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KÖSZÖNTŐ 

 

Az elmúlt esztendőkben a világjárvány életünk szinte minden területére hatással volt. Többek 

között a hagyományainkra is. A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága által az 

egzotikus állatok, vadállatok, illetve állatkerti állatok orvoslásának témakörében 2002 óta évről 

évre megtartott konferencia is ilyen hagyomány, amelyet a pandémia miatt a közelmúltban csak 

korlátozottan vihettünk tovább. 2020-ban sajnos el is maradt a tervezett konferencia, 2021-ben 

pedig – élve a világháló adta lehetőségekkel – online formában tartottuk meg. 

A járványügyi helyzet kedvező alakulásának köszönhetően újra olyan időket élünk, 

amikor nemcsak a képernyőn keresztül láthatják egymást a résztvevők, hanem végre ismét 

lehetőség van arra, hogy a szakma művelői személyesen is találkozzanak egymással ezen az 

eszmecserén. Méghozzá ismét nálunk, a Fővárosi Állat- és Növénykertben, amely 2003 óta 

minden alkalommal házigazdája volt e jeles szakmai eseménynek. 

Szinte mindenben visszatértünk tehát a hagyományokhoz: talán csak egyvalamit kivéve! 

A múltban ugyanis az egyes konferenciák általában valamilyen meghatározott témakör köré 

szerveződtek: ilyen volt például egy-egy állatcsoport, mondjuk a madarak vagy az emlősök 

gyógyászata, de volt konferencia az egzotikus és vadállatok szaporodásbiológiája, illetve 

emésztőszervi megbetegedéseik témakörében is. 

A mostani konferencia viszont a témaválasztás szempontjából bizonyos értelemben 

újítónak mondható, hiszen itt a főszerep az esetbemutatásoké, a konkrét esetekből merített 

tapasztalatoké lesz, vagyis minden olyasmi, amit a best practice kifejezés alatt szoktunk érteni. 

Éppen ez is a lényege az ilyen szakmai programoknak, legyen szó akár az előadásokról, 

vagy a résztvevők között folytatott beszélgetésekről. Tanuljunk egymás tapasztalataiból, 

kudarcaiból vagy sikereiből, hogy amikor egy állaton segítünk, egy egész szakmai közösség 

tapasztalatainak teljes arzenálját vethessük be a páciens érdekében, sőt, ugyanez a sok 

tapasztalat már a megelőzéskor is rendelkezésünkre álljon! 

Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a konferencia valamennyi résztvevőjét! 

 

 

Budapest, 2022. május 13. 

 

 

Szabó Roland 

megbízott igazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert 
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SARS-COV-2 INFECTION IN A GROUP OF LIONS – 
LESSONS LEARNED 

Bellon, Hugo Fernández  

Barcelona Zoo 

hfernandez@bsmsa.cat 

 

Following the report of SARS-CoV-2 infection in felids at the Bronx Zoo in spring 2020, 

Barcelona Zoo implemented biosecurity procedures to protect potentially sensitive species 

housed at the zoo. Despite these, within 48 hours of the report of COVID-19 in a lion keeper, 

respiratory symptoms were observed among the lions at Barcelona Zoo. SARS-CoV-2 infection 

was confirmed in the lions as reported previously. This presentation will cover the clinical 

disease in the lions, the diagnostic approach and findings, as well as management within the 

zoo.  
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DELTA-VARIÁNS OKOZTA COVID-19 MEGBETEGEDÉS  
EGY MENTETT SZERVÁLBAN 

Sós Endre1,2 – Hoitsy Márton1 – Sós-Koroknai Viktória1 – Szilasi Anna3 –  

Balogh Nándor4 – Papp Tibor4,5 – Gál János2 
1Fővárosi Állat- és Növénykert 

2ÁOTE, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék 
3ÁOTE, Patológiai Tanszék 

4Praxislab Kft. 
5ELKH, Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 

drsos.endre@zoobudapest.com 

SARS-COV-2 CAUSED FATAL ILLNESS IN A RESCUED SERVAL CAT  
In late November 2021, an escaped serval (Leptailurus serval) was observed in the Bükk Mountains in Northern Hungary. A 
few days were needed to capture the animal, which was transported to our Rescue Center at the Budapest Zoo. The exact 
origin of the animal was unknown and apart from the emaciated status he seemed to be only stressed and weakened by the 
cold weather and lack of food. On the contrary to the initial fair prognosis of the future of the animal, 2.5 days later, it began 
showing very severe respiratory and CNS signs, and despite intensive treatment died a few hourslater. 

 

2021. novemberében a Bükki Nemzeti Park illetékességi területén egy szökött szervált 

(Leptailurus serval) figyeltek meg, amit néhány napon belül altatás nélkül be is fogtak. Az állat 

a Fővárosi Állat-és Növénykert Természetvédelmi Mentőhelyére került, ahol a legyengültség 

és a nyilvánvaló stressz jelein kívül más nem volt megfigyelhető. A szervál táplálkozott, sőt 

altatás nélkül arra is képesek voltunk, hogy a microchip-es jelölését leolvassuk, de ez sem 

vezetett közelebb az egyed eredetéhez. 

2,5 nappal később hirtelen, súlyos fokú légzőszervi tünetek és inkoordinált mozgás jeleit 

figyeltük meg. A gyógykezelést azonnal megkezdtük, de az állat ennek ellenére néhány órán 

belül elhullott. Már ekkor felmerült a COVID-19 megbetegedés lehetősége. 

A kórboncolás során a következő makroszkópos elváltozások kerültek megfigyelésre: 

savós beivódással járó heveny gyulladás a gátorközben, a tüdőlebenyek csúcsi részein 

megjelenő, éles határral elváló, interstitialis pneumonia (1. ábra), a bronchusokban és 

bronchiolusokban lévő, közepes mennyiségű, nyálkás-zavaros tartalom, főtt húsra emlékeztető, 

tömöttebb tapintatú, száraz metszéslapú szívizomzat. A mediastinumban lévő serositis és 

pericarditis mellett még a vese megnagyobbodása és fakóbb színe volt látható, miközben az 

egyéb szervek nem mutattak lényegi kóros elváltozást. Az agyvelő vizsgálata veszettségre 

negatív eredményt adott. 

A kórszövettani eredmények megerősítették a csúcsi tüdőlebenyekben látott interstitialis 

tüdőgyulladást, melyet kisfokú erythrocyta diapedesis is kísért. A hörgőkben és hörgőcskékben 

hámleválás volt látható. A szívburok heveny gyulladása jelentős savós beszűrődéssel járt, míg 

a szívizomrostokban rostdegenerációval járó, heveny myocarditis kórszövettani jelei voltak 

megfigyelhetők. A vesetubulusokban a hámsejtmagok regresszív elváltozásai alapján 

tubulonephrosis-ra lehetett következtetni. A kórboncolás során az egyéb, esetlegesen hasonló 

tüneteket/elváltozásokat okozó macskabetegségekre irányuló PCR vizsgálatok (FeLV, FIV, 

FeMV, FHV, Chlamydophyla) mindegyike negatív eredményt adott. A SARS-CoV-2-re 

irányult, célzott PCR vizsgálat és szekvenálás a kórokozó delta variánsának jelenlétét 

bizonyította. 

