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KÖSZÖNTŐ 

A halak, kétéltűek és hüllők gyógyászata – idén ez a kiemelt, központi témája a Magyar Vad- 
és Állatkerti Állatorvosok Társasága (MVÁÁT) éves konferenciájának. 2009-ben egyszer már 
volt hasonló tematika, ám egy évtized nagy idő, azóta sok új eredmény született, s a szóban 
forgó állatcsoportok fontossága is indokolja, hogy a konferencia időről időre kiemelten 
foglalkozzon velük. 

Ha belegondolunk abba, hogy hányan vannak akár csak Magyarországon, akik 
kedvtelésből akváriumi halakat, hüllőket, esetleg valamilyen kétéltűt tartanak, nincs mit 
csodálkozni azon, hogy az egzotikus fajokkal foglalkozó állatorvosok praxisában már jó ideje 
megkerülhetetlenül jelen vannak ezek az állatok. A hazai állatkertekben is számos fajukról kell 
gondoskodni, sőt, ha kifejezetten a nyilvános akvarisztikai bemutatókat nézzük, az elmúlt tíz 
évben e tekintetben is jelentősen megnőttek a kapacitások Magyarországon. 

Arról már nem is szólva, hogy a halak, kétéltűek és hüllők betegségeinek jobb 
megértésének fontos természetvédelmi vonatkozásai is vannak. Megemlíthetjük például a 
kétéltűek rajzóspórás gombák okozta megbetegedései elleni küzdelmet vagy akár azokat a 
problémákat is, amellyel a tengeri élővilág a globális éghajlatváltozás következtében 
kényszerül szembenézni.  

A Fővárosi Állat- és Növénykertben szintén sok a hüllőkkel, kétéltűekkel és halakkal 
kapcsolatos aktualitás. Ott vannak a komodói sárkányok, a hamarosan érkező új kubai 
krokodilok, vagy épp a decemberben megnyílt Cápasuli, ahol egymillió liter tengervízben 
többféle érdekes cápa, rája és különféle rajhal kapott helyet, látogatóink legnagyobb örömére. 
Reméljük, a konferencia résztvevői közül is minél többen megcsodálják ezt az új 
bemutatóhelyet. 

Az aktualitások mellett Állatkertünkben sok hagyomány is kapcsolódik ezekhez az 
állatcsoportokhoz. Hiszen már több mint másfél évszázada foglalkozunk halak, kétéltűek és 
hüllők tartásával, bemutatásával, szaporításával. Sőt mi több, a hazai amatőr akvarisztika és 
terrarisztika egyik fontos bölcsője is itt ringott, „ringatói” pedig kertünk egykori neves 
munkatársai, például Lendl Adolf, Szombath László, Lányi György, Wiesinger Márton, 
Schmidt Egon és Pénzes Bethen voltak. 

Ezek fontos hagyományok, amelyekre büszkék vagyunk. Mint ahogy arra is, hogy 2003 
óta, tehát a legelsőtől eltekintve minden alkalommal Állatkertünk lehetett a házigazdája a 
Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társaságának évről évre megrendezett szakmai 
konferenciájának. 

Biztos vagyok abban, hogy az előadások összefoglalóit tartalmazó kötet segít a 
részvevőknek felidézni az elhangzottakat, és hozzáférhetővé teszi a konferencia legfontosabb 
gondolatait azok számára is, akik személyesen nem tudtak részt venni az eseményen. 

Budapest, 2019. március 22. 

Prof. Dr. Persányi Miklós 
főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert 
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Cytology is a rapid, inexpensive method for diagnostics which can easily done in any practical 
setting, but it needs some practice. Performing it will give you microscopic information about 
a “process”. Often an etiologic agent can be found and sometimes diagnosis cannot be made 
without it. However, it does not replace pathology and histology. 

Different examples of a variety of different species will be discussed. 
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PROPER REPTILE HUSBANDRY –  
BETTER TO PREVENT THEN TO TREAT 

Cizelj, Ivan 
Zagreb Zoo, Croatia 

ivan@zoo.hr 

Keeping of the reptiles in captivity has become popular in recent decades and the knowledge 
about their husbandry has grown rapidly in recent years. Many studies of free ranging reptiles 
supported by modern technology that is easily available nowadays, such as thermal cameras, 
data loggers, solar meters which providing a lot of information of reptile biology and their 
physiological needs. Due to their ectothermic biology and slow metabolism, the clinical signs 
of improper husbandry are often noticed in the very late stage of disease. For this reason, proper 
husbandry, mimicking the microclimate conditions of the origin of the species is of great 
importance in problem prevention. Providing adequate enclosures, lightning, temperature, 
circadian rhythm and proper nutrition is not always easy, but is possible  and essential for proper 
long-term keeping of reptiles in captivity. Besides physiological disorders, inadequate 
husbandry can cause additional stress and physical injuries. 

Type of enclosure 

Choosing a right enclosure type and furnishing is one of essentials when housing reptiles. 
Decisions should be made by knowing biology of species and microhabitat preferences. Correct 
decisions provide a good environment for animals and reduces stress and immune problems. 
Proper furnishing of terraria can easily prevent problems such as dehydration, mechanical 
injuries and conspecific aggression. Including hiding places in an enclosure for reptiles provides 
space where animals feel safe, and therefore they remain exposed, active and visible. 

Lightning 

Reptiles have a wider visible spectrum then humans and providing adequat lightning in 
enclosures is very important for animal activity, reproduction and physiology. Terrariums 
always have low levels of light, sometimes even a thousand times less than the natural condition 
of reptiles. Development of artificial light allows us to provide more high quality light for 
animals at the same cost or even lower then before. Inadequate levels and position of special 
UVB lights can cause damage to skin and eyes. 

Temperature 

Knowing thr temperature needs of certain species is necessary for long-term keeping of reptiles 
as their metabolism is temperature dependant. Recent studies in nature showed that reptiles in 
captivity are often not heated in a proper way and kept in preferred optimal temperature 
gradient. Inappropriate heating sources or their installation can often lead to heat wounds and 
inadequate temperature ranges. 

9 

Nutrition 

Proper nutrition for animals prevents several metabolic problems that highly affect long-term 
keeping of reptiles. Providing food in the right place and in the right time is essential for certain 
species. Many species are active only during certain periods of the day which should be 
considered when offering food. Some lizard species feed daily in small portions, while others 
feed only after longer period of fasting. Such food intake rhythm should be applied in captivity 
as well to prevent metabolic disorders. 

Humidity 

Dehydration is common problem in reptiles. The water needs of many species that live in desert 
or semi desert habitats are very often misunderstood, which often leads to veterinary problems. 
Thicker layer of appropriate substrate with regular spraying can easily prevent such problems. 
Tropical species are often kept in poor ventilated terrariums because of their need for high 
humidity which often causes respiratory problems. Solutions like planting live plants in well 
ventilated enclosures showed good results for increasing humidity. 
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AMPHIBIAN DISEASES 
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Amphibians are unique group of vertebrates counting at the moment 7,968 species divided into 
three orders. The order Anura (frogs) with 7,039 species is the biggest order of amphibians and 
its members live on all continents except Antarctica1,2. The order Caudata with a total of 717 
newt and salamander speces1 is distributed primarily in Holartic regions limited to the northern 
hemisphere areas of the North and Central Americas, Europe, Asia and northern Africa, with 
only few species living below the equator in South America3. The order Gymnophiona 
(caecilians) is the smallest order with 212 limbless amphibians currently described, and they 
inhabit tropical regions of Southeast Asia, India, Africa, Mexico, and South America1,4. 
Amphibians are a very important part of many ecosystems, they play a key role in carbon cycle 
and are often considered indicators of ecosystem health, due to their permeable and sensitive 
skin and sensitivity to environmental changes. 

In spite of the huge number of species and their wide distribution, amphibians nowadays 
are the most threatened group of vertebrates with more than 40% species being under threat 
worldwide5 and probably more than 40 species have gone extinct in the last 30 years. The major 
factor leading to the amphibian decline is habitat destruction. The other problems, such as 
climate change, pollutants, introduced species, over-exploitation and diseases, all play a role in 
amphibian population decline and a lot of research has been done to understand the correlation 
between these factors in order to prevent the loss of amphibian populations worldwide. Today, 
it is thought that the habitat loss, in combination with diseases, plays a key role in amphibian 
decline. Amphibians can harbour a wide range of different microorganisms, some of which are 
opportunistic pathogens, some have zoonotic potential, while few of them cause significant 
diseases and amphibian decline. The impact of some pathogens on amphibian decline is still 
not completely understood. In captivity, amphibians can suffer from problems related to 
suboptimal nutrition and husbandry. 

In this presentation, the most important diseases of wild and captive amphibians will be 
discussed. 

Bacterial diseases 

Amphibians may be infected with different types of bacteria causing diseases as primary agents, 
or secondary to viral or fungal diseases, or as a result of skin injuries, or inappropriate 
environmental conditions in captivity. The most common bacterial infections in amphibians are 
as follows. 

Bacterial dermatosepticemia is also known as red leg disease in amphibians, this is a 
generalized systemic bacterial infection associated with cutaneous edema and erythema of the 
ventrum and/or extremities. Other clinical signs may include anorexia, epidermal erosions, 
ulcers, sloughing and necrosis6. Historically, the syndrome was linked with the infection by 
Aeromoas hydrophila, as the most commonly isolated bacteria during the disease course, but 
many other gram negative and some gram positive bacteria may be involved. This bacterial 
septicemia is usually a secondary infection due to mechanical injuries of the skin, or secondary 
complication of primary fungal or viral disease. It should be treated with broad spectrum 
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antibiotics, optimally according to antimicrobial susceptibility tests. Environmental conditions 
should be improved if necessary.  

Chlamydial infections have been described in many amphibian species. The species 
already described to cause infections of amphibians are Chlamydia psittaci, C. pneumoniae, C. 
abortus and C. suis. A novel species of Chlamydia, Candidatus Amphibiichlamydia 
salamandrae, was described in 2012, causing anorexia, lethargy, edema, and abnormal gait, 
with the mortality rate of 100%7. In general, clinical signs may include petechiae and sloughing 
of the skin, abdominal swelling, lethargy and cutaneous depigmentation. Liver, spleen and 
kidneys may be grossly swollen and histological evidence of marked histiocytic or 
granulomatous inflammation may be seen. Since the histological changes in subclinical 
infections are usually absent, the tests of choice are immunohistochemistry and PCR of the 
organs (preferably liver), and skin swabs of alive animals. Recommended treatments include 
doxycycline and enrofloxacin. 

Mycobacteriosis is a chronic, slowly progressing disease with various clinical symptoms 
and gross findings. It can cause granulomatous inflammation of the skin and internal organs. 
The nodules can be present solitarily or multifocally. In captive amphibians the disease can be 
spread from the other aquatic species kept together in the same enclosure. Diagnosis is 
established by histology and Ziehl–Nielsen staining, bacterial culture or PCR. Various 
mycobacterial species have zoonotic potential, so precaution while handling suspicious 
amphibians is necessary. Species isolated from amphibians belong to „atypical mycobacteria” 
and include M. marinum, M. chelonei, M. xenophi, M. abscessus, M. avium and M. szulgai. 

Many other bacteria may cause diseases in amphibians, while some can have zoonotic 
potential, such as Salmonella sp. and above mentioned Mycobacterium sp., and Chlamydia sp. 

Fungal diseases 

Fungi and water molds are very common pathogens of lower vertebrates. They are widely 
spread in the environment, usually affecting immunocompromised or injured individuals. The 
list of fungi affecting amphibians is very long, yet some are responsible for a global amphibian 
decline. 

Chytrid fungi are causative agents of panzootic amphibian infectious disease 
chytridiomycosis. The disease is caused by fungal pathogens Batrachochytrium dendrobatidis 
(Bd) and Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Both fungi have been found on all 
continents where amphibians live and demonstrated to infect over 500 species from all three 
orders of Amphibia, severely impacting amphibian populations worldwide.  

Batrachochytrium dendrobatidis was firstly described in 1998 after significant amphibian 
mortalities in Australia and Panama from 1993-1998. The earliest documented case was 
described in 1938 in Xenophus sp., indicating African origin of the disease. Increasing global 
translocation of amphibians, introduction of invasive species, dissemination of pathogen by 
field workers and migratory birds all play a role in global spreading of the pathogen. The disease 
is spread by a zoospore - an infective, motile fungal stage, able to survive in moist areas with a 
low temperature for a long period of time. Transmission of fungi is direct or indirect via other 
animals, tools shared by individuals on the field or in captivity, etc. All amphibians are 
susceptible to the infection, while some species act as asymptomatic carriers. The impact of 
disease is more serious in postmetamorphic anurans than in caudates and larvae. The fungi are 
fed with keratine, causing hyperplasia and hyperkeratosis. Due to thickening of the skin, 
animals are not able to absorb water and electrolytes so that the breathing through the skin is 
more difficult. The death usually occurs due to the respiratory or heart failure. Clinical signs, if 
present, may include excessive skin shedding, redness of toes and ventrum, and neurological 
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symptoms. The most accurate diagnosis is established by the qPCR. The optimal treatment for 
captive specimen is by voriconazole and strict biosecurity measures should be applied. 

Batrachochytrium salamandrivorans was discovered in 2010 and described in 2013 as a 
novel chytrid fungus causing mass mortality of caudata only8, though more recent studies 
showed that the midwife toad (Alytes obstetricans) was also susceptible to Bsal infection when 
exposed to higher doses. A pathogen was isolated from a museum specimen Cynops 
ensicaudata, a salamander endemic to Asia, indicating Asian origin of disease. A relative 
widespread of Bsal in Vietnamese salamanders with low prevalence supports this theory. It was 
hypothesized that Bsal was spread via international trade from Asia to Netherlands, causing 
mass mortality in native wild salamanders. Since then, Bsal has been found in wild salamanders 
and newts in Belgium and Germany and in captive ones in the UK and Germany9. Since the 
natural infection is very common in wild salamanders in Asia, strict protocols regarding 
amphibian trade, quarantine and biosecurity measures are of great importance in prevention of 
disease spreading. The symptoms of disease differ from those of Bd infection, causing mostly 
ulcerative dermatitis (epidermal erosions) with secondary bacterial infections. The treatment of 
captive amphibians includes raising of the enclosure temperature to 25oC for 10 days or 
combination of polymyxin E and voriconazole (spray or bath)10.  

Other important fungal/water mold infections in captive or wild amphibians include 
chromomycosis, mucormycosis, saprolegniasis and dermocystidiosis. 

Viral diseases 

In contrast with other microorganisms, the number of viral pathogens in amphibians is much 
lower. However, very common secondary bacterial infections and frequent lack of sampling for 
viral pathogens may lead to misdiagnosis of viral etiology of the disease.  

Ranaviruses are the most commonly described pathogenic viruses of amphibians, 
globally contributing to amphibian decline. They belong to the genus Ranavirus, family 
Iridoviridae. Several ranaviruses are well described and are known to affect fish, amphibians 
and reptiles. The genus Ranavirus includes six species, three of which infect amphibians 
(Ambystoma tigrinum virus (ATV), Bohle iridovirus (BIV) and Frog virus 3 (FV3)11. Common 
clinical signs usually include skin redness, ulcerative dermatitis, loss of pigmentation, lordosis, 
ataxia and mass mortality. Histopathological findings in dead animals often include 
hemorrhages of the liver, kidney, digestive tract and muscles. Diagnosis is based on the PCR 
of skin swabs of live animals or organs from dead animals (liver, kidney, intestinal tract). 
Another virus from the family Iridoviridae is the frog erythrocyte virus associated with the 
symptoms of anemia and lethargy, but its impact to wild amphibian population is still unknown. 

The best described amphibian herpesvirus is the Ranid herpesvirus 1, also known as the 
Lucke herpesvirus, firstly described in association with a renal carcinoma from a northern 
leopard frog (Rana pipiens)12. The virus appears to be very species specific, and although the 
tumor grows faster in warmer months, the virus is only found in tumors during the colder 
months. Two other herpesviruses causing disease in ranid frogs are Ranid herpesvirus 2 and 
Herpesvirus of Rana dalmatina13. A novel herpesvirus discovered in 2018, named Bufonid 
herpesvirus 1 (BfHV1) was associated with dermatitis and mortality in free ranging common 
toads in Switzerland14. However, the impact of herpesviruses on amphibian populations decline 
still remains unknown. 

Adenoviruses are the most frequently found in frogs, but salamanders may be affected 
too. Usually there are no gross lesions, but occasionally inflammation of intestinal tract is 
present in tadpoles. Even though the virus is distributed worldwide, its finding is still considered 
incidental and without significant impact on wild amphibians. 

13 

Parasitic diseases 

Protozoans, metazoans and ectoparasites are frequently found in amphibians, but clinical 
disease is relatively rare. There are a wide variety of interrelationships, from commensal to 
parasitic, where the parasite is nutritionally dependent on the host, and where the parasite may 
act as an entrance for secondary bacterial pathogens. Parasites infecting larval amphibians and 
aquatic species have many similarities to those infecting fish. Wild amphibians typically carry 
a diversity of protozoan and metazoan species, some of which have direct life cycles, and some 
have indirect life cycles. The parasites with a direct life cycle are more important for the animals 
in captivity, while parasites with both direct and indirect life cycles are important for wild 
amphibians. The most common protozoan parasites found in amphibians are Mycrosporidia, 
Myxosporidia and Coccidia, with a different impact on amphibians, depending on the life stage, 
species and severity of infestation. A wide range of nematodes (Rhabdias spp., Strongyloides 
spp. as the most common) with a direct life cycle are very common metazoan amphibian 
parasites. They are distributed worldwide, in both captive and wild amphibians, causing 
problems usually in heavily infested or immunocompromised animals. Fecal examination, 
especially of newly acquired animals, is recommended. Treatment with ivermectin, 
fenbendazole and thiabendazole can be administered. Infections with cestodes and trematodes 
are more common in wild amphibians due to their indirect life cycle, with a different clinical 
impact – from none, to deformities and skin nodules caused by trematode larvae. Among 
ectoparasites, leeches, ancorworms and mites can infest amphibians. The most important 
impacts of ectoparasites are blood loss and damages of the skin, causing predisposition to 
secondary bacterial or watermould infections.  

Nutritional diseases/diseases related to improper husbandry 

It is often difficult to successfully maintain amphibians in captivity, due to their rich species 
diversity and changing nutritional requirements according to the life stage within species. 
Therefore, careful observation of species natural history and experimental studies as described 
for reptiles are necessary.  

The most common nutritional problems are usually associated with hypovitaminoses. 
Diets of captive animals are often limited by commercial availability of food, and sometimes 
available invertebrates do not contain enough vitamins, especially if they are not properly gut 
loaded before feeding.  

Hypovitaminosis A seems to be very frequent problem of captive amphibians, 
characterized by squamous metaplasia in different organs. Various symptoms associated with 
squamous metaplasia have been described in amphibians, such as poor reproductive success, 
poor tadpole survival, hydrocoelom and periocular and conjunctival swellings. Short tongue 
syndrome is a problem described in some anuran species, where the lack of vitamin-A causes 
squamous metaplasia of mucous glands of the tongue; the normal mucus-producing epithelium 
is replaced by keratinizing stratified squamous epithelium. The animals with tongue metaplasia 
are unsuccessful in striking their prey. It looks like their tongue is too short, thus  the syndrome 
was named accordingly15. Hypovitaminoses A can be successfully treated with injectable, oral 
or topical vitamin-A, but care should be taken not to overdose smaller species of frogs. 

Hypovitaminosis D / calcium deficiency is very common problem of captive 
amphibians due to vitamin–mineral disbalance and metabolic bone disease is the result of this 
problem. Metabolic bone disease may be caused by the failure to adequately process orally 
ingested vitamin-D, but it is most frequently associated with low levels of calcium or improper 
calcium:phosphorus ratios in the insect prey. Recent studies suggest that the UVB light of 
particular wavelengths is of great importance in prevention of metabolic bone disease, however, 
the data is still scarce and based on investigations of only few amphibian species. There is still 
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a lack of general guidelines. Because of amphibian’s great skin sensitivity, one must be careful 
not to expose animals to too high UVB spectrum. The best advice for amphibian breeding 
colonies is radiographic monitoring of animal bone formation during development.   

Diseases related to the faults in amphibian husbandry include dehydration if a habitat is 
too dry, hyperthermia or hypothermia if the animals are improperly heated, and respiratory 
difficulties in some species during pre-metamorphic stage if held in inadequately oxygenated 
water.  

Gas bubble disease is a disease of aquatic amphibians due to over-aeration of the water. 
Gas bubbles may be visible through the skin. The disease may also include lethargy, 
hemorrhages or skin ulcers, increased positive buoyancy and death16. The treatment includes 
correction of underlying cause and supportive therapy based on clinical signs.  

Acclimation and maladaptation syndrome (AMS) is commonly observed in newly 
acquired amphibians, especially in those that are wild-caught and imported. The syndrome is 
associated with the failure of amphibian to adapt to its new (captive) environment, even in an 
enriched enclosure that closely simulates its natural habitat. AMS can be minimized by proper 
research of the amphibian specific needs prior to acquisition of animals. Early recognition of 
AMS is the most important factor influencing the outcome of any corrective therapy. 

Quarantine 

Quarantine of newly acquired animals is of great importance in spreading diseases as it is the 
most important step in preventing health problems of captive amphibians. Animals should stay 
in quarantine for at least 30 days upon arrival, or even 60-90 days for wild-caught animals and 
those of uncertain origin exposed to stressful conditions during shipment. During the quarantine 
period, animals should be kept in the room separated from the resident collection and the 
enclosure should be kept simple, to allow observation of animals. During the quarantine period, 
parasite screening and microbial cultures from the oropharynx and cloaca should be done, and 
swabs for chytrids and ranaviruses should be taken. Necropsy of all animal that die should be 
performed and the cause of death should be documented. If the animals have any confirmed 
disease, it should be treated and the quarantine should be prolonged until negative sampling 
results after treatment are obtained17. 

Preventive measures during the field investigation 

Since the field research of amphibians is an important way of spreading diseases from one 
location to another, some precautions and preventive measures should be done during 
fieldwork. The animals (amphibians, fish, invertebrates) or the plants from wet areas should 
always be handled with gloves (powder-free nitrile or vinyl) and  hands should be cleaned after 
and between handlings. The animals should always be returned to the same place from where 
they were taken. All materials used on location should be cleaned and disinfected (Virkon S, 
Nolvasan, 70% ethanol, bleach), and all waste material should be collected and disposed safely. 

