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KÖSZÖNTŐ 

 
Az emlősök tagadhatatlanul fontos csoportját képezik az élővilágnak. Nemcsak azért, mert mi 
magunk is ide tartozunk, hanem azért is, mert az emlősállatok minden történelmi korban 
fontos szerepet játszottak az emberiség életében. A vadászó közösségek zsákmányának 
jelentős része, de háziállataink java is az e csoportba sorolt állatok közül került, kerül ki. 

És persze nagyon fontosak az emlősök az állatkertekben is. A nagyközönség körében 
legnagyobb népszerűségnek örvendő állatok rendre az emlősök közé tartoznak, fajaik közül 
sokhoz kapcsolódnak fontos természetvédelmi programok vagy kutatások. Így nem meglepő, 
hogy a legtöbb állatkertben (hacsak nem speciális madárparkról vagy mondjuk nyilvános 
akváriumról van szó) az emlősállatok kitüntetett szerepet játszanak. 

Mindez persze azt is jelenti, hogy az állatkerti szakembereknek is sok dolguk akad az 
emlősökkel, így ezeknek az állatoknak a gyógyászata és egészségvédelme nemcsak a múltban 
és a jelenben volt fontos, hanem a jövőben is mindenkor nagy jelentőséggel fog bírni. S bár 
természetes, hogy az állatok közül élettani szempontból az emlősök hasonlítanak ránk 
legjobban, szó sincs arról, hogy gyógyászatuk ettől olyan egyszerű lenne. Hiszen az 
emlősállatok körében igen nagy a sokféleség, és egyáltalán nem mindegy, hogy egy 
állatorvosnak mondjuk nagymacskákról, fókákról, tapírokról, erszényesekről, elefántokról, 
vagy éppen főemlősökről kell-e gondoskodnia. 

A vadon élő, illetve egzotikus emlősök gyógyászata ráadásul nem is csak az 
állatkertekben fontos, a vadegészségügy és persze a hobbiállattartás területén is nagy szükség 
van az emlősökkel kapcsolatos ismeretekre, tapasztalatokra. 

Éppen ezért fontos és örvendetes, hogy a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok 
Társaságának hagyományos éves konferenciája ebben az évben az állatkerti és egzotikus 
emlősök betegségeivel foglalkozik. 

Ezeknek az évről évre megrendezett szakmai eszmecseréknek a sorozata 2002-ben 
kezdődött. Akkor a konferencia helyszíne Szeged volt, ám a második alkalomtól kezdve az 
összes többire nálunk, a Fővárosi Állat- és Növénykertben került sor. Intézményünk büszke 
erre a hagyományra, és fontosnak tartja, hogy esztendőről esztendőre helyet adjon ennek a 
nagyon fontos szakmai eseménynek. Idén a konferencia utolsó napján ismét Szeged lesz a 
helyszín, ugyanis a kapcsolódó, szintén hagyományos kirándulás úti célja ezúttal a Szegedi 
Vadaspark lesz. 

Biztos vagyok abban, hogy a konferencia ismét kiváló alkalmat teremt az ismeretek 
bővítésére, a szakmabeliek közötti személyes eszmecserére. Az előadások összefoglalóit 
tartalmazó kiadványkötet pedig reményeim szerint nemcsak a részvevőknek segít felidézni az 
elhangzottakat, hanem haszonnal forgatják majd azok is, akiknek nem volt módjuk 
személyesen részt venni a konferencia programján. 
 
 
Budapest, 2018. március 23. 

Prof. Dr. Persányi Miklós 
főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert 
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FELID MEDICINE 

Strike, Taï 
Zoological Society of London 

Tai.Strike@zsl.org 

 
The 40 wild cat species comprising the Felidae family share anatomical and physiological 
characteristic in common with the domestic cat. There are, however, many differences across 
this group in terms of susceptibility to disease and response to treatment. These 
considerations, compounded by the very wide weight range (1-300 kg) of these animals, add 
to the challenges of feline medicine for the zoo veterinarian. 
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ANIMALS – TRAINERS – VETERINARIANS:  
AN INDISPENSABLE TRIO! 

WHERE DO WE COME FROM AND WHERE DO WE GO WITH THE 
MEDICINE OF CETACEANS IN HUMAN CARE? 

Lacave, Geraldine 
Marine Mammal Veterinary Services, Brugge, Belgium 

geraldine.lacave@icloud.com 

 
“Husbandry behaviors” – “medical training” – “voluntary health care”, all terms that have 
become a common language, a common fact. This voluntary work with the animals was 
developed to diminish the constraints of capturing for health control and to alleviate the stress 
during handling such as, to lower as much as possible, the risks for people and animals 
involved. It has become integrated in the training program of many institutions. 

It is at Marine Studios in Florida that dolphins were trained for the first time, about 80 
years ago – and soon dolphin care-takers realized that if they could train their dolphins for 
amazing performances they could also use the principles of operant conditioning to 
desensitize and prepare them for their medical controls, with as result the first voluntary blood 
samples collected in the mid-sixties. 

The collaboration between veterinarians and care-takers has evolved tremendously over 
the years, not having always been the swiftest ever, to a great relation nowadays. Indeed, the 
importance of the trainers’ work is paramount for the success of medical training and 
preventive medicine. Without them and the relation they have with the animals they take care 
of, there is no voluntary participation of the animals, no early detection of pathology, no 
correct follow-up of their health controls or no access for medical research for example. It is 
also very important for the veterinarians to develop a trust relationship and communicate with 
the trainers as it will help them understand the disease or problem at hand, its effects and 
consequences, help assess the best approach for some medical behaviours or help define the 
correct administration of treatments. 

The good relationship between animals, trainers and veterinarians can often make the 
difference between success or failure. 

This presentation will review the classical husbandry behaviors, why they are important, 
what they bring as information and how, through their practical aspect and the medical 
advantage gained, they fit in the big picture. It will also present the evolution over the years of 
what was once thought was not possible and is now part of the regular control, the advances 
made in medical research and disease prevention in marine mammals, but also some of the 
most amazing medical behaviors obtained in recent years – all these for the best interest and 
benefit of the animals under our care. 
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VETERINARY MANAGEMENT OF TAPIRS 

Bertelsen, Mads F. 
Copenhagen Zoo, Frederiksberg, Denmark 

mfb@zoo.dk 

 
Four species of tapirs inhabit Middle and South America, while a single species, the Malayan 
Tapir is found in South East Asia. Tapirs are stocky animals belonging to the Perissodactyla, 
and thus closely related to horses and rhinos, with which they share many characteristics and 
also disease patterns. 

Tapirs are browsers, and are fairly easily maintained on browse, good quality hay, and 
equine supplements. 

Sedation/anaesthesia 
Multiple protocols have been successfully employed in tapirs ranging from potent opioid 
based protocols to medetomidine-ketamine. This author prefers a sedation regime 
incorporating detomidine, butorphanol, and acepromazine supplemented with ketamine when 
deeper levels and more analgesia is called for.  

Preventative medicine 
Tapirs are generally not vaccinated in zoos, but depending on local conditions, rabies and 
tetanus vaccination can be considered. Parasitism usually is not a major issue, but routine 
monitoring is recommended.  

Non-infectious disease 
Several non-infectious diseases affect tapirs most notably dental disease. 

Dental disease 
Fractures and ensuing root abscesses predominantly affecting the caniniforme teeth are 
particularly common in lowland tapirs. They are fairly easily detected on thorough 
examination of the teeth, and are treated through extraction or endodontic treatment. 

In the Malayan tapir a very high prevalence of an idiopathic syndrome of resorptive root 
lesions is seen. The disease typically presents as diarrhea, quidding or weightloss. Orally the 
teeth appear normal, but manipulation will eventually reveal instability, and radiography 
demonstrate the characteristic root defects. Extraction of loose teeth is the treatment. Both of 
these diseases may progress to facial abscessation and osteomyelitis. 

Vesicular skin disease 
An idiopathic syndrome of skin blistering or bubbling presenting as large areas of vesicles 
typically along the dorsum is seen in several species. Typically, the disease is self-limiting 
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and does not require treatment, but antibiotic ointments may be employed if secondary 
infection becomes an issue. 

Pododermatitis 
As forest dwellers, tapirs have sensitive feet which may be worn down through extensive 
wear on hard surfaces such as concrete. Animals present with lameness often involving more 
legs typically following a stressful event or an oestrous leading to pacing. On inspection, the 
hoof wall and soles will be bruised and worn. Treatment involve soft flooring, NSAIDs, and 
potentially the application of a hard epoxy resin to the edges of the hooves to lift the sole off 
the ground. 

Corneal opacity 
Another idiopathic condition seen in tapirs is corneal opacity thought to be caused by 
excessive exposure to bright sunlight. Normally no treatment is warranted outside of 
providing animals with a dark environment for a day or two. 

Infections disease 
Infectious diseases are rare in tapirs, but salmonellosis, leptospirosis, encephalomyocarditis 
and foot and mouth disease has been reported. Tuberculosis has been seen in tapirs with some 
frequency and diagnosis is notoriously difficult. Specifically, intradermal testing with PPD is 
unreliable and often false-positive. 

Suggested literature 

Da Silva MO, H Kortegaard, SS Choong, J Arnbjerg, MF Bertelsen. Tooth root lesions in the Malayan tapir 
(Tapirus indicus). Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 2011, 42, 40-43. 

Janssen DL: Tapiridae. In Fowler ME, Miller RE, editors: Zoo and Wild Animal Medicine: Current therapy, ed 
5, Philadelphia, PA, 2003, Saunders. 

Tjørnelund K, L Jonson, H Kortegaard, SS Nielsen, J Arnbjerg, MF Bertelsen. Prevalence of dental lesions in 
the lowland tapir (Tapirus terrestris). Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 2015, 46; 363-366.  

Zimmermann DM, Hernandez S: Tapiridae. In Miller RE, Fowler ME (Eds.): Zoo and Wild Animal Medicine 
vol 8, Philadelphia, PA, 2015, Elsevier Saunders. 
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ÁLLATKERTI ÁLLATKIFUTÓK KIALAKÍTÁSA ÉS 
EGÉSZSÉGVÉDELEM – JÓL TARTJUK AZ ÁLLATOKAT? 

Veprik Róbert 
Szegedi Vadaspark 

veprikr@zoo.szeged.hu 
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NÉPBETEGSÉGEK 

Domján Beatrix Annamária 
Semmelweiss Egyetem, Általános Orvosi Kar, I. sz. Belgyógyászati Klinika 

domjanbeatrix@gmail.com 

NONCOMMUNICABLE DISEASES (NCDs) 
Noncommunicable diseases (also known as chronic diseases) tend to be of long duration and are the result of a combination 
of genetic, physiological, environmental and behavioural factors. 
Noncommunicable diseases such as cardiovascular diseases (CVDs), cancer, diabetes and chronic lung disease, are 
collectively responsible for the death of 40 million people each year, almost 70% of all deaths worldwide. Their burden is 
growing, while the number of people, families and communities afflicted is increasing. The rise of NCDs is driven by rapid 
unplanned urbanization, globalization of unhealthy lifestyles and population ageing. Children, adults and the elderly are all 
vulnerable to their major risk factors: tobacco use, physical inactivity, the harmful use of alcohol and unhealthy diets.  
Detection, screening and treatment of NCDs are key components of the response to NCDs. 

 
A leggyakoribb népbetegségek világszerte súlyos egészségügyi és gazdasági kihívást 
jelentenek. A népbetegségek elnevezés helyett napjainkban az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) által javasolt nem fertőző betegségek (noncommunicable diseases, NCD) elnevezés 
használatos. A WHO definíciója négy betegségcsoportot sorol ide: a kardiovaszkuláris 
betegségek, a cukorbetegség, a daganatos megbetegedések, valamint a krónikus 
tüdőbetegségek. Az utóbbi évtizedekben a nem fertőző betegségek előfordulása ugrásszerű 
növekedést mutatott, és a WHO által közölt adatok alapján az évi 40 millióra becsült 
halálozás mintegy 70%-a ezeknek a betegségeknek, illetve azok közvetett vagy közvetlen 
következményeinek eredménye. Jelentőségét az is fokozza, hogy nem csupán az érintett 
egyén életminőségét, várható élettartamát befolyásolja, de involválja a közvetlen környezetet, 
a közösséget, sőt megterheli az egészségügyi infrastruktúrát, és óriási gazdasági terhet is 
jelent. 

Kardiovaszkuláris betegségek 
A kardiovaszkuláris betegség (CVD) világszerte vezető halálok, ami évente több mint 17,7 
millió halálesetért felelős. A CVD események 80%-a (azaz több mint 14 millió eset) 
szívroham és agyi érkeringési zavar következménye. Az európai lakosság körében az 
összhalálozás mintegy felét magyarázza valamilyen kardiovaszkuláris betegség, annak 
ellenére, hogy a CVD esetek 80%-a megelőzhető lenne. A kardiovaszkuláris betegség és az 
általa okozott halálozás legfontosabb rizikófaktorai: a hipertónia, a cukorbetegség, a 
zsíranyagcsere zavarai, az obezitás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, az egészségtelen 
táplálkozás, valamint a mozgásszegény életmód. A rizikótényezők ismerete megfelelő 
szűréssel kombinálva, a kiemelt esetek hatásos és költséghatékony kezelése a mortalitás, a 
maradandó károsodások számának csökkenését eredményezheti az életminőség egyértelmű 
javulása mellett. 

Cukorbetegség 
A cukorbetegséggel élők száma megnégyszereződött az elmúlt három évtizedben. Az 
Egészségügyi Világszervezet becslése szerint 2014-ben világszerte 422 millió felnőtt 
cukorbeteg élt (a felnőtt lakosság 8,5%-a), míg 1980-ban ez a szám még csak 108 millió volt. 
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A cukorbetegség világszerte növekvő prevalenciája leginkább az alacsony jövedelmű, illetve 
a fejlődő országokat érinti. Az okok összetettek, a diabétesz járványszerű terjedése szorosan 
összefügg olyan egyre erősödő tendenciákkal, mint a túlsúly és az elhízás, az egészségtelen 
táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a hátrányos társadalmi-, illetve gazdasági helyzet 
elterjedése. A robbanásszerű prevalencia emelkedés azonban még nem ért véget, a 
Nemzetközi Diabétesz Szövetség előrejelzése szerint a felnőttkori cukorbetegség előfordulása 
a következő 25-30 évben mintegy 48%-kal nőhet a jelenlegi 425 millióról 2045-re 624 
millióra. Ehhez társul még 352 millió csökkent glükóztoleranciával élő személy, akik közül 
évente 5-10%-nak lesz cukorbetegsége. Magyarországon a felnőtt lakosság 11%-nak van 
cukorbetegsége, és a csökkent glükóztolerancia előfordulása is hasonló lehet, bár az utóbbiról 
pontos felmérések nincsenek. A cukorbetegség késői szövődményei (mikro- és 
makrovaszkuláris betegség) a mortalitás mellett az életminőség szignifikáns romlásához 
vezetnek, ráadásul mind a betegség, mind a szövődmények kezelése óriási infrastrukturális és 
finanszírozási gondot jelent az egészségügynek. 2017-ben világszerte 4 millió felnőtt (20-79 
éves) haláláért volt a diabétesz felelős, holott ez a potenciálisan halálos betegség megelőzhető 
lenne. Becslések szerint a 2-es típusú cukorbetegség az esetek legalább 20%-ban elkerülhető 
lenne az ismert rizikófaktorok csökkentésével. 

Daganatos betegségek 
A fejlett országokban a legaggasztóbb népegészségügyi problémák közé tartoznak a 
daganatos megbetegedések, amelyek ezekben a régiókban vezető halálokká váltak a 
kardiovaszkuláris betegségek hatékony kezelésének és megelőzésének következményeként. 
Modern világunk egyik legnagyobb egészségügyi problémája, hogy a várható élettartam 
növekedésével párhuzamosan megemelkedett a daganatos betegségek előfordulása is, ami 
egyre nagyobb gondot okoz az egészségügyi ellátó rendszereknek. A tumoros 
megbetegedések jelentőségét mutatja, hogy világszerte az összhalálozás második oka, 
ráadásul nemzetközi előrejelzések szerint a következő két évtizedeben az új megbetegedések 
száma további 70%-kal fog nőni. Bár a különböző daganatok előfordulása jelentős nemi, 
korbeli, szocio-ökonómiai és földrajzi különbségeket mutat, az egyértelműen megállapítható, 
hogy a férfiak és a nők együttes rákhalálozási világstatisztikájában a tüdődaganatok vezetnek. 
Tüdőtumor következtében hal meg minden hetedik daganatos beteg (kb. 1,1 millió évente) a 
világon. Az európai adatok alapján mindkét nemre vonatkoztatva a leggyakoribb halált okozó 
daganatos megbetegedés a tüdőtumor (20.1%), melyet a colorectális (12.2%), majd az 
emlőtumor (7.5%) követ. Az elmúlt évtizedek megbetegedési és halálozási tendenciái alapján 
a daganatos morbiditás és mortalitás további növekedése várható. A növekedés nem kis 
részben demográfiai okokból, azaz a népesség növekedése mellett a várható élettartam előre 
jelzett kitolódása és a lakosság elöregedése miatt következik be. A daganatos betegségek 
viszonylagos fontosságát tovább fogja növelni a más betegségek, így a ma vezető helyen álló 
szív- és érbetegségek terén várható további javulás és a fertőző betegségek fokozatos háttérbe 
szorulása a fejlődő országokban is. A tumoros megbetegedések nagy többségének 
előidézésében szerepet játszó külső, környezeti faktorok többsége elkerülhető, a daganatok 
jelentős része tehát megelőzhető lenne, ezért a daganatos betegségek ellen hosszú távon a 
prevenció a legígéretesebb stratégia. 

