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KÖSZÖNTŐ

Éppen tizenöt esztendeje annak, hogy 2002-ben Szegeden először került megrendezésre a
Magyar Vad- és Állatkerti Állatok Társaságának azóta már hagyományossá vált éves
konferenciája. A mostani tehát a tizenhatodik a sorban. S mivel a második alkalom óta mindig
a mi Állatkertünk volt a helyszín, én magam is tizenötödik alkalommal írok előszót e jeles
szakmai esemény kiadványkötetéhez.
Amióta mi lehetünk az esemény házigazdái, minden évben érdeklődéssel követtem,
hogy a szervezők évről évre milyen fontos szakmai kérdéseket választottak a konferencia fő
témájának:
2003: állatorvoslás és természetvédelem;
2004: zoonózis a vadállatorvoslásban;
2005: vadállatok szaporodásbiológiája és állatkerti tenyészprogramok;
2006: állatkerti és kedvtelésből tartott állatok altatása és sebészete;
2007: diagnosztika a vadállatorvoslásban;
2008: egzotikus és állatkerti emlősállatok betegségei;
2009: hüllők és alacsonyabbrendű állatok gyógyászata;
2010: állatkerti és vadmadarak orvoslása és egészségvédelme;
2011: természetvédelmi állatorvoslás;
2012: állatkerti és egzotikus állatok emésztőszervi megbetegedései;
2013: állatkerti és vadállatok légzőszervi és keringési megbetegedései;
2014: a bőr, az idegrendszer, az endokrin rendszer, illetve a mozgásszervek
megbetegedései;
2015: egzotikus és vadállatok szaporodásbiológiája;
2016: altatás, anesztézia és pszichotikus betegségek.
Az idei évben a konferencia központi témakörei a fertőző betegségek, a zoonózisok, illetve a
„one health” elv vad- és állatkerti állatokban. Azt, hogy ezek milyen időszerű kérdések,
jóformán minden hazai állatkerti vezető a saját bőrén érzékeli. Elég csak felidézni a közelmúlt
madárinfluenzával kapcsolatos fejleményeit, melynek során a környező országokban és
nálunk is akadtak olyan állatkertek, ahol konkrét hatósági intézkedésre is szükség volt
amellett, hogy csupán hazánkban 3 millió házi baromfit kellett leölni a járvány miatt.
Állatkertünk évről évre örömmel ad helyet a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok
Társasága éves konferenciájának – 2015 óta már úgy is, mint egy olyan intézmény, amely az
Állatorvostudományi Egyetem Állatkerti Állat-egészségtani Kihelyezett Tanszékének is
befogadója. Egyúttal büszkék vagyunk arra is, hogy ez a hagyományos rendezvény az elmúlt
másfél évtizedben nagyban mozdította elő az állatorvoslás eme gyorsan fejlődő területét
Magyarországon.
Biztos vagyok abban, hogy az előadások összefoglalóit tartalmazó kiadványkötet
egyrészt segít a részvevőknek felidézni az elhangzott szakmai ismereteket és új
eredményeket, s hozzáférhetővé teszi azok számára is, akik személyesen nem tudtak részt
venni az eseményen.
Budapest, 2017. március 24.
Prof. Dr. Persányi Miklós
főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert
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MANAGEMENT OF THE AVIAN INFLUENZA OUTBREAK
IN FRENCH ZOOLOGICAL INSTITUTIONS
Potier, Romain
French speaking Zoo Veterinarian Association (AFVPZ)
FauneVet, Nantes, France
r.potier@faunevet.fr

Three types of influenza viruses belong to the Orthomyxoviridae family: A, B and C. Only
influenza A viruses infect birds, and all known subtypes of influenza A viruses can infect
birds. Avian influenza (AI) is characterized as low pathogenic (LPAI) or high pathogenic
(HPAI), based upon its ability to cause disease in poultry. Only influenza A viruses are
further classified by subtype on the basis of the two main surface glycoproteins:
hemagglutinin (HA) and neuraminidase. Wild birds, both free ranging and captive in zoos, are
known to be susceptible to AI. Morbidity and mortality varies greatly between avian species.
Wild birds are regarded as a source of infection for captive birds and biosecurity
measures are always advocated in outbreak situations to prevent infection of captive bird
collections. The main measures are designed to keep zoo birds and wild birds separate
through the use of houses, solid roofs or netting and strict control of fomites. Species biology
and the design of exhibits are the main difficulties encountered when implementing these
measures. Economic loss related to the confinement of birds are also a source of concern for
zoological institutions.
To reduce the risk of HPAI outbreaks in zoo collections, EEC allowed European zoos to
use vaccination as a preventive tool, based on decision 2005/744/EC. During the H5N1
outbreak of 2005-2006, 135 French zoological institutions vaccinated some 25.000 birds, with
an inactivated heterologous (H5N2) vaccine. Vaccination was part of a biosecurity plan
designed by each institution. The biosecurity plan identified epidemiological units and listed
all measures implemented to control introduction of HPAI in the collection. French speaking
zoo veterinarian association (AFVPZ) was the main interlocutor of the health authority to
organize vaccine distribution and advise zoological institutions on their biosecurity measures.
The 2005 outbreak was also an opportunity to evaluate vaccine safety and efficiency through
serial serological testing of birds belonging to various taxa. This study was published in 2009
and allowed identification of taxa with poor serological response to the vaccine and
adjustment of the vaccination protocol. Vaccination reduces the risk of infection (a higher
dose is required for infection), and concurrently reduces morbidity, mortality and shedding of
the virus. Therefore outbreaks are less likely to occur, and are easier to contain without the
need for large-scale culling or confinement, especially in zoos where levels of biosecurity,
quarantine measures and veterinary care are high. Additionally, derogations to biosecurity
measures (such as an alleviation of confinement measures) can be made in vaccinated zoo
birds (European Commission Decision 2005/94/EC), provided that such derogations do not
endanger disease control. Since fall 2014, a new HPAI virus, H5N8, is spreading through
Europe and led zoo vets and zoological institutions to resume vaccination and to gradually
implement biosecurity measures. French health authorities specify the different levels of
epizootic risk due to the infection of wildlife with a HPAI virus with regard to captive birds
held in the metropolitan national territory and the surveillance and prevention measures for
each of these levels. Six levels of risk are identified, each one with its own set of biosecurity
measures (Table 1).
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Table 1. HPAI risk assessment for captive birds based on wildlife infection.
Risk level

Definition of the risk level according to the cases identified in the
wild avifauna

Negligible 1

Absence of cases in the departure areas and in the migratory corridors of
wild birds arriving or transiting in France. Absence of cases in France.

Negligible 2

Proven or possible presence of cases in the departure zones. Absence of
cases in migratory corridors of wild birds transiting in France. Absence
of cases in France.

Low

Presence of cases in the migration corridors of wild birds transiting in
France, in non-neighboring countries of metropolitan France.
Absence of cases in France.

Moderate

Presence of cases in the migration corridors of wild birds transiting in
France, in neighboring countries (listed below) in metropolitan France.
Absence of cases in France.

High

Presence of some isolated cases in France or cases grouped in an
ecological unit.

Very high

Presence of several isolated cases in France or cases grouped in two or
more ecological units.

A list of special risk areas is established by the authorities based on the density of wildfowl
and their location on the wild bird migration flyway. Bird confinement is requested in these
areas when the risk assessment is moderate. Confinement is mandatory on the whole French
territory when the risk of HPAI reach the “high” level. The possibility to derogate to
confinement is the main incentive for zoos to undertake the labor intensive vaccination of
their birds.
Efficiency of the inactivated, water-in-oil adjuvanted H5N2 vaccine (Nobilis Influenza
H5N2, Intervet SA, 49071 Beaucouze, France) against H5N8 has been questioned by the
authorities and AFVPZ had to advocate for the use the vaccine based on recent scientific
publication. Further study on the vaccine’s long-term efficiency has also been initiated after
the 2015 vaccination campaign. At the time of writing no case of HPAI has been discovered
in any French zoological institutions. However, the risk is considered high and AFVPZ advise
all zoological institution to establish an emergency plan should a case of HPAI occur on their
ground. In Germany several cases of HPAI have been reported in zoological institutions.
German authorities granted an exception for culling and requested a set of restriction
measures. These measures include serial testing of birds around the initial HPAI case. AFVPZ
is currently trying to recommend the same kind of restriction of measure in order to avoid
culling and loss of key genetic stock in French zoos in the case of an outbreak. One of the
difficulties encountered is the discrepancy at the local or regional level in the implementation
of country regulation. Considering the HPAI epidemiology, the risk for mutation, AI
vaccination tends to be included in the regular prophylactic plan of French zoological
institutions.
Studies on vaccine efficiency in various taxa are still needed. Such studies would also
contribute to establishing the zoo vet association as credible interlocutor for the authorities
and allow them to positively influence the health policies.

8

References
Gamoh K, Nakamizo M, Okamatsu M, Sakoda Y, Kida H, Suzuki S. Protective efficacy of stockpiled vaccine
against H5N8 highly pathogenic avian influenza virus isolated from a chicken in Kumamoto prefecture,
Japan, in 2014. J Vet Med Sci. 2016 Jan;78(1):139-42.
Globig A, Starick E, Homeier T, Pohlmann A, Grund C, Wolf P, Zimmermann A, Wolf C, Heim D, Schlößer H,
Zander S, Beer M, Conraths FJ, Harder TC. Epidemiological and Molecular Analysis of an Outbreak of
Highly Pathogenic Avian Influenza H5N8 clade 2.3.4.4 in a German Zoo: Effective Disease Control with
Minimal Culling. Transbound Emerg Dis. 2016 Nov 15
Lécu A, De Langhe C, Petit T, Bernard F, Swam H. Serologic response and safety to vaccination against avian
influenza using inactivated H5N2 vaccine in zoo birds. J Zoo Wildl Med. 2009 Dec;40(4):731-43.
Philippa JD, Munster VJ, Bolhuis Hv, Bestebroer TM, Schaftenaar W, Beyer WE, Fouchier RA, Kuiken T,
Osterhaus AD. Highly pathogenic avian influenza (H7N7): vaccination of zoo birds and transmission to
non-poultry species.Vaccine. 2005 Dec 30;23(50):5743-50.
Philippa J, Baas C, Beyer W, Bestebroer T, Fouchier R, Smith D, Schaftenaar W, Osterhaus A. Vaccination
against highly pathogenic avian influenza H5N1 virus in zoos using an adjuvanted inactivated H5N2
vaccine. Vaccine. 2007 May 10;25(19):3800-8.
Rollo SN, Ferro PJ, Peterson MJ, Ward MP, Ballard BM, Lupiani B. Role of nonmigratory mottled ducks (Anas
fulvigula) as sentinels for avian influenza surveillance. J Zoo Wildl Med. 2012 Mar;43(1):168-70.

9
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IN ZOO AND WILD ANIMALS
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Magalhães da Cruz, Rita1 –Valderrábano, Esther2 – Cazapal-Monteiro, Cristiana3 –
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1

CIISA, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa
2
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3
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Introduction: animal parasites in zoological collections
Parasite infection in zoological gardens and wild animal parks are still a serious veterinary
problem. This is one of the reasons for losses of valuable animal species, extinction risk and
for the threat of introduction of new parasite species in zoos and wildlife areas (Bartosik &
Górski, 2010). Rendering to a classical paper on the theme “Parasites and Zoos”, the author
stressed the following: “Zoos and the science of Parasitology have developed and flourished
together in a fruitful symbiosis. Interest in exotic animals has inevitably led to an interest in
the creatures they bring with them, and zoos continue to provide a seemingly endless source
of materials for biologists of every kind” (Goodwin, 1991).
This statement has 25 years and is still true, if we consider that zoo and wild animal
populations are still prone to develop parasitic infections due to many factors, namely animal
movement and density, confinement stress, and inter-transmissible agents. Wild animals and
their parasites nowadays face new challenges for their control: new agents, emergence of old
ones, zoonotic potential, new monitoring techniques, deworming vs. anthelmintic resistance
and new alternative/complementary measures to enhance a good parasitological status
compatible with a very low risk for animal and public health (Madeira de Carvalho et al.,
2016).
Both captive and wild animals can show high prevalence rates of parasites, although the
animals kept in captivity may show higher parasite counts, mainly due to animal density and
feeding behaviour, which favour environmental parasite contamination and host infection,
namely by parasitic agents with direct life cycle (Popyolek et al., 2010). For instance, in
studies conducted in Spain, a high prevalence of gastrointestinal nematode infection causing
significant diarrhea was recorded in captive wild animals (Perez Cordon et al., 2008). In Italy,
it was shown that more than 61% of captive animals may shed parasitic stages in feces
(Fagiolini et al., 2010). And as general rule, it is rare to find high parasitic burdens in wild
animals, contrary to what happens if they are kept in semi-enclosed systems (Rivera, 1999).

Control of animal parasites in zoos: the need for alternatives
For zoo and wild animals, the need for new approaches on parasite control is of the utmost
importance, since control of parasitic infections in captive animals and in the wild is focused
almost exclusively on deworming. Repeated anthelmintic use favours the emergence of
10

anthelmintic resistance (FAO, 2004; Lyons et al., 2007) and increases anthelmintic metabolic
waste to be eliminated with the faeces or urine of animals generating ecotoxicity for the soil
fauna (insects in dung) and flora (Fernández, 1998).
The need of other control measures complementing pharmacological therapies and even
reduce its use is therefore a must. There are some microorganisms, which prevent infection of
herbivores by reducing the presence of infective stages in the pasture. It is essential to
understand this biological control as a regulatory measure whose aim is to control the harmful
effects of the parasitic population and not its eradication (Larsen, 2000; Arias et al., 2012).
Among the various organisms studied as potential biological control agents there are
dung arthropods, bacteria and fungi. These fungi that infect and destroy gastrointestinal
nematodes (but also on trematode and cestode eggs) act on their exogenous development
stages in the pasture. These fungi have evolved independently and are distributed by various
taxonomic groups, with ones attacking nematode eggs and/or larvae, others are endoparasites
and still others with predatory characteristics, depending on how they use nematodes or other
parasites as their nutritional resource (Larsen et al, 1991; Araújo et al., 1992; Bird & Herd,
1994; Sagués et al, 2011).

Predatory fungi in the biological control of animal parasites
Predatory fungi belong to the Hyphomycetes group, also known as nematophagous fungi and
are able to trap and digest the free forms of the soil nematodes. Many of these fungi produce
spores that have resistant or saprophytic phases in the absence of their hosts. There are over
200 described species of nematophagous fungi; most belong to the so-called imperfect fungi
or Deuteromycetes. These fungi are a heterogeneous group and ubiquitous, living normally in
the saprophytic form and occupying different niches in the soil, where they can also feed on a
wide range of free-living nematodes, either as a primary or secondary resource (Sagués et al,
2011; Herrera-Estrella et al., 2016).
Predator nematophagous fungi or nematode trapping fungi (NTF) constitute the largest
group, characterized by the production of a system of hyphae that form a "network" or "trap"
("trapping device"), where they capture infective larvae alive (3rd stage larvae or L3) of
nematode parasites with an exogenous phase of development in the pasture. Later expansions
of these "traps" or "networks" penetrate L3, grow and absorb the contents of infective larvae
of several gastrointestinal nematode parasites of domestic animals (particularly
Trichostrongylidae and Strongylidae of ruminants, horses and pigs), promoting its
immobilization and his death. The nematode captured suffers piercing and fungus penetrates
and grows inside its body and the content is quickly consumed (Barron, 1977; Bird & Herd,
1994).
The entire network is covered by a mucilaginous layer, where nematodes are attached
and its production seems to be stimulated by the struggle of nematodes trapped. The capture
of nematodes by nematophagous fungi is a combination of mechanical power (captured
bodies) and the release of enzymes, hydrolytic extracellular serum proteases, such as
collagenases and subtilisins, chitinases which digest their cuticle (mainly composed of
proteins), lectins (which promote adhesion of nematophagous fungi to their parasite host),
small secreted cysteine-rich proteins and secondary metabolites. An hour after the penetration,
the fungus forms a bulb inside the infective nematode and in a few hours completely occupies
the body of this stage. The digestion process can last up to a week, after which trophic hyphae
are smooth and the fungus grows again saprophytic, until the presence of nematodes in the
environment encourages again its predatory activity There are different infective structures,
but irrespective of the shape, physical or chemical mode of action, the result is always the
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same: the death of the nematode (Nordbring-Hertz et al, 2006; Sagués et al, 2011; HerreraEstrella et al, 2016).
Although their biology and ecology have been studied since the 1940s, its potential use
in the control of herbivores gastrointestinal nematodes, found expression only from the 1980s,
when several research groups stepped up testing in vitro and in vivo with a few species of
nematophagous fungi, in particular Duddingtonia flagrans and Arthrobotrys oligospora. More
recently, A. robusta, Monacrosporium thaumasium and Pochonia chlamydosporia have been
used in both in vitro and in vivo tests, enlarging the spectrum and mode of action of these
fungal agents, since they can attack larval stages, but also eggs (Waller et al, 1993; Mota et al,
2003; Madeira de Carvalho et al, 2007; Braga et al, 2009, 2010; Sagués et al, 2011).
Basically, the animals are fed with a previously calculated dose of fungi spores
(chlamydospores) per kg body weight (for example 5×105 or 2×106), impregnated in barley
grains and mixed with hay, silage or concentrate, or mixed with ration pellets or even in gels
and administered per os while feeding. The administration rate of spores varies, since initially
it was performed daily and with the new presentations they can be offered 1-2 times per week
These spores pass the digestive tract and after being shed with the faeces they will be
stimulated by nematodes free-living stages, like eggs and larval stages (L1, L2 and L3) or
exogenous parasitic stages from other parasites like trematodes or cestodes (Bird & Herd,
1994; Madeira de Carvalho et al, 2012; Hernandéz et al., 2016).
Another great development concerning the practical use of these fungi was performed
by a Spanish research group, when they proved they could mix two or more different species
of fungi, namely D. flagrans and Mucor circinelloides, with action on nematode larval stages
and eggs, respectively. Besides, they also found that this mixture can be applied on the control
of trematode infections, targeting their eggs with M. circinelloides and that trematode extracts
can also stimulate the growth of D. flagrans, allowing their use in animals with mixed
infections by nematodes and trematodes (Arias et al, 2013a,b).
The same research group started in vivo and in vitro tests regarding the control of
gastrointestinal parasites of zoo animals and until this moment several studies showed high
efficacy in reduction of egg shedding and pasture contamination and improvement of animal
welfare in parasitized wild ruminants, equids and carnivores at zoo level (Arias, et al. 2013c;
Arroyo et al, 2014; Miguélez et al, 2014; Cazapal-Monteiro et al., 2014, 2015).

Field and laboratory studies with predatory fungi used in the biological control of zoo
and wild animal parasites
The preliminary studies were performed at "Marcelle Naturaleza", a zoological park located
near Lugo, Spain), with a large number and density of wild animals in a semi-freedom state.
This area of about 20 hectares is divided in large pasture plots and adapted to the needs of
grazing, being able to be observed in some of them several species together. The possibility of
continuous grazing favors infection by different parasitic agents, especially some species of
gastrointestinal nematodes, which can lead to severe diarrhea. Control of this parasitism is
based on administration of anthelmintics, at least twice a year. Since herbivores always
remain in the same plots, they are rapidly reinfected and sometimes it is necessary to increase
the frequency of deworming. The preliminary research aimed the evaluation of integrated
parasite control program effectiveness in three different groups of ungulates (two with
ruminants and one with equids) using anthelmintics associated with nematophagous fungi
(Arias, et al. 2013c; Arroyo et al, 2014; Miguélez et al, 2014; Cazapal-Monteiro et al., 2014,
2015).
The first research focused on a population of mouflon (Ovis musimon), with very high
values of eggs per gram (EPG) of gastrointestinal parasites just one month after deworming
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(≥500 EPG). Thus, a study was carried out consisting in the administration of a mixture of
spores of parasiticidal fungi (Duddingtonia flagrans + Mucor circinelloides) at a
concentration of 2×106 spores/kg BW each, together with the concentrate feed. This
procedure allowed maintaining a low rate of fecal egg shedding, 50-150 EPG, for about one
year. After using this form of biological therapy for one year, it was not necessary to deworm
the mouflons with conventional anthelmintics (Cazapal-Monteiro et al., 2014).
The second field trial involved a case of gastrointestinal nematode infection in five
antelopes (Cervicapra cervicapra) kept in a three hectares plot. The coprological diagnosis
showed a high EPG shedding level of 1500 EPG, even after several dewormings with
conventional anthelmintics (fenbendazol + flubendazole). Although the animals had suffered
a significant reduction in faecal egg output, they were always positive, so it was decided to
administer a mixture of spores of parasiticidal fungi (D. flagrans + Mucor circinelloides) at a
concentration of 2×106 / kg PV, together with a pelleted ration, every 15 days. Due to the
significant increase in the presence of eggs in the faeces of the antelopes at 5 months, it was
advised to plow the plot and re-sow it, using the same mixture of fungi to seed. After 11
months, the antelopes did not exhibit an EPG greater than 50-200, so no additional chemical
deworming was required (Miguélez et al, 2014).
The last field trial involved the integrated control of gastrointestinal parasitism in three
populations of equids from the same park composed by plain zebras (Equus quagga),
European donkeys (E. asinus) and African donkeys (E. africanus asinus). This research
consisted in the administration of anthelmintics (ivermectin + praziquantel) associated with
one administration per week of a preclinical concentrate with chlamydospores of the
nematophagous fungus Duddingtonia flagrans. The effect of these measures was evaluated by
the fecal egg count reduction test (FECRT) and egg reappearance period (ERP). FECRT
values were 100% for all three species and ERP values were three months for European
donkeys, four months for Africans and six months for zebras. After this result the faecal egg
counts were not higher than 400 EPG for 12 months and therefore they were not dewormed
during this period (Arias, et al. 2013c; Arroyo et al, 2014).
There also promising studies with laboratory trials also involving other wild animal
parasites. Assays have been conducted to assess the effect of three saprophytic fungi, Mucor
circinelloides, Paecilomyces lilacinus, and Verticillium sp., on the eggs of Baylisascaris
procyonis. This nematode is a soil-transmitted helminth mainly found in raccoons (Procyon
lotor) which can also affect other domestic and sylvatic animals, as well as humans, when the
eggs released in the feces of parasitized raccoons are accidentally ingested. In the plate
assays, viability of Baylisascaris eggs reduced significantly by 53–69% with Mucor, 45–62%
with Paecilomyces, and 52–67 % with Verticillium. A similar ovicidal effect was detected in
the feces with sand. These results demonstrate the usefulness of spraying spores of M.
circinelloides, Pa. lilacinus, or Verticillium sp. on the feces of animals infected by
Baylisascaris to decrease the numbers of viable eggs and, thus, the risk of infection (CazapalMonteiro et al., 2015).
Concerning other zoo ruminants, in vitro studies under laboratory conditions were
conducted to evaluate the predatory activity of fungal isolates in in vitro biological control of
gastrointestinal nematode parasites in llamas, coming from a zoo in southeastern Brazil. The
species Duddingtonia flagrans, Arthrobotrys conoides, Arthrobotrys robusta,
Monacrosporium sinense and Monacrosporuim thaumasium were used in this laboratory trial.
As main results, it was observed that all fungal isolates were efficient in the capture and
destruction of L3, with reduction percentages ranging from 87.6% to 94.6% (Rodrigues et al,
2016).
In bird parasites, the results achieved so far are also promising, since an in vitro trial
performed with the fungus Pochonia chlamydosporia on Contracaecum pelagicum eggs
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(exogenous stages of a nematode found in penguins), showed a 46.2% of egg destruction
(Braga et al., 2016).
Finally, the efficacy of D. flagrans on the reduction of Oesophagostomum spp. L3
larvae of the wild boar (Sus scrofa ferus) and M. circinelloides on the prevention of
helminthic infection (Fasciola hepatica and gastrointestinal strongyle eggs) and coccidia
(Eimeria sp. and Cystoisospora suis oocysts) of the wild ungulates showed also auspicious
results, with a significant reduction of strongyle larval stages and observed destructive effects
on the other ungulate eggs and oocysts (Cruz, 2015).