Vehicles should be optimally parked on paved roads, not on the soil or vegetation. If, 
during the field trip any amphibian mass mortality is observed, pictures should be taken and the 
location, time, date, species and number of animals should be documented. Preferably, dead 
animals should be safely collected to determine the cause of death. 
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HÜLLŐK MIKROBIOLÓGIAI ÉS PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATA – 
IRÁNYOK ÉS EREDMÉNYEK MAGYARORSZÁGON 

Lajos Zoltán 
Duo-Bakt Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium 

duobakt@gmail.com 

DEALS AND RESULTS: MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY OF REPTILES’ SAMPLES 
The author in his lecture presents his experience about reptiles’-microbiology and parasitology, especially of indication of 
examination. The samples were examined in author’s laboratory between 2014-2018 from different exotic animal practices. 

Szerző előadásában jellemzi az elmúlt évek mikrobiológiai és parazitológiai vizsgálatait. 
Áttekinti, hogy a klinikus kollégák milyen vizsgálatokat igényelnek a laboratóriumtól, a 
mintákban és az indikációkban milyen változások figyelhetők meg. 

Statisztikai szempontból bemutatja az eredményeket, és néhány eset ismertetésével 
rámutat a lehetőségekre, diagnosztikai és terápiás szempontból egyaránt. 
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HÜLLŐK VÉREREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 

Balogh Nándor 
Praxislab Kft. 

baloghnandor@praxislab.hu 

INTERPRETING CLINICAL PATHOLOGY RESULTS OF REPTILES 
There are a few special points one has to consider when interpreting reptile clinical pathology results. 
Most important is the (non/) availability of proper laboratory specific reference intervals. In cases where these are not available, 
one may try to interpret results compared to reference intervals published in the literature. In many cases, the composition of 
the reference populations is unknown with regards to captivity status, age, sex, reproductive status etc. 
It may be helpful to compare results from different points in time for the same animal. For the knowledge of the critical difference 
or reference change value for the given species analysis is needed.  
A reptile-related sampling problem is the mixing venous blood with lymph during sampling. Another difference to mammalian 
clinical pathology is the excretion of uric acid instead of creatinin and urea as the end products of nitrogen material turnover. 
Reptile hematology relies heavily on blood film evaluation as the nucleated red cells prevent automatic cell counting. 

Egzotikus állatok és köztük a hüllők laboratóriumi eredményeinek értékelésénél számos különös 
szempontra kell tekintettel lennünk. 

Értékelés – mihez képest? 
a. Kérdéses, hogy az adott fajban rendelkezésre állnak-e megfelelő állatfaj- és laboratórium-

(módszer/reagens- és műszer-) specifikus referencia értékek. Irodalmi referencia értékek
használata esetén különös figyelmet szükséges fordítani a meghatározásukhoz használt
populációra (szabadon élő vs. fogságban tartott, ivari, életkori, szezonális sajátosságok
stb.).

b. Sokat segít az értékelésben, ha egy adott állat eredményeit korábbi leletéhez tudjuk
hasonlítani. Itt viszont a kritikus differencia nevű mérőszám ismerete hiányzik a pontos
értékeléshez. Tekintve, hogy ez alapvetően két tényezőből áll össze (biológia és analitikai
variancia) utóbbi ismerete már némi támpontot adhat két érték összehasonlítása esetén.
Remélhetőleg egyre több faj egyre több analitjánál válik ismertté a biológia variancia is.

c. Specifikus hüllő problémakörök továbbá: vér-nyirok keveredés mintavételkor, nitrogén
tartalmú bomlástermék fő képviselője a húgysav. Kreatinin, karbamid jelentősége
csekély.

d. Hematológia: magvas vörösvérsejttel rendelkező fajokként a mikroszkópos vérkép
jelentősége kiemelt, automatán nem mérhetők ezen fajok vérmintái.
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HÜLLŐK MIKROBIOLÓGIAI ÉS PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATA – 
IRÁNYOK ÉS EREDMÉNYEK MAGYARORSZÁGON 

Lajos Zoltán 
Duo-Bakt Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium 

duobakt@gmail.com 

DEALS AND RESULTS: MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY OF REPTILES’ SAMPLES 
The author in his lecture presents his experience about reptiles’-microbiology and parasitology, especially of indication of 
examination. The samples were examined in author’s laboratory between 2014-2018 from different exotic animal practices. 

Szerző előadásában jellemzi az elmúlt évek mikrobiológiai és parazitológiai vizsgálatait. 
Áttekinti, hogy a klinikus kollégák milyen vizsgálatokat igényelnek a laboratóriumtól, a 
mintákban és az indikációkban milyen változások figyelhetők meg. 

Statisztikai szempontból bemutatja az eredményeket, és néhány eset ismertetésével 
rámutat a lehetőségekre, diagnosztikai és terápiás szempontból egyaránt. 
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HÜLLŐK VÉREREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 

Balogh Nándor 
Praxislab Kft. 

baloghnandor@praxislab.hu 

INTERPRETING CLINICAL PATHOLOGY RESULTS OF REPTILES 
There are a few special points one has to consider when interpreting reptile clinical pathology results. 
Most important is the (non/) availability of proper laboratory specific reference intervals. In cases where these are not available, 
one may try to interpret results compared to reference intervals published in the literature. In many cases, the composition of 
the reference populations is unknown with regards to captivity status, age, sex, reproductive status etc. 
It may be helpful to compare results from different points in time for the same animal. For the knowledge of the critical difference 
or reference change value for the given species analysis is needed.  
A reptile-related sampling problem is the mixing venous blood with lymph during sampling. Another difference to mammalian 
clinical pathology is the excretion of uric acid instead of creatinin and urea as the end products of nitrogen material turnover. 
Reptile hematology relies heavily on blood film evaluation as the nucleated red cells prevent automatic cell counting. 

Egzotikus állatok és köztük a hüllők laboratóriumi eredményeinek értékelésénél számos különös 
szempontra kell tekintettel lennünk. 

Értékelés – mihez képest? 
a. Kérdéses, hogy az adott fajban rendelkezésre állnak-e megfelelő állatfaj- és laboratórium-

(módszer/reagens- és műszer-) specifikus referencia értékek. Irodalmi referencia értékek
használata esetén különös figyelmet szükséges fordítani a meghatározásukhoz használt
populációra (szabadon élő vs. fogságban tartott, ivari, életkori, szezonális sajátosságok
stb.).

b. Sokat segít az értékelésben, ha egy adott állat eredményeit korábbi leletéhez tudjuk
hasonlítani. Itt viszont a kritikus differencia nevű mérőszám ismerete hiányzik a pontos
értékeléshez. Tekintve, hogy ez alapvetően két tényezőből áll össze (biológia és analitikai
variancia) utóbbi ismerete már némi támpontot adhat két érték összehasonlítása esetén.
Remélhetőleg egyre több faj egyre több analitjánál válik ismertté a biológia variancia is.

c. Specifikus hüllő problémakörök továbbá: vér-nyirok keveredés mintavételkor, nitrogén
tartalmú bomlástermék fő képviselője a húgysav. Kreatinin, karbamid jelentősége
csekély.

d. Hematológia: magvas vörösvérsejttel rendelkező fajokként a mikroszkópos vérkép
jelentősége kiemelt, automatán nem mérhetők ezen fajok vérmintái.
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KÍGYÓK BETEGSÉGEI 

Biácsi Alexandra 
Nyíregyházi Állatpark 
zoovet@sostozoo.hu 

DISEASES OF SNAKES 
Snakes are popular reptile pets and there has been a resurgence in their popularity with the breeding of varieties of colour 
morphs of different species. These reptiles are often presented to the veterinarian with advanced disease. Their most important 
non-infectious medical problems can be traced back to keeping and nutritional factors. Infectious diseases may be caused by 
virus, bacteria, parasite or fungal organisms and several diseases can be transmitted to humans. The presentation summarizes 
the more common snake diseases with some case reports. 

A kígyók egyre gyakrabban tartott hüllők, előfordulnak házi kedvencként, állatkertekben és 
tenyészetekben egyaránt. Nagy az igény a különféle fajok színváltozataira, így emiatt a 
tenyészetek száma is növekszik. Gyakori előfordulásuk miatt fontos anatómiájuk, élettanuk és 
betegségeik megismerése. 

A kígyók alrendjéhez sok család tartozik rendszertanilag, ám mindre jellemző, hogy az 
evolúció során elvesztették végtagjaikat, óriáskígyókban maradtak vissza végtagcsonkok, 
testük pedig megnyúlt, gerincoszlopuk sok csigolyából áll. Állkapcsuk laza szerkezetű, mely 
lehetővé teszi testüknél sokkal nagyobb zsákmány elfogyasztását. Gyökértelen fogaik rágásra 
nem alkalmasak, csak a zsákmány megragadására és fogva tartására. Egyes mérgeskígyó-fajok 
méregmirigyekkel is rendelkeznek, melynek tartalma a barázdás vagy csatornás méregfogon 
keresztül kerül a táplálékba. Takarmányukat egészben nyelik le, és kivétel nélkül ragadozók. 
Kétágú nyelvük a tapintáson kívül a szaglást is segíti, hiszen így kerülnek az illatmolekulák a 
receptorokhoz. Az alsó és felső szemhéjak összenőttek egymással, átlátszó hártyává alakultak. 
Nagy részük tojásokat rak, de egyes fajok elevenszülők. Szerveik testalakulásukhoz hasonlóan 
megnyúltak. Kültakarójuk száraz szarupikkelyekből áll. 

Tartásukhoz megfelelő hőmérsékletű, páratartalmú, optimális fénytartalmú és szellőzésű, 
az állat igényeinek megfelelő aljzatú terráriumra vagy akvaterráriumra van szükség. 
Takarmányozásuk szintén fajonként eltérő. Fontos odafigyelni a fajok egyedi igényeire, mert 
betegséghez vezethet bármilyen hiányosság. 

Megfogáskor először a fej rögzítése a legfontosabb, óriáskígyóknál pedig egy ember 
szükséges méterenként, mérgeskígyók ellátásakor viszont sokkal komolyabb felkészülés 
szükséges.  

Immobilizációra szükség lehet már egy beteg állat kivizsgálásához, de akár a kezeléshez 
is, mely történhet gázos altatásban vagy kémiai úton fenntartott anesztéziában. Amennyiben 
lehetséges, nagyon fontos az érintett állat súlymérése. Vénás útként a legpraktikusabb a 
ventrális farokvéna használata, melyet a kloákától caudalisan a középvonalban a csigolyák alatt 
érhetünk el. Indukcióként 10 mg/kg propofol adható vénásan vagy 1-2 mg/kg 
intraventrikulárisan, majd intubálást követően az altatás fenntartható izofluránnal. 
Mérgeskígyóknál természetesen az intubálás veszélyes is lehet, így maszkos altatás ajánlott. 
Parenterálisan a leggyakoribb kombináció a ketamin (10 mg/kg) és medetomidin (0,1-0,3 
mg/kg), de ketaminnal kombinációban használható butorphanol (1,5 mg/kg) vagy diazepam 
(0,2-0,8 mg/kg) is. Vérvételkor ugyanezen vénát használhatjuk, ám ügyelni kell rá, hogy a 
ventrális farokvénával párhuzamosan nyirokerek is futnak, így a minta könnyen keveredhet 
nyirokkal. 300 g feletti állatnál a szívből való vérvétel is elfogadott eljárás, mely ultrahangos 
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ellenőrzéssel egyszerűbb. Az alvás monitorizálása a szívverések figyelésével, hallgatózással, 
Doppler készülékkel vagy ultrahanggal történhet. 

Leggyakoribb betegségeiket szervrendszerenként kategorizálva talán egyszerűbb 
összefoglalni, de az előadás terjedelme miatt minden megbetegedés bemutatására nem lesz 
mód. A kígyók gyakran már előrehaladott betegségi stádiumban kerülnek állatorvos elé, mert 
a beteg állat észlelése sokszor nagy tapasztalatot igényel. 

A bőr vizsgálata alapvető fontosságú a hüllők esetében, így a kígyóknál is. Sok 
információhoz juthatunk a vedlési állapot helyzetéről, az állat hidratáltsági állapotáról, 
esetleges parazitás fertőzöttségről. Gyakoriak a vedlési problémák (dysecdysis), melyek 
sokszor nem fertőző, hanem tartási vagy takarmányozási problémákból erednek (nem 
megfelelő páratartalom, vedlést segítő tárgy hiánya, sérülések). A vedlési probléma súlyos 
fertőző betegség jele is lehet, főleg a vedlés elmaradása. Állományszinten a leggyakoribb 
ektoparazitás fertőzést az Ophionyssus natricis atka okozza. Legyengült, fiatal állatoknál vagy 
túlzsúfolt, nem kellő higiéniával rendelkező helyen hamar megered a fertőzés. Diagnosztizálni 
celluxszal gyűjtött lenyomattal a legegyszerűbb. Kezelése fipronil spray-vel könnyen 
megoldható, heti egy alkalommal, legalább 4 hétig. Azért is igen fontos, mert másodlagos 
bakteriális fertőzést okozhatnak, illetve terjesztik az Ophidian paramyxovirust. 

A bőrön előfordulhatnak zsákmányállatok által okozott harapások, égési sérülések, 
tályogok (Pseudomonas spp., Aeromonas spp., Proteus spp.), gombás dermatitisek 
(Chrysosporium anamorph of Nannizziopsis vriesii, CANV), férgek (Oswaldofilaria, 
Foleyella, Macdonaldius spp., Cestoda: Diphyllobotrium sp., Spirometra sp.), daganatok és 
egyéb szövetszaporulatok. A gombás fertőzések kezelhetőek helyi antimikotikumokkal 
(miconazole, terbinafine) vagy klórhexidines lemosással, szisztémásan pedig ketokonazollal 
(15 mg/kg q72h PO). Bőrparaziták ellen a sebészi kimetszés mellett adható ivermektin (200 
mcg/kg SC – toxikus a keleti indigósiklóra!). A galandférgek a sebészi kimetszés mellett 
praziquantellel (5 mg/kg PO, SC, IM, ismétlés 2 hét múlva) jól kezelhetőek. 

Légzőszervi megbetegedést okozhatnak vírusok (Reovirus, Paramyxovirus), 
baktériumok (tályog, „légzacskó”-gyulladás), gombák (Coccidiomycosis, Aspergillus spp.), 
valamint férgek is (Rhabdias spp.). Tüdőféregre használható a fenbendazol (50-100 mg/kg, 
ismétlés 2 hét múlva), oxfendazol (68 mg/ kg, ismétlés 2 hét múlva), vagy ivermektin. Légzés 
segítésére aminophyllin (2-4 mg/kg IM) adható, és magas oxigéntartalmú helyre kell tenni a 
beteg állatot. A bakteriális tüdőgyulladás kezelésére az orrmintából vagy lavage-ból vett és 
tenyésztésre szánt minta antibiogramja alapján kerüljön sor, ezzel elkerülve a későbbi 
rezisztenciát. Itt érdemes szót ejteni az antibiotikumos kezelés gyakoriságáról, hiszen a legtöbb 
kígyóban az antibiotikumok hatása elnyúlik, így a kezelés 2 naponta elegendő, de hosszabb 
időintervallumban ajánlott az emlősökhöz képest. 

Emésztőszervi betegségek esetén gyakori az étvágytalanság. Kígyók esetében kiemelt 
jelentőségű ilyenkor a szájüreg vizsgálata, mert gyakoriak a stomatitisek. Stomatitis kórokozói 
leginkább Gram-negatív baktériumok ( Aeromonas spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., 
Morganella spp.), melyek aztán a szájüregből könnyen beterjedhetnek a légzőszervekbe. 
Mintavételt követően célzott antibiotikum javasolt (leggyakrabban fluorokinolonok 
használatosak).  

A gastrointestinalis traktus betegségeinél nagyon fontos a bélsár vizsgálata, mind 
makroszkóposan, mind pedig mikroszkóposan. Megbetegedést okozhat a Reovirus, 
baktériumok tekintetében a legfontosabbak a Salmonella spp., E. coli, Chlamydophila spp. 
(szisztémásan is), kialakulhat Candida okozta gombás fertőzés, de nagyon gyakoriak a 
paraziták, azon belül is a protozoák (Cryptosporidium serpentis, Entamoeba invadens, Eimeria 
spp., Caryospora spp., Isospora spp., Trichomonas spp.), valamint fonálférgek (Ascaridia spp., 
Oxyuris spp., Strongyolides spp., Capillaria spp.). Klinikai tünetként étvágytalanságot, hányást 
vagy regurgitációt, súlyvesztést, dysenteriát, kloákaelőesést, letargiát láthatunk. A 
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DISEASES OF SNAKES 
Snakes are popular reptile pets and there has been a resurgence in their popularity with the breeding of varieties of colour 
morphs of different species. These reptiles are often presented to the veterinarian with advanced disease. Their most important 
non-infectious medical problems can be traced back to keeping and nutritional factors. Infectious diseases may be caused by 
virus, bacteria, parasite or fungal organisms and several diseases can be transmitted to humans. The presentation summarizes 
the more common snake diseases with some case reports. 

A kígyók egyre gyakrabban tartott hüllők, előfordulnak házi kedvencként, állatkertekben és 
tenyészetekben egyaránt. Nagy az igény a különféle fajok színváltozataira, így emiatt a 
tenyészetek száma is növekszik. Gyakori előfordulásuk miatt fontos anatómiájuk, élettanuk és 
betegségeik megismerése. 

A kígyók alrendjéhez sok család tartozik rendszertanilag, ám mindre jellemző, hogy az 
evolúció során elvesztették végtagjaikat, óriáskígyókban maradtak vissza végtagcsonkok, 
testük pedig megnyúlt, gerincoszlopuk sok csigolyából áll. Állkapcsuk laza szerkezetű, mely 
lehetővé teszi testüknél sokkal nagyobb zsákmány elfogyasztását. Gyökértelen fogaik rágásra 
nem alkalmasak, csak a zsákmány megragadására és fogva tartására. Egyes mérgeskígyó-fajok 
méregmirigyekkel is rendelkeznek, melynek tartalma a barázdás vagy csatornás méregfogon 
keresztül kerül a táplálékba. Takarmányukat egészben nyelik le, és kivétel nélkül ragadozók. 
Kétágú nyelvük a tapintáson kívül a szaglást is segíti, hiszen így kerülnek az illatmolekulák a 
receptorokhoz. Az alsó és felső szemhéjak összenőttek egymással, átlátszó hártyává alakultak. 
Nagy részük tojásokat rak, de egyes fajok elevenszülők. Szerveik testalakulásukhoz hasonlóan 
megnyúltak. Kültakarójuk száraz szarupikkelyekből áll. 

Tartásukhoz megfelelő hőmérsékletű, páratartalmú, optimális fénytartalmú és szellőzésű, 
az állat igényeinek megfelelő aljzatú terráriumra vagy akvaterráriumra van szükség. 
Takarmányozásuk szintén fajonként eltérő. Fontos odafigyelni a fajok egyedi igényeire, mert 
betegséghez vezethet bármilyen hiányosság. 

Megfogáskor először a fej rögzítése a legfontosabb, óriáskígyóknál pedig egy ember 
szükséges méterenként, mérgeskígyók ellátásakor viszont sokkal komolyabb felkészülés 
szükséges.  

Immobilizációra szükség lehet már egy beteg állat kivizsgálásához, de akár a kezeléshez 
is, mely történhet gázos altatásban vagy kémiai úton fenntartott anesztéziában. Amennyiben 
lehetséges, nagyon fontos az érintett állat súlymérése. Vénás útként a legpraktikusabb a 
ventrális farokvéna használata, melyet a kloákától caudalisan a középvonalban a csigolyák alatt 
érhetünk el. Indukcióként 10 mg/kg propofol adható vénásan vagy 1-2 mg/kg 
intraventrikulárisan, majd intubálást követően az altatás fenntartható izofluránnal. 
Mérgeskígyóknál természetesen az intubálás veszélyes is lehet, így maszkos altatás ajánlott. 
Parenterálisan a leggyakoribb kombináció a ketamin (10 mg/kg) és medetomidin (0,1-0,3 
mg/kg), de ketaminnal kombinációban használható butorphanol (1,5 mg/kg) vagy diazepam 
(0,2-0,8 mg/kg) is. Vérvételkor ugyanezen vénát használhatjuk, ám ügyelni kell rá, hogy a 
ventrális farokvénával párhuzamosan nyirokerek is futnak, így a minta könnyen keveredhet 
nyirokkal. 300 g feletti állatnál a szívből való vérvétel is elfogadott eljárás, mely ultrahangos 
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ellenőrzéssel egyszerűbb. Az alvás monitorizálása a szívverések figyelésével, hallgatózással, 
Doppler készülékkel vagy ultrahanggal történhet. 

Leggyakoribb betegségeiket szervrendszerenként kategorizálva talán egyszerűbb 
összefoglalni, de az előadás terjedelme miatt minden megbetegedés bemutatására nem lesz 
mód. A kígyók gyakran már előrehaladott betegségi stádiumban kerülnek állatorvos elé, mert 
a beteg állat észlelése sokszor nagy tapasztalatot igényel. 

A bőr vizsgálata alapvető fontosságú a hüllők esetében, így a kígyóknál is. Sok 
információhoz juthatunk a vedlési állapot helyzetéről, az állat hidratáltsági állapotáról, 
esetleges parazitás fertőzöttségről. Gyakoriak a vedlési problémák (dysecdysis), melyek 
sokszor nem fertőző, hanem tartási vagy takarmányozási problémákból erednek (nem 
megfelelő páratartalom, vedlést segítő tárgy hiánya, sérülések). A vedlési probléma súlyos 
fertőző betegség jele is lehet, főleg a vedlés elmaradása. Állományszinten a leggyakoribb 
ektoparazitás fertőzést az Ophionyssus natricis atka okozza. Legyengült, fiatal állatoknál vagy 
túlzsúfolt, nem kellő higiéniával rendelkező helyen hamar megered a fertőzés. Diagnosztizálni 
celluxszal gyűjtött lenyomattal a legegyszerűbb. Kezelése fipronil spray-vel könnyen 
megoldható, heti egy alkalommal, legalább 4 hétig. Azért is igen fontos, mert másodlagos 
bakteriális fertőzést okozhatnak, illetve terjesztik az Ophidian paramyxovirust. 

