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KÖSZÖNTŐ 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Egy állatkert életében a legnagyszerűbb pillanatok egyike, amikor új élet jön a világra. 

Nemcsak azért, mert az állatkölykök és fiókák megdobogtatják a látogatók, és persze az 

állatkerti dolgozók szívét. Hanem nagyszerű dolog azért is, mert az állatok rendszeres 

szaporodása nélkül igencsak bajosan tudnák az állatkertek azon feladatukat teljesíteni, hogy a 

veszélyeztetett, kipusztulástól fenyegetett fajok mentsvárai, tenyészközpontjai legyenek. 

Az idők során az állatkertek sok változáson mentek keresztül. Ez nemcsak az állatokról 

való gondoskodás módjában, vagy éppen az elhelyezési körülmények terén érhető tetten, 

hanem a szaporítási, tenyésztési eredményekben is. Volt idő, amikor az olyan állatok 

szaporítása, mint a jegesmedve, vagy éppen a gorilla, elérhetetlen vágyálomnak tűnt. Ma 

azonban már az is lehetséges, hogy egyik-másik orrszarvú mesterséges termékenyítés 

eredményeként hozzon világra utódot. 

Mindez lehetetlen lenne jól felkészült, a vadállatok, egzotikus állatok szaporodás-

biológiájában jártas szakemberek nélkül. Ha nem volnának, akik ezt a diszciplínát magas 

szinten művelik, nem működnének az állatkerti tenyészprogramok, s a látogatók sem 

láthatnának olyan sok „cuki” kisállatot. 

De nemcsak az állatkertekben fontos ez az ismeretág! Szaporodásbiológiai eredmények 

híján sokkal kevesebb egzotikus faj jöhetne szóba kedvtelésből tartott állatként, vagy tartásuk 

a jelenleginél is sokkal nagyobb nyomást fejtene ki a vadonbeli állományra. De 

szaporodásbiológiai eredmények kellenek a korszerű vadgazdálkodáshoz is. Azoknak a 

szakterületeknek a fontosságát tehát, amelyet Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok 

Társasága 2015. évi konferenciájának fő témájául választott, nem lehet eléggé hangsúlyozni.  

Ez a mostani szakmai esemény már a tizennegyedik a MVÁÁT éves konferenciáinak 

sorában, s nagy örömünkre szolgál, hogy – a legelső alkalomtól eltekintve – valamennyinek a 

mi intézményünk, a Fővárosi Állat- és Növénykert lehetett a helyszíne. Az elmúlt évek 

tapasztalatai megmutatták, hogy ez a nagy múlttal bíró rendezvény nemcsak az itt elhangzó, 

magas színvonalú szakmai előadások, s az egy-egy téma körül kibontakozó viták miatt 

hasznos, hanem abban is megmutatkozik a nagyszerűsége, hogy alkalmat ad az állatkerti és 

vadállatok orvoslásának egyes területeivel foglalkozó szakemberek, állatorvosok, 

agrármérnökök, biológusok közötti kötetlen eszmecserére is. 

Házigazdaként – intézményünk valamennyi dolgozója nevében – azt kívánom, hogy a 

konferencia minden résztvevője hasznos ismeretekkel és tapasztalatokkal, s egyben kellemes 

élményekkel gazdagodjon! 

 

 

Budapest, 2015. március 27. 

 

Prof. Dr. Persányi Miklós 

főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert 
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BEAR REPRODUCTION AND MEDICAL CARE – 
LESSONS FROM THE FIELD 

Göritz, Frank – Painer, Johanna – Hermes, Robert –  

Fritsch, Guido – Hildebrandt, Thomas B. 

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research 

goeritz@izw-berlin.de 

 

Currently the carrying capacity for bears in captivity is achieved. The bears’ longevity under 

captive conditions and low adult mortality cause a constant lack of high quality spaces even 

for the species managed in breeding programs. The potential reproductive output of bear 

species like brown bears, Asiatic black bears and spectacled bears is much higher than the 

number of available spaces. Even in species with low reproductive success like Malayan sun 

bears, polar bears or sloth bears it may take years before a few young animals can be 

disposed. This situation demands for the control of population growth in the ursid taxa.  

Population growth is mainly controlled by manipulation of fertility. Apart from 

separation of sexes either temporary during breeding season or permanently by keeping single 

sex groups, hormonal control of reproduction (MGA implants or pills like Provera) and 

immunocontraception with PZP are applied in bears. In case of long term hormonal 

contraception behavioural changes as well as vaginal discharges were reported occasionally. 

For felids long-term hormonal treatment is not recommended, as pathological changes in the 

uterus may occur. 

PZP was applied in 7 bears. The ovarian activity was monitored in 2 sun bears treated 

for 2 years with PZP. The hormonal profiles differed from those of untreated bears. Normal 

hormonal pattern occurred one year after the last vaccination. Apart from the disruption of 

ovarian activity by PZP, which may be reversible, the adjuvants, which have to be added to 

PZP in order to stimulate the immune reaction may have severe side effects. Abscesses and 

tumours may develop (in low percentages) after vaccinations commonly applied in domestic 

cats. As we do not know long-term effects, it is recommended to use each of them only for 2-

3 years. Now another new method is available. It is based on the antiprogestin J956, which is 

used in humans to interrupt pregnancy. 

All bear species – except the Malayan sun bears – are characterized by relatively 

defined breeding seasons and a period of delayed implantation (for species-specific details see 

the EEP Ursid Husbandry Guidelines). These reproductive features make bears suitable 

candidates for the application of antiprogestins, which act by competitive displacement of the 

endogenous progesterone at the cellular receptor. Thus depending on the timing of 

application, antiprogestins might cause the prevention of implantation or abortion. The 

method was developed at the IZW in Berlin and tested in over 30 bears kept in different zoos 

in Germany, Austria and Switzerland. All females were regularly breeding individuals. 

Mating was observed in all animals during the breeding season prior to the tests. J956 was 

either applied alone or in combination with low doses of ethinylestradiol (EE2) prior to 

assumed implantation in October. None of the injected females delivered cubs. No side 

effects were observed in treatments with J 956 alone prior to implantation. Therefore this 

method can be recommended, if mating was observed, but offspring is not wanted. Treatment 

at a late stage of pregnancy may result in incomplete absorption of the fetus and cannot be 

recommended at all. The interruption of pregnancy with antiprogestins during diapause offers 

a new method for the management of reproduction of bears in captivity and broadens the 

range of options to control population growth, at least for short-term use. As we do not yet 

mailto:GOERITZ@izw-berlin.de
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know long-term effects of this new method and as we are still in the phase of collecting 

important information, it should only be applied in close co-operation with the IZW, Berlin 

(recommendation by EEP, Dr. Lydia Kolter). General experience and analyses of studbook 

data show, that most females have - independent from the mating date - a relatively fixed time 

of birth with varies only a few days between different deliveries, so that is relatively easy to 

calculate the approximate time of implantation in multiparous females. But this is not possible 

in females, which did not yet breed. Additionally, at least spectacled bears females may shift 

„their“ time of delivery considerably, e.g. from January/February, when the majority of cubs 

is born, to November. Thus, a treatment in October would be after implantation and the 

combination method may be more suitable then. Just as an information: births as early as 

September or even August are recorded for the European population of spectacled bears. As 

none of the presented methods, which interfere with reproductive physiology, is without risk, 

they should be applied very carefully. When making the final choice factors like age, prior 

reproductive history etc. should be considered. Because we do not know the long-term effects 

on reversibility, only females, which are genetically surplus to the population, should be 

treated over several consecutive years with only one method. In case of death of any treated 

animal - whenever the treatment took place - close post mortem examinations of the 

urogenital tracts are highly recommended. 

The intensive co-operation between the IZW and the NGO ‘Four Paws International’ in 

the sector of illegally kept large carnivores in Europe and South-East Asia deals with: dancing 

bears, restaurant bears, bile-farming bears, baiting bears or carnivores in illegal husbandry. A 

large amount of veterinary caseload was collected during the last years, due to the former, 

improper keeping of such individuals. Dental pathologies have been diagnosed frequently in 

animals with wrong diets (rich in carbohydrates; garbage-food) and the abnormal dental use 

or stereotype behaviour (chew on metal pols). Within these projects we have developed and 

improved a new anaesthetic protocol. The animals were kept under miserable husbandry 

conditions and were confiscated by an animal welfare organisation (Bear Competence Centre, 

Four Paws) through the support of the local ministry and their legitimate regulations within 

the origin countries. We used 3 cc darts equipped with 2×60 mm needles and a CO2 dart-

pistol with an 11 mm barrel. We used a combination of ketamine (2.4±0.8 mg/kg BW), plus 

medetomidine (0.036±0.01 mg/kg BW), plus midazolam (0.05±0.02 mg/kg BW), plus 

butorphanol (0.05±0.02 mg/kg BW) as initial dose. We observed a very rapid and smooth 

induction time of only 4±1 minutes (total recumbency) after intra-muscular (preferably upper 

front leg, M. triceps brachii or lower shoulder, M. infraspinatus) dart-injection. If we 

necessitated a prolonged immobilisation, we needed to top up the drugs on average 40 

minutes (22-75 minutes) after induction. Supplementations were given dependent on the 

situation with either ketamine alone or a combination of ketamine with medetomidine 

intravenously. Therefore, all individuals received a catheter in the v. jugularis (attached to the 

skin with sutures), attached to an isotonic infusion drip (NaCl or Ringer Lactate). The heart 

rate and respiration rate was 46±15 beats/min and 8±3 deep breaths/min, respectively. Pulse-

oximetry showed on average of 97 ±3 % oxygen saturation, at 37.6±0.4°C body temperature. 

For painful dental work (multiple extractions, root canal therapy) anaesthesia was maintained 

by administration of isoflurane via a endotracheal tube. 
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THE IBERIAN LYNX CONSERVATION BREEDING PROGRAM AND 
LYNX REPRODUCTION PHYSIOLOGY 

Painer, Johanna – Jewgenow, Katarina – Hildebrandt, Thomas B. – Göritz, Frank 

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin 

painer@izw-berlin.de 

 

The lack of prey, increased human impact, habitat destruction disease outbreaks and 

additional losses due to some feline viral infections such as feline leukaemia virus led to 

drastic declines in the Iberian lynx (Lynx pardinus) population during the 20th century. A 

decade ago, the world population was roughly 200 individuals, with only 30 breeding 

females. Therefore, in 2003 the Iberian Lynx Conservation Breeding Programme (ILCBP) 

was initiated, with the goal of maintaining genetically and demographically managed captive 

populations and to help to establish new free-ranging populations through reintroduction. 

Currently, breeding stations are situated in El Acebuche, La Olivilla, El Jerez Zoo, La 

Granadilla (Spain) and Los Silves (Portugal). Furthermore, a LIFE project (Nature and 

Biodiversity project funded by the EU commission) was granted in 2002, to promote the 

recovery of the Iberian lynx in its native habitat, with re-introduction sights in Spain and 

recently also Portugal. Coordinated in-situ and ex-situ projects were designed to effectively 

combat the diversity of factors held responsible for the decline of the Iberian lynx population, 

and included, amongst others, ex-situ conservation breeding, in-situ habitat management, 

reintroduction of captive born healthy offspring, genetic resource banking, prey species 

(rabbit) management and conservation, habitat preservation, public education and awareness 

programmes. The Iberian lynx breeding programme is supervised within the European 

Endangered Species Programme (EEP). Currently, there are about 348 adult free-ranging and 

130 adult captive lynx on the Iberian Peninsula. Until December 2014, 69 young, trained for 

re-introduction individuals were released to the wild. In total 85 breeding animals are kept in 

captivity. It is a very successful example for conservation breeding and reintroduction. 

The IZW is reproductive advisor to the ILCBP since the beginning and helped 

developing new reproductive methods (non-invasive pregnancy tests for felids etc.) and made 

studies on the unique reproductive physiology of lynxes on Iberian lynx but also mainly on 

Eurasian lynx (Lynx lynx), as model species. Hereby we discovered the unique reproductive 

physiology of persisting corpora lutea and continuous progesterone production in the genus 

Lynx. 
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LARGE FELID REPRODUCTION: WHEN THINGS GO WRONG 
(INFERTILITY, ASSISTED REPRODUCTION,  

TERMINATION OF PREGNANCY) 

Göritz, Frank – Hermes, Robert – Jewgenow, Katarina –  

Painer, Johanna – Hildebrandt, Thomas B. 

Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research 

goeritz@izw-berlin.de 

 

There is an increasing demand to manipulate reproduction in wild carnivores. On one side, 

low reproductive performance interferes with successful breeding of endangered species in 

captivity (e.g. Amur leopard, Sumatran tiger, giant panda, and Malayan sun bear) and 

application of assisted reproduction technologies (ART) is imperative. On the other side, there 

is a growing need to control fertility in feral and wild carnivore populations with high 

reproduction rate, especially in captivity (e.g. bobcat in USA or brown bear in Europe) where 

the caring capacity is limited. Regardless of whether fertility needs to be increased or 

controlled, basic information on reproductive biology, infertility and other reproductive 

disorders in female and male individuals is paramount for breeding management. Therefore, 

the development of reliable methods for reproductive assessment as well as diagnosis and 

treatment of reproductive pathologies in wild carnivores is needed. Although ultrasonography 

and laparoscopy are widely used techniques for reproductive assessment, transrectal 

ultrasonography and more recently transabdominal application of high-resolution ultrasound 

systems (2D and 3D) has also shown great promise in non-domestic carnivores. Captive 

breeding programs have become increasingly important for the conservation of exotic species. 

The captive breeding programmes for endangered carnivore species must overcome several 

obstacles. For example the limited number of potential breeding partners, as well as the 

development of social incompatibility problems. There is strong evidence that reproductive 

disorders cause such pair incompatibility or infertility, which are mainly responsible for 

limited breeding success. 

From more than 100 ultrasonographic reproductive assessments of female big cats 

derived from 12 different species/subspecies, we found uterine pathology in about 20% of the 

females, ranging from small endometrial cyst accumulation to severe alterations such as 

pyometra sometimes combined with hydro- or pyosalpinx. Especially, in Amur leopards 

(purebred!) there was a high incidence of reproductive pathologies ranged from vaginitis and 

cystitis to myometrial cysts, focal fibrosis in the myometrium, single or multiple myomas, 

luteal and follicular cysts. Severe pyometra was diagnosed in the following species: African 

lion, Amur leopard, tiger. 

It was characteristic for the majority of these reproductive disorders to be subclinical. 

Many of the uterine pathologies were caused by previous contraceptive treatments with 

melanogestrol acetate (MGA) implants. However, some of the females were diagnosed with 

purulent endometritis caused by genital infection from mating or continuous follicular activity 

without receiving pregnancy. Currently, main treatment of advanced uterine pathology even 

in critically endangered big cat species is surgical ovariohysterectomy due to the life-

threatening risks to the individuals and problems associated with the intrauterine treatment.  

Recently, successful technique for the non-surgical treatment of uterine infection and 

infertility in big cats with reproductive disorder has been described. A transcervical uterine 

lavage technique allowed repeated flushings of the uterine lumen and installation of 

mailto:GOERITZ@izw-berlin.de
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therapeutics like antibiotics. The preparation for the uterine catheterisation included a rectal 

enema with lukewarm water; cleaning, shaving and disinfection of the perineal region and the 

sterile application of 1.5 to 3 mg dinoproston (Minprostin E2; Pharmacia & Upjohn GmbH, 

Germany) into the vagina. The dinoproston (synthetic prostaglandin E2) was administered 

immediately after the animal was immobilized so that the average time between the 

application of the prostaglandin E2 and the start of the catheterisation was 15 to 20 min. It 

was successfully applied in a Sumatran (Panthera tigris sumatrae) and a Corbett tiger 

(Panthera tigris corbetti) and in an Amur leopard (Panthera pardus orientalis). The Amur 

leopard received four uterine treatments due to re-infection after mating. The tigers were 

treated only once. The decisions for the uterine treatments were based on former transrectal 

ultrasound assessments. The catheter was guided endoscopically into the vagina passing the 

uretha and ultrasonographically using a transrectal ultrasound system into the uterus. Both 

uterine horns were separately flushed with cell medium M199 followed either by antibiotics 

or by blood serum collected from the same animal before. Upon ultrasonographic re-

examination, the topical uterine treatments resulted in a remarkable decline of the 

inflammatory or/and degenerative process. The Corbett tiger had the most severe uterine 

alterations and was treated one month prior spaying in order to reduce the surgical risk.  The 

Sumatran tiger was artificially inseminated after successful hormonal cycle induction (eCG, 

hCG GnRH and porcine gonadotropin treatments) and the Amur leopard expressed a new 

sexual cycle and physiological oestrus behaviour followed by a natural mating. 

Non-surgical uterus lavage offers new feasibilities to treat uterine infections and restore 

uterine integrity so that in future more of female felids with diagnosed infertility can be 

successfully treated with this technique described. Entering the uterus non-surgically using 

special catheters with endoscopical and ultrasonographical guidance offers also new 

possibilities for assisted reproduction technologies (e.g. intrauterine artificial insemination) in 

wild carnivore species. 

  



12 

 

A "VET ADVISOR" ÉS AZ ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK 

Papp Endre Ákos 

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 

office@sostozoo.hu 

THE „VETERINARY ADVISOR” AND THE ZOOLOGICAL BREEDING PROGRAMS 
The establishment of the modern zoological breeding programs was a consequence of the 1973 adoptation of the CITES 
convention. The restriction of the international trade of endangered species raised the need of the long term sustainable 
breeding of the populations kept in the zoos. 
The aligned operation of the regional breeding programs facilitated the administrative development of the zoo associations. 
A continuously refreshing information technological service (ARKS, medARKS, SPARKS, ZIMS) supports the work of the 
zoo operated programs and other international organizations (EEP, ESB, TAG, SSP, IUCN-CBSG) coordinating the ex situ 
conservation of the species.  
The breeding programs serve as a fundamental moral and scientific core in the diverse field of activity of the zoos, laying 
down the principles of husbandry, breeding, veterinary care, animal welfare considerations. 
The operating guidelines of the breeding programs prescribe the involvement of advisors from several scientific fields (e.g. 
conservation biology, genetics, nutrition, pathology), the following requirements are set up towards the veterinary advisors of 
the EEP: 

 Identify typical medical problems affecting the species/taxa, recommend diagnostic, therapeutic and preventative 
protocols. 

 Recommend monitoring programs. 

 Review the unique husbandry and nutrition requirements of the species, in cooperation with the program coordinator 
and the Nutrition Advisors. 

 Compile necropsy protocol. 

 Distribute knowledge in terms of identification methods, immobilization, translocation, quarantine, preventative 
medicine, necropsy, neonatal exams, zoonotic diseases through the species/taxa husbandry manual, studbook, etc. 

 Liaise with the respective Veterinary Advisors in other regions. 

 Attend meetings, focusing on the species/taxa in concern. 
At the appointment of a Veterinary Advisor, the organization holding the program acts in close cooperation with the 
international organizations of the zoo and wildlife veterinarians (EAZWV, AAZV), and engages the partner institution to 
provide full support to the advisor to perform the necessary duties. 

 

A modern állatkerti tenyészprogramokat az 1973-as CITES egyezmény keltette életre. A 

veszélyeztetett vadon élő fajok nemzetközi kereskedelmének szabályozása szükségessé tette, 

hogy az állatkertek az általuk bemutatott fajok populációit hosszú távon fenntartható módon 

tenyésszék tovább. 

A regionális tenyészprogramok összehangolt működtetése katalizátorként hatott az 

állatkerti szövetségek intézményrendszerének bővülésére. 

A fajok ex situ konzervációját koordináló állatkerti és egyéb nemzetközi szervezetek 

(EEP, ESB, TAG, SSP, IUCN-CBSG) fejlődését folyamatosan frissülő informatikai 

háttérszolgáltatás támogatja (ARKS, medARKS, SPARKS, ZIMS). 

A tenyészprogramok a modern állatkertek szerteágazó tevékenységi köreinek 

legfontosabb erkölcsi és tudományos magját képezik, lefektetik a tartástechnológia, a 

szaporítás, állategészségügyi ellátás, a takarmányozás, az állatjóléti intézkedések alapelveit az 

egyes fajokra vonatkozóan.  

  

mailto:office@sostozoo.hu
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A programok felépítését leíró irányvonalak számos tudományterület (pl. 

konzervációbiológia, genetika, takarmányozástan, patológia) szakértőinek bevonását teszik 

szükségessé, az állatorvosi tanácsadókra vonatkozóan az EEP az alábbi igénypontokat 

fogalmazza meg:  

 az adott fajt / taxont érintő állat-egészségügyi problémák beazonosítása, 

diagnosztikai és terápiás lehetőségek feltárása, megelőző tevékenységek 

megjelölése, 

 monitoring programok kialakítása, 

 a fajra jellemző speciális tartástechnológiai és takarmányozási igények és 

ajánlások megállapítása a takarmányozási tanácsadókkal és a program 

koordinátorokkal történő egyeztetés alapján, 

 boncolási protokollok készítése, 

 egyedi azonosítással, immobilizációval, szállítással, áttelepítéssel, 

karanténozással, preventív kezelésekkel, boncolással, újszülöttek vizsgálatával, 

zoonózisok elleni védekezéssel kapcsolatos ismeretek átadása a tenyészprogram 

által kiadott publikációk társszerzőjeként, 

 kapcsolat tartása más régiók tenyészprogramjaival, az adott fajjal kapcsolatos 

szakmai találkozókon való személyes megjelenés. 

Az állatorvosi tanácsadó kijelölésekor a tenyészprogramot gondozó szervezetek aktív 

támogatást várnak el az állatorvost foglalkoztató intézménytől, és szorosan együttműködnek 

az állatkerti állatorvosokat tömörítő szakmai szövetségekkel (pl. EAZWV, AAZV). 
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ÁLLATKERTI TENYÉSZPROGRAMOK – 
TENYÉSZTÜNK, SZAPORÍTUNK VAGY SZELEKTÁLUNK? 

Andréka György – Gunics Zoltán 

Xantus János Állatkert Nonprofit Kft., Győr 

andrekagyorgy@yahoo.com 

BREEDING PROGRAMS IN ZOOS. BREED, MULTIPLY OR SELECT? 
Animal collections in individual zoos are typically too small by themselves to be of much value for long-term conservation. 
Therefore, cooperative international or regional ex situ breeding programmes are required to form larger, viable populations. 
These cooperative breeding programmes serve many purposes: providing animals for public educational or exhibit 
opportunities, providing fundraising material, providing research collections from which to gain basic knowledge of animal 
biology and husbandry, and on a larger scale, providing demografic and genetic backup to wild populations. 
The Species Survival Plan (SSP) is a copyrighted breeding and conservation program by the Associations of Zoos and 
Aquariums (AZA). There are currently more than 450 SSP Programs. 
The European Endangered Species Programme (EEP) is the most intensive type of population management for a species 
kept in the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) zoos. Each EEP has a coordinator who is assisted by a 
species committee. Today more than 150 EEP programmes work in different EAZA zoos. 

 

A világon több mint 1000 olyan állatkert működik, amely valamilyen szervezett formában tagja 

valamely szakmai szervezetnek, ezekben évente több mint 600 millió látogató fordul meg. 

Ezekben a kertekben 3000 emlős, madár, hüllő és kétéltű fajból több mint 1 millió állat él, melyek 

többsége veszélyeztetett. 

A jó állatkertnek társadalmi missziója van. Nevelés, természetvédelem, tudományos kutatás 

és kikapcsolódási lehetőségek helyszíne, ahol az állatokkal együtt azok természetes és valóságos – 

emberi hatásokkal megváltoztatott – környezete is bemutatásra kerül. Az állatkert találkozni 

enged a természettel. Hozzájárul ahhoz, hogy az emberek megértsék a bioszféra bonyolult 

folyamatait, és azt, hogy az élőlények nem egyszerűen az ember uralma alatt álló, netán 

szolgálatára rendelt dolgok, hanem értékes társaink. Az állatkertek ma már növekvő környezeti 

problémákkal teli világban működnek. Élőhelyek elvesztése, éghajlatváltozás, 

környezetszennyezés és még megannyi fenyegető veszély leselkedik az állat- és növényfajok 

sokaságára. Ebben a helyzetben az állatkertek és akváriumok még fontosabb szerepet játszanak a 

természet védelmében, mint valaha. 

Az állatkertek hatalmas ismeretanyaggal rendelkeznek, globális hálózatuknak köszönhetően 

nagy szerepet játszanak a természetvédelmi együttműködések előmozdításában. A 

természetvédelem teljes spektrumát felölelve képesek működni, kezdve a veszélyeztetett fajok 

tenyésztésétől, a kutatáson, szemléletformáláson, képzéseken, támogatások gyűjtésén át, egészen 

a fajok és élőhelyeik megőrzéséig. 