Conclusions and prospects for the use of predatory fungi in the control of zoo and wild
animal parasites
These field trials showed that the addition of spores to a concentrate as food supply used for
ungulates in zoos provides a very effective option for the sustainable control of their
gastrointestinal nematodes, allowing low EPG counts for 11-12 months, avoiding frequent
deworming with anthelmintics, thus recommending this type of parasite control in wild
animals in captivity or even in semi-wild or wild status.
In vitro trials are also encouraging, both for zoo and wild animal parasites, mainly
nematodes, but also on F. hepatica and coccidia, regarding they all are prevalent and some of
them with zoonotic potential.
After knowing which agents may infect zoo and wild animals and that most of them are
parasites with direct life cycles, more prone to anthelmintic resistance, but susceptible to
biological control by predatory fungi, there are good prospects for its use as a preventive
measure, as complementary treatment with anthelmintics or even on a curative basis for
zoo/wild animals already showing resistance to anthelmintics.
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AFRICAN HOOFSTOCK IN HARMONY –
EXPERIENCES FROM THE RAMAT GAN SAFARI PARK
(WITH MAIN FOCUS ON INFECTIOUS DISEASES)
Horowitz, Igal
Zoological Center Tel Aviv, Ramat Gan
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The zoological center was founded in 1974 as an African safari park in Ramat- Gan. In 1981
as a consequence of a decision to close the zoo in Tel-Aviv the safari park and the Tel Aviv
zoo were united as the Zoological center of Tel-Aviv – Ramat Gan (Safari). This zoo and
safari park is unique in Israel and encompasses 100 hectares.
The drive through or Safari section occupies 85 hectars of nature in the heart of a
densely populated urban area in Israel: „Africa in the heart of Israel”.
The word ‘safari” is colloquial Swahili for ‘journey’. Visitors can embark on a
fascinating journey into the lives of animals in the African savannah, without leaving Ramat
Gan. As in their natural habitat on the continent of Africa, animals wander freely in large
herds. Like tourists in Africa, visitors can appreciate nature and observe the typical behavior
of the animals: their feeding habits, the social behavior of the great herds, activities, and
resting patterns. At the safari it is possible to see the differences between the males and the
females, and mating rituals and power struggles, and see how females raise their offspring.
For many of the visitors this would be their only opportunity to see these species up-close and
observe their behavior.
The Safari has one of the largest animal collections in the Middle East and is unique in
the world because of the large herds of mixed species of African animals that roam the
spacious African Park.
The African Park is a home to almost 700 animals of 20 different species, amongst them
11 species of antelopes.
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IMPORTANT INFECTIOUS DISEASES OF PET RABBITS AND RODENTS
The paper describres the most important infectious diseases of pet rabbits and rodents. Most of them can be encountered in
a clinical setting, too. The zoonotic potential of certain disases are highlighted. The talk gives information about the RHDV2
as well, which was described in 2010 in France and was found in Hungary last year, too.

Kedvtelésből tartott nyulakban és rágcsálókban a nem megfelelő tartástechnológiával
összefüggésben kialakuló, egyedi megbetegedésekkel és fertőző betegségekkel egyaránt
találkozunk a kisállatpraxisban.
Utóbbiak a legtöbbször fiatal állatokban jelentenek problémát, ahol a fertőzés még a
tenyésztőnél vagy az állatkereskedésben következik be, de a tünetek csak az új tulajdonoshoz
való megérkezést követően alakulnak ki.
A környezetváltozás okozta stressz és immunszupresszió, valamint jellemzően a túl
fiatal kor kedvez a megbetegedéseknek – ezek az állatok jóval korábban kerülnek
kereskedelmi forgalomba, mint az egészségügyi vagy állatvédelmi szempontból indokolt
lenne.
Csapatban élő állatoknál fertőzési forrást jelenthet egy új egyed megjelenése,
beillesztése a többi közé, amely a tulajdonosok többségénél karanténidőszak nélkül történik.
Külön veszélyforrást jelent a nyúl- vagy rágcsálómentés – az ismeretlen előéletű,
sokszor rossz állapotú vagy éppen betegség miatt „leadott” kedvenc állatok nagy tömegben
való elhelyezése, társítása ideális lehetőséget teremt olyan fertőzések megjelenésének is,
amelyek egyébként csak nagy létszámú állományokban okoznak károkat.
Egyes kórokozók viszont képesek éveken keresztül tünetmentes infekciót okozni.
Hajlamosító tényezők hatására ezekre a megbetegedésekre idősebb, egyedül tartott állatokban
is számítani kell.
A legfontosabb mikroorganizmusok által okozott megbetegedések a következő
táblázatokban fajonként lettek csoportosítva. Az összefoglalónak nem célja, hogy az összes
kedvtelésből tartott fajban leírt nagyszámú fertőző betegséget összegezze – a táblázatokban
azok a kórokozók szerepelnek, amelyek a rendelői gyakorlat során gyakran előfordulnak,
vagy potenciálisan zoonotikus jelentőségük miatt szükséges az ismeretük.
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Nyulak fontosabb fertőző betegségei
Baktérium

Vírus
Parazita

Gomba

betegségkomplex, leggyakrabban
légzőszervi tünetek
Coliform baktériumok
enteritis, főleg fiatal állatokban
Clostridium spp.
enterotoxaemia
Treponema paraluiscuniculi
syphilis, főként orr és genitáliák körüli
pörkös felrakódások
Myxomatosis
vakcinázás
Vérzéses betegség (RHD 1,2) vakcinázás
Coccidiosis
enteritis, főleg fiatal állatokban
májcoccidiosis
Psoroptes cuniculi
fülrühösség
Cheyletiella parasitovorax
ragadozóatka fertőzés, jellegzetes
korpaképződés
Encephalitozoon cuniculi
változó idegrendszeri tünetek
interstitialis nephritis
Trichophyton mentagrophytes dermatophytosis
Pasteurella multocida

Tengerimalacok fontosabb fertőző betegségei
Baktérium

Vírus

Parazita

Gomba

Bordetella bronchiseptica
Streptococcus pneumoniae
Chlamydophila caviae
Coliform baktériumok
Clostridium spp.
Adenovírus
Cavian leukemia vírus
Lymphocytás
choriomeningitis vírus
Trixacarus caviae
Chirodiscoides caviae
Gliricola porcelli
Gyropus ovalis
Trichophyton mentagrophytes

felső/alsó légúti megbetegedés
felső/alsó légúti megbetegedés
savós rhinitis, conjunctivitis, vetélés
enteritis, főleg fiatal állatokban
enterotoxaemia
heveny elhalásos pneumonia
leukemia, lymphoma
változó idegrendszeri tünetek, bénulás
rühatka fertőzés
szőrtetű fertőzés
dermatophytosis

Csincsillák fontosabb fertőző betegségei
Baktérium

Gomba

Listeria monocytogenes

septicaemia
idegrendszeri tünetek
Coliform baktériumok
enteritis, főleg fiatal állatokban
Clostridium spp.
enterotoxaemia
Trichophyton mentagrophytes dermatophytosis
Microsporum gypseum
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Patkányok fontosabb fertőző betegségei
Baktérium
Vírus

Parazita

Mycoplasma pulmonis
Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Sendai vírus
Sialodacryoadenitis vírus
Radfordia ensifera
Notoedres muris
Polyplax spinulosa

felső/alsó légúti megbetegedés
enteritis
enteritis
enyhe légzőszervi tünetek, Mycoplasma-hoz
társulhat
keratoconjunctivitis, nyaki duzzanatok
rühatka fertőzés
vérszívó tetű fertőzés

Hörcsögök fontosabb fertőző betegségei
Baktérium
Vírus

Parazita

Lawsonia intracellularis
Salmonella spp.
Campylobacter spp.
Polyomavírus
Lymphocytás
choriomeningitis vírus
Demodex criceti

proliferatív ileitis
enteritis
enteritis
epitheliotrop lymphoma
változó idegrendszeri tünetek, bénulás
szőrtüszőatka fertőzés

Külön meg kell említeni azokat a kórokozókat, amelyek lehetséges zoonotikus szerepük miatt
lényegesek. A kedvtelésből tartott nyulak és rágcsálók az emberi fertőzések szempontjából
szerencsére nem tekinthetőek kifejezetten veszélyes fajoknak. Ezeket az állatokat viszont a
tulajdonosok sokszor gyermekvállalást megelőzően vagy kisgyermekek mellé veszik
magukhoz, ezért az állatorvosnak rendszeresen, korrekt választ kell adnia a lehetséges humán
megbetegedésekkel kapcsolatos kérdésekre.
A felsorolt baktériumok közül a Salmonella és Campylobacter fajok rágcsálókban is
okozhatnak emésztőszervi tüneteket, így elméletileg ezek a fajok is hozzájárulhatnak emberi
fertőződés kialakulásához. A Streptococcus pneumoniae légúti tüneteket mutató rágcsálók és
emberek nyálkahártyáiról is kimutatható, hazánkban is volt rá példa, hogy a tengerimalacból
és a tulajdonosból azonos törzset sikerült izolálni. A Pasteurella multocida és a Bordetella
bronchiseptica irodalmi adatok alapján okozhatnak humán infekciót, de egészséges
immunrendszerű emberben az állatoktól való megbetegedés esélye nem reális. A Listeria
monocytogenes a környezetben széles körben előforduló baktérium, emberi megbetegedésre
nem rágcsálóktól való fertőződés útján lehet számítani. Az ún. patkányharapási láz
kórokozója, a Streptobacillus moniliformis a táblázatos összesítésben nem szerepel, mert bár
emberi megbetegedést okozhat, a rágcsálókban nem okoz tüneteket.
Az állattartók számára egészségügyi szempontból leginkább ismert két megbetegedés az
idegrendszert támadja meg.
A Lymphocytás choriomeningitis vírus az Arenavírusok közé tartozó kórokozó, amelyet
rágcsálók, leggyakrabban tengerimalacok és hörcsögök hordozhatnak. A vírus fiatal vagy
immunszupresszált egyedekben központi idegrendszeri tüneteket és elhullást idézhet elő.
Rendelői körülmények között a legtöbb ilyen esetben nincs lehetőség specifikus diagnózisra,
ezért a betegség előfordulásáról megbízható adatok nem állnak rendelkezésre.
Emberben a fertőzés a legtöbbször tünetmentes lefolyású, vagy fejfájással,
influenzaszerű tünetekkel jár. Feltételezhető, hogy munkájuk során nagy létszámú, vagy
vadon élő rágcsálókkal kapcsolatba kerülő személyek vannak kitéve a kórokozónak.
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Várandósság során a vírus a magzatot is fertőzheti, ezért ilyen helyzetben mindig fel kell
hívni a tulajdonosok figyelmét a személyi higiéniás szabályok fokozott betartására.
Az Encephalitozoon cuniculi egysejtű parazita nyulakban gyakran okoz megbetegedést.
A jellegzetes, ferde fejtartással, inkoordinációval járó tüneteken túl feltételezhetően számos
enyhébb, a központi idegrendszert vagy a vesét érintő kórforma hátterében is ez a kórokozó
állhat. Az E. cuniculi egészséges immunrendszerű embert nem tud megbetegíteni, kizárólag
súlyosan immunszupresszált személyekre jelent veszélyt.
A mindennapi gyakorlat szemszögéből a nyulakról vagy rágcsálókról emberre átterjedő
betegségek közül a dermatophytonok jelentik a legnagyobb problémát.
A Trichophyton mentagrophytes számos kisemlős kültakaróján okozhat elváltozást, és a
bőrpírral, korpázással járó tünetek rendszeresen megjelennek az állatokkal érintkező
személyek, leggyakrabban gyermekek bőrén is. Az állatorvosnak ilyen esetben kötelessége
tájékoztatni a tulajdonost, hogy a fertőzés forrása lehet az otthon tartott állat, de arra is fel kell
hívnia a figyelmet, hogy a megbetegedés egyszerűen kezelhető, és nem jelent komoly
veszélyt a gyermekekre.
A nyulak fertőző betegségei közül részletesebb ismertetést igényel a vérzéses betegség
2. típusa. A nyulak vérzéses betegsége egy Calicivírus (RHDV) okozta, magas mortalitással
járó fertőzés, amely az 1984-ben, Kínában történt leírása óta az egész világon elterjedt. A
vírus kártétele ellen gazdasági célból és kedvtelésből tartott nyulakban is rendszeres
vakcinázással védekeznek.
A vírus egy új genotípusát (RHDV2) 2010-ben mutatták ki Franciaországban. A
betegség az elmúlt években gyors ütemben terjedt Európában, és a tavalyi évben hazánkban is
megjelent.
Az RHDV2 számos szempontból különbözik a vírus korábbi változatától. A házi- és a
vadon élő üregi nyúl mellett legalább két, Lepus genusba tartozó fajból is kimutatták, azaz
nem kizárható, hogy a mezei nyulat is megfertőzi. A klasszikus vírustól eltérően a négy hétnél
fiatalabb nyulakat is megbetegíti. Kevésbé heveny lefolyású, a tünetek nem látványosak
(bágyadtság, étvágytalanság, láz), az eddigi vizsgálatok alapján a betegség mortalitása
alacsonyabb, 10-70% közötti. A kórbonctani elváltozások sem jellegzetesek, májelfajulás, a
savóshártyákon kevés pontszerű vérzés mutatkozik.
Ezek a tulajdonságok kedveznek a betegség terjedésének, a klasszikus vérzéses
betegséggel szemben számítani kell rá, hogy az elhúzódóbb kórlefolyás miatt a beteg állatok a
kisállatpraxisokban is megjelennek. A vírus rendkívül ragályos és ellenálló, testváladékokban
szobahőmérsékleten három hónapig is fertőzőképes marad.
A betegség bejelentési kötelezettség alá tartozik. Az ellene való védekezés során
lényeges, hogy a gyakorló állatorvosok gondoljanak a megjelenésére és gyanús esetben
vegyék igénybe az intézeti diagnosztikát.
A kedvtelésből tartott nyulak vakcinázásával kapcsolatban még kevés a tapasztalat, de a
vírus terjedésének megakadályozásában kulcsszerepe lehet az oltás széles körben való
alkalmazásának.
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SALMONELLOSIS IN REPTILES
There are several reptile diseases which can be transmitted to humans, the most important of these is the salmonellosis. As
reptile keeping become more and more popular worldwide, the clinical cases of Reptile Associated Salmonelloses (RAS)
become more and more numerous every year. This presentation summarises the history, clinical signs, the treatment and
the zoo veterinarian’s aspects on RAS.

Taxonómia
A szalmonellák Gram-negatív, fakultatív anaerob baktériumok az Enterobacteriacae
családból. Jelenleg két fajuk ismert, a bongori és az enterica, melyek közül az utóbbinak hat
alfaját ismerjük. Ennek a hat alfajnak igen sok (több mint 2000) szerotípusa létezik,
amelyeket a felületükön található antigének alapján különböztetünk meg. Manapság az
antigének alapján a szalmonellákat a Kaufmann-White séma alapján csoportosítjuk. Ezt a
listát évente frissítik, hiszen évente fedeznek fel új szerotípusokat.

Szalmonellák a környezetünkben
A szalmonellák igen túlélőek. A csapvízben 89 napig, a tavak, pocsolyák vizében 115 napig
maradnak fertőzőképesek. Egyes vizsgálatok szerint a hüllők bélsarában, megszáradt
állapotban akár hat hónapig is túlélhetnek.

Szalmonellák hüllőkben
Az első szalmonellát 1939-ben mutatták ki három viperagyík (Heloderma suspectum)
teteméből, de erről a felfedezésről nem született cikk, így az 1944-est tartja a tudomány a
hivatalos, első hüllőből izolált szalmonellának ugyanezen fajból. Később aztán több
hüllőfajból izoláltak különféle szerotípusokba tartozó szalmonellákat.
Hüllőkben a szalmonellák lehetnek kórokozók, ilyenkor a fertőzött állatok számtalan
tünetet mutathatnak, mint a letargia, anorexia, hasmenés, hányás, idegrendszeri tünetek,
„hirtelen halál”. A kórboncolás során az ezekben az állatokban talált elváltozások is nagyon
sokfélék lehetnek (hepatitis, myocarditis, oophoritis stb.). Leggyakrabban azt láthatjuk, hogy
a hüllők tünetmentes hordozói a szalmonelláknak.

Tünetmentes hordozás
Az elmúlt évtizedek során számtalan állatkertben vizsgálták meg a hüllőpopulációt, hogy
megtudják milyen fokú a szalmonellák jelenléte a gyűjteményben. A vizsgálatok sajnos azt
mutatták, hogy minden állatkertben jelen vannak a szalmonellák. Egy 2012-ben megjelent
cikk alapján a Koppenhágai Állatkertben 28 szerotípust detektáltak az állatkerti
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gyűjteményükben. Itt az a különösen érdekes, hogy a hüllős gyűjtemény két részből áll: az
egyik a kiállítási egyedeket tartalmazza, míg a másik a kézbe vehető, oktatási célra fenntartott
állományt tartalmazza. Míg a kiállításban élő egyedek közül „csak” 23% -ban mutatták ki a
szalmonellákat, addig az oktatási célokra tartott, gyakran kézbe vett állatok között 64%-ban
fordult elő tünetmentes szalmonella hordozás.
Vadon élő hüllőkben ugyanez a helyzet, derült ki Kourany and Teiford gyűjtésének
eredményeképpen, akik Panamában 447 hüllőből vettek kloáka tampon mintát, és ezek
29,4%-a pozitív eredményt mutatott szalmonellákra.
A magyarországi hüllőállományt, főleg a hobbi szektorban tartott hüllők kapcsán Pilis
Tünde vizsgálta, 173 mintából 63 lett pozitív eltérő Salmonella szerotípusokra.

Salmonellosis kezelése
Akár tünetmentes hordozásról, akár fertőzésről van szó, a szalmonellák kiirthatók a hüllők
szervezetéből – bizonyítja ezt a Bayer kísérlete, amelynek során 10 mg/ttkg-os enrofloxacin
dózisban 14 napon át kezeltek Salmonella pozitív leguánokat. A kísérlet során beigazolódott,
hogy mindegyik kezelt leguán szalmonellamentes lett, míg a kontroll csoportban lévő (nem
kezelt állatok) pozitívak maradtak. A szalmonellákat 15 napon keresztül öt naponként
kloákamintából detektálták a kísérlet során PCR és tenyésztés segítségével egyaránt.
Ennek ellenére az ARAV (Association of Reptile and Amphibian Veterinarians) minden
egzotikus állatokkal foglalkozó állatorvost óva int, hogy kezeljék a hüllőket, a tünetmentes
hordozás „ellen”. Így ugyanis kedveznénk a polirezisztens törzsek kialakulásának világszerte.

Emberi kapcsolatok
A szalmonellák leginkább fekális-orális úton juthatnak állatokból az emberi szervezetbe,
direkt úton hüllőkkel, vagy hüllők bélsarával érintkezve, akár az élelmiszer által. A
szalmonella fertőzés az embereknél okozhat gastroenteritis-t, sajnos azonban a súlyosabb
fertőzések szeptikémiához is vezethetnek. A tünetek leggyakrabban: hányás, (sokszor véres)
hasmenés, láz, hasfájás, fejfájás. Leginkább immunszuppresszált emberek, fiatal gyerekek
vannak kitéve a fertőzés lehetőségének.
Az első bizonyítottan hüllőtől való megbetegedés esete 1943-ban következett be, ahol a
család legkisebb tagja a házi kedvencként tartott teknőstől betegedett meg.
Az első haláleset 1995 októberében következett be, amikor egy három éves kisgyerek
Indiana államban meghalt Salmonella pomona fertőzésben. Ugyanezt a szerotípust később a
család kedvenc leguánjából is izolálták. A furcsaság az, hogy a család állítása szerint a
kisgyermek nem került direkt kapcsolatba a leguánnal.
Amerikában évente 150 új esetet jelentenek, ami a bizonyítottan hüllőkkel kapcsolatos
fertőzésből származik. Ahogyan nő a hüllők iránti érdeklődés, úgy növekednek az esetszámok
is.
Normális esetben az egészséges, megfelelő immunrendszerrel rendelkező emberek 2-7
nap után meggyógyulnak a szalmonella fertőzésből. Ugyanakkor idősekben, immunszuppresszált emberekben és gyermekekben az antibiotikumok adása főleg a szeptikémiás
esetekben elengedhetetlen.
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Állatkertek
Az állatkertekből hüllőkhöz köthető járványok kitörése ritka jelenség. Mégis, 1996
januárjában, Colorado államban Jefferson megyében több gyermek bélsarából ugyanazt a
Salmonella enteritidis szerotípust izolálták. Az egyetlen közös kapcsolat a gyerekek között az
volt, hogy mindannyian meglátogatták a komodói varánusz kifutót a Denveri Állatkertben – a
megbetegedettek átlag életkora hét év volt.
A Salmonella enteritidis-t csak egy varánuszból tudták kimutatni (a négy közül), de a
látogatók megérintették azt a korlátot, amiről szintén kimutatták a kórokozót. Titokban csak
ketten érintették meg direkt a gyíkot.

Ritka hüllők az állatkertekben
A szalmonellák bár leggyakrabban tünetmentes hordozókban vannak jelen, mégis előfordul,
hogy a hüllőkben is kórokozóként jelennek meg. Az ilyen eseteknek igen gyakran fatális
következményei vannak. Ennek érdekében egyes állatkertek, például a Berlini Akvárium is
protokollba vett meghatározott időközönkénti kloáka tampon vizsgálatokat, mégpedig a
tuataráikból. Addig nyugodtak, ameddig ezek a minták negatív eredményeket mutatnak.
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ANTIMICROBIAL RESISTANCE: BACK TO THE MEDIEVAL AGES?
Antimicrobial resistance is an outstanding issue in the human and veterinary medicine alike. Antibiotic resistant organisms
cause significant problems in human and animal hospitals, MRSA and MRSP (methicillin resistant S. aureus and S.
pseudintermedius) being the most prevalent in nosocomial infections. These strains are resistant to all beta lactam
antibiotics, including monobactams and carbapenems, and several other antimicrobial groups, like the fluoroquinolones or
macrolides. Extended spectrum beta lactamases (ESBL) are produced by several E. coli strains, referring total resistance to
penicillins and cephalosporins, and are an important link between veterinary overuse of antibiotics and human multiresistant
nosocomial infections. The recent discovery of colistin resistance in E. coli led to the assumption that its usage has to be
decreased in food producing animals.