A bőrön előfordulhatnak zsákmányállatok által okozott harapások, égési sérülések, 
tályogok (Pseudomonas spp., Aeromonas spp., Proteus spp.), gombás dermatitisek 
(Chrysosporium anamorph of Nannizziopsis vriesii, CANV), férgek (Oswaldofilaria, 
Foleyella, Macdonaldius spp., Cestoda: Diphyllobotrium sp., Spirometra sp.), daganatok és 
egyéb szövetszaporulatok. A gombás fertőzések kezelhetőek helyi antimikotikumokkal 
(miconazole, terbinafine) vagy klórhexidines lemosással, szisztémásan pedig ketokonazollal 
(15 mg/kg q72h PO). Bőrparaziták ellen a sebészi kimetszés mellett adható ivermektin (200 
mcg/kg SC – toxikus a keleti indigósiklóra!). A galandférgek a sebészi kimetszés mellett 
praziquantellel (5 mg/kg PO, SC, IM, ismétlés 2 hét múlva) jól kezelhetőek. 

Légzőszervi megbetegedést okozhatnak vírusok (Reovirus, Paramyxovirus), 
baktériumok (tályog, „légzacskó”-gyulladás), gombák (Coccidiomycosis, Aspergillus spp.), 
valamint férgek is (Rhabdias spp.). Tüdőféregre használható a fenbendazol (50-100 mg/kg, 
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salmonellosis egy sokkal nagyobb körültekintést igénylő téma, hiszen a kígyókban a normál 
bélflóra része, ám egyes esetekben septicaemiát okozva súlyos megbetegedést idéz elő, melyre 
példaként egy eset bemutatásra is kerül. A Cryptosporidium és az Entamoeba kezelése 
metronidazollal történik (125-250 mg/kg, ismétlés 2 hét múlva, vagy 20 mg/kg q48h több, mint 
7 napig), de súlyos difteroid felrakódás esetén már visszafordíthatatlanok az elváltozások. 
Isospora-, Caryospora- és Eimeria-fertőzés esetén sulphadimethoxin (50 mg/kg q24h 3d) vagy 
toltrazuril (7,5 mg/kg q24h 2d) használható kezelésre. 

Súlyos szisztémás megbetegedést okoz a mycobacteriosis, a Chlamydophila spp., a 
Salmonella arizonae, a köszvény, a B12-vitamin hiány, a metabolikus csontbetegség (MBD), a 
Cryptococcus neoformans és a daganatos megbetegedések, melyek kiegészítő diagnosztikai 
vizsgálatokat igényelnek. A gyakori daganatos elváltozásokhoz a kígyók testalakulása miatt 
sokszor használható diagnosztikai módszer az aspirációs citológia. 

Az előadás során részletesebb bemutatásra kerül néhány nem fertőző és néhány fertőző 
megbetegedéssel rendelkező eset egyaránt. 

Irodalom 

Carpenter J.W.: Exotic animal formulary, Elsevier, Missouri (2018) 
Jepson L.: Exotic animal medicine, Saunders, Philadelphia (2009) 
Gál J.: Hüllők tartása, takarmányozása és egészségvédelme, Budapest (2006) 
Mader D.R.: Reptile medicine and surgery, 2nd ed., Saunders, Philadelphia (2007) 
MVÁÁT: Hüllők és alacsonyabb rendű állatok gyógyászata, Budapest (2009) 
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VETERINARY AND GENETIC RESEARCH OF SEA SNAKES (HYDROPHIIDAE) 
Little is known about the veterinary aspects of sea snake biology, even though reptile medicine is being better understood year 
by year. Most of the studies focus on the ecology and systematics of these marine reptiles, and only little information is 
published about the sea snakes occurring in Arabian waters. The presentation gives insights of the study of sea snakes in the 
Gulf of Oman in the United Arab Emirates. It describes the basic biology of sea snakes and details the difficulties faced, the 
experience gained over the years and presents some preliminary results of the study. 

A korábbi évtizedekhez képest napjainkban már sok információ érhető el a hüllők biológiája és 
állatorvosi ellátása terén. A tengerikígyó-félék (Hydrophiidae) mindezek ellenére továbbra is a 
kevésbé ismert fajok közé tartoznak, és a kutatások túlnyomó többsége elsősorban a 
rendszertan, az ökológia és a mérgezések területére öszpontosul. A kifejezetten állatorvosi 
témájú tudományos cikkek száma a többi hüllőcsoporthoz képest elenyésző. 

Kutatásunk helyszíne az Ománi-öböl Egyesült Arab Emírségekhez tartozó részei, 
elsősorban el-Fudzsejira város környéke. A vizsgálatok jelenleg az alábbi területekre 
öszpontosulnak: a térségben korábban már leírásra került fajok előfordulása és rendszertana, 
vér biokémiai és hematológia alapértékek vizsgálata, egészséges állatok bakteriológiája. A 
térségben az állatok befogására és vizsgálatára az egész év alkalmas, és a vízfelszínen talált 
kígyók merítőháló segítségével általában könnyen kifoghatók. A vizsgálatokra a befogást 
követő 12 órán belül laboratóriumi körülmények között kerül sor, majd ennek végeztével 
minden állat az eredeti lelőhelyén, a befogást követő napon elengedésre kerül. Mivel erős 
méreggel rendelkező fajokról van szó, a mintavétel során az elsődleges szempont a példányok 
biztonságos kezelése. Az alapvető morfológia értékek felvételét követően az állatokból vér- és 
bélsárminta vétele történik, illetve a külső paraziták is megőrzésre kerülnek további vizsgálat 
céljából. 

A kutatás során, 2015 január és 2018 július között 100 alkalommal hajóztunk ki, melynek 
során a térségben korábban leírt kilenc fajból nyolcat sikerült kimutatnunk. Nagyobb számban 
három faj (Hydrophis platurus, H. ornatus, H. lapemoides) került befogásra. A felsorolt 
fajokból nyert vérminták hematológia és biokémia vizsgálatának előzetes eredményei az 
előadás során kerülnek ismertetésre. Az előadás továbbá kitér a tengeri kígyók általános 
biológiájára, valamint a kutatás során szerzett tapasztalatokra is. 
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MEDICAL ASPECTS OF IMPLANTING RADIOTELEMETRIC DEVICES IN SNAKES 
The presentation gives a detailed overview of the surgical implantation process of radiotelemetric devices in two snake species 
in Hungary. Both the Hungarian meadow viper (Vipera ursinii rakosiensis) and the Caspian whipsnake (Dolichophis caspius) 
are the subjects of long term conservation efforts and our special veterinary knowledge can be applied to gain information from 
genuienly wild animals and released individuals.  

Egyes fajvédelmi programokban szükség lehet fogságban való tenyésztésre, áttelepítésre vagy 
állatok szabadon bocsájtására is. Ugyanúgy felmerülhet igényként, hogy többet tudjunk meg a 
szóban forgó faj biológiájáról, és ezeket az ismereteket egyrészt konkrét természetvédelmi 
okból kamatoztassuk, másrészt pedig bővítsük a fajról rendelkezésre álló tudományos 
ismeretek tárházát. Ezen általános alapelv alól nem jelentenek kivételt a hüllők, és azon belül a 
kígyók sem. 

Az előadás két fajjal: rákosi viperával (Vipera ursinii rakosiensis) és haragos siklóval 
(Dolichophis caspius) foglalkozik részletesebben, melyeknél a fenti okokból rádiótelemetriás, 
illetve testhőmérsékleti adatokat rögzítő eszközök kerültek sebészi úton beültetésre. 

Az 1990-es években a már akkor is kritikus helyzetben lévő rákosi viperával kapcsolatban 
megtörténtek az első telemetriás kísérletek, amikor a készüléket az állat bőre alá helyeztük el, 
és főleg a hosszú antenna okozott sok gondot. A vegyes tapasztalatok miatt ez a projekt ugyan 
leállításra került, de sok, máig érvényes tudományos adatot ismertünk meg. 

Az újabb telemetriás beavatkozások a 2000-es évek elején indultak meg ismét, ahol az 
eszközök fejlesztésben az ausztriai FIWI (Research Institute of Wildlife Ecology) volt a fő 
partnerünk. 

Az előadás a következő témákat ismerteti részletesebben: 
1. Eszközfejlesztés (itt a cél a működőképesség, a súly optimalizálása, illetve a

rögzíthetőség / beültethetőség). Esetünkben olyan állatfajokról van szó, ahol a
részben föld alatti életmód veszélyessé tenné a testre rögzíthető készülékeket, így
mindkét faj esetében a testűri beültetés jelentette a megoldást.

2. Modellfaj használata. A rákosi vipera esetében egy Magyarországon 500-1000
vadon élő példánnyal rendelkező fajról van szó, ahol néhány egyed elvesztése sem
megengedhető, ráadásul minden ilyen folyamatot komoly hatósági
engedélyeztetésnek kell megelőznie. A modellfaj szerencsés esetben egy hasonló
életmódú és hasonló méretű, de természetvédelmi szempontból sokkal kevésbé
aggályos helyzetű faj. Ezen fajok és egyedek bevonása során begyakorolható az
altatási és sebészeti technika, illetve a rövid és hosszú távú élettani hatások is
lemérhetők (befolyásolt-e a vedlés, van-e passzázszavar, van-e hosszú távú
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kondícióromlás). Ezekre a kérdésekre egy állatkertben sokkal jobban lehet 
válaszolni, és egyes modellfajainknál, pl. a míloszi viperánál (Macrovipera 
schweizeri) ez az időszak akár fél év is lehetett, hogy valóban választ kaphassunk 
a felvetett kérdésekre. 

3. Megfelelő altatási és sebészi technika (1. kép). A két említett faj nagyban
különbözik egymástól. A rákosi vipera egy kistestű mérgeskígyó, ahol a műtött
egyedek 50-70 grammos mérettartománya és a munkabiztonsági szempontok
jelentettek fontos szempontokat. A haragos sikló jelentősen nagyobb faj, ahol az
altatás során szerzett tapasztalatok megosztását (pl. relatív kisebb mennyiségű
anesztetikumok, „pörgő” mozgás az altatógépben, a kígyóra való sérülés
elkerülése) az említésre méltó fő elemek.

1. ábra. Rádiótelemetriás eszköz eltávolítása haragos siklóban (Dolichophis caspius).

Előadásunkkal elsősorban azt szeretnénk demonstrálni, hogy az állatorvosok speciális 
tudásukkal hogyan szolgálhatják az egy-egy faj fennmaradásra irányuló törekvéseket.  
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életmódú és hasonló méretű, de természetvédelmi szempontból sokkal kevésbé
aggályos helyzetű faj. Ezen fajok és egyedek bevonása során begyakorolható az
altatási és sebészeti technika, illetve a rövid és hosszú távú élettani hatások is
lemérhetők (befolyásolt-e a vedlés, van-e passzázszavar, van-e hosszú távú
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kondícióromlás). Ezekre a kérdésekre egy állatkertben sokkal jobban lehet 
válaszolni, és egyes modellfajainknál, pl. a míloszi viperánál (Macrovipera 
schweizeri) ez az időszak akár fél év is lehetett, hogy valóban választ kaphassunk 
a felvetett kérdésekre. 

3. Megfelelő altatási és sebészi technika (1. kép). A két említett faj nagyban
különbözik egymástól. A rákosi vipera egy kistestű mérgeskígyó, ahol a műtött
egyedek 50-70 grammos mérettartománya és a munkabiztonsági szempontok
jelentettek fontos szempontokat. A haragos sikló jelentősen nagyobb faj, ahol az
altatás során szerzett tapasztalatok megosztását (pl. relatív kisebb mennyiségű
anesztetikumok, „pörgő” mozgás az altatógépben, a kígyóra való sérülés
elkerülése) az említésre méltó fő elemek.

1. ábra. Rádiótelemetriás eszköz eltávolítása haragos siklóban (Dolichophis caspius).

Előadásunkkal elsősorban azt szeretnénk demonstrálni, hogy az állatorvosok speciális 
tudásukkal hogyan szolgálhatják az egy-egy faj fennmaradásra irányuló törekvéseket.  
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CLINICOPATHOLOGY OF DISEASES OF COMMON KEPT REPTILIANS 
This presentation will discuss certain more frequently seen non-infectious (rachitis, gout, tumors etc.) and infectious (mainly 
bacterial and viral) diseases of reptiles. These pathological conditions are researched by analyzing our pathologic database of 
the past 20 years.  

A hüllők terráriumi tartása egyre népszerűbb és ezzel együtt rohamosan nő a tartási és etetési 
hibák talaján kialakuló betegségek száma is. Ezek a problémák sokszor csak megalapoznak egy 
súlyosabb kórképet, mintegy egymásra épülve kialakítva a megbetegedést. 

Egyes hüllőcsoportokban igen gyakori megbetegedés a csontvázrendszert érintő 
angolkór, ami az etetési hibákból fakadóan lép fel. A kaméleonokban, szárazföldi teknősökben 
jelentős a megbetegedés előfordulása. Alapvetően az ásványi anyagok (kalcium és foszfor), 
továbbá a D-vitamin ellátásának zavarából fakadóan lép fel a fel a csontrendszer hiányos 
mineralizációja és ennek nyomán a csontok deformálódása is. 

A vese megbetegedéseire visszavezethető köszvény egy közel 20 évet áttekintő 
patológiai esetelemzésünkből kitűnt, hogy a gyíkokban, majd kígyókban a leggyakoribb 
megbetegedés. A kaméleonoknál az elhullási okok 35,71%-át tette ki a megbetegedés. Az egy 
év feletti állatokban pedig 57%-os gyakorisággal fordult elő a patológiai diagnózisok között a 
köszvény. A betegség alapvetően a nem megfelelő vízellátás miatt kialakuló veseperfúziós 
zavarra, de vesekárosító gyógyszerek adására és túlzott fehérjebevitel következtében is 
kialakulhat. A vesében lerakódó húgysavas sók mellett a szervekben másutt is felhalmozódik a 
bomlástermék.  

A hüllőkben a daganatos megbetegedések gyakorisága egyre nő. Egyre több fajban lehet 
hám- és kötőszöveti eredetű daganatokat is megfigyelni. A szervi lokalizáció és az eredet 
tekintetében az egyes fajok és fajcsoportok között jelentős eltérést lehet kimutatni. 

A hüllőkben fellépő fertőző betegségek egy 20 éves vizsgálati periódust felölelő 
tanulmányunkban kígyókban 37%-os, gyíkokban pedig 34%-os gyakorisággal jelentkeztek. 
Gyíkok tekintetében dominánsan a bakteriális eredetű kórképek vezették az elhullások okait, 
de a parazitás okozta kórképek sem maradtak el ettől jelentősen. A vírusok- és gombák által 
előidézett betegségek, habár jelentőségük nagy, nem kerültek olyan gyakran diagnosztizálásra, 
mint a parazitózisok vagy éppen a baktériumok okozta megbetegedések.  
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CHAMELEON DISEASES 
The new update on chameleons, conducted by the SSC Chameleon Specialist Group (CSG), finds that over a third of the 
world’s chameleon species are threatened with extinction. Old World chameleons (Chamaeleonidae family) have been 
collected and studied for their unusual biology and features, which are unique among lizards and other vertebrates. They have 
advanced mechanisms for capturing prey with their tongue, but have a primitive mechanism for hearing. These interesting 
features make them very popular in herpetoculture. As a result, we have been faced with more and more chameleon diseases 
in previous years.  

A kaméleonok igen érdekes megjelenésű állatok. Emiatt lenyűgözik még azokat is, akik a 
hüllőtartásban nem jártasak, és miután megláttak egyet, mindenáron otthonukban tartani is 
akarják ezeket a lényeket. Ugyanakkor a kaméleonok tartása nehéz, kezdőknek nem ajánlott. 
Különösen igényes és stresszérzékeny állatokról van szó.  

Így aztán az állatorvosi praxisban gyakran találkozunk olyan – főleg sisakos – 
kaméleonokkal, amelyek leggyakrabban valamilyen tartási hibából következően betegedtek 
meg. 

Az IUCN vörös listáján szereplő kb. 200 élő kaméleonfaj egyharmada veszélyeztetett, 
így praktikus jobban ismernünk ezen állatoknak a betegségeit, hogy szükség esetén sikeresen 
gyógyíthassuk őket. 

A kaméleonok leggyakoribb betegségei (ezekről érintőlegesen lesz szó): 
 köszvény 
 tojás- és tüszőretenció 
 kalciumhiány 

Egyéb felmerülő problémák: 
 égési sérülések 
 nyelvgyulladás, egyéb problémák 
 bőrproblémák 
 kloáka-előesés 
 egysejtűek 
 férgek 
 keringési problémák 

Köszvény 

Előfordulás, kialakulás: Leggyakrabban az idősebb 2-3 éves kaméleonoknál találkozunk ezzel 
a betegséggel. A betegség kialakulásában nagy szerepet játszik az, hogy a sisakos kaméleonok 
igen párás mikroklímán élnek Jemenben. Fogságban ezt az igen párás, ám mégis jelentős 
légmozgással bíró klímát nehéz kialakítani. Ezért a nagy tüdővel és számtalan légzsákkal 
rendelkező kaméleonok fogságban igen sok vizet veszítenek szervezetükből. Mivel ezt 
itatgatással nehézkes pótolni, az állatot folyamatos enyhe szomjazásnak teszik ki fogságban. 
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bomlástermék.  
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Gyíkok tekintetében dominánsan a bakteriális eredetű kórképek vezették az elhullások okait, 
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itatgatással nehézkes pótolni, az állatot folyamatos enyhe szomjazásnak teszik ki fogságban. 

Mvaat'19_beliv.indd   27 17/03/19   21:13



26 

Klinikai kép: Régóta rosszul- vagy nem evő, kiszáradt (beesett szemű), rosszkedvű, 
erőtlen, általában földön ülő kaméleon.  

Diagnózis: Ezt a betegséget vérvétellel lehet jól diagnosztizálni. A vérből húgysav, 
kalcium és foszfor paramétereket szükséges hozzá kérni. Krónikus veseelégtelenség során a 
húgysavértékek 300 μmol/l fölöttiek, gyakran elérik a 900-2000-es értékeket is. Akut esetben 
hiperfoszfatémia alakul ki. 

Kezelés: Alacsonyabb 4-600 μmol/l-es húgysavszint esetén megkísérelhetjük valamilyen 
A-vitamin tartalmú szerrel, infúziós kezeléssel, allopurinol adagolásával támogatni a vese
működését ideig-óráig, de ezzel tartós javulást nem igazán érhetünk el.

Tojás- és tüszőretenció 

Előfordulás, kialakulás: Hat-nyolc hónapnál idősebb ivarérett nőstény kaméleonokban, jó 
tartási körülmények között beindul a tüszők fejlődése. Egyes esetekben a tüszők fejlődésükben 
megrekednek. Okát biztosan még nem tudjuk, de valószínűleg a hím kaméleonok által kiváltott 
ovuláció hiánya okozza. A tojásretenció esetén a tüszőkből kialakulnak a terméketlen tojások, 
de az állat megfelelő tojásrakóhely hiányában nem rakja le azokat. 

Klinikai kép: Étvágytalan, rosszkedvű, kitelt hasú kaméleon. Tapintással borsó méretű 
rugalmas tapintatú szőlőfürtszerű képlet a testüregben. Ezek az állatok gyakran nyugtalanok, 
próbálnak ásni a terrárium különböző részein. A tüsző- illetve tojásretenciós kaméleonok 
gyakran súlyos kalcium- és vitaminhiányban is szenvednek. 

Diagnózis: Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy a kaméleonban tényleg tüszők, vagy 
tojások vannak, mintegy alátámasztva a fizikális vizsgálatot röntgenfelvételt készíthetünk. A 
felvételen a tüszők kerek kis képletek, míg a tojások picinyke, tojás alakúak, gyakran itt-ott 
behorpadtak, ha hosszú ideje vannak az állatban. 

Kezelés: Amennyiben a kaméleon a tojásokat pár napon belül nem rakja le, az abszolút 
műtéti indikáció. 

Kalciumhiány 

Előfordulás, kialakulás: Leginkább fiatal, egy éves kor alatti, növekedésben lévő kaméleonok 
között gyakori ez a betegség. Kialakulásának lényege az, hogy a fogságban szaporított, 
állatkereskedésekben vásárolható eleségállatokban nincsen meg a megfelelő kalcium- és 
vitaminmennyiség. Pusztán ezekkel etetve a kaméleonokat hiánybetegségek alakulnak ki. Ezért 
szükséges valamilyen jó minőségű kalcium- és vitaminellátásról gondoskodni, ezek általában 
por formában kaphatók, és ebbe kell az eleségállatokat beleforgatni. 

Klinikai kép: Fiatal, nem evő, gyenge, földön ülő, rugalmas csontozattal rendelkező 
kaméleonok. Lábaikon gyakran ún. zöldgallytörések vannak. 

Diagnózis: Fizikális vizsgálat és a tulajdonos elmondása alapján (rossz minőségű por, 
vagy rossz porzási technika) 

Kezelés: D-vitamin tartalmú injekcióval kezelhetjük a vitamin hiányt. A kalciumhiányt 
súlyos esetben Calcimusc inj. itatásával enyhíthetjük. Ez nem lesz elegendő a kalciumhiány 
teljes rendezésére, de a súlyos állapotban lévő állatok vér kalciumszintjét normalizálja, ezáltal 
mozgásán segíthet. 
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ANIMAL WELFARE – A PILOT STUDY WITH THE KOMODO DRAGON 
The evaluation of animal welfare is one of the central tasks of today's veterinary work. This is especially true for zoo animals. 
However, there are no developed general schematics that we can apply to any animal immidiately. But why? Can we develop 
a general model for everyday use?  
This pilot study with Irwin, the Komodo dragon, encompassed data from nearly two months of examinations and has produced 
a number of results that can help us judge Irwin's quality of life and possible pain. 
However, our goal was not just to study Irwin! The lessons can be generalized, the common points can be applied to any 
animal and we will be able to make an own scale for quality of life or pain.  

Az állati jóllét megítélése napjaink állatorvosi munkájának egyik központi feladata. Különösen 
igaz ez fogságban tartott, állatkerti állatok esetében. Azonban nincsenek kidolgozott, általános 
sémák, melyeket hirtelen elővéve bármely állatra alkalmazni tudnánk. De miért? És felépíthető 
lenne-e egy olyan általános modell, mely kis átalakításokkal szinte bármely faj esetében 
használható lenne?  

