetekhez viszont egyelőre még kevés elérhető
standard alapadat és információ áll rendelkezésre. Ennek kapcsán egy elhullott rákosi vipera
kóros eltérésektől mentes tüdején végeztünk standardokat felállító vizsgálatokat α-SMA,
vimentin és pancytokeratin reakciókkal.
A hüllők tüdeje az emlősökénél egyszerűbb felépítésű, vakzsákszerű szerv, amely a
testüreg elején, a szív bázisa mögött foglal helyet (1, 4). A tüdő elülső fele – ami a valódi
gázcsere funkcióját tölti be – élénk téglavörös, jól kapillarizált, míg hátulsó része vékony,
áttetsző falú, légzsákszerű (1, 9, 11). A tüdőzsák centrumában található középső kamrából
légjáratok nyílnak, amelyeket kötőszövetes sövények határolnak. A sövényeket laphám fedi,
melynek sejtjei I. és II. típusba tartoznak és számos funkciójuk mellett a vér-levegő barrier
részét képezik (2). Hüllőkben a sövények centrális kamra felé eső, szabadon álló szélében
simaizom kötegek találhatók meg (4, 9).
55

Anyag és módszer
A SzIE-ÁOTK, Egzotikus Állat- és Vadegészségügyi Tanszékére 2014. január 10-én egy
kifejlett, nőstény rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) teteme került diagnosztikai
vizsgálatra a Fővárosi Állat- és Növénykertből. A boncolás után a vipera tüdejéből kis
darabkákat 8%-os, pufferolt formaldehid-oldatban fixáltuk 48 órán keresztül, amit követően
paraffinba ágyaztuk azokat. A blokkokból 3-4 µm-es szeleteket metszettünk le, melyeket
zsírtalanított tárgylemezre húztunk fel. Az így kezelt metszeteket deparaffináltuk, majd
hematoxilin-eozin eljárással festettük, ez után fénymikroszkópos értékelés során
kiválasztottuk a későbbi, immunhisztokémiai vizsgálatba vont területeket.
Az immunhisztokémiai vizsgálatokhoz a Jakab et al. (2013) által publikáltak szerint a
blokkokból készült metszeteket xylolban és felszálló alkoholsorban deparaffináltuk. Az
antigén feltárást (6 pH, Target Retrieval Solution, DAKO, Glostrup, Denmark) követően az 1.
táblázatban felsorolt ellenanyagokkal inkubáltuk a metszeteket szobahőmérsékleten 60 percig.
1. táblázat. A vizsgálatainkban felhasznált reagensek.
Megnevezés

Immunhisztokémiai Immunhisztokémiai
reagens klónja
reagens típusa

Anti Smooth Muscle Action (α-SMA)

1A4

mouse IgG2a

Anti Vimentin

V9

mouse IgG1

Anti Pan-Cytokeratin

Iu-5

mouse IgG1 Kappa

Az ellenanyag-antigén kötődést avidin-biotin immunperoxidáz rendszerrel (LSAB2 Kit,
DAKO) detektáltuk. A Jakab et al. (2013) által alkalmazott Mayer-hematoxilin
kontrasztfestést alkalmaztuk esetünkben is, és az antigén-ellenanyag kötődést a diaminobenzidin reakció tette láthatóvá (10).