Más, vadon élő macskafélék (elsősorban állatkerti esetek) SARS-CoV-2 leírt 

fertőzéseihez hasonlóan ebben az esetben is feltételezhető, hogy az állat eredeti gazdája vagy a 
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kóborlás során történt humán kontakt okozhatta az ember-állat irányú transzmissziót, de nem 

állapítható meg egyértelműen, hogy a biztosan fennállt immunszuppresszív hatás vagy a 

nagyobb faji érzékenység (ami például hópárducok [Panthera uncia] esetében már ismert), 

vagy esetleg mindkét tényező állhatott-e az elhullás hátterében.  

Az előadás során a konkrét eseten túl kitérek még a “biosecurity” kérdéskörre is, ami a 

COVID-19 megbetegedések és a mentőhelyek viszonylatában említést érdemlő téma. 

 

 
1. ábra. Éles határral megjelenő, interstitialis tüdőgyulladás  

SARS-CoV-2 fertőzés következtében elhullott szerválnál. 
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A COVID ERDŐ REJTÉLYEI 

Zacher Gábor 

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan  

drzacherg@t-online.hu 

THE MYSTERIES OF THE COVID WOOD 
In the last two years of the COVID-19 pandemic global prevalence of anxiety and depression increased by a massive 25%. 
The information we have now about the impact of COVID-19 on the world’s mental health is just the tip of the iceberg. 
Loneliness, fear of infection, suffering and death for oneself and of loved ones, grief after bereavement and financial worries 
have also all been cited as stressors leading to anxiety and depression. Among health workers, exhaustion has been a major 
trigger for suicidal thinking. 

 

Járvány, bezártság, szorongás, félelem, halál, oltás, posztCOVID. Számtalan ismerősen csengő 

szó. Mennyiben változott az életünk az elmúlt 2,5 év során, nyomot hagyott bennünk a Járvány. 

Mi lesz ősszel, lesz újabb hullám, variáns? A bizonytalanság nem javít a helyzetünkön. Ki 

tudunk kászálódni ebből a mentális hullámvasútból. Háború, gazdasági válság, infláció, 

eladósodás…. Hát ezek nem segítenek. Baj van, és még nem is látjuk, hogy mekkora. 
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HA ÚJ BETEGSÉGET TALÁLSZ –  
“FELBUKKANÓ BETEGSÉGEK” A LABORBAN  

Erdélyi Károly 

ELKH, Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 

kerdelyi@gmail.com 

WHEN YOU FIND A NEW DISEASE – EMERGING DISEASES IN THE LAB 
The global COVID-19 epidemic had suddenly brought the concept of emerging infectious diseases very close to the average 
citizen worldwide. Professionals working with infectious diseases had not been taken completely by surprise though, since 
global patterns of infectious disease outbreaks during the past 25 years had clearly indicated that the emergence of increasingly 
potent pathogens should be realistically anticipated. The majority of emerging infections are zoonoses rising from the human 
– animal interface and wildlife species are deeply involved in disease emergence, but livestock and companion animals also 
contribute to the increased risk. This significant risk increase is intensified by local and global processes, environmental and 
climatic changes. Animal diseases in general are reducing the efficiency of food production and distribution, contributing to 
trade restrictions and animal suffering.  
Disease and pathogen surveillance is therefore an essential component of human and animal healthcare systems. The 
traditional monitoring of infectious diseases is a prerequisite of efficient disease prevention, control and eradication efforts. 
Although targeted direct and indirect detection methods are essential to achieve this end, contemporary challenges posed by 
the quick emergence of novel pathogens and novel clinico-pathological disease manifestations demand a wider, 
interdisciplinary approach. Wildlife disease experts possess a wide knowledge of animal, parasite and pathogen ecology, of 
environmental factors shaping their distribution and dynamics, as well as the wide range of diagnostic tools necessary for their 
detection, identification and monitoring. Over the past three decades my colleagues and myself have faced numerous locally 
and globally emerging infectious agents and diseases and we have established an adaptive system to deal with these 
challenges. 
The genuine expert community is generally quite well prepared for the emerging challenges. Timely scientific information and 
news circulates through global communication channels, professional links and global databases provide vast amounts of data 
and knowledge, while local diagnostic expertise, laboratory infrastructure and versatile molecular tools enable an adaptive 
response to locally arising problems and quick preparation for the incursion of new diseases. Although the recognition, in depth 
study and risk assessment of novel diseases is the task and responsibility of a multidisciplinary and creative expert community, 
the efficiency of an adaptive response largely depends on the consensual recognition of the significance of the given problem, 
a commitment to deal with it at a socio-political level and the will to allocate the adequate funding for disease control. 

 

A COVID-19 világjárvány hirtelen világszerte testközelbe hozta a lakosság számára az újonnan 

felbukkanó fertőző betegségek koncepcióját. A fertőző betegségekkel dolgozó szakembereket 

azonban nem lepte meg teljesen a járvány, mivel az elmúlt 25 évben világszerte felbukkanó 

fertőző betegségek sora előre vetítette, hogy komolyan kell számolnunk a fokozottan 

fertőzőképes kórokozók térhódításával. Az újonnan felbukkanó fertőző betegségek jelentős 

része zoonózis, amely az ember-állat kapcsolódási felületekről indul ki, és a vadon élő állatok 

jelentős szerepet játszanak a terjedésükben, de a haszonállataink és kedvenc állatok szerepe 

sem elhanyagolható a járványtani kockázat növelésében. Ezt a folyamatot felerősítik a globális 

folyamatok, a környezet- és klímaváltozás. Az állatbetegségek csökkentik az élelmiszer 

termelés és elosztás hatékonyságát, valamint hozzájárulnak a kereskedelmi korlátoásokhoz és 

az állatok szükségtelen szenvedéséhez is. 

A betegség és kórokozó monitoring tehát nélkülözhetetlen eleme a köz- és állat-

egészségügyi rendszereknek. A hagyományos fertőző betegség monitoring a hatékony 

megelőzés, kontroll és mentesítés előfeltétele. Ugyan a célzott, direkt és indirekt kórokozó 

kimutatási rendszerek alapvető fontosságúak ezekben az eljárásokban, az új kórokozók és az új 

kórképek felbukkanása szükségessé teszi a szélesebb körű, interdiszciplináris megközelítést. A 

vadegészségügyi szakemberek széleskörű tudással rendelkeznek az állatok, paraziták és 

kórokozók ökológiájáról, az elterjedésüket és populáció-dinamikájukat alakító környezeti 

tényezőkről, valamint a kimutatás, jellemzés és monitoring diagnosztikai eszköztáráról. Az 
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elmúlt majd három évtized során kollégáimmal számos helyi és globális jelentőségű felbukkanó 

új kórokozóval és kórképpel szembesültünk, és a felmerülő kihívásokat egy jó alkalmazkodást 

lehetővé tevő rendszerben kezeltük. 