Irwin, jelen esettanulmány főszereplője, a Budapesti állatkert lakója. Hátán, már 
érkezésétől, egy egyre növekvő képlet figyelhető meg, mely néha kisebesedik. De Irwin 
szemmel láthatóan jól van: napozik, mozog, kommunikál gondozóival, eszik, szépen növekszik 
– vagyis első ránézésre nincsenek fájdalmai, jó életminőségben éli napjait. Látszik rajta, hogy
„jól érzi magát!” De vajon nem csap be minket saját érzékelésünk? Lehet-e tudományosabban,
objektívebben megítélni Irwin állapotát, hogy teljes bizonyossággal mondhassuk, ne csak
„érezzük”: ő tényleg „jól van”…

Amikor az „Irwin projekt” elindult, kérdések tucatja merült fel bennünk: 
 Életminőség- vagy fájdalom skálát szeretnénk-e kialakítani, esetleg ötvözhető-e a 

kettő? 
 Éreznek-e fájdalmat a hüllők, és ha igen, hogyan? 
 Melyek a fájdalom kifejezésének jelei, és ha nem látjuk ezeket a jeleket, biztos-e, 

hogy az állatnak nincs fájdalma? 
 A fájdalom és a stressz hasonló jelzésekkel járhat, de vajon melyek ezek Irwin 

esetében? 
 Honnan tudhatjuk, hogy egy komodói varánusz jól érzi magát? Az evés, a 

növekedés, a súlygyarapodás, a jó szaporodási mutatók vajon mutatják-e a 
„jóllétet”? 
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ANIMAL WELFARE – A PILOT STUDY WITH THE KOMODO DRAGON 
The evaluation of animal welfare is one of the central tasks of today's veterinary work. This is especially true for zoo animals. 
However, there are no developed general schematics that we can apply to any animal immidiately. But why? Can we develop 
a general model for everyday use?  
This pilot study with Irwin, the Komodo dragon, encompassed data from nearly two months of examinations and has produced 
a number of results that can help us judge Irwin's quality of life and possible pain. 
However, our goal was not just to study Irwin! The lessons can be generalized, the common points can be applied to any 
animal and we will be able to make an own scale for quality of life or pain.  

Az állati jóllét megítélése napjaink állatorvosi munkájának egyik központi feladata. Különösen 
igaz ez fogságban tartott, állatkerti állatok esetében. Azonban nincsenek kidolgozott, általános 
sémák, melyeket hirtelen elővéve bármely állatra alkalmazni tudnánk. De miért? És felépíthető 
lenne-e egy olyan általános modell, mely kis átalakításokkal szinte bármely faj esetében 
használható lenne?  

Irwin, jelen esettanulmány főszereplője, a Budapesti állatkert lakója. Hátán, már 
érkezésétől, egy egyre növekvő képlet figyelhető meg, mely néha kisebesedik. De Irwin 
szemmel láthatóan jól van: napozik, mozog, kommunikál gondozóival, eszik, szépen növekszik 
– vagyis első ránézésre nincsenek fájdalmai, jó életminőségben éli napjait. Látszik rajta, hogy
„jól érzi magát!” De vajon nem csap be minket saját érzékelésünk? Lehet-e tudományosabban,
objektívebben megítélni Irwin állapotát, hogy teljes bizonyossággal mondhassuk, ne csak
„érezzük”: ő tényleg „jól van”…

Amikor az „Irwin projekt” elindult, kérdések tucatja merült fel bennünk: 
 Életminőség- vagy fájdalom skálát szeretnénk-e kialakítani, esetleg ötvözhető-e a 

kettő? 
 Éreznek-e fájdalmat a hüllők, és ha igen, hogyan? 
 Melyek a fájdalom kifejezésének jelei, és ha nem látjuk ezeket a jeleket, biztos-e, 

hogy az állatnak nincs fájdalma? 
 A fájdalom és a stressz hasonló jelzésekkel járhat, de vajon melyek ezek Irwin 

esetében? 
 Honnan tudhatjuk, hogy egy komodói varánusz jól érzi magát? Az evés, a 

növekedés, a súlygyarapodás, a jó szaporodási mutatók vajon mutatják-e a 
„jóllétet”? 
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 Ha viszonyítani szeretnénk, mihez viszonyítsunk, vadállatok viselkedéséhez, 
állatkerti hasonló állatok viselkedéséhez vagy magához a vizsgált állathoz - 
önmagához? 

 Milyen eszközökkel végezzük a megfigyelést? Mit tehetünk, ha nem tudjuk az 
állatot „bekamerázni”? Elegendő-e a megfigyelés, a jegyzőkönyvek elemzése, 
segít-e és mennyire pontos információt adhat egy távolból végzett hőmérséklet 
mérés?  

 Milyen adatok mérhetők pontosan, ezek miről adnak információt? 
 Számít-e, hogy ki, mikor, hogyan írja le Irwin viselkedését? 
 Hogyan találhatjuk meg azokat a jeleket, adatokat, melyeket összevetve, s később 

adott helyzetekben vizsgálva biztosan objektív képet adnak egy hüllő jóllétéről, 
az esetleges fájdalom meglétéről vagy annak változásáról? 

Ami már az első pillanattól nyilvánvaló volt: egy ilyen munka igazi csapatmunka! A csapatba 
nélkülözhetetlen a vezető, aki tudja, mit is keresünk, valaki, aki általában a „viselkedéssel” 
foglalkozik; szükségünk van azokra, akik az adott állatot gondozzák, és mindenkinél jobban 
ismerik viselkedését. A mi csapatunk szerencsére tovább bővült: állatorvossal, hüllőt tartó, 
gyakorlott állatorvostan-hallgatóval, trénerrel, aki általában vadállatokkal dolgozik… 

Minél több nézőpont, minél több gondolat és ötlet – annál nagyobb az esély a sikerre! 
Külön köszönet illeti a Nyíregyházi Állatkert munkatársait is, akik megkeresésünkre elmondták 
saját tapasztalataikat – saját komodói varánuszaikkal, ezzel értékes információkat adva hasonló, 
szintén fogságban tartott példányok viselkedéséről. 

2018 nyarán végül összeállt egy esetfelvételi lap, mely tartalmazott minden olyan 
megfigyelésre érdemes kérdést, melyet a csapat fontosnak látott:  

 adatok az állatról: hőmérséklete, a „púp” hőmérséklete, légzésszám, 
nyelvöltögetések száma, testtartása, a gondozó belépésére adott mozgásos válasz, 
esetleges hangadás, étvágy, evési viselkedés, ürítés stb. 

 adatok a kifutóról, megfigyelési körülményekről: napszak, hőmérséklet, víz 
hőmérséklete, az állat kifutóban elfoglalt helye, helyzete 

 adatok az éppen aktuálisan ott tartózkodó látogatók számáról 
 feljegyzések bármiről, ami szokatlan, legyen az akár környezeti tényező, akár a 

megszokottól eltérő viselkedés 
A felvett közel két hónap adatai számos eredményt hoztak, melyek segíthetik Irwin 

életminőségének, esetleges fájdalmának megítélését. Egyértelműen látszik, hogy számít a 
megfigyelés időpontja, a napszak befolyásolja a légzésszámot, hőmérsékletet, testtartást, 
mozgást. Hogy informatív a fej- és testtartás, a szemek- és a száj nyitott vagy csukott állapota. 
Meghatározható egy átlagérték a nyelvöltögetések és a légzésszám tekintetében, és 
kimondható, hogy ha ettől nagymértékű eltérés van, az a viselkedésben is látható változást okoz. 
Bár Irwin szemmel láthatóan többször reagál az őt néző látogatókra, mégis, ez a fizikailag 
mérhető paraméterekben nem okoz jelentős változást. A hangadás, mely elvileg a fájdalom 
kifejezésének egyik jelzése lehet, esetünkben nem köthető egyértelműen a mozgáshoz. Vagyis, 
ha a növedék, mely a gerinc mellett helyezkedik el, mozgásra fájdalmat okozna, feltehetően ez 
a viselkedésben hangadással vagy a mozgás változásával járna, melyre az adatok nem utalnak. 
Persze, ettől a kérdés még nyitott: ténylegesen nincs fájdalom, vagy van, csak nincs látható 
jelzése? Irwin aktivitása – nem meglepő módon – összefüggést mutat a napszakkal, a 
hőmérséklettel, de vajon, számít-e a belépő gondozó kiléte, megkülönböztetett módon 
közeledik-e az eltérő személyekhez? Az aktivitása, a mozgás, a figyelem milyensége utal-e, s 
ha igen, hogyan az általános állapotra, és az étvágy, az evési viselkedés mutatja-e az állat 
jóllétét? 
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A felvett adatok elemzése, az összefüggések tanulmányozása lehetővé teszi egy „null-
állapot” rögzítését, s ezzel megadja az alapot a változás követéséhez. Vagyis Irwin állapotát 
nem egy másik állathoz, hanem önmagához tudjuk majd viszonyítani. Felállíthatóvá válik egy 
életminőséget mérő skála, sőt, a fájdalomra utaló esetleges jelek összevetésével leírhatók 
lesznek azok a paraméterek, melyek segíthetnek a fájdalom megítélésében, egy esetleges 
fájdalom-kezelés sikerességének mérésében. Továbblépve, bővíthető a megfigyelés köre – 
beépíthető egy tréning, melyben a viselkedés megfigyelése, sőt a viselkedés változásának 
milyensége, mértéke további támpontokat adhat. Szűkíthető vagy bővíthető a napi megfigyelési 
táblázat, sőt hosszabb időt vizsgálva, leírható lesz nemcsak a napszakok, de akár az évszakok 
vagy más körülmények viselkedést módosító hatása is. 

A célunk azonban nem csak Irwin tanulmányozása volt! 
A tanulságok általánosíthatók, meghatározhatók azok a közös pontok, melyeket rögzítve 

bármely állatra kidolgozhatunk saját életminőség- vagy fájdalom skálát. Az előadás, egy 
komodói varánusz estén keresztül, megpróbálja bemutatni az egyedi és az általános 
megállapításokat, remélve, hogy munkánk inspiráló és hasznos lehet mások számára is. 
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SURGERY IN DIFFERENT SPECIES OF REPTILES 

Kik, Marja J. L. 
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Diagnostics, anaesthesia and surgery of different species of reptiles will be discussed through 
casuistics. E.g. treatment of cloaca prolapse, pre- and post-ovulatory follicle stasis, amputation 
of the tail of a snake and the leg of a lizard, removal of a cystic tumour of a snake, dystocia of 
a snake, followed by constipation of a giant tortoise will be addressed. 

Further deepening is accomplished by buying and studying the following books. 
 Reptile medicine and surgery. Mader. Third edition, 2019, Elsevier. ISBN 

9780323482530 
 Infectious diseases and pathology of reptiles. Elliott R Jacobson, 2007. CRC 

Press. ISBN 0-8493-2321-5 
 Biology, husbandry, and medicine of the green iguana. Elliott R Jacobson, 2003. 

Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, USA. ISBN 1-57524-065-3 
 Medicine and surgery of tortoises and turtles. Stuart MacArthur, Roger Wilkinson 

and Jean Meyer, 2004, Blackwell publishing Ltd. ISBN 1-4051-0889-4 
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The olm (Proteus anguinus) is an amphibian endemic to the subterranean waters of caves in the 
Dinaric karst, inhabiting areas from northern Italy and southern Slovenia to Southwestern 
Croatia and Bosnia and Herzegovina1. It is the only real cave-dwelling chordate found in 
Europe. Due to olm's troglomorphic and neotenous characteristics, this species is adapted to a 
life in complete darkness in its underground habitats. Proteus anguinus is the only species in 
the Proteus genus and the only European species of the Proteidae family. With an average 
lifespan of 68.5 years, olms are the longest living amphibian species2. The olm is extremely 
vulnerable to changes in its environment and is threatened by an increasing and uncontrolled 
spread of urban areas and manmade infrastructure, and the excessive pollution of water 
habitats3. Also, heavy rain or waters from melted snow may wash the olms out from their habitat 
at certain localities in Croatia, bringing them to the surface of the ground. The animals are not 
able to survive for a long period of time due to unnatural environmental conditions and 
secondary bacterial and fungal infections of skin injuries. Moreover, in the field they could 
come into contact with the vectors of infectious diseases. Owing to their elusive way of life in 
underground karst, the data on their real distribution, number of animals at different localities 
and potential health problems they could suffer from is very scarce.  

To get as much as possible information about the olms and in order to protect the animals 
and their habitats from various threats, the research project entitled „The olm (Proteus 
anguinus) in Croatia – conservation research project“ started in  2011, conducted by the 
Croatian Herpetological Society and Croatian Institute for Biodiversity, with the Hungarian 
Nature History Museum (Budapest), Zoological Society of London, Zagreb Zoo, and Faculty 
of Veterinary Medicine, University of Zagreb, as key partners. The project had two parts;  field 
research and conservation, and ex situ research and conservation. The aim of the field research 
was the confirmation of known localities and counting the individuals to get better picture about 
population structure and size, along with the search for new localities. In accessible caves this 
was done by trained speleodivers and biologists, while the olm presence in non-accessible cave 
systems was assessed by environmental DNA analysis of water samples. The aim of this part 
was also to raise public awareness about human impact on the olm’s habitats and cleaning of 
cave entrances.  

The aim of the ex situ conservation and research was to get information about the olm’s 
health status using various methods. The primary idea was to investigate the possibility of 
returning the flushed individuals back to their habitats by identifying microorganisms harbored 
by olms, to distinguish between normal, opportunistic and real pathogens. It was also intended 
to develop optimal treatment and preventive measures in case of confirmation of infectious 
diseases. Therefore, skin, cloacal, and oral cavity swabs of the flushed olms and those from 
their natural habitats were collected, along with the water from their localities. Flushed olms 
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Diagnostics, anaesthesia and surgery of different species of reptiles will be discussed through 
casuistics. E.g. treatment of cloaca prolapse, pre- and post-ovulatory follicle stasis, amputation 
of the tail of a snake and the leg of a lizard, removal of a cystic tumour of a snake, dystocia of 
a snake, followed by constipation of a giant tortoise will be addressed. 

Further deepening is accomplished by buying and studying the following books. 
 Reptile medicine and surgery. Mader. Third edition, 2019, Elsevier. ISBN 

9780323482530 
 Infectious diseases and pathology of reptiles. Elliott R Jacobson, 2007. CRC 

Press. ISBN 0-8493-2321-5 
 Biology, husbandry, and medicine of the green iguana. Elliott R Jacobson, 2003. 

Krieger Publishing Company, Malabar, Florida, USA. ISBN 1-57524-065-3 
 Medicine and surgery of tortoises and turtles. Stuart MacArthur, Roger Wilkinson 

and Jean Meyer, 2004, Blackwell publishing Ltd. ISBN 1-4051-0889-4 
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come into contact with the vectors of infectious diseases. Owing to their elusive way of life in 
underground karst, the data on their real distribution, number of animals at different localities 
and potential health problems they could suffer from is very scarce.  

To get as much as possible information about the olms and in order to protect the animals 
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Croatian Herpetological Society and Croatian Institute for Biodiversity, with the Hungarian 
Nature History Museum (Budapest), Zoological Society of London, Zagreb Zoo, and Faculty 
of Veterinary Medicine, University of Zagreb, as key partners. The project had two parts;  field 
research and conservation, and ex situ research and conservation. The aim of the field research 
was the confirmation of known localities and counting the individuals to get better picture about 
population structure and size, along with the search for new localities. In accessible caves this 
was done by trained speleodivers and biologists, while the olm presence in non-accessible cave 
systems was assessed by environmental DNA analysis of water samples. The aim of this part 
was also to raise public awareness about human impact on the olm’s habitats and cleaning of 
cave entrances.  

The aim of the ex situ conservation and research was to get information about the olm’s 
health status using various methods. The primary idea was to investigate the possibility of 
returning the flushed individuals back to their habitats by identifying microorganisms harbored 
by olms, to distinguish between normal, opportunistic and real pathogens. It was also intended 
to develop optimal treatment and preventive measures in case of confirmation of infectious 
diseases. Therefore, skin, cloacal, and oral cavity swabs of the flushed olms and those from 
their natural habitats were collected, along with the water from their localities. Flushed olms 
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are the animals being flushed from their natural habitats during the periods of excessive rain or 
melting snow. These animals die in the field due to unnatural conditions of excessive light, high 
temperatures and desiccation. To prevent the spread of potential diseases from the field to 
underground habitats, it is not advisable to release the animals back to their original habitats. 
On some localities this is also not possible due to construction of springs. Therefore, the project 
received permission for the collection of all flushed animals for scientific purposes and for their 
accommodation in the specially designed cold room meeting all their needs regarding the 
temperature, water circulation and conductivity, light, and food preferences, situated backstage 
in the Zagreb Zoo. To compare the microorganisms from flushed animals with those from their 
natural habitats, control animals were also included in the study. Standard microbiological 
procedures for detection of bacteria and fungi, and the qPCR for detection of Chlamydia sp., 
Batrachochytrium dendrobatidis, Batrachochytrium salamandrivorans and Ranavirus were 
performed. Bacteriology of samples was also performed by the next generation sequencing 
(NGS) at the Veterinary Research Institute Brno, Czech Republic. For intestinal parasite 
detection, native smears and fecal floatation from live animals and intestinal scrapings from 
dead individuals were used. For detection of Chloromyxum protei, kidneys of dead animals 
were investigated. Histopathology of all dead animals was performed to determine the cause of 
death. In cooperation with the colleagues from the Leibniz Institute for Zoo and Wildlife 
Research, ultrasound examination of animals for monitoring of general health and reproductive 
status of animals was performed. 

Standard microbiology procedures showed more bacterial isolates in flushed animals than 
in those from original localities. The most common isolates in flushed animals were 
Acinetobacter johnsonii, Aeromonas hydrophila, Bacillus sp., Butiauxiella agrestis and 
Janthinobacterium lividum. Bacillus sp. and Pseudomonas fluorescens were the most common 
isolates in animals from original sites. Fungi (Aspergillus spp., Penicillium sp., Fusarium 
roseum and Rhodotorula rubra) were isolated only from flushed animals, while all of the 
animals from original sites were free of fungi. A higher number of bacterial and fungal isolates 
in flushed animals could be due to their exposure to unnatural conditions on the field where 
they suffered from immunosuppression and were surrounded by soil microorganisms. All 
bacteria isolated from the water, with the exception of Microbacterium maritypicum, were also 
present in the animals, indicating close relation between animal microbiota and the 
environment. Next generation sequencing results revealed the presence of Methylotenera sp. 
and Metyloversatilis sp. in the skin and oral cavity of the animals. The role of these microbes 
in olm biology, along with other results obtained by NGS needs further analysis. Feces and 
intestinal scrapings were free of parasites, but the occlusion of kidney tubules by myxozoan 
plasmodia and degeneration of epithelial cell layers were present in three dead animals. All of 
the animals so far have been negative to Ranavirus, Chlamydia sp., Batrachochytrium 
dendrobatidis and Batrachochytrium salamandrivorans. Microbiology results acquired so far 
did not reveal the presence of real pathogens of infectious diseases in any animal, but various 
types of bacteria able to cause disease in immunocompromised animals were isolated from 
flushed individuals. Janthinobacterium lividum, a violacein producing organism, has already 
been described to poses antifungal properties, especially against chytrid fungi4,5. The use of 
ultrasound has been proven as a useful and non–invasive diagnostic tool for gender 
determination, heart rate assessment and monitoring of internal organ function6.  

From the beginning of the project until today, many various institutions and researchers 
have been interested in different research areas of olm biology and thus, a lot of information 
about this special amphibian has been collected in the past few years. Today, our knowledge is 
more extensive than at the start of the project and this will hopefully assist in the preservation 
of the olms, but the further research is still in progress.  
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Artificial lights in captivity are one of most developing branches in reptile keeping. Huge 
numbers of manufactures are present on the market with several lamp types. UVB lamps have 
been proven to be essential for keeping all reptile species. Besides calcium metabolism, they 
improve daily animal activities, social structures and breeding activities. Providing the right 
lamp in the correct way is relatively easy nowadays if we are aware of the needs of the species 
and habits. Low quality lamps or even high quality lamps presented in an inappropriate way 
can cause skin and eyes problems. Regular checking of UVB emission of every lamp is 
necessary and is easily and quickly done with different UV meters. Development of lamps , as 
well as sophisticated reflectors allow us to provide appropriate UVB intensity for various 
reptiles, also in big exhibitions from distances up to several meters. Different microhabitat 
preference in reptile species also show different skin thickness and tolerance toward UVB light. 
Therefore, efficiency of UVB adsorption among species is highly variable. The activity period 
of an animal during day is important and periods that are spent in shade where they are exposed 
to a much lower intensity of sun as no species spend all day basking in the sun. Measuring UVB 
intensity in natural conditions during animal’s active period gives us a good idea what should 
be provided in captivity. Providing artificial UVB in captivity should be done in a way that 
animals have different UVB intensity zones in the terrarium. In this case, animals are mostly 
exposed to medium UVB levels, but are also able to choose between higher intensity zones and 
zones without UVB at all. As most of UVB lamps also produce a lot of heat, they are quite 
often used as hot spots in the terrariums where animal can come for thermoregulation. It is 
important to keep in mind that UVB adsorption is highly correlated with appropriate 
temperature. Most UVB lamps are not a good light sources as they have low intensity visible 
light, so they are quite often combined with other lamps (metal-halide, LED) in order to provide 
enough visible light for people and growing plants.  
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There are four main groups of species of lizards which are most frequently presented for veterinary examination and treatment 
in veterinary clinics. They are generally accessible in pet shops or internet exotic stores. The most common species are 
chameleons, than agamas, geckos and lastly, iguanas. All of them have their species-specific problems. The majority of 
complaints are related to insufficient knowledge of the keeper about husbandry and breeding. Furthermore, trauma of skin and 
extremities are often seen, including tail and legs. In lizards, the authors can diagnose mainly MBD (metabolic bone disease) 
and POFS (preovulatory follicular stasis). The latter also involves surgical intervention. Viral infections are rare and parasites 
occur irregularly and are limited to wild imports. Surgical procedures are limited to wound management, gastrotomy and 
coeliotomy related to egg or follicular retention. Endoscopy is a preferred diagnostic tool with insufflation in case of gastrolits 
or foreign body removal from the GIT. 

Non-infectious diseases 

Metabolic Bone Disease (MBD or avitaminosis) is caused by insufficiency in the diet, lack of 
food supplementation with calcium and vitamins made specifically for reptiles, and lack of full 
spectrum fluorescent lighting in the enclosure. Indications and clinical signs include softening 
of the bone, loss of teeth, repetitive bone fractures, paralysis, convulsions, digestive problems, 
skin changes (such as loss of color, spots, cracks), shedding problems, eye problems (including 
clouding and swelling) and various other infections of the skin and internal organs. 