Korunk egyik legnagyobb környezeti kihívása a biológiai sokféleség megőrzése. 

Az állatkertek természetvédelmi világstratégiájának fő célkitűzése, hogy meghatározza, az 

állatkerteknek és akváriumoknak hogyan kell más természetvédelmi tevékenységekkel és 

szervezetekkel együttműködve erőfeszítéseket tenni a természetes élőhelyek és ökoszisztémák 

megőrzéséért. 

Az állatkertek természetvédelmi szerepüket leghatékonyabban ex situ, in situ védelmi 

programokon keresztül és mentőközpontként szolgálják.  

A különböző természetvédelmi intézkedések közül a sokféleség hosszú távú megőrzésére a 

legjobb, leghatékonyabb stratégia az élőhely védelme, az ott élő természetes társulások és 

populációk megőrzésével. Vagyis a fajokat az eredeti élőhelyükön, az eredeti életközösségekkel 
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együtt kell megőrizni. Ezt in situ védelemnek nevezzük. Az ideális megoldás komplett 

ökoszisztémák megóvása lenne. 

Azonban számos esetben különféle okok miatt (politikai-gazdasági érdekek, élőhely 

pusztulás, genetikai erózió, beltenyészet, idegen fajok, betegségek, szennyezés…) bizonyos fajok 

védelme nem megoldható tovább az eredeti élőhelyükön. Ezért van szükség az élőhelyen kívüli, 

ex situ védelemre, melynek színterei gyakran az állatkertek.  

Az ex situ és in situ védelem egymást kiegészítő természet-megőrzési stratégiák.  

Az ex situ védelem tenyészprogramok keretében zajlik, melynek céljai:  

 kritikusan veszélyeztetett fajok megmentése a kipusztulástól,  

 a természetes populációk fenntartása és erősítése a tenyésztett egyedekkel,  

 a tenyésztett állomány felhasználása oktatási és kutatási célokra, melynek 

eredményei az in situ természetvédelmet támogatják.  

Az állatkerti ex situ védelem végső célja egy olyan életképes, megfelelő genetikai 

diverzitású állatpopuláció létrehozása, amely biztosítja a faj hosszú távú túlélését és esetleges 

későbbi repatriálását eredeti természetes környezetébe vagy az eredetihez hasonló, a faj 

természetes fennmaradását biztosítani képes környezetbe.  

Napjainkra a különböző állatkerti szövetségek (EAZA, WAZA) és kutatási programok 

révén komoly tenyészprogramok küzdenek a ritka és veszélyeztetett fajok megőrzéséért. A 

fajmentéshez szükséges adatok biztosításáért felelős legfontosabb nemzetközi szervezet a 

Nemzetközi Fajnyilvántartási Rendszer (International Species Information System, ISIS), amely 

48 ország 405 zoológiai intézményében 4200 gerinces faj 180.000 egyedéről szolgáltat naprakész 

információkat.  

Észak-Amerikában 1981-ben indultak útjukra az SSP (Species Survival Plan) tenyész-

programok. Ma Amerikában az SSP-k keretében több mint 450 faj megmentésén fáradoznak. 

A különböző állatkertek világszerte más-más állatfaj törzskönyvét vezetik a nemzetközi 

tenyésztőszervezetek, állatkerti szövetségek koordinálásával és az IUCN ellenőrzésével nagyon 

szigorú körülmények között.  

Az EEP az European Endangered Species Program rövidítése, amelynek szó szerinti 

fordítása: Európai Veszélyeztetett Fajok Program, de inkább fajmegmentési, fajfenntartó 

tenyészprogramként nevezi az állatkerti szakzsargon. Az ESB a European Studbook, vagyis az 

Európai Törzskönyv rövidítése. Mind a két program, amely egy adott fajhoz vagy alfajhoz 

kötődik, az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) keretében működik. 

Az első ESB, vagyis az Európai Törzskönyvi Program 1923-ban alapult, európai bölények 

(Bison bonasus) nyilvántartásba vételére. Az állatkerti program sikerének tudható be, hogy az 

akkor kipusztulás szélén álló ritka emlős ma is él. Utóbb más, vadon kihalással veszélyeztetett, de 

állatkertben szaporítható állatokra indult törzskönyvi program. 

Az EEP 1985-ben alakult, a német állatkertek kezdeményezésére, akkor még csak kilenc 

ország 26 állatkertjének közreműködésével. A cél a veszélyeztetett fajok állatkerti tartásának és 

tenyésztésének koordinálása volt, egyben a velük folyó szakmai és tudományos munka 

hatékonyabbá tétele. A program egyik hozadéka az is, hogy a szervezett szaporítás 

eredményeként már nincs szükség a természetben született állatok befogására, hogy csökkentsék a 

beltenyészettséget. Az első hat faj: szakállas keselyű (Gypaetus barbatus), kongói páva (Afropavo 

congensis), vörös panda (Ailurus fulgens), szibériai tigris (Panthera tigris altaica), okapi (Okapia 

johnstoni), jávai kancsil (Tragulus javanicus) volt.  

A kedvező tapasztalatok után több faj programja is követte az elsőket. Az EAZA 

tulajdonképpen az EEP programok magasabb szintű koordinációjára alakult, 1992-ben. A 

különböző programok magasabb szintű szerveződési szintje a Taxonomy Advisory Group (TAG) 
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lett, amely az adott rendszertani csoportokba tartozó programokat foglalja magába. Ma már 42 

TAG működik, több mint 160 EEP-vel és közel 150 ESB-vel. 

European Studbook – ESB 

A törzskönyvi program elsődleges feladata az állatkerti egyedek nyilvántartásba vétele, az 

állomány genetikai és létszámbeli változásainak nyomon követése. A törzskönyv vezetője 

kérdőívek segítségével gyűjti az adatokat az egyes állatkertek szakembereitől, majd az 

eredményeket összegzi, elemzi. Javaslatot tesz bizonyos egyedek cseréjére, szaporítására, 

hozzá fordulhatnak azok az állatkertek, amelyek fogadót keresnek a szaporulatnak, vagy 

éppen új egyedet kívánnak beszerezni. A törzskönyvvezető indokolt esetben javaslatot tehet a 

programjának magasabb szintre való emelésére, vagyis az EEP-vé alakulásra. 

European Endangered Species Program – EEP 

Jóval magasabb szintű és irányítottságú program, mint a törzskönyv. A feladata az adott faj 

vagy alfaj állatkerti tartásának koordinálása, hogy egy fenntartható, megfelelő egészségű és 

genetikai variabilitású (minimum 90%) állomány jöjjön létre, illetve maradjon fenn az 

állatkertekben. Egy ilyen állatkerti populáció bázisául is szolgálhat adott esetben a faj 

természetes élőhelyére való visszatelepítésének, természetesen csak ott, ahol ennek fennáll a 

lehetősége (az élőhely is megfelelő védettséget élvez, valamint képes eltartani több egyedet 

az adott fajból). A vadon már kipusztult arany oroszlánmajmok (Leontopithecus rosalia), 

valamint a kardszarvú antilopok (Oryx dammah) visszatelepítésének sikere mutatja az EEP 

ezen távlati elképzeléseinek jogosságát. 

A programot fajkoordinátor irányítja, akit a faj tartásában járatos állatkerti 

szakemberek közül választanak ki. A fajkoordinátor munkáját a szintén választott 

szakemberekből álló EEP-tanács segíti, illetve ez hoz döntést kiemelt ügyekben. 

Az EEP-ben csak az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagállatkertjei 

vehetnek részt, amelyek szakmai munkájukon kívül éves tagdíjukkal is hozzájárulnak a 

programok sikeréhez. 

A fajkoordinátor határozza meg, hogy az állatkertekben élő egyedek közül melyik 

szaporodhat, melyik nem. Az állatkertekben az állatok jóval tovább élnek, mint vadon, így 

hamar túlszaporodhatnak a tartókapacitáshoz képest. Előfordulhat, hogy egyik nemből van 

túl sok, többnyire hímekből alakulhat ki felesleg. Kis méretű populáció esetén sem jó, ha 

bizonyos egyedek jól, míg mások rosszul szaporodnak, hiszen ez a genetikai variabilitás 

csökkenéséhez vezethet. A fajkoordinátor a fenti okok alapján tehát korlátozhatja a 

szaporítást, azon célból, hogy a teljes állomány fenntartható és egészséges maradjon.  

Az ex situ védelem problémakörét, általános gyakorlatát és alapvető problémáit az 

előadás részletesen elemzi. 

Az ex situ védelem nemzetközi gyakorlata és eredményei  

Csak Európában legalább 200 olyan állatfaj él, amelynek fennmaradása az állatkertektől is 

függ. Számos sikertörténet bizonyítja, hogy az állatkertek nélkül már szegényebbek lennénk 

jónéhány értékes fajjal. 

A sikeres ex situ védelemnek köszönhetően egyre gyarapszik a világ állatkertjeiben 

tartott és sikeresen tenyésztett veszélyeztetett állatfajok száma. Eddig legalább 120 faj 

visszatelepítése történt meg a természetes élőhelyére. Gondoljunk csak Przewalski-ló (Equus 

ferus przewalskii), az arab bejza (Oryx leucoryx) vagy az arany oroszlánmajmocska 

(Leontopithecus rosalia) esetére, amelyek vadon kihaltak, és az állatkertekből telepítették 

vissza őket a vadonba.  
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TERHES VAGYOK?! DE HÁT VÉDEKEZTEM!  
A GNRH-ANALÓGOK (DESLORELIN) HASZNÁLATÁNAK 

HATÉKONYSÁGA ÁLLATKERTI ÁLLATOKBAN 

Koroknai Viktória – Kertész Péter – Sós Endre 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

drkoroknai@zoobudapest.com 

I’M PREGNANT?! BUT I USED PROTECTION! THE EFFICACY OF GNRH-ANALOGUES 
(DESLORELIN) IMPLANTS IN ZOO ANIMALS 
In recent years, the use of GnRH analogues has become increasingly more popular as a method of birth control in zoo 
animals. Their simple application, till yet insignificant side effects and proven return to breeding following use have indeed 
helped zoo veterinarians in the prevention of unwated pregnancy in many species. However, it is important to always 
consider the recommended effective dosages and duration of action in any species in which we consider the application of 
such products.   

 

A fogamzásgátlás az állatkerti állatorvoslásban nagyon fontos szerepet játszik, ugyanis sok 

esetben bizonyos fajoknál a genetikailag túlreprezentált egyedek szaporodását gátolni 

szeretnénk, hogy ne legyen szükség más, drasztikusabb megoldásokra. Ezek a kérdések sok 

esetben fajbizottsági szinten dőlnek el, szükség lehet bizonyos egyedek ivartalanítására, és a 

nemkívánatos szaporulat későbbi leölését megelőzendő, a reverzibilis fogamzásgátlás kerül 

alkalmazásra. Manapság különösen ellentmondásos ez a téma az állatkerti szakmában, 

ugyanis Európa egyes országaiban a „felesleges állatok” eutanáziája teljesen elfogadható 

olyan esetekben, amikor ivarérett állatokat nem tudják máshol elhelyezni, mivel véleményük 

szerint ez a gyakorlat áll a legközelebb a természetes folyamatokhoz.  

A Fővárosi Állat- és Növénykertben leggyakrabban használt kémiai fogamzásgátló szer, 

a deslorelin (Suprelorin
®

) nevű GnRH-analóg, először hormonstimulációt okoz (közvetlenül 

beadás után a nőstény állatok ivarzási tüneteket mutatnak, és emiatt javasolt az elkülönítésük), 

majd leáll az FSH stimulációja, és a GnRH leszabályozó hatása miatt kizárólag lüktetve 

szabadul fel az LH (Fowler & Miller, 2014). Ezt követően, a nőstény állatok ciklusát fel lehet 

függeszteni. A korábban használt melengesztrol-acetáttal (Oviban
®
, ez egy szintetikus 

progesztin), és más nemi hormonokkal összehasonlítva fontos tényező hogy a deslorelin 

alkalmazásakor minimálisak a nem kívánt mellékhatások, illetve a folyamat reverzibilis (pl. 

egyes nagymacska-félékben, mint az afrikai oroszlánban [Panthera leo], Moresco et al., 

2014). Az MGA (melengesztrol-acetát) esetében vadkutyaféléknél azt találták, hogy 

előfordulhatnak patológiás elváltozások, mint pl. az endometrium hyperplásiája, hydrometra 

és méhfibrózis, illetve terméketlenség (Moresco et al., 2009).  

Természetesen ahhoz, hogy ilyen termékeket alkalmazzunk, tudnunk kell, hogy az adott 

állatfajnál milyen dózisban adjuk a deslorelin-t, illetve hogy annak fogamzásgátló hatása 

meddig hatékony. Ezekkel tisztában kell lenni ahhoz, hogy megelőzzük a nem kívánt 

vemhességet és annak a következményeit. Eddig mindössze 1019 faj esetében van tapasztalat 

a nőstény állatoknál a Suprelorin
®
 alkalmazásáról, és 299 fajnál a hímeknél (Fowler & Miller, 

2014), ahol a hatóanyag használata alkalmas az egyedek közötti agresszió csökkentésére is. 

Az EGZAC (EAZA Group on Zoo Animal Contraception) weboldalán is hozzá lehet jutni 

egyes állatfajok javasolt fogamzásgátlási dózisaihoz, illetve a protokollokhoz, amiket más 

európai állatkertekben alkalmaznak.  
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Az 1. táblázatban bemutatjuk a Fővárosi Állat- és Növénykertben egyes kiemelt 

állatfajokban fogamzásgátlásra használt Suprelorin
®
 protokollokat, illetve, hogy ezek 

mennyire váltak be a gyakorlatban.  
 

1. táblázat. A Fővárosi Állat- és Növénykert által használt protokollok  

Állatfaj Adagolás (mg Suprelorin
®
) Hatás ideje Hatékony-e? 

Ázsiai oroszlán 

(Panthera leo 

persica) 

2× 4,7 mg 1,5 év Igen 

Perzsa párduc 

(Panthera pardus 

saxicolor) 

1× 4,7 mg 2 év Igen 

Katta 

(Lemur catta) 
1× 4,7 mg 2 év Nem 

Jávai langur 

(Trachypithecus 

auratus auratus) 

1× 4,7 mg 2 év Igen 

 

Természetesen a deslorelin alkalmazásakor a szakirodalmi javaslatok mellett a saját 

tapasztalat is sokat segít, hogy megállapítsuk azt, hogy egy bizonyos fajnál hány milligramm 

fogamzásgátló használható, illetve ez milyen hosszú ideig működhet. Rendkívül fontos, főleg 

állatkerti körülmények között, hogy tudjuk, mikor kell adott esetben ismételten behelyezni az 

implantátumot, vagy elvégezni az állatok ivarzás előtti elkülönítését a nemkívánatos 

vemhesség megelőzése érdekében. 

A tavalyi évben egy felnőtt, nőstény brazil óriásvidra (Pteronura brasiliensis) esetében 

viselkedésmódosító szándékkal tettünk be egy implantátumot (1× 4,7 mg) a törzskönyvvezető 

és a fajbizottság javaslatára, azzal a szándékkal, hogy ha a domináns nőstény nem ivarzik, 

esetleg nem nyomja el a gyengébb egyedeket. A mi esetünkben ez nem vezetett sikerhez, 

mivel az agresszió tompítására általában a hímeknél szokták használni a GnRH-analógokat 

(Fowler & Miller, 2014).  

Természetesen a munkánkat nagyban segítik az ebben a témakörben fellelhető 

szakirodalmak is, mások gyakorlati tapasztalatai. Például Bertschinger et al. (2008) által a 

leopárd (Panthera pardus) és a tigris (Panthera tigris) esetében használtak három protokollt, 

3× 4,7 mg, 2× 4,7 mg, illetve 1× 9,4 mg deslorelin 24 hónapig, mellékhatás nélkül, 8 éven 

keresztül bevált.  

Fontos, hogy az állatkerti állatorvos naprakész tudással rendelkezzen, és tudja használni 

azokat az adatbázisokat, ahol ilyen információk megtalálhatóak, hogy minél precízebben 

alkalmazhasson fogamzásgátlást az értékes állatkerti fajokban.  
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HAND-REARING OF ZOO AND WILD ANIMALS – HOW TO DO IT? 
Hand rearing of rescued wild and pet animals is pretty common in everyday veterinary practice. The most frequent causes 
are: orphan cubs, stress induced agression of the mother, hand-reared mother, uncomfortable breeding place etc. The 
success depends on the precise management. There are some necessary things for this: digital scale, thermometer, 
incubator, fluid, if it is needed, milk replacer. In most cases there is no specific milk replacer, we usually use milk replacers 
for dogs, cats or livestock. The aim of the presentation is to give some practical advice for the hand-rearing of the most 
common pet animals. 

 

Bármely állatfaj esetében előfordulhat, hogy az anyaállat nem gondozza a kölyköket. Ennek a 

jelenségnek számos oka ismeretes (környezeti zavarás, tanult viselkedésformák hiánya – 

kézzel nevelt anyaállat esetében gyakoribb, betegség, nem megfelelő helykialakítás, 

stresszérzékeny fajok stb.).  

Amennyiben a kölyköket ilyen esetben életben szeretnénk tartani, erre az egyik módszer 

az emberi segítséggel történő felnevelésük. Tudni kell azonban, hogy egy kézzel nevelt állat 

esetében számos buktatóval kell szembenéznünk, a leggyakrabban: 

 emberre történő imprintálódás, 

 kézzel nevelés során jelentkező hibák, egészségügyi kockázat, 

 gyári fajazonos tejpótlók hiáya, 

 későbbi beilleszkedési gondok a fajtársak közé. 

Mivel az előadás gyakorlatközpontúnak szánt, így a fókuszba a praktikus megoldások 

és a trükkök kerülnek majd. 

Az első lépések: 

 gramm pontosságú mérleggel történő súlyellenőrzés naponta többször, 

 testhőmérséklet ellenőrzése gyakran, 

 az inkubátor hőmérsékletének beállítása a kölykök testhőmérsékletének 

rendszeres ellenőrzésével, 

 a kölykök általános állapotának felbecslése, ennek megfelelő kezelések 

előirányzása (infúzió, etetés halasztása, diagnosztika), 

 annak végiggonolása, hogy képesek vagyunk-e felnevelni az elárvult kölyköt, 

vagy célszerűbb segítséget kérnünk. 

A tejpótló kiválasztása sem egyszerű. A legtöbb faj számára nem elérhető gyári 

fajspecifikus tejpótló. A leggyakrabban kutya/macska vagy gazdasági haszonállatok (bárány, 

borjú) számára készült tejport használunk. Ez nyilván nem ideális, de meglepően jól 

felnevelhetőek rajta. Nyilván a legtöbb esetben nem vizsgáltak ennek a hosszú távú 

következményei pl. a csontozatra, szaporodási rátára, élethosszra kifejtett hatásai. Ennek 

hiányában csak a megfigyeléseinkre hagyatkozhatunk a sikerességet illetően. 

A kérdés felmerül, mit tekintünk sikeres kézzel nevelésnek.  

mailto:papp.georgina.viktoria@hungarovetrendelo.hu


20 

 

Az elején tisztázni kell az adott faj esetében mik a célok: 

 hobbiállat lesz-e, 

 repatriálásra kerül-e természetes közegében, 

 genetikai értéke miatt tartjuk fontosnak a mentését, és későbbi szaporodása is 

cél. 

Bármely cél is a kívánt, a leghasznosabbnak az állat számára természetes nevelést 

tekintjük. Ennek hiányában (szándékos imprinting az emberre – babusgatás, túl gyakori 

emberi kontaktus) számos negatív következménnyel kell számolnunk, amelyek akár az állat 

elhullásához is vezethetnek. 

Sokan megkérdőjelezik a kézzel nevelés szükségességét, eredményességét. Azt 

gondolom ez fajonként eltérő. Szintúgy eltérő a haszna is. Egy kihalás szélén álló faj esetében 

hatalmas gyakorlati jelentősége lehet, már ha a program még akkor elkezdődik, mielőtt az 

adott faj genetikai diverzitása lényegesen beszűkülne. Leggyakrabban az urbanizálódó fajok 

esetében találkozunk gyakorló állatorvosként a problémával. Ilyen esetben mindig mérlegelni 

érdemes, hogy a kézzel neveléssel valóban hasznára vagyunk-e a fajnak vagy pusztán saját 

örömünkre élünk vele. Amennyiben az utóbbiról van szó, ne feledjük figyelembe venni az 

állat igényeit hosszú távon is. A kérdés a legtöbbször ugyanis nem az, hogy fel lehet-e 

nevelni, hanem hogy utána tudunk-e fizikailag és mentálisan is egészséges életet biztosítani a 

számára. 
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A KAMÉLEONOK SZAPORODÁSBIOLÓGIAI "MANAGEMENT"-JE – 
KONZERVATÍV KEZELÉS VS. SEBÉSZET 

Sátorhelyi Tamás 

 

Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum 

satorhelyi@gmail.com 

THE REPRODUCTIVE BIOLOGICAL “MANAGEMENT” OF THE CHAMELEONS. CONSERVATIVE 
THERAPY VS. SURGERY 
The veiled chameleons (Chamaeleo calyptratus, Duméril & Bibron, 1851) are very popular terrarium pets. The properly kept 
individuals reach their sexual maturity soon. The ovulation of chameleons are probably induced by the copulation, therefore 
the solely kept animals are mostly not ovulating. There is no conservative method to induce the chameleons’ ovulation, so 
the treatment of a problem is most probably surgical. The animals are tolerating the surgical intervention very well, which can 
result in final solution for us. 

 

Bár a magyarországi hüllőtartás kissé talán visszaszorulóban van, ez semmiképen sem 

vonatkozik a kaméleonokra. Különleges megjelenésük miatt rendkvüli népszerűségnek 

örvendenek, és mivel könnyen tenyészthető, szapora állatok "tenyésztők" hada látja el a hazai 

piacot.  

A sisakos kaméleon (Chamaeleo calyptratus, Duméril & Bibron, 1851) a hüllőkön belül 

az egyik leginkább r-stratégista faj. Rendkívül gyors növekedésűek, a nőstények öt hónapos 

korukra ivarérettek lehetnek, féléves korukra lerakhatják az első fészekalj tojást, akár 100-140 

darabot is. Életük során 2-4 alkalommal raknak tojást. A fészekaljak nagyságát és a két 

tojásrakás közti intervallumot is a rendelkezésre álló táplálékbázis korlátozza. A kaméleonok 

mind a természetben, mind a terráriumban rövid életű állatok. A magyarországi terráriumi 

populáció várható élettartama körülbelül két év. Előfordulnak hosszabb élettartamú egyedek 

is, az általam ismert legöregebb egyed 7,5 évet élt. A sisakos kaméleonok leggyakoribb, az 

élettartamot korlátozó betegége az idült veseelégtelenség. Ennek hajlamosító okai nem 

teljesen tisztázottak, szerepet játszanak benne a nem megfelelő tartási, takarmányozási 

körülmények, és valószínűleg genetikai okok is. 

A megfelelő körülmények között élő nőstények 5-7 hónapos korukra ivarérettekké 

válnak. A petefészkükben érett tüszők alakulnak ki. A két petefészek tömege az állat 

össztömegének 20-30%-a lehet. A nőstény eddigi semleges zöld színe megváltozik, 

kontrasztos minták jelennek meg rajta, és receptívvé válik a hím közeledésével szemben. A 

sikeres párzás után néhány órával színezete radikálisan megváltozik. Alapszíne csaknem 

fekete lesz, melyen 5-15 mm nagyságú, vertikális elhelyezkedésű, sárga, bab alakú foltok, 

illetve 1-2 mm átmérőjű világoskék vagy türkiz színű pettyek jelennek meg. Ezt az élénk színt 

a hím jelenlétében mutatja, nyugalomban ez kevésbé feltűnő, azonban a sárga foltok mindig 

láthatók. Az ovulációt valószínűleg a párzás váltja ki, de ennek pontos részletei még 

ismeretlenek. A tojásrakás a párzás után 4-6 héttel következik be. A nőstények kloákájában a 

spermiumok hosszú ideig, többnyire az állat élete végéig életben maradnak, ezért a nőstény 

több alkalommal is termékeny tojásokat rakhat. 

A tojások lerakásához a nőstény a talajban ferde járatot ás, legalább olyan hosszút, mint 

a testhossza, aminek a végében kis kamrát alakít ki. Többnyire a fészekben éjszakázik, és 

ilyenkor rakja le a tojásokat. A járatot azután betemeti, és a környékén a talajt elsimítja.  
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A tojásretenció leggyakoribb oka a nem megfelelő tojásrakóhely, ha a talaj túl sekély 

vagy túl laza, nem tud megfelelő járatot ásni. A nőstény – akár szubklinikai – metabolikus 

csontbetegsége vagy vesebetegsége szintén gyakori kiváltó ok. 