Az újonnan felbukkanó kihívásokra a valódi szakértők közössége elég jól felkészült. A 

friss tudományos hírek és ismeretek körbejárnak a globális kommunikációs csatornákon, a 

szakmai kapcsolatok és a globális adatbázisok szintén rengeteg adatot és tudást szolgáltatnak, 

míg a helyi diagnosztikai szakértelem, laboratóriumi infrastruktúra és a képlékenyen 

alkalmazható molekuláris eszköztár lehetővé teszik az adaptív választ a helyben felmerülő 

problémákra, és a gyors felkészülést az új betegségek betörésének kezelésére. Az új betegségek 

felismerése, tanulmányozása és kockázat-elemzése ugyan a multidiszciplináris és kreatív 

szakértői közösség feladata és felelőssége, a megfelelő reagálás nagyban függ az adott 

probléma jelentőségének konszenzusos megítélésétől, a problémakezelés iránti társadalmi 

politikai elkötelezettségtől és a betegség kontrolljához szükséges anyagi források biztosításától. 
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OROPHARYNGEALIS TÁLYOG DÉL-AMERIKAI TAPÍRNÁL 

Bodó Zsuzsanna 

Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykert, Debrecen 

vet@zoodebrecen.hu 

OROPHARYNGEAL ABSCESS IN A LOWLAND TAPIR 
Oropharyngeal abscesses, mandibular swelling, dental ailments and dentoalveolar abscesses, often referred to as "lumpy 
jaw", are common in tapirs. Evidence of infection has even been observed in a fossil peryssodactylids. The lesions appear as 
unilateral, firm protrusions on the ventral aspect of the ramus of the mandible or in the parotid region. The pathogenesis of 
these lesions is unknown. They are most often a result of molar apical abscesses or periodontal disease, but can also be 
caused by rough feed. The abscesses can fistulate, may become chronic and can be a serious problem if they result in 
osteomyelitis, which can lead to systemic infection and even death. Radiology in particular can provide useful information to 
complement the clinical examination. Biopsy of the lesions is also recommended. Treatment is most successful with surgical 
debridement of any affected bone and long-term antibiotics. 

 

Az oropharyngealis tályog, mandibula környéki duzzanat, fogászati elváltozás, dentoalveoláris 

tályog gyakori elváltozások a tapírnál. Már a perissodactyla fosszíliákon is észlelték ezen 

megbetegedések bizonyítékát. Egyoldali, keményebb duzzanatként jelentkezhet a mandibula 

ramusának ventrális részén vagy a parotis területén. A pathogenesise ismeretlen. 

Leggyakrabban molaris fogak apicalis tályogjainak vagy fogágybetegségeknek a 

következményei. A tályog felfakadhat vagy krónikussá válhat. Amennyiben osteomyelitis is 

kialakul, szisztémás fertőzéshez, majd halálhoz vezethet. 

A megfelelő eszközökkel elvégzett fizikális vizsgálatot követően a gondosan elkészített 

és kiértékelt röntgenfelvételek létfontosságúak a fogászati megbetegedések differenciálásában. 

Az értékelhető pozícionálás érdekében a felvételek elkészítése etorphin használatával, 

altatásban történt. 

Az elváltozásból vett minta biopsziája javasolt kiegészítő vizsgálatként. A kezelés 

legsikeresebb az érintett csontterületek sebészi eltávolításával és a hosszú távú antibiotikumos 

kezeléssel. 
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ZSIRÁF ÁLLKAPOCSTÖRÉS ESETEK  
A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTBEN  

Sós-Koroknai Viktória1 – Hoitsy Márton1 – Ipolyi Tamás2 – Diószegi Zoltán3 –  

Zólyomi Dorottya2 – Winternitz Zsuzsanna4 – Sós Endre1,5 
1Fővárosi Állat- és Növénykert 

2ÁOTE, Sebészeti Tanszék 
3Gordiosz Klinika 

4Kisvakond Állatorvosi Rendelő 
5ÁOTE, Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék 

koroknai.viktoria@zoobudapest.com 

MANDIBULAR FRACTURE CASES IN GIRAFFE AT THE BUDAPEST ZOO AND BOTANICAL 
GARDEN 
Even though anesthetic events in giraffes are not considered to be frequent procedures at the Budapest Zoo and Botanical 
Garden, over the past four years, the veterinary team has participated in three, all relating to mandibular fractures; also 
extremely rare cases for our clinical team. Since this species is near the top on the high-risk patient list for zoo veterinarians, 
anesthesia in this species poses many challenges to all parties involved. The anesthetic protocol implemented was similar in 
all three instances (xylazine, ketamine, etorphine, acepromazine) and down time was on average 137 minutes between the 
three procedures as surgically, all cases presented ample challenges for the orthopedic colleagues. However, even though 
the three anesthetics events were similar, many factors differed and therefore planning beforehand was of the upmost 
importance. Nonetheless, even with all the challenges, all three procedures were successful in the end and both of the 
individuals that underwent surgery are thriving even today.   

 

Bár közel sem a gyakori eseményként sorolandóak a zsiráf altatások a Fővárosi Állat- és 

Növénykertben, az elmúlt négy évben három ilyen esetről is beszámolhatunk. Mindhárom 

esetben állkapocstöréshez kötődött az altatást igénylő beavatkozás, ami szerencsére szintén 

nem egy mindennapi feladat. Nem elég, hogy altatási szempontból az egyik legnagyobb 

kihívást jelenti a zsiráf az állatkerti állatorvos számára (csupán a fizikai és élettani adottságai 

miatt), de vélhetően egy hosszú altatási beavatkozás még nagyobb nehézséget jelent mind az 

állatorvos, mind a gondozók számára. Minhárom altatásnál ugyanazt a protokollt alkalmaztuk 

(xylazin, ketamin, etorfin, acepromazin), és a műtéti idő átlagosan 137 perc volt. Az összes 

beavatkozásról elmondható, hogy több szempontból is kihívásokat tartogattak az ortopéd 

kollégák számára. Függetlenül attól, hogy hasonlónak számító esetek szerepelnek e leírásban 

(két bilateralis mandibuláris törés reparálása, illetve egy esetben lemez kivétel), mégis számos 

olyan tényezőt volt szükséges figyelembe venni, ami minden altatásnál különbözik: többek 

között az állat életkora, testtömege, fizikai állapota, a törés típusa, az egyed csapatban elfoglalt 

helye, az évszak, az altatási helyszín adottságai stb. Mindhárom altatást a Fővárosi Állat- és 

Növénykert állatorvosi csapata bonyolította le sikeresen; a műtött állatok a mai napig 

egészségesek, jól funkcionálnak.  
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CLOSTRIDIUM FERTŐZÉS KEZELÉSE FAECALIS 
BAKTEROTERÁPIA SEGÍTSÉGÉVEL SZÉLESSZÁJÚ 

ORRSZARVÚBAN (CERATOTHERIUM SIMUM) 

Winternitz Zsuzsanna1 – Sós Endre2,3 – Hoitsy Márton2 – Sós-Koroknai Viktória2 
1Kisvakond Állatorvosi Rendelő 
2Fővárosi Állat- és Növénykert 

3ÁOTE, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék 

winzsu93@gmail.com 

FAECAL TRANSPLANT THERAPY IN WHITE RHINOCEROS  
In the case of Zafriel, the 30-year-old white rhino bull at the Budapest Zoo, the keeprs first noticed diarrhea in July 2021 and 
from the initial onset of symptoms, gut flora replacement was given through probiotics. In the faecal sample no Clostridium 
difficile A+B toxin or antibody were detected, but the smear contained a large number of Clostridium bacteria, presumed to be 
Clostridium perfringens. In the human field there is active ongoing research into the treatment of enteric diseases caused by 
Clostridium difficile infection, and there is an excellent recovery rate and a low recurrence rate, though no case study were 
available specifically for Clostridium perfringens. On August 11th, following human faecal transplantation protocols Zafriel 
received his dose of faeces mixed with his food. On August 18th, diarrhea subsided and gradually improved day by day. Based 
on the results of the faecal test on the 19th of August, no Clostridium bacteria ere detected in the faecal smear. The consistency 
of the faeces has been normal ever since treatment and no Clostridium has been detected, so faecal transplantation in the 
white rhinoceros was successful in C. perfringens infection. To the best knowledge of the authors, this is the first documentation 
of such a case.  