Krónikus légúti betegségek 
A krónikus tüdőbetegségek és a légúti allergiás megbetegedések több százmillió embert 
érintenek világszerte. Ezek a betegségek minden korosztályt érintenek a gyermekkortól 
egészen az időskorig, sok esetben jelentősen befolyásolva a betegek életminőségét. A 
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krónikus tüdőbetegségek közül a leggyakrabban előforduló kórképek az asthma, a COPD és a 
pulmonális hipertónia. Évente több mint 3 millió ember hal meg COPD következtében, ami 
az összes haláleset 6%-át jelenti. A COPD okozta halálozás 90%-a az alacsony, illetve a 
közepes jövedelmű országokban következik be. Az asthmás betegek száma szintén nem 
elhanyagolható, a WHO becslése alapján, 2017-ben 235 millió főre becsülhető. Napjainkban a 
népegészségügyi ajánlások kifejezett hangsúlyt fektetnek mind a primer prevenció 
(szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése, dohányzás visszaszorítása, malnutríció 
csökkentése, gyermekkori alsólégúti infekciók gyakoriságának csökkentése), mind a 
szekunder és tercier prevenció kérdésére.  

A nem fertőző krónikus betegségek mortalitásában a kardiovaszkuláris betegségek 
okozta halálozás dominál, ezt követik gyakoriságban a tumorok, a krónikus légúti betegségek 
és a cukorbetegség. Nem vitatható, hogy a nem fertőző betegségek a 21. század 
legjelentősebb népegészségügyi kihívását jelentik. A népegészségügy akkor tud hatékonyan 
küzdeni, ha meg tudja oldani azt a komplex feladatot, melyben összehangolja az 
egészségpolitikát, a hatósági működést, a betegtájékoztatást és az ellátó rendszereket.  
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KOALÁK MEGBETEGEDÉSEI 

Sós Endre – Hoitsy Márton – Sós-Koroknai Viktória 
Fővárosi Állat- és Növénykert 

drsos@zoobudapest.com 

DISEASES OF KOALAS 
The presentation gives a general overview of koala biology, especially those features, which have a relevance regarding 
susceptibility of various conditions and medical management. The importance of medical training and certain diseases are 
discussed in greater details, mainly related to the Budapest koala program (e.g. skin conditions, respiratory problems, 
diagnosis and management of gastrointestinal disorders, and koala retrovirus /KoRV/).  

 
Bizton állítható, hogy a koala (Phascolarctos cinereus) a világ összes állatkertjében még 
mindig az egyik legkarizmatikusabb állatfajnak számít, és továbbra is fontos „nagykövete” az 
ausztrál élővilágnak. Mint ilyen, számos (nagyszámú) szakirodalom foglalkozik a fajnak nem 
csak a biológiájával vagy a különböző, élőhelyen fellépő természetvédelmi kihívásokkal, de 
egyben az állat-egészségügyi ellátásával is. 

Az előadás első részében néhány élettani tulajdonság kerül ismertetésre, melyek 
ismerete nélkül nem lehet a koala gyógyításával foglalkozni. Ilyenek többek között az 
alacsony testhőmérséklet (35,5-36,5°C), a kizárólag 40-50 eukaliptusz faj fogyasztására 
specializálódott életmód, a rendkívül alacsony metabolikus ráta vagy a különös érzékenység 
bizonyos fertőző vagy daganatos megbetegedések kialakulására. Előadásunk célja, hogy saját, 
gyakorlati tapasztalatainkat mutassuk be bizonyos, az állatfajt érintő kondíciók, így 
elsősorban a bőrelváltozások, légzőszervi betegségek, gyomor-bélrendszeri problémák, illetve 
a koala retrovírus (KoRV) okozta daganatos betegség terén. 

A vadon élő, illetve fogságban tartott koala populációk megbetegedési mások, mint 
ahogy a hangsúlyok is különböznek egyes állapotok kapcsán, főleg ha összehasonlítjuk az 
ausztrál, észak-amerikai vagy európai állatkerti koalák állat-egészségügyi ellátását. Így 
fordulhat például elő, hogy egyes földrajzi régiókban fontos betegségek (pl. csípőízületi- és 
váll dysplasia) szinte ismeretlenek más területeken. 

Összességében elmondható, hogy ennél az állatfajnál már a betegség diagnosztikája sem 
egyszerű. Jó, a koalákat ismerő állatápolók nélkül nem lehet felismerni az amúgy sem 
túlságosan mozgékony állatok viselkedésbeli változásait, legyen az aktivitásbeli/napi 
ritmusbeli különbség vagy például a szokásosnál többet tartózkodás a földön. Egészen apró 
változások már nagyon komoly, előrehaladott folyamat mögött is állhatnak. Figyelni és 
jegyzetelni kell (ami egyébként tartástechnológiai előírás is) a fogyasztott eukaliptusz 
mennyiségét és a bélsár minőségét és tömegét is.  

A fentieket kiegészítendő nem lehet mellőzni az állategészségügyi tréninget sem, ahol 
éber állapotban mérjük a testtömeget, tapintjuk a nyirokcsomókat vagy a lapocka izmoltságát, 
és vért is veszünk (1. ábra).  
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1. ábra. Vérvétel koalából éber állapotban. 
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ELEFÁNT BETEGSÉGEK 

Garamvölgyi László 
Nyíregyházi Állatpark 
zoovet@sostozoo.hu 

DISEASES OF ELEPHANTS 
The author summarizes the most common infectious and non-infectious diseases of elephants occuring in captive conditions 
with special emphasis on the most relevant ones in Hungarian zoos. Pathognomic signs, prevention and treatment of specific 
diseases will be discussed in detail in the oral presentation. 

 
Fertőző betegségek 

 Vírusos 
 EEHV (Elephant Endotheliotropic Herpes Virus) 
 EMCV (Encephalomyocarditis Virus) 
 Elephant Pox 
 Ragadós száj- és körömfájás (FMD) 
 Veszettség 
 Nyugat-nílusi láz (WNV)  

 Bakteriális 
 Mycobacterium tuberculosis 
 Clostridium spp. 

 enterotoxaemia 
 tetanusz 
 botulizmus 

 E. coli 
 Salmonella spp. 

 Parazitás 
 külső élősködők 
 belső élősködők 

 Gombás 

Nem fertőző betegségek 
 Kültakaró 

 traumás sérülések 
 tályogok 
 ventrális ödéma 
 pododermatitis 
 a lábvég szaruképleteinek elváltozásai 

 Emésztőszervi 
 fogászati problémák 
 kólika 
 bélbeli homokfelhalmozódás 
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 Mozgásszervi 
 trauma 
 DJD (Degenerative Joint Disease) 
 szeptikus arthritis 

 Szív és érrendszer 
 cardiomyopathia 

 Nemi szervek 
 méh leiomyoma 
 endometrium hyperplasia 
 hormonális problémák 

 Idegrendszer 
 trauma 
 az ormány bénulásával járó kórképek 

Egyéb 
 sztereotíp mozgásformák 
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PRZEWALSKI-LOVAK ÁLLATORVOSI ELLÁTÁSA  
A HORTOBÁGYON 

Soós István 
Al-Rákib Kft., Debrecen 

dr.soosistvan@gmail.com 

VETERINARY CARE OF PRZEWALSKI HORSES IN A GROWING POPULATION 
In a project started in the mid 90’s, a limited number of Przewalski horses were transported from different European 
countries to a large enclosure. The original problems occurred due to acclimatization and injuries. As the population started 
to grow dynamically more diseases appeared such as Rhodococcus equi pneumonia and parasites. Now the main goal is to 
control the number of individuals in the herd with biotechnological methods (anti GnRH, PZP). The population is free from 
important infectious diseases. 

 
A Przewalski-ló program a 90-es évek derekán vette kezdetét a Hortobágyon. Az induló 
kislétszámú állomány több európai és néhány hazai helyszínről érkezett. A kezdeti problémák 
az eltérő környezetből érkező állatok akklimatizációs nehézségeiből, valamint a sérülésekből 
adódtak. Sok esetben korrigálni kellett rendellenesen kopó patákat is. A mének közötti 
vetélkedés több súlyos sérüléshez vezetett, az emiatti kiesések a kezdeti kis állományban 
gondot okoztak. 

A növekvő állományban megfigyelhtővé váltak a tipikus csikóbetegségek, mint a 
Rhodococcus equi okozta pneumonia, illetve parazitózisok. A Hortobágyon endémiás 
piroplasmosis ugyancsak megjelent az állományban. 

Egyedi esetekben nem kívánatos génállományú mének kasztrálását végeztük. Az 
állomány növekedése során váltak bizonyítottá egyes mének agresszív támadásai csikók ellen. 

Diagnosztizálásra került néhány különös eset, pl. tumor a szemüregben. 
Az állomány növekedésével szervezett selejtezés során több állat kilövésekor a lehető 

legteljesebb állatorvosi adatfelvételt hajtottuk végre. Ez kiterjedt virológiai, parazitológiai, 
endokrinológiai és kromoszóma vizsgálatokat, valamint a gyomor-béltraktus és a 
mozgásszervek alapos vizsgálatát jelentette. 

Az állomány növekedésével a létszám szabályozása egyre hangsúlyosabb feladat. 
Bizonyos mének anti GnRH immunizálása, valamint nagyobb létszámú kancacsoport zona 
pellucida (PZP) oltása zajlik. 

Minden beérkező állat negatív a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző 
betegségekre. Az állományt minden lehetséges alkalommal monitorozzuk a mentesség 
ellenőrzése miatt. 
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ANTILOPFÉLÉK A BONCASZTALON 

Gál János 
ÁOTE, Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék 

gal.janos@univet.hu 

EXOTIC RUMINANTS UNDER NECROPSY 
The presentation shows the pathologic conditions of small ruminants caused by nutritional anomalies and improper keeping. 
Injuries caused by mechanical factors, diseases of the forestomach caused by nutritional anomalies and reproductive 
problems will be discussed in this talk. 

 
A zárt körülmények között tartott egzotikus kérődzők egyes állatkertekben igen nagy 
számban fordulnak elő. Számos tartástechnológiai és etetési eredetű hiba merülhet fel, ami 
fatális kimenetelű megbetegedésekhez, elhullásokhoz vezethet. 

Gyakori lehet, hogy a hegyes szarvakkal rendelkező állatok egymásnak szúrt sebeket 
okoznak. Különösen a párzási időszakban fordulhat ez elő, amikor a hímek egymás között 
párharcot vívnak. Ezekbe a sérülésekbe jutó kórokozók gangrénát, sercegő üszök vagy 
rosszindulatú vizenyő kialakulását idézhetik elő. 

Egyes fajok érzékenyen reagálhatnak a hirtelen környezeti ingerekre, amelyek hatására 
megiramodnak és a kifutó határoló falainak rohannak, melyek szintén sérüléseket, olykor 
csonttöréseket idéznek elő. 

Az etetési hibák közül számos esetben a bendőbeli erjedési folyamatok vesznek kóros 
irányt. Könnyen erjedő szénhidrátok bendő acidosist, tejsav mérgezést, míg a hirtelen, 
átmenet nélkül adott, fehérjedús táplálék bendőalkalózist vált ki. 

Több helyen is a kifutó talajáról etetik az antilopokat, amikor az állatoknak a homokkal 
kontaminált szálas vagy abrak fogyasztása közben intenzívebben kopik a fogazata. Ez később 
már a megfelelő táplálékfelvétel és aprítás gátja is lehet. 

Sok problémát jelent zárt tartás esetén a nem megfelelő energiabevitel, a mikro- és 
makroelemek ellátási zavara is. Ilyenkor többek között a reprodukció zavarai (terméketlenség, 
vetélés stb.) is felléphetnek.  
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HAZAI VADON ÉLŐ KÉRŐDZŐK BETEGSÉGEI  

Sugár László 
Kaposvári Egyetem, ÁKK 

sugar.laszlo@ke.hu 

DISEASES OF WILD RUMINANTS IN HUNGARY 
While red and roe deer are native, fallow deer and mouflon are introduced species in Hungary. Along with microparasites 
(infectious diseases), Mycobacterium caprae, as well as Coxiella burnetii and Chlamydophila abortus are diseases worth 
mentioning. 
Most of the macroparasites are indigenous to Hungary representing high levels of co-adaptation. In phylogenetic order: 

a. Protozoa: Anaplasma, Babesia, Eimeria and Theileria spp. 
b. Trematoda: Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica and Paramphistomum spp. 
c. Cestoda: Moniezia spp. and larvae (cysticercus) of Taenia hydatigena and T. ovis-krabbei; 
d. Nematoda: Trichostrongylidae, Dictyocaulidae, Protostrongylidae, Filariidae, 
e. Insecta: Mallophaga, Anoplura, Diptera, Ixodidae. 

As an introduced species, Fascioloides magna started becoming prevalent around 1990 dispersing downstream in the 
Danube-valley.  
Ailments of metabolic or toxic origin, lactacidosis, 00-rapse and some rodenticids may cause serious problems as well. 
In captive/farmed conditions, the importance of pathogens/parasites may be different due to limited availability/quality of food 
and space and situations of increased stress. In these management systems, the levels of anthelmintic resistance in 
gastrointestinal nematodes of ruminants is an increasing problem in connection with long-term, multiple use of the same drug 
in low dose.  

 
Az elmúlt 45 év során az eseti diagnosztika mellett célzott (monitoring) vizsgálatokat is 
végeztünk e szerteágazó szakterületen, amelyek eredményeiről konferencia és tudományos 
közleményekben, illetve szakkönyvekben számoltunk be. Természetesen más hazai és 
külföldi vizsgálatok eredményeit is figyelemmel kell követni ahhoz, hogy időszerű képünk 
legyen a helyzetről, a várható fejleményekről. Ez különösen fontos napjainkban, mikor olyan 
körülmények is jelentős hatással bírhatnak, mint az intenzív – nem mindig kellően ellenőrzött 
– turizmus, számos vadon élő állat túlszaporodása, terjedése/vándorlása vagy a globális 
felmelegedés következtében megjelenő/elszaporodó egzotikus paraziták (köztigazdák és 
vektorok). 

A vírus eredetű problémák közül csak őz fibropapilloma megbetegedését érdemes 
említeni. Míg ez helyenként gyakori, gímszarvasban csak elvétve fordul elő (Erdélyi et al., 
2009). 

Beszámoltunk Mycobacterium caprae, illetve Coxiella burnetii és Chlamydophila 
abortus fertőzöttségről szabad területen élő gím- és dámszarvasokból. 

Az egysejtűek közül különösen a bélkokcidiumok (Eimeria spp.) és egyes 
vérsejtparaziták (Theileria capreoli, Anaplasma spp. – Hornok et al., 2017) előfordulása 
gyakori. 

A mételyek (Trematoda) közül a lándzsás métely (Dicrocoelium dendriticum) széles 
gazdakörben fordul elő, kórtani jelentősége viszont csak a muflonnál van. A közönséges 
májmétely (Fasciola hepatica) sokfelé előfordul a szarvasfélékben, de nem okoz 
megbetegedést, csak körülírt májelváltozásokat, rendszerint cisztás formában. 

Ki kell emelni viszont az amerikai májmételyt (Fascioloides magna). Az Észak-
Amerikából vapiti szarvasokkal “betelepített” élősködőt az észak-olaszországi La Mandria 
parkban talált példányok alapján írta le Bassi 1875-ben. Európában több vadaskertbe is 
behurcolták. Az 1920-as évek végén Bohémiában (a mai Csehország nyugati részén) szabad 
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területen is megtalálták, és innen terjedt szét. A nagy ugrás akkor következett be, amikor 
feltehetően a 80-as évek végén a Csallóközön át a fertőzött szarvasokkal és/vagy köztigazda 
csigákkal a métely lejutott a Dunához. A Szigetközben a 90-es évek elején egyre gyakoribbá 
vált a gímszarvasok fertőzöttsége. Két-három évvel később már Gemencen, majd a Duna 
horvátországi és szerbiai szakaszán is megjelent a gímszarvasokban. A szarvasok általános 
állapota általában kielégítő, a májelváltozások azonban súlyosak. Egyes tapasztalatok szerint 
őzeknél gyakran (általában?) halálos kimenetelű lehet a fertőzöttség.  