Amennyiben az állat egyedül él a terráriumban a tüszőérés után többnyire nem 

következik be ovuláció. Egy alapos kísérletben 28 nőstény közül 27-ben tüszőretenció alakult 

ki. Az állat színezete ilyenkor is megváltozik, de a színezet nem lesz annyira kontrasztos. Az 

esetek mintegy 10%-ában a tüszők felszívódnak. Ilyenkor az állat 2-6 hétig egyáltalán nem, 

vagy csak alig táplálkozik. Amennyiben retenció alakul ki, hosszabb étvágytalanság után 

többé-kevésbé normalizálódik az állapot, és a kaméleon bár nem tűnik egészségesnek, de 

hosszabb ideig életben marad. Ilyenkor gyakran előfordul a petefészkek körül kialakuló 

fibrines gyulladás, illetve később az állat életét veszélyeztető coelomitis. 

Tüszőretenció esetén az ovulációt kísérletes körülmények közt sem progeszteron – 

prosztaglandin F2α kombinációval, sem csirke GnRH-II segítségével nem sikerült kiváltani. 

A tüszőérést sem depo gesztagének (Depo-Provera) sem leuprolid-acetát (Lupron Depot) 

adagolásával nem lehetett elkerülni. 

A tüszőretencióban szenvedő állatok gyógykezelését tapasztalataink szerint legjobb 

műtéttel orvosolni. A jellegzetes tüneteket mutató kaméleonokról kétirányú röntgenfelvételt 

készítünk. A felvételen a tojások és a petefészektüszők rendszerint elkülöníthetők. 

Amennyiben a vese működésének zavara felmerül, vérvizsgálatot végzünk. A működő veséjű 

állatokon a műtét kórjóslata kedvező, még a súlyos metabolikus csontbetegségben 

szenvedőké is. Az anaesthesia és a műtét technikai részleteit az előadás során ismertetjük. 

A petefészkek laza szerkezetűek, és sok esetben a hasi nagy erektől néhány milliméterre 

helyeződnek. A műtét után az ovarian remnant szindróma viszonylag gyakran, az esetek 

néhány százalékában előfordul, erre a tulajdonosok figyelmét célszerű felhívni. 
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CHALLENGES IN REPTILE BREEDING 
Reptile breeding can seem to be a simple task, but successful reproduction is dependig on many factors. Environmental 
conditions, correctly qualified keepers, well selected breeding pairs. In our presentation I would like to demonstrate some of 
the possible difficulties. 

 

A hüllők tenyésztése egyszerűnek tűnő feladat, de a sikeres szaporodás jó néhány tényezőtől 

függ. Környezeti hatások, beleértve a hozzáértő ápoló személyzetet, a jól kiválasztott 

tenyészpárok és a meghatározott tenyészcél is befolyásoló tényező. Előadásomban néhányat 

kiemelve szeretném bemutatni a lehetséges buktatókat.  

Az állatkertekben előforduló hüllőszaporulat általában nem mozgatja meg a 

nagyközönséget, vagy legfeljebb borzongani mennek be hüllő-házba. Ennek megfelelően 

néhány frekventált hüllőfajtól eltekintve (pl. komodói varánusz [Varanus komodoensis], 

Aldabra teknős [Geochelone gigantea]), ezen állatok szaporítása sem a központi feladatok 

közé tartozik. 

Tegyünk különbséget szaporítás és tenyésztés között: a szaporítás általában nem 

tudatos, célirányos tevékenység, eredménye kizárólag az állatok számának növelése; a 

tenyésztés jobb esetben tudatos, valamely meghatározott cél (pl. szín, alak) irányába történő 

munkafolyamat. Hüllők esetében is szóba kerül a veszélyeztetett fajok mesterséges 

tenyésztése, nevelése, lehetőség szerinti repatriációja (ld. rákosi vipera [Vipera ursinii 

rakosiensis]). 

A sikeres szaporításnak / tenyésztésnek vannak környezeti-, ellátási- és az állat által 

támasztott feltételei, követelményei. 

A felsorolás nem teljes, csupán néhány pontot szeretnék kiemelni, és bemutatni milyen 

buktatói lehetnek a hüllőtenyésztésnek. 

1. Nem várt szaporulat: elég gyakran fordul elő, hogy általunk nem várt időben, 

felkészületlenül ér a tojásrakás, vagy pedig olyan állatfaj szaporodik, amelyet 

nem kívánunk tenyészteni (pl. kobzott, karanténozott európai teknősfajok, 

amelyek származását, pontos alfaji besorolását nem tudjuk). Tojással szaporodó 

fajok esetén viszonylag könnyen megoldhatjuk a tojás tönkretételével a 

„problémát”, elevenszülő fajoknál előfordulhat, hogy tenyésztési értelemben 

véve értéktelen állatokról kell gondoskodnunk. Technikai felkészületlenség 

esetén sok múlik a rögtönzésen, az intuíción, persze nem árt, ha az ápoló 

személyzet kellően figyelmes, és rutinnal kezeli az átmeneti nehézségeket (pl. 

mérgeskígyók). Nagy példányszámú szaporulat is problémát okozhat pitonok 

vagy puffogóviperák esetében, ahol leírtak százas nagyságrendű utódpopulációt 

is. 

2. Ritka vagy érzékeny fajoknál szóba kerül a tenyésztési-program elindítása előtt 

modell faj alkalmazása, amelynek környezeti igénye, táplálkozási szokása 

hasonló a tenyészteni kívánt fajéhoz. Ilyet alkalmaztak pl. Frankfurtban 

Crocodylus johnsoni esetében, vagy pedig Magyarországon a Vipera ursinii 
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rakosiensis esetében. Jelenleg a frankfurti az egyetlen szaporodó C. johnsoni 

állomány Ausztrálián kívül. 

3. Táplálék-ellátási gondok: egész könyvtárnyi anyag gyűlhet össze táplálék-

specialista fajok fiataljainak megfelelő takarmányozásáról. Néhány példa: 

Schlegel-lándzsakígyó (Bothriechis schlegelii), ostorkígyó fajok, nagy méretű, 

gyorsan növő szárazföldi teknősök (Geochelone spp.). 

A szülőállatok táplálóanyag igénye a szaporodási ciklusban eltérhet a normál 

létfenntartó igénytől. A tenyészkondíció megléte a sikeres szaporodás kulcsa, 

óriáskígyóknál petetüsző-zsírtest ciklusról beszélünk. 

4. Környezeti feltételek biztosítása (hőmérséklet, páratartalom, alapterület stb.), 

illetve a hüllőfajok esetében szükség lehet szaporodási periódus előtt nyugalmi 

állapot biztosítására, csapatban tartott állatok esetében a hímek időszakos 

kiemelésére, elkülönítésére. 

A szaporodási periódus előtt szükség lehet a faj igényeinek megfelelően a 

páratartalom emelésére / csökkentésére, a hőmérséklet megváltoztatására. 

Elevenszülő fajok „elletésénél” gondolni kell a fiatal állatok számára biztosított 

búvóhelyre, kígyók esetében az abszolút kis-kígyó biztos terrárium 

alapfeltételnek tűnik, de éppen a legegyszerűbb dolgok lesznek a tenyésztés 

buktatói… 

Tojásrakó fajok esetében gondoskodni kell a tojás védelméről, addig, amíg el 

nem tudjuk távolítani a terráriumból (természetesen a tojások lerakása nem az 

ápoló/gondozó jelenlétében történik, és mindig a legváratlanabb időpontban). 

5. Eltájoljuk a tojás kelési idejét: nem feltétlenül a kezdők hibája, a szakirodalom 

egyes fajoknál igen tág határokat adnak meg pl. Geochelone sulcata esetében 

110-230 nap közötti időről lehet olvasni. 

6. Hosszú keltetési időnél gondolni kell a technikai feltételek folyamatos 

biztosítására és ellenőrzésére is, menet közben elromló fűtő vagy párásító 

berendezés igen bosszantó lehet… 

A sort lehet még napokig folytatni, számtalan példát és ellenpéldát találhatunk. Mindig szem 

előtt kell tartanunk, hogy mesterséges körülmények között próbálunk olyan fajokat 

tenyészteni, amelyeknek sokszor biológiája sem ismert teljesen. Sikeres szaporítás esetén nem 

mindig kapjuk meg a teljes protokollt, pont az a kis apróság szokott hiányozni a leírásokból, 

ami a sikert és a sikertelenséget választja el. 
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Summary 

Paper is presenting a practical guideline to perform endoscopy in birds from the aspect that 

would eliminate breeding failure and diagnosis of pathological findings on ovaries and 

testicles as well as selecting not active and non harmonizing breeding pairs. Results obtained 

are from examination of 150 breeding birds of African grey parrot (Psittacus erithacus). To 

include endoscopy into a veterinary service package of pre-purchase examination is essential 

in cases when breeding is a priority for the owner. 

 

Breeding exotic birds recorded a significant upward trend. With a growing number of 

breeders are also increasing their demand for veterinary care. Practicing veterinarians are 

often faced with far more experienced clients in their practice. The aims and objectives to 

breed are different, compared to western countries. The avian exotic pets and requirements 

apply to ensure optimal conditions for the benefit of longevity and quality of life in captivity. 

In Eastern European countries priority is given to the propagation and production of offspring. 

Attention therefore draws primarily on the compilation of reproducing functional pair. Since 

birds reach sexual maturity between 3-5 years, it is essential that functional breeding pairs are 

established promptly. Therefore it is a task towardsveterinarian to assess and advise in the 

selection and compilation of breeding pairs. In avian medicine without a doubt the greatest 

importance is attached to endoscopic examination. 

Endoscopic examination of exotic birds 

On examination rigid endoscopes are used most frequently, diameter 2.6 mm with 30° 

viewing angle is the golden standards. Improved types with high quality optical system 

reaches a minimum diameter of 1.6 mm. Such apparatus allows endoscopically examine a 30-

40 g individual. The examination is performed under general anesthesia, optimally inhalation 

anesthesia by isofuran in open-circuit. Anesthesia requires fine scaled vaporizer with accurate 

calibration and flow of 1 liter of oxygen per minute. Portable mobile apparatus including 

small oxygen cylinder or oxygen concentrator allow for the breeder an in-house examination 

without stress and transporting the rare birds. In in-house endoscopy it is possible to use hand-

halogen light source (quartz handle with 2 AA battery pack). Better quality but more 

expensive version of the unit with a xenon light source, which is necessary in video 

endoscopy. Video endoscopy requires more intense lighting. Portable unit Medipack by Storz 

is a merger of the light source, camera, monitor, and also archival units with output for 

external memory into one compact unit as an optimal solution for specialized exotic 

veterinary practice. Flexible endoscopes do not find the application due to poor lighting 

power. 
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Performing endoscopy 

The structure of the air sacs of birds makes them an ideal subject for endoscopy. After 

induction of anesthesia, the individual is positioned in the right lateral position and the left 

wing and the left leg is stretched to the extension so that the skin on the left side was pulled 

tight. In the area of the last rib feathers are plucked and skin is disinfected by suitable 

antiseptics (chlorhexidine). The skin, muscles and also the air sac can be penetrated by fine, 

sharp pean, this is ideal for preventing unwanted bleeding in case of liver puncture by trocar. 

For larger and older individual the perforation of skin is recommended by small 2-3 mm long 

incision with a scalpel or scissors. Endoscopic cannula is introduced and inserted the 

endoscope itself. We are moving into the area of the caudal thoracic air sac. Cranioventrally is 

located the liver, craniodorsally the lungs, kidneys, gonads, the dorsal and genital 

caudoventral loop of the small intestine. Genitals are located under the cranial lobe 

impairment and are located in the wall of the abdominal air sac. If an individual is healthy, the 

transparent air sac is seen and to visualize the organs just press the endoscope to the wall of 

the air sac. In obese individuals it is recommended to penetrate the air sac in the least 

vascularised area. The surgeon moves in very small spaces, often less than 1×1 cm within fine 

structures, and therefore skill and care with any movement of the endoscope is extremely 

important. After removing the endoscope place one stitch in the skin to close the incision. Do 

not stich deaper structures with the skin to prevent adhesions; moreover, this kind of irritation 

could cause automutilation around the wound. If surgery is done carelessly a too large hole 

can result a subcutaneous emphysema when we need to find a hole in the intercostal space 

and revise by resorbale suture. 

The advantage of endoscopic sexing is that it gives to the owner an immediate answer 

about the gender. There is no need to wait for the result of a laboratory investigation, the 

accuracy of which reaches 100% and differ with many incorrect results of DNA analysis. It is 

probably due to the sample harvesting and identification. It also assesses the status of the 

sexual organs. One can distinguish whether the female has a history of laying or not suffering 

from degenerative changes. Most often there are preovulatory follicular cysts when ovarian 

follicle luteinizing due to a lack of hormonal stimulus and remains inactive on the ovary. 

Frequently, the degeneration of ovarian and tubal adhesions due to obsolete inflammatory 

processes can be seen. Among other things, during the procedure also assessed other organs 

directly related to reproductive usability of female. As the laying period increases the 

metabolism of female birds, chronic degenerative kidney disease and liver ailments can occur 

and consequntly lead to the retirement of the individual from the breeding program. The most 

common cause is urate gout, which can be demonstrated in the kidney and the uric acid 

crystals are visible in apparent clinical healthy individuals. Similarly, it is also in diseases of 

the liver, which endoscopy will sort out individuals with amyloidosis or steathosis. The males 

are often faced with inactive testis, which are the result of the disharmony of the pair. It is 

best to place in the breeding aviary individuals of both sexes exhibit significant activity by 

enlarging genitals. In males, the visible presence of ejaculate in seminiferous ducts are often 

seen along the urethra. There are frequently degenerative changes represented a change of 

color and structure of the testes. Best time for such examination dependent individually but 

optimal is immediately after the reproductive activity, which allows visualising the 

morphological changes of the genitals. 

When buying precious and rare individuals as well as couples that have been for several 

years exhibiting breeding failure, problems can be avoided by endoscopic examination. It is 

primarily indicated to specialist veterinary surgeons. It is part of a comprehensive 

examination of pre-purchase, whose aim is to give comprehensive information on the health 

status of an individual purchased. From the perspective of the veterinary services should be 

up to meet the requirements and expectations of the breeders of exotic birds.  



27 

 

MADARAK FIÓKAKORBAN JELENTKEZŐ BETEGSÉGEI 

Gál János – Nógrádi Anna 

SzIE-ÁOTK, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék 

gal.janos@aotk.szie.hu 

DISEASES OF BIRDS IN YOUNG AGE 
Several infectious and non-infectious diseases are known to exist in young zoo and exotic birds, with some evolving during 
the development of the animal in the egg. Non-infectious diseases typically include inaccurate keeping (low humidity, cold 
environment etc.) and feeding (swallowing a foreign body, deficiency disease etc.). One of the infectious diseases, the E. coli 
infection, often threatens the life of chicks living in a contaminated environment. An environment contaminated with 
syngamosis or spores of fungi can be a big problem in anseriform species. 

Összefoglaló 

Állatkerti és egzotikus madarak fiataljaiban számos nem fertőző és fertőző oktanú 

megbetegedés ismeretes, melyek egy része már a tojásban való fejlődés alatt kialakul. A nem 

fertőző kórképek között tartási hibából eredő (túl alacsony légnedvesség-tartalom, hideg 

környezet stb.) és az etetési hibákra visszavezethető betegségek (idegentestek lenyelése, 

hiánybetegségek stb.) a jellemzőek. A fertőző eredetű kórképek egyike, az E. coli fertőzés, 

gyakran a szennyezett környezetben élő fiókák életét veszélyezteti. Fészekhagyó fajokban 

komoly problémát jelenthet a légcsőférgesség vagy éppen a gombaspórákkal terhelt 

környezetben a tüdőmycosis is. 

 

Az egzotikus madarak fiókáinak vitalitása nagyban függ a tojó madár egészségi állapotától, 

hisz a tojásba épülő anyagok állnak rendelkezésre az embriogenezis során. Az optimális 

összetételű tojásból is kelhetnek ki gyengébb utódok, ha azok tárolása, kezelése, illetve a 

keltetés vagy kotlás alatt jelentkezett valami kóros eltérés, hiba.  

A kikelés utáni napokban jelentkező elhullás a fentiek értelmében gyakran 

visszavezethető a tojásépítés vagy a kotlás zavarára. Természetesen ezen túlmenően egyes 

fertőző betegségek, pl. a salmonellosis is vezethetnek napos kori elhulláshoz. Összességében 

a kelést követő napokban jelentkező vitalitási problémákat vagy elhullást kelésgyengeség 

néven ismeri a szakirodalom. Klinikai tünetei és kórbonctana viszonylag egységes, de a 

hátterében álló okok sokszor összetettek. Az ilyen napos állatok levertek, nem táplálkoznak, 

gyakran csak egy helyben üldögélnek és csipognak. A tetemek boncolásával sokszor csupán a 

sziktömlő- vagy köldökgyulladás állapítható meg, de a fejlettségük és a testtömegük is 

elmarad a fajra jellemzőtől. 

A fészekhagyó fajoknál ritkábban, a fészeklakóknál gyakrabban jelentkezhet a fiókák 

kihűlése. A napos korú madarak hőszabályozása még instabil, a testhőmérsékletüket a külső 

környezeti hatások befolyásolják. Ha a szülőket valami megzavarja, és nem térhetnek vissza a 

fészekre fiókáikat melengetni, azok hamar, különösen a kora tavaszi, hűvösebb időjárási 

viszonyok között kihűlhetnek. A fészekhagyó fácáncsibéket ez a kórkép akkor veszélyezteti, 

ha az itatóvízbe gázolva pehelytollazatuk elázik. 

A vadon élő, fészekhagyó fajok napos egyedeinél, ha azokat mesterségesen nevelik, 

gyakori lehet a stresszhelyzet (anya hiánya) miatt kialakuló kóros viselkedés, eléhezés vagy 

éppen a mirigyes gyomorban kialakuló eróziókból történő elvérzés. Ennek kivédésére javasolt 

az anyával együtt történő nevelés vagy kevésbé stresszérzékeny fajok egyedeivel való társítás. 
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Frissen kelt fácánok esetén előfordulhat a túlzottan száraz légterű nevelőkben a 

kiszáradás és a napos kori köszvény fellépése. Ebben az esetben a kis állatok testtömege a 

folyadékveszteség miatt elmarad a normálistól, és a boncoláskor húgysavas sók lerakódása 

látható a belső szervekben. 

Rostban gazdag táplálékot fogyasztó fajok fiataljaiban, ha nem kapnak megfelelő, 

számukra könnyen emészthető rostos növényi részeket, az alomból felvett, erősen 

lignifikálódott levelek, szárrészek töltik ki a zúzógyomor üregét. Ekkor a rostok labdaformába 

összeállva akadályozzák a táplálék és az ivóvíz tovajutását, aminek végül senyvesség és 

kiszáradás lesz az eredménye. 

Az etetés hibáiból eredő betegségeknek is széles a köre, melyek közül mi itt csak az 

angolkórt emeljük ki. Általában a nagy növekedési eréllyel rendelkező fajok fiataljaiban 

szokott jelentkezni a csontok hiányos elmeszesedése, aminek a hátterében a nem megfelelő 

kalciumellátás és/vagy annak felszívódási zavara állhat. A csontok hiányos elmeszesedése 

miatt, azok szilárdsága csökken, és jelentős fájdalommal, alaki torzulással járó deformitások 

fejlődnek ki. 

A fiókakorban számos fertőző betegség is jelentkezhet a madarakban, melyek közül 

első helyen a kacsák vírusos májgyulladását emelnénk ki. Ez a betegség a 7-10 naposnál 

fiatalabb kiskacsákban okozhat járványos elhullást. A kórokozót a felnőtt kacsák, mint 

tünetmentes vírushordozók ürítik bélsarukkal. A kis récék a szennyezett itatóból vagy etetőből 

fertőződnek, és bennük, amíg a májban éretlen, fogékony hepatocyták jelen vannak, heveny 

májgyulladás alakul ki.  

Napos madarakban a nem megfelelő higiéniai viszonyok mellett E. coli baktériumok 

okozhatnak enteritist. Általában fatális kimenetelű, heveny mucoid bélgyulladás jelentkezik. 

A boncoláskor a bélben híg, nyálkás béltartalom és a tetemek kiszáradása a szembetűnő 

elváltozás. 

Fácánfélékben, de lúdalkatúakban is, a nem megfelelő minőségű aljzaton tartott napos 

egyedekben, ahol penészgombákkal szennyezett szalmát vagy szénát használnak, aerogen 

infekció révén tüdőmycosis alakulhat ki. Általában a 2-3 hetes korosztályban jelentkeznek a 

klinikai tünetek, melyek közül a zörejmentes nehézlégzés a legszembetűnőbb. A boncolás 

alkalmával egyértelműen megállapítható a betegség, aminek kezelése már jóval nehezebb, és 

sokszor kétes eredményre vezet. 

Fiatal állatkerti madarakban (fácánokban, de darvakban is) a légcsőférgesség sem ritka 

megbetegedés. Ilyenkor a madarak vérfogyottá válnak, gyenge tápláltsági állapotot mutatnak. 

Nehezített légzés figyelhető meg az érintett egyedekben, nyitott csőrrel, tátogva veszik a 

levegőt. A parazitózis kialakulásához sokszor a földigiliszta felvétele vezet, aminek testében 

lehetnek jelen a fertőző fejlődési alakok. Ismerten fertőzött területen érdemes a tavaszi és a 

nyári időszakban preventív kezeléseket lefolytatni. 
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Over the last few decades, rhinoceroses became important icons in the saga of wildlife 

conservation. For the five rhinoceros species, black, white, Indian, Javan and Sumatran 

rhinoceros, the population estimates of 3.610, 11.330, 2.400, 60 and 300, respectively, are of 

even greater concern. Protected against habitat loss, poaching and left undisturbed, rhinoceros 

and elephants reproduce well in the wild. But small and decreasing populations make 

successful captive management of these taxa increasingly important. In captivity, however, 

most populations face possible ‘extinction’ because of historically poor reproductive 

performance. 

From the first descriptions of the reproductive anatomy and oestrous cycle to the present 

use of advanced assisted reproduction technologies, researchers have strived to understand the 

function and dysfunction of the reproductive biology of these charismatic species. Here, we 

review the current knowledge on rhinoceros reproduction biology, reproductive cycle, 

gestation, dystocia, reproductive pathology, oestrous induction and artificial insemination, 

IVF and contraception, and how this knowledge is, or might be used to aid species 

conservation for maximal reproductive efficiency and enhancement of genetic management. 
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Female elephants kept in zoos generally enter puberty at a much younger age than in the wild. 

This has negative consequences for their reproductive organs. The occurrence of endometrial 

or ovarian cysts (frequently found in African and Asian elephants), benign myometrium 

tumors, cystic malformations (leiomyomata, exclusively found in older Asian females) are the 

result of sexual cycle activity without resulting in pregnancy (Hildebrandt et al. 2000). This 

phenomenon is also found in other nulliparous females of long-living species in captivity, and 

is called “asymmetric reproductive aging”. In the wild, most females are either pregnant or 

lactating. They experience comparatively few reproductive cycles in their lifetime and 

consequently fewer reproductive disorders. In addition to the direct pathologic impact of 

continuous non-fertile sexual cycle activity, there is a tendency for older first-time mothers in 

captivity (age 25+ years) to experience severe dystocia. The main reasons for dystocia are the 

development of oversized calves (up to 180 kg) combined with malposition and the loss of 

flexibility in the pelvic region. The perinatal death rate for first-born calves in this age group 

is between 30% and 100%. Worldwide the percentage of affected females increased 

dramatically over the last two decades due to enforced breeding programs in the captive 

populations including older nulliparous cows. For an efficient dystocia treatment an early 

diagnosis is important. Therefore all near-term pregnant elephants should be monitored for 

blood progesterone levels on a daily basis starting before observing the first signs of labour 

activity or discomfort. They should be also conditioned for rectal palpations as well as 

transrectal and transcutaneous ultrasound examinations, which allow the best option for 

monitoring the health of the baby. Primary focus of dystocia treatment should be the rescue of 

the life of the mother without surgical intervention. That would allow future breeding with 

this female. However, some situations such as malposition or oversized calves require 

surgical intervention. The first step would be the episiotomy, which allows a limited 

correction of the calf position and a forced extraction of the dead calf through an incision in 

the perineal region. A fetotomy through the perineal approach is indicated if the malposition 

is very complicated or the size of the calf too big for an entire extraction. So far all attempts to 

perform a Caesarean in elephants failed and resulted in the death of the cow and the baby.  

Due to the dramatic increase of dystocia cases preventive methods such as new 

conditioning and exercise programs for pregnant elephants and optimized pregnancy diets 

with balanced calcium levels should be applied. 