Az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia komoly problémát jelent a humán- és állategészségügyben egyaránt. Az állatorvoslásban elsősorban nagy betegforgalmú kórházak
esetében találkozunk MRSA és MRSP (meticillin-rezisztens S. aureus és S.
pseudintermedius) törzsekkel, amelyek az összes béta-laktám antibiotikumra rezisztensek,
beleértve a leghatékonyabb monobaktámokat és karbapenemeket. Emelett továbbá gyakran
flurorokinolonokra, makrolidokra és klindamicinre is rezisztensek. Elpusztításukra
alkalmazhatók pl. a rifampicin vagy az amikacin. Arányuk Magyarországon az elmúlt
években növekedett, de az európai átlagnál szerencsére jóval alacsonyabb (kb. 5% az összes
rezisztens Staphylococcus közül). A széles spektrumú béta-laktamázok (ESBL, extended
spectrum beta lactamases) jelentős problémát jelentenek a humán E. coli infekciókban
(húgyúti fertőzések, szeptikémiák), ugyanis a 3. és 4. generációs cefalosporinokra alakítanak
ki teljes rezisztenciát. Sokan összefüggést vélnek az állatgyógyászati 3. és 4. generációs
cefalosporinok (pl. ceftiofur, cefquinom) alkalmazásának növekedése és a humán gyógyászati
előfordulás között, ezért ezeket a gyógyszereket csak súlyos, más antibiotikumra rezisztens
kórokozók ellen javasolt alkalmazni. Hasonló a helyzet a fluorokinolon és a kolisztinrezisztenciával, amely miatt ezeket a szereket az állatorvoslásban az EMA (Európai
Gyógyszerügynökség) javaslatára csak más hatóanyagra nem reagáló fertőzések esetén
javasolt alkalmazni. Az enrofloxacin esetében tapasztalt érzékenységi adatok az elmúlt tíz
évben arra utalnak, hogy a legtöbb légzőszervi és emésztőszervi kórokozó jelentős
érzékenység-csökkenése
tapasztalható.
Javasolt
mindenképpen
a
hatóanyag
koncentrációfüggő volta miatt a nagy dózisú alkalmazás. Kolisztin esetében nincs bizonyíték
az állatgyógyászat-embergyógyászat közötti átvitelre. A tetraciklin-rezisztencia is jelentősen
nő, kérődzők légúti fertőzéseiben 40-80% a P. multocida és M. haemolytica esetén a
rezisztens törzsek aránya. A rezisztencia nem csak baktériumok, hanem paraziták esetében is
komoly probléma. A kérődzők gyomor-bélférgei (Haemonchus contortus, Ostertagia
ostertagi, Trichostrongylus axei, Teladorsagia circumcincta stb.) rendkívül gyakran
rezisztensek albendazolra, ivermektinre és levamizolra, a leggyakrabban használt
hatóanyagokra. Feltétlenül javasolt emiatt a legalább 2-3 évente végzett érzékenységi
vizsgálat ezeknél az állatfajoknál, beleértve a vadon élő kérődzőket is.
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A HUMÁN TBC MAGYARORSZÁGON 2015-BEN AZ
ORSZÁGOS TBC SURVEILLANCE KÖZPONT ADATAI ALAPJÁN
Lantos Ákos
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
lantosok@t-online.hu

HUMAN TB IN HUNGARY IN 2015 BASED ON THE DATA OF THE NATIONAL TB
SURVEILLANCE CENTER
The nationwide TB incidence in 2014 was 9,1%OOO, which places the country among those with low incidence, under 10%OOO.
This value was 9,2%OOO. The decrease in incidence noted during the past years has stopped. The number of reported cases
was 905, 10 more than in the previous year. 63% of the patients are male, the number of patients under 20 years of age was
24, 13 children under 18 years of age were registered, among which two had meningitis tuberculosa, where according to
WHO guidelines BCG vaccine is still necessary. Pediatric TB was under 3%.
TB risk groups include homelessness, alcoholism, contact with infectious TB patient (further risk factors include HIV
positivity, immigrants, inmates or health care workers; which groups are not significant in terms of TB incidence).
The regions with the worst incidence are Borsod (6,1%OOO) and Szabolcs (8,5%OOO). The values are 3%OOO for Hajdú and
7,4%OOO for Budapest. District number VIII of Budapest is 39%OOO, which is due to the high number of homless people.
Amongst the neighbouring countries Ukraine and Romania show higher incidence and worse resistance values.
The incidence of bacteriological culture positivity was 434/905, 48% which is under the expected ratio in WHO guidelines.
The ratio of Ziehl-Neelsen positive sputum, i.e. highly contagious TB was 214/905, 24% of all new cases, 49% of the culture
positive cases.The ratio of drug resistant patients: INH: 8.4%; RMP: 2.6%; EMB: 2.4%; SM: 6.3%; multidrug resistance
(MDR, INH and RMP resistant): 2.1%, MDR ratio was 1.8% amongst the previously untreated patients, and 5% amongst the
previously treated. 26 (<3%) patients only manifested extrapulmonary TB, 44 (<5%) manifested extrapulmonary and
pulmonary disease. Ten of the extrapulmonary diseases were TB pleuritis, the rest were bone, urinary tract, lymph node,
intestinal, dermal and nervous system infections. According to the Statistical Office the number of TB related deaths was
114, which seems to be overestimated. Forced treatment of non-cooperative TB patients has been possible for 2 years
(National Korányi Institute).

2014-ben a hazai TBC incidencia 9,1%ooo volt, így az ország a WHO beosztás szerinti
10%ooo alatti kis TBC incidenciájú oszágok közé került. 2015-ben ez az érték 9,2 %ooo. Az
előző években észlelt incidencia-csökkenés megállt. A bejelentett betegek száma 905
volt,tízzel több, mint az előző évben. A betegek 63%-a férfi, a 20 év alatti betegszám 24, 18
év alatt 13 gyermeket regisztráltak, ebből kettő meningitis basilaris tuberculosa, így a WHO
ajánlás szerint a BCG oltás továbbra is szükséges. A gyerek tbc évi új esetszám (incidencia)
<3%-a.
TBC rizikót jelent a hajléktalanaság, alkoholizmus és fertőző TBC-s beteggel való
kontaktus; ez a magyar statisztikában is látszik. További rizikó tényező: immunszupresszió,
diabetes, HIV pozitivitás, nagy TBC incidenciájú területről származó immigráns, fogvatartott
és őrszemélyzet, egészségügyi dolozó. Ezen rizikócsoportok röntgenszűrése indokolt.
A legrosszabb a TBC-incidencia Borsod (6,1%ooo), Szabolcs (8,5%ooo) és Hajdú
(3%ooo) megyében, illetve Budapesten (7,4%ooo). Budapest VIII. kerületének TBC
incidenciája 39%ooo, ennek oka a hajléktalanok nagy száma A szomszéd államok közül
Ukrajnában és Romániában nálunk jóval magasabb az incidencia, és rosszabbak a rezisztencia
eredmények.
A tenyésztéssel pozitív új betegek száma 434/905, 48%, a WHO elvárásokhoz képest ez
túl kevés. A Ziehl-Neelsen pozitív köpet kenetű, vagyis erősen fertőző TBC-s beteg 214/905,
az összes új TBC-s 24 %-a, bakteriológiailag igazolt esetek 49%-a.
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A drog rezisztens betegek aránya INH: 8,4%, RMP 2,6%, EMB 2.4,%, SM 6,3%.
Multridrog (MDR) (INH+RMP) rezisztens 2,1%, az új, még nem kezelteknél 1,8%, a
régebben már kezelt gyógyult, majd kiújult betegeknél 5%.
Az extrapulmonalis TBC igen ritka. Csak extrapulmonalis TBC-s beteg 26 fő (< 3%),
tüdő TBC-vel kombinált extrapulmonalis TBC 44 fő (<5%, tíz pleuritis TBC, a többi csont,
húgyúti, nyirokcsomó, bél, bőr, idegrendszer).
A TBC-s halálozás a Statisztikai Hivatal szerint 114 fő, mely kissé túlbecsültnek tűnik.
Két éve van lehetőség a nem kooperáló TBC-s betegek zárt osztályon történő kényszergyógykezelésére (Országos Korányi Intézet), de jelenleg alig van ilyen beteg, így az osztály
képes a bonyolult drog rezisztens TBC-s betegek kezelését biztosítani.
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FORTÉLYOS FÉLELEM IGAZGAT –
TUBERCULOSIS AZ ÁLLATKERTEKBEN
Sós Endre – Koroknai Viktória
Fővárosi Állat- és Növénykert
drsos@zoobudapest.com

ORDERED BY FEAR – TUBERCULOSIS IN ZOOS
Our presentation tackles the difficult issue of MTB Complex (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. microti, M. africanum,
M. pinnipedii, M. caprae, M. canetti, M. mungi) in zoos. How to diagnose it, which are the most affected groups, how to
handle an affected individual in a group, how to prevent zoonotic risks in both directions – these are some questions which
we cannot answer properly, but at least we can raise some points and trigger further work in our zoo community.

Miért van az, hogy a tuberculosis-ról még ma is konferencia előadást lehet tartani? Egy
csomó „régi” betegség – legyen az a fekete himlő, a kanyaró, a szamárköhögés vagy egyéb
inkább történelmi érdekesség; persze beszélünk vagy tanulunk róla, de egy kicsit már úgy,
hogy ezen már túl vagyunk, az orvostudomány nyert…
Őszintén szólva ezt gondolhattuk volna akkor is, amikor a szarvasmarha tuberculosisról tanultunk az Egyetemen – persze fontos a szűrés, az eradikáció, de hát ez kérem szépen
már a múlté…
És hogy mi a valóság? Teljesen más… Az előadásban szó lesz az MTB Complex
(Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. microti, M. africanum, M. pinnipedii, M. caprae,
M. canetti, M. mungi) okozta megbetegedésekről. De vegyük végig, hogy miért nem
„szeretjük” ezt a betegséget.
 Ha valahol felüti a fejét, akkor megbélyegeznek, stigma-t sütnek rád. Szóval a
Te állatkertedben még van ilyesmi…
 Hogy diagnosztizálsz? A néhány éve a piacra dobott gyorstesztekről például
kiderült, hogy finoman szólva sem lehet készpénznek venni az eredményt,
rengeteg a fals pozitív eset, bármennyire is azt hitte akkor a szakma, hogy a
kérdés megoldódott. Egy vizsgálati módszernek van specificitása és
szenzitivitása. A rendelkezésre álló módszerek ebben is nagyban különböznek,
de abban is, hogy a fertőzésre adott celluláris vagy humorális választ jelzik-e.
 Mi áll rendelkezésre? Egyelőre még nem sok új van a Nap alatt – intradermalis
tuberkulin próba, tenyésztés és PCR (de miből?), IGRA (gamma-interferon
teszt), DPP, ELISA vizsgálatok. A gond az, hogy ezek nagy része nem validált
az adott állatfajon, így az eredmények értékelése is nagy kihívást jelent.
 Mit lehet csinálni a kórokozóval? Ha van egy beteg állat, amelyik üríti a
baktériumot, akkor a környezet is kontaminált. Például egy tuberculosis miatt
elpusztult vagy túlaltatott állat esetén hogyan lehet mondjuk a talajt vagy a
berendezési tárgyakat mentesíteni?
 Hogy lehet egy tenyészprogramot fenntartani, ha az eleve kisszámú (akár
természetvédelmi szempontból igen fontos) állategyed érintett vagy érintett
lehet, de biztos diagnózist nem tudunk felállítani? Gondoljunk csak a maláj
tapírokra (Tapirus indicus) vagy az afrikai elefántokra (Loxodonta africana)…
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 Hogyan lehet a kívánt mintát begyűjteni? Itt a tréning kérdése megkerülhetetlen.
Egy elefánt ormánymosás vagy egy oroszlánfóka vérvétel nem vagy minimális
fájdalommal jár, ezekre az állat szoktatható, tréningezhető, de ha ez nem
történik meg, az beláthatatlan következményekkel járhat.
 Hogyan akadályozható meg, hogy az állatokkal nap mint nap dolgozók, azokat
takarítók fertőződjenek vagy ez fordított irányban történjen meg? Bizonyos
helyzetekben és fajoknál hogyan lehet a közönség irányából vagy irányába
terjedő zoonotikus veszélyt megszüntetni?
 Hogyan lehet ma még csak ígéretes vizsgálatokat (pl. IGRA) validálni egy adott
állatfajra? Merthogy ehhez biztosan pozitív és biztosan negatív egyedekre van
szükség, amit rövid távon (főleg statisztikai szempontból a számok tekintetében)
gyakorlatilag lehetetlen teljesíteni.
 Ha egy ember számára megadatik és teljesen természetes a gyógykezelés
lehetősége, akkor mi a helyzet egy elefánttal vagy egy emberszabású
majommal? Az USA-ban például gyógykezelik a tuberculosisos elefántokat. De
biztosak lehetünk a gyógykezelés sikerességében? Egy ilyen állat örökre helyhez
kötött lesz, és blokkolja például egy intézmény elefánt programját?
 Mi a teendő a társakkal, ha egy csapatban tartott állatunkról bebizonyosodik a
betegség ténye?
Az előadás többek között ezeket a kérdéseket feszegeti, a leginkább érintett csoportok
esetében (elefántok, tapírok, emberszabásúak, bizonyos tengeri emlősök, orrszarvúak)
ismerteti a jelenleg ismert legmodernebb és ajánlott diagnosztikai protokollokat, de konkrét
válaszokat sajnos nem tud adni. Az előadók mentségére szolgáljon, hogy ezzel mások is így
vannak, nem véletlenül szerveznek EAZA Tuberculosis Workshop-ot vagy évente
tuberculosis-ról szóló kerekasztal vitákat az EAZWV konferenciákon.
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AZ ANTHELMINTIKUM-REZISZTENCIA SZINTJE
VADONÉLŐ KÉRŐDZŐKBEN ÉS JUHOKBAN
Sugár László
Kaposvári Egyetem, Vadbiológiai és Etológiai Tanszék
sugar.laszlo@ke.hu

THE LEVELS OF ANTHELMINTHIC RESISTENCE IN WILD RUMINANTS AND SHEEP
The levels of anthelmintic resistance in gastrointestinal nematodes of ruminants is increasing worldwide. It is one of the most
important economic risk factors among grazing conditions. The resistance status of nematodes also occurs in deer species.
Our aim was to determine the level of benzimidazole (BZ) resistance in a generalist worm, Haemonchus contortus in
pastured sheep and free ranging red and roe deer by RFLP-PCR method. By investigation of the worms the homozygous
susceptible genotype was the most representative in red deer (70%, n=100), the homozygous resistant genotype was most
prevalent in sheep (50.78%, n=189) and moderate in roe deer (17.1%, n=70), while the ratios of heterozygous genotype was
similar in sheep (25.93%) and roe deer (28.6%). Our results suggest that habitat overlap between sheep and roe deer could
contribute the emergence of a resistant allele within roe deer populations.

Bevezetés
A kérődzők gyomor-bélférgeinél (Trichostrongylidae) kialakuló anthelmintikum-rezisztencia
világszerte komoly kihívást jelent főként a legeltetett juhállományokban (Sutherland and
Leathwick, 2011; Papadopoulos et al., 2012; Rose et al., 2015). A Haemonchus contortus
benzimidazole (BZ) iránti rezisztenciáját azonban őzben is kimutatták már (Chintoan-Uta et
al., 2014), így feltételezhető, hogy a rezisztens féregtörzs(ek) példányai átterjedhetnek a közös
legelőt használó házi kérődzőkről őzekre, szarvasokra és viszont. Erre bizonyítékot kerestünk
a Dél-Dunántúl egyes részein legeltetett juhnyájak és e legelőkön előforduló őzek,
gímszarvasok vizsgálatával.
Anyag és módszer
A Dél-Dunántúl különböző részén fekvő, esetenként egymáshoz kapcsolódó somogyi és
baranyai területeken gyűjtöttünk mintákat levágott juhokból, illetve vadászaton elejtett
őzekből és gímszarvasokból. A terület 55%-a erdővel borított, az erdőket szegélyező
mezőgazdasági részeken legelők, rétek, szántók és öreg gyümölcsösök találhatóak.
2013 szeptembere és 2015 augusztusa között 35 juh (11 nyáj), 14 őz (Capreolus
capreolus) és 19 gímszarvas (Cervus elaphus) oltógyomrot gyűjtöttünk. Juhokból 189, őzből
70, szarvasból 100 H. contortus hím példányt vizsgáltunk benzimidazole (BZ) rezisztencia
jelenlétére: a ß-tubulin gén 1-es izotípusának 200-as kodonján előforduló Phe200Tyr
pontmutáció kimutatásával (Coles et al., 2006).
Az eredmények statisztikai értékeléséhez Reiczigel et al. (2010) módszertani ajánlását
alkalmaztuk.
Eredmények
A 359 vizsgált féreg példány genotípus szerinti megoszlása a következő volt: 152 (42,34%)
homozigóta érzékeny (SS), 78 (21,72%) heterozigóta (RS) és 129 (35,93%) homozigóta
rezisztens (RR). Az egyes gazdafajokban előforduló genotípusok és allélek arányát az 1.
táblázatban összegeztük.
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1. táblázat. Genotípus és allél frekvencia (CI95%) a különböző gazdafajokból izolált
Haemonchus contortus hímekből.
Genotípus frekvencia (%)
Allél frekvencia (%)
Gazdafaj
homozigóta
heterozigóta
homozigóta
érzékeny
rezisztens
érzékeny (SS)
(RS)
rezisztens (RR)
(S)
(R)
gímszarvas
70
9
21
95,5
4,5
(n=100)
őz
54,3
28,6
17,1
68,6
31,4
(n=70)
juh
23,3
25,93
50,78
36,2
63,8
(n=189)
Megbeszélés
Az eredményekből kiviláglik, hogy a H. contortus BZ rezisztencia értékei igen eltérőek a DélDunántúlon vizsgált juhokban, őzekben és gímszarvasokban. A juhokban tapasztalt magas R
arány hátterében a BZ készítmények túlzottan gyakori és több évtizedes 'monoton'
alkalmazása valószínűsíthető. Az őzekben előforduló rezisztens férgek valószínűleg juh
eredetűek. A gímszarvasokból izolált férgek eredményei vélhetőleg azzal magyarázhatók,
hogy ezek az állatok kerülik a juhok által használt legelőket. A juhok és őzek közti
elkerülésről megbízható megfigyelések, szakirodalmi adatok nem ismeretesek, így erősen
valószínűsíthető, hogy a két faj táplálkozása során ugyanazokat a legelőket használja, ahol a
keresztfertőződés is kialakulhat. Az őzek pontos szerepének megismeréséhez azonban további
kutatások szükségesek.
A házi és vad kérődzőkben egyre gyakrabban előforduló és erősödő anthelmintikumrezisztencia felhívja a figyelmet a "One Health", illetőleg az e témakörbe tartozó 'ecohealth'
megközelítésre: a multidiszciplináris akció-reakció kutatás jelentőségére, amelynek
célkitűzése az ember, a házi, a vadon élő állatok és ezáltal az ökoszisztéma egészségi
állapotának a megőrzése (Emily et al., 2015).
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DÍSZMADARAK FERTŐZŐ BETEGSÉGEI A BONCASZTALON
Gál János
ÁOTE, Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék
gal.janos@univet.hu

EXOTIC BIRD-ASSOCIATED INFECTIOUS DISEASES ON THE DISSECTION TABLE
In the exotic bird collections many infectious pathogens can cause disease with aspecific clinical symptoms. Therefore, in
large collections the dissection of the corpses can be a useful method for an accurate diagnosis, in order to start the
preventive treatment of the apparently healthy specimens.
Among the infectious diseases of companion birds, the most important viral diseases are Proventricular dilatation disease
(PDD), Avian Circovirus, also known as Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD), Avian Polyomavirus (PVD) infection in
parrots and other psittacines etc. Among the main bacterial diaseases Psittacosis (also known as parrot fever and ornithosis)
and septicaemia caused by different pathogens are the most important. We also meet many parasitic infections which can
cause serious losses in the collections, such as external blood-sucking parasites like Argasidae and Dermanyssus species
or the parasitic worms of the intestinal and respiratory tract.

Összefoglalás
Az egzotikus madarak tartása során számos fertőző betegség okozhat megbetegedést, melyek
klinikai tünetei sok esetben kevéssé segítenek a diagnosztikában. Így a nagyobb
gyűjteményekben a tetemek boncolása mindenképpen segíti a pontos kórhatározást és a még
egészségesnek látszó, de már esetleg fertőzött madarak megelőző kezelését.
Fertőző betegségek között nagy jelentőséggel bír díszmadár állományokban a vírusok
okozta kórképek közül a mirigyes gyomor dilatációs szindróma, a circovírusos kórkép, a
papagájok polyomavírusos kórképe, míg a bakteriális betegségek közül a papagájkór és a
különböző oktanú vérfertőzések emelhetőek ki. A paraziták okozta megbetegedések között is
ismert jó néhány, amelyik jelentősebb veszteségeket okozhat a díszmadár állományokban. Így
az óvantag és a madártetű atka, mint vérszívók mellett a bélben és a légutakban élő férgek
kerülhetnek megállapításra.