Eredmények és értékelésük
A vipera tüdejéből készült hematoxilin-eozin eljárással festett metszetekben labirintusszerű,
egyrétegű laphámmal fedett tüdőszövetet és sövényrendszerben gazdag kapilláris hálózatot
lehetett látni, ahol az erek átmetszeteiben magvas vörösvérsejtek látszottak. Normál
viszonyok között, így ebben az esetben is egy-egy heterophil granulocytát találtunk a tüdő
sövényeiben, néhol ezek a hám alatt lokalizálódtak. A tüdősövények redőinek szabad szélén
simaizom szigetek voltak megfigyelhetők, melyek a légjáratokban zajló levegőáramlást
hivatottak segíteni kontrakciójuk révén a légzések alkalmával. Ezek a legtöbb esetben
hosszant megnyúltak, a metszéslapjukon olykor ellipszis alakúak (1. ábra).
A pancytokeratin reakcióval elvégzett vizsgálatban a tüdő légjáratainak egyrétegű
laphámja, illetve a légutak egyrétegű hengerhámja mahagóni barna színreakciót adva tűnt fel
a metszetekben. A hámsejtek citoplazmája intenzíven festődött és jól kivehető volt helyenként
a sejtek magja, mely a kontrasztfestésben kék színben tűnt elő (2. ábra). Az I. és II. típusú
epithelsejtek azonos módon festődtek, azok nem különíthetők el ezzel a módszerrel.
Az α-SMA reakcióval a tüdő sövényrendszerében elszórtan, kötegszerűen látszottak a
simaizom elemek. A sövények szabad szélén szigetek formájában is jelen voltak a mahagóni
barna színreakciót adó, ún. intrapulmonaris simaizomból álló kötegek. A nagyobb vérerek
simaizom rétege is pozitív reakciót adott az α-SMA-val végzett vizsgálatban (3. ábra).
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1. ábra. A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) tüdejének felépítése.
1. sövények, 2. légjáratok, 3. simaizom elemek, 4. kapilláris átmetszetek, 5. hámsejtek (H. E., 100×)

2. ábra. Pancytokeratin pozitív, mahagóni barna hám elemek Vipera ursinii rakosinesis tüdejében.
1. sövények, 2. légjáratok, 3. simaizom elemek, 4. hámsejtek.
(Pancytokeratin, 100×)
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3. ábra. α-SMA pozitív simaizom elemek Vipera ursinii rakosinesis tüdejében.
1. sövények, 2. légjáratok, 3a. simaizom elemek a sövények szabad szélén, 3b. simaizom elemek a
sövényekben, 4. kapilláris átmetszetek, 5. hámsejtek. (SMA, 100×)

A vimentinnel végzett reakcióban csak egy-egy pozitív elemet tudtunk kimutatni a tüdő
sövényrendszerében, melyek szintén mahagóni barna színreakciót produkáltak (4. ábra).

4. ábra. Vimentin pozitív sejt elemek Vipera ursinii rakosinesis tüdejében.
1. sövények, 2. légjáratok, 3. simaizom elemek, 4. kapilláris átmetszetek, 5. hámsejtek, 6. vimentin
pozitív sejtek citoplazmája. (Vimentin, 100×)
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Összességében elmondhatjuk, hogy vizsgálatunkban a hüllőből, jelen esetben rákosi viperából
(Vipera ursinii rakosiensis) származó normál szervben a humán immunhisztokémiai
diagnosztikában használt pancytokeratin és α-SMA antitestek megfelelő reakciót adtak, így a
feldolgozott vipera tüdő szövetben jól értékelhető pozitivitás jelentkezett. A reakciók jól
alkalmazhatók voltak az egészséges kígyó szöveten, mintegy standard eredményt produkálva.
A vimentin gyenge reakciót adott, amit esetlegesen a nem megfelelő klón vagy részleges
antitest eltérés magyarázhat esetünkben. Erre vonatkozólag a későbbiekben további
vizsgálatok elvégzése szükséges.
A közlemény a SzIE Állatorvos-tudományi Kar által odaítélt 17586-3/2013/TUDPOL
kutatókari pályázat keretében készült, továbbá a szerzők kutatásaikhoz támogatást kaptak a
Magyar Tudományos Akadémiától (Lendület program, OTKA [K 108727]) is.
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OCCURENCE AND GENETIC DIVERSITY OF ORTHOREOVIRUSES IN EXOTIC REPTILE
SPECIES IN HUNGARY
In our project we performed a survey for detection and genetic characterization of orthoreoviruses infecting exotic reptiles in
Hungarian collections and pet shops. The organ samples of succumbed animals were processed by traditional (virus
isolation) and modern molecular virological methods. A consensus nested polymerase chain reaction (PCR) targeting a
conservative portion of the orthoreoviral RNA-dependent RNA-polymerase gene was used for detection of reptilian
orthoreoviruses. The amplicons were directly sequenced by Sanger DNS sequencing. Sequence data verified that these
viruses belonged to the Reptilian orthoreovirus species. All of the detected viruses could be propagated in cell culture and
possessed typical giant cell formation ability.