Mély fekvésű, vizes élőhelyen a bendőmételyek (Paramphistomum spp.) is közönséges, 
de ártalmatlan élősködői a gímszarvasoknak, őzeknek. 

A galandférgek (Cestoda) kifejlett alakjaiként a vadkérődzők 3-6 hónapos korú 
egyedeiben nem ritkák a Moniezia spp. akár 3 m hosszú példányai. Egyéves korra azonban 
rendszerint kialakul az aktív védettség.  

Lárva állapotban (cysticercus) a nagyborsóka (Taenia hydatigena) és az őzborsóka (T. 
ovis-krabbei) helyenként változó gyakorisággal fordul elő, főként szarvasfélékben. 

Számos fonálféregfaj (Nematoda) rendelkezik széleskörű előfordulással szarvasfélékben 
és muflonban egyaránt. Kórtani jelentőségük szabad területen általában elhanyagolható. Az 
aktuális fertőzöttség gyakorisága és a féregszám sok tényezőtől – így az életkortól, tápláltsági 
állapottól és állománysűrűségtől is – függ. Igen gyakoriak a gyomor-bélférgek 
(Trichostrongylidae) és a különböző tüdőférgek. A nagy tüdőférgek (Dictyocaulus spp.) 
főként gímszarvasban és erdei őzekben gyakoriak, a gócos tüdőférgek (Protostrongylidae 
fajok) pedig muflonokban. E családba tartozik még az ún. agyféreg (Elaphostrongylus cervi), 
amely csak kisebb helyi reakciókat okoz a központi idegrendszerben, klinikai tüneteket 
viszont csak kivételesen. Hasonló a helyzet a hasüregben gyakori Setaria cervi (Filariidae) 
agy- és/vagy gerincvelőüregben vándorló példányai esetében is. Emellett több filária faj 
fordul elő a gímszarvas bőre alatt, s ezek csomókba zárt példányai összetéveszthetők a 
bőrbagócsos csomókkal.  

Az ízeltlábúak (Insecta) számos taxonjába tartozó élősködők is előfordulnak. 
Gímszarvason és őzön nem ritka a szőrtetvek (Mallophaga), emellett szarvason a vérszívó 
tetvek (Anoplura) előfordulása is. 

Az ízeltlábúak (Diptera) között különleges életmód alakult ki a bagócsok körében. A 
bőrbagócsok két faja (Hypoderma actaeon és H. diana) meglehetősen gyakori és intenzív 
előfordulású a második éves gímszarvasokban és őzekben, a szarvasbikák esetében pedig a 
kifejlett korcsoportban is (tesztoszteron eredetű immun-szupresszió). A fertőzöttségnek nincs 
kórtani jelentősége, a bőr károsodása azonban jelentős. Az orr-garatbagócsok előfordulása is 
jelentős helyenként. Gímszarvasban a Cephenemyia auribarbis és a Pharyngomyia picta, 
őzben a Cephenemyia stimulator élősködik, csupán garat-nyálkahártya elváltozásokat okozva.  

Gemencen a zöldár levonulását követő szúnyoginvázió rendszerint egybeesik a 
szarvasborjak születésével, súlyos vérszegénységet, olykor elhullást is okozva. A kullancsok 
(Ixodidae) inváziója is társulhat az előbbihez. Ezen kívül a kullancsok és egyes vérszívó 
ízeltlábú fajok különböző parazitákat terjesztő (vektor) szerepét is meg kell említeni: 
vérélősködő egysejtűek, filáriák beoltása. 

A táplálkozási – anyagforgalmi eredetű megbetegedések közül legfontosabb a 
laktacidózis, különösen a szórókon hozzáférhető szemes-kukorica “ad libitum” fogyasztása 
révén. Az ilyen “bezabálás” szarvasfélék és muflonok számára egyaránt halálos kimenetelű 
lehet. Téli időszakban a 00-repce táblákon táplálkozó őzeknél nem ritkán fordul elő súlyos, 
akár halálos kimenetelű heveny (emésztőszervi), illetve idült (idegrendszeri) tünetekkel járó 
toxikózis. 

Egyes rágcsáló-irtószerek nem előírás szerinti alkalmazása vagy nem engedélyezett 
szerek használata őzek tömeges megbetegedését, elhullását okozhatja. 
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A vadon élő kérődzők kerti tartása esetén nemcsak a tartási és takarmányozási eredetű 
problémák jelentenek fokozott veszélyt, hanem az egyébként beavatkozást nem igénylő 
parazitózisok is. E gondok hátterében a nagy állatsűrűség és a gyakori stresszhatás mellett a 
féregűző szerek nem megfelelő alkalmazása is szerepet játszik. A kérődzők gyomor-
bélférgeinél (Trichostrongylidae) kialakuló anthelmintikum-rezisztencia világszerte komoly 
kihívást jelent főként a kertben, farmon tartott vadon élő kérődzőknél (Rose et al., 2015). A 
Haemonchus contortus benzimidazol (BZ) iránti rezisztenciáját hazai szarvas-tenyészetben is 
tapasztaltuk (Nagy et al. 2016). A rezisztens féregpopulációk kialakulásának hátterében a 
hosszú távú, gyakran ismételt és alacsony dózisú BZ-kezelések állnak. 
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DISEASES OF WILD BOAR 
There are several viral, bacterial and parasitic diseases known in wild boar. Some of them spread to humans and are called 
zoonosis, while in the detections of others, it is obligatory to notify he authorities. Currently a lot of scientific research are 
going on to establish some diseases and infection rate in the wild boar population. In case of some diseases, obligatory 
inspection is continously done in the entire country. No exact data exists about some important diseases or infection of wild 
boar in Hungary, but research is in progress. The author summerise the causes, the symptoms, the treatment and prevention 
in the most important diseases of wild boar.  

 
A vaddisznóban (Sus scrofa) számos vírusos, bakteriális, parazitás megbetegedés ismert, ezek 
között több olyan megbetegedés is van, amely állatról emberre terjed, vagyis zoonózis, ezen 
kívül néhány fertőző betegség bejelentési kötelezettség alá tartozik. Jelenleg is folyamatos 
tudományos kutatások folynak a hazai vaddisznóállomány betegségeinek, fertőzöttségének 
megállapításához, ezenkívül egyes betegségek esetében az állandó megfigyelés és folyamatos 
vizsgálati kötelezettség országos érvényű. Egyes betegségek egyértelmű elterjedésére, illetve 
bizonyos betegségek kórtani jelentőségére hazai adatok nem minden esetben állnak 
rendelkezésre. A szerző előadásában a vaddisznó legfontosabb betegségeinek kóroktanát, az 
állatban kialakult tüneteket, valamint a gyógykezelés, védekezés, megelőzés lehetőségeit 
foglalja össze.  

Magyarországon a vaddisznó mindenütt megtalálható, az erdős területektől a nádasokig, 
az árterektől a homokos területekig. Számuk növekedésével a mezőgazdasági területeken 
olykor jelentős károkat okozhat, de a városi külterületekbe is beköltözött, és a kertekben 
okozott káraival egyre gyakoribb konfliktusok okozójává vált. A vaddisznó egyes betegségei, 
valamint betegségeket terjesztő szerepe még a szakemberek körében sem teljesen ismert, 
ugyanakkor egyes betegségek megjelenése komoly gazdasági károkat okozhat, és széleskörű 
járványvédelmi intézkedések meghozatalát teszi szükségessé. Egyes esetekben az állat-
egészségügyi és a vadászati hatóság közös erőfeszítése szükséges a járványok 
megfékezéséhez, felszámolásához.  

Fontosabb betegségek: 

 Afrikai sertéspestis: Asfivirus – a vaddisznó heveny, lázas, általános tünetekkel járó 
vérzéses betegsége, amely többnyire elhulláshoz vezet.  

 Klasszikus sertéspestis: Pestivirus – akut vagy krónikus lefolyású, általános 
tünetekkel is járó betegség, elhullás mértéke 30-60% körüli.  

 Ragadós száj és körömfájás: Aphthovirus – hólyagképződéssel járó ragályos 
betegség alacsony mortalitással. 

 Aujeszky-féle betegség: Herpesvirus – idegrendszeri tüneteket okozó betegség, ritkán 
vaddisznó tenyészetekben jelenhet meg, főként malacokban okoz elváltozást, felnőtt 
állatok nagyon ritkán betegszenek meg. 
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 Tuberkulózis: Mycobacterium spp. – granulómaképződéssel járó idült betegség, 
szabad területen nem gyakori, de a vaddisznó a M. bovis rezervoárjaként is ismert. 
Vadfarmokon, vaddisznóskertben a fertőzöttség akár 30% fölötti is lehet. 

 Brucellózis: Brucella suis – idülten lezajló, kocákban vetéléssel, kanokban 
heregyulladással járó betegség. Vadfarmokon okozhat problémát, egyes esetekben 
Európában 10%-ot meghaladó szeropozitivitást mutattak ki.  

 Sertésorbánc: Erysipelotrix rhusiopathiae – lázas állapottal járó heveny betegség, 
vaddisznóskertekben lehet jelentősége, a zsúfolt tartás hajlamosító tényező.  

 Heveny paratífusz: Salmonella cholerae-suis – heveny, lázas állapottal járó, 
hasmenésben is megnyilvánuló betegség. Süldők között a leggyakoribb. 
Vaddisznóskertekben a zsúfolt tartás jelentős hajlamosító tényező lehet. 

 Trichinellózis: Trichinella spiralis – a vaddisznóban tünetmentes fertőzöttség, az 
emberek fertőzési forrása a nyers vagy nem kellően megfőzött fertőzött hús 
fogyasztása. 

 Tüdőférgesség: Metastrogylus spp. – malacokban, süldőkben okozhat légúti 
megbetegedést, illetve tüneteket, súlyos esetben lesoványodás, elhullás is 
bekövetkezhet. Kertekben célszerű a gyógyszeres védekezés. 

 Rühösség: Sarcoptes spp. – pörkösödéssel járó bőrbetegség, a takarmányozási hibák 
és a zsúfolt tartás jelentős hajlamosító tényezők vadfarmi körülmények között. 
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During the past eighty years, huge efforts have successfully been made to restore the almost 
extinct European bison. With only twelve founder animals left, the total number of wisents 
has been brought back to about 4200 animals, of which 2700 free-ranging (EBCC, 2010). 

 Diseases appearing in European bison populations can bring serious threats to the 
whole species. It is not certain whether the species has always shown a weak 
resistance to disease or if immunity has declined, due to limited genetic heterogeneity. 
During the last century, cases of epizooty were noted among bison in Białowieża 
Forest. It is known that European bisons exhibit a particular sensitivity to foot-and-
mouth disease (Aphte epizooticae), and the appearanve of the disease in the forested 
areas nearly every year at the beginning of the 20th century was the cause of about 5% 
mortality (Wróblewski 1927). Half a century ago, foot-and-mouth disease caused the 
deaths of 35 bison in reserves in the south of Poland betweem 1953 to 1954 
(Jaczewski 1960; Podgurniak 1967). Cases of tuberculosis were registered recently 
(1996 and 2010) in the Bieszczady Mountains (Poland) (Żórawski and Lipiec 1997). 

 The most important disease, however, affects the male reproductive organs and is 
manifested in the inflammation of the penis and prepuce, leading to diphtheroid-
necrotic lesions, diagnosed as balanoposthitis. This disease was discovered at the 
beginning of the 1980s in Białowieża Forest (Kita et al. 1995; Piusiński et al. 1997; 
Jakob et al. 2000); Generally, the non-specific immunity of the species is very low 
(Gill 1995), however, in Białowieża Primeval Forest it was recently found that several 
biochemical indices in the blood significantly differed from those observed some 20 
years ago. This is believed to be related to an increased intensity of pathological 
changes observed in this population (Wołk and Krasińska, in prep.). Some authors 
believe that genetic factors may predispose bison to this disease, due to reduced 
resistance. Winter concentration and associated environmental pollution are likely 
sources of bacteria which are transmitted from the soil to animal and then found in the 
affected tissues. 

 Parasitic diseases are a serious threat to bison health in the present population. Besides 
parasites, which are specific to European bison, 11 additional parasites have been 
found in the species in recent years, all being characteristic of Cervidae (Dróżdż 1961; 
Dróżdż et al. 1989, 1994 

 Poaching is a result of administrative disorders and a failure to enforce nature 
conservation laws and thus threatens free-living herds of European bison in many 
countries. 

 Capture and immobilization, due to the large body weight, as well as social behavior is 
a challenge, especially if widely available drugs should be used. In free ranging 
individuals etorphine is the drug of choice. Usully a dose 2 mg for a cow and 3 mg for 
an adult bull is sufficient. Captive individuals can be handled by telatamine-
zolazepam-detomidine mixture. 
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 In captive collections, feeding missmanagement, often as result of dominant behavior 
within the group can lead to to acidosis and other nutritional disorders. 

 Aggresive behaviour of the dominant male towards subadult males is the most 
common reason of mortality as a consequence of peritonitis after fights. 

 There is little space for a large herbivore such as the European bison in Europe's 
contemporary ecosystems, especially in the west. The most significant limitations for 
the enlargement of the European bison populations is human population density; 
forestry and agricultural activity is not a limiting factor. Bog areas could also naturally 
limit bison distribution. 

 Fragmentation and isolation of free-ranging (and captive) herds result in little or no 
exchange of genetic material. Small isolated populations quickly loose their genetic 
heterogenity and are more vulnerable to extinction (Franklin 1980). 
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Callitrichidae are the smallest primates and include 62 species and subspecies: 22 marmosets 
(Cebuella, Mico and Callithrix), 35 tamarins (Saguinus), four lion tamarins (Leontopithecus), 
and the Goeldi’s monkey (Callimico). They represent some 30% of the extant New World 
primates and are commonly found in zoological collections. They include the one of the 
smallest primate in the world, the pygmy marmoset (Cebuella pygmaea) weighing around  
120 g, while the largest callitrichids, the lion tamarins, weigh up to 750 g. Their diminutive 
size, special dietary needs and complex social behaviours result in a range of unique medical 
challenges.  
  



29 
 

DISEASES OF PHOCIDS AND PINNIPEDS 
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In November 2009, a buldging was identified on the left side of the neck in a 15 years old 
male California sea lion by the training staff at Nausicaa. Though originally a reaction to a 
bite wound was considered, the animal seemed to show no discomfort and the swelling 
showed no reduction following the use of an anti-inflammatory drug. Several differencial 
diagnosis were then advanced, among others the development of a cold abscess, an enlarged 
lymphnode (infectious, tuberculosis) or the presence of a tumoral mass. Blood results, x-rays 
and ultrasound of the mass were unremarkable. Eventually it was decided to perform a CT 
scan and a biopsy at the same time, which would necessitate only one anesthesia. The 
procedure occurred at Oncovet, a small animal diagnostic imaging reference clinic. The good 
animal husbandry and training techniques used at the department helped tremendously to 
make the procedure a success. Contrast material was injected in the jugular vein on the right 
side through an IV catheter. Neck and thoracic scannings were performed in dorsal 
recumbancy. No mass was visible in the cervical region. A deformation of the second cervical 
vertebra, with imbedment in C1, due to an ancient fracture by compression, was identified, 
with development of a bony callus. This deformation provokes a lateral deviation of the rachis 
at the level of C1-C2 and the visible buldging. Consequent to this result, no biopsy was done. 
Recovery was uneventful and the patient still shows no symptoms or reduction of the mass. 
Comparable fractures are described in dogs as a consequence to a heavy shock. The 
hypothesis is that the animal either fell hard on some rock or possibly had a heavy fight with 
some other animals in the group, being the lowest in the social ranking of this all castrated 
male colony. 
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During a normal blood control of the Zoomarine grey seal collection in February 2000, a 10-
year-old female showed signs of very alarming anemia in her results, confirmed by a new 
check up a few days later. The diagnosis of hyperoestrogenism yielding medulla aplasia was 
confirmed by 1) a bone marrow biopsy on her right hip revealing a hypoplastic non-
regenerative medulla – 2) the seal’s estradiol results, that went as high as 485.1 pg/ml 
whereas estradiol results from the other seals in the collection oscillated between 6.33 pg/ml 
and 43.9 pg/ml – 3) and ultrasound check-up of the ovaries that showed the presence of 
several cysts. As soon as the (long) supportive treatment was discontinued, the blood values 
dropped dramatically again. After a lot of discussion and reviews of the pro and cons, an 
ovariectomy by laparoscopy, performed by Dr. Sam Dover on October 22, 2003 was 
tentativelly undertaken to try to save the animal. The animal had become extremely thin and 
at the time of the surgery weighed only 74 kg – her optimal weight being around 120kg. The 
intervention took slightly over 4 hours, leading to the retrieval of two enlarged and polycystic 
ovaries. Matilda woke up 10 minutes after the end of the anesthesia. She behaved very well 
and ate very well in the following days. In the months post-surgery, while still upon 
supportive medication, her blood values slowly returned back to normal and she regained her 
normal weight. Fourteen years later, though now being a geriatric animal and having also 
undergone 2 cataract surgeries since that time, she is still living at Zoomarine with no need of 
anemia medication. 
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Giraffes are magnificent and intriguing creatures with several remarkable adaptations to an 
extreme height and a browse diet. Some of these physiological quirks are simply interesting 
for the zoo vet to know, others essential. This talk will cover both, with an emphasis on the 
latter. 