 

Zafrielnél, a Budapesti Állat-és Növénykert 30 éves szélesszájú orrszarvújánál a gondozók 

először 2021. július végén jelezték, hogy híg bélsarat ürít, aznaptól fogva bélflórapótlót kapott. 

Az augusztus elején gyűjtött bélsármintából Clostridium difficile A+B toxin, valamint 

ellenanyag nem volt kimutatható, de a kenetben nagy számú Clostridium volt. 

A humán vonalon aktívan folyó kutatások közül egyedül a széklettranszplantáció, vagyis 

a faecalis bakteroterápia kezdett el terjedni a Clostridium difficile fertőzés okozta enterális 

megbetegedések kezelésére. A beavatkozással kiváló gyógyulási ráta és alacsony recidívaarány 

érhető el. C. perfringens okozta enterális megbetegedések esetében esettanulmány nem állt a 

rendelkezésre. 

Mivel a pre- és probiotikumok adásával Zafrielnél a probléma nem szűnt meg, ezért az a 

döntés született, hogy Zafriel esetében is a bélflóra normál mikrobióta rekolonizációját fogják 

alkalmazni a másik két egészséges állat bélsarával. 

Augusztus 11-én kapott először 1 kilogramm bélsarat a normál táplálékába keverve. 

Másnapra a tünetek valamelyest javultak, azonban a bélsár állaga továbbra is híg volt. A 

következő napokban javult az állat állapota, de aztán ismét erős hasmenése volt, így a tápot 

teljesen megvonták, és a bélsarat száraz szénával és almával keverve kapta. Augusztus 18-án 

mérséklődött a hasmenés, amely napról napra fokozatosan javult. 

Az augusztus 19-i bélsár vizsgálat eredménye alapján a bélsár kenetből Clostridium nem 

volt már kimutatható. A recedíva elkerülése érdekében a következő egy hétben napról napra 

csökkenő mennyiségben kapta az állat az egészséges bélsarat a takarmányába keverve, utoljára 

augusztus 29-én. 

A bélsár állaga azóta is normális, és Clostridium nem mutatható ki belőle, tehát a 

szélesszájú orrszarvúnál a bélsár transzplantáció sikeres volt a C. perfringens fertőzés esetében. 
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GIANT PANDAS – 20 YEARS IN VIENNA ZOO 

Voracek, Thomas 

Tiergarten Schönbrunn, Bécs 

t.voracek@zoodoc.at 

 

In March 2002 a young breeding pair of Giant Pandas came to Vienna Zoo. Since 2007 five 

offspring have been reared. Moreover, we document the first case of a panda mother in captivity 

rearing twins without any help or intervention. The talk will also cover an overview about 

husbandry, breeding management and veterinary care of this charismatic species. 
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ÁLLATBEFOGÁSI MÓDSZEREK  
AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKBEN 

Géczy Csaba 

Egyesült Arab Emírségek 

sbcsaba@gmail.com 

CAPTURING METHODS OF WILDLIFE IN THE UNITED ARAB EMIRATES 
The United Arab Emirates, among its numerous tourist attractions, is a home of several large exotic animal collections. When 
managing these collections, mass capturing of the animals is a common process. The method of the capture used is 
determined by the reason for capture, as well as by the resources available. The presentation details some of the regularly 
used method through different cases. 

 

Az Egyesült Arab Emírségek turistalátványosságai mellett, számtalan nagy, egzotikus állatokat 

tartó gyűjtemény otthona is. Ezen gyűjtemények ellátása során sok esetben van szükség 

nagylétszámú állat különféle célú befogására. 

A különféle vadállat-befogási módszerek túlnyomó többsége, az altatólövedékes befogás 

kivételével, nem feltétlenül állatorvosi feladat. Egy gyakorlott állattartó sok esetben 

kifogástalanul el tudja végezni ezt, és az állatorvosnak csak a szigorú értelemben vett 

“állatorvosi” feladattal kell foglalkoznia. Leggyakoribb okok a befogásra: vadvédelmi 

programok fenntartása, vadorzás kezelése, vérfrissítés meglévő gyűjteményekben, 

(vad)állomány szabályozás, kereskedelem, kutatás, állatorvosi ellátás (vakcinázás, 

szűrővizsgálatok), problémás egyedek kezelése stb. A számtalan ok ellenére az alkalmazható 

módszerek ismerete elengedhetetlen az állatorvos számára is, mivel számos állatorvosi 

következményei lehetnek, különösen a szakszerűtlenül kivitelezett esetekben. 

A vadállatbefogás különböző módszerei többféle képen is csoportosíthatók (passzív-

aktív, kémiai-fizikális). A leggyakoribb módszerek az altatólöveg használata, közvetlen 

lefogás, kötél, lasszó használata, hálós befogás, különböző terelőrendszerek használata (boma), 

hálóvető puska, illetve az előzőek szükség szerinti kombinációja. A felsoroltak közül egyik sem 

hibátlan, számos előnyük és hátrányuk is létezik. Hogy mikor melyik a választandó módszer 

azt elsősorban a befogás célja, feltételei határozzák meg. 

Az előadás során a teljesség igénye nélkül az Egyesült Arab Emírségekben használt 

gyakoribb módszerek rövid áttekintésére kerül sor esetbemutatásokon keresztül. 
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CHALLENGING CASES AT THE VIENNA ZOO 

Voracek, Thomas 

Tiergarten Schönbrunn, Bécs 

t.voracek@zoodoc.at 

 

Veterinary care for zoo animals is full of exceptional challenges: anesthesia, diagnostics, 

treatment etc. Additionally, not all instances we are tackling in veterinary care are caused by 

medical reasons. This presentation will cover various cases from the daily veterinary caseload 

at our zoo. 
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KAMÉLEONOK AZ ÁLLATORVOS (PATOLÓGUS) SZEMÉVEL 

Gál János – Marosán Miklós – Ziszisz Árisz 

ÁOTE, Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék 

gal.janos@univet.hu 

CHAMELEONS THROUGH THE EYES OF VETERINARY PATHOLOGISTS 
The authors give an overview through statistics on the necropsies performed on chameleons during a period of nearly 25 years 
as well as present the most common causes of death. The most frequent pathologies identified from samples were disorders 
of the kidney, rickets caused by metabolic disease affecting the skeletal system, inflammatory disorders of various organs and 
certain bacterial infections. An assessment of the distribution of pathologies in various age groups found that gout affected 
mostly adult specimens. Pneumonia caused by Mycoplasma bacteria and was the most commonly diagnosed infectious 
disease, which had not been seen often in chameleons before this study. The examinations established that parasitic infections 
were often only a secondary diagnosis. 

 

Összefoglalás 

A szerzők előadásukban áttekintik a közel 25 év alatt felboncolt kaméleonok tetemeiből készült 

statisztikájukat, mely alapján a gyakoribb elhullási okokat ismertetik. A veseműködés zavara, 

a csontrendszert érintő és anyagforgalmi problémákra visszavezethető angolkór, a szervekben 

kialakuló gyulladások és egyes bakteriális fertőzések voltak gyakoribbak a mintákban. Az 

életkori megoszlásokat is figyelembe véve a köszvény esetében igazolható volt, hogy az adult 

életkor a legérintettebb. A fertőző kórképek közül a Mycoplasma baktériumok okozta 

pneumonia gyakoribbnak mondható volt, és újdonságnak is számít a kaméleonpraxisban. A 

vizsgálatokból kiderült, hogy a paraziták okozta fertőzés gyakran csak mellékleletként szerepel 

a mintákban. 