In accordance with our personal experience and in conclusion of other described cases 

of dystocia (Foerner 1999, Hermes et al. 2008, Rüedi 1995) the following recommendations 

can be given to prevent and to treat dystocia in elephants: 

1. Pregnancy in elephants  20 years of age should be considered as critical;  

2. Fitness training for avoiding adipositas during pregnancy; 

3. Monitoring of pregnancy by serum progesterone levels, calcium, phosphate, 

magnesium and selenium levels, ultrasonography, diagnostics of potential infectious 

diseases, such as pox infection (vaccination prior pregnancy recommended). 

mailto:HILDEBRAND@izw-berlin.de
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4. Preparation of an emergency plan considering staff and equipment for a surgical 

intervention; 

5. Habituation of the pregnant cow to the indoor and outdoor environment for birthing to 

avoid stress. Providing the optimal social structure by having experienced cows 

present (birthing in a social group should be the aim);   

6. Only in the case of dystocia the pregnant cow should be separated in a prepared box. 

This compartment should be equipped with a restraint chute (protected contact) or 

with ground rings for the fixation of each leg (free contact) using ropes or chains. In 

addition, options for fixations of belly straps and ropes for the calf extraction should 

be installed.  

7. If the birth canal is not relaxed, it may be softened by the topic administration of 

estrogen creme over 24 hours. In general, oxytocin should not be used in elephant 

except if there is a clear labour weakness and the calf is in the right birthing position;  

8. Dosages of oxytocin used i.m. should not exceed 50 IU per application. The repeated 

administration of oxytocin should not be extended until the mother is exhausted. There 

is an extremely high risk of inducing uterine rupture by utilizing exogenous oxytocin. 

Very gently performed rectal massage induces very strong labour activity (Ferguson 

reflex)! (The muscle contractions are much more coordinated – real contractive waves 

from cranial to caudal - than after the administration of oxytocin).  

9. Episiotomy as well as fetotomy can be performed under standing sedation using a 

combination of systemic and local anesthetics (Hildebrandt et al. 2003). 
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The first scientific publication of a fatal herpes virus infection in a young elephant was 

published by Ossent et al. in 1990. In 1999 Richman et al. identified the unique 

endotheliotropic elephant herpes virus (EEHV) by developing a specific genetic test. Since 

then the EEHV infection has been responsible for 22 fatal cases in Asian elephant calves in 

the European elephant breeding programs, and more than 50 individuals globally. This 

dramatic disease is responsible for illness in 60% of all captive Asian elephant calves (0-6 

years of age), and lethal outcome in 80% of all positive DNA blood tested viremic cases. It 

presents itself with initial mild symptoms of lesions in the hard palate combined with facial 

edema and tongue cyanosis, which rapidly progresses to an acute hemorrhagic syndrome due 

to vast destruction of endothelial cells, causing sudden death (Richman et al., 2000). 

Microscopic nuclear inclusion bodies can be found in many endothelial cells, and high viral 

DNA levels are present when analyzing white blood cells, lymph nodes, heart and liver tissue.  

Eight distinct genotypes or species of EEHV have been identified in Asian and African 

elephants, all belonging to the Proboscivirus genus. EEHV1a and EEHV1b are the 

subgenotypes mostly involved in the fatal cases, followed by EEHV3 and EEHV4, which are 

related to sporadic deaths in young Asian elephants. The majority of fatal cases occurs in 

young Asian elephants, especially ranging from 1 to 6 years of age and demonstrates to be not 

gender related. Until 12 March 2014, 22 European (13.9) and 30 Non-European (13.17) Asian 

elephants died with the hemorrhagic disease associated to EEHV.  

North American Zoos keeping Asian elephants encounter the same scenario, with 31% 

of all calves dead due to EEHV based on a retrospective analysis from 1978 to 2012. 

Epidemiology studies estimate that there will be 2 fatal cases of the disease for every 100 

elephants alive in these institutions per year.  
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Many non-domestic species suffer from a low rate of reproduction in captivity. The role of 

male reproductive function as a contributing factor to this problem is often underestimated. 

Ultrasonography to visualize accessory sex glands, testis and epididymis and semen collection 

provide basic information about the breeding status of males. While voluntary semen 

collection by the use of artificial vagina or some form of manual or rectal massage is 

described in only few wild species, electroejaculation is the method of choice for semen 

collection in wild animals. Semen quality might be hugely different between species. Within 

one species semen quality might be associated with social status of males. Changes in social 

environment or territorial status might affect male reproductive function over time. Chilling 

and freezing of spermatozoa are beneficial in the development of assisted-reproduction and 

genetic banking programs in endangered species. However, due to varying sperm morphology 

and cell membrane composition, spermatozoa show a species-specific sensitivity to cooling 

and freezing. Once established, species-specific sperm diluents and chilling enables transport 

or prolonged use of sperm for AI programs. Cryopreservation of sperm in addition to sperm 

chilling offers indefinite storage of sperm from valued or not represented breeders. Sperm 

collected by electroejaculation or epidydimal sperm from deceased or euthanized breeders can 

be cryopreserved and stored for later use. In many species cryopreservation by simple 

conventional freezing, where sperm is frozen over liquid nitrogen vapor, has shown to be 

sufficient. However, cryopreservation of more cryo-sensitive sperm, e.g. from elephants, do 

freeze better using directional freezing, a method where ice crystal formation is more 

controlled and mechanical damage to sperm during freezing is reduced. In conclusion, further 

development of male fertility assessment, semen chilling or freezing are hugely beneficial to 

an improved genetic management of captive populations.  
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THE BUDAPEST RHINOCEROS PROGRAM – 14 YEARS OF EXPERIENCE IN A NUTSHELL 
One of the consequences of the fierce and reckless persecution of rhinos in South Africa and in the other parts of the world, 
is that besides the protection of habitats, the individual animals themselves and conservation breeding techniques, modern 
assisted reproduction methods and research are more substantially recognized amongst the different protection efforts. 
Furthermore, a continually progressive EEP (European Endangered Species Program) may have a more important role to 
play the saving of the Southern white rhinoceros (Ceratotherium simum simum) in the future. These techniques are 
continuously developing, and as a result, the Budapest Zoo was able to be home to the first and second Southern white 
rhinoceros babies born following artificial insemination (AI) in the world. In achieving these precious results the IZW (Leibnitz 
Institute for Zoo and Wildlife Research) had a professional leading role, but the success was composed of many other 
elements, including real teamwork. 

 

Összefoglaló 

A Dél-Afrikában és a világ más tájain napjainkban dúló esztelen mértékű orrszarvú pusztítás 

egyik következménye, hogy az élőhelyek és egyedek védelme mellett a fogságban való 

szaporítási technikák, a modern szaporodásbiológiai módszerek és kutatások egyre 

hangsúlyosabban jelennek meg a védelmi törekvések palettáján. A déli szélesszájú 

orrszarvúak (Ceratotherium simum simum) megmentésében az egyre jobban funkcionáló 

EEP-nek (European Endangered Species Program) a jövőben lényeges szerepe lehet. Az 

állandó fejlesztés alatt álló próbálkozásoknak köszönhetően mesterséges termékenyítésből 

(AI) a Fővárosi Állat- és Növénykertben látott napvilágot a világon első és második déli 

szélesszájú orrszarvú borjú. Ezen komoly eredmények eléréséhez az IZW (Leibnitz Institute 

for Zoo and Wildlife Research) professzionális vezető szerepe mellett még számos tényező 

járult hozzá, valódi csapatmunkára volt szükség.  

 

Visszatekintve 2001 szeptemberére – az első közös déli szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium 

simum simum) altatásra és szaporodásbiológiai állapotfelmérésre az IZW (Leibnitz Institute 

for Zoo and Wildlife Research) szakembereinek segítségével – sokakban felmerülhet, hogy 

honnan indult a budapesti orrszarvú szaporodásbiológiai program, és mit ért el. Röviden: a 

világon mesterséges termékenyítésből 2007. januárjában elsőként élve született déli 

szélesszájú orrszarvú bébit, és 2008. októberében másodikként, a világon mélyfagyasztott 

sperma felhasználásával elsőként született „cryo-rinót”. Hosszabban, hogy ne csak a szépre 

emlékezzünk: volt még egy teljes terminusú vemhességünk és halva ellésünk (2005. 

augusztus), a vemhesség első trimeszterében felszívódott magzatunk, számos sikertelen 

mesterséges termékenyítési kísérletünk, de rengeteg olyan információhoz is jutottunk, amit a 
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munka során tanultunk, tapasztaltunk meg. Ezek jó része egyetlen szakkönyvben sincs leírva, 

sőt a terület művelőit megkérdezve sokszor még a vélemények is szögesen ellenkeztek. 

Az előadásban sok fontos kérdést próbálunk feszegetni, és néhányra talán választ is 

tudunk adni. 

Az alapkérdés persze az, hogy több száz inszemináció után a szélesszájú orrszarvú AI 

bébik száma miért mindig csak 10 alatti? E sikerességi ráta a fontos szabályok betartása 

esetén lovakban 95% körüli, pedig sok szempontból ehhez az állatfajhoz hasonlítják a 

szélesszájú orrszarvút. Ha a válasz egyszerű lenne, akkor talán ezen a konferencián sem esne 

ennyi szó erről a témáról.  

Az biztos, hogy a sikernek nincs egyértelmű receptje, de sok-sok apróságnak lehet 

meghatározó szerepe. 

Kezdjük a fajjal, ami az állatkerti állatorvos számára egy adottság. A múlt század végén 

és a 2000-es évek elején nagyszámú állatot importáltak Dél-Afrikából, ahol félvad 

körülmények között szaporították őket. A déli szélesszájú orrszarvú EEP önfenntartónak tűnt, 

de valójában az importok nélkül nem volt az. Ez a felismerés adott lendületet az európai 

tenyészprogram állatainak szaporodásbiológiai felméréséhez, ami alapján kirajzolódtak, hogy 

hol érdemes ilyen jellegű beavatkozásokat végezni, illetve milyen állatcserékre/szállításokra 

van szükség. Az már csak hab a tortán, hogy a fajválasztás szempontjából egy tipikus városi 

állatkert számára nem a „csordában” élő szélesszájú orrszarvú a legideálisabb jelölt. Lényeges 

cél volt az is, hogy az itt megszerzett tudással a kihalás szélére sodródott északi szélesszájú 

orrszarvú (Ceratotherium simum cottoni) is megmenthető legyen. Sajnos azóta az utolsó 

mentsvárként számon tartott Garamba Nemzeti Parkban lezajlott polgárháború, és különböző 

politikai döntések következményében ez a faj/alfaj már csak néhány, fogságban élő 

példánnyal képviselteti magát, és az IZW többszöri próbálkozása ellenére szinte biztosan 

kihaltnak tekinthető.  

Fontosak a megfelelő egyedek. Amikor 2001-ben elkezdtünk dolgozni a fajjal, akkor az 

1980-as becsült születésű állataink már túl voltak azon a kritikus, 20 éves életkoron, amikor 

elsősorban a nőstények nemi szervrendszerében irreverzibilis elváltozások indulnak el, az 

addig rendszeres, de vemhességgel nem végződő ciklusok miatt. Ezt a jelenséget az angol 

szakirodalom „reproductive ageing” névvel illeti. Nos, 2001-ben az akkor meglévő, de 

ivarilag inaktív tenyészpárunknál, Lulu (0,1) és Easy Boy (1,0) esetében is kimutatta már az 

ultrahangos vizsgálat a kezdeti degeneratív elváltozások meglétét, amit β-karotin adásával 

próbáltunk orvosolni. Az akkori budapesti helyzet egy jellemző tartástechnológiai probléma 

eklatáns példája volt: ez a „brother-sister relationship”, ami a fiatal, nagyjából egykorú állatok 

importja miatt adódott. Dél-Afrikából minél fiatalabb, de már nem teljesen növendék állatokat 

akartak importálni a kisebb súly – kisebb szállítási költség elve alapján. Csakhogy ezek az 

állatok együtt nőttek fel, és emiatt nem tekintették egymást szexuális partnernek. Ha pedig 

nincs szaporodás, csak békés egymás mellett élés, akkor óhatatlanul bekövetkezik a 

„reproductive ageing”. Ha pedig nincs vemhesség, akkor a folyamat hamar 

visszafordíthatatlan lesz, azaz ez egy igazi versenyfutás az idővel, és ez adta többek között az 

IZW felmérések és beavatkozások fontosságát a 2000-es évek elején (hiszen már ekkor 

látszódott, hogy a folyamatos importok helyett más alternatívát kell találni a tenyészprogram 

fenntarthatóságára). 

Egy orrszarvú szaporodásbiológiai programot ezen alaphelyzet ismerete mellett négy 

fontos szakaszra lehet bontani, melyek közül mindegyikben kiemelkedő szerepe van az 

állatorvoslásnak: 

1. Hogyan vemhesítsük az állatainkat; a megfelelő egyedek és időzítés mellett 

alapvető fontosságú a jó tartástechnológia (kifutó és takarmányozás). Nem 

mellőzhető a beavatkozás megtervezése, amihez egyrészt reproduktív 

monitoringra (vér, bélsár) másrészt hormonok általi ivarzásindukcióra van 
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szükség; az utóbbihoz akár több hetes chlormadinone adagolás, a beavatkozás 

előtt 24 órával hCG adása, illetve többszöri termékenyítéskor az első altatáskor 

rövid hatású GnRH-analóg implantátum beültetése kellhet. Az intenzív program 

nem képzelhető el biztonságos anesztézia (detomidin-butorphanol-etorphin-

acepromazin-ketamin kombináció) és megfelelő altatási monitorizálás nélkül, 

hiszen sokszor két egymást követő napon kell ugyanazt az állatot immobilizálni.  

2. Ha sikerül a vemhesítés, akkor a vemhesség nyomon követése a következő 

lépés, ami részben a bélsárból kimutatott gesztagén metabolitok, részben a vér 

progeszteronszintje alapján történik; a rendszeres vérvételekhez az állatok 

hozzászoktatása, trenírozása elengedhetetlen feltétel (ez már a vemhesítéshez is 

fontos szempont). A (16)-18 hónapos vemhesség alatt felmerülhet az anyaállat 

ultrahangos vizsgálatának az igénye is, ilyenkor az altatásban végzett 

transzrektális ultrahangvizsgálat 3- és 4D-s felvételei látványos „bizonyítékként” 

szolgálhatnak. Ennek a szakasznak fontos eleme az ellés időpontjának pontos 

megbecslése (a tőgy állapota és az első tejcseppek megjelenése, illetve ezek 

nátrium- és kálium-ion tartalma, illetve a tőgy makroszkópos, valamint a 

tejcsatornácskák és tőgybeli erek ultrahangos megjelenése is igen lényegesek). 

3. A következő, igen problémás lépcső maga az ellés folyamata. A dystocia nem 

jellemző a fajra (bár erre is volt példa a Boras Zoo-ban), de halva elléssel mi is 

találkoztunk. Az ellés hossza, a magzat fekvése és a teljes zavartalanság nagyon 

fontos tényezők. Nem szabad megfeledkeznünk a maternalis agresszivitás 

tényéről sem, illetve nem mindegy, hogy a megszületett borjú milyen fejlettségű 

(normális esetben 40-60 kg), mennyi idő alatt áll fel, és mennyi idő után kezd el 

szopni. Az előadásban kitérünk a két élve született állatnál az ellések közötti 

különbségekre; sok szakértő véleménye más a kérdésben, de a saját 

tapasztalatunk azt mutatja, hogy a teljes zavartalanság biztosítása mellett 24 órát 

érdemes várni az újszülött első megetetéséig, de ennek a módja sem mindegy (a 

legjobb az anyaállat bódítása és a borjú csecsre rakása, illetve tej lefejése). 

4. Az utolsó esetleges szakasz a borjú mesterséges nevelésére való előzetes 

felkészülés (hiperimmun-készítmény előkészítése, megfelelő tej receptúra 

beállítása, higiéniai feltételek megteremtése). 

A fentiek alapján is megítélhető, hogy egy szélesszájú (de bármilyen) orrszarvú mesterséges 

termékenyítése, az ellésre és az azt követő időszakra való felkészülés igazi csapatmunka, ahol 

az ápolók, kurátorok és állatorvosok szerepe egytől egyig lényeges az eredmény eléréséhez. 

Többször megemlítésre került, de külön kiemelendő, hogy az IZW munkatársai (Robert 

Hermes, Thomas Hildebrandt és Frank Göritz) vezető szerepet játszottak a sikerben, de nem 

elhanyagolható Franz Schwarzenberger (hormon analízis, Bécsi Állatorvos-tudományi 

Egyetem) és Chris Walzer (a kezdeti anesztéziai protokoll kidolgozása, Bécsi Állatorvos-

tudományi Egyetem) közreműködése sem. A jövő útja a jó EEP ajánlások (időben, megfelelő 

módon végrehajtott állatmozgatások) és tovább fejlesztett AI techikák ötvözete lehet, ahol –

remélhetőleg – megoldás születik a korai magzatfelszívódás problematikájára is. 
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INFECTIOUS DISEASES OF YOUNG WILD AND EXOTIC ANIMALS 
In addition to several pathogens of farm animals, which occur in wild and zoo animals, too, there are numerous agents that 
cause diseases mainly in the latter ones. Several factors can influence the appearance, course and consequences of 
infectious diseases, but the age of the hosts is of special importance. The present paper summarises the most important 
infectious diseases of wild, exotic and zoo animals caused by bacteria and viruses, with a strong emphasis on the concept of 
“One health”, the unity of human and animal health.  

 

Számos, a háziállatokban megbetegedést okozó kórokozó vadon élő és állatkerti állatokban is 

előfordul, és több olyan kórokozóval is számolnunk kell, amelyek elsősorban az utóbbiak 

megbetegedését okozzák. A több gazdafajt megbetegítő euryxen kórokozók mellett, amelyek 

a különféle háziállatokon túl számos vadon élő állatfaj egyedeit is megbetegíthetik, a szűk 

gazdaspektrummal jellemzett kórokozók is megtelepedhetnek, és klinikai tüneteket is 

okozhatnak az egyes háziállatfajokkal rokon vadon élő vagy állatkerti állatokban. Így az 

euryxen baktériumok és vírusok mellett számos olyan kórokozó kórtani szerepével kell 

számolnunk vadon élő és állatkerti állatok esetében, amelyet elsősorban egy-egy háziállatfaj 

kórokozójaként ismerünk a szakmában. 

A fertőző betegségek megjelenését, lefolyását és következményeit számos tényező 

befolyásolja, így egyebek között a kórokozó virulenciáján, bejutási módján és a kórokozó 

számán túl a gazdaállat kora, specifikus és nem specifikus ellenálló képessége, 

takarmányozása, tápláltsági állapota, továbbá számos környezeti tényező, így az időjárás, a 

populáció nagysága, az állat életkörülményei, továbbá a parazitákkal való fertőzöttség 

mértéke vagy más fertőző betegségek jelenléte. A vadon élő állatok esetében az állatok 

szabad mozgása lehetőséget ad a kedvezőtlen környezeti hatások mérséklésére, hisz az állatok 

kedvezőbb környezeti tényezőket keresve elvonulhatnak, az állatkerti körülmények között 

tartott állatok esetében a tenyésztett gazdasági haszonállatok tartási problémáihoz hasonló 

hajlamosító tényezők is felmerülhetnek. Az egyes fertőző betegségek megjelenése, lefolyása 

és súlyossága szempontjából kiemelten fontos tényező az állatok kora. A fiatal állatok nem 

teljesen kifejlett immunrendszerük következtében vannak nagyobb kockázatnak kitéve, vagy 

fiziológiás hatások – gyorsan osztódó sejtek, nagy fejlődési erély – teszik fogékonnyá őket 

egyes betegségekre, míg a növendék állatok esetében a csökkenő, illetve megszűnő maternális 

immunitás növeli a fertőző betegség veszélyét. Ez magyarázza, hogy egyes betegségek korhoz 

kötötten vagy súlyosabb formában jelentkeznek a növendék állatokban. A jelen előadás 

tárgyát csak azok a baktériumok és vírusok okozta betegségeket képezik, amelyek vagy 

ismételten előfordulva, jellemző módon az újszülött és növendék megbetegedését okozzák, 

vagy bár valamennyi korosztályban előfordulnak, a fiatal állatok esetében súlyosabb klinikai 

tünetekkel és kórtani elváltozásokkal járnak. 

A növendék vad- és egzotikus állatok legfontosabb fertőző betegségeit kórképek szerint 

az alábbi módon foglalhatók össze: 
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1. Lázas, általános megbetegedések 

Betegség Gazdafajok 

neonatal sepsis (Streptococcus, 

Staphylococcus) 

emlősök 

neonatal septicaemia (E. coli, 

Staphylococcus, Erysipelothrix, 

Pseudomonas, Salmonella) 

madarak 

diphtheria majmok 

listeriosis újszülött emlősök 

paratyphus különféle emlős- és madárfajok 

actinobacillosis lófélék 

leptospirosis kutyafélék, lófélék, kérődzők, medve, sün, elefánt, nyúl, 

főemlősök 

vírusos májgyulladás róka, farkas, menyét, mosómedve, szkunk, medvefélék, 

vidra, húsevők 

szarvas adenovírus okozta 

haemorrhagiás betegsége 

szarvas 

IBR különféle kérődzők, bivaly, tapír 

Proboscivirus (elefánt 

endotheliotrop herpesvirus) 

ázsiai-, ritkán afrikai elefánt 

kacsapestis kacsafélék, lúdfélék, hattyú 

poliovirus majmok 

ragadós száj- és körömfájás kérődzők (impalák, hegyi gazellák, szarvasok, bivaly, 

zsiráf stb.), sertésfélék, ázsiai elefánt, sün 

szarvasmarha vírusos hasmenése szarvasmarhafélék, disznófélék, tevefélék, villásszarvú 

antilopok, kancsilfélék 

encephalomyocarditis sertés, kérődzők, tapír, majmok, elefánt, tarajos sül, 

víziló, rágcsálók 

Rift-völgyi láz szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, ázsiai majmok 

kanyaró főemlősök 

szopornyica kutyafélék, macskafélék, menyétfélék, mosómedvék, 

borz, hiéna, medvefélék, cibetmacskák, mongúzok 

 

2. Enterális megbetegedések 

Betegség Gazdafajok 

C. perfringens okozta 

megbetegedések 

szarvasmarhafélék, szarvasok 

E. coli okozta megbetegedés kérődzők, elefánt, sün, vízimadarak, darvak 

salmonellosis kérődzők, elefánt, lófélék, sün, rágcsálók, vízimadarak, 

hüllők 
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campylobacterek okozta 

megbetegedések 

húsevők, rágcsálók, óriáspanda, nyúl, madarak, hüllők, 

halak, puhatestűek 

parvovirusok okozta 

megbetegedések 

kutyafélék, macskafélék, mosómedvefélék, menyétfélék, 

medvefélék, cibetmacskafélék 

rotavírusok kérődzők, sertés, lófélék, törpe selyemmajom, grizzli 

medve, kenguru 

bovin coronavirus Bovidae, szarvasok, antilopok, bölény, himalájai tahr, 

nyala, zsiráf 

kutya coronavirus kutyafélék 

macska coronavirus macskafélék 

sertés epidemiás hasmenés vírus sertésfélék 

TGE sertésfélék 

 

3. Légzőszervi megbetegedések 

Betegség Gazdafajok 

pasteurellosis kanadai vadjuh, kérődzők, rágcsálók 

anatipestifer betegség kacsafélék, libafélék, hattyú 

mycoplasmosis kanadai vadjuh, madarak, teknősök 

chlamydophilosis madarak (főleg papagájfélék, galambok), kutya, macska, 

pézsmapatkány 

simian adenovírus pneumonia pávián 

cytomegalovírusok sertés, tengerimalac 

macska rhinotracheitis macskafélék 

humán metapneumovírus majmok 

parainfluenzavírus okozta 

megbetegedés 

kérődzők, kutya, medve 

 

4. Ízületgyulladással járó megbetegedések 

Betegség Gazdafajok 

mycoplasmosis kérődzők, keselyű, szkunk 

 

5. Bőrelváltozásokkal járó megbetegedések 

Betegség Gazdafajok 

necrobacillosis különféle emlősök 

bárányhimlő, simian varicella majmok 

papagáj csőr- és tollelváltozás papagájok, főként óvilági fajok 

fókahimlő fókák, oroszlánfókák 
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6. Idegrendszeri tünetekkel járó megbetegedések 

Betegség Gazdafajok 

avian encephalomyelitis vízimadarak 

fertőző sertésbénulás sertésfélék 

 

A vadon élő és állatkerti állatokban előforduló fertőző betegségek gyors megállapítása, 

gyógykezelése, megelőzése és az ellenük való védekezés elsőrendű állategészségügyi érdek. 