Circulation 
To compensate for the hydrostatic challenge of perfusing the brain 4-5 m up in the air, the 
giraffe heart generates a blood pressure twice that of other mammals, and the cardiovascular 
anatomy and physiology of the giraffe have been subject to ample speculation and myths. 
Both stroke volume and cardiac output are lower than in similar-sized mammals. Blood 
volume is unusually low, and compliance of the vascular system is generally also low. The 
peculiar vascular anatomy – with narrow, rigid veins with low compliance in the legs and 
large, compliant veins in the neck region – gives rise to an interesting and non-intuitive 
physiological phenomenon. When the head of the anesthetized giraffe is lowered, blood 
pressure at head-level briefly spikes, before returning to much lower values. The lowering of 
the blood pressure coincides with pooling of blood in the compliant jugular veins, giving rise 
to a decreased cardiac preload and consequently lower systemic blood pressure (Frank-
Starling mechanism). As a consequence of this mechanism, the arterial pressure at head level 
is maintained at or near 100 mmHg, and the central blood pressure is directly proportional to 
the position of the head relative to the heart. Due to of the high arterial pressures and the long 
legs, the hydrostatic pressure in the lower leg may exceed 450 mmHg. Edema in this region is 
prevented through a gravity-suit-like fascia and skin, prominent lymphatics, and well-
developed valves in veins and lymphatics, as well as an abrupt narrowing of the arterial lumen 
at the level of the elbow/ or stifle.  

Kidney 
The giraffe kidney experiences pressures much higher pressures than compared with the 
human kidney, and appears to cope with this through a fibrous capsule and an increased 
interstitial pressure of about 30 to 40 mmHg. This means that normal kidney perfusion 
depends on a mean arterial pressure of at least 130 mmHg. 

Lungs 
The relative lung mass and volume is only approximately 60% of that of other mammals. The 
exceptionally long trachea has a low diameter, so dead space is only marginally higher than in 
other species. This is compensated for by a slightly larger tidal volume. 
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Thermoregulation 
The surface area of the giraffe in relation to body weight is unusually large, making it 
susceptible to cold weather. Similarly to camels and oryx, the giraffe is capable of varying the 
body temperature within a couple of degrees Celsius, saving energy otherwise needed for 
increasing the temperature at night and cooling during daytime. The dark patches may aid in 
heat loss through selective vasodilation. 

Gastrointestinal tract 
Giraffes are the world’s largest ruminant, and other ‘moose-types’ (i.e., browsing ruminants) 
have unstratified rumen content in the wild. Giraffes have lower tissue weight of all stomach 
compartments and longer large intestinal length (41-75 m) than cattle. 
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INTRODUCTION TO THE FIELD VETERINARIAN THERAPY OF BEARS 
In my presentation I would like to detail the field capture techniques used in free roaming bears. The most common 
techniques that will be presented are, as follows: 

 Free darting – it's not always the ideal technique, but we can be selective during the procedure, specifically 
targeting the individual(s) we want to capture. At the same time, the hazards this approach involves (both for the 
animal and for the field personnel) represent an aspect to be considered. Choosing the right tranquilizers and 
equipment is crucial for a successful intervention. 

 Aldrich foot snares – logistically, it doesn't require a considerable effort (financially or otherwise). However, the risk 
of injury for the captured animal is relatively high. This capture method requires a good knowledge of the terrain, as 
well as the use of "small tricks", with which we can increase our success rate. 

 Cage traps – the method most frequently used by us. Perhaps the safest for the field personnel, but not for the 
bears. It requires a well chosen location and considerable efforts for the relocation of the trap. Still, it ensures a 
somewhat controlled environment. 

I will keep a brief presentation about the veterinarian aspects of these capture techniques, about the selection of the 
adequate tranquilizers, respectively about the recommended safety measures during the interventions. 

 
Előadásomban a terepi befogási módszereket szeretném taglalni. A legelterjedtebb befogási 
tehnikák, amikről említés esik, a következők: 

 Szabadon belövés – nem mindig az ideális módszer, viszont tudunk szelektálni: 
azt az állatot fogjuk meg, amelyiket akarjuk. Ugyanakkor, a módszer 
veszélyességét tekintve (úgy az állatra, mind a személyzetre) megfontolandó. A 
helyes altatószerek kiválasztása és a segítő eszközök nélkülözhetetlenek a siker 
érdekében. 

 Aldrich-típusú pedálos lábhurok használata – logisztikailag nem igényel nagy 
anyagi- vagy más erőkifejtést, viszont a befogott állatra a sérülési potenciál elég 
magas. A befogás ezzel a módszerrel feltételez bizonyos terepi ismereteket, 
illetve apró „trükköket”, amelyek segítségével növelhetjük a befogás sikerét. 

 Ketreccsapda használata – az általunk leggyakrabban használt módszer. Talán a 
legbiztonságosabb a befogó személyzet számára, de nem a medvékre. Jól 
megválasztott helyet igényel, költöztetése igényes, de valamennyire kontrollált 
körülményeket biztosít. 

Ezeknek a befogási módszereknek az állatorvosi vonatkozásairól, a megfelelő altatószerek 
kiválasztásáról és az ajánlott biztonsági intézkedésekről szeretnék egy rövid beszámolót 
tartani.  
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BIODIVERZITÁS ÉS BETEGSÉGEK –  
A KÓROKOZÓKAT IS MEG KELL MENTENÜNK? 

Görföl Tamás 
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BIODIVERSITY AND DISEASES – DO WE HAVE TO SAVE PATHOGENS? 
Biodiversity crisis is one of the most important conservation problems of our time. Conservation programs are usually 
targeting popular flagship species, but no one cares about parasites. More and more interesting results provide evidence, 
that species-specific parasites of rare animals may be more endangered than their host and they can easily go extinct 
together with their host or become extirpated during of the conservation program of their hosts. In most cases it’s hard to 
decide, if we have to protect parasites, especially in cases where they can cause diseases. 

 
Napjaink egyik legnagyobb konzervációbiológiai problémája a biodiverzitás krízis, mivel – 
elsősorban antropogén hatásokra – egyre gyorsuló ütemben tűnik el Földünk élővilága. Az 
ilyen módon kipusztuló, visszaszoruló állatok jó része valószínűleg még ismeretlen 
számunkra. A természetvédelem jellemzően elsősorban a látványos, zászlóshajó fajokra 
figyel, a kedvezőtlen természetvédelmi helyzetben lévő fajok fajspecifikus parazitáinak, 
patogénjeinek védelmére kevés figyelem irányul. 

Bár a paraziták a legkülönbözőbb módokon nehezíthetik gazdáik életét, csökkenthetik 
szaporodási- és életesélyeit, fontos szerepet tölthetnek be a gazdafajok genetikai 
diverzitásának fenntartásában, populációik szabályozásában vagy például a konkurens, 
esetenként a gazda számára károsabb paraziták kiszorításában is. Ezen túl, fontos genetikai 
információkat hordozhatnak gazdáik törzsfejlődésével vagy akár humán patogének 
származására vonatkozóan is. 

Megőrzésük szükségessége nem is mindig teljesen egyértelmű, még akkor sem, ha ők is 
a biodiverzitás részei és alapvető feladatunk a biodiverzitás egészének megóvása. Speciális 
helyzet a kihalás szélére sodródott állatok védelmi programjai során a védeni kívánt 
gazdafajok parazitáinak megmentése. Az egyik legismertebb példa az ilyen védelmi 
programok esetleges parazitákat sújtó negatív hatására a kaliforniai kondor (Gymnogyps 
californianus) esete. A faj állománya vészesen lecsökkent, ezért egy tenyésztési programmal 
mentették meg a fajt a kipusztulástól. Az összes vadon élő példányt befogták, és rutinszerűen 
eltávolították róluk a Colpocephalum californici nevű, csak a kaliforniai kondoron élő 
tolltetvet. Mivel a fajspecifikus parazitának nem voltak más gazdái, végérvényesen kipusztult 
Földünkről. 

Az ember nem csak direkt módszerekkel, hanem behurcolással is veszélyeztethet 
fajokat, állatcsoportokat. Erre kiváló példa a denevéreken élősködő Pseudogymnoascus 
destructans nevű gomba, melyet 2006-ban fedeztek fel az Egyesült Államok egyik – turisták 
által kedvelt – barlangjában. Az általa okozott betegség a fehérorr-szindróma nevet kapta, 
mivel az állatok orrán fehér pamacsok jelennek meg. A gomba a fiziológiás egyensúly 
felborításával túl gyakori felébredésre készteti a hibernált denevéreket, melynek 
következtében azok idő előtt felhasználják tartalékaikat és elpusztulnak. A gomba gyorsan 
terjed az észak-amerikai földrészen, megjelent már a nyugati parton is. Összességében több 
millió denevért irtott ki, gyakran teljesen elnéptelenednek az érintett földalatti telelőhelyek. A 
gomba észak-amerikai felfedezése után kiderült, hogy elterjedt Eurázsiában – így 
Magyarországon – is, de az itteni denevéreknél nem jelentkeznek a negatív hatások. 
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Genomelemzések azt is kiderítették, hogy a gomba Európából jutott be Észak-Amerikába, 
valószínűleg emberi közvetítéssel, így kiirtása az észak-amerikai kontinensen kifejezetten 
kívánatos. 

A denevérek legismertebb parazitája azonban nem a fehérorr-szindrómát okozó gomba, 
hanem a veszettség vírusa, mely hazánkban is előfordul, és bizonyos esetekben a denevérek 
elhullását is okozhatja. A veszettség vírusán kívül különlegesen sok vírus rezervoárjai a 
denevérek, köztük pl. az Ebola, Marburg, SARS, Hendra és Nipah. Ezek többségéről nem 
tudjuk, hogy okoznak-e bármilyen megbetegedést a denevérekben, de azt valószínűsíthetjük, 
hogy nem vagy csak fakultatívan. A denevérek különleges helyzete valószínűleg azzal 
magyarázható, hogy a repülés erőfeszítései miatt nagy mennyiségben keletkeznek DNS 
fragmentumok, amiket az immunrendszerük normál esetben – a vírusok elleni védekezéshez 
hasonlóan – hevesen támadna. Az aktív repülő életmód miatt represszált immunrendszerük 
azonban lehetővé teszi a vírusok „túlélését” is. Azok a mechanizmusok viszont, melyek a 
keletkező toxikus anyagok károkozásának megelőzésére szolgálnak, hatékonyak a vírusok 
patogén mechanizmusai ellen is. Így tehát az emlősök repülési képessége és az azzal 
összefüggő életfolyamatok egyrészt lehetővé teszik, hogy a vírusok nagy számban 
forduljanak elő bennük, viszont megelőzik azt, hogy betegséget okozzanak. A denevérek 
élőhelyeinek zavarása és elfoglalása, ezáltal az ember denevérek közelébe költözése, valamint 
táplálékként való fogyasztásuk mind hozzájárulnak újabb járványok kitöréséhez. A 
denevérekben található vírusok tehát – elsősorban a trópusokon – veszélyt jelentenek az 
emberekre, de igazából nem megőrzésük, hanem az ellenük való védekezés és az erre való 
felkészülés mikéntje a kérdés. 

Az ember tehát jelentősen beavatkozik az ökoszisztémákba, ezzel felborítva a gazdák és 
parazitáik viszonyait. A biodiverzitás egészének megőrzése alapvető fontosságú, de minden 
esetben külön meg kell fontolni az emberi beavatkozás esetleges következményeit és hatásait, 
és így a szükségességét is. 
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DISEASE OF THE RED FOX IN HUNGARY 
A typical representative of the generalist species which may have a significant ecological impact is the red fox (Vulpes 
vulpes). Numerous current issues in conservation, game management, agriculture, animal and human health arise in 
connection with species which successfully adapt and use human induced environmental changes to their own advantage. 
Population growth, invasive range expansion and urbanisation open and establish new interfaces and interactions. These 
mechanisms largely influence the distribution of pathogens and diseases affecting the health of fox populations and the 
occurrence of several emerging infectious agents. Some pathogens and parasites may have significant population dynamic 
effects, while others do not affect the host population acting as a disease reservoir or an indicator of pathogen distribution. 
All agents occurring in Hungarian fox populations (rabies, Echinococcus multilocularis, canine adenovirus, pseudorabies, 
Trichinella species, Toxoplasma, etc.) can be placed on a continuum between these categories. The case of the red fox 
provides a good example of the numerous direct and indirect, immediate and delayed, expected or unexpected 
consequences of human induced environmental changes! 

 
A jól alkalmazkodó generalista fajok jelentős ökológiai hatást fejthetnek ki, és ezek egyik 
legjelentősebb képviselője a vörös róka (Vulpes vulpes). Az ember által indukált környezeti 
változásokhoz jól idomuló, azokat kihasználó fajok természetvédelmi, vadgazdálkodási, 
mezőgazdasági, állat- és humán-egészségügyi hatásaira sok példát találunk. A 
populáció(sűrűség) növekedés, az invazív terjedés és az urbanizáció olyan érintkezési 
felületeket nyitnak vagy erősítenek meg, amelyek korábban nem léteztek, vagy 
elhanyagolható mértékűek voltak. Ezek a mechanizmusok determinálják a rókapopulációk 
egészségét érintő kórokozók és betegségek elterjedését, valamint az általuk közvetített 
újonnan felbukkanó kórokozók és betegségek ("emerging infectious diseases") előfordulását 
és azok hatásait is. A vörös róka egyik legfontosabb zoonotikus kórokozója a veszettség 
vírusa, amely magára a gazda (rezervoár) populációra is szabályozó hatást gyakorolhat, míg 
gazdájára kevéssé ártalmas, viszont emberre veszélyes kórokozó a rókák háromtagú 
galandférge (Echinococcus multilocularis). Jelentős túlélést befolyásoló betegség még a 
rühösség is. Hazai rókaállományokban is előfordul valamennyi jelentősebb kutyaféléket 
érintő vírusos betegség (Rubarth-kór, Aujeszky-betegség stb.). Az opportunista táplálkozás, 
illetve a kisrágcsálók jelentős étrendi szerepe biztosítja, hogy a rókák egy sor fertőző-ágens 
esetében igen hatékony indikátor, illetve rezervoár szerepet játszhatnak (pl. Trichinella fajok, 
Toxoplasma, Echinococcus sp., veszettség, stb.). A vörös róka esete tökéletesen szemlélteti 
azt a tényt, hogy valamennyi általunk előidézett környezeti változásnak, beavatkozásnak 
számtalan közvetlen vagy közvetett, azonnali vagy késleltetett, várt de leginkább sajnálatos 
módon nem várt és tovagyűrűző hatása is lesz. 
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REPRODUCTIVE DISORDERS OF FEMALE RABBITS 
The number of pet rabbits has increased dramatically in the last couple of years. The ovarian cycle and the anatomy of the 
reproductive tract of the female rabbits differs from the so-called usual patients in a general small animal practice. Non-
spayed female rabbits are predisposed to certain severe diseases, like uterine bleeding or tumors of the uterus. Spaying of 
female rabbits as a routine procedure plays an important role in preventing the aforementioned diseases. 

 
Az elmúlt években rohamosan nő a hazánkban kedvencként tartott nyulak száma. A lakásban 
tartott nyulak legtöbbször erős kötődést alakítanak ki tulajdonosaikkal. A tulajdonosok 
többsége szívesen áldoz kedvenceire, és komoly elvárásai vannak az ellátás színvonalával 
kapcsolatban. 