Vitamin excess (hypervitaminosis): Increased consumption of vitamins can also be fatal. 
Dosages that are consistently too high can sometimes lead to damage as serious as those caused 
by avitaminosis. Excessive Vitamin-D can cause the onset of calcification of the arteries and 
uncontrollable bone and cartilage growth can occur. Increased Vitamin-A can cause 
uncontrollable bleeding of the internal organs. It is important to check the label of your vitamins 
for proper dosage. 

Digestive problems: Improper diet can sometimes lead to diarrhea and similar digestive 
disturbances. Injuries to the tongue and upper jaw, where the taste and olfactory organ 
(Jacobson's organ) is located, make the animal incapable of finding its food. Any diet issues 
should be discussed when a change in diet is required. 

Gastritis and enteritis: Gastritis is an inflammation of the stomach lining and enteritis 
is an inflammation of the intestines. It can sometimes occur at the same time your animal has 
stomatitis. Affected lizards can have simple inflammation of the gastric and intestinal mucous 
membranes, to widespread abscesses and swellings or ulcerations. Typical symptoms include 
vomiting of half-digested food and soft (diarrhea-like), foul-smelling feces, combined with a 
yellowish white mucus. Sometimes there are also traces of fresh blood in the urates. A 
bacteriological exam should be performed. 

Egg binding: Causes can include poor housing conditions, stress, activity of cage mates 
and lack of suitable egg-laying sites. Unfortunately, egg-binding is often only diagnosed during 
necropsy. If a female animal exhibits swelling in the cloacal region or a cloacal prolapse, egg-
binding could be the cause. If this is the case, only surgery will save the animal. 
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clouding and swelling) and various other infections of the skin and internal organs. 
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Dosages that are consistently too high can sometimes lead to damage as serious as those caused 
by avitaminosis. Excessive Vitamin-D can cause the onset of calcification of the arteries and 
uncontrollable bone and cartilage growth can occur. Increased Vitamin-A can cause 
uncontrollable bleeding of the internal organs. It is important to check the label of your vitamins 
for proper dosage. 

Digestive problems: Improper diet can sometimes lead to diarrhea and similar digestive 
disturbances. Injuries to the tongue and upper jaw, where the taste and olfactory organ 
(Jacobson's organ) is located, make the animal incapable of finding its food. Any diet issues 
should be discussed when a change in diet is required. 

Gastritis and enteritis: Gastritis is an inflammation of the stomach lining and enteritis 
is an inflammation of the intestines. It can sometimes occur at the same time your animal has 
stomatitis. Affected lizards can have simple inflammation of the gastric and intestinal mucous 
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Egg binding: Causes can include poor housing conditions, stress, activity of cage mates 
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Shedding problems: Problems with shedding, or ecdysis can easily be avoided by 
offering proper care for the particular animal, and adequate bathing facilities. Even these cannot 
prevent an occasional problem with shedding. Retained skin can cause various integumentary 
diseases such as scale rot. If some shedding problems is noticed, you can help dislodge the old 
skin with warm baths and by using pure Aloe Vera gel on the affected areas. Never try to remove 
the remaining skin by force as this usually leads to inflammation.  

Tail breaks: Specifically geckos are autotomous; they have the ability to "lose" a portion 
of their tail if threatened. Tail breaks can also occur when owners aren't careful about how they 
handle their lizards. Not all lizards have the ability to regenerate the tail once a portion has been 
lost. If the break occurs in the bottom two-thirds of the tail, healing can begin quite rapidly and 
blood loss will be kept to a minimum. Watch the area of the wound and apply a thin layer of 
antibiotic ointment when needed and keep the wound clean. Any regeneration that occurs may 
or may not resemble the original part. Breaks that occur in the upper third of the tail (closest to 
the body) can potentially be dangerous. This type of break usually involves dramatic blood loss 
and will require cauterization and/or stitches. 

Infectious diseases 

Respiratory infections and colds are usually the direct result of improper care – drafts, cold 
bathing water, excessive temperature changes and excessive humidity. Symptoms include nasal 
discharge, weeping eyes, coughing, wheezing, and sneezing. Most reptilian colds require 
treatment with antibiotics. 

Mouth rot (stomatitis) is probably the worst bacterial infection in reptiles, and 
unfortunately is the cause of the loss of many animals. Bacteria of the groups Pseudomonas, 
Aeromonas, and Proteus accumulate on the oral mucous membrane and cause infection, 
swellings, and a caseous discharge. In most cases, mouth rot occurs after an initial injury to the 
snout and poor physical condition of the lizard. Early stages of mouth rot can be diagnosed if 
you notice that the mucous membranes along the teeth and along the lips is a bright red or 
inflamed. 

Fungal infections spread quickly and cause skin damage in reptiles that are generally 
kept in overly moist and warm enclosures. Infections usually start along the abdomen and 
produce raised, brown-spotted scales. Further spreading causes open, weeping wounds on the 
skin. The fungus responsible for the infection must be diagnosed by culture and then appropriate 
medication needs to be prescribed. Any lizard infected should be placed under quarantine and 
kept there until the infection has resolved. Before placing the animal back into its normal 
enclosure, the entire enclosure needs to be disinfected (including all decorations and contents) 
and treated with antifungals. 

Parasitic diseases 

Worms can include flukes, tapeworms, and spiny-headed worms. Many of these go through 
several stages of development while inside your animal and infected areas change when the 
stages change. To treat worms properly, a fecal exam must be performed. Fecal exams should 
be performed regularly on all your animals. 

Mites are small spider-like animals with four pairs of legs and biting or sucking mouth 
parts. Reptiles in general are typically infested with "blood mites" (Ophionyssus) that settle in 
the armpits, joint areas, base of the tail, around the eyes, in the vent area and underneath the 
scales. They are reddish-brown in color and if left untreated can cause skin damage and also 
transmit other bacteria. They live under moist and warm conditions and reproduce rapidly. If 
you notice your reptile rubbing or scratching along rocks and branches and spending an 
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unusually long time in their water container, these could be signs of a mite infestation. Examine 
your animal closely and look for mites. There are several products on the market made 
specifically for eradicating mites on treating your particular animal and its environment. 

Ticks are most often found on wild-caught animals or animals housed outside. They are 
removed easily by first dabbing their body with rubbing alcohol, waiting a few minutes, and 
then gently, but steadily pulling them free with tweezers. Do not pull them off; you want them 
to come off with their mouthparts intact. Dab a small amount of alcohol on the puncture mark 
left after removal. 

Selected viral infections 

Iridoviruses are non-enveloped DNA viruses that can affect amphibians, reptiles, insects and 
fish. This type of virus can cause necrosis of tissues in the kidney, liver, and spleen. It can also 
cause anemia if the virus attacks the pet’s red blood cells. 

Herpesvirus is a large, enveloped DNA virus that has been shown to affect many reptile 
species, including lizards, snakes, and alligators. The most common signs of this virus include 
weakness, loss of appetite, regurgitation, nasal discharge, oral plaques, and swollen eyelids. If 
the virus isn’t treated, it can result in pneumonia and neurological problems. 

Poxvirus is an enveloped DNA virus that has been linked to lizards, tortoises, and 
crocodiles. The signs of this virus will include skin lesions scattered all over the body, although 
they are most commonly found on the head. 

Adenovirus is a medium-sized, non-enveloped DNA virus that is most commonly found 
in bearded dragons and king snakes. This virus causes lesions on the liver and the intestines and 
if left untreated, it can lead to neurological diseases. The most common signs include weight 
loss, loss of appetite and elevated liver enzymes. When a reptile is diagnosed with adenovirus, 
the prognosis is usually poor. 

Ranavirus is similar to iridovirus, but it is most commonly found in box turtles, flat-tail 
geckos, and green tree pythons. This virus causes lesions in the mouth, on the tongue and in the 
liver. It can also cause ulceration of the nasal mucosa and liver necrosis, especially in pythons. 

Reovirus is a non-enveloped RNA virus found in several species of lizard, snake and 
tortoise. This disease causes lesions similar to those seen in herpesviral, iridoviral, and 
picornaviral diseases so it can be difficult for a veterinarian to diagnose. 

Flavivirus is a single-stranded RNA virus and it usually transmitted to reptiles and 
amphibians through the consumption of infected insects. West Nile virus is one of the most 
common flaviviruses to affect reptiles and it can cause encephalitis, stomatitis, liver disease and 
death. 

The above diseases and other viruses that can affect reptiles are often triggered by poor 
hygiene. If a reptile pet starts showing signs of disease, it should be treated immediately, 
because rapid intervention can play a lifesaving role and preventative measures can be taken 
for the rest of breeding stock. 
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ONE DAY? TWO DAYS? ANTIBIOTIC TREATMENT IN REPTILES 
Pharmacokinetic investigations performed in reptile species are very scarce in literature, thus antibiotic treatment is frequently 
extrapolated from other species, leading to possible toxicity. As reptiles are poikilothermic, metabolism and elimination of drugs 
largely depends on the ambient temperature. Elevating the ambient temperature during AB treatment is beneficial from several 
aspects. It increases the function of the immune system and distribution and elimination of drugs, decreasing the possibility of 
poisoning. Hydration is also an important issue, especially in the case of nephrotoxic drugs. Antibiotics that are concentration 
dependent bactericidals, largely depend on the dose administered regarding bacterial killing speed. Increasing the dose of 
fluoroquinolones thus increase activity. On the other hand, time dependent bactericidals and bacteriostatics need a longer 
duration of treatment and steady plasma levels with relatively lower doses.  

A gyógyszerek szervezetben való mozgását leíró farmakokinetikai vizsgálatok igen 
szegényesek hüllőfajok tekintetében. Igen kevés vizsgálat áll rendelkezésre, ezért a 
gyógyszeralkalmazások gyakran empirikusan, tudományos megalapozottságot nélkülözve 
történnek ezekben az állatfajokban. Poikilotherm állatok révén, testhőmérsékletük nagy 
változatosságot mutat. Ennek következtében metabolizmusuk is változó, hiszen az enzimek 
hőmérsékletoptimuma általában szűk hőmérsékleti határok között mozog. Így ezek az enzimek 
ritkán képesek optimális hatékonysággal működni. 

Jogos tehát a kérdés, hogy hány napig hat egy adott antibiotikum egy adott fertőzés ellen 
egy változó testhőmérsékletű állatban, de a válasz sajnos nem egyszerű, hiszen ezt számos 
tényező befolyásolja. A környezeti hőmérséklet (és így természetesen az állat hőmérséklete) 
alapvető tényező. A hőmérséklet csökkenésével az elimináció hatékonysága csökken, a 
gyógyszerek kumulációs hajlama nő. A hőmérséklet növelésével ugyanakkor az 
immunrendszer aktivitása is nő, ezért a gyógyszerek hatékonysága is növekedik. Ezért 
általánosságban elmondható, hogy a hőmérséklet növelése az antibiotikumok hatékonyságát 
növeli. Fontos továbbá a szervezet hidráltsági állapota, ezért vérvizsgálat elvégzése feltétlenül 
javasolt. A dehidráció jelentősen növeli a kumulációs hajlamot, és számos szernél a 
nephrotoxicitást. A renális portális rendszer jelenléte gyorsítja a vesén ürülő antibiotikum 
eliminációját, de növeli a nephrotoxicitás veszélyét is. Emiatt a hátsó lábba, illetve farokba nem 
javasolt vesekárosító szert adni. 

Az antibiotikum általános tulajdonságai szintén befolyásolják az antibiotikumok 
hatástartamát. Az ún. koncentrációfüggő baktericidek (fluorokinolonok, aminoglikozidok, 
metronidazol) dózisának növelésekor a baktériumölő sebesség növekszik. Ezért érdemes ezeket 
a szereket ritkábban, de nagyobb dózisban alkalmazni. Toxikus szereknél természetesen a dózis 
növelése nem mindig megoldható. 

Az időfüggő baktericidek (penicillinek, cefalosporinok, potenciált szulfonamidok) 
esetében az a lényeges, hogy az antibiotikum megfelelő koncentrációban legyen jelen, de a 
dózis növelése nem növeli jelentősen az ölési sebességet. 

A bakteriosztatikus szerek (tetraciklinek, linkózamidok, makrolidok, fenikolok) csak 
gátolják a kórokozók szaporodását, hatásuk kifejtéséhez intakt immunrendszer és viszonylag 
hosszú idő szükséges, ezért alkalmazásuk súlyos esetekben nem javasolt. 
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Meg kell említeni továbbá a hatóanyagok megoszlási képességét is. A jól megoszló 
szerek (pl. azitromicin, doxiciklin) esetében lassabb ürülés várható, hiszen ezek „elbújnak” a 
szövetekben, ezért lassabban eliminálódnak. Az azitromicin hatástartama pl. 2-7 nap is lehet, 
de ez csak a légutakra igaz. A doxiciklin szintén hosszú, általában 2-3 napos hatástartammal 
bír. Ugyanakkor a gyorsan ürülő béta-laktámok, pl. a penicillinek eliminációja kevésbé lassú 
hüllők esetében. 
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VENOMOUS FISH SPECIES 
Venomous fish spines may be located in a variety of anatomical sites on different animals. Stonefish possess the most evolved 
venom apparatus of all venomous fish, and it is purely a defensive mechanism. The glands themselves are full of granular 
proteinaceous venom and completely surrounded by a tough connective tissue layer. A foot or hand pressing down on the fish 
produces immediate erection of the spines. Venom regeneration takes 3 weeks. Venom of 50-88 mg per fish is recorded. A 
stonefish sting is a painful experience. Various systemic effects such as diaphoresis, nausea, hypotension, syncope, blue 
discoloration of the tissues around the visible puncture site can be seen. It is followed by rapid central cyanosis, pulmonary 
oedema, and death, well within the hour. The only effective therapy is the antivenom. 

A hazai akváriumokban is láthatóak látványos színű, vagy tökéletes mimikrivel rendelkező 
halak, mely méregmirigyeket és tüskéket tartalmaznak, melyek közül nem egy képes átütni a 
búvár ruháját is. 

A közeli Adriai-tengerben él a viperahal (Trachinus draco), amely akár 50 cm-re is 
megnőhet. Az elpusztult hal is akár 24-36 óráig is veszélyes lehet, hiszen az autolízis során 
ennyi idő kell, hogy a méreganyag lebomoljon. Vagyis ne piszkáljuk, fogjuk meg a döglött 
partra vetett halat, mert veszélyes lehet. Mérgének fő alkotója a dracotoxin, mely hőlabilis, 
membrán depolarizációs tulajdonsággal bír. A toxin hőlabilitását kihasználva az elsősegély igen 
fontos része, hogy a sérült végtagot 15-20 percre mártsuk 42-45°C vízbe, mely még nem okoz 
sérülést, de fájdalomcsillapító hatással bír. Igen fontos a sebbe beletört tüske eltávolítása, 
sebellátás, gyulladásos tünetek esetén antibiotikum adása. A tünetek leggyakrabban helyiek, 
fájdalom, duzzanat a jellemző. Igen ritka a kardiotoxicitás (tahikardia, hipertenzió). Súlyos 
sérülés esetén antidótum rendelkezésre áll. 

További veszélyes fajok és jellemzőik: 
Pterois (oroszlánhal, pulykahal, zebrahal) 

 Hosszú tüskék, kis méregmirigyek 
 Csendes-óceánban fordul elő 
 Lokális fájdalom, duzzanat a leggyakoribb tünetek. Szisztémás tünetek igen ritkák 

(hányinger, hányás, légzészavar). Terápiája tüneti. 
Scorpaena (skorpióhal) 

 Hosszú erős tüskék, közepes méretű méregmirigyek 
 Karib-tenger, Atlanti- és Csendes-óceán 
 Tünetei a lokális fájdalom, ödéma. Szisztémás tüneteket nem okoz. 

Synanceja (kőhal) 
 Rövid tüskék, igen nagy méregmirigy 
 Indo-Pacifikus régió 
 Mérgének legfontosabb összetevője a stonustoxin. (hat méregmirigy tartalma már 

halált okozhat). A stonustoxin hőlabil. A lokális tünetek mellett (fájdalom, 
duzzanat), gyakoriak a szívritmuszavarok, esetenként tüdőödéma. A meleg vizes 
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elsősegélynyújtás mellett a veszélyeztetett területeken (elsősorban Ausztráliában) 
elérhető a specifikus ellenanyag. 

Néhány állattal történő direkt kontaktus is veszélyes lehet. Ezen fajoknak bőrmirigyei 
termelnek olyan anyagokat, melyek a szervezetbe jutva okoznak mérgezést. Lássunk egy 
példát: a dobozhal (Lactophrys triqueter) bőrmirigyei pahutoxint tartalmaznak, melynek 
elsődleges feladata az élősködőktől való védelem, de ha megfogjuk ezt az amúgy békés halat 
bőrünkön égő érzés jelentkezik, melyet akár szisztémás allergiás tünetek is követhetnek. 
Ellátása tüneti. 

Mvaat'19_beliv.indd   42 17/03/19   21:13



40 

MÉRGEZŐ HALAK 

Zacher Gábor 
Interambulance Zrt. 

drzacherg@t-online.hu 

VENOMOUS FISH SPECIES 
Venomous fish spines may be located in a variety of anatomical sites on different animals. Stonefish possess the most evolved 
venom apparatus of all venomous fish, and it is purely a defensive mechanism. The glands themselves are full of granular 
proteinaceous venom and completely surrounded by a tough connective tissue layer. A foot or hand pressing down on the fish 
produces immediate erection of the spines. Venom regeneration takes 3 weeks. Venom of 50-88 mg per fish is recorded. A 
stonefish sting is a painful experience. Various systemic effects such as diaphoresis, nausea, hypotension, syncope, blue 
discoloration of the tissues around the visible puncture site can be seen. It is followed by rapid central cyanosis, pulmonary 
oedema, and death, well within the hour. The only effective therapy is the antivenom. 

A hazai akváriumokban is láthatóak látványos színű, vagy tökéletes mimikrivel rendelkező 
halak, mely méregmirigyeket és tüskéket tartalmaznak, melyek közül nem egy képes átütni a 
búvár ruháját is. 

A közeli Adriai-tengerben él a viperahal (Trachinus draco), amely akár 50 cm-re is 
megnőhet. Az elpusztult hal is akár 24-36 óráig is veszélyes lehet, hiszen az autolízis során 
ennyi idő kell, hogy a méreganyag lebomoljon. Vagyis ne piszkáljuk, fogjuk meg a döglött 
partra vetett halat, mert veszélyes lehet. Mérgének fő alkotója a dracotoxin, mely hőlabilis, 
membrán depolarizációs tulajdonsággal bír. A toxin hőlabilitását kihasználva az elsősegély igen 
fontos része, hogy a sérült végtagot 15-20 percre mártsuk 42-45°C vízbe, mely még nem okoz 
sérülést, de fájdalomcsillapító hatással bír. Igen fontos a sebbe beletört tüske eltávolítása, 
sebellátás, gyulladásos tünetek esetén antibiotikum adása. A tünetek leggyakrabban helyiek, 
fájdalom, duzzanat a jellemző. Igen ritka a kardiotoxicitás (tahikardia, hipertenzió). Súlyos 
sérülés esetén antidótum rendelkezésre áll. 

További veszélyes fajok és jellemzőik: 
Pterois (oroszlánhal, pulykahal, zebrahal) 

 Hosszú tüskék, kis méregmirigyek 
 Csendes-óceánban fordul elő 
 Lokális fájdalom, duzzanat a leggyakoribb tünetek. Szisztémás tünetek igen ritkák 

(hányinger, hányás, légzészavar). Terápiája tüneti. 
Scorpaena (skorpióhal) 

 Hosszú erős tüskék, közepes méretű méregmirigyek 
 Karib-tenger, Atlanti- és Csendes-óceán 
 Tünetei a lokális fájdalom, ödéma. Szisztémás tüneteket nem okoz. 

Synanceja (kőhal) 
 Rövid tüskék, igen nagy méregmirigy 
 Indo-Pacifikus régió 
 Mérgének legfontosabb összetevője a stonustoxin. (hat méregmirigy tartalma már 

halált okozhat). A stonustoxin hőlabil. A lokális tünetek mellett (fájdalom, 
duzzanat), gyakoriak a szívritmuszavarok, esetenként tüdőödéma. A meleg vizes 
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elsősegélynyújtás mellett a veszélyeztetett területeken (elsősorban Ausztráliában) 
elérhető a specifikus ellenanyag. 

Néhány állattal történő direkt kontaktus is veszélyes lehet. Ezen fajoknak bőrmirigyei 
termelnek olyan anyagokat, melyek a szervezetbe jutva okoznak mérgezést. Lássunk egy 
példát: a dobozhal (Lactophrys triqueter) bőrmirigyei pahutoxint tartalmaznak, melynek 
elsődleges feladata az élősködőktől való védelem, de ha megfogjuk ezt az amúgy békés halat 
bőrünkön égő érzés jelentkezik, melyet akár szisztémás allergiás tünetek is követhetnek. 
Ellátása tüneti. 
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EXAMINATION AND DISEASES OF CROCODILIANS 
Crocodilians (Crocodylidae), though not as common in the pet industry as other reptiles, are an important part of zoological 
collections, commercial farms for leather and meat, and conservation projects. The majority of crocodilians belongs to the 
larger reptile species, whose examination might be a challenge for the veterinarian. Although handling large sized and the 
aggressive natured animals require precautions and prior planning, during the examination the same principles apply, that are 
well established with other reptile species. The presentation details the methods and possibilities of the examination and the 
most common diseases of crocodilians. 

Krokodilfélék állatorvosi ellátására elsősorban állatkertekben, tenyésztelepeken, 
természetvédelmi programok során kerül sor; állatorvosi rendelőbe csak elvétve kerülnek házi 
kedvencként tartott példányok. Habár népszerű lakói az előbb említett intézményeknek, 
állatorvosi ellátás tekintetében a viszonylag ritkábban kezelt fajok közé tartoznak.  