A vadon élő állatok megbetegedései és elhullása nemcsak a közvetlen gazdasági kár miatt 

nagy jelentőségű, hanem a háziállat-állományokkal történő érintkezés során az utóbbiakra 

nézve fertőzési veszélyt is jelenthetnek. Az állatkerti állatok fertőző betegségei az elhullás és 

a gyógykezelés költségén túl jelentős eszmei veszteséget is jelenthetnek. Az állatkerti 

simogatókban elhelyezett állatkerti állatokkal való szorosabb kapcsolat komoly zoonotikus 

veszélyt is hordoz magában. A humán- és az állategészségügyi kérdéseket egységében kell 

tekintenünk („One health”), és ez a növendék vadon élő, egzotikus és állatkerti állatok 

esetében is igaz. 
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ANTIBIOTIKUM HASZNÁLAT NÖVENDÉK EGZOTIKUS 
ÁLLATOKBAN – MIT SZABAD ÉS MIT NEM? 

Jerzsele Ákos 

SzIE-ÁOTK, Gyógyszertani és Méregtani Tanszék 

Jerzsele.Akos@aotk.szie.hu 

ANTIBIOTIC USAGE IN YOUNG EXOTIC ANIMALS. WHAT IS ALLOWED? 
Antibiotic usage in young exotic animals needs careful consideration. The safest substances include the beta lactam 
antibiotics (primarily penicillins and cephalosporins), side effects among other classes are more frequent. Aminoglycosides 
might be nephrotoxic and ototoxic, tetracyclines disrupt bone and teeth growth and cause discoloration, macrolides tend to 
be harmful for the intestinal microflora, phenicols might suppress bone marrow function and fluoroquinolones can cause 
cartilage damage; thereby the usage of these drugs must be considered carefully.  

 

Összefoglalás 

Az antibiotikumok növendék állatokban történő alkalmazása alapos körültekintést igényel. A 

legbiztonságosabb hatóanyagok a béta-laktám antibiotikumok, a többi hatóanyagnál 

mellékhatások gyakrabban fordulnak elő. Az aminoglikozidok oto- és nephrotoxicitása, a 

tetraciklinek fog- és csontnövekedési zavart okozó mellékhatása, a makrolidok súlyos 

bélflóra-károsító hatása, a fenikolok csontvelő-szupressziója és a fluorokinolonok 

porckárosító hatása miatt alkalmazásuk fiatal állatoknál óvatosan történjen. 

 

Számos antibiotikummal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy fiatal állatokban alkalmazásukkor 

körültekintéssel kell eljárni, de szerencsénkre a legtöbb, Magyarországon engedélyezett 

antibakteriális szer növendékeknél is biztonságos. 

A penicillinek csoportjába tartozó prokain-penicillin, benzatin-penicillin, dihidro-

sztreptomicin tartalmú, hosszú hatású készítmények elsősorban ototoxikusak lehetnek, ez a 

mellékhatás fiatal állatoknál gyakrabban jelentkezhet. Jóval biztonságosabb az amoxicillin és 

az amoxicillin-klavulánsav, melyek igen ritkán okoznak allergiás reakciókat, legfontosabb 

mellékhatásuk a dysbacteriosis és colitis. Alkalmazásuk növényevő rágcsálóknál, nyulaknál 

nem javasolt. Ha a hatóanyagokat egyéb állatoknál alkalmazzuk, előtérbe helyezzük az 

intravénás beadást. 

A cefalosporinok hasonlóan biztonságos készítmények, a cefazolin, cefuroxim 

elsősorban Gram-pozitív, a ceftazidim, ceftriaxon elsősorban Gram-negatív, míg a ceftiofur, a 

cefovecin és a cefquinom mindkét baktériumcsoport ellen igen hatékony lehet. A ceftiofur és 

a cefovecin hosszú hatása bizonyos állatfajoknál nagy előny, de megjegyezzük, hogy a 

legtöbb állatfajnál hatásuk igen rövid. 

Az aminoglikozidok nephrotoxicitása és ototoxicitása hírhedtté tette őket, azonban 

fiatalkori septicaemiák, peritonitis, súlyos gastroenteritis esetén használatuk számos előnnyel 

jár. Per os adva nem toxikusak, szisztémásan napi egyszer nagy dózisban, 7 napnál nem 

tovább adva viszonylag biztonságosak. A legbiztonságosabb hatóanyag az amikacin, javasolt 

béta-laktámokkal kombinálva adni. A tetraciklineknél a hepatotoxicitás és nephrotoxicitás 

előfordulása gyakori, növendék állatokban pedig a fogak elszíneződése lehet probléma. A 

makrolidok bélflórakárosító hatása lóféléknél kifejezett, de 6 hónapos kor alatt viszonylag 

ritkán jelentkezik. A klaritromicin és az azitromicin elsőrangú hatóanyag pleuropneumoniák, 
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tályogok kezelésére. A fenikoloknál előfordulhat csontvelő-szupresszió miatti anaemia (grey 

baby syndrome), thrombocytopenia, leukopenia, illetve lóféléknél colitis is. Kimagasló 

hatásúak a legtöbb légúti megbetegedés kezelésében. 

A fluorokinolonok alkalmazása fiatal állatokban kérdéses a porckárosító hatás veszélye 

miatt. Kutya- és macskaféléknél 12-18 hónapos kor alatt alkalmazásuk körültekintéssel 

történjen, figyelembe véve a felnőttkori testsúlyt. Kistestű állatok jóval kevésbé érzékenyek. 

Lóféléknél csikókorban nem javasolt használatuk, és vélhetően hasonló ajánlásokat adhatunk 

a még nagyobb testű állatoknál. 
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ÉDESVÍZI ÉS TENGERI HALAK SZAPORODÁSBIOLÓGIÁJA  
ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS MEGBETEGEDÉSEIK 

Vincze Zoltán 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

vincze@zoobudapest.com 

REPRODUCTIVE DISORDERS IN MARINE AND FRESHWATER FISH 
Among fish, sex determination is not so determined like among mammals and birds. Different types of hermaphroditism are 
physiological, so sometimes it is quite difficult to determine and cure repoductive disorders. In this aspect, the veterinarian 
has to take into consideration the physico-chemical values of the water, contaminant concentration and eutrophisation. 
Furthermore, nutritional, sociobiological and microbiological effects to evaluate the syndroms of an individual, whole fishstock 
and the water as living space, to understand some of the really comlicated symptoms (e.g. M-74-syndrome in Baltic Sea). 

 

Halak esetében, különösen tengeri halaknál az ivar alakulása nem olyan egyértelmű, mint az a 

melegvérű, ivari kromoszómával rendelkező emlősöknél és madaraknál megszokott. A 

szaporodási módok is nagyon sokrétűek, a külső és belső megtermékenyítés, gynogenezis, 

valódi- és álelevenszülés több formája ismert és megfigyelhető a halaknál. Számos fajnál a 

hermaphroditizmus különböző fajtái (protandrogyn, protogyn, simultan) élettani jelenség, és 

nagyfokú intersex jelenség is mutatkozik, ennek megfelelően sokszor összetett kérdést jelent a 

szaporodásbiológiai szempontból történő kiértékelés. Halak esetében a víz, mint élettér a 

maga normális fiziko-kémiai paramétereivel, az oldott szennyezőanyagok (contaminants, 

különösen a POP, azaz persistent organic pollutants) koncentrációja, eutrofizációs faktorok, a 

takarmány (ezen négy tényező reprotoxikus hatásaival), szociobiológiai környezet és a 

mikrobiológiai környezet együttesen okozza az adott példány integrált élettani reakcióját és a 

kapcsolatos egészségügyi problémákat, azaz az állat-egészségügyi vizsgálat az adott példány, 

a teljes állomány és a víz, mint élettér összetett analízisét jelenti. Számos megbetegedés 

hátterében összetett faktorok állnak (pl. balti-tengeri M-74 szindróma, IPNV-vel kombinálva), 

aminek kiértékelése gyakran évtizedeket vehet igénybe. Akváriumi körülmények között a 

túltenyésztés, a letális faktorok kombinációja, a túletetésből vagy az ivari szinkronizálás 

hiányából kialakult „besült ikra”, fejlődési-keltetési zavarok mellett számos toxikus-fertőző 

kóroktanú ivarszervi-szaporodásbiológiai probléma is jelentkezik a tengeri és édesvízi 

halainknál. 
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AZ ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKA SPECIALITÁSAI  
NÖVENDÉK EGZOTIKUS ÁLLATOKBAN 

Vrabély Tamás 

ECHOCARD Műszeres Diagnosztikai Centrum 

echocard.centrum@gmail.com 

ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN YOUNG EXOTIC ANIMALS 
Ultrasonographic examination of exotic neonates requires not only precise preparation, but the availability of high quality 
equipment, as well. This presentation will present ultrasound images of various congenital and acquired disorders. The 
abnormalities have been described in a variety of different organs and species. 

 

A növendék egzotikus állatok ultrahangos vizsgálata technikai hátterét tekintve is számos 

sajátossággal bír. A növendék állatok testméretüknél fogva általában nagyobb felbontású, 

magasabb frekvenciájú, nem egyszer speciális kialakítású vizsgálófejeket igényelnek. 

Megfelelő képminőség nem csak a vizsgálófej függvénye, hanem a sok szolgáltatással, 

megfelelő szoftverekkel ellátott készüléknek is. Sajnos az állatkerti körülmények között 

használt mobil gépek nem minden esetben rendelkeznek ezekkel a képességekkel, míg a statív 

gépek csak azoknál az állatoknál használhatóak, melyek különösebb veszély nélkül a 

vizsgálóhelységbe vihetők. 

Saját rendelőmben olyan egzotikus állatok vizsgálatára van lehetőség, melyek 

magántartásban is előfordulnak, és „beférnek az ajtón”. Amennyiben szükség van rá, részt 

veszek a Budapesti Állatkert munkájában is. A rendelőmben található ultrahang-berendezés 

olyan humán prémium kategóriás készülék, mely a korábban felsorolt feltételeknek 

maradéktalanul eleget tesz, így mód van számos speciális vizsgálat elvégzésére is. 

A fiatal állatok ultrahangos vizsgálatának két fő indikációja van. Egyrészt a 

veleszületett betegségek diagnosztikájában, másrészt egyes szerzett betegségek diagnózisának 

pontosításában játszik fontos szerepet.  

A fejlődési rendellenességek egyes típusai nem biztos, hogy az állat életminőségét 

negatívan befolyásolják, erre tipikus példa a vadászgörények veséjében gyakran előforduló, 

akár több echomentes ciszta. Más fejlődési rendellenességek, mint például a szív veleszületett 

elváltozásai, gyakran az élettel nem összeegyeztethető állapotot hozhatnak létre. A 

kardiológiai elváltozások megítélése csak Doppler-vizsgálattal lehetséges. 

A szerzett betegségek a vizsgált állatfajok nagy száma és a többféle érintett 

szervrendszer miatt nagyfokú változatosságot mutathatnak. Vannak azonban tipikusan érintett 

szervrendszerek, mint a gastrointestinalis traktus és a légzőszervek. Sajnos az ultrahang 

fizikai sajátosságánál fogva a légzőszervek csak abban az esetben vizsgálhatók, ha a 

vizsgálófej és az érintett terület között nincs levegő. Az ultrahang nagy segítséget nyújt a 

mellűri folyadékgyülemmel járó kórképek diagnosztikájában, hiszen ebben az esetben a 

röntgenvizsgálat gyakran nem informatív.  

Az előadás során különféle állatfajokban előforduló veleszületett és szerzett fiatalkori 

kórképek ultrahangos felvételeit mutatom be, természetesen a teljesség igénye nélkül, 

rávilágítva arra, hogy a megfelelő felkészültséggel és technikai háttérrel végzett ultrahang 

vizsgálat milyen jelentős segítséget nyújthat a diagnosztikában. 

  

mailto:echocard.centrum@gmail.com


45 

 

KORASZÜLÖTTEK INTENZÍV ELLÁTÁSA 

Tory Vera 

Szent János Kórház, Gyermek-, Koraszülött és Csecsemő Osztály 

toryveron@gmail.com 

INTENSIVE CARE OF NEWBORNS 
In the past years, owing to the intensive care of newborns perinatal and infant death has decreased drastically. 30-35% of 
premature infants weighing 500-750 grams, 70% of those between 750-999 grams can survive nowadays and losses of 
individuals heavier than 1000 grams are negligible. As a result, the rate of permanent impairment is reported in a lesser 
proportion, as well. These positive trends can be attributed to a number of factors. Changes in care during pregnancy and 
childbirth, the implementation of INSURE in premature infants, the prioritization of NCPAP treatment, limited and specific 
antibiotic treatment and the use of body cooling against post asphyxial syndrome are all among the influencing factors. 
Through the intensive care of neonatal infants, we are able to open the door to the healthy development of these individuals.  

 

Magyarországon a gyermekek 7-9%-a jön koraszülöttként világra. 

Ma már az 500-750 g súlyú koraszülötteknek is 30-35%-a, a 750-999 g-os koraszülöttek 

70%-a túlél, míg az 1000 g születési súly felettiek halálozása elhanyagolható. 

Az elmúlt években, részben az intezív újszülött ellátás fejlődése miatt, a perinatalis és 

csecsemőhalálozás látványosan csökkent (1990-ben 14 ezrelék, 2011-ben 7 ezrelék alatti).  

Ezzel egyidejűleg a szövődmények és maradandó károsodások aránya is jelentősen 

javult. 

A koraszülöttek túlélésének javulásában az alábbi tényezők játszanak vezető szerepet: 

 Terhesgondozásban és szülészeti ellátásban alkalmazott új eljárások, így például 

a steroid profilaxis, amely csökkentette az RDS, a későbbi BPD és az agykamrai 

vérzések gyakoriságát.  

 Meghatározó szerepet játszik a koraszülöttek esetében alkalmazott INSURE 

kezelés széleskörű elterjedése, új lélegeztetési stratégiák, NCPAP 

légzéstámogatás előtérbe kerülése, a gépi lélegeztetésnél a permissiv 

hypercapniára való törekvés és a volumen trauma csökkentése, valamint a magas 

frekvenciájú oscillációs lélegeztetés csak kritikus esetben történő használata. 

 A postasphyxiás syndroma egyszerű, új kezelési lehetősége a születés utáni 

egész test hűtés, mely mérsékli a neurológiai károsodások előfordulását. 

 A fertőzéseket és azok szövődményeit csökkentette az antibiotikumok célzott, 

rövid idejű használata. 

 Bővültek lehetőségeink a só-víz háztartás kontrollálására és parenterális, 

valamint enterális táplálásra is. 

A modern intenzív ellátás a koraszülöttek legnagyobb részében az egészséges fejlődés útját 

nyitja meg.  

  

mailto:toryveron@gmail.com


46 

 

A KORASZÜLÖTTEK INTENZÍV ELLÁTÁSÁT IGÉNYLŐ  
SEBÉSZETI MEGBETEGEDÉSEK 

Pászti Ildikó Mária 

Szent János Kórház, Gyermek-sebészeti és Traumatológiai Osztály 

ildiko.paszti@janoskorhaz.hu 

THE INTENSIVE TREATMENT OF SURGICAL ILLNESS IN PREMATURE INFANTS 
On account with of improved manegement in neonatal intensive care units the survival rate is presently nearly 50% in babies 
weights below 1000 grams and 80% with birth weight from 1000-1500 grams. 
Failure to pass meconium in the first 24 hours may mark intestinal obstruction. Lower intestinal obstruction may be 
associated with disorders such as Hirschsprung’s disease, anorectal malformations, hypoganglionosis, neuronal intestinal 
dysplasia, megacystis intestinal hypoperistalsis syndrome. Hydrocephalic complications and intraventicular haemorrhage 
with ventricular dilatation had been treated by drainage procedures. The congenital intestinal obstructions (pylorus, 
duodenum, ileum) appear due to extrinsic and intrinsic factors reasons. The mortaliy is related to delayed presentation, 
associated cardiac defects and prolonged gastric statis. The NEC is often associates with premature condition. Inguinal 
hernia is common in prematurely born babies (especially boys). The cause of death is directly related to septic conditions, 
and the surgical trauma does not appear to have any negative influence. Bad prognostic factors are the low Apgar scores 
within the first minute and a preoperative weight loss. The team work is very important with neonatologists and pediatric 
anaesthetists. 

 

Koraszülötteknek nevezzük azokat a gyermekeket, akik a 37. terhességi hét előtt születnek. 

A koraszülöttek súlya általában nem éri el a 2500 g-ot. Egy nagyon koraszülött gyermek 

1500 g-nál kisebb súlyú. A legtöbb probléma az 1000 g alatti újszülötteknél fordul elő. A 

koraszülöttek életkilátásai, túlélési esélyei a születési súly csökkenésével arányosan romlanak. 

A statisztikák szerint Afrikában 11,9%, Ázsiában 9,1%, az Egyesült Államokban és 

Kanadában 10,6%, Ausztriában 11,4%, Magyarországon 9,2%, Írországban csak 5,5% a 

koraszülések aránya. Évente a világon összességében közel 14 millió koraszülött születik, ami 

az összes szülés közel 11%-a. Míg az 500-750 g közötti koraszülöttek 28%-a éli túl a 

koraszülést, a 751-1000 g között ez az arány már lényegesen magasabb: 83%. Az 1001- 

1750 g között a koraszülöttek 94%-a, e felett pedig 98%-a éli túl ezt az állapotot. 

Napjainkban egyre több a gyermekfogamzás mesterséges körülmények között, ezek 

között gyakori az ikerterhesség, amely szintén hajlamosít a koraszülésre.  

A veleszületett szívbetegségek aránya a világon, így Magyarországon is magas: 

százezer újszülöttből közel 800 valamilyen fejlődési rendellenességgel születik, ezek közül 

általában minden másodiknál van szükség orvosi beavatkozásra. A veleszületett 

szívbetegségek közül leggyakoribb (25-30%) az úgynevezett sövényhiány, amikor a baba úgy 

születik, hogy a szív kamrái vagy pitvarai között egy rés keletkezik. 

Koraszülöttekben a Botallo-vezeték elzáródása elmaradhat, vagy nem tökéletes, és 

amennyiben csökken a vér oxigéntelítettsége, a már záródott vezeték kinyílhat, ez a 

koraszülöttek közel 20%-ában alakul ki. A megoldás gyógyszeres vagy műtéti úton történhet. 

A hivatalos adatok szerint ma kilenc fejlődési rendellenességet sorolhatunk az aránylag 

gyakori problémák közé, ezek általában egy ezrelék gyakorisággal fordulnak elő, azaz 

százezer szülésből egy (vagy annál több) esetben találhatóak meg. 

A leggyakoribb rendellenességek: ajak- vagy szájpadhasadék, Down-kór, veleszületett 

csípőficam, velőcsőzáródási rendellenesség (nyitott gerinc), rejtettheréjűség, kamrai 

szívsövény defectus, veleszületett dongaláb. 

mailto:ildiko.paszti@janoskorhaz.hu
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A nyitott gerinc leggyakrabban a lumbalis gerinc területén jelentkezik, amikor nyitva 

maradnak a csigolyaívek és myelomeningocele vagy myelocystocele formájában jelentkezik. 

A myelomeningocele esetében 24 órán belül szükséges a sürgős műtéti beavatkozás, és a 

posztoperatív intenzív kezelés biztosítása. Az elváltozást gyakran kíséri hydrocephalus is, ez 

újabb sürgős műtétet, shunt behelyezését teszi szükségessé (ventriculo-peritonealis shunt 

formájában). 

Congenitalis hydrocephalus jelentkezik koraszülötteknél. Néhány esetben agyvérzés 

gátolja az agykamrák szabályos folyadékeloszlását és ennek következtében alakul ki 

hydrocephalus. Legtöbbször ventriculo-peritonealis shunt behelyezésével biztosítható a liquor 

elvezetése. 

A lágyékcsatornában a fokozott hasi nyomás következtében koraszülöttben 

leggyakrabban indirekt, azaz veleszületett lágyéksérv alakul ki, fiúknál a herék a még le nem 

záródott sérvtömlőben, a lágyékcsatornában rekednek, vagy még a hasüregben maradnak, 

emellett belek kerülnek a sérvtömlőbe, a kizáródás következtében elhalás következhet be. 

Lányokban a lágyékcsatornában a sérvtömlőben általában a petefészek záródik ki. A nem 

reponálható vagy több órája kizáródott sérvek sürgős műtétet igényelnek. 

A köldöksérv az érett újszülöttek 6-7%-ában, a koraszülöttek 20-80%-ban jelentkezik, 

de műtéti bavatkozást ritkán igényel újszülöttben; erre akkor van szükség, ha a 

köldökgyűrűben bél vagy cseplesz kizáródás alakul ki. A diagnózis felállításában a röntgen- 

és ma már a hasi ultrahangvizsgálat is fontos szerepet játszik. 

A necrotizáló enterocolitis (NEC) olyan súlyos bélgyulladás, amely súlyos esetben a bél 

elhalásával járhat együtt. A koraszülöttekben 21%-ban fordul elő. Azokban a 

koraszülöttekben gyakori, akiknél oxigénhiányos állapot állt fenn, de a fertőzés szerepe sem 

elhanyagolható. A legtöbb esetben a 10-15. napon alakul ki, amikor a baba már látszólag jól 

van, a tünetek hirtelen jelentkeznek. Ha a károsodott bélszakasz elhal, és a béltartalom a 

hasüregbe jut, sürgős műtéti beavatkozást igényel. 

A hypertrophias pylorus stenosis koraszülöttekben és fiúkban gyakoribb. 

Koraszülötteknél általában hamarabb válik szükségessé műtét a tünetek alapján. 

Congenital duodenalis obstructio esetében részleges vagy teljes elzáródás alakulhat ki 

extrinsic és intrinsic faktorok által. Pancreas annulare, mint külső ok, teljes elzáródást 

kiváltva sürgős műtétet igényel, a duodenalis diaphragma a lumenen belül okozva az 

elzáródást, és ezáltal teljes táplálási képtelenséget. Az elváltozás kombinálódhat omphalocele 

vagy gastroschisis rendelenességgel is. A részleges elzáródás egy része a belek forgási 

rendellenességével társul, ilyenkor érleszorítás következménye is lehet a duodenum 

szűkületének. 

Koraszülöttekben a bélmotilitási zavar gyakran az éretlen enteralis beidegzési zavar 

következménye. A koraszülöttek közel 6%-ában jelentkezik a teljes vastagbélben. Radiológiai 

vizsgálat, hasi ultrahang és biopsziavétel segít a diagnózis felállításában. 

Rekeszsérv, gastroschisis, omphalocele szintén a koraszülötteknél okoz komoly 

problémát a társuló egyéb belgyógyászati megbetegedések miatt is. 

Tekintettel arra, hogy a koraszülötteknél jelentkező, sürgősségi ellátást igénylő 

gyermekgyógyászati és sebészeti megbetegedések ellátása, utókezelése speciális szakmai és 

infrastruktúrát igényel, a team munkában jelentős szerepe van a neonatológusnak, az újszülött 

sebészetben járatos gyermeksebésznek és a PIC-nek. 
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REPRODUCTIVE SYSTEM ALTERATIONS/DISEASES IN DEER SPECIES AND WILD BOAR 
Reproductive organs (ovaries, uterus and testicles respectively) of red, fallow, roe deer and wild boar are routinely examined 
during the hunting season. Pregnancy rates are usually high in all species stocks. Pathogenic alterations rarely occurs, 
however in a fallow deer population the ratio of non pregnant adult does was 17,2% (10,1-30,6%, total n=354), and uterus 
disorders including pyometra, dead embryo/fetus were detected repeatedly in the last six seasons. Cotyledons and caruncles 
of 91 wild ruminants (roe deer [Capreolus capreolus], n=33; fallow deer [Dama dama], n=22; red deer [Cervus elaphus], 
n=36) were examined between 2011 and 2013. Coxiella burnetii was identified in 2.2% (2/91, red deer), and uncultured 
Chlamydiales were detected in 4.4% (4/91) of the caruncle and cotyledon samples with real-time PCR assays. All samples 
were negative for Brucella species. 

 

Anyag és módszer 

A vadászati idényben rendszeresen vizsgáljuk a terítékre kerülő szarvasfélék, így a gím- 

(Cervus elaphus) és dámszarvas (Dama dama) tehenek/ünők, az őzsuták (Capreolus 

capreolus) és a vaddisznó (Sus scrofa) kocák/emsék ivarszerveit (petefészkek és méh). Ez 

információkat nyújt az egyes fajok/populációk várható szaporulatáról (primer natalitás), 

aminek nagy jelentősége van a megfelelő mértékű állomány-hasznosítás („wise use”) 

szempontjából. Emellett vizsgáljuk a hím egyedek ivarszerveit is. 

Ismételten előfordult kóros elváltozás (pyometra, illetve elhalt embrió/magzat) is. 

Ugyanezen a területen gímszarvas-teheneknél is észleltünk hasonló elváltozásokat. Mindez 

indokolttá tette a speciális kóroktani vizsgálatokat is. Erre került sor az elmúlt két vadászati 

idényben. 