Az egzotikus madarak tetemeinek diagnosztikai boncolási technikája nem tér el jelentősen a
házi madarak esetében megismert eljárásoktól. Így a külső vizsgálat után a belső vizsgálat
lépései következnek, melynek során különösen hangsúlyt kap az emésztőszervek, a
légzőkészülék, a kiválasztó szervek stb. vizsgálata. A makroszkópos vizsgálat részeként
mintákat kell venni a későbbi bakteriológiai, virológiai és parazitológiai vizsgálatokra.
Érdemes minden szervből 8%-os formaldehid oldatban mintát rögzíteni későbbi kórszövettani
vizsgálatok lefolytatása érdekében is.
Az alábbiakban röviden áttekintjük néhány fertőző betegség lényeges kórbonctani
elváltozásait és a szükséges kiegészítő vizsgálatok körét a pontos kórmegállapításhoz.
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Vírusok okozta megbetegedések
Papagájok polyomavírusos kórképe
A tetemek boncolásakor ascites, valamint a szívburokban folyadékgyülem kialakulása látható.
A megnagyobbodott májban tűszúrásnyi gócok is megfigyelhetők. A nyirokszervekben
lymphoid depléció jelei figyelhetőek meg a szövettani vizsgálat során. A pontos kórhatározás
PCR vizsgálatot igényel.
Pacheco-betegség
A hullák boncolásakor vérzéses bélgyulladást és hepatomegáliát lehet megfigyelni. A májban
elhalásos gócokat is lehet találni, illetve zárványképződéssel járó hepatitis alakul ki. A májból
és a bélből végzett PCR alapú vizsgálat segít pontosítani a diagnózist.
Amazonpapagájok tracheitise
A légutakra korlátozódó fertőzés esetén a légcsőben lehet megfigyelni fibrines gyulladást.
Helyenként vérzések és eróziók láthatók a nyálkahártyán. A légcső kórszövettani vizsgálata
segíti a betegség megállapítását, mivel a hámjában magzárványokat lehet megfigyelni.
Himlő
A madarak himlője bőr- (jellegzetes göbök megjelenése a láb és a szem körüli bőrben) és
nyálkahártya-elváltozásokkal járhat. Irodalmi adatok említik, hogy kanárikban sokszor csak
lépduzzanat látható, mert ezek a madarak már a virémia szakaszában elhullanak. Kistestű
madarakban ezért javasolt a PCR alapú vírus kimutatás elvégzése a betegség
megállapításához.
Circovirusos kórkép papagájokban
A tollazat és a csőr szarujának fejlődési anomáliái már a klinikai vizsgálatkor szembeötlőek.
Már ilyenkor is érdemes 1-2 tolltüsző kiemelését követően PCR alapú vizsgálatot kérni,
amivel már élő madárban diagnosztizálható a betegség. A köztakaró elváltozások mellett még
a nyirokszervekben lehet lymphoid depléciót megfigyelni az esetleges kórszövettani
vizsgálatok alkalmával.
Baromfipestis
A baromfipestisben elhullott madarakban légcsőgyulladás, enteritis, galambokban
encephalitis figyelhető meg. A mirigyes gyomor propriamirigyeinek környékén vérzések
láthatók, és vérzéses gyulladás alakul ki a csoportos nyiroktüszőkben is. Minden esetben PCR
vizsgálat szükséges a betegség megállapításához.
Madárinfluenza
Szinte minden madár fogékony a vírussal szemben. A patológiai vizsgálatok eredménye közel
azonos a baromfipestis kórbonctanával, ezért elengedhetetlen a PCR alapú vírus kimutatás.
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Baktériumok okozta megbetegedések
E. coli okozta kórképek
Fiatal madarakban gyakran enteritis alakul ki, aminek során híg, nyálkás vékonybél-tartalmat
lehet megfigyelni. Ilyenkor a bélcsőből színtenyészetben izolálható a baktérium. Figyelemmel
kell azonban lenni arra, hogy madarakban E. coli baktériumok a normál bélflóra alkotói is
lehetnek.
Elhalásos bélgyulladás
A vékonybélben a Clostridium perfringens toxinjai hatására alakul ki hámelhalás. A bélből
végzett bakteriológiai vizsgálat során az anaerob tenyésztést kell választani, ellenkező esetben
fals eredményeket kaphatunk. A fertőzöttség esetén a szövettani metszetekben gyakran
jelentős vesekárosodás figyelhető meg.
Baromfi kolera
A Pasteurella multocida okozta, heveny vérfertőzéssel járó alak fellépésekor testszerte,
különösen a szívburok alatt lehet vérzéseket megfigyelni. A lép normális alakú és nagyságú,
nem nagyobbodik meg. A vérből vagy a lépből végzett baktériumizolálás segít a pontos
diagnózishoz.
Papagájkór
A Chlamydophila psittaci okozta betegségben elhullott madarak senyvesek, enteritis mellett
savós-fibrines légzsákgyulladás is látható. Olykor lépduzzanat és az esetek nagy részében
rhinitis és kötőhártya gyulladás is megfigyelhető. Ma már PCR vizsgálattal lehet a betegséget
pontosan diagnosztizálni, míg régebben a kötőhártya lenyomatokban, Stamp-festés után
kerestük az elemi testeket.
Gombák okozta megbetegedések
Megabacteriosis
A betegségben elhullott madarak boncolásakor a mirigyes gyomorban lehet fokozott
nyálkaképződéssel járó, félheveny gyulladást megfigyelni. Az innen vett kenetek festése után
könnyen megfigyelhetők a gombafonalak.
Tüdőmycosis
A kórképet a környezetben szaporodó gombák spóráinak a belélegzése után figyelhetjük meg.
A tüdőben granulóma-képződéssel, a légzsákban penészgomba telepek kialakulásával járó
gyulladást lehet megfigyelni.
Candidiasis
Madarakban, az emésztőcsőben, különösen a szájüregben, a nyelőcsőben és a begyben lehet
megfigyelni sárgásfehér, könnyen letörölhető felrakódásokat. Ezek az elváltozások a
nyálkahártyán egyébként is jelen levő, de hajlamosító hatásra túlszaporodó Candida sp.
gombák tevékenysége nyomán alakulhatnak ki.
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Paraziták okozta megbetegedések
Száj-garatüregi trichomonosis
A beteg papagájokban vagy galambokban a szájnyálkahártyán sárgásfehér, fibrines gyulladás
látható. A kórhatározáshoz innen vett friss kaparék natív, azonnali mikroszkópos vizsgálata
során könnyen megtalálhatók a gyorsan mozgó véglények.
Malária
A madarak maláriája esetén a kórbonctani lelet nem kórjelző, mindenképpen a vérkenetek
Giemsa-festés utáni vizsgálata szükséges.
Orsóférgesség
A féregfertőzésben elhullott madarak boncolásakor senyvesség jelei mellett a bél felvágása
után szembetűnő orsóféreg példányok láthatók.
Begy-capillaria fertőzöttség
A betegség senyvesség és vérfogyottság kialakulásával jár. A begyfal a férgek hatására
kialakuló idült gyulladás miatt megvastagszik. Szabad szemmel olykor nehéz észrevenni a
hajszálvékony férgeket, ezért a begyhám kaparékának a mikroszkópos vizsgálatát javasoljuk.
Madártetű atka és óvantagfertőzés
A paraziták éjjel járnak a gazda testére vért szívni. A tetemek boncolásakor senyvességet és
vérfogyottságot lehet látni. A parazitákat a környezet alapos vizsgálatával (fészek, kalitka
stb.) lehet felfedezni.
Irodalom
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Viral diseases
Beak and Feather Disease
Beak and Feather Disease is caused by a virus, which attacks the beaks and feathers of
parrots. There is no cure for this disease, and it spreads through feather dust and body fluids
via inhalation, ingestion, or contact with open wounds. Infected birds may have abnormally
formed feathers and beaks, which get worse with each moult, or may have no symptoms at
all. Affected birds often have additional bacterial or fungal infections as a result of the beak
and feather abnormalities. Birds infected as chicks usually die, while birds infected as adults
may die or become carriers and develop disease later. Beak and feather disease is diagnosed
through blood or damaged feathers. Birds are eventually euthanised due to the severity of the
deformations produced by the disease.
Papillomavirus/Herpesvirus
Papillomas are wart-like growths which are usually found in the mouth and the vent, but can
also affect the face and internal organs. They can still be seen from time to time, but are less
common now that many birds are captive bred instead of wild caught. Both Herpesvirus and
Papillomavirus have been implicated as the cause of this disease, which is lifelong, and can
have varying effects on the bird. In some birds the growths become large enough to block the
normal function of the mouth or vent, and require surgical trimming. In some cases,
papillomas can lead to cancers of the liver and pancreas, and eventually death.
PDD (Proventricular Dilatation Disorder)
Bornavirus, which causes PDD, was only very recently identified. The disease is latent,
meaning that the virus may be present for many years before signs of disease develop. The
virus attacks nerves, especially those of the digestive system, so signs vary from vomiting and
passing whole seed in the stools, to wobbling or seizures. There is currently no cure for PDD,
so it is eventually fatal, but some medications may help improve quality and length of life.
Polyoma
Polyomavirus is very contagious and is most commonly a problem in breeding colonies,
especially in budgies. Signs of this disease may include abnormal feathers, bruising, distended
abdomen or sudden death. It is spread via feather dust and body fluids which are aerosolized,
thus it is very difficult to decontaminate the environment. There is no treatment, but a vaccine
is available for prevention. This vaccine is usually recommended in chicks, breeder birds, or
those frequently exposed to other birds from outside the home (e.g. at bird fairs).
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Bacterial diseases
Psittacosis
This disease is caused by the bacterium Chlamydophila psittaci, which is contagious to
people. It can cause respiratory disease and liver disease, so sick birds may have a variety of
signs of illness ranging from sneezing, runny nose, eye discharge, and conjunctivitis, to
diarrhea, yellow urates, vomiting, and lethargy. However, birds can be carriers of the disease
and never show clinical signs. Psittacosis is spread through contact with body fluids from
infected animals or people, but it is usually not fatal and is curable with antibiotics.
Gram negative bacteria
Birds should normally have mostly (90-100%) gram positive bacteria, while cats, dogs,
reptiles and people can normally have many gram negative bacteria. If gram negative bacteria
are detected in the nasal sinus, crop smear or fecal smear the use of appropriate antibiotics
and/or pro-biotics can be relevant.

Fungal diseases
Yeast
Yeast infections in birds most commonly affect the digestive system and may overgrow due
to a variety of conditions. Baby birds often get yeast infections of the crop or stool because
they are fed warm, soft foods, which are a perfect environment for yeast growth. Adult birds
that dunk their food in water or have a diet high in sugar may also get yeast infections. Birds,
who have yeast infections, may or may not show signs of infections, such as vomiting,
scratching the beak, or diarrhea. These infections are usually easily treated with anti-fungal
medications.
Aspergillosis
Normal healthy birds are not usually prone to aspergillosis, however individuals with
weakened immune systems, such as those with nutritional deficiencies are more susceptible.
Aspergillosis is caused by the fungus Aspergillus sp. which is naturally found in the
environment. Aspergillus sp. growing on rotten fruits and vegetables, stale bread or as a
component of mildew. It is so common in the environment that it is impossible to completely
eradicate. However, prompt removal of any uneaten soft, moist food and routine cleaning of
the cage reduces the risk of the disease.
Aspergillosis most commonly causes respiratory disease, and is often not noticed until
the bird is very ill. Common signs include sneezing, nasal discharge, general weakness,
inability to tolerate exercise or handling, open mouth breathing, and increased breathing
effort. Severely affected birds often need to be hospitalized. Blood tests can be done to
confirm whether a bird has aspergillosis, but diagnosis is often difficult and may require
endoscopy. Treatment is usually with liquid medications and nebulizations (aerosol
medication) for several months. Some birds recover from aspergillosis, but many do not.
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Parasites
Giardia and other protozoa
Protozoa are microscopic parasites, which can cause diarrhea, malodorous stools, featherpicking, or even no signs at all. They usually spread by oral contact with infected feces. In
birds, flagellated protozoans can be very difficult to clear completely, and may go away for
some time, then return in times of stress. Although this can be a frustrating infection, it is still
important to treat it.
Mites
The most commonly diagnosed mites in birds are the “Scaly Leg Mites” or Knemidocoptes
sp., which are most often found in budgies and canaries. These mites burrow into and around
the beak and under the skin on legs, causing a spongy, scaly appearance. Canaries may also
have tracheal mites, Sternostoma tracheacolum, which can cause respiratory disease.
Treatment for both types of mites consists of a series of injections which kill the parasites.
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HERD MANAGEMENT OF NON-DOMESTIC UNGULATES
Exotic ungulate species have been part of many zoos and private collections for centuries. They are usually kept in bigger
groups, instead of a small number of individuals. Approach to the health management of these animals changes significantly
as the size of the group increases. Herd management has its own rules, that are well known to veterinarians working with
domestic animals, although applying the same principles as in non-domestic species can sometimes be problematic. The
presentation details the various management options and challenges associated with the large herds of non-domestic
species.

Egzotikus kérődzők népszerű állatai számos hazai és nemzetközi állatkertnek, vadasparknak,
illetve nagyobb magángyűjteményeknek. Az állatok természetes életmódjából adódóan
legtöbbször nagyobb csapatokban kerülnek bemutatásra, ami kihívásokat állít az egyes állatok
kezeléséhez szokott állatorvos elé. Az állatok számának növekedésével arányosan a
haszonállatok esetében jól ismert állománykezelés alapelveinek használata válik szükségessé.
A főbb irányelvek teljes mértékben megyegyeznek a két csoport esetén, azonban az állatok
természetéből adódóan a gyakorlatban sokszor jelentős módosítások célszerűek.
Legnagyobb kihívást általában az állatok természete okozza, ami sokszor a
legalapvetőbb beavatkozások elvégzését is igencsak megnehezíti (vérvétel, oltás,
szűrővizsgálatok), és sokszor alapos tervezést és előkészületet igényel. Nem elhanyagolható
szempont az adott faj természetvédelmi értéke és létszáma a gyűjteményben. Gyakran tartott
fajok esetén az egyedi kezelés háttérbe szorulása jóval kevesebb kompromisszumot igényel,
míg egy veszélyeztett faj ellátása során minden egyes döntéshez alapos mérlegelés szükséges.
Az egzotikus kérődzők különös figyelmet érdemelnek a bejelentési kötelezettség alá
tartozó betegségek és azok diagnosztikája szempontjából. Míg a háziasított haszonállatok
során viszonylag bevált és elfogadott módszerek, jogszabályok állnak rendelkezésre,
ugyanezen módszerek alkalmazása egzotikus kérődzők esetén sokszor problémás lehet. A
különféle tesztek megbízhatósága, illetve azok korlátai jól ismertek minden állatkerti
szakember előtt. Ezek kis létszámú állomány esetén is gyakran jelentenek kihívást, nagy
létszámú csapat esetén viszont gyakorlati körülmények között sokszor leküzdhetetlen
akadályokat képeznek.
Az előadás során a már említett nehézségek mellett további speciális kihívások kerülnek
ismertertésre, kitérve a lehetséges megoldások részleteire.
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The Israeli Wildlife Hospital (IWH, www.wildlife-hospital.org.il) started its activity in 2006
at the Safari, Ramat-Gan, as a cooperative enterprise between the Zoological Centre Tel AvivRamat Gan (Safari) and the government's Israel Nature and Parks Authority (NPA).
The Hospital operates under a non-profit public organization "The Israeli Wildlife
Rehabilitation Center", the Israeli Nature and Parks Protection Authority (INPA) and the
Zoological Center Tel-Aviv Ramat-Gan (SAFARI). The Israeli Wildlife Hospital (IWH) is
the only wildlife hospital of its kind in Israel capable of treating all terrestrial vertebrates
(mammals, birds, reptiles and amphibians). Diagnosed injury causes are most often due to
human activities.
The IWH has 4 main goals:
1. Providing veterinary care, rehabilitation and release of wildlife back to nature;
2. Monitoring health hazards in nature (electrocutions, poisonings, diseases etc.);
3. Research;
4. Education; IWH believes in community education in order to promote public
awareness of the importance of wildlife.
Since its foundation the IWH has treated 27.000 animals among them 20.472 wild birds.
The IWH treats over 4.000 animals per year which are injured in the wild and belong to
about 300 different species, amongst them many species are in the „Endangered” IUCN status
locally and worldwide. Wild animals are brought to the Hospital by INPA rangers and
civilians.
As Israel is located on a central migration route, about one billion birds migrate over
Israel during the autumn, from Europe and Asia towards Africa and back again in the spring.
Unfortunately, in the last decades we have witnessed the disappearance of many of the
Israeli wild species; mammals, birds, reptiles and amphibians. The many hazards that put
wildlife in danger are caused by human activity, and we aspire to diminish these damages.
Processes such as urbanization, reduction of living habitat and road building, hunting,
poisoning, electrocution, road traffic accidents and more threaten to extinct the wildlife that
has shared our world dating back to biblical times.
We strive to give wild animals the best veterinary care and rehabilitation possible, and
to help prevent the extinction of wildlife in Israel and worldwide.
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In 2009 an international team of experts launched the Frozen Dumbo Project to help prevent
the decline of genetic diversity in captive African elephant (Loxodonta africana) populations.
Semen samples from wild African elephant bulls were collected and frozen in 2009 and 2010
in the Republic of South Africa (RSA). In 2010 the two batches of samples were imported
from RSA into France. Since then, two births and one pregnancy have been achieved in
Europe with imported frozen, thawed semen. Challenges for African elephant semen to be
imported were firstly, that the suit of health requirements refers to domestic animal species or
species that are under some form of physical control, and secondly that there are no speciesspecific validated laboratory tests for some of the diseases. Furthermore, sensitivity of
elephants to most contagious disease is still unknown. Due to the lack of a proper health risk
assessment for wild African elephant semen, the French authorities issued a custom set of
health requirements based on current health certificate requirements for bovine semen. This
project illustrates the difficulties encountered when moving biomaterials from wildlife species
across borders. Semen collection and freezing has been described for a wide range of exotic
ungulate species. However, semen or seminal plasma is an important vehicle in the
transmission of pathogenic diseases. Close taxonomic relationship with domestic species
increase the risk of disease transmission, whereas the main concern of regulatory agencies is
to protect the cattle industry. This is the main reason why numbers of non-domestic species
across continent has been so low over the past few decades (Figure 1). Biosafety is therefore
of paramount importance when moving semen across borders.
Importing semen from the wild to infuse new genes in the captive breeding program is a
promising concept. Semen collected from one individual could be used on several donors
across Europe without going through the difficulties to organize animal transfers and manage
introduction of a new animal into a group. From a political and public relation standpoint,
importing semen preserves natural resources from the exporting country. Zoo veterinarians
can help identify breeding programs, which could benefit from semen import. They are also at
a crossroad between in situ and ex situ research and conservation programs and therefore able
to identify reliable partners in exporting country.
Regulatory agencies should be approached very early in the semen import planning
process. Zoo veterinarians are in a position to explain the specificity of an AI program in nondomestic species, especially the small numbers of potential donors and receivers and the high
level of veterinary care and health monitoring in zoological institutions. On the down side,
endangered species which could benefit the most of semen import projects are frequently
ranging in countries without access to developed veterinary infrastructure and lab
competence. Zoo practitioners should therefore be familiar with the procedure of health risk
assessment. Health risk assessment of semen import would allow the health authorities to
design a set of health requirements to import semen. Since the involved parties cannot be part
of the health risk assessment, health authorities should be oriented toward experienced and
open-minded specialists to perform this task such as representative of International Embryo
Transfer Society (IETS). The Health and Scientific Advisory Committee (HASAC) of the
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International Embryo Transfer Society (IETS) is an advisory committee comprised of
specialists in reproductive biotechnologies, animal health and food safety. It responds to the
IETS members both at national and international levels. The committee submits
recommendations based on current scientific knowledge to the IETS Board of Governors to
further provide guidance and advice to international agencies, e.g. the OIE and United
Nations.

Figure 1. Combined numbers of non-domestic bovids, suids, cervids, caprids and ovids imported into
US zoos over the last 50 years (information generously provided by the San Diego Zoo). Source: IETS
Newsletter, September 2011.

When it comes to semen import, the first step is the most important. Once you lay down the
path for the first import, health authorities become familiar with the process, which facilitates
import of additional batch of semen.
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What are Emerging Pathogens and Emerging Infectious Diseases (EIDs)?
Emerging and re-emerging pathogens and related diseases present an enormous challenge to
human and veterinary medicine. An emerging pathogen can be defined as an infectious/parasitic
agent whose incidence is increasing following its first introduction into a new host population; a
re-emerging pathogen is one whose incidence is increasing in an existing host population as a
result of long-term changes in its underlying epidemiology. These designations are intended to
differentiate the temporary, local increases in incidence that characterizes the epidemiology of
many infectious/parasitic diseases, from the durable, global trends that constitute ‘true’
emergence. Emergence is most commonly associated with ecological change, and specific risk
factors are related to the type of pathogen, route of transmission and host range. The biological
determinants of host range remain poorly understood, but most pathogens can infect multiple
hosts, and 75% of emerging human pathogens are zoonotic (Woolhouse & Dye, 2001;
Woolhouse, 2006).

What drives EIDs, what are their consequences and why pathogen pollution is important in
the whole picture?
It is remarkable that similar fundamental factors are the sources of disease emergence in both
human and wildlife populations. These are predominantly ecological and almost entirely the
product of human environmental change. The implications of wildlife Emerging Infectious
Diseases (EID) is dual: emerging wildlife diseases cause direct and indirect loss of biodiversity
and enhance the threat of zoonotic disease emergence. Since human environmental changes are
mostly accountable for their emergence, the threats wildlife EIDs pose to biodiversity and human
health represent yet another consequence of anthropogenic influence on ecosystems (Daszak et
al., 2000, 2001).
Anthropogenic change can be considered the key factor that causes the emergence of
parasitic diseases. Global warming, human population growth, deforestation, globalization,
wildlife trade, pollution of oceans and freshwater bulks may have an impact on the prevalence and
distribution of these and other transmissible diseases. The dynamics of disease emergence from
wildlife are multifaceted, involving a selection of anthropogenic factors and a diverse
accumulation of known and unknown pathogens, including micro and macroparasites.
Anthropogenic factors bring human and domestic animal populations into increasing contact with
wild animals, potentially infecting wildlife with new agents that cause high mortality, decline and
even local extinctions. In some cases, wildlife will survive infection and will become reservoirs.
As human populations continue to rise and globalization is pending, with increased travel and
trade, these forces induced by humans on wildlife habitat and populations will also increase.
(Aguirre et al., 2002; Cunningham et al., 2003; Aguirre, 2010).
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The transmission of infectious/parasitic agents from reservoir animal populations (often
domesticated species) to sympatric wildlife, termed spill-over, reinforces the emergence of a
range of wildlife EIDs. Spill-over is a particular threat to endangered species, because the
presence of infected reservoir hosts can decrease the pathogen’s threshold density and lead to
extinction of some local, native, isolated and endangered population extinction. Spill-over
epidemic outbreaks represent a serious menace both to wildlife and, via reverse spill-over (“spillback”), to sympatric populations of vulnerable domesticated animals. The final result can be
predicted as a continued spill-over of new pathogens in wildlife, domestic animal and ultimately
to human populations, especially if zoonotic agents are involved (Daszak et al., 2000; Aguirre,
2010).
One of the most important drivers of emergence/re-emergence of agents and diseases is the
so called “pathogen pollution”, meaning the introduction of a pathogenic (or potentially
pathogenic) parasite to a new (or naïve) host species or population. There are many ways that
pathogen pollution can occur, but in each case anthropogenic change results in a parasite crossing
an evolutionary boundary such as geographic or ecological separation (Cunningham et al., 2003).
The role of emerging parasitic diseases on global health cannot be miscalculated within the
context of conservation medicine. Eukaryotic parasites are among the most significant agents of
emerging diseases of wildlife and domestic animals and being a part of biological diversity, when
pathogenic species are involved, may be a serious threat to conservation of their natural hosts or
that of new species of hosts (Cunningham et al., 2003; Aguirre, 2010).
Several parasitic diseases have been recorded recently as emerging/re-emerging in wild
birds and mammals, and to illustrate this status quo, some examples in both groups of vertebrates
will be depicted in the following chapters.

Emerging parasitic diseases in wild birds
A report published in 2004 concerning transmissible diseases affecting animals in zoos and
aquariums showed that 25% of these can be identified as likely to be affected by climate change.
Avian malaria originating from Plasmodium spp. has seen new contours in the last two decades,
mostly due to climate changes. The species classically associated with avian malaria are those
originating from domestic chicken. However, one of the first unusual cases of bird malaria
occurred in the early decades of the 20th century when several species of penguins were
diagnosed in zoos with malaria by species commonly associated with chickens (Barbosa, 2009;
Grilo, 2014).
Avian malaria represents nowadays the most important cause of mortality in zoological
collections with penguin colonies exhibited outdoor, and as an example, the first cases in Portugal
were diagnosed in the beginning of XXI century at the Lisbon Zoo (Alves, 2002). This situation
can easily happen due to their proximity to an aquatic environment, suitable for mosquito larval
development. Knowledge of its prevalence in zoos and the control measures applied (diagnostic,
treatment and prophylaxis) allow other zoos to increase the protection of their colonies. But
climate changes and human activity may be also affecting the impact of this disease over certain
wild and endangered penguin populations, since climate changes are known to increase malarial
infection in wild birds. However, a recent study found that 45% zoos do not have routine control
programs for malaria in their penguin colonies and they don’t perform regular vector control
(Grilo et al., 2016, 2016a).
On the other hand, several species of Plasmodium sp. are dispersing throughout the South
American continent in species of tropical birds, some with threatened conservation status. The
most serious examples are the recent introduction of these parasites into island ecosystems such as
those of the Hawaiian or Galapagos islands, threatening species of birds already endangered by
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their isolation, as is the case of the famous Darwin finches in the Galapagos islands (Marzal et al.,
2014; Moens & Pérez-Tris, 2016).
Another interesting case with repercussions in populations of different species is the
protozoa of the genus Trichomonas, especially the species Trichomonas gallinae. This protozoan,
originally associated with Galliformes (e.g. chickens) and Columbiformes (pigeons and doves),
was considered a protozoan with well-known pathogenic consequences in these hosts, such as
necrotic nodules, dysphagia, weight loss and death, often by inability to feed. However, avian
trichomonosis took a different proportion when it came to affect birds of prey in several European
countries, including Portugal, especially those with more ornithophagous feeding (such as the
Bonelli's Eagle, Aquila fasciata in Portugal or the Goshawk, Accipiter gentilis, in Germany).
Ingesting prey with trichomonosis, led to its high prevalence, especially in adults and offspring,
with higher mortality in younger animals. The last chapter related to outbreaks of this disease
occurred in Great Britain about 10 years ago, when an outbreak occurred with thousands of deaths
involving wild songbirds such as Green Finches and even the Common Sparrow. This disease has
been shown to adapt to new hosts and therefore new cases in other species and outbreaks may
potentially occur in the near future (Hoefle et al., 2000; Krone et al., 2005; Lawson et al., 2006,
2011, 2012; Robinson et al., 2010).