A kis testű krokodilfajok, illetve fiatal egyedek vizsgálata és kezelése általában nem okoz 
különösebb nehézséget, de a nagy testű egyedeken történő beavatkozások alapos előkészületet 
igényelnek mind az állatorvos, mind a beavatkozásban résztvevő személyek részéről. A nagy 
testméret és sokszor aggresszív természetükből eredően a kezelésük nem mindig egyszerű, így 
a betegségek megelőzése krokodilfélék esetében is kiemelt fontosságú. Hasonlóan a többi 
fogságban tartott hüllőhöz, a betegségek túlnyomó többsége tartástechnológiai hiányosság 
eredménye, és ebből adódóan a betegségmegelőzés legfontosabb eleme az adott faj 
biológiájának az alapos ismerete, valamint az ennek megfelelően kialakított tartóhely. Egy 
szakszerűen kialakított kifutó a későbbi esetleges beavatkozások, kezelések sikerességében is 
kiemelt szerepet játszik.  

Krokodilfélék vizsgálata során az első és gyakorlatilag legfontosabb elem a megfelelő 
kórelőzmény felvétele, valamint a tartástechnológiai körülmények vizsgálata. A kifutó / 
medence kialakítása, vízcsere gyakorisága, az együtt tartott egyedek faja és létszáma, 
hasznosítási célja, mind elengedhetetlen része a vizsgálatnak. Mindezek ismeretében érdemes 
csak a további vizsgálatokra rátérni. Nagy létszámú telepek esetén a diagnosztikai boncolás a 
leggyakrabban alkalmazott és legtöbb eredményt biztosító módszer. Egyedi kezelésekre 
elsősorban állatkertekben, természetvédelmi programok ellátása során kerül sor. Az állat 
megfelelő rögzítését követően a jól ismert vizsgálati módszerek krokodifélék esetében is 
sikeresen használhatók. Gyakorlati szempontból a fizikális vizsgálat mellett a következő 
kiegészítő vizsgálatok rendszeresek: vérvizsgálat (biokémia, hematológia), röntgen- és 
ultrahangvizsgálat, mikrobiológiai vizsgálatok. Az előadás során a tartástechnológia 
módszerei, ezek részletei, valamint a kapcsolódó gyakoribb betegségek kerülnek ismertetésre. 
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COMMON DISEASES OF SOME CHELONIAN SPECIES 
Chelonian species differ from each other like bird species, for this reason their diseases can be diverse. Individual species 
have their own characteristic disorders. 
In this presentation I will show the typical problems of the most common species seen inpet shops and kept by private owners. 

A terráriumi állattartás fejlődésével és a határok megnyílásával egyre több hüllőfaj jut el a hazai 
terraristákhoz. Így van ez a teknősökkel is. A vörösfülű ékszerteknősök behozatali tilalma 
jelentős piaci vákuumot hozott létre, ezért sok, egyébként nehezen tartható, kényes faj kerül 
teljesen amatőr tartókhoz. 

Az egyes teknősfajok éppúgy különböznek egymástól, mint például a madárfajok, nem 
meglepő, hogy a betegségeik is nagyon sokfélék. Bár csaknem minden fajban minden probléma 
előfordulhat, az egyes fajoknak mégis megvannak a maguk jellegzetes betegségei. Az előadás 
adta szűk keretek között igyekszem bemutatni a kereskedelemben és az állattartóknál 
előforduló teknősfajok legjellemzőbb problémáit. 

Rövid felsorolás, mintegy kedvcsinálónak: Az európai szárazföldi teknősfajok közül a 
mór teknősök (Testudo graeca) hajlamosak Mycoplasma okozta légúti betegségekre, míg a 
görögteknősök (Testudo hermanni) tünetmentes hordozók. A sarkantyús teknős (Geochelone 
sulcata) felnőtt korban rendkívül ellenálló, de újszülött korban rendkívül érzékeny a szállítási 
stressz vagy a nem megfelelő tartási körülmények miatt létrejövő septicaemiára. A 
lágyhéjúteknős-félék (Trionychidae) stresszhelyzetekre sokszor nehezen kezelhető 
automutilációval reagálnak, és viszonylag gyakori az ileus is. Ezeleket a kórképeket más 
tenknősökben szinte alig látjuk. Az iszapteknősök (Kinosternidae) közt az elhízás mellett a 
cornea degeneratív elváltozásai gyakoriak. A dobozteknősök (Terrapene spp.) esetében 
rendkívül gyakori a középfül gennyes gyulladása és a conjunctivitis. És a sort hosszan 
folytathatnánk. 

Az előadás végén bemutatom a legkönnyebben tartható, ellenálló fajokat (ezek sokszor 
nem a gyakori vagy könnyen beszerezhető fajok), illetve a még a leggyakorlottabb terraristákat 
is próbára tévő, amatőr tartóknak semmiképpen sem ajánlott fajokat. 
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előfordulhat, az egyes fajoknak mégis megvannak a maguk jellegzetes betegségei. Az előadás 
adta szűk keretek között igyekszem bemutatni a kereskedelemben és az állattartóknál 
előforduló teknősfajok legjellemzőbb problémáit. 

Rövid felsorolás, mintegy kedvcsinálónak: Az európai szárazföldi teknősfajok közül a 
mór teknősök (Testudo graeca) hajlamosak Mycoplasma okozta légúti betegségekre, míg a 
görögteknősök (Testudo hermanni) tünetmentes hordozók. A sarkantyús teknős (Geochelone 
sulcata) felnőtt korban rendkívül ellenálló, de újszülött korban rendkívül érzékeny a szállítási 
stressz vagy a nem megfelelő tartási körülmények miatt létrejövő septicaemiára. A 
lágyhéjúteknős-félék (Trionychidae) stresszhelyzetekre sokszor nehezen kezelhető 
automutilációval reagálnak, és viszonylag gyakori az ileus is. Ezeleket a kórképeket más 
tenknősökben szinte alig látjuk. Az iszapteknősök (Kinosternidae) közt az elhízás mellett a 
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THE CHELONIAN ECG EXAMINATION 
The authors tested various methods of ECG measurements on turtles and tortoises with the aim of finding non-invasive 
methods. Mobile, Bluetooth ECG monitoring equipment (InnoBase pico, Innomed Ltd., Hungary) was used to record ECG 
samples in seven leads (I, II, III, V, ARV, AVL, AVF) in turtles and tortoises of various species and sizes using adhesive and 
clamp electrodes. The animals should be examined at their preferred optimal temperature zone (POTZ) when possible. The 
authors previously tested various non-invasive methods of fixation and found dorsal recumbency to be the most useful. 
Measurements conducted on the plastron and skin folds both yielded results when adhesive and clamp electrodes are used. 
Recordings are more likely in aquatic species or where a hinge is present.  

A szerzők több EKG mérési módszert teszteltek teknősökön a múltban, hogy nem invazív EKG 
vizsgálati módszereket dolgozzanak ki. Krokodilcsipeszt és öntapadó elektródákat próbáltak ki 
különböző fajokon és a méréseket egy mobil Bluetooth EKG segítségével hajtották végre 
(InnoBase pico, Innomed, Magyarország) 7 elvezetésen (I, II, III, V, ARV, AVL, AVF).  

A méréseket az állat optimális hőmérsékelt tartományában (POTZ) javasolt elvégezni. A 
különböző rögzítési módok közül a hátfekvéses rögzítés vált be a leginkább, mert ebben a 
helyzetben az állatok nyugton maradtak egy rövid ideig, ami alatt a vizsgálatokat el lehetett 
végezni. Az EKG amplitúdója indirekt korrelációt mutat a plastron vastagságával, a zsanér 
jelenlétével és az élőhely jellegével, mivel vízi fajokban eredményesebb a mérés. A kisebb, 
250-2000 grammos teknősöknél a plastronra helyezett öntapadó elektródák, míg nagyobb
teknős fajoknál a bőrre helyezett elektróda, illetve csipesz működik jobban.
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UNDERWATER DIAGNOSE, FROM THE BEGINNING UNTIL THE SOLUTION 
More and more public aquariums open their doors to visitors. The exhibits include a huge number of exotic invertebrates and 
fish which aren’t just beautiful, but also very expensive. In the past, when a fish suffered from an illness, the aquarium replaced 
it with a new one. Nowadays, the aspects are changing and aquariums have aquatic veterinarians responsible for managing 
the health of the animals in the institution. Monitoring systems try to provide safe and continuous surveillance, but the personal 
element is essential. After the observation of a problem, the first step is to check the water quality. In most cases, inadequate 
husbandry conditions are the cause of illness. The water conditions and parameters are one of the most important aspects. 
Suboptimal temperature, too low oxygen saturation or toxic elements in the water are just some of the risk factors threatening 
the health of aquatic animals. As well as viral, bacterial and parasitic diseases, tumors are considered significant problems in 
these animals. In order to make a precise diagnose not only physical examination, but also blood collection, diagnostic imaging 
(ultrasound, x-ray) and diagnostic necropsy are available. 

Napjainkban hatalmas népszerűségnek örvendenek a vizeink változatos élővilágát felvonultató 
akváriumok, óceanáriumok. Szerencsére már nem a régi idők akváriumairól beszélünk, amikor 
egy beteg hal esetén kezelés helyett inkább újat vettek. Mára a szemlélet sokat változott, a halak 
és gerinctelenek megismerésével és védelmével párhuzamosan rohamosan fejlődött a 
létesítmények fenntarthatósága is. Ezen célok elérését segítik azok az állatorvosok, akik vízi 
állatokra specializálódtak. Érzékeny ökoszisztéma lévén a vízi állatok és a rendszerek is sokszor 
gyorsabb reagálást igényelnek, mint szárazföldi állatok esetében. Figyelembe kell venni a 
közeget, amelyben az állat él, hiszen annak változása komoly hatással lehet az élőlényekre. Az 
előforduló problémák esetén érdemes ellenőrizni a vízparamétereket. Alapvető fizikai és kémiai 
paraméterek közé tartoznak az optimális oxigén szint, hőmérséklet, mely faji szinten változhat, 
pH, sűrűség, nitrit, nitrát, kénhidrogén, foszfát. A következő diagnosztikai lépés az állatok 
megfigyelése, fizikális vizsgálata. Testüket az aljzatnak dörgölve vakarózhatnak, ami 
ektoparazitás bántalomra utalhat, vagy nem tudnak lesüllyedni a medence aljára egy 
bélgyulladás miatt. Egyedi kezelések esetén fizikális vizsgálathoz, amennyiben nincs 
tréningezve az állat bódítást, vagy teljes altatást kell alkalmazni (szegfűszeg olaj, MS-222, 
fenoxyethanol). Pozitív megerősítésen alapuló tréning segítségével az állatok testürege 
áttapintható (1. ábra), vért lehet venni tőlük, ultrahang- vagy röntgenvizsgálatot (2. ábra) lehet 
végezni rajtuk. Ugyanúgy, mint más állatoknál, itt is beszélhetünk vírusos megbetegedésekről 
(KHV, IHN, VHS, VEN stb.), bakteriális problémákról (Aeromonas sp., Vibrio sp., 
Erysipelothrix sp. stb.) melyek komoly odafigyelést, és egyedi vagy medence szintű 
állománykezelést igényelnek. Az állatok jó körülmények között tartva sokáig, akár több 10 évig 
is élhetnek és ez a növekvő élettartam lehetőséget ad daganatok kialakulására is. Számos 
esetben írtak le papillómákat, sarcomákat, adenocarcinomákat. Időben felismerve a problémát 
a tumorok eltávolíthatóak. Nem szabad megfeledkezni a halak parazitáiról sem. Külső paraziták 
a kopoltyún vagy esetleg bőrfelületen, úszókon élősködve irritálják az állatot, gyengítik 
immunrendszerét és bemeneti kapukat nyithatnak másodlagos fertőzéseknek (bakteriális, 
gombás). Belső parazitákkal főleg vadon fogott és akváriumokba szállított állatoknál 
találkozhatunk, ugyanis a legtöbb intestinalis élősködő (Lacistorhynchus sp., Calliobothrium 
sp. stb.) csak köztigazda révén fertőzheti a cápák és ráják alosztályába tartozó egyedeket és 
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THE CHELONIAN ECG EXAMINATION 
The authors tested various methods of ECG measurements on turtles and tortoises with the aim of finding non-invasive 
methods. Mobile, Bluetooth ECG monitoring equipment (InnoBase pico, Innomed Ltd., Hungary) was used to record ECG 
samples in seven leads (I, II, III, V, ARV, AVL, AVF) in turtles and tortoises of various species and sizes using adhesive and 
clamp electrodes. The animals should be examined at their preferred optimal temperature zone (POTZ) when possible. The 
authors previously tested various non-invasive methods of fixation and found dorsal recumbency to be the most useful. 
Measurements conducted on the plastron and skin folds both yielded results when adhesive and clamp electrodes are used. 
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A szerzők több EKG mérési módszert teszteltek teknősökön a múltban, hogy nem invazív EKG 
vizsgálati módszereket dolgozzanak ki. Krokodilcsipeszt és öntapadó elektródákat próbáltak ki 
különböző fajokon és a méréseket egy mobil Bluetooth EKG segítségével hajtották végre 
(InnoBase pico, Innomed, Magyarország) 7 elvezetésen (I, II, III, V, ARV, AVL, AVF).  

A méréseket az állat optimális hőmérsékelt tartományában (POTZ) javasolt elvégezni. A 
különböző rögzítési módok közül a hátfekvéses rögzítés vált be a leginkább, mert ebben a 
helyzetben az állatok nyugton maradtak egy rövid ideig, ami alatt a vizsgálatokat el lehetett 
végezni. Az EKG amplitúdója indirekt korrelációt mutat a plastron vastagságával, a zsanér 
jelenlétével és az élőhely jellegével, mivel vízi fajokban eredményesebb a mérés. A kisebb, 
250-2000 grammos teknősöknél a plastronra helyezett öntapadó elektródák, míg nagyobb
teknős fajoknál a bőrre helyezett elektróda, illetve csipesz működik jobban.
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UNDERWATER DIAGNOSE, FROM THE BEGINNING UNTIL THE SOLUTION 
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egyéb halfajokat. A fentiek tükrében az akvaristák és állatorvosok együttműködve próbálják 
fenntartani azt a törékeny egyensúlyt, amit a mesterséges körülmények között létrehoztak. 

1. ábra. Rozsdás dajkacápa fizikális vizsgálat (Ginglymostoma cirratum).

2. ábra. Tehénorrú rája (Rhinoptera bonasus) röntgenfelvétel bélben kirajzolódó kontrasztanyaggal.
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MALNUTRITIONS AND FOOD-BORNE DISEASES IN EXOTIC PET FISHES 
The main problem in aquaristic exhibitions of zoos is the malnutrition of highly susceptible species, which are stressed by being 
captured in artificial conditions. In this presentation the most common mistakes (overfeeding, relative and complete starvation, 
deficiency diseases), foodborne infections and non-infectious diseases will be discussed. Also, the prevention of such cases 
will be demonstrated and suggested. 

Mind az édesvízi, mind a tengeri akvarisztika területén kifejezetten problémát jelent a 
bemutatásra fogságban tartott, vagy több-kevesebb sikerrel szaporított halak különböző 
korosztályainak (lárva, ivadék, növendék, tenyésznövendék és tenyészállatok) szakszerű és az 
állatok egészségét védő takarmányozása.  

Általános az a probléma, hogy a kiállított, bemutatott fajok száma többszáz, míg a 
beszerzett és készletezett takarmányok csak 10-15 félék, így szükségszerű, hogy ennyiféle 
halnak ilyen szűk szortimentből lehetetlen teljesértékű táplálást biztosítani. 

Számos tévhit kering akvarista körökben egyes rendszertani egységekbe tartozó halak 
táplálkozási igényeiről, és ez lehet oka az idült megbetegedések, hiánybetegségek 
kialakulásának. Ilyen megalapozatlan ismeret az úgynevezett algázó harcsák (Loricariidae) és 
a tanganyika-tavi növényevőnek vélt cichlidák (Tropheus spp., Petrochromis spp.) 
táplálékigénye. Az igazság az, hogy ezek a halak a természetben gyakran legelnek 
algatelepeken, de alapvető táplálékigényük az ilyen algás fonadékokban mintegy 50-60%-nyi 
arányban jelenlévő férgek, puhatestűek, rákszabásúak nyújtotta állati fehérje. Tehát a növényi 
hányad csak ballaszt. Ugyancsak rémtörténet a csővájóféreg (tubi) fertőzöttsége mindenféle 
kórokozóval, de az igazság az, hogy az egy hétig pihentetett, „áztatott” Tubifex a legjobb 
általános haltáplálék, és éppen ezt vonják meg a mesterséges környezettől amúgy is szenvedő 
halaktól. Végezetül meg kell említeni az egyik legértékesebb édesvízi díszhal, a diszkoszhal 
vörös szúnyog lárvával (Chironomus sp.) való etetését, amelynek gyakorta következménye a 
bélelzáródás, amikoris a kitines lárvarészek összeállva a bél középső szakaszán ileushoz 
vezetnek. Ugyanezt okozhatja az Artemia salina Copepoda rákféle etetése is, amellyel 
sómérgezést is kiválthatunk a legértékesebb halainknál. 

Az előadásban szó esik majd az etetés mennyiségi és minőségi (összetétel, méret, 
lebegő/merülő) szempontjairól, a leggyakoribb hiánybetegségekről, valamint a takarmányozás 
kiváltotta mérgezésekről is. Külön rész foglalkozik a takarmányok okozta fertőződések (élő 
takarmányhal közvetítette infekció, fertőzött granulátum) lehetőségeivel, valamint a megelőzés 
lehetőségeivel. 

Általánosságban elmondható, hogy fagyasztóban tartott, zsírszegény, fenntartó 
takarmányok optimális adagjaival őrizhető meg legjobban – és a leghosszabb távon – halaink 
egészsége. A legérzékenyebb (és legértékesebb) tengeri porcoshal ragadozók gyakoran 
végzetes májszteatózisa például a zsíros makrélatestek helyett édesvízi haltestek (keszegfélék, 
kárász, amur stb.) etetésével előzhető meg. 

Ugyancsak fontos a fogságban tartott halakat mielőbb táphoz is szoktatni, mert sok 
esetben a preparált gyógytáp etetése az egyetlen lehetőség gyógykezelések kivitelezésére.  
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DIAGNOSTIC IMAGING AND LABORATORY EXAMINATIONS HAVE OUTSTANDING 
IMPORTANCE IN REPTILE MEDICINE DUE TO THE LACK OF SPECIFIC CLINICAL SIGNS 
Radiology is the most common method with variuos advantages in the diagnosis of skeletal, pulmonary, gastrointestinal and 
reproductive disorders, but with some limitations in the examination of other organs. Ultrasound may require specific 
equipment, and staff familiar with both ultrasonography and species specific anatomy, however, ultrasound is a valuable tool 
in the diagnosis of reproductive and heart abnormalities. Advanced diagnostic imaging, such as CT and MRI are still underused 
in the exotic pet practice. Endoscopy might have the highest diagnostic value and may facilitate specific diagnostic sampling 
and minimal invasive treatment as well. Disadvantages are the need of anaesthesia and some techincal experience. 

A hüllők általában betegségeik késői stádiumában, és ritkán mutatnak specifikus klinikai 
tüneteket, ezért a sikeres diagnózishoz elengedhetetlen a műszeres és laboratóriumi vizsgálatok 
alkalmazása.  

A mindennapi gyakorlatban a képalkotó vizsgálatok technikai kivitelezéséhez megfelelő 
rögzítés vagy anesztézia, illetve lehetőleg standard vizsgálati beállítások követése szükséges. 
Jóval nagyobb gyakorlatot igényel az elkészült felvételek kiértékelése, mivel ez feltételezi az 
adott faj anatómiájának részletes ismeretét.  

A leginkább elterjedt a röntgenvizsgálat, ami számos szervrendszer megbetegedéseinek 
diagnosztikáját segítheti. Elsősorban a csontozat, a tüdő elváltozásai, emésztőszervi 
idegentestek, vagy szaporodásbiológiai problémák esetén szolgál gyors és hasznos 
információkkal. A teknősök röntgenfelvételeinek elbírálását nagyban nehezíti a páncélzat 
okozta summatio. A röntgen a szív, a máj, a vese, a lép, a felső légutak vizsgálatára pedig 
valamennyi fajban csak korlátozottan alkalmas. 

Az ultrahangvizsgálat lehetővé teszi a parenchym szervek és a testüreg áttekintését. A 
hüllők kültakarója, illetve a kedvtelésből tartott fajok kis testmérete azonban sokszor jelentősen 
megnehezíti az értékelhető képalkotást, vagy ahhoz speciális transducerek szükségesek. 
Hiányoznak azok a fajspecifikus standard leképezési síkok, amelyek lehetővé teszik az egyes 
vizsgálatok összehasonlítását. Az ultrahangos specialisták általában nem rendelkeznek az adott 
faj anatómiájának részletes ismeretével, ezért a korrekt elbírálás több szakember együttes 
részvételét igényli. Mindezek ellenére az ultrahangvizsgálat jól alkalmazható egyes 
szaporodásbiológiai elváltozások vagy testüregi rezisztenciák diagnózisa során, valamint 
jelenleg az egyetlen egzotikus állat gyógyászatban használható eszköz a szív belső 
struktúráinak, esetleg EKG-val együtt alkalmazva a szív működésének vizsgálatára.  

A CT és az MRI számos előnyük ellenére továbbra is a ritkábban alkalmazott módszerek 
közé tartoznak. A CT vizsgálat különösen hasznos a teknősök szerveinek leképezésekor, 
segítségével kiküszöbölhetők a páncélzattal kapcsolatos radiológiai problémák. Az MRI az 
egyetlen, a központi idegrendszer leképezésére is megfelelő eljárás. Alkalmazását elsősorban a 
hazánkban elérhető készülékek felbontóképessége, illetve a felvételek korrekt bírálatának 
nehézsége korlátozza. Teknősöknél a testüregi szervek vizsgálata általában fizikai rögzítéssel 
is kivitelezhető, de a pontos képalkotás lehetőleg teljes mozdulatlanságot igényel – kígyók és 
gyíkok esetében ezért a CT és MRI vizsgálat is általános anesztéziában történik. 

A képalkotó eljárások közül egyszerre a legtöbb információval az endoszkópia szolgál. 
Hátránya, hogy szinte minden esetben megköveteli az általános anesztéziát. Teknősök 
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kivételével a testüreg vizsgálatához insufflatio szükséges. Mivel ez a zsákszerű tüdők 
összenyomatását okozza, testüregi endoszkópiához légcsőtubus behelyezése is indokolt. Az 
anatómiai ismeretek és a technikai jártasság itt nem csak a képek értékelése szempontjából, 
hanem a beavatkozás szövődményeinek minimalizálása miatt is lényegesek. A kedvteléstől 
tartott hüllők jelentős részében az egzotikus állatorvoslásban elterjedt kisméretű merev 
optikával felszerelt rendszerek jól használhatók, nagyobb testű egyedekben vagy kígyókban 
lehet szükség flexibilis eszközök alkalmazására.  