A 2011/12-es és 2012/13-as vadászati idényekben 91 vadon élő kérődzőből (őz n=33; 

dámvad n=22 és gímszarvas n=36) származó magzatburok méhpogácsa mintát vizsgáltunk 

Coxiella burnetii és Chlamydiales fajok jelenlétére real-time polimeráz láncreakcióval (PCR), 

valamint kórszövettani és immunhisztokémiai módszerekkel. A Chlamydiales rendbe tartozó 

baktériumok további azonosítását a PCR termékeik szekvenálásával végeztük el. 

Eredmények 

A termékenységi mutatók általában magasak még a fiatal, másodfüves korcsoport 

tekintetében is. Az utóbbi hat vadászati idényben azonban a nem vemhes dámtehenek aránya 

17,2% (10,1-30,6%, összes vizsgált n=354) volt. Több esetben előfordult kóros elváltozás 

(pyometra, ill. elhalt embrió/magzat, magzatburok) is. 

A hím állatokat illetően említésre érdemes két eset. Egy kifejlett őzbaknál tapasztaltunk 

egyoldali rejtett herét. Egy gímbikánál a mindkét oldali rejtett here miatt nem fejlődött ki az 

agancs, a teste azonban bikára jellemző méretű volt. 
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A speciális kóroktani vizsgálatok során C. burnetii fertőzöttséget két gímszarvasból 

származó mintában találtunk, kórszövettani vizsgálat során csak enyhe placentitis 

(magzatburok gyulladás) volt észlelhető, és immun-hisztokémiai módszerrel nem tudtuk 

kimutatni a kórokozót. A Chlamydiales rend egyéb családjaihoz tartozó baktériumokat is 

sikerült kimutatni PCR segítségével négy állatból (két őz, egy dámvad, egy gímszarvas), de 

csak a diagnosztikai határérték alatti titerben. 

Megbeszélés 

A gím- és dámszarvas tehenek vemhességi aránya dél-dunántúli állományokban általában 

magas arányú, 95-100% közötti (Heltay és mtsai, 1986; Náhlik és Sándor 2000; Sugár, 2005; 

Sugár és Horn, 1986). A nem vemhes példányok rendszerint igen öreg állatok. Ezért volt 

meglepő az elmúlt években tapasztalt jóval alacsonyabb vemhességi arány a lábodi 

dámtehenek vizsgálata során. 

Jelen eredmények alapján a C. burnetii oki tényezője lehet a hazai vadon élő kérődző 

vetéléseknek, de a nyugat-európai tapasztalatokkal ellentétben az egyéb Chlamydiales rendbe 

tartozó baktériumokat nem tudtunk diagnosztikus titerben kimutatni a vetélt magzatburkokból 

(Kreizinger et al., 2015). 

Az utóbbi években a lábodi dámteheneknél tapasztalható viszonylag gyakori 

méhelváltozások esetleg összefüggésben lehetnek a térségben elterjedt juhlegeltetéssel. Nem 

kizárt, hogy a jövőben a méhelváltozások, vetélések aránya még emelkedni fog. 
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A laboratóriumi vizsgálatok anyagi forrását a Lendület pályázat (LP2012-22) biztosította. 
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HUMAN SURGERY: OPERATIONS OF THE REPRODUCITVE SYSTEM. OBSTETRICS AND 
GYNECOLOGICAL OPERATIONS 
The following subject includes procedures for benign conditions, cancer, infertility, and incontinence. Gynecological surgery 
may occasionally be performed for elective or cosmetic purposes. Operations can be accomplished by vaginal and 
abdominal way. The abdominal way of it has the opportunity to be done by laparoscope. This procedure can to a shorter 
recovery with better cosmetical result. Most operations can be done by laparoscopy. The operations of the female 
reproductive system involves the ovaries, the fallopian tubes, the uterus, the vagina and the vulva, and it also includes 
operations of the breast. Surgery of the uterus means either to remove the uterus, or to remove only the fibroids (myoma 
enuclation). There are two categories of hysterectomy in bening conditions: 1. total hysterectomy meaning the removal of the 
entire uterus, including the cervix (the lower part of the uterus) and it can be performed vaginally, laparoscopically, robot-
assisted laparoscopical and abdominal way. 2. supra-cervical hysterectomy involves removal of the upper part of the uterus, 
but not the cervix. This type of surgery is not recommended for women with a history of an abnormal cervical cytology or 
certain types of pelvic pain. Supra-cervical hysterectomy would preserve sexual function better than a total hysterectomy. 
Benefits to supra-cervical hysterectomy include slightly faster surgery and shorter recovery time. In case of cancer of the 
uterus or cervix, we have to do a radical operation. In cervical cancer patients, radical hysterecetomy and pelvic 
lymphadenectomy is performed (Wertheim Piver 3), if the lypmh nodes are positve during the surgery, LEP (laterally 
extended parametrectomy, Pálfalvi et al., 2003) is recommended. In fertility sparing cases, ART (abdominal radical 
trachelectomy, Ungár et al., 1997) is the solution and in these cases we can preserve the uterus. The surgery of the ovaries 
depends on the illness. In most cases, it can be implemented laparoscopically, which means cystectomy, oophoerectomy are 
performed. In some cases, when there is suspicion for a malignant disease it is advised to do an intraoperative histology, if it 
is positive, we do a radical operation with omentectomy, paraaortic and pelvic lymphadenectomy, and the debulking surgery 
can help the efficiancy of chemotherapy. So all operations, including the ovaries, the fallonian tubes, the uterus, and the 
cervix can be performed by a laparoscope. It is always influenced by the situations, the patients and dignity of the disease. 
The operations of the vagina included the prolaps of the vaginal wall, cystocele and rectocele repair, and some malignant 
disease require radical operations. The surgery of the vulva, means either simple vulvectomy and radical vulvectomy. In 
cases of the vulvar cancer, the SLNB (sentinel lymph node biopsy) is performed, if the lymph node is positive, radical 
inguinal lymphadenectomia is advised. The obstetrical operations include Cesarean section, suturing of the episiotomy, the 
vacuum-extraction and curettage. There are some little operations which can be carried out by ambulatory surgery: 
interruption, abrasion of the cervix and uterus, biopsy from the uterus, cervix, lymph nodes, excisional procedures and 
conization. The surgery of breast is divided into two parts: 1. bening disease – in these cases the excision is necessary and 
2. malignant disease – sectorectomy, mastectomy with SLNB (sentinel lymph node biopsy) or ALND (axillary lypmh node 
dissection, depends on the status of the SLN, or the preceded positive lymph node) are performed. 

 

A nőgyógyászati műtétek, sebészeti beavatkozások hüvelyi vagy hasi úton lehetségesek, de 

ide tartozik az emlő sebészete is. Természetesen – általános igazság – a műtét útjának 

megválasztását befolyásolja a beteg és a betegség egyaránt. Napjainkban egyre nagyobb teret 

hódít a laparoscopos (hastükrözéses) sebészet. Ennek segítségével a látszólag kisebb műtéti 

beavatkozással, gyorsabb felépülést jelentő út nyílik meg a beteg számára, eleget téve az 

elvárható „minimal invasive surgery” elvének. A nyitott hasi úton elvégezhető műtétek teljes 

skálája hastükrözéssel is elvégezhető.  

A hüvelyi műtétek – szintén kisebb megterhelést jelentve – egyes esetekben, 

különösképpen a vastag hasfal mellett, biztosítanak lehetőséget a beavatkozások elvégzésére. 

Hüvelyi úton eltávolítható a méh, az adnexumokkal együtt vagy azok nélkül, és elvégezhető 

kiterjesztett méheltávolítás is. Hüvelyi úton történnek a méhből, méhnyakból, hüvely falából 

történő mintavételek is. 
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A hasi műtétek egyrészt a has megnyitását, másrészt a laparoscopos sebészetet foglalják 

magukba. A has megnyitása történhet haránt metszésből (pl. császármetszés, jóindulatú 

elváltozások miatt végezendő műtét) vagy median laparotomiából (rosszindulatú betegségek 

esetén). A műtetek kivitelezése, típusa a betegség függvénye. Jóindulatú elváltozásoknál a 

laparoscopia mindenképp elsőként választandó. A petefészek tömlői és a petevezetékek 

(hydrosalpinx, pyosalpinx, heamatosalpinx, méhen kívüli terhesség) sebészete jórészt 

hastükrözéssel történik. Ezekben az esetekben a petefészekből csak a cystikus képlet 

eltávolítására törekszünk, minél több ép petefészek állomány visszahagyásával, pl. 

endometriotikus cysta esetében a cysta falat mintegy kihámozzuk a petefészekből. Az 

adnexumok jóindulatú elváltozásai miatt csak ritkán végzünk nyitott hasi műtéteket. Méhen 

kívüli terhesség esetében az érintett petevezetéket eltávolítjuk. Bonyolultabb műtéti eljárást 

igényel a kiterjedt endometriosis sebészi kezelése: hastükrözés során nemcsak a hashártyán 

lévő endometriotikus plakkok vagy a petefészekben lévő cysta eltávolítása szükséges, hanem 

bél endometriosis esetében a beszűrt bélszakasz eltávolítása is.  

Rosszindulatú betegségeknél sok esetben a kiterjesztett műtét a cél, tehát a kivitelezés 

megválasztása alapvető. A petefészek rosszindulatú daganatainak kezelésekor eltávolítjuk a 

csepleszt, az adnexumokat, a tumorosan beszűrt hashártyát, szükség esetén béleltávolítást 

végzünk, kismedencei és paraaortikus lypmhadenectomiával (debulking), azt a célt szolgálva, 

hogy minél kevesebb daganatszövet maradjon vissza. A méh eltávolítására számos okból sor 

kerülhet: 1. méh jóindulatú daganatai panaszokat okozva (állandó, masszív vérzés, 

kompressziós tünetek), ebben az esetben előzetesen szövettannal (abrasio, pipelle) kizárt 

malignitás és negatív méhnyakrákszűrés esetén elegendő a méh subtotális eltávolítása; 2. a 

méh precancerosus elváltozásai (hyperplasia) a méh teljes eltávolítását teszik szükségessé; 3. 

a méh rosszindulatú daganatai, szintén a méh teljes eltávolítását a függelékekkel együtt, 

illetve kismedencei és paraaortikus lymphadenectomiájával járó műtétet tesz szükségessé, 

annak függvényében, hogy a műtét alatti szövettani vizsgálat a méh falát beszűrő daganatot 

igazol-e. Ezek a műtetek laparoscopos úton is lehetségesek. 

A méhnyak sebészeténél, a méhnyak rákmegelőző állapotától függően (CIN), conisatiot 

végzünk. Amennyiben ennek szövettani eredménye megnyugtató, azaz ép széllel került 

kimetszésre az elváltozás, a szoros nyomon követés elegendő. Ha invazív folyamat 

igazolódik, akkor fertilis korban radikális trachelectomiat (Ungár és mtsai, 1997), nem fertilis 

korú betegeknél radikális méheltávolítást végzünk, Wertheim Piver 3 radikalitással, 

amennyiben a műtét alatti kismedencei nyirokcsomó-blokkban áttét igazolódik, a műtétet 

azon az oldalon Piver 4 radikalitásúvá terjesztjük ki. A méhnyakrák egyes eseteiben 

exenteratiora is sor kerülhet, ez urostoma, sigmoideostoma készítésével jár (Bricker-hólyag). 

A hüvely műtétjei leginkább a hüvely elváltozásainak kimetszését jelenti. Szélsőséges 

esetekben, a hüvely rosszindulatú daganatánál, kiterjesztett műtét válhat szükségessé.  

A szeméremtest elváltozásait kimetszük, és a szövettani eredmény függvényében 

végezzük el a további kezelést. Rosszindulatú szeméremtest-daganatok esetén a szeméremtest 

részleges vagy teljes eltávolítása történik, őrszemnyirokcsomó meghatározással, amennyiben 

az őrszemnyirokcsomóban áttét van, a műtétet kiterjesztjük, teljes nyirokcsomó lánc 

eltávolításra. Egyebek mellett a szeméremtest condylomas fertőzéseit, a kisebb 

beavatkozásokat jelentő kauterizációval kezeljük. 

Az emlősebészet az emlő jóindulatú és rosszindulatú elváltozásainak kezelésére terjed 

ki, egyes intézményekben már hazánkban is a primer rekonstrukció lehetőségével is. A 

szövettannal vagy aspirációs citológiával igazolt rosszindulatú emlőelváltozásokat 

sectorectomiaval, ablatioval és őrszemnyirokcsomó eltávolítással kezeljük, ha az őrszem 

nyirokcsomóban áttét igazolódik, a műtétet kiterjesztjük, és teljes hónalji nyirokcsomólánc 

eltávolítást végzünk. Amennyiben a műtét előtt már áttét igazolódott a hónalji 

nyirokcsomóban, úgy primeren elvégezzük az axilláris blockdissectiot (ALND, axillary 

lymph node dissection).  
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Összességében a női reproduktív szerveken nagyon sokféle műtét végezhető, akár 

jóindulatú, akár rosszindulatú betegségről van szó. Napjainkban egyre szélesebb körben 

terjednek el az egynapos beavatkozások nyújtotta, kisebb megterhelést jelentő, gyorsabb 

felépülést eredményező műtéti eljárások.  
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SURGICAL INTERVENTION ON THE REPRODUCTIVE ORGANS OF SMALL MAMMALS 
The most frequently performed surgical procedures in small mammals affect the reproductive organs. Castration, reposition 
of prolapsed penis, cyst formation of the ovaries in guineapigs, mammary neoplasia, and different pathologic conditions of 
the uterus are discussed in this presentation. Surgical solution of the above mentioned conditions are also demonstrated. 

 

A kedvtelésből tartott egzotikus állatok megbetegedését az esetek túlnyomó részében tartási 

és/vagy takarmányozási hibák okozzák. Gyakoriság szempontjából a következő a 

szaporodásbiológiai problémák csoportja. Előadásomban e csoport néhány sebészeti 

megoldást igénylő esetét, illetve azok megoldását ismertetem.  

Talán a leggyakoribb műtét a hímivarú állatok ivartalanítása. A műtétet mindig fedetten 

végezzük, ezen belül számtalan variáció lehetséges: egy, vagy két külön bőrseben keresztül, a 

közös hüvelyhártya megnyitásával és a vérerek lekötése után a lágyékgyűrű zárásával, vagy 

az egész köteg egyben való lekötésével. Akárhogy is zajlik a műtét, a bőrsebet ajánlatos zárni, 

mert az állatok testfelépítéséből és jellemző testtartásából adódóan a seb könnyen 

szennyeződhet, esetleg fertőzés forrása lehet a nyitva hagyott bőrseb.  

A műtét a here daganatos elváltozása esetén is hasonlóan végzendő.  

Csincsilláknál és deguknál fordul elő leggyakrabban a penis előesése. Ha valamilyen 

oknál fogva (leggyakrabban szőrgyűrűnek a penisre való tekeredése miatt) a hímvessző a 

tasakba nem képes visszahúzódni, akkor a pangás miatt kialakuló terime növekedés már 

néhány óra alatt gátjává válik a spontán repozíciónak. Általános érzéstelenítésben a 

hímvessző hűtésével (nem fagyasztással!) és tisztogatásával az esetek többségében a penis 

tasakjába visszahelyezhető, és egy a tasak nyílásánál elhelyezett megfelelő szorosságú 

dohányzacskó öltéssel ott rögzíthető. Amennyiben a hímvessző a tasakba nem helyezhető 

vissza, vagy már nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, a szerv amputációja is szóba jöhet. 

Tenyésztésbe soha nem vett idősebb nőstény tengerimalacoknál igen gyakori a 

petefészkek cisztás elfajulása. Az elváltozás sokáig nem okoz tüneteket, de már viszonylag 

korai stádiumban tapintható a vesék mögött kialakult kerekded, környezetében jól 

elmozdítható képletként a ciszta. Az esetek túlnyomó részében, ha különböző mértékben is, 

de mindkét petefészek érintett. Méretük akár a tyúktojásnyit is elérheti, növekedésüknek csak 

a hasfal szab határt. A betegség tüneteket akkor okoz, ha a ciszták nagyságuknál fogva 

zavarják a hasi szervek (főleg a bélcsatorna) működését, illetve gyakran termelnek ösztrogént, 

ami szimmetrikus szőrhullást, illetve vérképzési zavarokat (anaemia, véralvadási zavarok) 

okozhat. Ez utóbbi tényező alapvetően befolyásolja egy esetleges műtét prognózisát és a 

műtét tervezésénél figyelembe veendő!  

Gyakran találkozhatunk az ivarszerveket érintő daganatokkal, ezek leggyakrabban a 

tejmirigyekben alakulnak ki. Tengerimalacoknál az emlőszövet lokalizációjának megfelelően 

az inguinalis tájékon, patkányoknál leggyakrabban a tejléc cranialis végén a könyök mögött 

és az inguinalis tájékon, nyulaknál a tejléc teljes hosszában megjelenhetnek. Bár 

patkányoknál a tumorok sokszor extrém nagyságot is elérhetnek, amennyiben azok 
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eltávolítása műtéttechnikailag kivitelezhető, sokszor meglepően jó hosszútávú prognózist 

rejtenek (ez alatt patkányoknál hónapok értendők). 

Nyulaknál sajnos sokkal negatívabb az emlőtumorok megítélése. Tapasztalatunk szerint 

mire észlelésre kerülnek, már igen gyakran metastasisok találhatók a tüdőben. Ezért nyulaknál 

mindig ajánlott röntgenfelvételt készíteni a mellkasról. Amennyiben a tüdőben áttét 

mutatkozik, a műtét elvégzése számottevő altatási kockázattal jár, és a rövid távú prognózis is 

meglehetősen rossz.  

Nőivarú állatoknál a hasüreg caudalis harmadában tapintható képletek az esetek 

túlnyomó többségben a húgy- vagy a nemi szervek megnagyobbodását jelentik. Ez gyakran 

jár együtt valamilyen váladéknak vagy vérnek a hüvelyből való ürülésével. A húgyhólyag és a 

méh megbetegedésének elkülönítése sokszor tapintással nem végezhető el biztonsággal, 

ultrahang- vagy röntgenvizsgálat segíthet a pontos diagnózis felállításában. Az egészséges 

vemhesség kivételével gyakorlatilag valamennyi, a belső nemi szervek megnagyobbodásával 

járó állapot műtéti beavatkozást igényel. A méh vagy a petefészek daganata, illetve 

valamilyen kóros tartalomnak (genny, nyálka, elhalt magzat) a méh üregében való 

megjelenése mind indikálja az ovariohysterectomia elvégzését. A műtét kivitelezése a 

gyakran rövid és zsírral gazdagon átszőtt függesztőszalagok miatt komoly kihívást jelenthet, 

miközben különös gondot kell fordítani a bélcsatorna védelmére is.  

Nehézellés leggyakrabban tengerimalacoknál fordul elő. A fialás megindulása előtt 1-2 

nappal a symphysis pelvis megnyílik, és a fialás idejére 15-25 mm szélessé tágul. Ha az 

anyaállat első vemhessége egy éves kor betöltése után következik be, akkor nagyobb 

valószínűséggel nem tud megnyílni a symphysis, és a fialás elakad. Amennyiben ez a nyílás 

nem tapintható, vagy a tapintható nyílás ellenére a fialás megkezdésétől számított 1-2 órán 

belül nem születnek meg a kis tengerimalacok, császármetszést indokolt végezni. 

Ritkán fordul elő a méh előesése, hátterében általában elhúzódó nehézellés vagy az anya 

rossz kondíciója áll. Az előesett méh duzzanatát hipertóniás sóoldat vagy kristálycukor 

alkalmazásával lehet hatásosan csökkenteni. Amennyiben sikerül reponálni, 1-2 NE oxitocin 

adásával szerencsés esetben további összehúzódásra lehet késztetni. Ismételt előesés esetén 

műtét indokolt.  
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REPRODUCTIVE DISORDERS IN FERRETS 
Ferrets have a characteristic reproductive physiology with seasonal polioestrus and a strict induced ovulation. Seasonality 
has great importance in both genders. Most hobby ferret owners need to block the reproducive activity of their pets, because 
of persistent oestrus in females and the aggressive behaviour and odour of the males. Surgical and hormonal possibilities 
are available for this reason. Surgical neutering and the lack of normal seasonality are suspected triggering factors leading to 
adrenal disease. Oestrus induced anaemia, mucometra, ovarian remnant syndrome and neoplastic diseases are common 
abnormalities found in pet ferrets. Nevertheless, infertility, vaginitis, pyometra, dystocia and mastitis are the important 
problems in breeding facilities.  

 

Az egészséges ivari működés 

A vadászgörények szaporodásbiológiai problémáinak megértéséhez szükséges a normális 

ivari működés ismerete. A görények szezonálisan poliösztruszos állatok, az évszakok 

váltakozásának mindkét ivar esetében szerepe van. Más állatokhoz hasonlóan, az ivari 

működéshez nélkülözhetetlen GnRH elválasztása vadászgörényekben is a tobozmirigy 

melatonin termelésétől függ, amit a fotoperiódus befolyásol. A GnRH szekréciója 

szabályozza a hipofízisben termelődő gonadotropok, és ez által az ivarszervekben képződő 

szexuálszteroidok vérszintjét. Az ivari aktivitást ezért a megvilágított órák számának 

növekedése miatt bekövetkező melatoninszint-csökkenés indítja el.  

A hímek általában már korábban, december végén, januárban, míg a nőstények február-

márciusban lendülnek ciklusba.  

Magyarországon a tenyésztők többsége a természetes tenyésztési szezonban, tavasszal 

pároztatja az állatait, így a görények többsége a következő év tavaszán válik ivaréretté. Az 

egyedek életkora ekkor több hónapot is különbözhet, attól függően, hogy az év melyik 

szakaszában születtek. A tenyészidőszak kora tavasztól nyár közepéig tart. Mivel a görények 

érzékenyen reagálnak a fotoperiódus változásaira, mesterséges világítási programokkal az 

ivari működésük jelentősen befolyásolható. Ennek segítségével a világ számos országában 

próbálják maximalizálni az alomszámot, vagy meghosszabbítani a tenyészidőszakot.  

A vadászgörényben szigorúan indukált jellegű az ovuláció, azaz a párzás hatására 

következik be. A párzás sokszor hosszú és meglehetősen vad lefolyású. Ennek elmaradása 

esetén az ivarzás elhúzódik, és a szezon végéig kitart. Ekkor a tüszők visszafejlődnek, és az 

állat anösztruszba kerül, viszont a hónapokig tartó magas ösztrogénszint jelentős csontvelő 

károsodáshoz vezethet.  

A görény vemhességi ideje 42 nap, átlagosan 6-8 kölyköt ellik. A kölykök fejletlenül 

jönnek a világra, szemük 4-5 hetesen nyílik ki, és innentől kezdve fogyasztanak szilárd 

táplálékot is. 6-8 hetesen elválaszthatóak, az elválasztást követően 2 héttel a nőstény újra 

ciklusba lendülhet.  
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Az ivari működés befolyásolása 

Az erős szezonalitás és az indukált ovuláció olyan tulajdonságok, amelyek a fogságban tartás 

és tenyésztés során gyakran igénylik az ivari működés mesterséges befolyásolását.  

A tenyésztők számára fontos az aktuálisan pároztatni kijelölt egyedek szinkronban 

tartása, az egyéb állatok ivari működésének gátlása.  

A hobbi állattartók számára a nőstény görények esetében az elhúzódó ivarzás, hímek 

esetében az erős ivaros szag és az agresszív viselkedés miatt szükséges a hormontermelés 

blokkolása. Kedvenc állatok esetén a műtéti ivartalanítás megoldást jelent, viszont 

hajlamosító tényezőként szerepelhet a mellékvese megbetegedésének (FADC) kialakulásában. 

A műtéti ivartalanítás helyett hormonális megoldások alkalmazhatóak. A gyakrabban 

alkalmazott módszereket az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Hatóanyag Alkalmazás Várható hatás 

hCG 100 NE / állat i.m., egy hét 

múlva ismételhető 

Ovuláció kiváltás 

Álvemhességet követően új 

ciklus 

Buserelin 1 μg / állat i.m.  Ovuláció kiváltás 

Álvemhességet követően új 

ciklus 

Proligeszton 50 mg / állat s.c. Gesztagén hatás 

Vagy kitart a szezon végéig, 

vagy ismételni kell  

Deslorelin-acetát Szubkután implantátum 

Mindkét ivarban 

alkalmazható. 

Átlagosan 1,5-2 évre 

blokkolt ivari működés 

A hatás hossza egyedileg 

erősen változik 

Műtéti ivartalanítás Fedett castratio hímekben 

Nőstényekben mindig OHE 

Végleges megoldás 

Idősebb korban FADC 

Pároztatás vasectomizált 

hímmel 

A vad párzás okozta 

sérülések és fertőzésveszély 

miatt csak zárt tenyészetben 

elfogadható.  