Emerging parasitic diseases in wild mammals
Also concerning the effect of climate and anthropogenic changes on emerging parasites, several
agents can be considered in wild mammals, namely some that are more easily found in wild
carnivores (red foxes, the most widespread wild carnivore in Europe, but also in wolves, jackals,
racoon and racoon dogs) and sometimes in omnivores (like wild boars, the most abundant
ungulate), both in the wild and sometimes at zoo level.
Most of these diseases and related parasites are vector borne, whether by arthropods like
ticks (e.g. Babesia spp., in several carnivores and Cytauxzoon, mainly in felids, Anaplasma,
Ehrlichia, Hepatozoon and Rickettsia, in several hosts), mosquitoes (e.g. Dirofilaria immitis, D.
repens, in both wild canids and felids), sand flies (Leishmania infantum, L. tropica and L.
donovani), fruit flies (Thelazia callipaeda) or mollusks (like Schistosomatidae or Angiostrongylus
spp.). But also the reports of several well know protozoa with indirect and direct cycles have
increased, like Toxoplasma gondii, Giardia spp. and Cryptosporidium spp. (Otranto et al., 2015,
2015a).
As examples, cardiopulmonary dirofilariosis is considered an emerging disease in some
European areas, mainly in dogs, cats, some wild carnivores and even as a zoonosis. Its status in
pinniped collections follows the endemic trend of the domestic counterpart, like it happened in a
recent focus found in southern Portugal (Algarve). This southern region is hyperendemic for dog
heartworm, so this is one major factor for seal and sea lion infections regarding D. immitis, a
health threatening worm in this kind of pinniped collections (Otranto et al., 2015; Marcelino,
2015; Marcelino et al., 2016, 2016a).
But also regarding snail-borne diseases, A. vasorum and other metastrongylids like
Angiostrongylus spp. and Crenosoma sp. have been detected often in the last decade in red foxes,
wolves in the wild and lately in red panda (Ailurus fulgens) populations in zoos all over Europe.
These parasites are highly pathogenic and may threaten isolated populations like red panda
colonies if regular diagnosis is not performed. Its distribution is closely associated with foxes (its
natural host) and dogs, being it’s therapeutic not exempt of risks. Besides, its distribution is
mostly associated with climate change and human impact on ecosystems, which may also explain
its wider distribution in Europe, also with a case reported in this host in Portugal (Bertelsen et al.,
2010; Silva et al., 2010; Otranto et al., 2015).
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Zoonotic parasites can be not only pathogenic for wild mammals and humans, but can also
be potentially transmitted to most animals in open wild areas and/or zoological collections nearby.
Some of these parasites may impair animal body condition, aspect and welfare to such an extent
that it can (and will) jeopardize the public reputation of a zoo, a fauna park or a natural park, not
mentioning the risk for human population visiting or living in such infected places. A disease
which covers all these characteristics is sarcoptic mange, caused by Sarcoptes scabiei. It is well
known in domestic animals (e.g. in pets and ruminants), widespread in the wild, namely in foxes,
wolves, lynxes, bears and other wild carnivores and ungulates, but also found at zoo level. In this
last case, a particularly prone population is constituted by South American camelids, namely
llamas and alpacas. And of course, due to its highly contagious character, caretakers, veterinarians
and even public are at risk when in contact with the infected animals, both at zoological
collections or in the wild (Rabinowitz & Gordon, 2004; Taylor, 2016).
Still thinking on parasites important in Public Health and being more diagnosed in Europe,
particularly belonging to the Helminths group, taeniids like the Echinococcus granulosus
comples, E. multilocularis and Taenia spp. are considered to be emerging, and particularly E.
multilocularis is a small tapeworm of carnivore definitive hosts (namely red fox), whose cycle
includes a range of rodent intermediate hosts (showing the metacestode stage) and depends on a
predator-prey relationship. It has been dispersing from its natural focus in central Europe
(Switzerland, France, Germany) into other central Europe countries (like Hungary), but eastward
(in Poland) and southward direction (in the Balkans). Its main wild definitive host is the red fox,
Vulpes vulpes, being a troublesome situation, since this carnivore has great mobility, adapts to any
kind of feeding and prey, being the great example for an opportunistic omnivore, is invading most
of the main towns and villages all over Europe, and is in close contact with domestic animals,
rodents and humans. Besides, it’s consequences on human health had already been revised in the
beginning of the last decade, but that did not stop the increasing trend of diagnosed cases
regarding Human Alveolar Echinococcosis, one of the most serious zoonosis infecting human
population (Sréter et al., 2003; Eckert & Deplazes, 2004; Otranto et al. 2015; Lalošević et al.,
2016; Karamon et al., 2016).
Regarding nematodes, roundworms like Toxocara canis, Toxocara cati and Baylisascaris
and Trichinella spp. are parasites of increasing concern, due to their high prevalence in most wild
carnivores and in new ones like raccoons and raccoon dogs, all of them frequent all over Europe,
having also public health concerns. Trichinella spp. is still a major threat, not only due to the
diversity of hosts involved (canids, omnivores, birds), but also due to the risk of being inserted in
local food chains using wild ungulates (especially wild boars) or other hosts that can be the
infection sources to humans (Guerra et al., 2012; Bauer, 2013; Otranto et al., 2015).

Conclusions and future perspectives
One of the costs of human control of the Earth’s ecosystem is growing global biogeographical
uniformity caused by the extensive introduction of non-native fauna into new areas. This
anthropogenic form of incursion or “biological pollution”, has caused loss of biodiversity at
global level, particularly on oceanic islands. Similar loss of biodiversity occurs when disease is
introduced into other isolated or naive populations (Daszak et al., 2000).
As a conclusion, wildlife may play a substantial role in the epidemiology of new and
emerging diseases that pose a severe risk to animal welfare, human health, wildlife conservation
and economic productivity (Böhm et al., 2005).
All the efforts put in prevalence studies in nearby captive and free-ranging birds and
mammals, may assist in identifying which species of parasites are more prone to induce
pathogenic situations in endangered host species or that may serve as reservoirs for both domestic
and wild ones. Therefore, these diseases may gain a positive input from a better diagnostic and
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therapeutic approach, improving animal health and welfare at zoo level and in wild ecosystems.
Surveillance, monitoring, precocious diagnosis and control, are the key concepts for these
emerging parasitic diseases.
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MEGHÖKKENTŐ MESÉK – EGY TOXIKOLÓGUS TÖRTÉNETEI
Zacher Gábor
Honvéd Kórház, Sürgősségi Osztály
drzacherg@t-online.hu

ASTOUNDING ANECDOTES - THE STORIES OF A TOXICOLOGIST
This talk will be about Robin Hood, obese cats, a sip of Coke, Voldemort’s wand, a little spider and of course the possibly
horrifying stories behind them – truly, only life can be such a scholar.

Lesz szó Robin Hoodról, a kövér macskákról, egy korty kóláról, Voldemort varázspálcájáról,
egy kis pókról, és persze a hozzájuk tartozó történetekről, melyek lehet, hogy rémségesek, de
ilyet csak az élet tud írni.
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VESZÉLYES HALAK – HALPARAZITÁK OKOZTA ZOONÓZISOK
Baska Ferenc
ÁOTE, Patológiai Tanszék
baska.ferenc@univet.hu

DANGERS IN THE AQUARISTICS – ZOONOSES
In this presentation various dangers from the water environment (garden ponds, aquaria) will be discussed. Physical
(injuries, electric shock), chemical (intoxications) and biological causatives (bacteria and parasites caused infections –
zoonoses) will be presented.

Az akvarisztikából származó emberi megbetegedések tárgyalása előtt szót kell ejteni az
akvarisztikában rejlő egyéb veszélyekről. A kerti tavak jelenthetnek veszélyt a
kisgyermekekre, akik becsúszva a fóliával kibélelt mélyebb tavakba nem tudnak kimenekülni,
így – főleg nyugati országokban, ahol a kerti dísztavak kultúrája elterjedt – többször végzetes
balesetekre vezetett az alaposan el nem kerített dísztó. A dísztavakban való fürdés vagy a
védőruha nélkül végzett tótakarítás a csigákból kirajzó cerkáriák okozta dermatitis
(Swimmer's itch) miatt kockázatos. Ugyancsak fontos, hogy a tavak díszhalaiból véletlenül se
fogyasszunk, mert azok előélete tisztázatlan: ki tudja, nem kezelték-e a tenyésztés helyén,
vagy a vásárlás előtt malachitzöld tartalmú szerekkel.
Az akváriumok is jelenthetnek technikai veszélyt, hiszen a számtalan elektromos eszköz
(világítás, fűtők, elektromotoros belső szűrők) meghibásodás esetén nemcsak a halakra
jelentenek veszélyt, hanem az akvaristára is. Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a gyakran
alkalmazott, de indokolatlan ózonkezelés az ózon túladagolása, majd a lakás levegőjébe
folyamatosan kijutva okozhat irritációt a légutakban. Ha frissen vásárolt csigák is kerülnek az
akváriumba, szintén számolni kell a cerkária dermatitis, de a humán vérmételykór
(schistosomosis) veszélyével is!
Akváriumi halaink (tengeri és édesvízi) közül számos faj okozhat sérülést az
akvaristáknak, de a sérüléseken túl a szúrással bejuttatott mérgeik is különféle
kellemetlenségeket okozhatnak.
A halakat megbetegítő vírusok nem okoznak megbetegedést emberben, míg a
baktériumok közül számos, a halakban, illetve a vízi élettérben előforduló mikroba okozhat
fertőzést vagy megbetegedést emberben. A halak „saját” baktériumai közül a Mycobacterium
genusba tartozó, halgümőkórt okozó fajok jelenthetnek közvetlen veszélyt a halakkal
dolgozókra, akik általában a kezük bőrén kialakuló granulomatózisban betegednek meg. A
betegség kialakulásában a lehűlt, esetlegesen sérült kézbőr, valamint a szervezet meggyengült
ellenálló képessége játszhat szerepet. Halakban olyan 37°C-on is növekedő Streptococcus
fajok okozhatnak szeptikémiát, amelyek bőrsérüléseken át az ember szervezetébe is
behatolhatnak, lokális gyulladásos folyamatokat kialakítva a sérüléshez közeli szövetekben,
illetve a nyirokrendszerben.
A vízi környezetből számos, a hagyományos tógazdasági technológia során a tó vizébe
kerülő baktérium okozhat megbetegedést a halakkal foglalkozó embereknél, valamint a
halakat konyhatechnikailag előkészítő személyzetnél. A sertéstrágyával beoltott tóban nem
ritka az Erysipelothrix rhusiopathiae és a Salmonella spp. fajok előfordulása, amely
baktériumok tartósan megtelepedhetnek a halakat fedő nyálkarétegben, ahonnan könnyen az
ember bőrének sérüléseibe vagy az előkészített táplálékába juthatnak. Nem kizárt a
toxintermelő Clostridium botulinum kártétele sem, mivel az anaerob környezetben rothadó
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haltakarmányon elszaporodó clostridiumok toxinjaikat a táplálékláncba juttathatják, így az
ember is lehet közvetve veszélyeztetettje a botulizmusnak. Az etetésre használt élő plankton
(vízibolha) is tartalmazhat Leptospira csírákat is, amelyek szintén bekerülhetnek az ember
szervezetébe, abban leptospirosist okozva.
A paraziták köréből számos halélősködő faj lehet ártalmas az emberre. A laposférgek
közül a vízi környezetben előforduló madarak és emlősök mételyeinek (Trematoda:
Opistorchis, Heterophyes, Metagonimus, Cryptocotyle, Posthodiplostomum stb.) metacerkária
fejlődési alakjai bekerülve a tápcsatornába befurakodhatnak a gyomor és/vagy a bél falába,
ahol hosszabb-rövidebb vándorlást (larva migrans) követően elhalnak, majd elmeszesednek.
A kialakuló tünetek a behatolás helyétől, az invázió intenzitásától és az ember ellenálló
képességétől függően széles variációkat mutatnak. A mételylárvák közül egyes fajok
(Opistorchis, Heterophyes, Metagonimus) ki is fejlődhetnek emberben, mint végleges
gazdában. A galandférgek közül az ember széles galandférge a Diphyllobothrium latum
okozta fertőzöttség származhat köztigazda hal elfogyasztásából, de a bántalom megelőzhető a
hal főzésével, sütésével. A fonálférgek közül a természetben széles körben elterjedt
Ascaridata és hasonló élősködők (Anisakis, Phocanema, Contracaecum, Eustrongylides)
lárvái fordulhatnak elő a halban, mint második köztigazdában. A nyers hal elfogyasztásával
az ember is súlyos gasztrointesztinális tünetek között betegszik meg. Évente több száz ember
kerül kórházba az élő lárvákkal fertőzött sushi fogyasztása miatt.
Nem csak élő kórokozók juthatnak az ember szervezetébe halak elfogyasztásával,
hanem különböző toxinok is, amelyek vagy természetes alkotói a hal testszöveteinek, ilyen pl.
a Dunában közönséges márna ikrája, ami nyersen és főzve is erősen mérgező, valamint a kék
algák, dinoflagelláták exotoxinjai is, amiket a halak táplálkozásuk révén vesznek fel, és
halmoznak fel izomzatukban.
Meg kell említeni az emberre leselkedő veszélyek között a halgyógyászatban és a
technológiában alkalmazott halgyógyszerek és különböző kemikáliák okozta szubtoxikus,
vagy toxikus hatást. Az évtizedekig egysejtűek ellen használt malachitzöld-oxalátról kiderült,
hogy extrém hosszú ideig perzisztál a halak izomzatában, ezért és a köztudottan erős
kancerogén hatása miatt napjainkra kitiltották az áruhal kezelésére használt „gyógyszerek”
közül. Csak díszhalaknál és ikrafertőtlenítésre használható. A széles körben és sajnos amatőr
akvaristák által is használt antibiotikumok és kemoterápiás szerek (oxolinsav, nalidixsav,
nifurpirinol, nitrofurantoin) szintén bekerülhetnek az ember táplálékába, de nem mellékes az
elterjedt helytelen kezelési módok miatt kialakuló rezisztencia problémája sem.
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ELŐRETÖRŐ ZOONÓZISOK
Jelenik Zsuzsanna
Országos Epidemiológiai Központ
jelenik.zsuzsanna@oek.antsz.hu

EMERGING ZOONOTIC DISEASES
Some of the emerging infection such as Ebola, yellow fever, Corona virus infections, Bird Flu (H7N9) will be discussed in this
lecture. All are the warning sign for consequence of aggressive invasion of the human being into nature. In the last decade,
new, serious or invasive diseases are spreading rapidly with a high morbidity and mortality rate.

Az elmúlt évtizedben incidenciájában, kiterjedésében vagy újdonsága miatt előretörőnek
nevezhető zoonózisok közül az Ebola vírus betegség, a sárgaláz fertőzés, a Corona-vírusok
okozta SARS és Kelet-Mediterrán respiratorikus szindróma mellett a humán megbetegedést
és magas halálozást okozó H7N9 madárinfluenzáról lesz szó. Mindegyik esetben a természet
és az ember addigi kiegyensúlyozott kapcsolatának megromlása áll. Erdőirtások, a bányák
túlzott kitermelése, az ipari szintű, ellenőrizhetetlen baromfi tartása kezdeti anyagi előnyei,
rövidebb-hosszabb idő múlva az ember ellen fordul, súlyos áldozatokat, visszafordíthatatlan
károkat okozva. A XXI. század közlekedési, szállítási lehetőségei pár órányi távolságra
zsugorítja Földünk egyik féltekéjét a másiktól, akadály nélkül söpörhetnek végig olyan
világjárványok, melyek kórokaiban jelentős helyet kapnak a zoonózisok.
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MAJMOK ÉS EMBEREK – A ZOONÓZIS MAGASISKOLÁJA
Andréka György
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft., Győr
zoogyor@zoogyor.com

MONKEYS AND HUMANS – ZOONOSES HIGH SCHOOL
This talk will be about the term of zoonosis. Mostly occuring from monkeys to humans, but disease can be transmitted from
humans to monkeys. The quarantine routine will also be discussed, screening of monkeys, regular prevention and screening
and information of the staff.

Zoonózisnak olyan fertőző betegségeket nevezünk, amelyek állatról emberre (illetve emberről
állatra) közvetlenül vagy közvetett módon, természetes úton képesek átterjedni.
A fertőzések igen változatosak lehetnek, a kórokozók szerint (vírus, baktérium, gomba,
egysejtű, féreg), illetve a terjedés módja szerint (szájon át, bőrön át, belégzés útján).
A majmokról emberre, emberről majmokra terjedő betegségek közül előadásomban egy
villámgyors áttekintést nyújtok a Herpes B vírus, Paramyxovírus – rubeola, hepatitis B,
veszettség, tuberculosis, salmonellosis, shigellosis, amőbiázis, giardiasis, férgek témakörében.
Az állatkertbe beérkező majmok karanténozása alatt elvégzendő vizsgálatok, a
gyűjteményben bemutatott majom csapatok rendszeres szűrővizsgálata a dolgozók védelmét
biztosítja. Az állatkerti dolgozók felvilágosítása és a szűrővizsgálatok lehetőségének
biztosítása a majmokkal közvetlenül dolgozó ápolók részére, valamint a megelőzést elősegítő
rendszabályok időnkénti felfrissítése pedig a majmok zoonózisok elleni védelmét szolgálja.
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VESZTEGZÁR AZ ÁLLATKERTBEN
Rácz Gabi
Fővárosi Állat- és Növénykert, Kommunikációs Osztály
racz@zoobudapest.com

QUARANTINE IN THE ZOO
In this presentation the issue management of zoo’s quarantine situation and a brand new tool for its crisis communication
included the required strategic role of zoos will be presented.

Egy állatkert látogatók nélkül elképzelhetetlen: a jegybevétel nélkülözhetetlen a
fenntartáshoz. Mivel a bemutatott élőlények így is, úgy is folyamatos ellátást igényelnek,
ezért az állatkertek többsége az optimális bevétel érdekében az év minden napján nyitva tart.
Előfordulhat azonban, hogy mégis szükségszerűvé válik egy állatkert területének részleges
vagy teljes lezárása. Ez az egyik legnagyobb krízishelyzet, amit egy állatkert átélhet.

Az állatkerti vesztegzár két alapesete
Vesztegzár elrendelését leginkább egészségügyi válsághelyzet indokolhatja. Ebből is kétféle
alapesetet különböztethetünk meg:
 ha a látogatói forgalom jelenthet veszélyt az állatállomány egészségére, illetve
 ha az állatállományban előforduló betegség jelenthet veszélyt a látogatókra.
Ezt a két esetet megvizsgálva jelentős különbségeket fedezhetünk fel a kapcsolódó
intézkedések és kommunikációs folyamatok tekintetében.
A közelmúltban zajlott madárinfluenza járvány miatt bizonyos állatkerteket, így például
a Kassai Állatkertet is le kellett zárni. A látogatói forgalom korlátozásával igyekeztek
csökkenteni a járvány behurcolásának, terjedésének lehetőségét. Az általános állategészségügyi hatósági rendelkezések támogató módon segítették az állatkertek válságkezelő
és kríziskommunikációs tevékenységét. Az Állami Állatorvosi és Élelmiszerbiztonsági
Felügyelőség közleményét idéző sajtóhír hitelesen jelezte, hogy a lezárás az állatkerttől
független okból vált szükségessé, az állatkert minden szükséges óvintézkedést megtesz az
állomány egészségének megőrzéséért. Laikusok számára is könnyen érthető üzenet, hogy az
értékes madárállomány egészségét meg kell óvni, ezért szükséges a látogatás korlátozása.
Ráadásul, az állatok iránt pozitív érzelmekkel viseltető látogatók együttérzése szintén segíti az
állatkert kényszerintézkedéseinek elfogadását. Az állatkertek reputációs tőkéje ebben az
esetben nem vagy csak kevéssé sérülhetett.
Ha a krízishelyzet megelőzése, majd kezelése nem megfelelően történik, az ilyen
sajnálatos krízishelyzeteket tovább nehezítheti az állatkertellenes mozgalmak, állatvédők
megmozdulása.
Például a Delhi állatkertben a madárinfluenza kapcsán kiderült, hogy nem megfelelő
mennyiségben áll rendelkezésre elkülönítő hely. Az állatvédők szerint ez jelentősen
hozzájárult a madarak nagyszámú elhullásához.
A másik alapeset, ha egy állatkertet egy állatfaj megbetegedése miatt kell lezárni. Ez
egy jóval bonyolultabb szituáció, hiszen az ember alapvetően önző lény, és ha a látogató
veszélyben érezheti magát, kiszámíthatatlan a reakciója.
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Az amerikai elefánt TBC megbetegedések kapcsán szembesülni kellett a
közvéleménynek és az állatkerti látogatóknak azzal a ténnyel, hogy egy állatkerti látogatás
során bizony veszélybe kerülhet az egészségük is. Az ismeretterjesztés és köznevelés ebben
az esetben kiemelten hangsúlyos szerephez jut (lásd Oregon).
Tény, hogy a fogságban tartott elefántok nem maguktól lesznek betegek. A történelmi
példák igazolják, hogy az elefántok TBC-vel való fertőződésének hátterében leggyakrabban
az emberektől származó baktériumfertőzés áll. Ez az érv azonban könnyen kétélű fegyverré
válhat. Az állatkertellenes mozgalmak kezében erős üzenet lehet, hogy ha az elefánt nem
volna bekényszerítve az emberek közé, a városi állatkertekbe, hanem szabadon élhetne a
természetben, kevésbé volna kitéve ennek a betegségnek (petíciók).

A kríziskommunikáció alapjai
Mindkét kommunikációs kihívás megoldása utólagos tűzoltással mindenképpen kettős és
kétes végkifejlettel járhat: vagy jól sikerül vagy kevésbé jól. Minden ilyen esetre érvényes
ugyanis a kríziskommunikáció egyik alaptézise: „Aki kudarcot vall a felkészülésben,
felkészülhet a kudarcra…” (Benjamin Franklin)
Vagyis, a kríziskommunikációs folyamat nem akkor kezdődik, amikor már
bekövetkezett a baj! Minden cégnek, így egy állatkertnek is előzetesen kell felépíteni a
reputációs tőkéjét (Charles Fombrun), kommunikációs infrastruktúráját. És ezekkel aztán jól
lehet sáfárkodni egy éles helyzet során. Miként egy házat sem a falakkal vagy a tetőnél
kezdünk építeni, hanem körültekintő tervezéssel és alapozással.
A cégek számára a legnagyobb problémát még mindig a probléma azonosítása, a
válsághelyzettel való szembesülés jelenti. A döntéshozók jogos félelme, hogy az (előzetes)
intézkedéseket túlzónak ítéli meg a környezet. A kivárás azonban súlyos károkat okozhat.
Ahogy azt Henry Kissinger megfogalmazta: „An issue ignored, is a crisis invited”.

Állatkert, mint veszélyes üzem
Az állatkertek Magyarországon jogilag a veszélyes üzemi kategóriába tartoznak, és bár ezt
nem szeretjük a látogatók felé hangoztatni, mégis jó, ha legalább mi magunk eszerint élünk.
Különösen azért is, mert bizonyos társadalmi és pszichológiai változások miatt a látogatók
magatartás-változása sem könnyíti meg a helyzetünket. Egyre inkább akarják az állatok
közelségét, hajszolják az azonnali és különleges élményeket (szelfi nemzedék → ’killfie’ mint
új fogalom).
Az állatkertek is az azonnali és különleges élményfogyasztás helyszínei, ha tetszik az
állatkertészeknek, ha nem. És ezt az issue-t bizony kezelni kell.
Mi lehet a megoldás arra, hogy egy egészségügyi vészhelyzet miatt lezárásra
kényszerülő állatkert viszonylag jól jöhessen ki a nehéz helyzetből? Az előzetes
kommunikáció! Sőt! Az a fajta stratégiai irányvonal, amely jelentősen felerősíti az állatkertek
fajmegőrzési és köznevelési szerepét.
A közvéleménynek tudnia kell, hogy egy állatkertnek nem csupán a cuki kölyökállatok
bemutatása a feladata. Hanem az is, hogy a természeti környezettől ma már szinte
hermetikusan elzártan élő embereknek megmutassa az élet teljes folyamatát. Ami születik, az
bizony sajnos előbb-utóbb elpusztul. Kimúlhat akár egy kölyökállat is, de egy idős állatnak
mindenképpen ez a sorsa. Vagy akár egy életerős állat is megbetegedhet, és nem biztos, hogy
meg lehet gyógyítani. Az állatkert nem egy varázslatos mesevilág, ahol mindig csak
születnek, és mindenki boldogan örökké él.
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Szómágia a gyakorlatban
Ahhoz, hogy egy állatkerti egészségügyi vészhelyzet után helyreálljon a rend, a munkatársak
összehangolt munkájára van szükség. Az állatorvosoknak az állatokat, a kommunikációs
csapatnak pedig az élénk közérdeklődést kell kezelni.
A szó bizony veszélyes fegyver. A megfelelő üzenetek célba juttatása legalább olyan
fontos, mint hogy kritikus helyzetben az altatópuska biztos kezekben legyen.
Az eltérő jelentéstartalmú, pozitívabb kontextusban élő szavakkal tematizált közbeszéd
akár sorsfordító hatással bírhat egy-egy kényes szituációban. A kríziskommunikációban ezt a
fogást „szómágiának” nevezik (Bőhm Kornél). Például nem véletlen, hogy a tömegközlekedés
helyett áttértek a közösségi közlekedés fogalomra. Legyünk őszinték, a kódolás-dekódolás
művészetét mi magunk is használjuk mindennapjainkban: apró lakásunkat árulva otthonos
jelzőt írunk a hirdetésbe, ha pedig társat keresünk, akkor a csúnyácska hölgyből mások által
szépnek mondott lesz. Mindez nem hazugság, hanem az igazság szépen megfogalmazott
változata.
Ha egy állategészségügyi vészhelyzet miatt be kell zárni egy állatkertet, a baljóslatú
vesztegzár szót felejtsük el! Jó, jó, de mit mondjunk helyette?