Az endoszkópia alkalmas a csöves-üreges és a parenchym szervek áttekintésére, illetve 
lehetőséget ad célzott mintavételre vagy egyes terápiás beavatkozások kivitelezésére is. A 
biopsziás minták szövettani és mikrobiológiai feldolgozása számos betegség során az egyetlen 
pontos diagnosztikai lehetőség. A hüllők tüdejének felépítése miatt nem csak a fölső, hanem az 
alsó légutak vizsgálatára is használható. Diagnosztikai alkalmazásán túl az endoszkópia 
lehetőséget ad ivarmeghatározásra ivari dimorfizmust egyáltalán nem mutató fajoknál. 
Szaporodásbiológiai szempontból értékes állatoknál segítségével megítélhető az ivarszervek 
állapota, illetve más módszereknél fiatalabb korban segít elkülöníteni a két ivart, ami évekkel 
lerövidítheti egy tenyészprogram megtervezését. 

A leggyakrabban használt röntgenvizsgálaton túl tehát számos képalkotó módszer áll 
rendelkezésre, melyek a laboratóriumi vizsgálatok eredményeivel összevetve járulnak hozzá a 
pontos diagnózishoz. Az előadásban esetismertetések kapcsán lehet követni ezek együttes 
alkalmazását a klinikai gyakorlatban.  
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VESZÉLYES HÜLLŐK GYÓGYÁSZATA  
A KLINIKUS ÁLLATORVOS SZEMSZÖGÉBŐL 

Sós-Koroknai Viktória – Hoitsy Márton – Ferencz Balázs Roland – Sós Endre 
Fővárosi Állat- és Növénykert 
drkoroknai@zoobudapest.com 

WORKING WITH DANGEROUS REPTILES: THE ROLE OF THE CLINICIAN 
Working with all species of reptiles pose different challenges to a clinical veterinarian. Whether these involve the diagnostic 
process or the treatment implemented, one must always consider the specific characteristics of the given species and individual 
in question. Reptile species capable of inflicting fatal injuries on their caregivers are no different and these challenges must be 
faced by a zoo veterinarian on a daily basis if such animals are part of the collection. Our protocol at the Budapest Zoo and 
Botanical Garden is that clinicians are not the ones to handle venomous snakes or other species capable of causing serious 
bodily harm, but their keepers or trainers. The veterinary staff must take all necessary safety measures to ensure the wellbeing 
of everyone involved during any diagnostic procedure or treatment of such an animal. A wide array of special tools and handling 
protocols can be implemented in such cases and these will comprise the basis of this talk.  

A veszélyes hüllők gyógyászata igen nagy kihívással jár egy klinikus állatorvos számára. Mint 
bármelyik másik állatfajnál, a hüllő gyógyászatban is tisztában kell lennünk az adott faj, illetve 
egyed jellemzőivel mielőtt bármihez hozzálátnánk, de a veszélyesnek minősített állatoknál 
fokozott odafigyelésre van szükség.  

Az előadás során azok a fajok fognak említésre kerülni veszélyes állatokként, melyek az 
emberre is halálos veszélyt jelentenek. Az ilyen fajok vizsgálatakor és kezelésében nemcsak az 
állatorvosi szakma kihívásával állunk szemben, hanem sok esetben a megfogás sem egyszerű 
feladat. A Fővárosi Állat- és Növénykert állatorvosi stábja kizárólag a veszélyes hüllő fajokkal 
dolgozó kollégákra hagyatkozik ezen állatok rögzítésében. A vad- és állatkerti állatorvoslásban 
nem egyedülálló módon az ilyen betegek is komoly kihívást jelentenek, viszont sok esetben a 
megfelelő szakemberek, trénerek, illetve speciális eszközök segítségével ezek áthidalhatóak. 
Minden esetben a kollégák biztonságának a megőrzése az elsődleges bármilyen diagnosztikai 
eljárással vagy kezeléssel szemben, és sokszor ez határozza meg egy adott beavatkozás 
időtartamát is. Ezen előadás célja az állatkertekben tartott veszélyes hüllő fajokkal kapcsolatos 
munka kihívásainak a bemutatása, illetve a protokollok és eszközök ismertetése, melyek segítik 
az ilyen páciensek igényes ellátását.  
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MÉRGESKÍGYÓK BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉNEK ÉS 
ÁPOLÁSÁNAK MÓDSZERTANA 

Ferencz Balázs Roland 
Fővárosi Állat- és Növénykert 

moreliasnake@gmail.com 

THE SAFETY MAINTENANCE AND CARE OF VENOMOUS SNAKES IN CAPTIVITY 
Where the veterinarians could meet venomous snakes? 

 scientific research 
 exhibition 
 animal health care of private collection’s species 

Comparison of venomous snakes and other animal groups 
What are safety methods? 

 legal regulations 
 emergency protocol 
 personal conditions 
 equipment; safety display 
 practical technics 

Practice of treating animals 
 techniques of separation 
 techniques of full contact 

Mely szakmai területeken találkozhat mérgeskígyókkal az állatorvos? 
 kutatás (természetvédelem, gyógyszeripar) 
 állatbemutatók 
 privát gyűjtemények egyedeinek állategészségügyi ellátása 

A mérgeskígyók és egyéb állatcsoportok kezelésének összehasonlítása 

Mi szavatolhatja a biztonságot? 
 törvényi szabályozás 
 vészprotokoll 
 személyi feltételek 
 eszközök 
 gyakorlati technikák 

Személyi feltételek 
 ki lehet alkalmas mérgeskígyók kezelésére 
 lehetséges feladatkörök megosztása, asszisztencia 
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Eszközök 
 a tartóhelyek kialakítása (biztonsági távolságok, szeparálási lehetőségek) 
 az állatok kezelésének eszközei (kampók, manipulátorok, csipeszek, csövek, pajzsok, 

leszorító eszközök) 

Gyakorlati technikák 
 méreggel rendelkező állatok mozgatása eszközökkel 
 full-kontakt beavatkozás lépései 
 az állat rögzítésének szempontjából nagy rizikóval járó beavatkozások 
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AZ ASZTROGLIA HETEROGENITÁSÁNAK TRENDJE A 
FŐEMLŐSÖK EVOLÚCIÓJA SORÁN  

Szmetana Kornél1 – Biácsi Alexandra2 – Sós-Koroknai Viktória3 –  
Baksa Gábor1 – Finszter Cintia Klaudia1 – Tyler, Teadora1 –  

Frank Erzsébet1 – Fehér Virgínia1 – Hoitsy Márton3 – Papp Endre Ákos2 – 
Garamvölgyi László2 – Sós Endre2 – Adorján István1,4 

1Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest 
2Nyíregyházi Állatpark 

3Fővárosi Állat- és Növénykert 
4University of Oxford, Department of Physiology, Anatomy and Genetics, United Kingdom 
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TRENDS IN GLIAL HETEROGENEITY DURING PRIMATE BRAIN EVOLUTION REVEALED BY 
IMMUNOHISTOCHEMISTRY 
Glial heterogeneity is an underinvestigated phenomenon, especially in the primate brain. It has already been established that 
several neuronal subtypes constitute the primate cortex, however our understanding regarding astroglial subtypes is much 
less comprehensive. 
Our study provides evidence for several novel astroglial subtypes constituting the primate cortex, not only in a domain-centred 
but in a laminar fashion which resembles the neuronal layers. Heterogeneity in glial composition was observed both in an intra- 
and interregional manner in the investigated regions, such as the dorsolateral and ventromedial prefrontal cortex, the caudate 
nucleus and putamen of the striatum.  
The establishment of the Primate Brain Collection in collaboration with Hungarian zoos (Budapest Zoo and Sóstó Zoo) allowed 
the comparison of glial heterogeneity between different primate taxonomic groups such as Hominidae, Cercopithecidae, 
Platyrrhini and Lemuriformes. This enabled us to discover the possible trends during primate brain evolution. Our results 
obtained by immunohistochemistry are also being investigated by qPCR and single nuclear RNA sequencing. 
Quantitative analyses of astroglial subtype distribution provided a map for each region, investigated both in the non-human 
and human cases. They will serve as a template and allow the comparison of glial subtype composition in conditions such as 
schizophrenia and autism spectrum disorder in future studies. 

Agyunk meghatározóan neuronokból és asztrogliából épül fel, a kettő sejttípus aránya főemlősök esetén 
1:1. Az asztroglia heterogenitásának kérdése kevéssé kutatott terület, főemlősök esetén pedig szinte 
teljesen ismeretlen. Az már széleskörűen elfogadott tény, hogy számos neurontípus alkotja az agykérget, 
viszont a lehetséges asztrocitatípusokról minimális információ áll rendelkezésre.  

Tanulmányunk során számos új asztrocitatípust írunk le, amelyek nem csak domének szerint, 
hanem rétegszerűen rendeződtek – nagyon hasonlóan a neuronális rétegszerkezethez. A gliaszerkezet 
vizsgálatakor mind intra- és interregionális heterogenitás megfigyelhető volt a ventromediális- és 
dorzolaterális kéreg, valamint a nucleus caudatus és a putamen területén. 

A gliaszerkezet heterogenitásának főemlős fajcsoportok közötti összehasonlítását (úm. 
Hominidae, Cercopithecidae, Platyrrhini és Lemuriformes) a Főemlős Agygyűjtemény tette lehetővé, 
amely a Fővárosi Állat- és Növénykerttel valamint a Nyíregyházi Állatkerttel való együttműködés során 
jött létre. Immunhisztokémiai vizsgálóeljáráson alapuló eredményeink molekuláris biológiai 
módszerekkel (qPCR és egysejtszintű RNS-szekvenálás) történő validálása folyamatban van. 

Az asztrocitatípusok regionális eloszlásáról kvantitatív módszerekkel térképek készültek, 
amelyek a később vizsgálni kívánt betegségcsoportok (autizmus spektrum zavar, skizofrénia) közötti 
összehasonlítást teszik majd lehetővé. 
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Eszközök 
 a tartóhelyek kialakítása (biztonsági távolságok, szeparálási lehetőségek) 
 az állatok kezelésének eszközei (kampók, manipulátorok, csipeszek, csövek, pajzsok, 

leszorító eszközök) 

Gyakorlati technikák 
 méreggel rendelkező állatok mozgatása eszközökkel 
 full-kontakt beavatkozás lépései 
 az állat rögzítésének szempontjából nagy rizikóval járó beavatkozások 
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TRENDS IN GLIAL HETEROGENEITY DURING PRIMATE BRAIN EVOLUTION REVEALED BY 
IMMUNOHISTOCHEMISTRY 
Glial heterogeneity is an underinvestigated phenomenon, especially in the primate brain. It has already been established that 
several neuronal subtypes constitute the primate cortex, however our understanding regarding astroglial subtypes is much 
less comprehensive. 
Our study provides evidence for several novel astroglial subtypes constituting the primate cortex, not only in a domain-centred 
but in a laminar fashion which resembles the neuronal layers. Heterogeneity in glial composition was observed both in an intra- 
and interregional manner in the investigated regions, such as the dorsolateral and ventromedial prefrontal cortex, the caudate 
nucleus and putamen of the striatum.  
The establishment of the Primate Brain Collection in collaboration with Hungarian zoos (Budapest Zoo and Sóstó Zoo) allowed 
the comparison of glial heterogeneity between different primate taxonomic groups such as Hominidae, Cercopithecidae, 
Platyrrhini and Lemuriformes. This enabled us to discover the possible trends during primate brain evolution. Our results 
obtained by immunohistochemistry are also being investigated by qPCR and single nuclear RNA sequencing. 
Quantitative analyses of astroglial subtype distribution provided a map for each region, investigated both in the non-human 
and human cases. They will serve as a template and allow the comparison of glial subtype composition in conditions such as 
schizophrenia and autism spectrum disorder in future studies. 

Agyunk meghatározóan neuronokból és asztrogliából épül fel, a kettő sejttípus aránya főemlősök esetén 
1:1. Az asztroglia heterogenitásának kérdése kevéssé kutatott terület, főemlősök esetén pedig szinte 
teljesen ismeretlen. Az már széleskörűen elfogadott tény, hogy számos neurontípus alkotja az agykérget, 
viszont a lehetséges asztrocitatípusokról minimális információ áll rendelkezésre.  

Tanulmányunk során számos új asztrocitatípust írunk le, amelyek nem csak domének szerint, 
hanem rétegszerűen rendeződtek – nagyon hasonlóan a neuronális rétegszerkezethez. A gliaszerkezet 
vizsgálatakor mind intra- és interregionális heterogenitás megfigyelhető volt a ventromediális- és 
dorzolaterális kéreg, valamint a nucleus caudatus és a putamen területén. 

A gliaszerkezet heterogenitásának főemlős fajcsoportok közötti összehasonlítását (úm. 
Hominidae, Cercopithecidae, Platyrrhini és Lemuriformes) a Főemlős Agygyűjtemény tette lehetővé, 
amely a Fővárosi Állat- és Növénykerttel valamint a Nyíregyházi Állatkerttel való együttműködés során 
jött létre. Immunhisztokémiai vizsgálóeljáráson alapuló eredményeink molekuláris biológiai 
módszerekkel (qPCR és egysejtszintű RNS-szekvenálás) történő validálása folyamatban van. 

Az asztrocitatípusok regionális eloszlásáról kvantitatív módszerekkel térképek készültek, 
amelyek a később vizsgálni kívánt betegségcsoportok (autizmus spektrum zavar, skizofrénia) közötti 
összehasonlítást teszik majd lehetővé. 

Mvaat'19_beliv.indd   55 17/03/19   21:13



54 

POSZTER 

PARROT BORNAVIRUS INFECTION AND PROVENTRICULAR 
DILATATION DISEASE IN HUNGARY: NEW DATA AND 

APPLICATION OF NOVEL DIAGNOSTIC METHODS 

Tráj Patrik1 – Bakonyi Tamás1 – Rossi, Giacomo2 – 
Galosi, Livio2 – Pazár Péter3 – Sós Endre4

1ÁOTE, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék 
2University of Camerino, School of Biosciences and Veterinary Medicine 

3Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum 
4Fővárosi Állat- és Növénykert  

patrik.traj@gmail.com 

ÚJ DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL NYERT ADATOK A HAZAI PAPAGÁJOK 
BORNAVÍRUS FERTŐZÖTTSÉGRŐL ÉS A MIRIGYESGYOMOR-TÁGULATRÓL 
A nagytestű papagájok mirigyesgyomor-tágulattal és leromlással járó, krónikus betegsége (Proventricular dilatation disease – 
PDD) évtizedek óta ismert, végzetes kimenetelű kórkép. Kóroktana sokáig tisztázatlan volt, a hátterében álló madár 
bornavírusokat (ABV) a közelmúltban mutatták ki PDD tüneteit mutató papagájok szervmintáiból (Honkavuori és mtsai, 2008). 
A madár bornavírusok által okozott betegségek járványtana és kórfejlődése még sok ponton tisztázatlan, illetve megbízható 
kórjelzésük sem megoldott. Munkánk célja az volt, hogy összevessük a hazánkban korábban még nem használt tollcséve 
minták (de Kloet és mtsai, 2011) vizsgálatának diagnosztikai értékét az emésztőszervi tampon mintákéval a reverz 
transzkripciós polimeráz láncreakció (RT-PCR) alapú víruskimutatásban. Emellett nyolc papagáj esetében egy antigangliozid 
autoantitest alapú szerológiai eljárást (Rossi és mtsai, 2008) is alkalmaztunk a diagnózis további pontosítása érdekében. Ez 
az ELISA teszt kvantitatív jellegénél fogva már a súlyos tüneteket megelőzve tájékoztathat bennünket a neuropathia 
fennállásáról az érintett papagájok esetében. 
Mintáink az Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékének Klinikájáról (19), a Fővárosi Állat- 
és Növénykertből (20) és öt arapapagáj tartótól (15) származtak. Vizsgálatunk során a tollmintákból tíz madár esetén mutattuk 
ki a vírus nukleinsavát, míg kizárólag az emésztőszervi minták eredménye alapján mindössze hét pozitív papagájt találtunk. 
Tizennégy madár pozitivitását igazoltuk teljes biztonsággal, vagy az egyik, vagy szimultán mindkét mintára kapott pozitív RT-
PCR eredmény alapján. Az emésztőszervi mintákból végzett diagnosztika egyedi alkalmazása így hét fertőzött madár 
esetében téves negatív eredménnyel járt volna. Ezzel szemben, a tollminta kizárólagos feldolgozását végezve, csak négy 
papagáj vonatkozásában mondtunk volna ki téves diagnózist a fertőzöttség tekintetében. Kutatásunk során hazánkban először 
állapítottuk meg az ABV fertőzöttséget keában (Nestor notabilis). 
Irodalmi adatok szerint a direkt és indirekt diagnosztikára alapozott vizsgálatok az idegrendszeri tüneteket mutató papagájok 
között az ABV fertőzöttség mértéket 50%-ra becsülik (Lierz és mtsai, 2018). Így kijelenthetjük, hogy munkánkban, mind a 
tünetmentes állományok fertőzöttségének mértéke, mind a tüneteket mutató madaraknál tapasztalt fertőzöttségi prevalencia 
az irodalmi adatokat tükrözi. Az antigangliozid autoantitestek szintjének mérésére irányuló szerológiai vizsgálat az ABV 
fertőzött egyedek közül kettő esetében mutatott emelkedett értékeket. Így a hét ABV fertőzött egyedből a teszt nagy 
biztonsággal erősítette meg az egyedüli, PDD tüneteket is mutató papagáj központi és perifériás idegrendszerének 
érintettségét. Az eredmény jelentőségét növeli, hogy a vizsgált kétéves zöldszárnyú ara (Ara chloroptera) kifejezzetten enyhe 
emésztőszervi formáját mutatta a betegségnek, az állapotát a másodlagos begy-candidiasis és a visszatérő dysbacteriosis 
súlyosbította. 

Introduction

Proventricular dilatation disease (PDD), a chronic wasting disease seen mainly large parrots, is 
well-known for its miscellaneous and fatal nature in avian practice since the 1970s. The most 
remarkable signs of the disease are regurgitation, passing of undigested seeds in the feaces, 
weight loss with increased appetite. Seizures, behavioral changes, and ataxia can be detected if 
the disease involves the central nervous system. The disease can also be called as Avian 
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Ganglioneuritis (AG) as the major histopathological lesions characterize both of the clinical 
manifestations (Rossi et al., 2018). The etiology has long been unknown, but in recent years, 
pyrosequencing of organ samples originating from diseased birds revealed a bornavirus 
(Honkavuori et al., 2008). The pathomechanism of the diseases caused by avian bornaviruses 
(ABV) is not entirely clear yet and the diagnostic methods are still to be refined. Previous 
studies prove that avian bornaviruses are present in Hungary and they may cause significant 
losses in parrot collections (Weissenböck et al., 2009, Bakonyi et al., 2010). With this study, 
we gained further data on the occurrence of the virus, using new diagnostic methods. In the 
present investigation, the sensitivity of reverse transcription polymerase chain reaction (RT-
PCR) done with RNA from feather calami samples (F) was compared to the RT-PCR done with 
the widely used cloacal swab samples (C). Furthermore, we performed a serological test using 
ELISA method, validated to detect anti-ganglioside antibodies produced during the progress of 
PDD (Rossi et al., 2008). The results of this test can inform us about neuropathy before the 
appearance of major clinical signs. According to researches who have conducted tests in a 
significant number of samples in western and southern European aviaries, the prevalence of 
ABV infection can be as high as 22,8% in asymptomatic collections (Heffels-Redmann et al., 
2011). Considering the high prevalence, the minimally invasive methods to collect samples are 
essential to diagnose the infection in large bird flocks. 

The feather calamus in the diagnostics of ABV infection 

Our research group simultaneously tested two different types of samples which are easy to 
acquire without causing serious pain. Apart from the fecal sample received from private macaw 
collections, cloacal swabs served as a control sample for the feather calami. At least 
5 contour feathers were plucked from each bird (de Kloet et al., 2011). Prior to mechanical 
homogenization, calami were cut off gently into a pot. Amplification of bornaviral RNA by 
RT-PCR was carried out using two different primers. The M primers amplify a segment of P16 
matrix protein gene, while the N primers amplify a segment of the bornavirus P40 nucleoprotein 
gene. Table 1 contains the origin of our samples and the results of the ABV diagnostics in detail. 

Out of the total number of 14 positive birds resulting from the simultaneous diagnostic 
tests, only 7 ABV positive parrots were proven by the gastrointestinal (GI) samples exclusively, 
whereas feather calami verified the positivity of 10 birds. Thus, the diagnostics done separately 
would have resulted in 50% (C) and 29% (F) false negative birds. (with regards to the uncertain 
positive results, 53% (C) and 26% (F) of the total number of positive birds would have been 
diagnosed as falsely negative.) De Kloet et al. (2011) presume that different inhibitors found in 
the  feces might deteriorate the sensitivity of cloacal samples. Moreover, the RNase activity of 
fecal material should also be considered.