A nőstény nyulak nemi működése és ivarszervi anatómiája eltér a többi rendelőben 
megszokott páciensétől. A nyulak méhe kettős, két cervix nyílik a hüvelyboltozatba. A hüvely 
jól fejlett, a fala vékony, tágulékony, üregében gyakran vizelet halmozódik fel. A nyulak nemi 
ciklusa az ovuláció előtti pillanatban megáll, és az ovulációt a párzás ingere váltja ki. Az 
ivarzó nyulak ösztrogén szintje magas, és ennek számos hatása van a nyulak szervezetére és 
viselkedésére. Az ivarzó nyulak nyugtalanul, gyakran agresszíven viselkednek, a nehezen 
megszerzett szobatisztaságuk eltűnik.  

A méh nyálkahártáján érgomolyagok alakulhatnak ki, ami a méh vérzéséhez vezethet. 
Mivel a nyulak zsákmányállatok, így betegségük tüneteit igyekeznek elrejteni. Sokszor súlyos 
vérfogyottság alakul ki, mire az első tünetek feltűnnek. Krónikus vérzés esetén a hüvelybe 
kerülő vér a vizelettel keveredve haematuria látszatát keltheti. A nyulak méhének a vérzése az 
életet veszélyeztető állapot. Amennyiben az állat általános állapota ezt lehetővé teszi, 
mielőbbi műtéti ellátásra van szükség. Súlyos vérszegénység esetén vértranszfúzió szükséges 
lehet. A bántalom kialakulása tapasztalataink szerint a fiatal (1,5-3 év) nyulakra a 
legjellemzőbb. Szubklinikai formáját gyakran rutin ivartalanításkor, mellékleletként észleljük. 

A másik gyakran jelentkező bántalom a méhdaganatok jelentkezése. A legalább öt éves 
nőstény nyulak ivartalanításakor az esetek mintegy 80%-ában találunk szabad szemmel 
észlelhető elváltozásokat, többnyire az endometriumból kiinduló daganatokat. A daganatok 
gyakran véreznek, ami a vizeletben megjelenhet. Idővel a daganatok áttéteket képezhetnek, 
általában a tüdőbe. 

A fentiek miatt a nőstény nyulak ivartalanítása nemcsak a nem kívánt szaporulat 
megelőzése miatt célszerű, hanem súlyos betegségek prevenciója érdekében is. A nyulak 
viselkedésének kedvező irányú változása sem elhanyagolható szempont. A praxisok jelentős 
részében nyulakon nem szívesen vagy jelentős műtéti komplikációkkal végeznek sebészeti 
beavatkozásokat, amely részben technikai gyakorlatlanságból, részben az anesztéziától való 
félelemből fakad. Megfelelő módszereket alkalmazva azonban ezek a műtétek minimális 
kockázattal elvégezhetők. 

Növényevő kisemlősökben a műtét előtt koplaltatásra nincsen szükség, a nyulak a 
cardia anatómiai felépítése miatt nem tudnak hányni. Elegendő az előkészítés előtt megvonni 
a takarmányt és az ivóvizet, hogy a szájüreg kiürüljön, és a gyomor teltsége kissé csökkenjen. 
A műtéti előkészítés és altatás során a midazolam és buprenorfin premedikációt követő 
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izofluran anesztézia megbízhatónak bizonyult, de más, szakirodalomban elérhető altatószer 
kombináció is alkalmazható. Nyúlban a folyadékpótlást intravénásan végezzük. A 
hőveszteség megakadályozására fűtött műtőasztal és melegítőpárnák használata javasolt. 
Varróanyagként az állat méretétől függően USP 3-5/0-s felszívódó, lehetőleg monofil fonalak 
használata javasolt. Mivel a műtéti sebek védelme ezekben a fajokban nehezen megoldható, 
sebzáráskor lehetőleg intracutan varratsort vagy vékony, polipropilén, csomós varratokat 
készítsünk. A bőrszélek zárására szövetragasztót is alkalmazhatunk. A megfelelően, a 
lehetőségekhez képest atraumatikus módon zárt sebek esetében a komplikációk ritkák, 
kötések vagy védőgallérok használata ezekben a fajokban kifejezetten nem javasolt. A 
műtétet követően fájdalomcsillapításra meloxicam alkalmazható. Nagy gondot kell fordítani a 
táplálékfelvétel mielőbbi megindítására, ha az állat a posztoperatív időszakban étvágytalan, 
néhány napig fecskendős táplálásra is szükség lehet, hogy az emésztőszervi szövődményeket 
elkerüljük. 
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AILMENTS AND FIELD PROGRAMS OF RARE HUNGARIAN RODENT SPECIES  
The veterinary team at the Budapest Zoo and Botanical Garden has been involved in a number of programs dealing with 
rodent species in Hungary over the past years. Working under field conditions with rodents in itself provides challenges and 
overcoming these difficulties in order to obtain samples from these animals has been emphasis of our work. For example, 
implementation of our mobile anesthetic machine has proven to be a very useful tool when working with the Vojvodina blind 
mole-rat (Nannospalax montanosyrmiensis) and the European ground squirrel (Spermophilus citellus) under field conditions. 
Furthermore, as these programs frequently involve the movement of animals either within the country or into the country, 
screening these animals for potential pathogens not only in vivo, but also post mortem is of key importance in preventing the 
spread of disease and potential infection of healthy populations.  

 
A Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi stábja az elmúlt években több hazai, ritka 
kisemlősöket érintő programban is részt vett. A rágcsálók terepi befogása önmagában is 
komoly kihívásokkal jár, és ezek áthidalása, illetve a mintavételezés lehetőségének a 
megteremtése volt az egyik legnagyobb feladat. Sok esetben e fajok befogása a természetben 
rendkívül időigényes, és komoly stresszhelyzetet jelent az állatok számára. Emiatt az alapos 
tervezés és a mintavételi folyamatok egyszerűsítése és hatékonysága létfontosságú. Több 
esetben is szükséges volt a mobil altatógép használata, amely terepi körülmények között 
segítette az akár invazívabb mintavételt is, mind a délvidéki földikutyánál (Nannospalax 
montanosyrmiensis), mind a közönséges ürgénél (Spermophilus citellus).  

E műszer segítségével diagnosztikai célból sikeresen tudtunk vért venni a terepen 
ürgékből olyan populációkban, ahol ismeretlen okból kifolyólag jelentős állománycsökkenést 
tapasztaltak az elmúlt években. A délvidéki földikutyákból a genetikai vizsgálatok céljából 
történő mintavételezést, és az ezzel összekötött klinikai vizsgálatot jelentősen elősegíti, ha 
terepen lehet altatni az egyedeket.  

Nem csak az in vivo mintavétel fontosságát emelnénk ki e ritka fajok populációinak 
védelme érdekében, hanem a post mortem elvégzett diagnosztikára is érdemes hangsúlyt 
fektetni. Ugyan ezekben a programokban az egyedi egészségvédelem is fontos, de a 
populációk szintjén történő tervezés és ezek egészségének a megőrzése is létfontosságú, 
hiszen az áttelepítések kapcsán mi magunk idézhetjük elő betegségek terjedését vagy 
széthurcolását. 
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HEDGEHOG IN THE SPOTLIGHT 
Nowadays, the African pygmy hedgehog (Atelerix albiventris) is one of the most popular pet animals. Therefore, hedgehog 
health management has become part of the veterinary practice. In most cases, the inadequate husbandry conditions are the 
cause of illness. As well as the bacterial diseases, the tumors are considered significant problems in these animals. 
Ectoparasites cause a major threat to the well-being of the hedgehogs too. The wide variety of the health problems make it 
necessary to increase the knowledge of the exotic veterinarians dealing with this species.  
Northern white-breasted hedgehog (Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900) rescue is an important part of the 
veterinary work in many rescue stations in Central Europe. These animals live with us in the cities, foraging for food in our 
gardens. The Budapest Zoo and Botanical Garden rescued 197 northern white-breasted hedgehogs in 2017 and most of the 
injuries were related to trauma (often dog attacks or road casualties), or were orphaned, juvenile animals were handled. The 
rescued hedgehogs can be released back to the wild after rehabilitation if their condition and the circumstances in the 
environment allow it.  

 
Napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek az állattartók körében az egzotikus helyekről 
származó sünfélék. Az egyik leggyakoribb otthon tartott faj az afrikai fehérhasú törpesün 
(Atelerix albiventris). A ma ezen a néven emlegetett sün az azonos latin névvel rendelkező 
afrikai sün (Atelerix albiventris Wagner, 1841) és a mediterrán sün (Atelerix algirus 
Lereboullet, 1842) keresztezéséből származik. A kedvencként tartott sünök, hasonlóan más 
háziállatainkhoz, számos betegségre hajlamosak.  

Mint ahogy a többi egzotikus állat esetében, itt is sok probléma adódik a nem megfelelő 
tartástechnológiából, a betegségek sokszor erre vezethetőek vissza. Táplálkozásukat tekintve 
rovarevő állatok, így sokszor a süntartók ezzel nem számolva nem megfelelő táplálékot 
raknak eléjük, ami akár végzetes is lehet. Ezt követi a miből, mennyit, hányszor kérdéskör, 
avagy obesitas tüskés bundában (1. ábra). A lakásban kiengedett sün lépten-nyomon 
veszélynek van kitéve, könnyen összeszedi a gazdik hajszálait, ami hamar végtaglefűződéshez 
vezethet. 

Ritkán, de előfordulhatnak vírusos kórképek is, azonban a megbetegedések jelentős 
részét a továbbiakban tárgyalt kórokozók, paraziták idézik elő. Számos baktérium 
(Pastesrella spp., Bordetella spp.) okozhat megbetegedést náluk, gyakoriak a légzőszervi 
tünetek, amikhez sokszor egy huzatos szoba vagy a kikapcsolva felejtett fűtés vezet. 
Kopaszodó, csupaszhátú sünök árulkodnak a rüh fertőzöttségről, de nem ritka a tüdő- vagy 
bélférgesség sem.  

A daganatos elváltozások (lymphosarcoma, osteosarcoma, laphámrák, emlődaganat) 
előfordulása gyakori az afrikai fehérhasú törpesünökben. A műtéti megoldás lehetősége 
nagyban függ a daganat fajtájától, méretétől, helyeződésétől.  

A roskatag sün szindróma (wobbly hedhehog syndrome, WHS) az a betegség, amit még 
mindig homály fed. Mi a jelenlegi álláspont? Továbbra is tehetetlenek vagyunk? Ez a 
progresszív neurodegeneratív betegség általában 2-3 éves kor környékén jelentkezik, a 
sünökön ingatag járásmód, remegés, majd bénulás formájában tűnik elő. Fontos megemlíteni 
a sünök zoonotikus betegségeit is. Baktériumos megbetegedéseket (pl. Salmonella spp.) 
adhatnak át, gombás fertőzéseket (Trichophyton spp., Microsporum spp.) terjeszthetnek, de 
akár vírusokkal (herpes simplex 1) is megfertőzhetik a nem kellően körültekintő süntartókat.  
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1. ábra. Nem megfelelően táplált, súlyosan elhízott keleti sün. 

 
De ne feledkezzünk meg a „vad kollégákról” sem! Az állatorvosi pacientúra részévé kezd 
válni a hazánkban védett keleti sün (Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900). A 
Fővárosi Állat- és Növénykertbe 2017-ben 197 példány mentett keleti sün került be. Az 
állatok urbanizálódása miatt egyre gyakrabban esnek kerti munkák és autóbalesetek, valamint 
kutyatámadások áldozatául. Az ezután kézbekerülő állatok sokszor összegömbölyödve 
nehezítik a vizsgálatot. Számos esetben szükséges az inhalációs anesztézia alkalmazása már a 
fizikális vizsgálat során, de ez elkerülhetetlen egy röntgenfelvétel elkészítéséhez is. Az 
ilyenkor kézbekerülő állatokon hamar szembetűnnek a különféle sérülések (jelentős területű 
hámhiányok, törések (2. ábra), myasisos sebek) és a sokszor nagy számban jelenlévő külső 
élősködők. A bolhák, kullancsok és rühatkák mellett komoly figyelmet kell fordítani a belső 
élősködőkre is. A sérült, legyengült állatok fogékonyabbak féregfertőzésekre (Capillaria spp., 
Physaloptera spp., Neoechinorhynchus spp., Moniliformis spp.). A táplálékcsigákkal a 
szervezetbe jutó tüdőférgek komoly légzőszervi tüneteket okozhatnak. Gyakori a mentett 
állatok körében a bakteriális okokra visszavezethető tüdőgyulladás, melynek hátterében 
Bordetella- vagy Pasteurella-fajok is állhatnak. A keleti sün ökoszisztémában betöltött 
szerepe jelentős, a káros urbanizációs és szélsőséges éghajlati hatásokkal, valamint az ennek 
következtében fellépő megbetegedésekkel szemben tanúsított alkalmazkodó képességük 
dacára mégis rászorulnak a segítségre. 
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2. ábra. Trauma (a bal oldali sípcsont törése). 
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DISEASES OF SLOTHS AND OTHER XENARTRA 
Xenarthra is one of the ancient superorders of the class of mammals (Mammalia). Armadillos belong to the order of 
Cingulata, while anteaters and sloths are included in the order of Pilosa. All these animals are native to South and Central 
America. Due to the unique anatomical and biological features of Xenarthra, health problems can mostly be traced back to 
inappropriate keeping and feeding practices in zoos. Sometimes infections caused by parasites or bacteria also occur, which 
will be presented through own case studies. 

 
A vendégízületesek az emlősök osztályának egyik öregrendje. Nincsenek közeli rokonságban 
egyetlen más emlőssel sem. Nevüket onnan kapták, hogy az ide tartozó fajok egyedeinek az 
utolsó hát- és ágyékcsigolyáján járulékos ízületi nyúlványok is kialakultak, melyek 
vendégízületeket létesítenek. Elterjedési területük Dél- és Közép-Amerika. Két fő rendjük: 

Páncélos vendégízületesek rendje 
 Tatufélék családja 

Páncélozatlan- vagy szőrös vendégízületesek rendje 
 Hangyászok alrendje 

 Hangyászfélék családja 
 Törpehangyászok családja 

 Lajhárok alrendje 
 Kétujjú lajhárfélék családja 
 Háromujjú lajhárfélék családja 
 Óriás lajhárfélék családja (kihaltak) 

 
Speciális anatómia 

 Vendégízületek 
 Másodlagos “spinae scapulae” 
 Durva szőrzet, a tatuknál elcsontosodott hámpikkelyekből álló hátpáncél 
 Redukálódott, homodont, folyamatosan növekvő, zománc nélküli fogaik vannak 
 Hangyászoknál a fogazat hiánya, meghosszabbodott, szűk szájüreg, hosszú nyelv 
 Lajhároknál kamrás gyomorszerkezet, baktériumflórával 
 Jól fejlett elülső karmok (kapaszkodás, védekezés) 
 Ivari dimorfizmus hiánya, intraabdominalis herék – nehéz ivarhatározás 
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Speciális biológia 
 Alacsony testhőmérséklet (32-36°C), sokszor környezettől függő 
 Lassú anyagcsere – lassú gyógyszer metabolizáció 
 Bakteriumflórát tartalmazó gyomor – vitamintermelés 
 Egyedi táplálkozási technikák 

 
Diagnosztikai nehézségek 

 Tatukban a páncél jelenléte nagyon megnehezíti a betapintást, hallgatózást 
 A rektális hőmérsékletet nehéz értékelni a változó testhőmérsékletük miatt 
 A vérvételre saját tapasztalatunk szerint legalkalmasabb a ventrális farokvéna 
 Testsúly kontroll, röntgen-, ultrahang-vizsgálat kivitelezhető szoktatással 
 Több ember szükséges a fizikai rögzítéshez 
 Nehezített anaesthesia 

 
Tartástechnológiai hibák okozta betegségek 

1. Berendezési hibák: traumás sérülések, karomsérülés, vérzés, sebek, tályogok 
2. Társítási hibák: stressz, immunszuppresszió (tatuknál kannibalizmus) 
3. Higiéniás hibák: az alacsony metabolikus ráta és testhőmérséklet fogékonnyá teszi 

őket a ritka vagy szaprofita organizmusok okozta fertőzésekre 
4. Fűtési hibák: szem-, bőr-, szőrproblémák, égési sérülés (padlófűtés, por) 

 
Takarmányozási hibák okozta betegségek 

1. Hiánybetegségek: vitaminhiány, taurinhiány (DCM) 
2. Dysbiosis, felfúvódás, obstipatio, hasmenés, végbél-előesés, húgykő-képződés 
3. Fogproblémák 
4. Elhízás 
5. Vesebetegségek 
6. Diabetes 

 
Iatrogén hibák okozta betegségek 

1. A hosszú idejű antibiotikum kezelés lecsökkentheti a belek mikroflóráját, amely 
menakinont (a K-vitamin egyik formáját) szintetizálja, ez K-vitamin hiányhoz vezet és 
spontán vérzést okozhat 

2. Fokozott érzékenység a nephrotoxikus gyógyszerekre 
 
Parazitás fertőzések 

1. A leggyakoribb ektoparaziták a bolhák, kullancsok és atkák 
2. Coccidia, Giardia és amoeba fajok 
3. A toxoplasmosis akut és halálos lehet lajhárokban 
4. Galandférgek (Cestoda-k), fonálférgek (Nematoda-k), laposférgek, orsóférgek 
5. Szívféreg – D. immitis is! 
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Bakteriális fertőzések 
1. Azonosított baktériumok vadbefogott állatokból 

Mycobacterium leprae, Nocardia brasiliensis, Paracoccidiodes brasiliensis, 
Leptospira interrogans, Histoplasma capsulatum, Sporthrix schencikii és  
Salmonella spp. 