Ovuláció kiváltás 

Álvemhességet követően új 

ciklus 

 

Az elmúlt években elterjedt a hosszú hatású GnRH analógok preventív alkalmazása az ivarzás 

elnyomására, de ilyen módon kezelt állatokban is megfigyelték a mellékvesék szövettani 

elváltozásait. Jelenleg nem rendelkezünk elég adattal, hogy a kémiai úton történő ivartalanítás 

hatását pontosan értékelni tudjuk, de úgy tűnik, biztonságosabb a mellékvese megbetegedése 

szempontjából a hagyományos, műtéti technikánál. A GnRH analógok előnye, hogy 

melléhatásuk szinte nem ismert, és mindkét ivarban alkalmazhatóak. 

A hormonális megoldásokon túl ajánlott az eredeti szezonális viselkedés lehetőség 

szerinti megtartása. A természeteshez közeli fotoperiódus biztosítható, ha vadászgörények 

számára részben szabadtéri vagy csökkentett fűtésű és megvilágítású tartóhelyet alakítunk ki. 
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Szaporodásbiológiai zavarok kedvtelésből tartott egyedeknél 

Az állatorvosi rendelőben leggyakrabban hobbi célból tartott görényekkel találkozhatunk. 

Esetükben a szaporodásbiológiai jellegű problémák gyakran a korábban ismertetett élettani 

ismeretek figyelmen kívül hagyása, a tulajdonos tájékozatlansága miatt alakulnak ki. 

Az indukált ovuláció elmaradása és az elhúzódó ivarzás folyamatosan magas 

ösztrogénszinthez (hyperoestrogenizmus), ez pedig a csontvelő károsodásához vezet. A 

probléma megjelenése és súlyossága egyedi tulajdonságoktól és tartásmódtól függ. 

Általánosságban elmondható, hogy legkorábban 3-4 hét folyamatos ivarzás után lehet 

megbetegedésről beszélni.  

Az érintett állatokban pancytopenia alakul ki. A vörösvérsejtszám csökkenése 

fáradékonyságot, általános elesettséget okoz – általában ezzel a panasszal jelentkezik a 

tulajdonos. A beteg görényekben az alacsony fehérvérsejtszám miatt gyenge a fertőzésekkel 

szembeni ellenálló-képesség, a vérlemezkék hiánya pedig testszerte suffusio-szerű vérzéseket 

idéz elő.  

Idősebb nőstényekben, ahol a korábbi években spontán anösztrusz alakult ki, gyakran a 

méhnyálkahártya súlyos elváltozása, mucometra, pyometra is társul a kórképhez.  

A diagnózis a kórelőzmény és a klinikai tünetek alapján általában egyértemű. 

Differenciál-diagnosztikai szempontból felmerül, hogy ovarian remnant szindróma vagy a 

mellékvese megbetegedése is okozhat hasonló tüneteket.  

A betegség kórjóslata kétes, rossz. Az esetleges sürgősségi beavatkozásokat, valamint 

haematológiai vizsgálatot követően a kezelést két irányban kell megkezdeni. A csontvelő 

további károsodásának megakadályozása céljából az ösztrogén termelődését meg kell 

szüntetni. A leggyorsabb megoldás a műtéti ivartalanítás, ez viszont sokszor a rossz általános 

állapot és a vérsejtszámok miatt nem kivitelezhető. Hormonkezeléssel meg kell kísérelni az 

ovuláció kiváltását. Szakirodalmi adatok szerint a potenciális káros mellékhatások ellenére 

megestrol-acetát kezelés megfontolandó lehet, mivel elsődleges cél az ivarzás felfüggesztése.  

A kezelés másik célja a csontvelőműködés és az állat általános állapotának javítása. 

Kórházi felvétel, vénás folyadékpótlás és támogató terápia – mesterséges táplálás, vitamin- és 

antioxidáns kiegészítés – szükséges. A csontvelőműködés beindítására erythropoietin és 

anabolikus szteroidok alkalmazhatóak. Súlyos pancytopenia esetén vértranszfúzió indokolt. 

Ebben az állatfajban vérkészítmények nem elérhetőek, a friss vérátömlesztés viszont 

legtöbbször a thrombocyta funkció károsodásával jár. Az előrehaladott stádiumú betegek 

elhullását leggyakrabban a thrombocytopaenia következményei okozzák. Mivel görényekben 

nem ismertek vércsoportok, sem transzfúziós reakció, ez a beavatkozás elvileg többször 

ismételhető. A felépülés sok esetben heteket, hónapokat vesz igénybe. Az elhúzódó ivarzás 

esetében ezért a megelőzésnek van kiemelt szerepe. 

A kedvtelésből tartott görények jelentős része ivartalanított. Az ivartalanított állatokban 

kialakuló ivarszervi jellegű problémák rendkívül gyakoriak, és a mellékvese 

megbetegedéséhez, valamint annak hormonális következményeihez kapcsolódnak.  

A mellékvese megbetegedése mindkét ivarban hyperoestogenizmusra emlékeztető 

tüneteket, hímekben a prosztata megbetegedését okozza. A kórkép részletes ismertetése a 

MVÁÁT 2014-es konferencia összefoglalójában olvasható – Görények hormonális 

megbetegedései címen.  

Kedvtelésből tartott görények esetében problémát jelenthetnek a nem megfelelően 

végzett ivartalanítás szövődményei. A petefészkek nem teljes eltávolítása ovarian remnant 

szindrómát okoz, ilyenkor az állat a legtöbbször már a műtétet követő szezonban ivarzási 

jeleket, esetleg elhúzódó ivarzást mutat. A méh nem teljes eltávolítása vagy csak ovariectomia 

elvégzése csonk-pyometrához, illetve ivarszervi daganatos megbetegedésekhez vezethet. Ezek 

hátterében a nem megfelelően végzett műtét mellett a mellékvesék hormontermelése is állhat. 
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A petefészek és a méh daganatai előfordulnak idősebb, nem ivartalanított egyedekben is, 

leggyakrabban elhúzódó ivarzási tünetekhez társultan. 

Ritkábban, de hímivarú görényekben is kialakulhat nem megfelelő műtéti technika 

következtében testicular remnant. Ez inkább cryptorchid egyedekben látható. Idősebb hím 

görényekben esetenként megfigyelhető a here daganatos elváltozása.  

Szaporodásbiológiai zavarok tenyészetekben 

A hobbi célból tartott vadászgörények esetében egyértelmű cél az ivari működés blokkolása, 

ezért szabályos szaporodásbiológiai működés csak a tenyészetekben létezik. A tenyésztési 

céllal tartott görényekben ezért más jellegű problémák gyakoriak. 

Infertilitást okozhatnak bármelyik ivart érintő fertőző vagy nem fertőző 

megbetegedések. Amennyiben az állatok klinikailag egészségesek, a pároztatás sikertelensége 

mögött tartástechnológiai problémák (zavarás, zsúfolt tartás, nem megfelelő almozás és 

higiénia), valamint időjárási tényezők is állhatnak. Ismert, hogy tartósan 30 fok körüli 

hőmérsékleten mindkét ivar teljesítménye jelentősen csökken, ezért a tenyészidőszak második 

felében a meleg nyár ronthatja a tenyésztési eredményeket.  

Hímekben az agresszív párzási magatartás a pénisz beakadásához, sérüléséhez vezethet. 

Nőstényekben gyakori a hüvelyfolyás, amely a proösztrusz és az ösztrusz során is 

élettani jelenség. A hüvelyváladék ilyenkor normálisan is lehet sárgás, citológiai vizsgálattal 

granulocytákat tartalmaz. Elhúzódó ivarzás és nem megfelelő tartási higiénia, különösen a 

párzás során, a hüvely sérüléséhez és vaginitishez vezethet. Ilyenkor a hüvelyváladék 

vizsgálatakor a fehérvérsejtekben fagoctitált baktériumok láthatóak. Pyometra, mucometra 

leginkább elhúzódó ivarzás következményeként, azaz későn pároztatott vagy idősebb, nem 

rendszeresen tenyésztésben tartott nőstényekben alakul ki. A vaginitis és pyometra kezelése a 

kisállatpraxisban megszokott módon történhet.  

A vemhesség utolsó hetében vemhességi toxikózis léphet fel, ha a nőstény 

energiahiányba kerül. A nagy alomszám elvileg hajlamosít a betegség kialakulására, de 

szakirodalmi adatok alapján valószínű, hogy fontosabb szerepet játszik a vemhesség alatti 

tartástechnológia és takarmányozás. Veszélyt jelenthet, ha a vemhes állat zavaró külső 

tényezők vagy a takarmányozás módosítása miatt beszünteti a táplálékfelvételt. A vemhességi 

toxikózis rossz kórjóslatú betegség, kezelését folyadék- és energiapótlással, valamint 

császármetszéssel kell megkísérelni. A probléma megelőzése céljából a sikeres pároztatás 

után célszerű a nőstényeket elkülönítve, zavarásmentes helyen, hűvös búvóhelyet biztosítva, a 

laktáció végéig azonos takarmányon tartani.  

Vadászgörényekben ellési komplikációk leggyakrabban a túl alacsony alomszám esetén 

alakulnak ki. Egy vagy két várható kölyök esetén a tenyésztőnek nagyon figyelnie kell a 

túlhordásra – a magzatok általában már a 43-44. napon elpusztulnak. Szakirodalmi adatok 

szerint ilyenkor az ellés a 42. napon programozottan, PGF2α (50 mg/kg), majd 1-4 órával 

később oxytocin (6 NE/kg) adásával beindítható. Ennek sikertelensége esetén császármetszést 

kell végezni. 

A laktáció során jelentkező problémák közül a tejmirigyek gyulladását kell 

megemlíteni. Mastitis általában a szoptatás második felében alakul ki, a 4. héttől ugyanis 

megjelennek a kölykök szemfogai, és sérüléseket okozhatnak az emlőkön. Ugyancsak 

hajlamosíthat az emlők sérülésére a búvóláda nem megfelelő kialakítása, például ha a szűk 

közlekedő nyílások nem laktáló állatokra lettek tervezve. Az emlők gyulladását általában az 

erosiok nyomán bejutó fakultatív pathogén kórokozók (Staphylococcus spp., E. coli) okozzák, 

ezért a betegség megjelenésében lényeges szerepe van a búvóládák és az almozás 
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higiéniájának. Az akut mastitis a kölykök elválasztását és agresszív antibiotikum-, valamint 

támogató kezelést igényel.  

A császármetszés során világra jött vagy egyéb probléma miatt az első héten 

elválasztott kölyök mesterséges felnevelése nehézkes, lehetőség szerint dajkásítás javasolt. 

 

A vadászgörény sajátos szaporodásbiológiája miatt szükséges az ivari működés befolyásolása 

hobbiállat tartóknál és tenyésztőknél egyaránt.  

Ez megvalósítható mesterséges körülmények között jelentős technikai ráfordítással, de 

nem szabad elhanyagolni a természetes tartásmód jelentette előnyöket. Összességében 

valamennyi görénytartónak javasolható, hogy lehetőség szerint biztosítsák állataiknak a 

kültéri vagy ahhoz közeli fény- és hőmérsékleti viszonyokat. Rendelői tapasztalatok alapján 

állítható, hogy a vadászgörények ivari működésük és általános egészségi állapotuk 

szempontjából is meghálálják a természetes tartást.  

Ajánlott irodalom 

Keeble, E., Meredith, A. (2009): BSAVA Manual of Rodents and Ferrets. BSAVA, Gloucester. 

Lewington, J. H. (2007): Ferret Husbandry, Medicine and Surgery. Elsevier, Edinburgh. 
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FUSARIUM TOXICOSIS IN JUVENILE WILD BOARS 
After feeding non trichothecene (F2) fusarium toxin contaminated feed in a wild boar game preserve breeding colony, the 
authors confirmed a disease well known in domestic pigs, the so-called estrogen syndrome in piglets. The affected animals 
were showing signs of estrus even though they were not yet mature and the prolapse of the vulva and the rectum was 
observed.  

 

Összefoglalás 

Esetünkben egy zárttéri vaddisznó tenyészetben igazoltunk, a nem trichotecénvázas (F2) 

fusariotoxinokkal szennyezett takarmány etetése után, a házisertésekben már jól, ún. 

ösztrogén szindrómaként is ismert kórképet malacokban. Az érintett állatok, annak ellenére, 

hogy még nem voltak ivarérettek, az ivarzás jeleit mutatták, illetve hüvely- és végbél-előesés 

volt náluk megállapítható. 

Irodalmi áttekintés 

A gabonamagvakban, még a szántóföldön, kedvezőtlen időjárási viszonyok között különféle 

gombák szaporodhatnak el, melyek anyagcsere termékei, toxinjai állatokban 

egészségkárosodást okoznak (Bata et al. 1989, Brydl et al. 2014). Így trichotecénvázas (T2) és 

nem trichotecénvázas (F2) toxinok különféle Fusarium gombafajok termékeként jelenhetnek 

meg a szemes takarmányokban. Az utóbbi toxinokat, melyek ún. ösztrogénhatásúak, a F. 

graminearum, a F. roseum, a F. culmorum termelik. A takarmányban levő toxinok 

felszívódást követően zearalenollá alakulva fejtik ki hatásukat, kapcsolódva az ösztrogén 

receptorokhoz (Szabó 1984). 

Az F2 toxinok a nemi szervekre fejtenek ki hatást, azaz a péraduzzanat mellett a hüvely 

és a csecsbimbók is vizenyősen beszűrődnek, de a petefészekben ciszták is megjelennek. 

Összességében a fiatal nőivarú állatokban, az emsékben ivarzásra emlékeztető klinikai tünetek 

láthatók. Megfigyeltek erősen szennyezett takarmányt fogyasztó malacokban végbélelőesést 

is. Mivel a koca tejében is megjelenik a toxin metabolit, az alfa- és a béta-zearalenol, ezért 

már szopós malacokban is jelentkezhet az előbb említett tünetegyüttes (Bicsérdy et al. 2000, 

Szabó 1984, Vetési – Dobos-Kovács 2006).  
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Anyag és módszer 

2013 tavaszán egy észak-afrikai, intenzív tenyésztést folytató vaddisznótenyészetben a 

szopós, választás előtti, 8 hetes malacokban az ivarszervek duzzanatával járó elváltozások 

jelentek meg. 

A disznók 10 × 25 m alapterületű kertekben voltak elhelyezve 2-5 tenyészkoca csoport 

és malacaik elosztásban. A kifutók aljzata homok volt. Etetésükre Marokkóban, tápkeverőben 

gyártott, granulált tápot kaptak, melybe Ukrajnából importált kukoricát is bekevertek. A 

vaddisznók előtt folyamatosan tiszta ivóvíz állt. 

A klinikai tüneteket mutató malacokat megvizsgáltuk, illetve két, a legsúlyosabb 

elváltozásokat mutató állatot az EU által deklarált állatvédelmi szabályok mellett kiirtottunk, 

majd a szakma szabályai szerint felboncoltuk. 

A kérdéses takarmányból mintát küldtünk takarmányvizsgáló laboratóriumba, ahol 

kértük az F2 toxinok (zearalenol) kimutatását. 

Eredmények és értékelésük 

A vaddisznó-tenyészetben röviddel (4 nappal) egy újabb takarmány szállítmány etetésének a 

megkezdését követően az emse malacok egy részében a péra és a csecsbimbók jelentős 

duzzanatát lehetett megfigyelni. Ezekben a malacokban a bőr és a szőrzet nem mutatott kóros 

eltérést, a lábvégek épek voltak. Néhány állatban végbélelőesést is megfigyeltünk, melynek 

során az előesett végbélszakasz nyálkahártyája kipirult, általában nedvesen fénylőnek 

bizonyult, de helyenként beszáradt, matt területeket is lehetett látni (1. ábra). 

 

 

1. ábra. Péraduzzanat, hüvely- és végbélelőesés vadmalacban. 

 

Az elvéreztetett malacok boncolásakor a köztakaró és a bőr alatti kötőszövet nem mutatott 

kóros eltérést. A hasüreg megnyitása után a szervek helyeződése normális, a lép rendes alakú 

és nagyságú volt. A máj vörösbarna színű, rendes alakúnak és nagyságúnak bizonyult. A 

gyomorban közepes mennyiségű, jól megrágott, emésztés alatt álló tartalom volt, melyet 

lemosva a gyomor nyálkahártya épnek tűnt. A vékonybélben kóros eltérés nem látszott. A 

végbél utolsó 10-12 cm-es szakasza a végbélnyíláson át előesett, melynek nyálkahártyája 

szürkésvörös, megvastagodott volt, rajta elhalások látszottak. A vesék és a mellüregi szervek 

kóros eltérést nem mutattak. 
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Az érintett malacok hüvelyének nyálkahártyája teljes területén vizenyősen beszűrődött, 

megvastagodott volt. A nyálkahártyában helyeződő mirigyek aktiválódása miatt a felszín 

egyenetlennek bizonyult. A méhtest kissé megvastagodott, a petefészkekben kitágult, 

meggymag méretű, vízszerű savóval kitöltött cisztákat lehetett megfigyelni (2. ábra). 

 

 
2. ábra. Zearalenon hatására kialakult elváltozás vadmalac nemi szerveiben. 

 

A vizsgálatra küldött takarmánymintában 0,04 mg/kg zearalenon toxintartalom volt jelen, 

melyet a laboratórium közepes fokú toxinszennyezettségnek minősített. 

Ahogy más szerzők (Szabó 1984, Bata és mtsai 1989, Vetési – Dobos-Kovács 2006) 

megállapították házi sertésekben, vaddisznókban is a genitáliák érintettségével (hüvely- és 

péraduzzanat, petefészekben cisztaképződés) járó elváltozások alakulnak ki F2 toxinokkal 

szennyezett táplálékkal történő etetéskor. 

Ezek kivédésére úgy gondoljuk nagyon fontos a jó minőségű, toxinoktól mentes 

táplálék etetése zárttéri vaddisznó tenyészetekben is. Nem nélkülözhető a Bicsérdy et al. 

(2000) által javasolt takarmányellenőrzés, amivel kivédhető a kórkép jelentkezése.  
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The intestinal microflora of animals contains bacteria of maternal and environmental origin. 

Until now, the microbiome of only a few exotic animals living in zoos has been thoroughly 

investigated, although the bacterial constitution of the gut flora has a major impact on the 

health and well being of the individual. The aim of our research is on the taxonomic study of 

the dominant lactic acid bacteria of selected exotic animals.  

During the project, bacteria with Lactobacillus colony morphology were isolated 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). Taxonomic identification of the lactic acid 

bacteria strains was performed by classical and combined molecular microbiological methods. 

Prior to sequencing, repetitive PCR method followed by agarose-gel electrophoresis were 

applied for creation of lactic acid bacteria groups. Later, representatives of each group were 

analysed by 16S rDNA and housekeeping gene – recA – identifications. 

So far, more than a thousand isolates have been collected. The molecular taxonomical 

identifications are in progress. According to the results already obtained, our isolates belong 

to 22 valid Lactobacillus and 9 Enterococcus species. From a porcupine we have isolated a 

new species candidate Lactobacillus strain and we have a new genus, new species candidate – 

Corynecoccus hystrixii sp. nov. gen. nov. – as well. The formal descriptions of these species 

are in progress. 
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SEMEN COLLECTION AND CRYOPRESERVATION IN EUROPEAN WILD RABBIT  
The aim of the study was to develop a reliable semen collection and cryopreservation method for gene banking in European 
wild rabbit (Oryctolagus cuniculus). The animals were kept in cages. The bucks were trained for ejaculation into an artificial 
vagina. The device was hand-held beneath a dwarf female with the open end pointed in caudal direction or placed to a 
phantom prepared from the fur of a rex rabbit. The ratio of motile and fertile sperm cells was determined by microscopic 
techniques. Semen samples (at least 50-60% sperm motility) were cryopreserved using Besenfelder’s freezing protocol. The 
ratio of the surviving cells was 24,3%. The semen collection technique was developed, but enhancement of efficacy of 
cryopreservation is required.  

 

Az üregi nyulat a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) a veszélyeztetettség közeli 

kategóriába sorolja 2008-tól, mivel számuk az elmúlt évek alatt drasztikus fogyásnak indult. 

Az állomány ilyen mértékű csökkenésének többek között a myxomatózis, az RHD (vérzéses 

megbetegedés), az élőhelyek fokozatos eltűnése, illetve a vadászat lehet okozója. A faj minél 

nagyobb genetikai változatosságának megőrzése céljából Magyarországon ex situ génbank 

létrehozását tervezzük. Egy természeti katasztrófa vagy betegség esetén a palacknyak hatás a 

spermabank hasznosítása segítségével kompenzálható, mert a hirtelen állomány csökkenés 

ellenére lehetővé teszi olyan változatok fennmaradását, amelyek a genetikai sodródás miatt 

elvesznének. A génbank kialakításhoz ki kellett dolgoznunk a spermavétel és a 

spermamélyhűtés módszerét üregi nyúlon. Mivel nehezen viselik az ember közelségét, 

érintését, ezért az első pár hónapban az ugratás betanítása volt a feladatunk. Befogott, ketreces 

tartásban tenyésztett állományból véletlenszerűen kiválasztott bakokkal dolgoztunk, a 

házinyúlon kidolgozott spermavételi módszer alapján. A kisméretű nyúlbakok ugratási 

technikájának beállításához és az ugrás stimulálásához holland színes törpe fajtájú bakot és 

nőstényt használtunk. A kísérletek során öt, átlagosan 1,6 kg testtömegű üregi bakot 

ugrattunk. Az első sikeres spermavétel a szoktatás kilencedik hetén történt. 2014. január 11. 

és április 30., alamint június 27. és július 25. között 73 alkalommal, átlagosan 188,8 µl (20-

420 µl) ondót nyertünk egy ugratásból. Az üregi bakok esetén a kinyert ejakulátum 

mennyisége a szezon előrehaladtával nőtt, márciusban volt a legnagyobb, átlagosan 280 µl. A 

szezonalitás a kontroll baknál is jól megfigyelhető volt. Jelentős egyedi különbséget az 

ejakulátum mennyisége és az ugrási viselkedés tekintetében nem tapasztaltunk. A minták 

motilitásában és az eltarthatóságban friss ondó esetén egyedi eltérések voltak megfigyelhetők. 

A kísérletbe vont bakok számát folyamatosan növeljük, az újonnan beállított bakokat nem 

nőstényre, hanem fantomra ugratásra szoktatjuk. A módszer kialakításához rex fajtájú nyúltól 

származó, kikészített gereznából ugrató mandzsettát alakítottunk ki. 2015 februárjában a 

bakok a gyors beszoktatás után a ketrecbe helyezéstől számítva átlagosan fél percen belül a 
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mandzsettában tartott műhüvelybe ejakulálnak. A fantom segítségével gyűjtött spermaminták 

minősége megegyezik a nőstényre ugratás során nyert minták minőségével.  

Üregi bakoktól és a kontroll törpe baktól mintánként legalább 100 µl-nyi és 50% vagy 

annál nagyobb mozgó élősejt arányú ondót Besenfelder-féle fagyasztási protokoll alapján 

mélyhűtöttük több ismétlésben. A friss és a felolvasztott mintákból, illetve a felolvasztás után 

20 perc elteltével kenetet készítettünk, és azokat Kovács-Foote féle eljárással megfestettük. A 

kiértékelés során megállapítottuk az élő, ép akroszómájú, termékenyítőképes ivarsejtek 

arányát. A mélyhűtés a minták élő termékenyítőképes sejtjeinek arányában átlagosan 46,4 

százalékpont csökkenést okozott. A kontroll törpe bakkal összehasonlítva mindkét üregi bak 

esetén nagyobb hűtési veszteséget mutattunk ki. A túlélő, termékenyítőképes sejtek aránya 

(24,3%) alapján csak az egyikük felolvasztott spermájával lehetne megkísérelni a mesterséges 

termékenyítést. 2015 februárjától öt üregi nyúl baktól begyűjtött, legalább 60% motilitást 

mutató ondóminták mélyhűtését kezdtük meg, hogy a nyár folyamán házinyúl nőstényeken 

teszttermékenyítéseket végezzünk.  