 

Hazai viszonyok között a kaméleonok igen kedvelt, népszerű állatok (Gál és László 2017), 

melyek közül a sisakos kaméleon (Chamaeleo calyptratus) és a párduckaméleon (Furcifer 

pardalis) mellett egyre gyakrabban jelennek meg ritkább fajok is. Az Állatorvos-tudományi 

Egyetemen közel 25 évet (1996-2022) felölelő egzotikusállat-patológiai vizsgálataink során a 

legtöbb tetem a sisakos kaméleonok közül került ki, amit a párduckaméleonok követtek. Kisebb 

számban szőnyegmintás kaméleon (Furcifer lateralis), háromszarvú kaméleon (Trioceros 

jacksonii) és törpekaméleon (Rieppeleon sp.) is a boncasztalra került. Összesen 46 értékelhető 

diagnosztikai eredménnyel bejegyzett iktatás készült a patológiai iktatókönyvekben 

kaméleonokra vonatkozóan. 

Az egyes elhullásra vezető megbetegedések megoszlását patológiai-oktani 

csoportosításban az 1. ábrán összegeztük. 
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1. ábra. Kaméleonok elhullási okainak patológiai-oktani csoportosítása. 

 

Érdekes eloszlást figyeltünk meg az elhullásra vezető kórképek szervi lokalizációjára 

vonatkozóan is (2. ábra). A több szervet érintő, halálra vezető kórképek után, ahogy a 

gyakorlatban is várható volt, a vese megbetegedései álltak (26%) a második helyen. Meglepő 

módon nem volt jelentősen magasabb az ivarszervekben kialakult elváltozások gyakorisága 

(13%) az emésztőszervi kórképeknél (11%) (Gál 2019). A csontrendszer megbetegedései, 

melyek közül az anyagforgalmi zavarokra visszavezethető angolkór volt a leggyakrabban 

megfigyelt elváltozás, sem mutatott kiemelkedő gyakoriságot (7%), ahogy azt egyébként vártuk 

volna a mindennapi klinikai gyakorlatban tapasztaltak alapján (Gál és mtsai 2014).  

 

 
2. ábra. Az egyes elhullásra vezető megbetegedések szervi lokalizációja kaméleonokban. 
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A kaméleonokban egyaránt ritkán diagnosztizáltunk daganatos elváltozást mellékleletként és 

halálokként. Az összes esetre vetítve ez csupán 4,3%-ot tett ki. Egy ízben sisakos kaméleon 

sisakját alkotó lágy szövetekben igazoltunk fibrosarcomát (Gál és mtsai 2007), míg egy másik 

egyedben a here tokjában. Egy 3 éves párduckaméleon májában pedig carcinoma került 

megállapításra. 

A kaméleonokban a vese elváltozások általában vízellátási zavarok nyomán, de egyéb 

nephrotoxikus behatásokra is kialakulhatnak. A köszvény, mint halálok az életkor 

előrehaladtával egyre gyakrabban kerül megállapításra hüllőkben (3. ábra). 

 

 
3. ábra. A köszvényes esetek életkori megoszlása kaméleonokban. 

 

A különféle bakteriális hátterű, elhullásra is vezető kórképekből többféle baktériumot sikerült 

izolálni a vizsgálataink során (4. ábra). Meglepő volt a Mycoplasma sp. magas aránya, ami 

légzőszervi kórképeket idézett elő a vizsgált kaméleonokban. Annak ellenére, hogy a 

szakirodalom úgy tartja, hogy a Salmonella baktériumok ritkán idéznek elő elhullásra vezető 

megbetegedést hüllőkben, mi mégis izoláltuk néhány esetben a kórokozót. Az elváltozások az 

ivarszervekre, petefészekre lokalizálódtak. 

 

 
4. ábra. Egyes kimutatott, elhullásra vezető elváltozást okozó kórokozók kaméleonokban. 
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Az elhullásra vezető parazitózisok ritkák kaméleonokban, habár mellékleletként számtalan faj 

kimutatható belőlük. Gyakran a szabad élőhelyről befogott és importált állatokban kerülnek 

ezek kimutatásra. Így Bölcskey és mtsai (2009) írtak le Foleyella furcata fertőzést egy importált 

szenegáli kaméleon (Chamaeleo senegalensis) nőstényben, amely Salmonella baktériumok 

okozta petetüsző elfajulás miatt hullott el.  
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3. Gál J.: Egzotikus- és vadonélő hüllők egyes nem fertőző és fertőző betegségeinek vizsgálata. MTA 
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PORCOSHALAK ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TRÉNINGJE 

Hoitsy Márton1 – Csehó Lilian1 – Sós-Koroknai Viktória1 – Sós Endre1,2 
1Fővárosi Állat- és Növénykert 

2ÁOTE, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék 

hoitsym@gmail.com 

VETERINARY TRAINING OF ELASMOBRANCH SPECIES 
In the past decades, training with lower vertebrates and invertebrates has become an important routine all around the world in 
public aquariums. Operant conditioning is a good method to work with elasmobranchs as well. In the beginning, only primary 
reinforcers, such as food were used, but nowadays secondary reinforcers are also commonly applied. Target training is useful 
to move and separate animals, contact training sessions enable animals to be calmer and confident and elicit less stereotypical 
behaviour. Training has not only been useful for husbandry-related exercises, but has also put an end to certain stereotypical 
behaviours. Currently, the staff can perform daily physical checks and shorter medical examinations such as blood draws, 
ultrasonography and radiography without anaesthesia. In the future the authors plan to continue training with the animals and 
explore new possibilities in their everyday life through creative training exercises. 

 

Világszerte egyre elterjedtebb az alacsonyabb rendű gerincesekkel való tréningezés. Ezek a 

módszerek elsősorban az állatok kontrollálhatóságát és jólétét szolgálják, anélkül, hogy 

jelentősebb stressz érné őket. Mindemellett meg kell említeni az állatorvosi munkához 

kapcsolódó szerepüket is. Az operáns kondicionálás jól alkalmazható a porcos és csontos halak 

képzésében. A pozitív megerősítésen alapuló foglalkozások során vizuális, taktilis, vagy akár 

auditív jelek használhatóak (1. ábra).  

A „simogató” és bemutató medencék adottságai (stressz, ingerszegény környezet, 

kompetíció) miatt az állatoknak komolyabb terhelést kell elviselniük, melyek hatására 

sztereotip viselkedésformák alakulhatnak ki. A foglalkozások hatására megtörhetnek a 

kényszeres mozgásmintázatok. A tréningek fejlesztésével összhangban tovább növelhető az 

állatorvosi munka színvonala és ezáltal az állatok egészségének védelme. Lehetőség nyílik az 

ultrahang-vizsgálatok kivitelezésére vagy akár vérvételre is. Mindehhez az állatok önkéntesen 

járulnak hozzá. A közös munka így stresszmentesebb az állatok számára, ritkábban keletkeznek 

sérülések rajtuk a megfogások során, valamint a vizsgálatok időtartama is lerövidül. 