Bevezetés
Az Orthoreovírus nemzetség az egyik legnépesebb duplaszálú RNS víruscsaládba, a
Reoviridae családba sorolható. A nemzetség jelenleg öt vírusfajt, köztük a hüllő
orthoreovírusokat (Reptilian orthoreovirus) foglalja magába. Minden hüllőből eddig
kimutatott reovírus a hüllő orthoreovírus fajba sorolható, sejttenyészeten óriássejtképzéssel
járó jellegzetes elváltozást okoz. Teknősökből, gyíkokból és kígyókból általában elhullással
és/vagy központi idegrendszeri és légzőszervi tünetekkel kapcsolatban izolálták, de ismertek
tünetmentes esetek is. A tünetek általános jellege miatt a vírus kimutatásához molekuláris
biológiai módszerek szükségesek. Vizsgálataink során célul tűztük ki a hüllő orthoreovírus
fertőzöttség gyakoriságának felmérését és genetikai sokszínűségének meghatározását hazai
egzotikus hüllő mintákban.

Anyag és módszer
Budapesti gyűjteményekben és kisállat-kereskedésekben elhullott állatok szervmintáit
dolgoztuk fel. A szervekből RNS-t vontunk ki, majd a vírusok kimutatását általános, kétkörös
(nested) polimeráz-láncreakcióval végeztük (PCR), mely az orthoreovírusok RNS-függő
RNS-polimeráz génjének egy rövid és konzervatív szakaszát amplifikálja. A megfelelő
méretű PCR termékek nukleotid sorrendjének meghatározását Sanger-féle DNS
szekvenálással végeztük el. A szekvencia adatokat elemeztük, majd filogenetikai számításokat
hajtottunk végre. A mintákkal vipera-, teknős- és leguánszív sejtvonalakat fertőztünk, majd
azokat naponta vizsgáltuk a citopatogén hatás megjelenéséig. A 2013/KP1-es törzs
transzmissziós elektronmikorszkópos vizsgálatát is elvégeztük.
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Eredmények és következtetések
Tizenhat hüllőfaj összesen 66 egyedét vizsgáltuk, melyekből négy faj (Python regius, Iguana
iguana, Eumeces schneideri, egy azonosítatlan kígyófaj) hat egyede bizonyult pozitívnak
(2013/KP1, 2013/KP3, 2013/12, 2013/54, 2013/67, 643/47). Valamennyi általunk kimutatott
hüllő orthoreovírus óriássejtképzéssel járó elváltozást okozott sejttenyészeten. A 2013/KP1-es
törzs elektronmikroszkópos képén az orthoreovírusokra jellemző morfológiai sajátságokkal
rendelkező részecskéket láttunk. Az orthoreovírusok RNS-függő RNS-polimeráz génjének
részleges szekvenciája alapján végzett filogenetikai számítások szerint az általunk kimutatott
vírusok a hüllő orthoreovírus faj tagjának bizonyultak.
Mivel a hüllő orthoreovírusok pontos kóroki szerepe még nem ismert és a feldolgozott
minták viszonylag jelentős százaléka pozitívnak bizonyult, új állatok vásárlása esetén
fontosnak tartjuk a karanténozást és a stressz-mentes környezet biztosítását.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők kutatásaikhoz támogatást kaptak a Magyar Tudományos Akadémiától (Lendület
program, OTKA [K 108727], Bolyai János Kutatási Ösztöndíj). Köszönettel tartozunk Pop
Renátának (Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Patológiai Tanszék) a
transzmissziós elektronmikroszkópos kép elkészítésében nyújtott segítségéért.
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CRYPTOSPORIDIUM VARANII (SYN. C. SAUROPHILUM) INFECTION IN LEOPARD GECKO
(EUBLEPHARIS MACULARIUS)
In a leopard gecko breeding colony cryptosporidiosis was observed with high mortality and clinical signs of wasting
syndrome (lack of appetite, weight loss, lethargy). The disease mainly affected young animals. Two leopard geckos were
examined with parasitological and histopathological methods in our institute and intestinal cryptosporidiosis was detected. To
determine the species of the Cryptosporidium, we utilized polymerase chain reaction (PCR) and amplified a variable region
of the 18S rDNA gene. Sequence data of the PCR products revealed that the parasite belongs to the species C. varanii (syn.
C. saurophilum). Here we describe the first case of C. varanii infection in Hungary using molecular biological methods.