2. Tüdőgyulladást okozhatnak 
Bordetella bronchiseptica, Pneumococcus, Staphylococcus, Streptococcus 

3. Bélgyulladást okozhatnak 
Salmonella, Shigella, Campylobacter, Escherichia coli, Enterobacter 

4. Bőrgyulladást okozhatnak 
Staphylococcus, Streptococcus 

Irodalom 

Fowler, M. E. , Cubas, Z. S. (2001): Biology, medicine and surgery of South American wild animals 
Miller, R. E., Fowler, M. E. (2015): Zoo and wild animal medicine, 8th Edition 
ZIMS: Medical Resources 
Heuer, J.: European Studbook (ESB) for Linne  s two-toed sloth (Choloepus didactylus) 
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HUMAN SURGICAL PROCEDURES 
Surgery and wound care is probably as old or older than humanity (Homo sapiens sapiens) itself. 
Thousands’ of years old archeological findings prove, that neolithic people survived elective surgery, even affecting their 
bones (trepanation). The delicacy of the treatment of certain bodily diseases neither improved continuously, nor 
homogeneously in time and space. 
In this presentation I will demonstrate the main stages of the development of surgery from ancient times till the modern days. 
In this development anatomical studies, narcotics, asepsis and antisepsis, antibiotics, genomics and proteomics played a 
significant role, as well as technical and informatical enhancements. The systematics of modern day surgery is to be 
discussed, pronouncing the latest changes of sub-specialization and minimally invasive techniques. Additionally, we will look 
where connections between human and veterinary surgery are to be found. 

 
A sebészet, a sebkezelés valószínűleg egyidős vagy még régebbi a modern ember (Homo 
sapiens sapiens) megjelenésével. Több ezer éves régészeti leletek bizonyítják vélhetően 
választott időpontban végzett, csontot is érintő invazív beavatkozások sikerességét 
(trepanatio). A különböző testi bajok, sérülések sebészi jellegű kezelésének kifinomultsága, 
fejlettsége koronként és helyenként jelentős eltéréseket mutat. A fejlődés nem volt sem 
folyamatos, sem földrajzilag egyenletes eloszlású.  

Az előadásban röviden bemutatom a sebészet modern korig való fejlődésének fontosabb 
helyszíneit és állomásait, melyben különösen jelentős szerepet játszott az anatómiai ismeretek 
bővülése, a narkózis felfedezése, az aszepszis-antiszepszis jelentőségének felismerése 
szintúgy, mint az antibiotikumok kora és a legutóbbi évtizedekben a genomika, proteomika 
hatása, valamint a technikai-informatikai fejlődés. 

Taglaljuk a modern kori sebészet felosztását-rendszerezését, a sebészetben a legutóbbi 
évtizedekben végbement változásokat, különös hangsúlyt fektetve a minimálisan invazív 
technikák fejlődésére, valamint a szub-specializációra. 

A fentiek mellett megkeressük a kapcsolódási pontokat a humán- és az állatsebészet 
között is.  
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DISEASES OF KANGAROOS 
Kangaroos have become more popular among the marsupials kept in zoos and also as pets in the last few years. Macropod 
species (Macropus spp.) have special anatomy, physiology and diseases. Their most important non-infectious medical 
problems include trauma, urolithiasis, tooth problems and capture myopathy. The most important infectious diseases are 
Macropod Herpesvirus, toxoplasmosis, coccidiosis, mycobacteriosis, tetanus, pasteurellosis and lumpy jaw disease 
(necrobacillosis). The last disease is discussed more thoroughly in the presentation through some case reports. 

 
A leggyakrabban tartott erszényesek hazánkban a kengurufélék, mind állatkertekben, mind 
pedig az utóbbi évek során magántartóknál egyaránt. Elterjedtségük annak köszönhető, hogy 
más erszényeshez képest fogságban tartásuk egyszerűbb, különleges anatómiai és élettani 
sajátosságokkal bírnak, jó kapcsolatot képesek az emberrel kialakítani, és a tartástechnológián 
kívül más törvényi előírás nem vonatkozik rájuk: nem invazív fajok, többségük nem védett és 
nem veszélyes állat. Ez utóbbi a Macropus genuson belül a kistestű kengurufajokra 
vonatkozik, melyek közül a leggyakoribb a Benett-kenguru. Megbetegedés esetén a 
magántartó is állatorvoshoz fog fordulni, ezért egyre fontosabbá válik a kengurufélék 
anatómiájának, élettanának és betegségeinek megismerése.  

Anatómiai sajátosságaik közül a legegyedibb az erszény, melyben a kezdetleges 
fejlődési stádiumban világrajött embrió fejlődik tovább (minden erszényes jellemzője). 
Kenguruknál erszénye csak a nősténynek van, így ez az ivar meghatározásában is 
iránymutató. A nőstény állatokra jellemző továbbá, hogy a méh, a cervix és a hüvely is kettős, 
melyek az urogenitalis sinusba, majd a kloákába vezetnek. Élettani sajátosságuk, hogy a 
nőstény képes az embrió fejlődésének késleltetésére. Hímekre jellemző a herék prepeniális 
helyeződése. Az összes kengurufajra igaz, hogy jól fejlett rekeszes gyomorral rendelkeznek, 
melyben mikrobiális fermentáció folyik. Alacsonyabb táplálékfelvétel, csökkent 
alapanyagcsere és ennek megfelelően alacsonyabb testhőmérséklet (33-36°C) jellemzi őket. 
Az időjáráshoz alkalmazkodtak, kontinensünkön ciklikusságukat elvesztették, így párzásra 
egész évben lehet számítani.  

A kistestű kengurufajok kézzel vagy hálóval is megfoghatóak, de az elhúzódó befogás 
okozta stressz miatt, főleg nagy melegben kialakulhat a “capture myopathia”. Stresszhelyzet 
esetén az erszényben hordott kölyköt a nőstények kidobhatják, ami az embrió számára a 
kihűlés és sérülések miatt végzetes lehet. Ilyenkor szóba kerülhet a kézzel nevelés. Traumás 
sérüléseket gyakran okoznak egymásnak a hímek, de nem ritka a nőstényekkel szembeni 
agresszió sem. A nem fertőző megbetegedések közé tartoznak még a fogproblémák és a 
húgykövesség is.  

Immobilizációra szükség lehet nem csak befogás alkalmával, hanem kivizsgálás 
céljából is. Injekciós anesztézia során a leggyakrabban használt a ketamin (3-5 mg/ttkg) és 
medetomidin (0,06-0,1 mg/ttkg) kombinációja. Vénás út biztosítására vagy vérvételre a 
legpraktikusabb az oldalsó farokvéna használata, de jól használható még a v. jugularis, a v. 
cephalica, a v. femoralis, a v. saphena vagy a ventralis farokvéna is. 

A fertőző betegségek közül vírusos eredetű a ragadós száj- és körömfájás és a 
Macropod Herpesvirus okozta megbetegedés. Gombás fertőzés jelentkezhet például kézzel 
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nevelés esetén szájpenész (Candida albicans) formájában is. Legjelentősebb parazitás 
megbetegedéseik a toxoplasmosis és a coccidiosis. Bakteriális eredetű betegségek a 
mycobacteriosis, tetanusz, pasteurellosis és a necrobacillosis (lumpy jaw, azaz állkapocs-
rothadás). 

Az állkapocs-rothadás a leggyakoribb fertőző megbetegedés kenguruknál. A 
hajlamosító tényezők hatására elszaporodó baktériumok közül az egyik legjelentősebb a 
Fusobacterium necrophorum. A betegség mielőbbi észlelése egy állományban nehéz, de 
annál fontosabb. Az első tünetek közé tartoznak az étvágytalanság, nyálzás, könnyezés, 
pofaduzzanat, később jelentkezhet lesoványodás, gennyes-elhalásos gyulladás az arc-, illetve 
pofatájékon, végül pedig elhullás. A kórlefolyás sebessége változó, és az esetek nagy 
százalékában a késői észlelés miatt elhullással jár. A kezelés függ a tünetek súlyosságától. 
Korai stádiumban a diagnosztikát vérvétel és röntgenvizsgálat segíti. A folyamat 
lokalizációját hosszú hatású antibiotikum heteken keresztül történő adagolása megindíthatja. 
A betegség ideje alatt fontos, hogy az állat a kellő mennyiségű takarmányt felvegye, ezért a 
kezelés része a fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentők adása is. Az így elhatárolódott 
vagy későbbi stádiumban észrevett folyamat további kezelése sebészi úton történik, a tályogot 
meg kell nyitni, az elhalt tartalmat eltávolítani és lokálisan is kezelni, ha az állat általános 
állapota ezt megengedi. Lágyszöveti duzzanat esetén szintén nagy jelentősége van a lokális 
kezelésnek. Az előadás során különböző tünetekkel rendelkező és különböző kezelést igénylő 
esetek kerülnek bemutatásra. Minden esetben azonban a legfontosabb a hajlamosító tényezők 
felkutatása, megszüntetése, és a tünetek mihamarabbi észlelése, különben állományszinten 
nagymértékű elhullás következhet be. 
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This study aims at giving an overview of the recent health situation regarding Asian elephant 
(Elephas maximus) foot health problems in European zoos and discovering the most 
influential factors connected to husbandry and management. 69 zoos of the EEP members 
were visited and data from 243 animals was taken with the help of surveys and examinations 
of each elephant’s feet whilst taking pictures of every nail and pad. The questionnaires 
included 102 different questions and variables which were answered in dialogue with either a 
keeper, veterinarian or a curator. The pictures were evaluated and all occurring pathologies 
categorised in scores from 0 to 3. For the statistical analysis a new scoring system was 
developed considering the severity of each pathological value by squaring it and summing up 
these values to the final score putting the outcome into context with all variables processed by 
the surveys.  

Of all 204 animals with a complete set of foot pictures 87.3% had at least a minor crack, 
72.1% had attached cuticles, 69.6% solar horn defects and 58.8% major cracks. More severe 
lesions were fluid pockets in 1%, soft pad areas in 2%, nail abscesses in 3.4%, purulent pads 
in 0.5%, altered tissues of the nail and nail sole in 7.4% and apical nail lesions in 2% of all 
animals. After preliminary statistical analysis the significant underlying factors included 
genetic background of an animal, the amount of sand, hard ground, indoor area, area per 
animal, sex, time indoors and free-choice, but excluded factors such as climate, body 
condition score, body mass, time spent outdoors, biotin dose and stereotypic behaviour.  
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UNDERSTANDING THE TREND OF THE CHANGES IN CEREBRAL CYTOARCHITECTURE –  
THE NEED FOR A PRIMATE BRAIN COLLECTION  
The current project aims to investigate the cytoarchitectural differences in the prefrontal cortex, caudate nucleus and 
subventricular zone (SVZ) in primates in order to elucidate the possible evolutionary trends in information processing via 
corticostriatal circuits. The idea of the Primate Brain Collection was prompted by our recent findings in human 
cytoarchitectural investigations, where significant differences were found in distinct striatal and cortical interneuronal 
populations in autism spectrum disorder and schizophrenia (Adorjan et al. 2017). Following the principle that ‘nothing in 
biology makes sense except in the light of evolution’ (Dobzhansky 1973) we would like to broaden our research to examine 
the cellular composition of the prefrontal cortex, striatum and SVZ in various primate species. Recent phylogenetic studies 
based on comparative genomic analyses will provide a detailed map of primate taxonomy (Perelman et al. 2011) helping our 
work.  
Brain banking of primate species has commenced in collaboration with the Budapest Zoo in January 2016. In 2017 the 
Nyíregyháza Zoo has also joined the initiative. During the previous two years altogether 16 brains from 7 primate species 
were received and stored at the Department of Anatomy, Histology and Embryology, Semmelweis University, Budapest. The 
following taxonomical groups are represented in the Collection – i) old world monkeys (Catarrhini): Papio hamadryas (3 
subjects), Colobus guereza (1 subject), Semnopithecus entellus (1 subject) ii) new world monkeys (Platyrrhini): Saimiri 
sciureus (6 subjects) and Cebuella pygmea (1 subject) iii) lemurs (Lemuriformes): Lemur catta (2 subjects) and Varecia rubra 
2 (subjects).  
Optimally, both formaline fixed and fresh-frozen samples are available from the same cases, which enable the combination 
of immunohistochemical investigations with molecular biological approaches, such as qPCR, Western blot and single cell 
RNA sequencing. The quality of the brain samples is evaluated by the following immunohistochemical markers: calretinin, 
NPY, choline-acetyltransferase (interneurons) and Iba1 (microglia). 
Clinical information about the morbidity of subjects is available and makes it possible for future studies to discover disease 
pathologies (such as epilepsy) in primate species. As soon as there will be results available from a species represented with 
3 subjects, our findings can be published as well. The present project contributes to the better understanding of trends in 
primate/human evolution by correlating results obtained from the Primate Brain Collection to human studies and may help to 
elucidate the possible causes of the observed cytoarchitectural alterations in autism spectrum disorder and schizophrenia. 

 
Jelen tanulmány a prefrontális kéreg, nucleus caudatus és a szubventrikuáris zóna szerkezeti 
eltéréseit célozza feltárni különböző főemlős fajokban, amely elősegítheti a kortikostriatalis 
kapcsolatokon keresztül megvalósuló információfeldolgozás evolúciós trendjeinek a 
megértését. A Főemlős Agygyűjtemény megalapításának szükségességét emberi agyon 
végzett kutatásaink eredményei indokolják, amelyek alapján speciális kérgi és striatalis 
interneuronpopulációk csökkenését figyeltük meg autizmus spektrum zavarban és 
skizofréniában (Adorjan et al. 2017). Követve az elvet, mely szerint ”a biológiában semminek 
nincs értelme, csak ha az evolúció szemszögéből vizsgáljuk” (Dobzhansky 1973), szeretnénk 
humán vizsgálatainkat kiterjeszteni főemlős-fajokra is. Ezen a téren azokra a kutatásokra 
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támaszkodunk, amelyek a főemlős-fajok rokonsági kapcsolatait genetikai vizsgálatokkal 
tárták fel (Perelman et al. 2011).  

A Fővárosi Állatkerttel együttműködésben elindított Főemlős Agygyűjtemény 2016 
januárjában vette kezdetét. 2017-ben a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. is csatlakozott a 
kezdeményezéshez. Az elmúlt két év alatt hét főemlős fajból összesen tizenhat példány agyát 
kaptuk meg, amelyek a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében 
kerültek tárolásra. A példányok taxonómiai megoszlása a következő: az óvilági majmok 
(Catarrhini) csoportján belül a galléros pávián (Papio hamadryas), a zászlósfarkú gereza 
(Colobus guereza) és a közönséges hulmán (Semnopithecus entellus) van képviselve, az 
újvilági majmok (Platyrrhini) csoportján belül kettő faj található a gyűjteményben: a 
közönséges mókusmajom (Saimiri sciureus) és a törpe selyemmajom (Cebuella pygmea), a 
lemuralkatúakat (Lemuriformes) pedig a gyűrűsfarkú maki (Lemur catta) és a vörös vari 
(Varecia rubra) képviseli.  

Optimális esetben ugyanabból az agyból mind formalinban fixált, mind fagyasztva 
tárolt minták is rendelkezésre állnak – így lehetővé téve az immunhisztokémiai festések egyéb 
molekuláris biológiai módszerekkel való kombinálását (qPCR, Western-blot, scRNAseq). Az 
agyszövetek minőségének kiértékelése a következő immunhisztokémiai markerekkel történik: 
calretinin, NPY, kolin-acetiltranszferáz (interneuronok) és Iba1 (mikroglia).  