 

 

1. ábra. Zebracápa tréningezése kézjelekkel.  
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1Fővárosi Állat- és Növénykert 
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MEDICAL TRAININGS AT THE BUDAPEST ZOO 
In contemporary practice, zoological institutions all around the world use animal training (operant conditioning) for the 
improvement of animal welfare, as well as to aid in veterinary interventions. Over the past decade and a half, we have started 
involving increasingly more species in these programs at the Budapest Zoo. The aim of this talk is to present different aspects 
of these training activities from the perspective of someone working directly with these animals – such as protected vs. free 
contact methods, beginner and more advanced levels, the various goals of these sessions etc.–. 

 

Napjainkban az állat-egészségügyi tréningek alkalmazása világszinten elterjedt, az operáns 

kondicionálás (Skinner 1938) elvére épülő módszer használata számos aspektusban segíti és 

színesíti az állatkerti állatokkal történő munkát.  

Állatorvosi szemszögből nézve egy jól felépített tréning elősegíti a beavatkozások 

stresszmentes és biztonságos kivitelezését. Ilyen beavatkozások lehetnek például a kiegészítő 

vizsgálatok (pl. vérvétel) anesztézia nélkül, illetve anesztézia szükségessége esetén az állatok 

együttműködésének a segítségével elkerülhető a távinjekciós felszerelések használata, ezáltal a 

dózist és az anesztézia időtartamát optimalizálhatjuk. A módszerrel továbbá megvalósíthatók 

rendszeres kezelések is (például napi többszöri szemcseppentés), amelyek másképp praktikusan 

nem megoldhatóak. 

Ezek a foglalkozások környezetgazdagító faktorként működnek az állatok 

mindennapjaiban, illetőleg kedveznek a látogatókkal történő interakcióknak, hiszen növelik az 

állatok toleranciáját a humán kontaktusokkal szemben (Fernandez és Martin 2021). 

A Fővárosi Állat- és Növénykertben már régóta nagy hangsúlyt fektetünk az állatorvosi 

tréningekre, és ezzel a szemlélettel igyekszünk együttműködni az állatokkal és azok ápolóival. 

Ebből kifolyólag az utóbbi években egyre több fajjal kezdtünk el a tréning szakmai keretei 

között dolgozni. Ennek köszönhetően különféle szintű (kezdő és haladóbb), eltérő 

célkitűzésekkel és megközelítésekkel (protected/free contact) rendelkező munkák is 

folyamatban vannak, az előadás pedig ezekbe fog betekintést engedni. 

Irodalom 

1. Skinner B. F. "The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis", 1938 New York: Appleton-

Century-Crofts 

2. Fernandez E. J. and Martin A. L.: Animal Training, Environmental Enrichment, and Animal Welfare: A 

History of Behavior Analysis in Zoos. J. Zool. Bot. Gard. 2021, 2(4), 531-543. 

  

mailto:dori.kreman@gmail.com


 

25 

 

TÚL KÖVETELEZŐ AZ ÁLLATORVOS?  
ÁLLATORVOSI TRÉNING A “MÁSIK OLDALRÓL” 

Csákvári Máté 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

csakvari.mate@zoobudapest.com 

IS THE VET TOO DEMANDING? MEDICAL TRAINING FROM “THE OTHER SIDE” 
In this presentation I want to wrap up the trainer’s and vet’s viewpoints about animal training and I’ll talk about situations, where 
there is a possibility of some kind of disagreement, about the method or time limit for the training. I’ll also speak about criticism 
and its aspects in relation to training. Moreover, I’ll talk about the differences between special and routine cases in our training 
session and give examples of our own work with elephants. 

 

Az előadásban összefoglalom az állatorvos és az állattréner szempontjait az állattréningek 

kapcsán, és felvázolom azokat a szituációkat, amikor a közös cél ellenére egyet nem értés 

alakulhat ki a módszer, határidő vagy a célként kitűzött betanítandó viselkedéssel 

összefüggésben. Kitérek a kritérium fogalmára és szempontjaira, valamint az egyedi esetek és 

rutin esetek közti különbségekre, a mérlegelendő szempontokra. Saját tapasztalatok alapján 

hozok példákat az adott témával kapcsolatban. 
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AGYAR ÜGYEK A VESZPRÉMI ÁLLATKERTBEN  

Tóth-Almási Péter 

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, Veszprém 

tothpetya@yahoo.com 

ELEPHANT TUSK ISSUES AT THE VESZPRÉM ZOO 
We have a group of three male Asian elephant in Veszprém Zoo, and toprevent spontaneous fracture of the tusks, we shorten 
them from time to time. 
In this lecture I’ll talk about the anatomy of the tusk, the method of sedation, the technique of x-ray and also, the method for 
shortening tusks. Aside from this, some slides spontaneously broken tusks will also be presented, and the methods 
implemented for their treatment. 

 

A Veszprémi Állatkertben három bikából álló ázsiai elefánt csapatot tartunk. Annak érdekében, 

hogy megelőzzük az agyaruk spontán törését, időről-időre kurtítani szoktuk azokat. 

Az előadásban az anatómiai ismeretek ismertetését követően a bódítás módszeréről, az 

agyar röntgenezéséről és a kurtítás technikájáról lesz szó. Ezen kívül néhány példát hozok a 

spontán törött agyar kezelésére, a megnyílt pulpaüreg veszélyességére, az esetleges 

szövődmények megelőzésére. 
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AFRIKAI ELEFÁNTOK SZÁLLÍTÁSA GYŐRBE 

Andréka György 

Xantus János Állatkert, Győr 

andrekagyorgy@yahoo.com 

THE TRANSPORT OF AFRICAN ELEPHANTS TO ZOO GYŐR 
A new elephant holding facility and enclosure system was opened in 2021 at the Xantus János Zoo in Győr after our zoo had 
decided on the keeping of African bush elephants. Within the European Endangered Species Programme our institution 
welcomed 4 elephant bulls: 

− Bou Bou: Zoo de la Fleche 

− Pembe: Zoo African Safari 

− Kito: Nyíregyházi Állatpark 

− Rungwe: Zoo Magdeburg 
The different keeping practices and circumstances, and the different ideas of crating the animals presented unique challenges. 
In this presentation I will talk about different sedation protocols and crating practices we used with the different individuals.  

 

2021-ben a Győri Xantus János Állatkertben új elefántház és kifutórendszer átadására került 

sor. Állatkertünk afrikai elefántok tartása mellett döntött. Az európai fajmegőrzési program 

keretében négy elefántbika érkezett intézményünkbe:  

− Bou Bou: Zoo de la Fleche 

− Pembe: Zoo African Safari 

− Kito: Nyíregyházi Állatpark 

− Rungwe: Zoo Magdeburg 

Az eltérő tartási körülmények, illetve a tartóhelyek eltérő ’ládázási’ elképzelései 

különböző kihívások elé állította csapatunkat. Az előadásban kitérek az egyes egyedeknél 

használt szedációs protokollokra és beládázási módszerekre. 
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LEIOMYOMA ÁZSIAI ELEFÁNTBAN (ELEPHAS MAXIMUS) 
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Nyíregyházi Állatpark 
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LEIOMYOMA IN AN ASIAN ELEPHANT (ELEPHAS MAXIMUS) IN A HUNGARIAN ZOO 
One of the most common benign neoplastic lesions in elderly Asian elephants is the leiomyoma. Symptoms generally occur 
over the age of 35. Above this age, cycle diagnostic tests and hematological examination should be performed to screen for 
this disease. Ultrasonographic and endoscopic examinations are required in case of symptoms and vaginal bacteriology in 
case of bacterial infection. This lecture presents a case of leiomyoma in a 56-year-old, female, Asian elephant in a Hungarian 
zoo. The disease began with heavy urogenital bleeding that stabilized following intensive symptomatic and hormonal therapy. 
After this, the exact diagnostic examination took place. Treatments and examinations were performed under standing sedation. 
Within a year and a half, the animal had regained her good condition and she undergoes examination and hormone treatment 
every 6 months. 