Bevezetés
A Cryptosporidium-ok világszerte elterjedt, direkt fejlődési ciklussal rendelkező, egysejtű
paraziták. A környezetbe kikerülő oocystáik fertőzőképességüket sokáig megtartják.
Hüllőkben tünetmentes hordozás mellett megbetegedést, elhullást is okozhatnak. Kígyókban,
gyíkokban és teknősökben is kimutatták. Leopárd gekkókban (Eublepharis macularius) a
„wasting syndrome” néven ismert jellegzetes tünetetekkel járó betegséget idézik elő. A
megbetegedett állatok bőr alatti kötőszövetének zsírraktárai kiürülnek, mely a farok
szembetűnő elvékonyodásával jár, emellett étvágytalanság, bágyadtság, bűzös bélsár,
hasmenés vagy a bélsár ürítés hiánya jelentkezhet. Kórszövettani vizsgálat során a vékonybél
nyálkahártyájának hiperpláziája és mononukleáris sejtes beszűrődése figyelhető meg. Leopárd
gekkók cryptosporidiosisát már hazánkban is leírták, de pontos fajmeghatározásra nem került
sor.

Anyag és módszer
Egy magyarországi leopárd gekkó tenyészetben cryptosporidiosisra jellemző tüneteket
figyeltek meg, és nagyarányú elhullást tapasztaltak, mely főként a fiatal egyedeket érintette.
Két leopárd gekkó tetemének diagnosztikai boncolása során az elváltozást mutató szervekből
és a béltartalomból mintát vettünk kórszövettani, valamint parazitológiai vizsgálatokhoz. A
béltartalomból az oocystákat Sheather-oldat segítségével dúsítottuk, majd fénymikroszkóppal
vizsgáltuk. A parazita pontos meghatározásához molekuláris módszereket alkalmaztunk: az
oocysták falát folyékony nitrogénben történő fagyasztással roncsoltuk, majd ezt követően a
mintákból DNS-t vontunk ki. A Cryptosporidium-faj(ok) azonosításához a 18S rRNS-t
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kódoló gén körülbelül 820 bázispár hosszúságú szakaszát erősítettük fel egy általános,
kétkörös PCR-rendszert alkalmazva. A megfelelő méretű PCR termékeket tisztítás után
szekvenáltuk. Szekvencia-illesztést követően filogenetikai törzsfát készítettünk.

Eredmények és következtetések
Vizsgálataink megerősítették a Cryptosporidium-fertőzés gyanúját. A felszíndúsítás során, a
Sheather-oldatban a parazita oocysták halvány rózsaszín gyűrűvel határolt, kb. 5 µm-es
képletekként voltak láthatóak. Kórszövettani vizsgálattal a bélfal savós-hurutos gyulladása
mellett a bélhámsejtek citoplazmája és a sejthártya közötti rétegben, néhol a bél lumenében
basofil, kerekded, 5 µm átmérőjű véglény fejlődési alakokat azonosítottunk. A májban diffúz
savós gyulladást, a vesékben hámsejt-elfajulásra utaló elváltozásokat tapasztaltunk. A többi
szövetben kóros elváltozást nem lehetett látni.
A különféle Cryptosporidium-fajok azonosítása igen gyakran a 18S rRNS-t kódoló gén
egy variábilis szakaszának felerősítésén és szekvenciájának meghatározásán alapul. Az
általunk alkalmazott módszer segítségével, a 18S rDNS gén részleges szekvenciájának
elemzése alapján a leopárd gekkókból kimutatott cryptosporidiumok a C. varanii (syn.
saurophilum) fajba sorolhatók.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők kutatásaikhoz támogatást kaptak a Magyar Tudományos Akadémiától (Lendület
program, OTKA [K 108727]). A szerzők ezúton is köszönik Dr. Sréter Tamásnak (Nemzeti
Élelmiszer-biztonsági Hivatal, ÁDI, Budapest) a parazitológiai vizsgálatok kivitelezésében
nyújtott segítséget.
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NEW DATA ON THE PARASITIC FAUNA OF PHASIANUS COLCHICUS L. 1758 IN HUNGARY
The ring-necked pheasant, Phasianus colchicus, belongs to the Phasianidae family, is not indigenous to Europe and has no
special conservation status. According to our examinations the following species contribute to the parasitic fauna of the ringnecked pheasant: 3 Eimeria species: E. faziani, E. colchici and E. duodenalis; 1 Sarcocystis spp.; 1 trematode: Opistorchis
felineus; 3 cestode species: Choanotaenia infundibulum, Davainea proglottina and Raillietina spp.; 8 nematodes: Syngamus
trachea, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Heterakis isolonche, Capillaria caudinflata, C. annulata, C. bursata and
Trichostrongylus tenuis.
Post-mortem examinations were conducted on 67 birds to check for the presence of parasites and 95 fecal samples were
tested. This revealed that parasitic infections in pheasant populations and their recognition is a real challenge to even the
veterinarians concerned.
Besides pheasants bred in captivity, pheasants can be found in the wild in very small numbers. Although wild pheasants
show a low level of parasite infection, they harbour Heterakis spp. as well as Capillaria species. The parasite fauna of
pheasants does not pose a zoonotic threat to humans but other bird species living in the same habitat may be affected by
some of the parasite species.