Az egyedek betegségeivel kapcsolatos klinikai információ a rendelkezésünkre áll, 
amely a további kutatások során segítheti például egyes betegségcsoportok (úm. epilepszia) 
neuropathológiájának a feltárását. A kutatások eredményei publikálhatóak lesznek, amint 
fajonként legalább három egyed áll majd rendelkezésre. Jelen kutatás amellett, hogy a 
főemlős-humán evolúció irányainak jobb megértéséhez járul hozzá, esetleg segíthet felfedni 
az autizmus spektrum zavar és skizofrénia evolúciós szintű magyarázatát is.  
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EXAMINATION OF LEAD EXPOSURE OF BIRDS OF PREY OCCURRING IN HUNGARY 
THROUGH THE DATA OF POST MORTEM SAMPLES FROM COMMON BUZZARDS (BUTEO 
BUTEO) 
The common buzzard (Buteo buteo) is the most commonly occurring bird of prey in Hungary and is a protected species. 
Many factors can be a hindrance to thier survival in the wild, including intoxication by heavy metals. Lead is one of the most 
significant pollutants on Earth, though nowadays its usage has been reduced, it is still the most frequently causes of 
toxicosis. Our study has to be interpreted as a part of ongoing research aimed to represent the health status, the occurrence 
of diseases and the potentially threatening factors of diurnal and nocturnal raptors. Our examinations covered predatory 
birds, which were brought into the wildlife rescue center of Budapest Zoo and Botanical Garden from autumn of 2015 to 
summer of 2016 and either died therein or were euthanized there for animal welfare reasons. Lead concentrations were 
measured from the post mortem liver samples by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. The results of 
the common buzzard’s liver samples show, that the birds lead exposure did not reach the upper limit of the environmental 
background exposure (1,5 mg/kg ww). From our results, it can be concluded that the common buzzards included in this 
study were not exposed to abnormally high levels of lead, and the toxic heavy metal did not contribute to the hindrance of 
their health status. The results of our investigations can contribute to mapping the health status and the threatening factors of 
predatory birds in Hungary. 

 
Az egerészölyv (Buteo buteo) Magyarország leggyakrabban előforduló ragadozó madarának 
minősül. Széles körben ismert, ahogy az autópályák vadkerítéseinek oszlopairól pásztázza a 
szántóföldeket. A skandináviai, a balti, a kelet-európai és az ázsiai állomány tipikus vonuló, 
míg földrészünk többi részén a faj állandó fészkelő madár. Mivel a legnagyobb számban 
képviseli Magyarországon a ragadozómadarak csoportját, így legnagyobb ökológiai és 
gazdasági hatást is gyakorolja közülük. Védett madár, természetvédelmi értéke 25.000 Ft. A 
faj jelenléte a monokultúrás növénytermesztés számára gazdasági előnnyel jár, ugyanis 
jelentős rágcsálófogasztó. Ezért is fontos, hogy feltérképezzük a magyarországi populáció 
egészségi állapotát és a veszélyeztető tényezőket (Ujhelyi, 2005). 

Az ólom egyike a legjelentősebb környezetszennyező anyagoknak a Földön. 
Napjainkban használata visszaszorult, viszont az emberiség által a múltban felhasznált 
ólommennyiség miatt még mindig a legtöbbször mérgezést okozó nehézfém. Az ólom 
jelenlegi tudásunk szerint nem tölt be semmilyen élettani funkciót a biológiai rendszerekben, 
így a szövetek fiziológiás ólomtartalmáról nem beszélhetünk. Szervezetbe kerülésének 
leggyakoribb módja az emésztőcsatornában történő felszívódás, azonban erre van lehetőség a 
bőrön, illetve a tüdő alveolusain keresztül is (Gupta, 2007). Ragadozó madarakba leginkább 
ólomtartalmú lőszerek elfogyasztásával, tipikusan táplálékon keresztül, illetve ólomtartalmú 
füst belélegzésével kerül (LaDouceur et al., 2015). Az ólommentes lőszerek széleskörű 
használata jelentősen csökkentené a mérgezéses eseteket (Trinogga et al., 2013). Az ólom 
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sejtméreg, a vér-agy gát károsodását, a gyomor-bélrendszer hámjának nekrózisát, a csontvelő 
működésének elégtelenségét, a máj degenerációját és nekrózisát is okozza. A mérgezésben 
érintett főbb szervrendszerek a központi idegrendszer, a gyomor-bélrendszer és a vérképző 
szervrendszer. A hasi fájdalom, a rendellenes bélsár és hasmenés gyakori tünetek. Anorexia és 
regurgitáció rendszerint jelentkezik. Idegrendszeri tünetek, mint viselkedészavar, levertség, 
gyengeség és ataxia súlyosbodhatnak egészen a nystagmusig, parézisig, bénulásig, 
izomgörcsökig, vakságig, rohamszerű állapotokig. A krónikus ólommérgezések tünetei 
gyakran nem specifikusak, mint a hasi diszkomfort, anorexia, letargia, súlyvesztés és a 
viselkedés megváltozása. Ragadozó madarakban krónikus fogyás észlelhető, perifériás 
ideggyengeséggel (Altman et al., 1997, Gupta, 2007), valamint kis mértékű ólomterhelés is 
reprodukciós problémákhoz vezethet, az idegrendszer károsodása pedig csökkentheti a 
természetben való túlélés esélyét (Pérez-López et al., 2008).  

A ragadozó madarak májának ólomra vonatkozó határértékeit a szakirodalom 
egységesen, egy 2003-as cikkben megállapítottakhoz viszonyítja. A környezeti háttérértéket 6 
mg/kg alattinak határozzák meg száraz tömeghez viszonyítva (dry weight vagy rövidítve dw), 
ami nedves testtömegre (wet weight vagy rövidítve ww) 1,5 mg/kg-ot jelent. A terhelt 
madarak mája 6 mg/kg dw (1,5 mg/kg ww) felett tartalmaz ólmot, a mérgezett állatok mája 
pedig  
30 mg/kg dw (8 mg/kg ww) ólomnál is többet tartalmaz (Clark & Scheuhammer, 2003). 

Poszterünk a Fővárosi Állat- és Növénykert folyamatos kutatásának részeként 
értelmezendő, melynek célja a Magyarországon előforduló nappali és éjszakai életmódot 
folytató ragadozó madarak egészségi állapotának, valamint a köztük előforduló betegségek és 
egészségüket potenciálisan veszélyeztető tényezők előfordulásának feltérképezése. Jelen 
esetben arra voltunk kíváncsiak, hogy a leggyakrabban mérgezést okozó nehézfém jelent-e 
potenciális veszélyt leggyakrabban előforduló ragadozó madarunkra. Fogunk-e találkozni 
klinikai vagy szubklinikai ólommérgezéssel vizsgálataink során? Az ólomterhelés játszik-e 
bármilyen szerepet abban, hogy bizonyos állatok természetvédelmi mentőhelyre jutnak, 
állatorvosi ellátásra szorulnak, és ott a rehabilitációs folyamat során elpusztulnak, vagy 
állatvédelmi okokból végleges elaltatásra kerülnek?  

Vizsgálataink a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi mentőhelyére 2015 
ősztől 2016 nyár elejéig bekerülő olyan ragadozó madarakra terjedtek ki, amelyek a 
rehabilitációs folyamat során elpusztultak, illetve állatvédelmi okokból végleges elaltatásra 
kerültek. A tetemeket boncoltuk, a boncolásokról dokumentációt készítettünk, szerveikből 
mintákat vettünk. Itt az egerészölyvekből származó májminták eredményeiről számolunk be, 
ugyanis a májszövetből lehet legjobban következtetni a klinikailag legjelentősebb középtávú 
ólomterhelés mértékére.  

A mintákat az Állatorvostudományi Egyetem Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és 
Állatorvosi Etológiai Tanszékének laboratóriumába küldtük, ahol induktív csatolású plazma 
optikai emissziós spektrometriával határozták meg a minták ólomtartalmát. A módszer során 
induktív csatolású plazma segítségével gerjesztik az atomokat, ionokat, melyek ekkor 
sugárzást bocsátanak ki, amely az adott kémiai elemre jellemző hullámhosszúságú, a sugárzás 
intenzitása pedig arányos a vizsgált elem koncentrációjával. 

Az 1. táblázatban látható, 12 egerészölyv májmintából kapott eredmények azt mutatják, 
hogy a madarak ólomterhelésének mértéke a környezeti háttérérték felső határát (1,5 mg/kg 
ww) nem éri el. 

Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy a vizsgált egerészölyvek nem voltak 
jelentős ólomterhelésnek kitéve, klinikai vagy szubklinikai ólommérgezésről nem 
beszélhetünk A madarak egészségi állapotának romlásához a toxikus nehézfém nem járult 
hozzá. Vizsgálataink eredményei segítenek a Magyarországon előforduló ragadozó madarak 
egészségi állapotának és az őket veszélyeztető tényezők feltérképezésében. 
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1. táblázat. Egerészölyvek májszöveti mintáinak induktív csatolású plazma optikai emissziós 
spektrometriai eredményei 

Madár sorszáma Pb koncentáció (mg/kg ww) 

11 0,343 

16 <0,2 

17 <0,2 

20 <0,2 

26 <0,2 

28 0,226 

30 0,429 

31 0,425 

36 <0,2 

38 0,243 

47 <0,2 

55 <0,2 
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TREATMENT OF THE EXTENSIVE LEG INJURY OF A ROSE-BREASTED COCKATOO 
(ELOPHUS ROSEICAPILLUS) 
The author demonstrates the treatment of the serious injury of a 1-year-old, female rose-breasted cockatoo (Eolophus 
roseicapilla) on the first phalanx of the third talon of her right leg caused by a wire loop. After removing the foreign body, the 
author coagulated the wound with a surgical laser, then treated it exclusively with soft laser (Safe Laser 150) therapy for one 
month (three times a week) until healing occured.  

 

Összefoglalás 
A szerző egy 1 éves rózsás kakadu tojó jobb láb harmadik ujjának első ujjpercét ért dróthurok 
okozta, súlyos sérülés ellátását ismerteti. Az idegentest eltávolítása után a szerző sebészi-
lézerrel koagulálta a sebet, majd egy hónapig (hetente háromszor) kizárólag lágylézerrel (Safe 
Laser 150) kezelte a gyógyulásig. 

Esetleírás 
A +Gyógyít-Lak Pátyi Kisállatrendelőbe 2015. április 16-án hozták „Rózsit”, a 300 g-os 
rózsás kakadu tojót. A tulajdonos elmondása szerint a madarat előző nap vásárolták egy 
madárkiállításon. Már akkor feltűnt nekik, hogy a kakadu szinte mozdulatlanul ül az ülőfán. A 
madarat megvásárolták, és a kiállítás után már bedobozolva várta új gazdáit. A rendelőbe 
hozatal napjának reggelén a madár a jobb lábára sántított. A jó általános állapotban lévő 
kakadu klinikai vizsgálata során kiderült, hogy emberi barbarizmus áldozata, mert a jobb lába 
harmadik ujjának első ujjpercét dróthurokkal blankolták le, mely alatt horgászdamil darabkát 
leltünk. (A madarat dróthurokkal és horgászdamillal rögzítették a madárkiállításon az 
ülőfához!) Az idegentest eltávolításához a kakadut ketamin-xylazin kombinációval (CP-
Xylazin 2% inj. 2 mg/ttkg és CP-Ketamin 10% inj. 10mg/ttkg dózissal) narkotizáltuk.  

A madarak a vérvesztés és a fájdalom miatt sokk-érzékenyek! Ennek okán felkészültünk 
az esetleges jelentősebb vérzés elhárítására, valamint az ébredés utáni tartós 
fájdalomcsillapításra. 

Továbbá fontos szempont volt a dróthurok okozta gyulladás és ödéma csökkentése és a 
lábujj gyors regenerálása. 

Két műszerészfogó segítségével a lábujjról eltávolítottuk a dróthurkot. A sebalap 
vérzésnek indulása előtt Smile Pro 980 típusú sebészeti dióda Ga AS laser (1-15 W 
teljesítményű és 980 nm hullámhosszúságú) készülékkel 360 µ-nos-sárga optikai szállal 8 W 
teljesítménnyel, 0,03 sec pulzáló (a túlmelegedést elkerülendően) lézerfénnyel koaguláltunk. 
A sebészeti lézerrel fertőtlenített és zárt sebet fájdalom-, gyulladás és ödémacsillapító, 
valamint biostimuláló, regeneráló hatású, szemre veszélytelen lágylézerrel, a Safe Laser 150-
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es (150 mW teljesítményű és 660 nm hullámhosszúságú-piros) lézerrel 4 perc időtartamban, 
kontakt üzemmódban kezeltük. A kezeléseket megelőzően a Safe Laser 150-es készüléket 
follpackba csomagoltuk azért, hogy megóvjuk a fizikai és mikrobiológiai szennyeződésektől! 
A pácienset ébredés után hazaengedtük. 

A lézerműtét és a Safe Laser 150-es kezelést követően, hetente háromszor a kakadut 
Safe Laser 150-es utókezelésben részesítette a szerző, utókezelésenként 4-4 perc 
időtartamban. A madár jobb lábának gyors gyógyulása 2015. május 18-ára bekövetkezett. 

 

  

  

  

Megbeszélés 
A madarak a vérvesztés és a fájdalom miatt sokk-érzékenyek, ezért a szerző által alkalmazott 
minimál-invazív módszerek hatásainak ismerete rendkívül fontos! A dróthurok okozta sebet a 
sebészeti dióda lézer 300°C hője sterilizálta, és a felületét koagulálta. A pulzáló üzemmód 
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kivédte a szövetek túlmelegedését, így a túlmelegedésből származó esetleges szövődményeket 
is elkerültük. E jelentős hőhatás az érzőideg végződéseket inaktiválta, és ezért a madárnak a 
műtét után fájdalomérzékelése a műtéti seb régiójában megszűnt. 

A seb környezetében lévő ujjrész gyulladása és ödémája, valamint a madárnak az 
ezekből fakadó fájdalma a Safe Laser 150-es készülékkel kontakt üzemmódban történő 
kezelésnek köszönhetően két nap alatt megszűnt. Az első Safe Laser 150-es készülékkel 
történt utókezelés során a madár még izgatott volt, azonban a készülék akut fájdalomcsillapító 
hatását megtapasztalta és a második utókezelés során, és az azt követő kezelésekkor már 
békésen „feküdt” gazdája kezében, mert „tudta”, hogy a fájdalomcsillapítás azonnali hatású. 
A Safe Laser 150-es (piros fényű) készülék szemre veszélytelen fénynyalábja kb. 3 cm 
mélységig hatol a testbe. A készülék biostimuláló, regeneráló hatásának köszönhetően a 
madár gyógyulása gyors és zavartalan volt. 
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LONG-TERM MONITORING OF FAECAL REPRODUCTIVE STEROIDS IN RED PANDAS 
(AILURUS FULGENS) 
We have collected faecal samples in five Hungarian zoos from five female and three male red pandas (Ailurus fulgens) over 
a six month research period. We were able to measure P4, E2 and testosterone levels by RIA and create appropriate 
hormone profiles from the data collected. According to the hormone profiles their breeding season starts earlier in Hungary 
than expected by literature. This season is featured by polyoestrus, induced ovulation and increased testosterone secretion. 
In addition, we have managed to keep track of the hormonal background of pregnancy. 

 

Összefoglalás 
Kutatásunk során fél éven keresztül öt magyarországi állatkertben gyűjtöttünk bélsár mintákat 
öt nőstény, illetve három hím vörös pandától (Ailurus fulgens). RIA vizsgálatok segítségével 
P4-, E2-, a hímek esetében pedig tesztoszteron-szinteket mérve releváns hormonprofilokat 
állítottunk fel az ivari működésükre vonatkozóan. A hormonprofilok alapján a párzási időszak 
a szakirodalomban leírtnál előbb kezdődik Magyarországon, amit a polyoestrus és az indukált 
ovuláció – hímek esetében fokozott tesztoszteron-szekréció – jellemez. Emellett sikeresen 
nyomon követtük a vemhesség hormonális változásait is.  

Bevezetés 
A vörös panda (Ailurus fulgens, Ailuridae, Carnivora – Cuvier, 1825) a Himalája térségében 
(1500-4000 m) magányos életmódot folytató, növényevő faj (1). 2015 óta a 
Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a veszélyeztetett kategóriába tartozik. A 
kialakult helyzet miatt megannyi erőfeszítés irányul a faj megóvására, és számos kutatás 
foglalkozik a szaporodásbiológiai tulajdonságainak megismerésével. Ehhez a tevékenységhez 
kapcsolódva kutatásunk célja volt, hogy a Magyarországon élő vörös pandák reprodukciós 
státuszát is felmérjük. 