 

Idős ázsiai elefánt nőstények leggyakoribb daganatos megbetegedése a leiomyoma. Ázsiai 

elefántokban gyakoribb, mint afrikai elefántokban. 35 éves kor felett jelentkezhetnek tünetek, 

és ezen kor felett az érintett állatok időszerű kivizsgálása is sokkal nagyobb jelentőséggel bír, 

hiszen a populáció 20%-a érintett a megbetegedésben. 

A leiomyoma jóindulatú simaizomban előforduló daganat, amely az esetek kis 

százalékában, kb. 0,1% válik rosszindulatúvá. Elefántokban a leggyakoribb előfordulása a méh 

simaizomzatában van. A daganat növekedése és terjedése ciklusfüggő, így a hormonális háttér 

vizsgálatának nagy jelentősége van minden esetben. Kialakulhatnak a méh falában cysták, 

daganatos elváltozások, mucometra, és menorrhagia, aminél olyan vérzés is lehet, hogy a beteg 

állatnál anaemia alakulhat ki. A beteg állatot a tenyésztésből érdemes kivenni, de sok esetben 

vetélés vagy a megtermékenyülés hiánya is sejtetheti a problémát. 

A betegség diagnosztikája tünetmentesen ciklusvizsgálattal és vérvizsgálattal kezdődik, 

tünetek esetén bakteriális felülfertőződés miatt hüvelyváladékból bakteriológia, transrectal 

ultrahang vizsgálat és biopszia igazolja a leiomyomát. 

A kezelésben még ciklusban lévő állatnál le kell állítani a ciklust, mely GnRH analóg 

gyógyszerekkel biztonságosan megtehető. Tünetek esetén fontos a vérzéscsillapítás és 

fájdalomcsillapítás. Urogenitális fertőződés esetén célzott antibiotikum terápia szükséges. 

Anaemia esetén pedig segítenünk kell a vérképzés folyamatát. A beteg állat élete végéig 

kezelésre és egészségügyi kontrollra szorul. 

Az előadás során a Nyíregyházi Állatpark egyik 56 éves ázsiai elefánt tehenének esete 

kerül bemutatásra. A tünetek 1,5 éve jelentkeztek az állatnál, súlyos, sokáig csillapíthatatlan 

vérzés formájában, mely már a hematológiában is látható anaemiáig súlyosbodott, és már 

lesoványodással is járt. Az állat tüneti és hormonális kezelés hatására javult, a vérzés 

abbamaradt és kondícióját is elkezdte visszanyerni. A stabilizálódott állapotnak köszönhetően 

megszervezésre került a pontos diagnosztikai kivizsgálás ultrahanggal és endoszkóppal. Az 

esetet nehezítette egy kialakult hüvelyi fertőzés és urolithiasis egyaránt.  

Az állat kezelése és vizsgálata minden esetben bódításban történt, melyet azaperon 0,1 

mg/kg, vagy azaperon 0,1 mg/kg + butorphanol 0,003-0,005 mg/kg vagy azaperon 0,07 mg/kg 

+ butorphanol 0,006 mg/kg + detomidin 0,006 mg/kg kombinációkkal végeztünk. 

mailto:zoovet@sostozoo.hu
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A kezdeti intenzív kezelésnek köszönhetően a jelenleg is stabil állapotú ázsiai elefánt 

tehén 6 havonta teljes kivizsgáláson és hormonkezelésen esik át, mellyel így fenntartható a 

leiomyoma növekedése és a tünetek újbóli kialakulása. 

Irodalom 
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STRESS AND SEX – THEY DON'T ONLY RUN IN OUR VEINS! 
OR RATHER MORE PROSAIC: MEASURING STEROID HORMONES 
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hfernandez@bsmsa.cat 

 

Steroid hormone levels are very powerful physiological indicators which can inform disease 

treatment strategies, animal management decisions, animal welfare evaluation, as well as basic 

research. Due to their chemistry, and unlike other biological markers, steroid hormones can be 

found in many biological matrices, from urine to baleen barbs, and can be remarkably stable. 

This opens a wide gamut of possible uses and applications of steroid hormone analysis. This 

presentation will discuss the application of these opportunities as applied to conservation, 

specifically in zoo settings.  
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ÉRDEKES SEBÉSZETI ESETEK A JÁSZBERÉNYI ÁLLATKERTBŐL 
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Vet-E-Medic Kft. Kisállat Szakrendelő 

drbakonyi@freemail.hu 

INTERESTING SURGICAL CASES AT THE JÁSZBERÉNY ZOO 
Some of the surgical cases that occur in zoos and require surgical treatment are traumatic emergency injuries. These can 
result from fights for dominance, conflict between animals and the exhibit itself can also be a source of danger. Minor injuries 
can be treated conservatively, but sometimes surgical intervention is necessary. A serious life-threatening condition requiring 
surgery can occur as well without traumatic. This lecture gives examples of the surgical treatment from the cases of the 
Jászberény Zoo and Botanical Garden.  

 

Az állatkertekben előforduló sebészeti esetek egy részét traumás sürgősségi sérülések ellátása 

teszik ki. Ezek adódhatnak rangsorvitákból, egyedi ellentétekből, de maga a kifutó is 

veszélyforrás lehet. Az apróbb sérülések, megoldhatóak konzervatív kezeléssel, de az esetek 

egy részében műtéti beavatkozásra van szükség. A sebészeti esetek másik részénél traumás 

háttér nélkül is adódhat súlyos életveszélyes állapot, mely műtéti beavatkozást igényel. 

Sokszor jelent problémát vadállatok esetében a varratok épségének megőrzése a 

sebgyógyulásig. Erre ma már sokféle megoldás létezik. Ilyen például az intradermális varrat, 

az „alibi / játszó” varratok behelyezése és a szövetragasztó. 

Az előadás ilyen sebészeti beavatkozásokra hoz példát a Jászberényi Állat-és Növénykert 

eseteiből: 

− japán makákó traumás hasfalsérvének diagnosztizálása és műtéti ellátásának 

bemutatása, fajtársi agresszió miatti, 

− társas kifutóban bekövetkezett életveszélyes sérülés szurikátában, 

− tapasztalatok szövetragasztó használatával mosómedve hasi műtétje során, 

− elhibázott ugrás okozta alkartörés műtéti ellátása velőűrszegezéssel éji majomnál, 

− gyomormetszés kétujjú lajhárnál akut „gyomor” eltömődés és bélatónia miatt. 
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AVIAN INFLUENZA AT THE BUDAPEST ZOO AND BOTANICAL GARDEN 
In December 2021, two Dalmatian Pelicans (Pelecanus crispus) died suddenly, without previous clinical signs. The necropsies 
revealed H5N1 HPAI in both birds. Following this unfortunate event urgent actions were taken, including risk assessments and 
creating different categories/actions by species. Altogether 57 pelicans (2 species) and 46 other birds fell into the highest risk 
category, were isolated and individual PCR testing (cloaca and pharynx, two times, 3 weeks apart) was performed resulting in 
a negative status for the entire zoo. The subsequent vaccination protocol was relevant for 331 specimens. During the entire 
procedure, only one bird was lost due to a capture-related accident, however, no „stamping out” was necessary. At the same 
time, thanks to our efforts, other Hungarian zoos (11 including us) vaccinated their species that were at risk as well. We hope 
that the successful handling of the outbreak will serve as a good-practice example and precedent in similar cases (since this 
time, a subsequent outbreak already occured in another Hungarian zoo, but before the vaccination efforts). 