Összefoglalás
A Phasianidae családba tartozó Phasianus colchicus vadászfácán Európában nem őshonos,
nem védett faj. A vizsgálataink alapján: 3 Eimeria faj: E. faziani, E. colchici, E. duodenalis; 1
Sarcocystis spp.; 1 trematoda: Opistorchis felineus; 3 cestoda faj: Choanotaenia
infundibulum, Davainea proglottina, Raillietina spp.; 8 nematoda: Syngamus trachea,
Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Heterakis isolonche, Capillaria caudinflata, C.
annulata, C. bursata és Trichostrongylus tenuis fajokat azonosítottuk a vadászfácán parazita
faunájához.
67 egyed parazitológiai boncolása és 95 bélsárminta koprológiai vizsgálatából kiderül,
hogy a vadászfácán állományaink parazita férgekkel való fertőzöttsége és annak megismerése
komoly kihívást jelent az érintett állatorvosok részére is.
A tenyésztett fácán mellett az elenyésző mennyiségben még fellelhető vadon élő fácán
parazitákkal való fertőzöttsége alacsony szintű, de tartalmazza a Heterakis spp. és a
Capillaria fajok tagjait. A fácán parazita faunája nem jelent zoonotikus veszélyt az emberre,
de a környezetében élő madárfajok fertőződhetnek némely fauna taggal.

64

Bevezetés
A Galliformes rendbe, a Phasianidae családba tartozó Phasianus colchicus vadászfácán
Európában nem őshonos, nem védett faj. A világ hét vadfácán faja között Európában a
vadászfácánt vadásszák, Magyarországon a fácánkakas október 1-től február 28-ig, a
fácántyúk október 1-től január 31-ig vadászható.
A magyar vadászfácán állomány létszáma napjainkban a mélyponton van. Az 1968.
évvel kezdődően jelentős változás következett be az apróvad állományaink élőhelyein. A
nagytáblás monokultúrás gazdálkodás, a korábban műveletlen területek felszántása, az
állatokra és az emberre egyaránt veszélyes növényvédő szerek alkalmazása révén az apróvad
egykor kedvező élőhelye leromlott. A múlt század hetvenes éveitől kezdődően, részben az
állami támogatásoknak köszönhetően, évenként nagy létszámú tenyésztett fácán került a
vadászterületekre, de a tönkretett élőhelyeken a vadfácán helyzete is tovább romlott.
Munkánkkal arra kerestünk választ, hogy a jelenlegi magyar fácán állomány milyen
parazita fajokkal fertőzött.
Jelen vizsgálatunk alapján: 3 Eimeria faj: E. faziani, E. colchici, E. duodenalis; 1
Sarcocystis spp.; 1 trematoda: Opistorchis felineus; 3 cestoda faj: Choanotaenia
infundibulum, Davainea proglottina, Raillietina spp.; 8 nematoda: Syngamus trachea,
Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Heterakis isolonche, Capillaria caudinflata, C.
annulata, C. bursata és Trichostrongylus tenuis parazita fajokat azonosítottuk.