A vörös panda 18-20 hónapos korában válik ivaréretté, majd a szezonális polyoestrus 
jelensége határozza meg a nőstények ivari működését, azon belül is a faj hosszú nappalos. Az 
E2 csúccsal jellemezhető oestrus 12-36 órán át tart, mialatt 2-3 párzást figyelhetünk meg. A 
párzások elmaradása esetén nem jön létre ovuláció, mivel az indukált ovulátor fajok közé 
tartozik, akárcsak a macskafélék. Az oestrus szakaszok körülbelül 21 naponta (nemi ciklus 
hossza) ismétlődnek a két hónapos (az északi féltekén január közepétől március közepéig 
tartó) párzási szezonon belül (2). A hímek nemi működésével kapcsolatban azt tapasztalták, 
hogy az említett párzási időszakban emelkedett a tesztoszteron-szekréció, párhuzamosan 
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kifejezettebb a reprodukciós agresszió (3). A vemhesség időtartama két hónapnyi 
különbségeket is mutatott az eddigi tanulmányok során (átlagosan 120 nap), ami miatt 
valószínűsíthető, hogy kedvezőtlen környezeti körülmények között az embrió a diapauza 
állapotába kerül (4). Az anyaállat nyár elején (északi félteke) átlagosan 1-4 kölyköt hoz 
világra. Az ellések között rendszerint 1 év telik el (5).  

Anyag és módszer 
Öt magyarországi állatkert közreműködésének köszönhetően két hímmel nem társított 
nőstény kontroll állatként, illetve három pandapár, összesen nyolc egyed vett részt a 
kutatásban. 

Non-invazív módszerként bélsárból végeztük a hormonanalízist, mely egy sikerrel 
alkalmazott eljárás a vad- és állatkerti állatok szaporodásbiológiai monitorizálásának területén 
(6).  

Fél éves perióduson át (2015. novembertől 2016. májusig) hetente egy mintát (hímektől 
mindvégig), illetve a vélt párzási időszakon belül a nőstényektől heti két mintát gyűjtöttünk. 
Ezalatt feljegyeztük a megfigyelt párzásokat is. A párban élő állatoknál különösen fontos volt, 
hogy ténylegesen a kívánt egyedtől származzon a minta. Ezelőtt sosem alkalmazott módon 
ennek a megoldására eltérő színű ételfestékeket (piros  E124  a nőstényeknek, és kék  E132  
a hímeknek) etettünk egyedileg (kézből) az állatokkal, mely másnapra megjelent a bélsárban 
(forgalmazó: Medimpex Kereskedelmi Zrt.). A mintákat egyesével, műanyag tégelyekben,  
-20°C-on tárolták az állatkertek a laborba szállításig.  

A hormonanalízist a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem (Vetmeduni Vienna) 
endokrinológiai laboratóriumában Prof. Dr. Franz Schwarzenberger végezte. Az extrakciót 
követően RIA vizsgálatokkal mért 20-oxo-pregnane metabolit adott tájékoztatást a szervezet 
P4 szintjéről. Az E2 esetében összefoglalóan ösztrogén metabolitok (általában E1, E2 és 17-α-
oestradiol), hímeknél pedig tesztoszteron metabolitok mérésével kaptunk értékelhető 
hormonprofilokat (6). 

Eredmények és következtetések 

  

1a ábra. Lea 1b ábra. Tündi 

A grafikonokon a két hímmel nem társított kontroll nőstény, Lea és Tündi hormongörbéit 
láthatjuk (1a és 1b ábra). Megfigyelhetjük, hogy az E2 szint szabályosnak tűnő időközönként 
csúcsokat alkot (a hónapban mért legmagasabb érték csúcsnak tekinthető). Mivel egy E2 
csúcs egy oestrus szakasznak feleltethető meg, ezért a csúcsok egy szabályosnak tűnő 
polyoestrus-os ciklusra engednek következtetni. Ez első csúcs már novemberben jelentkezik, 
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tehát maga a ciklus kezdete is akkorra, esetleg korábbra valószínűsíthető. Önmagában a 
ciklusba lendüléshez hím állat közelsége nem volt szükséges. 

Láthatjuk továbbá azt is, hogy a P4 szint jelentősen nem emelkedik meg az 
alapvonaltól. Ez a lutealis fázis hiányát jelzi, tehát párzás hiányában viszont nem jött létre 
ovuláció, ezért interoestrus periódusokat látunk, ami az ábrán jól nyomon követhetően 
alacsony P4 és E2 szint formájában jelenik meg. 

 

  
2a ábra. Kontyő 2b ábra. Siwan 

Kontyő egy hímmel (Siwan) együtt tartott nőstény vörös panda. Január végéig (első párzás 
ideje) a két kontroll nőstényéhez hasonló hormongörbét olvashatunk le. A párzások után 
viszont a P4 szint megemelkedik, jelezve az indukált ovulációt és a lutealis fázist. A P4 nem 
marad tartósan emelkedett szinten, tehát az állat nem vemhesült (2a ábra). 

Siwan (Kontyő párja) november végi (első) tesztoszteron csúcsa egybevág Kontyő első 
E2 csúcsával, majd a január végén látható tesztoszteron csúcs pedig a párzások időpontjával 
(2b ábra). Ennek megfelelően Siwan hormon szekréciója korrelál párja nemi aktivitásával. 

 

  
3a ábra. Aurora 3b ábra. Ambrus 

Aurora – hímmel párban élő nőstény – hormonprofilján a február végi P4 csúcsból 
gondolhatjuk, hogy akkor egy meg nem figyelt párzás hatására bekövetkezett az ovuláció. A 
P4 tartósan magas szinten marad, ami jelzi, hogy Aurora vemhesült (3a ábra). Ettől az 
ovulációtól számolva a vemhesség körülbelül 115 napig tartott. 

Ambrus (Aurora párja) grafikonján január elején látható tesztoszteron csúcs 
összhangban van Aurora kiugróan magas E2 szintjével. A február végén leolvasható csúcs 
pedig alátámasztja a feltevést, hogy akkor történhetett egy (vagy több) fertilis párzás (3b 
ábra).  
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4a ábra. Ting-ting 4b ábra. Bao 

A harmadik pandapár (Ting-ting és Bao) hormonprofiljait láthatjuk (4a és 4b ábra). A február 
elején megfigyelt párzás a P4 szintek alapján ovulációt indukált. Bao tesztoszteron csúcsa 
ezzel egybeesik. Innen számítva a vemhesség nagyjából 125 nap volt. 

Köszönetnyilvánítás 
Köszönettel tartozunk Prof. Dr. Franz Schwarzenbergernek a vizsgálatok elvégzéséért és a 
kutatás során nyújtott tanácsaiért. Továbbá, köszönjük a Fővárosi Állat- és Növénykert, a 
Nyíregyházi Állatpark, a Szegedi Vadaspark, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark 
és a Jászberényi Állat- és Növénykert munkatársainak a részvételt és a támogatást. 
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MOLECULAR TYPING OF WILD BIRD ADENOVIRUS STRAINS 
To discover the diversity of wild bird adenoviruses, is still a great task for the researchers in the field of virology nowadays. 
The aim of our research was to screen Hungarian free-living birds for adenoviruses, and later, we also had the chance to 
examine king penguins (Aptenodytes patagonicus) from Tierra del Fuego, Chile. This penguin species has not been tested in 
this context yet (Lee et al., 2014), so this promised to be the first documented case of king penguin adenovirus infection. A 
nested polymerase chain reaction (PCR) was applied to detect adenoviruses in the samples (Wellehan et al, 2004). Later, 
the newly found king penguin adenovirus was also tested for the presence of the sialidase gene, and intra-species 
characterization was conducted, too, by analysing the hexon, the major capsid protein encoding gene. Two samples, from 
the total 38 yielded positive result: a mistle thrush (Turdus viscivorus) and a king penguin. The partial DNA polymerase 
amino acid sequence of the mistle thrush adenovirus showed more than 15% phylogenetic distance compared to previously 
characterized species. Thus, we propose it as a novel adenovirus species in the genus Aviadenovirus. Based on the same 
amino acid stretch, the detected penguin adenovirus belongs to the already accepted species: Pingvin siadenovirus A, but 
the strain can be classified as a separate, novel type. The hexon amino acid based comparative phylogenetic analysis of the 
penguin adenoviruses yielded five monophyletic clades, possibly virus types. We confirmed furthermore, that the penguin 
siadenoviruses do not possess a sialidase gene, otherwise characteristic for siadenoviruses (Lee et al., 2016). 

 
A vadmadár eredetű adenovírusok diverzitásának feltérképezése a mai napig kiaknázatlan 
lehetőségeket rejtő területe a virológiának. Kutatásunk során a magyarországi vadmadár 
populáció fertőzöttségének monitorozását tűztük ki célul, illetve később chilei 
királypingvinekből (Aptenodytes patagonicus) származó minták vizsgálatát is elvégezhettük, 
ami főként azért érdekes, mert bár pingvinekből mutattak már ki adenovírust (Lee et al., 
2014), az említett fajból egyelőre még nem rendelkeztünk leírt adatokkal. A mintákban az 
adenovírusok detektálására kétkörös polimeráz láncreakciót (PCR) alkalmaztunk (Wellehan et 
al., 2004). A detektált pingvin-adenovírus esetében a szialidáz gén meglétét is vizsgáltuk, 
illetve a fajon belüli tipizálásra a fő kapszidfehérje, a hexon génjének egy részletét is 
felerősítettük. Vizsgálataink során a 38 mintából mindössze kettőben kaptunk pozitív 
eredményt: egy léprigóban (Turdus viscivorus) és egy királypingvinben. A származtatott 
részleges DNS polimeráz aminosav-szekvenciák elemzése azt az eredményt hozta, hogy a 
léprigóból detektált adenovírus minden eddig leírt fajtól 15% fölötti eltérést mutat, ezért azt 
feltételezzük, hogy az Aviadenovirus nemzetségen belül egy új fajt képviselhet. Az általunk 
leírt pingvin-adenovírus ugyanazon génszakasz vizsgálata szerint a Pingvin-siadenovirus A 
fajba tartozik, de a hexon elemzése alapján azon belül egy különálló, új típusba sorolhatjuk. 
Munkahipotézisünk, mely a pingvin-adenovírusok hexon fehérjéinek komparatív filogenetikai 
analízisén alapul, öt monofiletikus klád, azaz feltételezhetően öt vírustípus elkülönülését 
valószínűsíti a fajon belül. Megerősítettük továbbá, hogy a pingvin siadenovírusok nem 
rendelkeznek a génusz névadó jellegzetességével, a szialidáz génnel (Lee et al., 2016). 
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Wild ruminants pose a potential risk factor for the resistant parasites transmissions in 
domestic small ruminants. Our study was aimed at the dynamics of the intensity of parasitic 
infection in three ruminant species. The level of benzimidazole resistance in mouflons and 
sheep were analysed by in vitro egg hatch test (EHT) and larval development test (LDT). Roe 
deer (Capreolus capreolus), fallow deer (Dama dama) and mouflons (Ovis musimon) were 
infected with the sensitive and resistant strains of H. contortus. The highest intensity of 
infection in mouflons was detected on day 48 post infection with resistant strain at 
26500±1500 eggs per gram (EPG) and susceptible strain at 3800±450 EPG. The roe and 
fallow deer had very low infection intensity until day 58 (50-150 EPG). In mouflons and 
sheep the ED50 values in EHT of susceptible H. contortus strain varied from 0.043±0.005 to 
0.064±0.008 mg/ml of thiabendazole (TBZ) which correlated with a level of resistance 
obtained by LDT (LD50 0.007±0.002-0.009±0.001 mg/ml TBZ). Both in vitro tests confirmed 
the same level of benzimidazole resistance for both species. 

The study was supported by Grant Agency VEGA Grant No. 2/0120/16 of the Scientific 
Agency of the Slovak Academy of Sciences and Slovak Research and Development Agency 
Project No. 0169-14. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE LIVER DISEASE OF A RING-TAILED LEMUR (LEMUR 
CATTA) 
On 23rd January 2018 the keepers of the oldest ring-tailed lemur (Lemur catta) of Jászberény Zoo (born in 1992) noticed the 
loss of appetite. Since earlier renal failure had been already diagnosed in the case of this animal, it was on continuous 
medication. During the physical examination weight loss, weakness, anaemia and slight neurosis have been diagnosed 
besides normal body temperature. Although an infusion treatment lead to the temporary improvement of activity, then came 
a rapid recrudescence with lying down, increasing neurotic symptoms and subnormal body temperature. The blood test 
revealed an increased liver biochemistry value, while the ultrasonography of the abdomen showed morphological deviation in 
the liver. After four days of hospitalization and intensive treatment the animal could return to the group of ring-tailed lemurs 
again. 

 
A Jászberényi Állat és Növénykert legidősebb (1992-ben született) gyűrűsfarkú makijánál 
(Lemur catta) 2018. január 23-án gondozói étvágytalanságra panaszkodtak. Ez az egyed már 
egy korábban diagnosztizált veseelégtelenség miatt folyamatos kezelés alatt állt. A fizikális 
vizsgálat során normál testhőmérséklet mellett fogyást, gyengeséget, anaemiát és enyhe 
idegrendszeri tüneteket állapítottunk meg. Infúziós kezelés hatására átmeneti javulás 
jelentkezett az állat aktivitásában, majd hirtelen romlás lépett fel, és elfekvő állapotba került, 
erősödő idegrendszeri tünetekkel és szubnormális hőmérséklettel. A vérlabor a májenzimek 
emelkedését, a hasi ultrahang morfológiai eltérést mutatott a máj állományában. Négy napi 
kórházi tartás és intenzív kezelés után visszakerülhetett az állat a csapatba. 
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TOXOPLASMA INFECTION IN COMMON SQUIRREL MONKEYS 
On 31st May 2016 one of the common squirrel monkeys (Saimiri sciureus) of Jászberény Zoo suddenly died. After this 
enervation, staggering, flat winking and then death have been observed in the case of more monkeys. During autopsy and 
laboratory analyses Toxoplasma gondii infection has been found. The infection killed the majority of common squirrel 
monkeys, and only a few animals managed to survive. Toxoplasma infection has been also found in the case of two Bolivian 
squirrel monkeys (Saimiri boliviensis), which ended up in sudden death without any symptoms. Only a few animals died in 
the group of these monkeys. Since there is no efficient treatment against this disease, prevention is the best way of fighting 
Toxoplasma gondii. 

 
A Jászberényi Állat- és Növénykert közönséges mókusmajmai (Saimiri sciureus) közül 2016. 
május 31-én egy állat hirtelen elpusztult. Ezt követően több egyednél lépett fel bágyadtság, 
szédelgés, lapos pislogás, majd kis idő múlva elhullás. A boncolás és a laboratóriumi 
vizsgálatok Toxoplasma gondii fertőzést állapítottak meg. A fertőzés során az állomány nagy 
része elpusztult és csak néhány egyeddel sikerült átvészeltetni a betegséget. A bolíviai 
mókusmajmok (Saimiri boliviensis) között szintén találtunk két egyednél Toxoplasma 
fertőzést, mely tünetmentesség után hirtelen elhullással végződött. Ennél a csapatnál sikerült 
minimalizálni az elhullást. A betegség kezelésére nincs hatékony módszer, a megelőzés a 
legmegfelelőbb eszköz a kórokozóval szemben. 
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USE OF THE TIE-IN SURGICAL TECHNIQUE IN THE CASE OF WILD BIRD SPECIES 
During the year many traumatic saved birds are brought to the Eagle Centre of the Jászság region and Jászberény Zoo with 
different fractures. There are plenty of techniques for the treatment of such injuries. The tie-in method is mostly used in the 
case of humerus, femur, ulna and tibiotarsal fractures. This is a combined technique using both intramedular pin and 
unilateral fixateur type 1. As a result of this technique both longitudinal and rotational stability can be guaranteed, heavy 
callus formation can be prevented, and the process of bone healing also becomes shorter. 

 
A jászsági Sasközpontba, illetve a Jászberényi Állat- és Növénykertbe sok traumás mentett 
madár kerül be, akik különböző töréseket szenvedtek el. Ezeknek a sérüléseknek a kezelésére 
sokféle technika létezik. A tie in módszert főleg a humerus, femur, ulna, tibiotarsus 
törésekhez használják. Ez egy kombinált technika, ami ötvözi az intramedulláris 
velőűrszegzést és az 1-es típusú, egyoldali fixateur felhasználását. Ennek köszönhetően 
longitudinális és rotációs stabilitás is biztosítható, megelőzhető az erős callus képződés és 
gyorsabb a csontgyógyulás. 
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Borjúfóka (Phoca vitulina) altatása 
Rothschild zsiráf (Giraffa camelopardalis rotschildi) altatása és lábvégápolása  

Mentett keleti sün (Erinaceus roumanicus) röntgenvizsgálata 
– Sós-Koroknai Viktória és Sós Endre felvételei –  




	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