Karantén-kommunikáció, mint új állatkerti kommunikációs fogalom
Az állatkertek életében nagyon fontos szerepet játszik a karantén. Mégsem beszélünk róla.
Európában, de hazánkban különösen gyakori, hogy csak akkor kommunikálunk egy új
állatról, ha az már megtekinthető a kifutóban. Ha már „fogyasztható” a látogató számára.
Miért?
Miért ne alkalmazhatnánk kommunikációs technikaként, hogy elmondjuk, az
állatkertekbe bekerülő új állatok állategészségügyi okból először karanténba kerülnek?
Amerikai sajtóban gyakori hír, hogy X állatkertben új állat került a karanténba. Aztán
bizonyos idő elteltével látható lesz majd a kifutóban is. Vegyük át bátran ezt a megoldást!
Alkalmasint az is előfordul, hogy egyes állatokat el kell különíteni (karantén), mert
megbetegszenek. De mi valahogy erről sem szívesen beszélünk. Mintha szégyellni kellene,
vagy titok volna. Pedig ez az állatkertek természetes velejárója.
A karantén szó békeidőben való minél gyakoribb alkalmazása bevezethetné ezt a szót a
köztudatba. Ennek eredményeként sikerrel segítheti az esetleges egészségügyi vészhelyzet
kommunikációját! A vészjósló vesztegzár szó helyett a karantén alkalmazása sokkal
pozitívabb kontextusba helyezheti azt a sajnálatos tényt, hogy bizonyos ideig lezárásra kerül
az állatkert. Ha a látogatókat előzetesen edukáljuk arról, hogy mit jelent a karantén egy
állatkert életében, kevésbé lesz számukra ijesztő a szó és a szituáció.

Gyakorlati (kommunikációs) teendők karantén idején
Az állatorvosi feladatok mellett fontos a kommunikációs teendők meghatározása is. A
vészhelyzeti kommunikációnak vannak olyan alapszabályai, amelyek cégtípustól függetlenek,
így az állatkerti vészhelyzetekre is érvényesek.
Az első és legfontosabb, hogy a kommunikáció hiánya, elmaradása csak rontja a
helyzetet! Ahol nincs információ, ott „keletkezik”… A találgatás és a pletyka a legrosszabb
fejleménye a hallgatásnak.
Amíg begyűjtjük az összes szükséges információt, átmenetileg elrendelhető a hírzárlat,
de ez semmiképpen nem jelenthet napokat! Az első nyilatkozatnak a lehető leghamarabb meg
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kell születnie. Tényszerű, lényegre törő, közérthető stílusban készüljön. A latin nyelv nagyon
szép, de a laikusok nem értik, és megrémülnek tőle.
A nyilatkozat minden mozzanatának a hitelességet kell szolgálnia, ami segít abban,
hogy elhiggyék: jó kezekben van a probléma megoldása. A krízishelyzetről természetesen
minden kollégának van információja, és megvan a véleménye, de csak az előre kijelölt
személy nyilatkozzon (nyilatkozat stop)! A vészhelyzet jellegétől függően ez a cég szóvivője,
vagy az első számú vezető, illetve speciális esetben az elsőszámú szakmai vezető. Állategészségügyi vészhelyzetben teljesen helyénvaló, ha az intézmény vezető állatorvosa áll a
kamerák elé. De csak abban az esetben javasolt, ha az illető nem ekkor áll életében először
kamerák elé… (médiatréning!)
Az első nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 mi/mikor/hogyan történt
 minket is érint (érzelmek!)
 mi mindent teszünk a helyzet megoldásáért
 nyugtassuk meg az érintetteket!
 van-e teendője az érintetteknek (látogatóknak)?
 mikor várható bővebb/új információ?
Alapszabályok: RÖVID, TÉNYSZERŰ, HITELES, ŐSZINTE!
Soha, semmi olyat ne mondjunk, amiben nem vagyunk biztosak! Egészen biztos, hogy a
legváratlanabb helyzetben fog visszaütni.
És ha azt gondoljuk, hogy egy remekül összeállított sajtóközleménnyel mindent
megoldottunk, alaposan tévedtünk!

A mumus: a közösségi média
Igen, a közösségi média jellegéből adódóan kiválóan alkalmas a válsághelyzetek
kirobbantására, terjesztésére. Az az intézmény, amelynek van közösségi médiafelülete,
válsághelyzetben folyamatosan (0-24) figyelemmel kell kísérje az ott folyó kommunikációs
forgalmat. Az érkező kommentek kezelése több önálló konferenciát is megtöltene. A lényeg:
a személyeskedés, a kommentelővel való adok-kapok csak ronthat a helyzeten. A jó hír: az
sem kizárt, hogy olyan információhoz jutunk az online látogatóktól, aminek hasznát vesszük.
Az organikusan felépült FB rajongótábor nagy előnye, hogy viszonylag homogén, a cég
iránt nagy valószínűséggel lojális személyekből áll. Sok esetben a trollok által megindított,
hitelrontásra alkalmas kommunikációt maguk a cég rajongói lekezelik. Azonban a rajongók
bizalmának megnyerése és megtartása szintén békeidős feladat, krízishelyzet közepén már
késő meggyőzni őket a jó szándékunkról, nemes céljainkról és átlátható működésünkről.
Az általános nyilatkozat stop idején az online felületekről se feledkezzünk meg!
Érdemes megerősíteni a munkatársak felé, hogy ők sem kommunikálhatnak az adott
vészhelyzetről a privát FB felületükön. Ha nincs a cégnek erre vonatkozó belső szabályzata,
akkor a munkatársaink lojalitása nagy segítséget jelenthet. A szervezeti kultúra (és benne az
online felületeken való közlekedési illemszabályok) szintén egy olyan tartópillére a
válsághelyzeti kommunikációnak, amelyet békeidőben célszerű felépíteni.
Az online eszközök és a közösségi média terjedésének köszönhetően mára az egész
világ egy kis falu lett. Kár azzal áltatni magunkat, hogy nem fog kikerülni egy félreérthető
fotó arról, amint munkatársaink (akár csak látszólag) nem megfelelően nyúlnak az állatokhoz,
vagy amint éppen haldoklik egy madárinfluenzás hattyú a tóban. Az emberek vadásznak a
különleges fotó- és videóélményekre. Ma már minden látogató egy potenciális újságíró, ezzel
együtt kell élni.
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Legjobb, ha a folyamatos kontrollra úgy tekintünk, mint egy díjmentes, folyamatos,
megbízható minőségbiztosítási rendszerre.

Az állatkert, mint organikus entitás
Véleményem szerint az állatkertek jövőjét illetően nagyon fontos tényező az a fajta tudatos
szerepvállalás, mely szerint az állatkert speciális organikus entitásként kerüljön bemutatásra a
látogatók felé, ne pusztán egy különleges élményszíntérként.
Az állatkerti állatok betegségeinek, táplálkozásának, sőt haláleseteinek kommunikációja
is a gyermekek nevelésének fontos részévé kell váljon, az élet tiszteletéhez és a halál
természetességéhez való általános és egészséges viszonyukat is megalapozandó.
És ha mindezt elfogadjuk, akkor már nem feltétlenül tűnik ördögtől valónak Marius, a
zsiráfborjú nyilvános boncolásának hatalmas indulatokat kavaró esete sem…
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MADÁRMÉRGEZÉSEK
Koroknai Viktória – Sós Endre
Fővárosi Állat- és Növénykert
drkoroknai@zoobudapest.com

AVIAN INTOXICATIONS
Various types of avian intoxications can be seen through the clinical cases of a zoo and wildlife veterinarian. Often the
agents used for the poisoning of wild birds are prepared as baits and whether or not the birds are the target species, they
consume these dangerous, non-selective materials which, if left untreated, often results the death of the affected individual.
However, causes of poisoning can also be accidental or due to negligence in the cases of birds in captive settings in
particular. This talk will outline the causative agents, emergency treatment protocols implemented by the Budapest Zoo and
Botanical Garden veterinarian staff and the possible outcomes of such cases.

A vad- és állatkerti állatorvosi praxisban fel kell készülnünk a különböző madármérgezéses
esetekre, illetve ezeknek a pácienseknek gyakran sürgősségi ellátásra van szükségük.
Hazánkban főleg a vadon élő ragadozó madaraknál áll fenn gyakran a szándékos mérgezés
veszélye. Sok esetben nem a ragadozó madarak vannak a célkeresztben, de a preparált, és
általában mezőgazdasági területekre kihelyezett csalétkek nem válogatják meg az
áldozataikat. Míg Magyarországon elsősorban a karbofurán, illetve egyéb, az Európai
Unióban már betiltott szerves foszforsav-észterek (1. ábra) ejtik áldozatul a ragadozó
madarakat, addig a világ más tájain a véralvadásgátló szerek, illetve a diclofenac is nagy
pusztítást okoznak. Mivel a szabad természetben állatorvosi felügyelet nincs, így a mérgezés
áldozatai a legtöbb esetben nem kapják meg az e helyzetben indokolt, életmentő sürgősségi
ellátást, és a legtöbbször csak kórboncolással, illetve toxikológiai vizsgálatokon keresztül
lehet kideríteni az elhullás okát, ha az adott egyed tetemét egyáltalán megtalálják (ebben nagy
segítséget jelentenek az ilyen hullák keresésére kiképzett kutyák, melyekről szó esik az
előadásban). Ritkább esetben kerülnek be mérgezett madarak időben mentőközpontokba, ahol
gyógykezeléshez, illetve életmentő antidotumhoz juthatnak. Az előbbiekkel ellentétben
véletlenszerű módon és figyelmetlenségből is előfordulhatnak madármérgezések, sokszor
zárttéri tartásban is. E helyzetek esetében sokféle madárfaj lehet érintett, de egyes
fajcsoportoknál a habitus és az érzékenység miatt nagyobb a valószínűsége a mérgezésnek.
Véletlenszerűen alakulhat ki nehézfém mérgezés a dögevő vagy elhullott állatokat is
fogyasztó fajoknál a lövedékek, sörétszemek megevésével, illetve a papagájféléknél, amelyek
rendkívül érdeklődő természetűek, és fogyaszthatnak az alkalmatlan kalitkák, röpdék
rácsaiból. A különböző károsító anyagok által okozott mérgezések tüneteinek a felismerése
létfontosságú, és a legtöbb esetben sürgősségi jelleggel elindított gyógykezelés elkezdése
indokolt. Előfordulhat, hogy a végleges toxikológiai vizsgálat eredménye előtt kell ezt a
folyamatot megindítani. Az előadás során a Fővárosi Állat- és Növénykertben előforduló
különböző jellegű madármérgezés eseteket, illetve ezek kezelési protokolljait és
következményeit szeretnénk bemutatni.
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1. ábra. Karbofurán mérgezésnél látható tipikus görcsös lábtartás rétisasnál (Haliaeetus albicilla).
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KALANDOZÁSOK AZ ISMERETLENBEN ENTERITISES KAPIBARA
(HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS) ESETEKEN ÁT
Biácsi Alexandra1 – Lajos Zoltán2
1

Nyíregyházi Állatpark – 2Duo-Bakt Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium
zoovet@sostozoo.hu

ADVENTURES IN THE UNKNOWN INTO CAPYBARA (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS)
ENTERITIS CASES
Authors (after the introduction of the capybara’s digestion) present cases of diarrhoea in Hungary in the last years. The
cases are of both infectious and non-infectious causes, but in the medical practice these can be classified as dysbacteriosis
and enteritis. The important non-infectious causes are geophagia (sand-eating), stress, and scurvy. In the group of the
infectious diseases, bacterial, protozoal and fungal diarrhoeas are found. The authors present the most interesting cases.

Előadásunk témája a kapibarák hasmenéses kórképeinek és ezek kórokainak ismertetése,
mind a szakirodalomban leírt, mind pedig hazai eseteken át bemutatva. Ehhez viszont
nélkülözhetetlen a faj emésztésélettanának megismerése.
A kapibara, mint a ma élő legnagyobb rágcsáló növényevő, ezen belül is „grazer”, azaz
fűevő faj, félvízi életmódot folytat, és hierarchiával rendelkező csapatban él. Emésztésélettanát tekintve a vakbélben fermentáló fajok közé sorolható. A vakbél ebben a fajban az
emésztőrendszer háromnegyedét teszi ki, egy rendkívül érzékeny fermentációs kamraként
működik, ahol állandó 6,3-6,6 pH uralkodik, és az ettől a tartománytól való kis eltérés is a
baktériumflóra megváltozását okozza, illetve következményesen protozoonok vagy egyéb
fertőző ágensek elszaporodását idézik elő. Az anaerob fermentációt 21 baktériumfaj és 17
egysejtű segíti. Fontos még megemlítenünk, hogy a kapibarák az emésztés tökéletességét
cecotrophia útján érik el.
Előadásunkban a Nyíregyházi Állatpark és a Győri Xantus János Állatkert eseteit
feldolgozva arra a következtetésre jutottunk, hogy kóroki szempontból a hasmenéses eseteket
két szempontból különítjük el: fertőző és nem fertőző kórokok szerint. Ezen kívül gyakorlati
szempontból elkülönítettünk egy úgynevezett dysbacteriosisos csoportot, illetve a már komoly
kezeléssel is járó enteritises csoportot, melynek megítélése laboratóriumi szempontból sem
egyszerű feladat, ezért nagyon fontos a tünetek és a kórelőzmény együttes értékelése.
A nem fertőző kórokok közül a leggyakoribb a stressz okozta dysbacteriosis volt, hiszen
egy rendkívül stresszérzékeny fajról beszélünk, majd ebből több esetben is kialakult enteritis.
Megemlítünk még szakirodalomban leírt és eseteink között is előfordult nem fertőző
kórokokat, mint pl. a homokevés vagy a skorbut. Ennek megelőzése és prevenciója nagyon
fontos eszköz a faj tartásával kapcsolatban. Fertőző esetekben pedig elkülönítünk bakteriális,
gombás és paraziták okozta enteritiseket, ebből néhány érdekes eset kezelését is bemutatva
próbáljuk tapasztalatainkat megosztani. Valamint kitérünk arra a fontos tényre, hogy az
infekciókat tekintve belefuthatunk olyan esetekbe, ahol ismeretlen kórokozókkal
találkozhatunk, ahogyan ez legutóbbi esetünkben is megtörtént.
Irodalom
Dawson S (2003): Husbandry standards for keeping capybaras in captivity, Evansville, Indiana.
Moreira JR, Ferraz KM, Herrera EA, Macdonald DW (2013): Capybara biology, Use and Conservation of an
Exceptional Neotropical Species, Springer, London.
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DERMATOPHYTONOK EGZOTIKUS ÁLLATOKBAN –
„ÉLET” A GOMBÁS MACSKÁN TÚL…
Lajos Zoltán – Mikecz Andrea
Duo-Bakt Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium
duobakt@duobakt.hu

DERMATOPHYTON IN EXOTIC ANIMALS – „LIFE” AFTER THE DOMESTIC CAT…
After the statistical initiation, authors introduce fungal infection of skin in exotic animals by their lab’s cases. These cases are
very similar to those observed in the veterinary practice of cats and dogs. After this, the possibilities of therapy are
presented. At the end of the lecture the zoonotical aspects are discussed.

A szerzők bevezetésképpen ismertetik a dermatophytonokkal kapcsolatos statisztikai adatokat
laboratóriumi mintáik tükrében. Mindebből kiderül, hogy az elmúlt tíz évben jelentős
számban egzotikus állatokból, elsősorban rágcsálókból és macskafélékből izoláltak különböző
dermatophyton specieseket.
Az egyes állatcsoportokra jellemző „bőrgombás” eseteket típustörténetek alapján
ismertetik, képekkel illusztrálva. Rámutatnak, hogy a kutya- és macskapraxishoz nagyon
hasonló jelenségek ismétlődnek a klinikumban. Az egyes esetek az anamnézisben,
tünetekben, hajlamosító tényezőkben és az immunológiában kísértetiesen emlékeztetnek
egymásra.
Szólnak a kezelési lehetőségekről, amelyek a dolgok természetéből következően
(compliance, farmakokinetika és -dinámia) nagy nehézségeket jelenthetnek. Általánosságban
szerzők a per os terápia mellett teszik le voksukat.
Előadásuk végén a szerzők a zoonotikus szempontokat veszik górcső alá. Lényeges,
hogy szinte minden Microsporum és Trichophyton törzs megfertőzhet embert, így a kérdésnek
különös súlya van.
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VADÁSZHATÓ VADFAJOK ÁLTAL TERJESZTETT
FONTOSABB ZOONÓZISOK
Beregi Attila
SzIE-MKK Vadvilág Megőrzési Intézet
beregiattila@hotmail.com

SOME IMPORTANT ZOONOTIC DISEASES FROM GAME ANIMAL
Zoonosis encompasses infectious diseases that may be transmitted from animals (game and wild animals exotic pets and
domestic) to humans or from humans to animals. Nowadays, 1709 diseases are known as pathogens and 832 are zoonotic,
which means, 49% of diseases can cause a zoonotic problem. Game and wildlife zoonoses are associated with wide range
of casual factors, most of them as a result of human activities such as increasing human populations, global human travel,
farming of game and wild animal, trade of game and wildlife, hunting activities, game management, environmental changes
and many other factors. The author summarises the most important zoonotic diseases spread by game animals. Sometimes
no exact data can exsist about some important diseases and infection of game in Hungary, but research is going on. The
author aimed to present the available information about some important game diseases which are zoonotic to avoid the
human infections.

Zoonózisoknak azokat a megbetegedéseket vagy fertőzöttségeket tekintjük, amelyek állatról
emberre terjednek. A napjainkban ismert 1709 betegség közül 832 betegséget tartanak
zoonózisnak, ami 49%-nak felel meg, tehát az ismert betegségek fele képes az embereket is
megbetegíteni. A vadfajok által terjesztett betegségek kialakulásáért számos tényező tehető
felelőssé, közöttük a növekvő emberi populáció, a világszerte terjedő utazási kedv, egyes
vadfajok farmi körülmények közötti tartása, a vadfajok kereskedelme, a fenntartható és
megújítható vadgazdálkodás és környezeti változások. Az előadás összefoglalja a
legfontosabb zoonózisokat. Bizonyos betegségek esetén nincsenek pontos adatok a betegség
vagy fertőzöttség mértékére hazánkban, de a folyamatos kutatómunkával ezek felderítése
folyamatos. A vadgazdálkodásban dolgozó szakemberek, hivatásos vadászok, sportvadászok
és vadtenyésztők munkájuk során fokozottabb veszélynek vannak kitéve, ezért ezeket a
betegségeket mindenképpen ismerniük kell. Jól ismert tény az is, hogy napjainkban nagyon
sok ember szenved valamilyen allergiás betegségben, illetve a szervezetnek lehet veleszületett
vagy egyéb betegség következtében kialakult gyenge védekezőképessége (immunszupresszált
állapot), amikor az egyén immunrendszere nem megfelelően reagál, ezért ezek az emberek
jobban ki vannak téve a fertőződés veszélyének, mint egészséges társaik. Emiatt az
érintetteknek a vadgazdálkodásban fontosabb állatokról az emberre terjedő betegségeket
ismernie kell saját és társai egészségének megóvása érdekében. A betegségek ismertetésével
nem az elrettentés vagy az ijesztgetés a cél, hanem a figyelem felkeltése mellett olyan
összefoglaló ismeretek átadása, amelyek a vadgazdálkodásban dolgozóknak hasznosak ahhoz,
hogy internetes világunk őrületes információ halmazában ne a féligazságok és téveszmék
váljanak a mindennapok "tényévé".
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A WEST NILE VÍRUS – MADÁR, LÓ, EMBER. ÉS SZÚNYOG!
Erdélyi Károly1 – Soltész Zoltán2 – Szentpáli Gavallér Katalin1 –
Barna Mónika3 – Csörgő Tibor4 – Ferenczi Emőke5 –
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2
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4
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WEST-NILE VIRUS – BIRDS, HORSES, HUMANS. AND MOSQUITOES!
The endemic circulation of lineage 2 West-Nile virus (WNV) in Europe is past its first decade and it is an excellent example of
the new challenges provided by emerging infectious diseases and the multidisciplinary approach required for their
management. After the index cases of the epidemic in Goshawks in South-Eastern Hungary during the summer of 2004 and
the initial years of spatially confined circulation of the virus in 2010 the epidemic rapidly spread out into hitherto unaffected
geographical regions, to Greece and later Italy. Both clinical and mortality cases in free ranging and captive birds of prey
were used for the surveillance of the epidemic in Hungary and were found comparable to the clinical monitoring data
obtained from horses and humans. Narrowly focused stakeholder groups, like raptor conservation professionals and
falconers provided ample material for the monitoring of the epidemic and for the evaluation of its potential ecological effects.
Our studies utilized the full range of field and laboratory methods to characterize the pathological and ecological features of
lineage 2 WNV infections in Europe. The current research effort will be extended for another four years and expanded to
include further vector studies and novel field techniques.