 

A kutatást támogatja: Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított Kutató Kari 

Kiválósági Támogatás – 8526-5/2014/TUDPOL pályázat, OTKA K-109252, NAIK-MBK 

KFI BOD06 
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PRACTICAL CRYOPRESERVATION OF GUINEA FOWL SPERM WITH PELLET TECHNIQUE 
To support the rescue of the valuable indigenous domestic animal species is an important part of the new Hungarian 
agricultural strategy. In poultry species semen cryopreservation is the most practical method for the long term storage of the 
genetic material; however, in the case of guinea fowl semen no effective freezing method existed before 2013. In the present 
study the pellet-method using 6% dimethyl-acetamide (DMA) was tested. Following in vitro sperm qualification the efficiency 
of pellet-method was controlled by artificial insemination, as well. For fertility determination, candling of incubated eggs was 
used extensively for checking the ratio of early embryonic mortality. The pellet-method resulted in an acceptable survival rate 
of live, intact spermatozoa (29%). Artificial insemination was made with fresh (control) and frozen/thawed semen. In the 3rd 
week of insemination, the fertilities of eggs originated from fresh and frozen thawed sperm were 92% and 64%, respectively. 
While the rate of fertility increased during the 3 weeks, the proportion of the early embryonic death decreased as a function 
of time in both groups. 

 

Bevezetés 

Napjainkban a régi őshonos, illetve régen honosult állatfajok és fajták genetikai 

változatosságának megőrzése kiemelt figyelmet követel világszerte. A nagy genetikai értéket 

képviselő hagyományos háziállatfajok és fajták megőrzésének támogatása hazánkban is nagy 

jelentőséggel bír. Az in vivo génbankok számos kockázatot hordoznak, ezért nélkülözhetetlen 

egyidejűleg in vitro génbankok kialakítása is. Madaraknál erre a célra egyelőre az ondó 

mélyhűtéses tartósítása az elérhető megoldás, mely a Magyarországon régóta honosult 

gyöngytyúk faj parlagi változatának fenntartását is támogatja.  

Az egyes baromfifajok ondómélyhűtésének eredményessége nagymértékben eltér 

egymástól. A házityúk és pulyka fajokhoz viszonyítva a gyöngytyúk spermiumai tolerálják 

legkevésbé a fagyasztást, feltehetően a spermiumok membránjának eltérő tulajdonságai miatt 

(Blesbois et al., 2005). Tudomásunk szerint kutatócsoportunk mellett francia kollégák 

foglalkoznak még gyöngytyúk ondómélyhűtésével. Seigneurin és Blesbois (2006) középgyors 

hűtési sebesség alkalmazásával 37%-os sejttúlélést és 20%-os termékenységet tudott elérni, 

míg egy későbbi munkájukban gyorsabb hűtési sebesség segítségével, programozható 

mélyhűtő alkalmazásával 71%-os termékenységet produkáltak (Seigneurin et al., 2013). A 

programozott mélyhűtési eljárások mellett biztatóak Tselutin munkacsoportjának (1995) 

vitrifikációs eljárásra vonatkozó korábbi vizsgálatai, ahol viszonylag magas (70-80%) 

termékenységet tudtak elérni egyes baromfifajoknál, de ők gyöngytyúkfaj spermájával nem 

foglalkoztak. Kísérletünkben a Tselutin-féle pellet-módszer hatékonyságát teszteltük 

gyöngytyúk faj esetében. Az in vitro ondóminősítés mellett in vivo – mesterséges 

termékenyítés – eljárásokat is alkalmaztunk. 
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Anyag és módszer 

Kísérleti állatok és tartásuk 

30, egy éves gyöngytyúk kakast helyeztünk el egyedi ketrecekben, az állatok hagyományos 

kakastápot fogyasztottak, önitatókból ittak ad libitum. A megvilágítás, természetes fény 

mellett, mesterséges kiegészítéssel történt, napi 16 óra időtartamban. 

Ondóvétel és ondóminősítés 

Az ondóvétel Burrows és Quinn (1937) dorso-abdominalis masszázs-technikájával történt heti 

két alkalommal, két hónapon keresztül. Az ondó minősítésére a mélyhűtés előtt (friss minta), 

illetve a felengedés után (fagyasztott/felengedett minta) került sor. A mennyiség 

megállapítását követően mikroszkópban meghatároztuk a motilis sejtek arányát egy 0-5-ig 

terjedő szubjektív pontozásos skálán. A spermiumkoncentrációt spektrofotométerrel 

(Accucell IMV, France) ellenőriztük, valamint vizsgáltuk a morfológiai rendellenességeket és 

az élő/holt sejtarányt eozin-anilin kék vitális festés segítségével.  

Ondómélyhűtési protokoll (pellet-módszer) 

A spermavételt követően a kevert mintát 1:1 arányban hígítottuk Tselutin-hígítóval (Tselutin 

et al., 1995) szobahőmérsékleten, majd 2°C-os hűtőpultban történő 20 perces equilibráció 

után hozzáadtuk a dimetil-acetamidot (DMA) 6%-ban. Ezt követően pipetta segítségével  

25 µl térfogatban közvetlenül a folyékony nitrogénbe csöppentettük a kezelt spermamintákat. 

Az így keletkező golyócskákat ampullákba helyeztük, amelyeket folyékony nitrogénben 

tároltuk. A felolvasztást 70°C-on végeztük egy saját fejlesztésű automatikus melegítő 

készülékkel. 

Mesterséges termékenyítés 

2 × 10 gyöngytyúk tojót egyedi ketrecekben helyeztünk el a gyöngyös kakasokéval 

megegyező tartástechnológia mellett. Tíz gyöngytyúkot friss, hígított spermával, tízet pedig a 

pellet-módszerrel mélyhűtött – felolvasztott spermával termékenyítettünk. A mesterséges 

termékenyítést hetente három alkalommal végeztük, három héten keresztül, alkalmanként 

250-300 millió spermium bejuttatásával.  

Termékenységvizsgálat 

A keltetőbe hetente berakott tojások termékenységét lámpázással ellenőriztük az inkubáció 

10. napján. A kilámpázott tojások vizsgálata során meghatároztuk a valódi terméketlen, a 

korai- (a petevezetőben) és a későbbi (inkubáció alatt történő) embrióelhalások arányát is. A 

petevezetőben történt elhalásokat a csírakorong speciális festési eljárásával állapítottuk meg 

(Liptói et al., 2004). 

Eredmények és következtetés 

A mélyhűtött sperma esetében az összes élő sejtarány 31%, míg az élő, normális morfológiájú 

spermiumok aránya 21%-ot ért el, a spermiumok túlélése (felolvasztott minták/friss 

spermiumok élő, normális sejtaránya %) pedig 28,6% volt. A háromhetes termékenyítési 

időszak végére a friss spermával 91,7%-os, míg a mélyhűtéssel 63,6%-os termékenységet 

értünk el. A mélyhűtött spermamintákkal történt termékenyítéskor szignifikánsan nagyobb 

arányú embrióelhalást találtunk a friss spermás termékenyítésekhez képest. A termékenyítési 
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időszak első hetében még viszonylag nagy volt a túl korai, petevezetőben történő 

embrióelhalások aránya (friss 7%, mélyhűtött 28%), amely a 3. hétre jelentősen csökkent 

(friss 0, mélyhűtött 4,5%). A keltetés alatti embrióelhalások mértéke, a termékenyítések 

számának növekedésével, mindkét csoportban csökkent. Az embrióelhalások mértékére, 

illetve annak idővel történő csökkenésére a magyarázat a petevezető spermiumraktározó 

tubulusainak kezdeti hiányos, későbbi komplettebb feltöltődése.  

A pellet-módszerrel történő spermamélyhűtés ígéretesnek bizonyult mind a sejttúlélést, 

mind a termékenyítőképességet illetően. Figyelembe véve, hogy a gyöngytyúk spermiumok 

fokozottan érzékenyek a fagyasztásra, a pellet-módszerrel elért 64%-os termékenység kiváló 

eredménynek számít, különösen ennek az olcsó és egyszerű technikának az alkalmazásával. 
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This paper describes the feeding and care of a young squirrel falling out from the nest from 

the time it was found until its release back into the wild. The amount of accepted food and 

weight gains were regularly recorded. The squirrel was fed by powdered milk for puppies, 

brand Beaphar. We mixed the powder with water in a proportion of a unit of milk powder to 

three units of water and we heated it up to 38°C. Feeding was done drop-wise by syringe into 

the mouth and it was repeated in 3-4 hours long intervals. At night we did not perform any 

feeding. It was necessary to constantly heat the patient in order to prevent hypothermia due to 

lack of thermoregulation with these youngsters until weaning. We achieved weaning at age of 

11 weeks. Feeding by milk was supplemented with various food, such as walnuts, hazelnuts, 

cucumber, grapes, sprouts of plants, edible leaves and branches from trees, mushrooms, etc. 

The squirrel was released into the wild at the age of 4 months. 
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CHROMOSOME AND ANDROLOGICAL INVESTIGATIONS OF AN INFERTILE PRZEWALSKI’S 
HORSE 
The largest population of Przewalski’s horses (Equus ferus przewalskii) on the world is in the Hortobágy National Park, in 
Hungary. The population counts nowadays 295 individuals, all of which identifiable and genetically tested for parentage. The 
population goes back to 25 founders choosen by the breeding coordinator of the European Species Protection Programme 
for the Przewalski’s horse, (EEPP), Waltraut Zimmermann. Blood samples were taken from 11 individuals, including a 
stallion with impotentia generandi, for chromosomal and other investigations. Ten animals were successfully evaluated, 9 
having 2N=66 chromosomes, while in the preparations made from the lymphocyte cultures of this stallion three different cell-
lines containing 67, 66 and 65 chromosomes were found. The supposed XXY/XY/XO or XXY/XX/XO mosaicism is to be 
confirmed by chromosome banding, however the histological sections of the testes with incomplete meiosis and 
azoospermia/teratospermia are also similar to the XXY-cases reported in domestic horses and other species, including the 
human Klinefelter syndrome. 

 

A Przewalski-ló (Equus ferus przewalskii) kariotípusa 66 kromoszómából áll (Benirschke és 

mtsai 1965, Matthews – Delhanty 1979). A faj az 1960-as években eredeti élőhelyén, 

Mongóliában kipusztult. A száz éve állatkertekben szétszórtan tenyésztett egyedek száma 

megnőtt, a hortobágyi állományt a természetszerű körülmények közötti fenntartásra 

alapították 1997-ben. A hortobágyi állomány a legnagyobb a világon, és jelenleg 295 

egyedből áll. A populáció 25 alapító egyedre vezethető vissza, melyeket Waltraut 

Zimmermann, az EEPP tenyésztési program koordinátor választott ki különböző európai 

állatkertekből és tenyészetekből.  

A „Gagarin” nevű mén 2006-ban Münchenben született, és az erősen beltenyésztett A-

vonalba tartozik, melyben a szaporasági problémák mindkét ivarban gyakoriak. Később 

Ausztriába került, ahol két év alatt nem vemhesültek tőle a kancák, és ejakulátumában nem 

találtak ondósejteket (Gohl 2011). Ezt követően 2012 nyarán érkezett a Hortobágyra, két évig 

elkülönített helyen 12 kancából álló háreme volt (ezek közül hat állat már korábban ellett), 

fedezett, de a kancák nem vemhesültek (impotentia generandi). Testalkata a többi ménhez, sőt 

a kancákhoz képest is gyengébbnek mutatkozott (1. ábra). 
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1. ábra. "Gagarin" kisebb, mint az előtte haladó kanca 

 

2014 októberében 11 egyedből (7 mén, 1 herélt és 3 kanca) kaptunk vérmintákat, melyekből 

az általunk házilovakra kidolgozott módszerrel (Chowdhary és Kovács 1987) limfocita-

tenyészeteket létesítettünk. A heparinos vérminták 30 percig történő ülepítése után 0,5 ml 

fehérvérsejteket tartalmazó plazmát adtunk 3 ml tápfolyadékhoz, ami azért fontos, mert a 

lófélék vörösvértestjeit a lektinek nagyon erősen agglutinálják. A limfocita-tenyésztés, a 

kromoszóma-preparálás és az értékelés Moorhead és mtsai (1960) módszerének követésével 

történt. Tíz egyedből nyertünk értékelhető kromoszóma-preparátumokat, míg egy mén 

esetében a limfociták ismeretlen okból nem blasztosodtak, és így nem is osztódtak. Kilenc 

egyedben 66-os kariotípust, míg „Gagarin” esetében három: 67-es, 66-os és 65-ös 

kromoszóma-számú sejtvonalat találtunk (2., 3., és 4. ábra, 1. táblázat).  

 

    

 2. ábra. 2N=67 3. ábra. 2N=66 4. ábra. 2N=65 

 

1. táblázat. A három sejtvonal megoszlása „Gagarin” kromoszóma-preparátumain  

Sejtvonal  A sejtvonalak megoszlása  

65 kromoszómás   6 (12%) 

66 kromoszómás   38 (76%) 

67 kromoszómás   6 (12%) 

 

„Gagarin” heréi kisebbek voltak, mint a többi vizsgált kifejlett egyedé (2. táblázat). A 

heréiből készített metszetek hematoxilin-eozin (HE) festését követően 400× nagyításon 
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vizsgáltuk a kanyarulatos csatornák szerkezetét. A szövettani vizsgálat spermatocita/ 

spermatida stádiumban megrekedt spermatogenezisre utalt. A kanyarulatos csatornák 

szerkezete felbomlott, a normál csírahám-ciklus hiányzott, a rétegekben nagyszámú 

spermatocita és sokmagvú sejt (feltételezhetően fúzionált spermatida) volt látható néhány 

megnyúlt spermatida mellett, viszont ondósejteket sem a Sertoli-sejtekben, sem a lumenben 

nem találtunk (5a., 5b., 6. ábra). A mellékhere-csatorna lumenében számos sokmagvú sejtet 

figyelhettünk meg, ondósejteket itt sem láttunk (7. ábra). 

 

2. táblázat. A hat kifejlett mén heréinek súlya 

 

 

 
5a. ábra. „Gagarin” bal heréjének szövettani metszeti képe (HE festés) 400× 

 

Név 
Méneskönyvi 

azonosító 
Kor (év)  Bal here tömege (g) Jobb here tömege (g) 

Gáspár 4415 10 131 150 

Ladomér 5454 5 167 182 

Ipoly 4730 8 193 175 

Fakó 3903 11 166 176 

Jánk 4995 7 161 164 

Gagarin 5324 8 110 109 



73 

 

 
5b. ábra: „Gagarin” bal heréjének szövettani metszeti képe (HE festés) 400× 

ES: megnyúlt spermatidák  

 

 
6. ábra. „Gagarin” jobb heréjének szövettani metszeti képe (HE festés) 400× 
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7. ábra. „Gagarin” jobb mellékheréjének szövettani metszeti képe (HE festés) 400× 

 

A mellékhere farki része makroszkóposan üresnek, levegősnek tűnt, tartalmát retrográd 

öblítéses módszerrel nyertük ki (Monteiro és mtsai 2011, Olaciregui és mtsai 2014), majd az 

oldatból keneteket készítettünk, és módosított Kovács-Foote féle festéssel, 1000× nagyításon 

értékeltük a mintákat (Kútvölgyi és mtsai 2006). Azoospermiát, illetve teratospermiát, 

állapítottunk meg, jellemzően degenerált fejű, több farokrésszel rendelkező sejteket (8. ábra) 

találtunk igen kis számban.  

 

 
8. ábra. Mellékhere farki részéből kimosott abnormális spermium (Kovács-Foote festés) 1000× 
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Gagarin esetében feltételezhető a nem-öröklődő XXY-szindróma (Kubien és mtsai 1993, 

Mäkinen és mtsai 2000, Iannuzzi és mtsai 2004) mozaik esete (XXY/XY/X0 vagy 

XXY/XX/X0), melyeket házilóban már leírtak (Fretz és Hare 1976 cit. Rieck 1984, Halnan és 

mtsai 1982, Klunder és McFeely 1989; cit. Chowdhary és Raudsepp 2000). Erre utalnak a 

here szövettani és a spermatológiai vizsgálat eredményei is, melyek a humán Klinefelter 

szindróma mozaik eseteihez (Filadis és mtsai 1998, Wikström és mtsai 2011, Samplanski és 

mtsai 2014) hasonlóak, de a biztos diagnózist hamarosan a lófélék ivari kromoszómáit 

egyértelműen azonosító C-sáv technikával igyekszünk felállítani.  

 

Köszönetet szeretnénk mondani Dr. Felszeghy Endrének (Semmelweis Egyetem Általános 

Orvostudományi Kar Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet, Szövettani labor, 

Herceghalom) a szövettani metszetek elkészítéséért.  
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TREATMENT OF EXTENDED INJURIES OF MOUTH IN SOUTH AFRICAN LION (PANTHERA LEO 
KRUGERI) 
The authors review severe damage in the mouth of a young lioness. The lioness was injured during transportation 
management. Several treatments were applied since the injury affected several teeth and occurred in the sensitive tooth 
changing period. The authors attempted to save as many permanent teeth as possible. 

 

Összefoglalás 

A szerzők egy 14 hónapos nőstény oroszlán, súlyos, több fogat érintő sérülését ismertetik. A 

szállítás közben megsérült oroszlán több alkalommal került kezelésre, mivel a sérülések pont 

a fogváltás érzékeny időszakában keletkeztek, és több fogat is érintettek. A szerzők kísérletet 

tettek arra, hogy lehetőség szerint minél több maradó fogat megmentsenek.  

A fogváltás igén érzékeny időszaka a ragadozóknak. A még teljesen ki nem fejlődött 

fogak törékenyek, gyökérzetük gyenge, vagy még fejlődése nem fejeződött be, a dentin 

vékony. Az állatok hevesek, és könnyen reagálnak agresszíven, ezzel végzetes elváltozást 

okozva maguknak. 

Esetleírás 

A Szegedi Vadaspark számára 2012. október 2-án a Nadja névre hallgató oroszlánt szállításra 

készítették elő. A korábban kézzel nevelt, együttműködő állat, a beládázásra nagyon hevesen, 

agresszíven reagált, többször támadott, és ráharapott a ládára. A procedúra végére szájából vér 

csorgott ki, fején több sérülést okozott magának. A szállítást követő napon, altatásra került 

tiletamin-zolazepam-xylazin kombinációval (Zoletil 3 mg/ttkg és xylazin 0,6 mg/ttkg 

dózissal. Hatás szerint, bolusokban további adagokat kapott az altatás ideje alatt a v. 

saphenába ültetett véna-kanülön át). A narkózis alatt Ringer-Laktát infúzió és meloxicam 0,1 

mg/ttkg dózisban került alkalmazásra. Ekkor a következő állapotot találtuk: vegyes fogazat, a 

metszőfogak kifejlődtek, ezekből a jobb alsó hármas metszőfog törést szenvedett. Négy 

szemfog fejlődése elkezdődött, koronai rész 2/3 a kifejlődött. A szemfogak gyökerei még nem 

fejlődtek ki. A jobb alsó caninus a jobb oldali alveolus csonttal és a mandibula jobb oldala 

eltört és elmozdult. A többi fog még nem váltódott le. Ezekből a jobb alsó premolaris hármas 

teteje letört az íny felett, bal felső felső premolaris kettes íny alá tört.  

Az első fogászati beavatkozás első lépéseként eltávolítottuk a törött metsző fog 

gyökérdarabkáit. Ezenfelül a törött premolaris fogakat is kiemeltük, ezzel meggátolva az 

alattuk lévő maradó fog csírájának elfertőződését. Minden eltávolított fog területén lágy-lézer 

kezelést alkalmaztunk, ezzel biostimulálva a regenáció folyamatát.  
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A törött, félig kifejlődött jobb oldali szemfog nyílt sérülését óvatosan kitisztítottuk, 2%-

os chlorhexidin oldat alkalmazásával, majd saját vérből nyert vérlemezke gazdag vérplazmát 

helyeztünk a sebbe. A vérlemezke gazdag vérplazma olyan növekedési faktorokat tartalmaz, 

melyek segítik a regenerációt, mind a csont-, mind a kötőszövetekre nézve. Ezután a repozíció 

után, intraorális fixlást alkalmaztunk, ehhez felhasználva az ellenoldali egészséges szemfogat. 

A beavatkozás végén a területet lágy-lézerrel biostimuláltuk. Utókezelésként clindamycint 

450 mg mennyiségben, naponta kétszer, 2 hétig és 2×100 mg carprofen-t (Rimadyl tabletta) 

kapott az oroszlán. 

A második beavatkozásra négy héttel az első után került sor. Ekkor eltávolítottuk az 

intraorális fixátort. A szájüreg ekkor gyulladás- és fertőzésmentes volt. Az eltávolított fogak 

helye regenerálódott. A repozícionált jobb alsó szemfog nem mozgott, nem színeződött el, 

körülötte a csont regenerálódott. A röntgenfelvételen fertőzés nyoma nem volt látható, de a 

fog fejlődése ekkor megrekedést mutatott. Biostimulációént lágy-lézerkezelést végeztünk a 

sérült területek támogatásaként. Az oroszlán táplálkozott, és fájdalmat nem jelzett.  

A harmadik beavatkozásra három hónap múlva került sor. Kontrollvizsgálaton 

megállapítottuk, hogy a fogakon sem elszíneződés, sem gyulladás jelei nem láthatóak. Az 

állat fájdalmat nem jelzett. 

A negyedik beavatkozásra hat hónappal a sérülést követően került sor. A jobb oldali 

mandibulán kialakult sipolyozás arra engedett minket következtetni, hogy a repozícionált 

caninus elfertőződött és elhalt. A röntgenvizsgálat mindezt igazolta, ekkor végül a sérült 

szemfog mégis eltávolításra került. Utókezelésként 2× 1000 mg amoxicillint (Duomox 

tabletta) kapott, 10 napig. A többi fogon elváltozást nem észleltünk. A sipolyon lágy-

lézerkezelést alkalmaztunk a gyorsabb regeneráció elérése érdekében. Ezután a terület 

gyorsan regenerálódott. 

Az ötödik beavatkozásra kilenc hónapra rá került sor. A gondozók megfigyelték, hogy a 

bal oldali szemfog jelentősen rövidebbnek tűnik az antagonistához képest. Egyrészt ez az oka 

a fiatal állat játékosságának és fogai fájdalommentességének. Másrészről viszont az 

ellenoldali antagonista caninusokból az egyik hiánya akadályozza annak az oldalnak a 

használatát, és így az állat kénytelen az ellenoldali fogakat jobban terhelni. Röntgen-

vizsgálattal megállapítottuk, hogy a bal oldali szemfog sérült ugyan, de még szerencsés 

módon nincs a pulpaüreg megnyílva. Kezelést nem, csak további megfigyelést igényel. 

Megbeszélés 

Az alkalmazott minimál-invazív módszer segítségével sikerült repozícionálni a mandibula 

letört részét. Az intraorális fixáció lehetővé tette, hogy az állat már másnap önállóan 

táplálkozzon, hisz ez a sínrendszer a harapás záródását nem zavarja, fixen tartva a fogakat 

hozzájárul az azonnali normális használathoz. Az eltört, elfertőződött tejfogak időbeni 

eltávolításával sikerült a maradó fogak csíráját megóvni, ami lehetővé tette, hogy azok, 

szövődménymentesen kifejlődhessenek, és ezzel biztosíthassák a normális rágást. Sajnos a 

még ki nem fejlődött caninust nem sikerült megmenteni, hiába vannak ezzel kapcsolatosan jó 

eredményeink kutyák esetében. Ezen esetekben nagyon fontos az időtényező, mert itt is több 

mint 24 óra telt el a baleset és a repozíció között. Az sem elhanyagolható, hogy a lágy-lézer 

biostimulációját is csak kevés alkalommal tudtuk elvégezni, mert szemben a kutya hasonló 

esetében a heti 3× kezeléshez, az oroszlán nem együttműködő. A szájüreg teljes felépülésének 

kiváló bizonyítéka, hogy az állat intenzíven “dolgozik” a fogaival, hurcol és rág ezekkel.  
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Ez okozza az intenzív terhelését az egészséges oldalnak. Mindenképpen javasoljuk a 

ragadozók fogságban tartásakor, hogy fogaikat rendszeresen ellenőrizzék, mivel nagyon 

gyakorta sérülnek, ezzel számos szövődmény lehetőségét megteremtve. 
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The brown bear (Ursus arctos) is the most frequent large carnivore in Slovak Republic. Bears 

were almost eradicated from Slovakia in the 1930s, due to excessive hunting and persecution. 

Today there are thought to be around 600-800 individuals.  

Standardized flotation techniques according to Breza and Faust together with staining 

fecal smears were used to survey 168 brown bear fecal samples for parasites. The scats were 

collected from free ranging bears in Poloniny National Park in Slovakia. The prevalence of 

gastrointestinal parasites was 61,3%. The recorded parasites were six nematodes and four 

protozoa. The nematodes were Baylisascaris transfuga (52,38%), Ancylostoma/Uncinaria 

spp. (5,95%), Trichuris spp. (4,76%), Toxocara spp. (1,78%), Capillaria spp. (1,19%), 

Toxascaris leonina (0,59%). The protozoa were Cryptosporidium spp. (3,57%), Sarcocystis 

spp. (3,57%), Isospora spp. (2,38%) and oocysts of an unidentified coccidia (1,19%). 
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