Feather calami proved as a reliable source of avian bornavirus RNA in our assessment. 
Still, we cannot verify this fact because of the low number of birds tested and the lack of a 
golden standard diagnostic method. ABV has now been detected in Hungary for the first time 
in a Kea parrot (Nestor notabilis – feather calami). In the present study, we observed aspecific 
size PCR amplification products. These products were highly variable and we observed a 
connection between the species of the bird sampled and the size of the aspecific product. The 
nucleotide sequence of these products showed a high resemblance (75-80%) of certain parts of 
the genomic parrot DNA. Consequently, the presence of a potential genetic variant of ABV can 
be excluded.
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PDD) évtizedek óta ismert, végzetes kimenetelű kórkép. Kóroktana sokáig tisztázatlan volt, a hátterében álló madár 
bornavírusokat (ABV) a közelmúltban mutatták ki PDD tüneteit mutató papagájok szervmintáiból (Honkavuori és mtsai, 2008). 
A madár bornavírusok által okozott betegségek járványtana és kórfejlődése még sok ponton tisztázatlan, illetve megbízható 
kórjelzésük sem megoldott. Munkánk célja az volt, hogy összevessük a hazánkban korábban még nem használt tollcséve 
minták (de Kloet és mtsai, 2011) vizsgálatának diagnosztikai értékét az emésztőszervi tampon mintákéval a reverz 
transzkripciós polimeráz láncreakció (RT-PCR) alapú víruskimutatásban. Emellett nyolc papagáj esetében egy antigangliozid 
autoantitest alapú szerológiai eljárást (Rossi és mtsai, 2008) is alkalmaztunk a diagnózis további pontosítása érdekében. Ez 
az ELISA teszt kvantitatív jellegénél fogva már a súlyos tüneteket megelőzve tájékoztathat bennünket a neuropathia 
fennállásáról az érintett papagájok esetében. 
Mintáink az Állatorvostudományi Egyetem Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszékének Klinikájáról (19), a Fővárosi Állat- 
és Növénykertből (20) és öt arapapagáj tartótól (15) származtak. Vizsgálatunk során a tollmintákból tíz madár esetén mutattuk 
ki a vírus nukleinsavát, míg kizárólag az emésztőszervi minták eredménye alapján mindössze hét pozitív papagájt találtunk. 
Tizennégy madár pozitivitását igazoltuk teljes biztonsággal, vagy az egyik, vagy szimultán mindkét mintára kapott pozitív RT-
PCR eredmény alapján. Az emésztőszervi mintákból végzett diagnosztika egyedi alkalmazása így hét fertőzött madár 
esetében téves negatív eredménnyel járt volna. Ezzel szemben, a tollminta kizárólagos feldolgozását végezve, csak négy 
papagáj vonatkozásában mondtunk volna ki téves diagnózist a fertőzöttség tekintetében. Kutatásunk során hazánkban először 
állapítottuk meg az ABV fertőzöttséget keában (Nestor notabilis). 
Irodalmi adatok szerint a direkt és indirekt diagnosztikára alapozott vizsgálatok az idegrendszeri tüneteket mutató papagájok 
között az ABV fertőzöttség mértéket 50%-ra becsülik (Lierz és mtsai, 2018). Így kijelenthetjük, hogy munkánkban, mind a 
tünetmentes állományok fertőzöttségének mértéke, mind a tüneteket mutató madaraknál tapasztalt fertőzöttségi prevalencia 
az irodalmi adatokat tükrözi. Az antigangliozid autoantitestek szintjének mérésére irányuló szerológiai vizsgálat az ABV 
fertőzött egyedek közül kettő esetében mutatott emelkedett értékeket. Így a hét ABV fertőzött egyedből a teszt nagy 
biztonsággal erősítette meg az egyedüli, PDD tüneteket is mutató papagáj központi és perifériás idegrendszerének 
érintettségét. Az eredmény jelentőségét növeli, hogy a vizsgált kétéves zöldszárnyú ara (Ara chloroptera) kifejezzetten enyhe 
emésztőszervi formáját mutatta a betegségnek, az állapotát a másodlagos begy-candidiasis és a visszatérő dysbacteriosis 
súlyosbította. 

Introduction

Proventricular dilatation disease (PDD), a chronic wasting disease seen mainly large parrots, is 
well-known for its miscellaneous and fatal nature in avian practice since the 1970s. The most 
remarkable signs of the disease are regurgitation, passing of undigested seeds in the feaces, 
weight loss with increased appetite. Seizures, behavioral changes, and ataxia can be detected if 
the disease involves the central nervous system. The disease can also be called as Avian 
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Ganglioneuritis (AG) as the major histopathological lesions characterize both of the clinical 
manifestations (Rossi et al., 2018). The etiology has long been unknown, but in recent years, 
pyrosequencing of organ samples originating from diseased birds revealed a bornavirus 
(Honkavuori et al., 2008). The pathomechanism of the diseases caused by avian bornaviruses 
(ABV) is not entirely clear yet and the diagnostic methods are still to be refined. Previous 
studies prove that avian bornaviruses are present in Hungary and they may cause significant 
losses in parrot collections (Weissenböck et al., 2009, Bakonyi et al., 2010). With this study, 
we gained further data on the occurrence of the virus, using new diagnostic methods. In the 
present investigation, the sensitivity of reverse transcription polymerase chain reaction (RT-
PCR) done with RNA from feather calami samples (F) was compared to the RT-PCR done with 
the widely used cloacal swab samples (C). Furthermore, we performed a serological test using 
ELISA method, validated to detect anti-ganglioside antibodies produced during the progress of 
PDD (Rossi et al., 2008). The results of this test can inform us about neuropathy before the 
appearance of major clinical signs. According to researches who have conducted tests in a 
significant number of samples in western and southern European aviaries, the prevalence of 
ABV infection can be as high as 22,8% in asymptomatic collections (Heffels-Redmann et al., 
2011). Considering the high prevalence, the minimally invasive methods to collect samples are 
essential to diagnose the infection in large bird flocks. 

The feather calamus in the diagnostics of ABV infection 

Our research group simultaneously tested two different types of samples which are easy to 
acquire without causing serious pain. Apart from the fecal sample received from private macaw 
collections, cloacal swabs served as a control sample for the feather calami. At least 
5 contour feathers were plucked from each bird (de Kloet et al., 2011). Prior to mechanical 
homogenization, calami were cut off gently into a pot. Amplification of bornaviral RNA by 
RT-PCR was carried out using two different primers. The M primers amplify a segment of P16 
matrix protein gene, while the N primers amplify a segment of the bornavirus P40 nucleoprotein 
gene. Table 1 contains the origin of our samples and the results of the ABV diagnostics in detail. 

Out of the total number of 14 positive birds resulting from the simultaneous diagnostic 
tests, only 7 ABV positive parrots were proven by the gastrointestinal (GI) samples exclusively, 
whereas feather calami verified the positivity of 10 birds. Thus, the diagnostics done separately 
would have resulted in 50% (C) and 29% (F) false negative birds. (with regards to the uncertain 
positive results, 53% (C) and 26% (F) of the total number of positive birds would have been 
diagnosed as falsely negative.) De Kloet et al. (2011) presume that different inhibitors found in 
the  feces might deteriorate the sensitivity of cloacal samples. Moreover, the RNase activity of 
fecal material should also be considered.

Feather calami proved as a reliable source of avian bornavirus RNA in our assessment. 
Still, we cannot verify this fact because of the low number of birds tested and the lack of a 
golden standard diagnostic method. ABV has now been detected in Hungary for the first time 
in a Kea parrot (Nestor notabilis – feather calami). In the present study, we observed aspecific 
size PCR amplification products. These products were highly variable and we observed a 
connection between the species of the bird sampled and the size of the aspecific product. The 
nucleotide sequence of these products showed a high resemblance (75-80%) of certain parts of 
the genomic parrot DNA. Consequently, the presence of a potential genetic variant of ABV can 
be excluded.
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Table 1. Origin of samples and results of the ABV diagnostic tests. The number of ABV infected birds 
calculated with the additional uncertain positive results are presented in the brackets. 

Origin of birds and 
their clinical 
appearance  

Number of birds 

Infected 
birds 

according 
to F 

samples 

Infected 
birds 

according 
to C 

samples 

Total 
number 

of 
infected 

birds 

Clinic of Exotic 
Animal and Wildlife 
Medicine, 
University of 
Veterinary 
Medicine, Budapest 
(UVMB) 

Symptomatic parrots 

1 Ara ararauna 
3 Ara chloroptera 

4 Psittacus erithacus 
2 Amazona ochrocephala 

1 Amazona amazonica 
1 Caracopsis vasa 

1 Poicephalus gulielmi 

(13) 

3(6) 3 4(6) 

Clinic of Exotic 
Animal and Wildlife 
Medicine, 
University of 
Veterinary Medicine 
(UVMB) 

Asymptomatic 
parrots  

3 Platycercus elegans 
1 Ara ararauna 

1 Ara chloroptera 
 1 Anodorhynchus 

hyacinthinus 

(6) 

2(3) 2 3(4) 

Budapest Zoo and 
Botanical Garden 

Asymptomatic 
parrots 

5 Anodorhynchus 
hyacinthinus 

5 Ara rubrogenys 
 2 Ara ararauna 

 4 Primolius maracana 
 3 Nestor notabilis 

1 Cacatua sanguinea 

(20) 

4 1(3) 5(7) 

Anonymous macaw 
owners  
(Szeged, Budapest) 

Asymptomatic 
parrots 

Ara chloroptera 
 Ara ararauna 
Hibrid macaws 

(15) 

1 1 2 

In total 
13 different species 

(54) 
10(14) 7(9) 14(19) 

The parrots were classified in groups according to their PDD status disregarding their origin. 
Thus we were able to calculate infection rates below. The percentages in brackets represent the 
rates calculated with the additional uncertain positive results. 
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The rate of 
infection according 
to feather samples

The rate of 
infection according 

to GI samples

The total rate of 
infection

Symptomatic 
(PDD/AG) parrots: 
13 

23%(46%) 23% 31%(46%)

Asymptomatic 
parrots: 41 17%(20%) 10%(15%) 24%(32%)

Recent investigations (using direct and indirect diagnostic methods) estimate the ABV infection 
rate of psittacines showing neurologic signs as high as 50% (Lierz et al., 2018). Therefore, the 
results of the present study in both the infection rates of symptomatic and asymptomatic birds 
are comparable to those in the literature. Although diagnostics with feather samples did reveal 
an apparently higher number of ABV positive parrots than the control method. We advise the 
use of other direct or indirect diagnostics to confirm the uncertain ones and to avoid false 
positive results. 

The anti-ganglioside autoantibodies in the diagnostics of PDD (AG) 

Anti-ganglioside autoantibodies are utilized as markers of immune-mediated diseases and are 
triggered by a variety of pathogens. Despite many authors belief that PDD is due exclusively 
to the action of ABV, several studies have suggested that an autoimmune mechanism 
(production of auto-reactive anti-ganglioside antibodies, complement activation, and a cell-
mediated immune-response activation), similar to the one observed in Guillain-Barré syndrome 
in humans, is involved in the pathogenesis of PDD. The detection of anti-ganglioside antibodies 
in the sera of PDD affected birds and the successful reproduction of PDD via inoculation of 
purified gangliosides into healthy cockatiels support this theory. Therefore, serologic testing 
for antiganglioside antibodies appears to detect the clinically affected birds more accurately 
than any other method (Rossi et al.; 2008, 2018). 

We tested serum samples from 7 ABV positive and a 1 ABV negative parrot with a 
patented ELISA test to check the presence of autoantibodies direct against purified gangliosides 
GM1 and GT1b, and an extract of parrot brain gangliosides. Two of 8 parrots were found to be 
positive for the presence of antigangliosides antibodies. One of them (Ara chloroptera, female, 
2-year-old) was the only bird of the 8 that showed clinical signs of AG, with altered GI motility
and mild ataxia. This preliminary data confirm that the detection of antiganglioside antibodies
is useful to identify clinically positive birds and to distinguish ABV infected or exposed birds
from those having nervous system lesions. This test can also enable us to identify the clinically
positive birds prior to the appearance of clinical signs.
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Table 1. Origin of samples and results of the ABV diagnostic tests. The number of ABV infected birds 
calculated with the additional uncertain positive results are presented in the brackets. 

Origin of birds and 
their clinical 
appearance  

Number of birds 

Infected 
birds 

according 
to F 

samples 

Infected 
birds 

according 
to C 

samples 

Total 
number 

of 
infected 

birds 

Clinic of Exotic 
Animal and Wildlife 
Medicine, 
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Veterinary 
Medicine, Budapest 
(UVMB) 

Symptomatic parrots 

1 Ara ararauna 
3 Ara chloroptera 

4 Psittacus erithacus 
2 Amazona ochrocephala 

1 Amazona amazonica 
1 Caracopsis vasa 

1 Poicephalus gulielmi 

(13) 

3(6) 3 4(6) 

Clinic of Exotic 
Animal and Wildlife 
Medicine, 
University of 
Veterinary Medicine 
(UVMB) 

Asymptomatic 
parrots  

3 Platycercus elegans 
1 Ara ararauna 

1 Ara chloroptera 
 1 Anodorhynchus 

hyacinthinus 

(6) 

2(3) 2 3(4) 

Budapest Zoo and 
Botanical Garden 

Asymptomatic 
parrots 

5 Anodorhynchus 
hyacinthinus 

5 Ara rubrogenys 
 2 Ara ararauna 

 4 Primolius maracana 
 3 Nestor notabilis 

1 Cacatua sanguinea 

(20) 

4 1(3) 5(7) 

Anonymous macaw 
owners  
(Szeged, Budapest) 

Asymptomatic 
parrots 

Ara chloroptera 
 Ara ararauna 
Hibrid macaws 

(15) 

1 1 2 

In total 
13 different species 

(54) 
10(14) 7(9) 14(19) 

The parrots were classified in groups according to their PDD status disregarding their origin. 
Thus we were able to calculate infection rates below. The percentages in brackets represent the 
rates calculated with the additional uncertain positive results. 

57 

The rate of 
infection according 
to feather samples

The rate of 
infection according 

to GI samples

The total rate of 
infection

Symptomatic 
(PDD/AG) parrots: 
13 

23%(46%) 23% 31%(46%)
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parrots: 41 17%(20%) 10%(15%) 24%(32%)
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results of the present study in both the infection rates of symptomatic and asymptomatic birds 
are comparable to those in the literature. Although diagnostics with feather samples did reveal 
an apparently higher number of ABV positive parrots than the control method. We advise the 
use of other direct or indirect diagnostics to confirm the uncertain ones and to avoid false 
positive results. 
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mediated immune-response activation), similar to the one observed in Guillain-Barré syndrome 
in humans, is involved in the pathogenesis of PDD. The detection of anti-ganglioside antibodies 
in the sera of PDD affected birds and the successful reproduction of PDD via inoculation of 
purified gangliosides into healthy cockatiels support this theory. Therefore, serologic testing 
for antiganglioside antibodies appears to detect the clinically affected birds more accurately 
than any other method (Rossi et al.; 2008, 2018). 

We tested serum samples from 7 ABV positive and a 1 ABV negative parrot with a 
patented ELISA test to check the presence of autoantibodies direct against purified gangliosides 
GM1 and GT1b, and an extract of parrot brain gangliosides. Two of 8 parrots were found to be 
positive for the presence of antigangliosides antibodies. One of them (Ara chloroptera, female, 
2-year-old) was the only bird of the 8 that showed clinical signs of AG, with altered GI motility
and mild ataxia. This preliminary data confirm that the detection of antiganglioside antibodies
is useful to identify clinically positive birds and to distinguish ABV infected or exposed birds
from those having nervous system lesions. This test can also enable us to identify the clinically
positive birds prior to the appearance of clinical signs.
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Table 2. Evaluation of anti-gangliosides antibodies in serum of tested parrots. PDD/AG status is 
evaluated according to the presence of anti-ganglioside antibodies. Results of GM1, Gt1B 
and Extract of parrot gangliosides are expressed as optic density (OD). 

Species Clinical 
status 

ABV 
status 

GM1 
Positive 

if  ≥ 
0.606 

GT1b 
Positive 

if  ≥0.428 

EX 
Positive 

if ≥  
0.430 

PDD/AG 
status 

Ara chloroptera Symptomatic + F 0.664 0.431 0.445 Positive 

Platycercus elegans Asymptomatic + C 0.297 0.224 0.209 Negative 

Primolius 
maracana Asymptomatic + F 0.412 0.301 0.305 Negative 

Primolius 
maracana Asymptomatic + F 0.330 0.255 0.228 Negative 

Primolius 
maracana Asymptomatic + C 0.553 0.385 0.330 Negative 

Nestor notabilis Asymptomatic + F 0.954 0.775 0.629 Positive 

Platycercus elegans Asymptomatic - 0.322 0.285 0.278 Negative 

Primoluis 
maracana Asymptomatic +/- C 0.368 0.279 0.251 Negative 
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POLYMERASE CHAIN-REACTION-BASED FETAL SEXING IN AFRICAN (LOXODONTA 
AFRICANA) AND ASIAN (ELEPHAS MAXIMUS) ELEPHANTS 
Molecular sexing methods in elephants using short (<200 bp) amplicons have substantial relevance in population ecology, 
conservation genetic and in wildlife forensics as well. There is also an increasing need to determine the sex of the fetuses in 
zoo animals as soon as possible in a noninvasive manner using similar genetic techniques. A new genetic method with 
increased sensitivity for fetal sexing from maternal plasma was developed, using reduced amplicon lengths with fluorescent 
labeling for capillary electrophoresis detection. The basis of this technique is on the presence of Y-specific marker in the case 
of male fetus and the absence of this marker in case of the female fetus. As a reaction control, an X-chromosomal marker was 
used. This is the first report confirming the presence of fetal DNA in pregnant elephant plasma, demonstrating a new 
opportunity for non-invasive assessment of fetal sex determination. 

A kisméretű (<200 bázispár) DNS fragmentumok kimutatására irányuló molekuláris 
módszereket régóta sikerrel alkalmazzák vadon élő állatok populáció-ökológiai, konzerváció-
biológiai és igazságügyi genetikai területeken. Az állatkerti állatok szaporodásbiológiai 
menedzsmentjében ezen kívül kiemelt fontosságú a születendő magzat ivarának mielőbbi 
ismerete, hogy az állományok dinamikus és diverzitási összetételét az állatok igényeinek és az 
állatkerti tenyész-programoknak megfelelve lehessen tervezni. Különösen igaz ez az elefántok 
(ázsiai és afrikai faj) esetében, mivel az elefánt bikák elhelyezése és tartása sokszor igen 
körülményes, agresszív viselkedésük és nagy helyigényük miatt. Ezért egy bizonyos kor felett 
az állatkertek és vadasparkok csak egy-egy példányt képesek elhelyezni. A humán medicinában 
egyre inkább teret hódítanak az olyan módszerek, amelyek segítségével az anyai vérből DNS 
kinyerésével lehet molekuláris genetikai módszerekkel az utód bizonyos tulajdonságainak 
meglétét vagy hiányát vizsgálni. Az anyai vérplazma DNS-tartalmának kb. 3-6 százaléka 
származik a magzatból. Állatorvosi területen a háziállat-fajokon kívül egyelőre még csak 
néhány egzotikus faj esetében végeztek kutatást a magzati ivar molekuláris genetikai 
módszerekkel való meghatározására (pl. egyes orrszarvú fajokban), de jelenleg ezek a tesztek 
még kereskedelmi forgalomban nem érhetők el. 

Célunk jelen vizsgálatokkal az volt, hogy kialakítsunk egy olyan laboratóriumi protokollt, 
amely segítségével a jövőben nagy pontossággal meghatározható lesz a magzati ivar az ázsiai 
és az afrikai elefántfajokban is az anyai vérplazmából. 

Vizsgálatunkban először a két fajra specifikus primereket terveztünk és teszteltük le hím- 
és nőivarú, ázsiai és afrikai elefántokból származó szőrmintákból tisztított DNS-sel. 
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Table 2. Evaluation of anti-gangliosides antibodies in serum of tested parrots. PDD/AG status is 
evaluated according to the presence of anti-ganglioside antibodies. Results of GM1, Gt1B 
and Extract of parrot gangliosides are expressed as optic density (OD). 
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of male fetus and the absence of this marker in case of the female fetus. As a reaction control, an X-chromosomal marker was 
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még kereskedelmi forgalomban nem érhetők el. 

Célunk jelen vizsgálatokkal az volt, hogy kialakítsunk egy olyan laboratóriumi protokollt, 
amely segítségével a jövőben nagy pontossággal meghatározható lesz a magzati ivar az ázsiai 
és az afrikai elefántfajokban is az anyai vérplazmából. 

Vizsgálatunkban először a két fajra specifikus primereket terveztünk és teszteltük le hím- 
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A bikákból származó mintákban a vártnak megfelelően csak az Y-kromoszómás 
markerek adtak pozitivitást, míg az X-ivari kromoszómára specifikus marker mindkét ivarból 
származó mintából kimutatható volt. A következő lépésben az afrikai vemhes elefánt 
tehenekből származó mintákon végeztük el a DNS-tisztítást és a polimeráz láncreakciót. A két 
vemhességből származó mintákból az egyik magzat hímnek (X- és Y-specifikus markerre is 
pozitív), a másik nősténynek (csak az X-kromoszómás markerre pozitív) bizonyult, amely 
egyezést adott a megszületett borjak ivarával. 

Bár eddigi vizsgálatainkhoz nem állt rendelkezésünkre vemhes ázsiai elefántból 
vérminta, a szőrminták alapján az alkalmazott primerek megfelelően specifikusak, így 
várhatóan ebben a fajban is használható lesz a kifejlesztett teszt. 

Összefoglalva, jelen vizsgálatunk az első tanulmány, amely bizonyítottan alkalmas a 
magzati DNS kimutatására vemhes elefánt vérmintájából. 

A további vizsgálatokban szükséges lesz a módszer validálása nagyobb számú vemhes 
afrikai és ázsiai elefánt mintákon is, illetve meg kell határoznunk, hogy ez a magzati 
ivarmeghatározási módszer a vemhesség mely legkorábbi szakaszától kezdve ad megbízható 
eredményt. 
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A bikákból származó mintákban a vártnak megfelelően csak az Y-kromoszómás 
markerek adtak pozitivitást, míg az X-ivari kromoszómára specifikus marker mindkét ivarból 
származó mintából kimutatható volt. A következő lépésben az afrikai vemhes elefánt 
tehenekből származó mintákon végeztük el a DNS-tisztítást és a polimeráz láncreakciót. A két 
vemhességből származó mintákból az egyik magzat hímnek (X- és Y-specifikus markerre is 
pozitív), a másik nősténynek (csak az X-kromoszómás markerre pozitív) bizonyult, amely 
egyezést adott a megszületett borjak ivarával. 

Bár eddigi vizsgálatainkhoz nem állt rendelkezésünkre vemhes ázsiai elefántból 
vérminta, a szőrminták alapján az alkalmazott primerek megfelelően specifikusak, így 
várhatóan ebben a fajban is használható lesz a kifejlesztett teszt. 

Összefoglalva, jelen vizsgálatunk az első tanulmány, amely bizonyítottan alkalmas a 
magzati DNS kimutatására vemhes elefánt vérmintájából. 

A további vizsgálatokban szükséges lesz a módszer validálása nagyobb számú vemhes 
afrikai és ázsiai elefánt mintákon is, illetve meg kell határoznunk, hogy ez a magzati 
ivarmeghatározási módszer a vemhesség mely legkorábbi szakaszától kezdve ad megbízható 
eredményt. 
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