A Nyugat-nílusi láz vírus (West-Nile virus, WNV) 2 genetikai vonalának európai
megtelepedése és folyamatos monitoringja immár több mint tíz éves múltra tekint vissza, és
igen jó példával szolgál az újonnan felbukkanó fertőző betegségek jelentette kihívásokat és a
kezelésükhöz szükséges multidiszciplináris hozzáállást illetően.
A 2004 nyarán Délkelet-Magyarországról diagnosztizált első héja eseteket követően a
fertőzés fokozatosan, majd 2008-tól robbanásszerűen terjedt a Kárpát-medencében, 2010-től
pedig Görögországba, majd Olaszországba is eljutott. A fertőzés passzív és aktív monitoring
elemekre épülő nyomon követésében vadmadár, háziállat, ember és vektor vizsgálatok
egyaránt szerepet kaptak. A vadonélő és fogságban tartott ragadozó madarak (elsősorban a
héják) jelentősége kiemelt volt a célzott monitoringban, és fokozott fogékonyságuk
egyértelmű bizonyítást nyert. A humán és a ló esetek klinikai diagnosztikája során tapasztalt
eredmények egyértelmű párhuzamosságot mutattak az évek során. A járvány kezdete óta a
WNV relatív előfordulása és a fertőzések klinikai és patológiai jellemzői folyamatos változást
mutatnak a környezeti körülmények, a vektorhelyzet és a vírus genetikai változásának
következtében.
Többek között változékonyságot találtunk a vírus szöveti tropizmusában és a potenciális
virulencia faktorok kódolásában. A ragadozó madár esetek előfordulási indexe
összehasonlítható a humán és a ló esetek változásával. A ragadozómadár-védelemben dolgozó
szakemberek és a solymászok sok információval és vizsgálati anyaggal szolgáltak, ami
lehetővé tette a járvány potenciális természetvédelmi hatásának értékelését is. Vizsgálataink a
laboratóriumi és a terepi munka teljes eszköztárát felvonultatták a WNV járvány jellemzésére.
65

A széleskörű délkelet-európai elterjedéssel egy időben hirtelen megnövekedett számú,
gyakran halálos kimenetelű humán eset továbbra is a kiemelt jelentőségű vektor közvetítette
zoonózisok között tartja a Nyugat-nílusi lázat. Mivel a járványhelyzet és a fertőzési kockázat
rendkívüli mértékben függ a környezeti tényezőktől, ezért az általunk alkalmazott
multidiszciplináris rendszer kínálja a leghatékonyabb vizsgálati és értékelési megközelítést.
Ezt a munkát az eljövendő négy évben is folytatjuk, további és új megközelítésű vektor
vizsgálatokkal kiegészítve.
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A FŐEMLŐS AGYGYŰJTEMÉNY ELINDÍTÁSA ÉS JELENTŐSÉGE
AZ EMBERI AGYKÉREG EVOLÚCIÓJÁNAK MEGÉRTÉSÉBEN
Adorján István1 – Lőrincz Dávid1 – Baksa Gábor1 – Koroknai Viktória2 – Sós Endre2
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Fővárosi Állat- és Növénykert
istvan.adorjan@dpag.ox.ac.uk

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 is based on our recent findings in human cytoarchitectural
investigations where significant differences were found in distinct striatal and cortical interneuronal populations in autism
spectrum disorder. 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 and Botanical Garden in January
2016. During the previous year brains from four deceased primates were received and stored at the Department of Anatomy,
Histology and Embryology, Semmelweis University, Budapest. Up to date three species are represented in the collection:
Saimiri sciureus (2 subjects), Lemur catta and Cebuella pygmea. Based on immunohistochemical evaluation of the quality of
brain tissues three subjects will be suitable for further investigation – one Saimiri had to be excluded due to long postmortem interval. Immunohistochemical detection of calretinin, NPY, choline-acetyltranferase and Iba1 revealed conspicuous
cytoarchitectural differences and similarities across the species examined.
Clinical information about the morbidity of subjects are available and makes possible for future studies to discover disease
pathologies (such as epilepsy) in primate species. The present project contributes to the better understanding of trends in
primate/human evolution by correlating results obtained from Primate Brain Collection to human studies and may help to
elucidate the possible causes of the observed cytoarchitectural alterations in autism spectrum disorder.

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. Követve az
elvet, mely szerint ‘a biológiában semminek nincs értelme, csak akkor ha az evolúció
szemszögéből vizsgáljuk’ (Dobzhansky 1973), szeretnénk humán vizsgálatainkat kiterjeszteni
főemlős fajokra is. Ezen a téren azokra a kutatásokra támaszkodunk, amelyek a főemlős fajok
rokonsági kapcsolatait genetikai vizsgálatokkal tárták fel (Perelman et al. 2011).
A Fővárosi Állat- és Növénykerttel együttműködésben elindított Főemlős Agybank
2016 januárjában vette kezdetét. Az elmúlt egy év alatt négy agyat kaptunk, amelyek a
Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében kerültek tárolásra. A
mai napig három faj van képviselve a gyűjteményben: Saimiri sciureus (2 egyed), Lemur
catta és Cebuella pygmea. Az agyszövetek immunhisztokémiai festésekkel történő
kiértékelése során három agyszövet bizonyult használhatónak – egy Saimiri-t ki kellett
zárnunk a hosszú post-mortem időtartam miatt. A különböző markerekkel (calretinin, NPY,
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kolin-acetiltranszferáz és Iba1) elvégzett vizsgálatok a fajok között megtalálható
agyszerkezetbeli különbségekre és hasonlóságokra is rámutattak.
Az egyedek betegségeivel kapcsolatos klinikai információ a rendelkezésünkre áll,
amely a további kutatások során segítheti például egyes betegségcsoportok (pl. 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 segítheti felfedni
az autizmus spektrum zavar evolúciós szintű magyarázatát is.
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INITIATION OF THE HUNGARIAN COMMON BUZZARDS’ (BUTEO BUTEO) POPULATION
GENETIC SURVEY
There are an increasing number of studies researching endangered species, including endangered bird species. Due to
climate change and anthropogenic activities the habitat range of some populations is changing and so called contact zones
are formed due to the migration of species. Hybridization between buzzards in nature has been documented in some
instances, since – based on the Hubbs principle – if one parent species is abundant and the other is rare in a given area, the
rare species is likely to mate with the heterospecific species.
Our research was prompted by the species classification problem of a hybrid buzzard, which based on morphological
characteristics was likely to be a hybrid of the common buzzard (B. buteo) and the long-legged buzzard (B. rufinus). Our
goal, besides to support this hypothesis via genetic methods, was to surveying the genetic variance of Hungarian common
buzzards. We collected blood- and feather samples from Buteoninae birds (B. buteo: 22, B. rufinus: 1, hybrid buzzard: 1).
We examined the gene of the cytochrome c oxidase (CO1) coded in the mitochondrial DNA to determine species specific
variances (point mutations). We assessed the genetic variance of the common buzzards via the examination of five
autosomal microsatellite (STR) markers.
We compared the results of the sequence analysis of the mitochondrial CO1 gene both with our other samples and with
gene bank reference data to map possible species classifications. During our microsatellite examinations we tested patternrelated differences in allele sizes of the Hungarian buzzards and started the population genetic survey of the Hungarian
common buzzards. Furthermore, our research initiated the DNA based identification of birds, which has important
applications in gene preservation, illegal trade and parentage control as well.

Bevezetés
Egyre több kutatás foglalkozik a védelemre szoruló állatfajok, köztük a védett madarak
vizsgálatával. Az éghajlati változások és emberi tényezők hatására egyes populációk élettere
megváltozik és a fajok vándorlásával kontakt-zónáknak nevezett területek jönnek létre.
Ölyvek közti hibridizációról a természetben több esetben beszámoltak, mivel – a Hubbs-elv
alapján – ha az egyik szülőfaj egyedeiből sok, míg a másikból kevés van egy adott területen,
párba állnak a hozzájuk genetikailag közel álló fajjal (Dudás és mtsai, 1999; Elorriaga és
Muñoz 2013; Clark és Witt, 2006; Hull és mtsai, 2007; Forsman és Lämsä, 2007; Gjershaug
és mtsai, 2006; Pfänder és Schmigalew, 2001). Kutatásaink megkezdését egy küllem alapján
hibrid ölyv faji besorolásának kérdése indította, amely morfológiai jegyei alapján egerész- és
pusztai ölyv hibridjének valószínűsíthető (1. ábra). Célunk a hazai ölyvpopuláció genetikai
felmérésének elindítása mellett ennek a feltételezésnek genetikai módszerekkel történő
alátámasztása volt.
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Egerészölyv
v

Hibrid ölyv

1. ábra. Egerészölyv és a feltételezetten hibrid ölyv.

A citokróm-oxidáz 1 enzim (CO1) mitokondriális (mt) genomban kódolt génjének egy DNSszakasza állatfajonként eltér, de az állatfajon belül kis variabilitást mutat, ez az alapja a
„DNS-barcoding” módszernek, melyet az egyes állatfajok elkülönítésére használnak (Herbert
és mtsai, 2004; Aliabadian és mtsai, 2013).
A mikroszatelliták (STR: Short Tandem Repeats) az egész genom területén elszórtan
található inaktív DNS-szakaszok, amelyekben a 2-6 bázispárból álló tandemszerű ismétlődő
egységek változó száma biztosítja polimorfizmusukat (Edwards és mtsai, 1991).
A hatékony fajvédelemhez a populációk genetikai struktúrájának és diverzitásának
ismerete napjainkban szinte elengedhetetlen, ennek kutatására fejlesztettek ki – az északamerikai prériölyv-populáció hanyatlása miatt – 26 új mikroszatellita markert, mely nem csak
a prériölyvek felméréséhez, hanem egyéb ölyvfajok vizsgálatának megalapozásául is szolgál
(Hull és mtsai, 2007).

Anyag és módszer
A magyarországi ölyvpopuláció genetikai variabilitásának felméréséhez 22 egerészölyvtől,
egy pusztai ölyvtől és a feltételezetten hibrid ölyvtől gyűjtöttünk vér-, illetve tollmintát.
A DNS vérből, illetve tollból való kinyerése után a CO1 génszakasz polimerázláncreakció (PCR) segítségével történő sokszorosítása korábban közölt irodalmi adatok
alapján történt (Aliabadian és mtsai, 2013), majd szekvencia-analízissel meghatároztuk a gén
bázissorrendjét.
Az eredmények elemzéséhez a kapott szekvencia adatokat figyelembe véve
meghatároztuk a polimorf nukleotidokat (a CO1 régióban a referencia szekvenciához
viszonyítva megfigyelt összes polimorf nukleotid pozíciót) és az egyedi haplotípusokat (a
populációban megfigyelt összes eltérő haplotípust, továbbá hogy ebből hány fordult elő
egyszer).
Irodalmi közlemények alapján (Hull és mtsai, 2007) öt mikroszatellita markert
választottunk ki a polimorfizmus felméréséhez. Multiplex PCR-programot alkalmaztunk a
vizsgálathoz, ami lehetővé tette egyszerre több primerpár használatát az egy DNS-mintán
elvégzett PCR-reakcióban.
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A felsokszorozott mikroszatellita allélok további analíziséhez a kapott PCR-szakaszok
méret szerinti pontos elválasztására volt szükség, melyet kapilláris elektroforézis segítségével
végeztünk.
Az egyes lokuszokon megfigyelhető allél-gyakorisági értékek ‒ megfigyelt
heterozigozitás (Hobs), várt heterozigozitás (Hexp), polimorfizmus információ tartalom (PIC),
beltenyésztettség becslése (F) ‒ alapján kezdtük meg a magyarországi egerészölyv populáció
genetikai jellemzését.

Eredmények
Szekvencia-analízissel összesen 22 egerészölyv-minta teljes CO1 szekvenciáját (1605 bp)
sikerült meghatározni. A kapott nukleotid sorrendeket Haring és mtsai 2001-ben közölt
cikkében szereplő (referencia) szekvenciával vetettük össze, az ettől való eltéréseket az 1.
táblázat szemlélteti. A vizsgált magyarországi egerészölyv populációban hat variábilis
pozíciót és hat egyedi haplotípust mutattunk ki. A hibrid ölyv CO1 bázissorrendjében két
helyen figyeltünk meg eltérést a referencia szekvenciától (6281 és 6501). Minden vizsgált
hazai egerészölyvnél megfigyelhető volt egy egynukleotidos változás (SNP: single nucleotid
polymorphismus) a 6501-es pozícióban.
1. táblázat. A magyarországi egerészölyvek CO1 régiójában kimutatott eltérések a referencia
szekvenciától.
Bázis pozíció
Referencia szekvencia
(B. buteo – Haring, 2001)

5471

5549

5711

5793

6281

6470

6501

C

G

T

G

G

A

G

A

Hibrid

A

1. haplotípus (n=14)
2. haplotípus (n=3)

A
T

A

3. haplotípus (n=2)

C

4. haplotípus

A

5. haplotípus

A

6. haplotípus

A
A

G

A
A

A

A

A PCR-reakció után kapott DNS-szakaszok méret szerinti eloszlása alapján meghatároztuk a
mikroszatelliták mérettartományát a vizsgált ölyvpopulációban. A vizsgált öt mikroszatellita
közül négy marker (BswA317w, BswB220w, BswB221w, BswD327w) allélméretei
viszonylag diszkrét tartományokat alkotnak, míg a pentamer szerkezetű BswD220w lokuszon
nagyszámú interallélt is megfigyeltünk.
A megfigyelt heterozigozitási értékek, úgymint a polimorfizmus információ tartalom
értékei megfelelően magasnak (Hobs=0,46-0,92, PIC=0,54-0,88), míg a beltenyésztettségi
koefficiens értékei alacsonynak bizonyultak (F= -0,006-0,22).
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Megbeszélés / Következtetések
A feltételezetten hibrid madár CO1 szakaszának vizsgálata alapján elmondható, hogy nem
találtunk több eltérést sem a referencia szekvenciától, sem a többi egerészölyvétől, mint
amennyit a többi egerészölyv egyedben is kimutattunk. Ezért nagy valószínűséggel
megállapítható, hogy a hibrid madár anyai ágon – a mt DNS maternális öröklődése
következtében – egerészölyvtől származik.
Meghatároztuk öt mikroszatellita markernek a hazai egerészölyv populációban
megfigyelhető alléltartományát. Ezeknél a madaraknál a BwsB221w lokuszon az irodalmi
adatoknál (Hull és mtsai, 2007) kevesebb ismétlődő egységet tartalmazó STR-eket, a
BswD327w lokuszon pedig a referencia tartománynál nagyobb számú repetíciót tartalmazó
mikroszatellitákat is kimutattunk, melynek a magyarázata az eltérő ölyvfajok (B. buteo és B.
swainsoni) vizsgálata lehet. Az egerészölyveken mért alléltartományokon belül estek a
pusztai ölyv és a feltételezett hibrid ölyv allélméretei, így ez alapján nem tudtunk faji
elkülönítést végezni.
Az eddig megfigyelt természetes hibridizáció jelensége megteremti az igényt a hazai
ölyvpopuláció genetikai változatosságának felmérésére. Vizsgálatainkkal elindítottuk a
magyarországi egerészölyvek genetikai felmérését öt mikroszatellita marker segítségével.
Tervezzük a kutatás spektrumának kiszélesítését az egyéb hazai ölyvfajokra is, a mintaszám
növelését, valamint újabb, pusztai ölyvre specifikus CO1 primerek használatát a hibrid madár
pontosabb azonosítása érdekében.
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CASE STUDY OF A BLIND BROWN BEAR (URSUS ARCTOS)
We present the case of a brown bear cub, found abandoned in the wild. She presented a very severe eye infection, with
Moraxella sp., complicated with subsidiary symptoms, manifestated on blindness. We account in this poster, the clinical
signs, the medication, the evolution and the results in this case.

Leírásunkban egy, a vadonban magára hagyott medvebocs esetét ismertetjük. A három
hónapos bocsnál egy nagyon súlyos Moraxella sp. által okozott szemfertőzést
diagnosztizáltunk, aminek következtében átmeneti vakság alakult ki. Összefoglaltuk a
tünettant, a kezelési protokollt, a gyógyulási folyamatot, valamint az eredményeinket.
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HUMAN SKIN GRANULOMATOSIS CAUSED BY FISH TUBERCULOSIS, A.K.A. THE CASE OF
THE FIREMAN WHO PLAYED WITH WATER
There are some zoonotic diseases in fish that can spread to humans as well. Mycobacteria, found in salt or freshwater ,can
infect both fish and fishkeepers as well, if certain conditions are present. The poster focuses on a human tuberculosis case
where the fishkeeper was infected with the disease by his fish. While skin granulomatosis formed on the hands of the
individual, on other body parts, red, defined, ulcerative granulomas appeared. Following the diagnosis, based on the staining
process, the disease was cured with antibiotic treatment.

Összefoglalás
Az akvarisztikában is előfordulnak olyan zoonotikus betegségek, amelyek a halakról
átterjedhetnek az emberekre. Az édes, vagy akár tengervízben is megtalálható
Mycobactériumok olyan kórokozók, melyek a halakat megbetegítik, de bizonyos hajlamosító
tényezők fennállása esetén az akvaristákat is megfertőzik. A poszter egy olyan humán
tuberculosis esetet dolgoz fel, amikor a tulajdonos az általa tartott halaktól betegedett meg. A
kézen és más testrészeken kialakult bőrgranulomatózis során megjelentek a körülírt, vörös,
sokszor dudorzatos felszínű, kifekélyesedő területek. A festési eljáráson alapuló diagnózis
után a betegséget antibiotikumos kezeléssel gyógyították.
Az akvarisztika napjainkban is népszerű és sokaknak nyújt megélhetést, míg másoknak
kikapcsolódást, szabadidős tevékenységet jelent. Azonban bele sem gondolunk, hogy mennyi
veszélyt rejthet magában ez a hobbi. Számos baktérium, többek között néhány
Mycobacterium és Streptococcus faj, okozhat humán megbetegedést. De fontos megemlíteni a
különböző mételyek lárvái (Heterophyes, Metagonimus, Opistorchis, Posthodiplostomum),
galandférgek (Diphillobothrium latum) által vagy a fonálférgek (Anisakis, Contracaecum,
Eustrongylides, Phocanema) okozta zoonotikus fertőzéseket is.
A Mycobacterium-ok számos faja (M. fortuitum, M. absscessus, M. flavescens, M.
chelonae, M. gordonae, M. terrae, M. triviale, M. salmoniphilum, M. diernhoferi, M. celatum,
M. kansasii, M. intracellulare, M. marinum, M. triplex, M. montefiorense) betegít meg mind
az édes-, mind pedig a tengervízben élő halakat. A változó testhőmérsékletű állatokat
megfertőző Mycobacterium-ok fakultatív patogén kórokozók. A Gram pozitív, coccoid pálca
Mycobacterium-ok sejtfalsajátosságaik miatt Ziehl-Neelsen pozitivitást mutatnak. Számos
halfaj fogékony a halgümőkórra, azonban a sziámi harcos halaknál (Betta splendens Regan,
1910) és a gurámiféléknél (Osphronemidae) gyakrabban tapasztalható a betegség
megjelenése.
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A halak lesoványodnak és testszerte dudorok alakulnak ki. Szembetűnő a gerinc
deformitása, valamint a pikkelyhiányok is. A fertőzött állatok májában, továbbá a lépében
gombostűfejnyi, lencsényi sárgásfehér vagy barnásfekete gócok figyelhetőek meg.
Az emberek a fertőzött halakkal vagy vízzel érintkezve az északi tengereken a M.
fortuitum, M. chelonae és M. marinum baktériumokat kaphatják el, míg az akvaristákat a
27ºC-on és 37ºC-on egyaránt gyorsan növekedő Runyon IV-es csoportba tartozó
Mycobacterium-ok fertőzhetik. A kórokozó szervezetbe jutásához valamilyen bőrsérülésre
van szükség. A bejutás után általában 2-4 hetes inkubációs periódus telik el. A betegség
leggyakrabban bőrtünetekkel jár. A kipirult bőrterületek granulómákká fejlődnek, amikből
fekély vagy tályog is kialakulhat.

Esetek
1. 1990 – 34 éves állatgondozónő egy nagykereskedésben. Feladata a Betta splendens
hímek polcrendszerén lévő befőttesüvegek vízének időnkénti cseréje. Korábban
megsérült kézbőrén az egyik ujjperc felett kezdetben lencsényi, majd terjedelmesre
növekedő nem viszkető, nem fájdalmas élénkvörös elváltozás keletkezett. A kisváros
szakorvosi rendelőintézetében a tüneteket ekcémához tartozónak vélték, és több
konzervatív és sebészi beavatkozással is próbálkoztak. Az eredmény az elváltozás
további terjedése volt. Végleges megoldást az egykori Állategészségügyi Intézet
specialistáinak eredményei alapján (Mycobacterium smegmatis izolálása) végzett
célzott antibiotikum kezelés hozott és a beteg restitutio ad integrum gyógyult.
2. 2010 – 29 éves diszkosztenyésztő tűzoltó. Vizsgálatra hozott, később
halgümőkórosnak bizonyult tenyésznövendék diszkoszhala félheveny gümőkórban
szenvedett, de fontosabb volt az a körülmény, hogy a tenyésztő kézfején és orrnyergén
(!) nem viszkető, nem fájdalmas élénkvörös elváltozás volt megfigyelhető.
Mycobacterium sp. izolálását követően célzott per os antibiotikum kezelés vezetett
gyógyulásra.
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PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES AND BASIC HEMATOLOGIC VALUES IN GREEN
IGUANA (IGUANA IGUANA) CAPTIVE REARING PROGRAM IN BELIZE, CENTRAL AMERICA
Captive green iguanas (Iguana iguana) from the Green Iguana Conservation Project in San Ignacio, Belize, Central America
were studied in order to assess the prevalence and impact of intestinal parasites in the population and determine their
hematological profile. A total of 41 animals, 8 males and 33 females were examined from November 2016 to January 2017
during the breeding season. No significant health issues and minor injuries consistent with breeding season were seen. A
total of 40 fecal samples were collected from the enclosure and analyzed qualitatively via the flotation technique and
quantitatively using the McMaster technique. 10 samples were negative with both techniques; 30 samples were positive for
the flotation method with 14 of them being positive for the McMaster technique too, with egg counts ranging from 50 to 1350
eggs per gram of feces. Oxyurids were the only intestinal parasites found. Hematological values were in accordance to the
established reference values for sex and species.

Bevezetés
A ‘Green Iguana Conservation Project’-et (Zöld Leguán Fajmegőrzési Program), San Ignacio,
(Belize, Közép-Amerika) 1996-ban hozták létre. A program fő célja az volt, hogy az oktatás
révén csökkentse a leguánok illegális pusztítását, illetve növelje a populáció egyedeinek
számát fogságban történő tenyésztéssel. A leguánokat tojásból tenyésztik és nevelik fiatal
felnőtt korig, 2-3 éves korukban visszaengedik természetes élőhelyükre. A tanulmány célja,
hogy értékelje az általános egészségi állapotot, a gastrointestinalis paraziták előfordulási
gyakoriságát és koncentrációját a populációban, illetve, hogy összehasonlítsa a hematológiai
paramétereket és az összfehérjét a már elfogadott referenciaértékekkel.

Anyag és módszer
A vizsgált populáció 41 egyedből állt, ebből 8 hím és 33 nőstény egyed, koruk 3 és 13 év
között mozog. A leguánok a vadonban megszokott környezeti hőmérsékletnek és közvetlen
napfénynek vannak kitéve, illetve étrendjük is ugyanazokból a növényekből állt. Az állatok
ugyanazon zárt területen osztoznak. A vérvételt megelőzően minden egyedet fizikálisan is
megvizsgáltunk. A vérmintákat a caudalis vénából, lateralis megközelítéssel gyűjtöttük. A
hematokrit és összfehérje szinteket mértük és becsültük a fehérvérsejtszámot, illetve
fehérvérsejt differenciálást hajtottunk végre. Negyven ürülékmintát gyűjtöttünk be a zárt
terület talajáról, amiket flotációs és McMaster-féle módszerrel vizsgáltunk.
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Eredmények és következtetések
A 41 egyedből 13-nak volt enyhe fokú atka (Hirstiella sp.) fertőzése dermatológiai
elváltozások nélkül. 16 leguánnál találtunk rendellenességet, többnyire traumás jellegűt,
beleértve a kisebb sebeket, hiányzó karmokat, hiányzó ujjperceket és ujjakat, faroksérüléseket, illetve állkapocs-deformitásokat, amelyek metabolikus csontbetegségekhez
köthetőek.
A testüregek tapintásos vizsgálata patológiai eltérést nem mutatott. Kilenc nőstény
egyed esetében vemhesség gyanúja állt fenn. Egyéb rendellenességet nem figyeltünk meg a
többi szervrendszerben. Egyik egyedet sem kellett kórházi kezelésben részesíteni vagy sérülés
miatt kezelni a vizsgálat ideje alatt. A leguánok fizikális vizsgálata nem mutatott semmilyen
patológiai eltérést, ami gastrointestinalis parazitafertőzésre utalna, mint például anorexia,
pica, prolapsus, regurgitatio, hasmenés, székrekedés, letargia vagy súlyvesztés (Mader 2006).
Kondíciópontozással (BSC) történő értékeléssel: 1-től (kórosan lesoványodott) 5-ig
(elhízott) terjedő skálán, a 41 egyedből 38 (93%) a 2-es és a 3-as érték között mozgott, a
populációra nézve ez átlag 2,72 (1. táblázat).
1. táblázat. Kondíciópontozás (BCS)
BCS

Állatok
száma

Hímek
száma

Nőstények
száma

2

2

1

1

2,5

17

3

14

3

21

4

17

4,5

1

0

1

BCS 1: kórosan lesoványodott, BCS 2: sovány, BCS 3: normál, BCS 4: robusztus, BCS 5: elhízott.