Anyag és módszer
2013. június-július hónapokban nagy létszámú fácántelepekről származó, összesen 15
elhullott, 8 és 11 hetes korú növendék fácánt boncoltunk. A 2013. október 1. - 2014. február
28. közötti vadászati szezonban, Békés megyéből 23, Borsod-Abaúj-Zemplénből 11,
Csongrádból 2, Fejér megyéből 4, Győr-Moson-Sopron megyéből 8, Hajdú-Biharból 14,
Szabolcs-Szatmár-Beregből 5, hajtó-vadászatokon lelőtt mindösszesen 67 kifejlett fácán (54
kakas és 13 fácántyúk) parazitológiai boncolását végeztük el. 2012. november 17-én
tenyésztett, volierekben tartott, kifejlett, vegyes ivarú, selejt, vágóhídon leölt 57 fácán
béltraktusát koprológia módszerrel vizsgáltuk. A 2013. május és augusztus között
fácántelepekről gyűjtött 38 bélsármintával együtt mindösszesen 95 bélsárminta koprológiai
vizsgálatát végeztük el.
A vadászati idényben vadászatokon elejtett fácánok belszerveit, a fejet, a lábvégeket, a
nyelőcsövet a beggyel és a légcsövet teljes hosszában kipreparáltuk, a szívet, zúzógyomrot a
teljes bélcsatornával és a farokrésszel együtt megjelölt csomagolóanyagba helyeztük és
mélyhűtőbe gyűjtöttük. A tanszéki gyűjtőhelyről kiszedett fagyott anyagot 2 és 5°C közötti
hűtőben defrosztráltuk, majd vizsgáltuk. A fejek az ivar meghatározását biztosították. A
felvágott fejből kiindulóan felvágtuk a nyelőcsövet, a mirigyes gyomron át a zúzógyomorral
bezáróan. A légcsövet a lehető legmélyebb pontig, a bifurkációig vágtuk fel. A felvágott
szerveket vízbe helyeztük, lemostuk a tartalmukat, a nyálkahártyák állapotát megvizsgáltuk.
A szívből szívizom mintát vettünk 10%-os formalin oldatba szövettani vizsgálatra, a máj
morfológiájának szemrevételezése mellett a kóros állapotra utaló részekből mintát vettünk, az
epehólyagot külön dekantáltuk. A bélcsatornát teljes hosszában felnyitottuk, a látható férgeket
10%-os formalin oldatba gyűjtöttük, a nyálkahártyát megtekintettük, a tartalmat belemostuk a
vizes edénybe, és dekantáltuk. A folyamatot mindaddig lassú vízfolyás mellett folytattuk,
amíg az edény alján feltisztult a detritusz. A Petri-csészébe tett anyagot sztereomikroszkóp
alatt vizsgáltuk. A bélsár felszíndúsításos módszerrel történő feldolgozását Kassai leírásai
szerint végeztük (10).
A vizsgálatok során talált parazita peték méretadatai, a jellemző alaki megjelenés leírása
alapján azonosítottuk a fajokat.
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Munkánk során Atkinson (1), Kassai (10), Kotlán (11), Rommel (14) munkáit
használtuk.