A fogságban nevelt populáció vérkép eredményei (2. táblázat) nem különböztek
szignifikánsan a faj esetében meghatározott referenciaértékektől (Carpenter 2013), és minden
megfigyelt eltérés megmagyarázható vagy az adott egyed fiziológiás állapotával vagy olyan
külső faktorokkal, mint a rögzítés, szezonalitás és hőmérséklet.
2. táblázat. A nemenként megállapított referenciatartományok, összehasonlítva a vizsgált populáció
átlagaival/középértékeivel.
Nem

Hematokrit
(%)

Összfehérje
(g/dl)

Vörösvérsejtszám
(×103/μl)

Lymphocyta
(×103/μl)

Heterophil
(×103/μl)

Monocyta
(×103/μl)

Eosinophil
granulocyta
(×103/μl)

Basophil
granulocyta
(×103/μl)

Referencia

34

5,4

15

9,7

3,6

1,3

0,1

0,4

érték ♂

(29-39)

(4,4-6,5)

(11-25)

(5-16,5)

(1-5,4)

(0,2-2,7)

(0-0,3)

(0,1-1)

36 ± 3,1

6,7 ± 0,6

19,6 ± 2,3

12,7 ± 1,4

4,7 ± 0,6

1,7 ± 0,2

0,1 ± 0,01

0,5 ± 0,06

(28-42)

(5-7,8)

(15-25,8)

(9,9-16,5)

(3,3-6,2)

(1,2-2,2)

(0,1-0,17)

(0,4-0,7)

38

6,1

15

9,9

3,2

1,2

0,1

0,5

(33-44)

(4,9-7,6)

(8-25)

(5,2-14,4)

(0,6-6,4)

(0,4-2,3)

(0-0,2)

(0,2-1,2)

34 ± 1,3

8,3 ± 0,7

18,5 ± 2,2

10,9 ± 1,1

55 ± 1,2

1,5 ± 0,2

0,2 ± 0,05

0,5 ± 0,08

(30-44)

(4,5-11,3)

(8,4-33,6)

(4,5-17)

(2,5-19)

(0,5-2,6)

(0-0,7)

(0-0,96)

Jelen
vizsgálat ♂
Referencia
érték ♀
Jelen
vizsgálat ♀
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Jóllehet az összfehérje szintek emelkedettek, illetve 11 nőstény leguánnál hyperproteinaemia
lépett fel, 9,2 és 11,3 g/dl közötti értéket adva. Ennek lehetséges okai: az összfehérje szintet
refraktométerrel mértük, ami enyhén túlbecsülheti az összfehérje szintet vagy tulajdoníthatjuk
annak a ténynek is, hogy párzási időszakban a nőstény hüllőknél kifejezetten emelkedett a
plazma összfehérje az aktív folliculogenesis miatt (Mader and Divers 2014).
Mindkét ürülékvizsgálati módszerrel lappangó oxyurid petéket találtunk, más egyéb
stádiumú parazitafertőzést egyik módszerrel sem találtunk (1. ábra).

1. ábra. Oxyurid peték (azonosítatlan faj) zöld leguánokban (Iguana iguana).

A 3. táblázat mutatja az ürülék flotálás pozitív és negatív eredményeit, a McMaster-féle
módszer pete/ürülék-gramm eredményekkel együtt. A flotációs eljárással oxyuridra pozitív
eredményt adó mintákból 16 volt negatív a McMaster-féle módszerrel.
3. táblázat. Ürülékanalízis eredményei.
Minták
száma

Flotációs
módszer

McMaster
módszer
(pete/g)

10

negatív

negatív

16

pozitív

negatív

8

pozitív

50

1

pozitív

100

2

pozitív

150

1

pozitív

250

1

pozitív

400

1

pozitív

1350

Az eredményből azt feltételezzük, hogy a flotációs technika sokkal érzékenyebb, mint a
McMaster-féle módszer, és hogy a parazitafertőzés egyes fázisait is ki lehet vele mutatni az
50 pete/g-nál kisebb koncentrációjú mintákból is.
A 0 és 1350 oxyurid pete per ürülék-gramm parazita terhelés közötti értékek esetén azt
tapasztaltuk, hogy ezeknek az értékeknek nincs szignifikáns egészségügyi hatásuk és
feltételezzük, hogy a gazda és a parazita közötti kapcsolat ebben a populációban és ilyen
koncentrációértékek mellett nem patogén és nem igényel kezelést.
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DOMINANT LACTIC ACID BACTERIA OF THE GUT MICROFLORA OF EXOTIC ANIMALS OF THE
BUDAPEST ZOO AND BOTANICAL GARDEN, HUNGARY
The exotic animals that live in zoo have a gut microflora consisting of bacteria received from their mother at birth and
obtained from their environment later. A part of the parental microbiota might be species specific. Since the microbiome of
exotic animals has not yet been thoroughly investigated, the aim of our research was the taxonomic study of the dominant
lactic acid bacteria of selected exotic animals. We chose the lactic acid bacteria as the focus of our study, as they are used
in food preservation, as probiotics, and also some strains have special features like inhibition of mould’s growth or mycotoxin
binding abilities.
During the study, we isolated the lactic acid bacteria on MRS plates from the exotic animals of the Budapest Zoo and
Botanical Garden (Gazella dama mhorr, Geochelone gigantea, Vombatus ursinus tasmaniensis, Casuarius casuarius,
Dromaius novaehollandiae, Hystrix indica, Heterocephalus glaber, Geronticus eremita, Macropus fuliginosus, Ceratotherium
simum, Phascolarctos cinereus, Gorilla gorilla gorilla, Ailurus fulgens, Medauroidea extradentata, Lemur catta). We used
classical and molecular microbiological methods for the taxonomic identification of the lactic acid bacteria strains. First, pure
cultures of isolated bacteria were prepared, and then the DNA was isolated. Repetitive PCR method followed by agarose-gel
electrophoresis was applied, and the strains were grouped based on their patterns. Representatives of each group were
analysed by 16S rDNA sequencing. The novel bacteria were further analysed with the help of housekeeping genes (recA
and gyrB).
The studied animals had very diverse gut microflora. For the Western grey kangaroo, naked mole rat, and emu the dominant
bacteria were solely enterococci, while for the Western lowland gorilla or ring-tailed lemur lactobacilli and lactococci
dominated. Overall 234 strains have been isolated belonging to 18 species of the genus Lactobacillus, 22 strains belonging
to four species of the genus Lactococcus, 289 strains belonging to the nine species of the genus Enterococcus, 57 strains
belonging to four species of the genus Pediococcus, and 16 strains belonging to three species of the genus Leuconostoc.

Az állatkertekben élő egzotikus állatok bélmikroflórája az anyától a születésnél kapott
mikrobákból, illetve a későbbiekben a környezetből származó mikrobákból tevődik össze. A
szülőtől származó mikrobióta lehet fajspecifikus. Mivel az egzotikus állatok
emésztőrendszerének mikrobiótáját még viszonylag kevesen vizsgálták, ezért kutatásunk célja
az egzotikus állatok bélmikroflórájában élő domináns tejsavbaktériumok taxonómiai
vizsgálata. Témánknak azért választottuk a tejsavbaktériumokat, mivel probiotikumként
egészségmegőrző szerepük lehet, illetve néhány törzsük ismerten penészgomba-növekedést
gátló tulajdonsággal és mikotoxin-megkötő képességgel rendelkezik.
Kutatásunk során MRS táptalajon izoláltunk tejsavbaktériumokat a Fővárosi Állat- és
Növénykert egzotikus állataiból (Gazella dama mhorr, Geochelone gigantea, Vombatus
ursinus tasmaniensis, Casuarius casuarius, Dromaius novaehollandiae, Hystrix indica,
Heterocephalus glaber, Geronticus eremita, Macropus fuliginosus, Ceratotherium simum,
Phascolarctos cinereus, Gorilla gorilla gorilla, Ailurus fulgens, Medauroidea extradentata,
Lemur catta). Klasszikus és molekuláris mikrobiológiai módszereket egyaránt alkalmaztunk a
tejsavbaktérium törzsek azonosításához. Először tiszta tenyészetet készítettünk az izolált
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baktérium törzsekből, majd DNS-t izoláltunk belőlük. Ezt követően repetitív PCR technikát
alkalmaztunk, amelyet agaróz gélelektroforézis követett. A kapott mintázatok alapján
csoportokba rendeztük az izolátumokat. Minden csoportból néhány törzs 16S rDNS-ét
megszekvenáltattuk. Az új törzsek háztartási génjeit (recA és gyrB) további vizsgálatoknak
vetettük alá.
A vizsgált állatok meglehetősen diverz bélmikrobiótával rendelkeztek. A nyugati szürke
óriáskenguru, a csupasz turkáló és az emu domináns mikrobiótája kizárólag Enterococcus
törzseket tartalmazott, míg a nyugati síkvidéki gorilla és a gyűrűsfarkú maki esetében
Lactobacillus és Lactococcus törzsek domináltak. Összesen 234 törzset izoláltunk, amelyek a
Lactobacillus nemzetség 18 fajához tartoznak. A Lactococcus nemzetség 4 fajához 22 törzs, a
Pediococcus nemzettség 4 fajához pedig 57 törzs tartozik. Az Enterococcus nemzetség
azonosított 289 törzse 9 fajba sorolható, a Leuconostoc nemzetség 3 fajához pedig 16 törzset
tudtunk besorolni.
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THE DANGER OF CANINE DISTEMPER IN LARGE FELIDS – A LITERATURE REVIEW
The management of conservation programs was never an easy task, but recently a challenging danger appeared in this part
of the veterinary field. Canine distemper seems to be an underestimated disease: although several traits of the disease/virus
are well-known, many details still need further research. It is important to realise the significance of the geographical over
species-specific localisation. This summary's aim is to collect and rearrange the findings of recent years to help the ultimate
goal: a vaccination program for large felids.

Néhány publikáció adata szopornyicás nagymacskák eseteiről
(megbetegedések, járványkitörések)
1983

bengáli tigris

Amerika

1991-1993 Észak-Amerika (Kalifornia,
Illinois)

szibériai tigris, bengáli tigris,
szibériai/bengál tigris hibrid, leopárd,
jaguár, oroszlán, észak-kínai leopárd

1994

oroszlán (és egyéb fajok)

Afrika, Serengeti Nemzeti Park

1993-1999 Kanada

kanadai hiúz, vörös hiúz

2001

Afrika, Ngorongoro Nemzeti
Park

oroszlán

2004

Horvátország, Zágrábi Állatkert

szibériai tigris

2004

Oroszország, Szibéria

szibériai tigris

2010

Japán

szibériai tigris

2010

Spanyolország

ibériai hiúz

2010

Oroszország, Szibéria

szibériai tigris

Néhány felmérés eredménye
Svájc

1972-1992

oroszlán, tigris

42 minta

45 % pozitív

Nairobi

1992-1998

gepárd

81 minta

24% pozitív

Brazília

1999-2005

jaguár, puma, ocelot

30 minta

23% pozitív

Oroszország

2001, 2004, 2010

szibériai tigris

5 minta

60% pozitív
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A tünetek lehetnek akár jellegtelenek vagy a szopornyicára jellemző tünet(együttes)ek
(általános gyengeség, láz, légzőszervi, emésztőszervi, idegrendszeri tünetek). Nagymacskában
nem ritka, hogy kizárólag idegrendszeri tünetek jelentkeznek, és így markáns jel a
viselkedésváltozás.
Gyanús egyedek vér- (és liquor)mintáiban ellenanyagok kimutathatóak. A postmortem
vizsgálatok során gyakorta csak az agyban sikerül a vírust fellelni, de az itteni elváltozások
(jellemzően encephalitis, meningoencephalitis) például a kutyáéhoz képest eltérést mutatnak:
fokálisak, enyhébbek. Ilyen agyi károsodások esetén (különösen, ha ezeket diffúz gliosis,
illetve perivascularis lymphocytás beszűrődés kíséri) a virológia (izoláció és PCR) segíthet a
diagnózis felállításában.
Részletezve egy 2016-os publikációról, amelyben igazolták a vakcinázás eredményességét
tigrisben.
Létszám

Eredmény 1.

Ismételt
beadás

Eredmény 2

Rekombináns
(1 ml sc.)

6 állat

0. és 26. nap: nincs
kimutatható ellenanyag

39. nap
(3 ml sc.)

66. nap: alacsony titer
két állatban (16 és 32)

Attenuált
(1 ml sc.)

8 állat

0. nap: nincs
kimutatható ellenanyag
26. nap: titer: 128-1024

171. nap
(1 ml sc.)

171. nap: titer: 16-256
196. nap: titer: 32-512

A biztonságosság ellenőrzésének érdekében nagyobb létszámú csoportok is átestek egy-egy
vakcinázáson. A rekombináns vakcina (2 ml) további 41 állatba került beoltásra, az attenuált
(1 ml) pedig 38 példányba. Függetlenül attól, hogy subcutan vagy intramuscularis beadásra
került sor, az állatokban nem találták nyomát bármilyen károsodásnak.
A vírus elterjedtségének és egyben veszélyességének megértésében két fontos
felfedezés segíthet. Az első annak a lényeges momentumnak az elfogadása volt, hogy a
vírustörzsek csoportosíthatóságának alapját a földrajz adja, nem pedig a fajok, melyeknek
egyedeiben az adott vírustörzsek előfordultak. Az 1991-1992-ben Észak-Amerikában történt
járvány után megvizsgálták két elhullott leopárd mintáit, egyet Kaliforniából, egyet Illinoisból. A két állat megbetegedéséért felelős vírustörzsek közt szignifikáns eltéréseket igazoltak.
Viszont a kaliforniai állat élőhelyének közelében egy rókából és egy mosómedvéből izolált
vírustörzsek gyakorlatilag azonosak voltak a leopárd elhullásáért felelőssel.
A második fontos felfedezés a SLAM (signaling lymphocyta activating molecule)
genetikai vizsgálatának során történt. Ez a szopornyicát előidéző vírus célreceptora a
lymphocytákon. Miután tisztázódott, hogy nincs különálló „macskafélék szopornyicája”,
felmerült a kérdés, hogy mi lehet az oka a vírusfertőzés felbukkanásának egymástól
genetikailag távol álló fajokban? A SLAM vizsgálata azt igazolta, hogy az aminosavszekvencia a kutyáké és a macskaféléké közt átlagosan 73%-os egyezést mutat, egyazon
vírustörzs pedig mindkettőt képes megtámadni. Ennek tudható be, hogy a SLAM vizsgálatára
alapozott ellenőrzést, összehasonlítást javasolnak olyan fajoknál, melyek esetében nem
ismert, hogy érzékenyek lehetnek-e ezen vírusra, de például a környezetükben már felbukkant
a fertőzés.
Az mindenesetre bizonyos, hogy jelenleg öt rend (Carnivora, Rodentia, Primates,
Artiodactyla, Proboscidea) tagjaiban okozhat fertőzéseket, illetve megbetegedéseket ezen
vírus. Ennek több szempontból is jelentősége van. A kutyák szerepe a vírus behurcolásában
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egy-egy területre nem ismeretlen fogalom (1994, Serengeti Nemzeti Park). Járványtanilag
fontosak a vírust átvivő egyéb fajok, melyek fenntartók lesznek adott területen: jellemzően
ezek elterjedt, nagy szaporaságú kisragadozók (róka, mosómedve, nyestkutya stb). Ily módon
mutáció és új vírustörzsek behurcolása nélkül is újabb és újabb járványkitörések sújthatják a
védeni kívánt fajokat, amikor azok átvészeléses immunitása meggyengül.
A fertőzési forrás felkutatása a Serengeti Nemzeti Parkban sikerült: kutyákra irányozott
nagyarányú, aktív, hosszú időn át alkalmazott vakcinázási programokkal sikerült csökkenteni
a vírus jelenlétét a vadállatok állományaiban. Ugyanez a program Szibériában már nem hozna
eredményt, az ottani, megbetegedett tigrisekből izolált vírustörzsek kapcsolata kutyákkal nem
volt igazolható.
Több esetben említésre került egy gondolat, a humán megbetegedések felbukkanásának
esélyéről a jövőben. A szopornyicában megbetegedett főemlősök SLAM-vizsgálata azt
állapította meg, hogy kicsi az eltérés az aminosav-szekvencia tekintetében az emberéhez
képest. De jelenleg a kanyaró elleni védőoltás biztos védelemnek tűnik ezen betegség ellen is.
Minthogy a szopornyica veszélye nagyon is valós, a sok nyitott kérdés (például a
fenntartó fajok köre sincs feltérképezve) válaszra érdemes lenne. Részeredmények
segíthetnének például a fertőzöttség elterjedtségének feltérképezéseben, a kórlefolyás
részletesebb megismerésében és így a védekezési programok kidolgozásában.
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APPLICATION OF HYDROCOLLOID PATCH COMBINED WITH ENZYMATIC CREAM FOR LARGE
TRAUMATIC WOUNDS IN THE CASE OF PINK-BACKED PELICANS (PELECANUS RUFESCENS)
– CASE STUDY
On the 31st October 2015, a predatory mammal – probably an European otter (Lutra lutra) from the adjacent floodplain of the
river Zagyva – got into the fenced area of the Jászberény Zoo, and seriously injured two pink-backed pelicans (Pelecanus
rufescens) from the lake of the zoo. Due to the fact that the pelicans suffered several deep, large, bite and torn wounds
extending deep in the tissue, the wounds could not be closed by suturing.
The skin of the birds is thin, and contains only a minimal amount of soft tissue structures. Therefore, the subcutaneous
tissues can easily dry and necotize. These birds live under wet conditions with a high humidity level, which leads to further
problems. Consequently, wounds needed to be protected, and wound healing had to be accelerate as much as possible. We
used two different tools. The first one was an enzymatic cream to increase the decomposition of the necrotic tissues, while
the other was a hydrocolloid patch providing optimal conditions for wound healing. The medical treatment was successful
with total recovery.

A Jászberényi Állat- és Növénykert területére 2015. október 31-én beszökött egy ragadozó
emlős (feltehetőleg egy európai vidra a Zagyva árteréről), és a tavon tartott madarak közül két
vörhenyes pelikánon súlyos sérüléseket ejtett. Az állatokon több mély, nagykiterjedésű
harapott, tépett seb volt, kiterjedt anyaghiánnyal, ezért nem lehetett a sebeket varrással zárni.
Mivel a madarak bőre nagyon vékony, és minimális lágyszöveti struktúrákat tartalmaz,
a bőr alatti szövetek könnyen kiszáradnak és elhalnak, ezzel gátolva a sebgyógyulást. További
problémát okozott, hogy ezek a madarak vizes, nagy páratartalmú közegben élnek. Törekedni
kellett a sebek védelmére és biztosítani a lehető leggyorsabb sebgyógyulást, melyhez két
eszközt vettünk igénybe. Az egyik egy enzimtartalmú kenőcs volt, ami segítette az elhalt
szövetek elemésztését, a másik egy hidrokolloid tapasz, ami megfelelő környezetet teremtett a
sebeknek. A kezelés teljes gyógyulással zárult.
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NEPHROLITHIASIS OF ASIAN SMALL-CLAWED OTTERS (AMBLONYX CINERUS) – CASE
STUDY
According to literature data, the most common disease of Asian small-clawed otters (Amblonyx cinereus) is cystolithiasis,
while the most frequent cause of death is nephrolithiasis. A 2006 study revealed that 66% of the otters held in American zoos
had nephroliths, in addition, 23% of them also suffered from cystoliths. According to the 2017 Zoological Information
Management System (ZIMS) data, cystolith formation had been observed in the case of 74 animals, while nephrolithiasis
was diagnosed in the case of 29 Asian small-clawed otters. Different kinds of research is looking at the reasons behind this
and the possible treatment methods. Based on the results, the most frequently observed type of stone is calcium oxalate.
The pathomechanism of the disease is usuallyattributed to high levels of intestinal calcium resorption and enhanced
endogenous oxalate production. Furthermore, captivity, stress and inappropriate diet may also contribute to the development
of the disease.
The disease had also developed in the case of the three Asian small-clawed otters of Jászberény Zoo. The oldest female
died in 2014 due to the disease. It has been also diagnosed in the case of her male mate (Romeo) and the young female
(Juliet) who arrived in 2015, but they are asymptomatic at the moment. Since the diagnosis we have tried to reduce the stone
formation with different kinds of methods.

Szakirodalmi adatok szerint az ázsiai kiskarmú vidrák (Amblonyx cinereus) leggyakoribb
betegsége a húgykövesség, a leggyakoribb halálok pedig a vesekövesség. Egy 2006-os
felmérés szerint az amerikai állatkertekben tartott vidrák 66%-a volt veseköves, melyeknek
23%-a hólyagköves is volt. A 2017-es ZIMS adatok szerint húgykőképződés 74 állatnál,
vesekő 29 törpe vidránál volt eddig diagnosztizálva. Ezen problémák oka, illetve a kezelés
lehetőségei még nem tisztázottak, folyamatos kutatások tárgyát képezik. A vizsgálatok
alapján a leggyakoribb kőtípus a kalcium-oxalát. A betegség patomechanizmusában szerepet
tulajdonítanak a belekből történő nagymennyiségű kalcium felszívásnak és a megemelkedett
endogén oxalát termelésnek, továbbá a fogságban tartás, a stresszhatás és a nem megfelelő
táplálás is elősegítheti a betegség kialakulását.
A Jászberényi Állat- és Növénykert három törpevidrájánál is kialakult a betegség. A
legöregebb nőstény 2014-ben belehalt a betegségbe. Hím társánál, Rómeónál, illetve a 2015ben bekerült fiatal nőstény Júliánál szintén kimutattuk a betegséget, de ők még tünetmentesek.
Különböző módszerekkel próbáljuk a kőképződést lassítani a kimutatásuk óta.

87

INDEX
Adorján István

67

Kosztik Judit

80

Alho, Ana Margarida 10, 43

Kőrösy Johanna 82

Andréka György 53

Kukolya József

Arias, María Sol

Lajos Zoltán

61, 63

Lantos Ákos

26

Baka Erzsébet

10
80

80

Bakonyi László

86, 87

Lőrincz Dávid

67

Bakonyi Tamás

65

Luzics Szabina

80

Baksa Gábor 67

Madeira de Carvalho, Luís Manuel

Barna Mónika

Magalhães da Cruz, Rita

Baska Ferenc

35
50, 74

Batáné Vidács Ildikó

Mikecz Andrea 63
Molnár, Ladislav

80

36

Beregi Attila 64

Papp László

Biácsi Alexandra 61

Paquet-Durand, Isabelle

Bóka Gabriella

Paz-Silva, Adolfo

69

Borka-Vitális Levente

65

Pazár Péter

73

18

Persányi Miklós

6

Csörgő Tibor 65

Potier, Romain

7, 41

Erdélyi Károly 65

Rácz Gabi

Fehérvári Péter

Sánchez-Andrade, Rita

65

54

Fercsik Péter 86, 87

Schütz Éva 22

Ferenczi Emőke

Soltész Zoltán

65

76

10

Cazapal-Monteiro, Cristiana 10

Gál János

10

10

65

Sós Endre 28, 59, 67, 80

32

Géczy Csaba 39

Sugár László

Gerics Balázs

Szentpáli Gavallér Katalin

82

30

Hoitsy Márton

74

Tóth Ákos

Horowitz, Igal

17, 40

Valderrábano, Esther

80

Jelenik Zsuzsanna 52

Venczel Edit

Jerzsele Ákos

Zacher Gábor

25

Kalogeropoulu Szilvia
Koroknai Viktória

76

86, 87
49

Zenke Petra 69

28, 59, 67

A címlapon Koroknai Viktória felvételei.
88

10

65

10, 43