Eredmények
Eimeria fajokat csak a 8-11. hét közötti korú fiatal fácánok bélcsatornájában találtunk (13).
E. phasiani extenzitása (12/15), 80%, intenzitása 3-16, E. colchici (3/15), 20% 2-7
intenzitással, E. duodenalis (2/15), 13,33% extenzitás mellett 3-6 intenzitást mutatott.
Sarcocystis spp.-t Hajdu-Bihar megyéből származott, 1/67, 1,49%, extenzitással
fácánkakas szívizomzat szövettani metszetében találtunk 2 intenzitással.
Opistorchis felineus kozmopolita (4) trematoda, két megyéből származott fácánokban
fordult elő. A Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar megyéből származott összesen 2 állatból
azonosítottuk, 2,98% extenzitás mellett, 1-2 volt az intenzitás értéke.
Capillaria annulata: 15 boncolt fiatal állatban 12/15, 80% extenzitással, a 67 felnőtt
fácán boncolása során 38 fácánból került elő, így extenzitása 38/67, 56,71%, intenzitása: 1-9.
A C. bursata esetében a boncolt fiatal korú fácán prevalenciája 7/15, 46,6%, és intenzitása 2-5
volt, a 67 felnőtt boncolt fácán extenzitása 29/67, 43,28%, intenzitása 3-7; Capillaria
caudinflata 15 fiatal: 6/15, 40%, 67 felnőtt boncolt fácán 13/67, 19,40% extenzitással, és 3-7
intenzitással.
Capillaria spp. koprológiai vizsgálat eredménye: 27/95, 28,42%.
Heterakis gallinarum nematoda jelenléte vizsgálati anyagunkban mutatta a
legmagasabb extenzitási értéket: 67 felnőtt fácán 94,02%, (minden vizsgált megye állománya)
fertőzött volt a Heterakidae családhoz tartozó parazitával. A fertőzöttség intenzitása 7-38. A
fiatal, 8 hét és 11 hetes korú fácánok H. gallinarum fertőzöttsége 7/15, 46,66%, intenzitás
értéke: 3-23.
Heterakis isolonche Szabolcs és Csongrád megyékben lőtt fácánok bélcsatornájából
került elő, 7/67, 10,44% extenzitással és 4-9 intenzitás értékkel.
Ascaridia galli a vizsgált lőtt fácánokban 6/67, 8,95% extenzitással fordult elő, 1-4
intenzitással.
Syngamus trachea koprológiai anyagunkból került elő 4/95, 4,21% extenzitással és 3-4
intenzitás értékkel.
Trichostrongylus tenuis nematodát 3 megye vizsgálati anyagában találtuk meg, 7/67,
10,44%, extenzitással, 2-3 intenzitással.
A Choanotaenia infundibulum a Dilepididae családhoz tartozó cestoda jelenléte egy
állományban ritka lelet, extenzitása alacsony 4/15, 26,6%, és 2-4 intenzitást adott. Davainea
proglottina cestoda jelenlétét fiatal állatokban, nagy létszámú telepen elhullott állatok
bélcsatornájában azonosítottuk. A Davaineidae családhoz tartozó féreg ugyancsak ritka a
fácánállományokban. 15 boncolt egyed közül 4 fácán volt fertőzött: 4/15, extenzitása 26,66%,
intenzitása: 4-6. Raillietina spp. cestodát két megye (Győr-Sopron és Békés) vizsgált
egyedeiben azonosítottunk. 7/67, 10,44% extenzitás értékkel, és 7-36 intenzitással.

Megbeszélés
A vadászfácán Európába betelepített madár faj. A szomszédos Szlovák Köztársaság
Rozhanovce település nagy létszámú fácántelepén 4 éven át 1030 bélsármintát vizsgáltak. A 2
és 8 hetes fácánok 73% Eimeria spp. fertőzöttségét találták, az Ascaridia spp 10,5%,
Capillaria spp. 38,4%, Syngamus trachea 45,8%, Heterakis isolonche 31,7%,
Trichostrongylus tenuis 2,1% extenzitással (8).
Meglepő a S. trachea magas extenzitása és különleges a H. isolonche magas
fertőzöttsége. Heterakis gallinarum nem szerepel a fajlistában, ami egyedülálló lelet, de
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szerencséje a fácán állománynak, mert a H. isolonche petéje nem vesz részt a Histomonas
meleagridis transzportjában (7, 12).
Szerbia egy nagy létszámú fácán telepén 4 éven át történt vizsgálatokkal, a fiatal
fácánok között Eimeria colchici. E.phasiani, E. duodenalis fajokat találtak a fácánok 14 hetes
koráig. További azonosított fajok: Heterakis gallinarum, H. isolonche, Ascaridia galli, A.
columbae, Syngamus trachea, Capillaria caudinflata, C. annulata, C. obsignata, C.
phasianina, Acuaria haemulosa, Raillietina tetragona, R. echinobothrida, Davainea
proglottina (15). A fajlista hasonlít a saját vizsgálatunk eredményeihez, bár A. columbea és A.
haemulosa nem volt a magyarországi mintáinkban. Szerbiai vizsgálatok magas H. isolonche
(28,91%) és Syngamus trachea (36,09%) extenzitásról szólnak (15).
Németország keleti részén történt fácán vizsgálatok 151/146 96,68% állomány
prevalenciát mutattak. 1432 fácán 14 hetes kor alatt E. colchici. E. phasiani, E. duodenalis
fajokkal volt fertőzve (1893/701, 37,03%). 14 hetes kor felett Heterakis gallinarum, H.
isolanche, Ascaridia galli, A. columbae, Syngamus trachea, Capillaria caudinflata, C.
annulata, C. obsignata, C. phasianina, Acuaria haemulosa, Raillietina tetragona, R.
echinobothrida és Davainea proglottina került kimutatásra. A fertőzöttség intenzitása nem
volt magas, kivéve a Heterakis gallinarum 84,1% és a Syngamus trachea 51,5% extenzitást
(5, 6).
Törökországi adatok szerint 17 boncolt fácán Capillaria annulata (17,6%), C. bursata
35,5%, C. caudinflata 23,5% C. contorta 64,7%, C. obsignata 5,9%, és Heterakis 58,8%,
továbbá 203 bélsármintában Heterakis spp. 17,2%, Capillaria spp. 28,6% extenzitási értéket
jeleznek (9).
Románia adatairól 2003 évben tájékoztatnak: Capillaria annulata, C. obsignata, C.
caudinflata fajokat azonosították (3).
Olaszországból származó koprológiai adatokat közölnek Toszkanából (16). Zárt/vadon
élő állományok adatait hasonlították össze: Eimeria fajok 25,6% extenzitás a vadon élőkben,
a zárt állományokban 51,3%, Nematoda pete 16,3/49,6%, Capillaria spp. 9,3/31,9%,
Syngamus spp. 9,3 és 31,9%.
Olaszországi adatokat közölnek Kelet-Európából vérfrissítésre szánt 51 fácán
parazitológiai vizsgálatáról. Megállapították, hogy a szabad kereskedelem égisze alatt sem
lehet lemondani a szakmai előírások betartásáról. A Lengyelországból és Romániából
származó állatokkal egy, még a hazai faunájukban addig ismeretlen parazitát hurcoltak be
(18).
Vizsgálatunkból kiderül, hogy a vadászfácán állományaink parazita férgekkel való
fertőzöttsége és annak megismerése komoly kihívást jelent az érintett állatorvosok részére is.
A vadászfácán tenyésztő nevelő és szaporító gazdaságok nyereségcentrikus beállítottsága
állat-egészségügyi veszélyeztetést jelent. Meg kell akadályozni a hozzá nem értő gazdák
gyógyszerekkel és parazita elleni szerekkel kapcsolatos felhasználásának szabadosságát, az
okokat feltáró oktani vizsgálatokat nélkülöző szerek szabad vásárlását.
A tenyésztett fácán mellett az elenyésző mennyiségben még fellelhető vadonélő fácán
parazitákkal való fertőzöttsége alacsony szintű, de tartalmazza a Heterakis spp. és a
Capillaria fajok tagjait. A fácán parazita faunája nem jelent zoonotikus veszélyt az emberre,
de a környezetében élő madárfajok fertőződhetnek némely fauna taggal.
Köszönettel tartozunk a vizsgálati anyag biztosításában a Debreceni Egyetem
vadgazdamérnök szakon végzett kollégáknak, továbbá Elmer Tamás, Perecz Sándor, Kis
Gergő és Takács Dénes Ákos kollégának, valamint Dr. Nagy-Bozsoky József patológusnak és
asszisztenciájának a segítségéért.
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A konferencia, illetve a kiadvány megjelenésének támogatói

Címlapon
Traumás carpus környéki sérülés perzsa leopárdnál (Panthera pardus saxicolor)
Traumás kötőhártya-sérülés ázsiai oroszlánnál (Panthera leo persica)
– Sós Endre felvételei –

Nagy mara (Dolichotis patagonum) lábtőízületi ficama
Mély ujjhajlító ín szakadása és következményes patatályog Böhm zebrában (Equus
burchelli boehmi)
– Liptovszky Mátyás felvételei –
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