 

2021. decemberében bekövetkezett az egyik legrosszabb eshetőség, ami egy állatkert 

madárállományában előfordulhat: egy hirtelen elhullott borzas gödénynél (Pelecanus crispus) 

H5N1 vírustörzs okozta madárinfluenzát diagnosztizáltak a NÉBIH-ÁDI-ban. A madár 

elhullását hamarosan egy másik egyed követte, miközben a csapat még mindig 57 pelikánból 

állt (a borzas gödény mellett a másik fajunk a rózsás gödény [Pelecanus onocrotalus]). 

Az azonnali terv az volt, hogy  

− megszüntetjük a további fertőződés lehetőségét (berepülő vadmadarak, közvetítő közeg, 

stb.), 

− megkíséreljük egy szigorú szűrési protokoll alapján megkülönböztetni a fertőzött és 

egészséges egyedeket, 

− a csapaton belül alcsoportokat hozunk létre, hogy további fertőződés kisebb eséllyel 

történjen az öszezárásnál, és egy esetleges fertőzés esetén lehetőség nyíljon a mentes 

állatok életben tartására (1. ábra), 

− a lehetséges fertőződés szempontjából a különböző fajoknál kockázatelemzést végzünk 

és rizikócsoportokat hozunk létre; ezek alapján más-más cselekvési sort állítunk össze, 

− kedvező eredmények esetén bejelentjük a már korábban is hangoztatott vakcinázási 

igényünket, és ezt az előírt protokoll alapján végre is hajtjuk. 

A művelet során a legmagasabb kockázati kategóriába sorolt csoportokat elzártuk, a pelikánok 

esetében 6-8 egyedből álló alcsoportokat hoztunk létre. Az azonnal elvégzett, egyedenként a 

kloákából és garatból vett tamponminták mindegyike negatív PCR eredményt adott a 

madárinfluenza vírusára; ezt a műveletet 3 hét múlva újra elvégeztük (ebbe a legmagasabb 

kockázati besorolásba 103 madár került).  

Miután megbizonyosodtunk róla, hogy az állomány további egyedei az egész Állatkert 

vonatkozásában mentesek a kórokozótól a vakcinázás lépéseit egyeztettük a hatóságokkal. 

Választásunk a 2006-tól már néhány éven keresztül jó eredményekkel használt, inaktivált 

H5N2 törzset tartalmazó Nobilis Influenza H5N2 (MSD Health, Boxmeer, Hollandia) 

készítményre esett, mert itt rendelkezésre állt a hatékonysággal kapcsolatos szakirodalom. 

Végül az előírás alapján az első vakcinázáskor a madarak 10%-ból szerológiai célból vért 

kellett vennünk, az ismétlő oltásokra pedig 4 héttel később került sor, míg a második vérvétel 
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(szintén az egyedek 10%-ból, de nem feltétlenül ugyanazokból az állatokból) a booster 

vakcinázást követően 30 nappal történt. A Fővárosi Állat- és Növénykertben összesen 331 

madáregyed oltását végeztük el, az egész folyamat alatt összesen egy példány rózsás flamingót 

(Phoenicopterus roseus) vesztettünk el a második megfogással kapcsolatosan (ez nem a 

vakcina miatt történt). 

A Fővárosi Állat- és Növénykertben történt sajnálatos eset egyúttal utat nyitott a többi 

magyar MÁSZ (Magyar Állatkertek Szövetsége) állatkert számára is, hogy velünk 

összehangoltan elvégezhessék a preventív oltásokat, illetve a nálunk bevezetett járványügyi 

eljárásrend egy olyan precedenst teremtett, ami egy későbbi, alföldi állatkertben bekövetkezett 

madárinfluenza kitörés kapcsán lehetővé tette, hogy a “stamping out” helyett a gondosan 

elvégzett szűrővizsgálatok és azok kedvező eredménye kapcsán az állományok életben 

maradhassanak. Vélményünk szerint ezt a sikeres járványkezelést elsősorban a hatóságokkal 

történt rendkívül jó együttműködés és azok pozitív hozzáállása, az érintett fajok 

természetvédelmi státusza, az állományok folyamatos állatorvosi felügyelete és a gyors 

reagálás tette lehetővé, ami reményeink szerint nem csak idehaza, hanem Európa más pontjain 

is követendő példa lehet. 

 

 
1. ábra. Kisebb pelikáncsapatokat formáltunk, hogy a fertőzés csapaton belüli terjedése megállítható 

legyen, illetve pozitív minta esetén legyen esély egyes egyedek megmentésére. 
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ŐSSEJTEK FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI  
A VAD- ÉS ÁLLATKERTI ÁLLATORVOSLÁSBAN 

Kiss-Tóth Endre 

Stem CellX Europe Kft. 

endre.kiss-toth@stemcellx.com 

THE USAGE OF STEM CELLS IN ZOO AND WILDLIFE MEDICINE 
The use of stem cells in promoting the healing of chronic wounds and for the regeneration of joint tissue due to wear or acute 
injury has become of major interest in recent years, both for applications in humans as well as companion animals. My talk will 
summarise the main stem cell-based therapeutic approaches, their advantages and limitations. I will also summarise our 
experiences in treating dogs with joint-degenerative conditions as well as discussing some examples for piloting the use of 
stem cells in a zoo setting. Finally, I will propose an integrated therapeutic model which will enable participating zoos to access 
and widely use this novel regenerative treatment approach. 

 

Sérülések utáni szövetregeneráció, illetve zömmel idősebb korban jelentkező ízületi kopás és 

az ennek következtében kialakuló krónikus fájdalom gyakran vezetnek az állatok 

életminőségének tartós romlásához. Az ízületi kopás tüneteinek kezelésére jelenleg alkalmazott 

gyógyszeres kezelések hosszú távon komoly, egyes szervek működését befolyásoló 

mellékhatásokhoz vezetnek. Ilyen esetekben nem csak az állatok életminősége romlik, de 

élettartama is komolyan megrövidülhet. 

A különböző szövetekből izolált őssejtek regeneratív terápiás felhasználása hasonló 

humán kórképekben, illetve társállatok körében intenzív kutatás-fejlesztés tárgyává vált az 

elmúlt években. 

Előadásomban áttekintem a főbb őssejt-terápiás stratégiák (autológ és allogén) előnyeit 

és azok limitációit, bemutatom az allogén terápia terén elért eredményeinket kutyák ízületi 

kopásának kezelésében, illetve áttekintek néhány, publikusan hozzáférhető egyedi állatkerti 

példát ezen kezelések sikeres alkalmazására. 

Végül javaslatot teszek egy olyan integrált terápiás modell bevezetésére, amely lehetővé 

teszi az állatkertek számára ezen kezelési módszer széles körű meghonosítását és gyakorlati 

alkalmazását. 
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WEST NILE VÍRUS ELSŐ ELŐFORDULÁSA  
KÉTPÚPÚ TEVÉBEN (CAMELUS BACTRIANUS) 

Sós-Koroknai Viktória1 – Sós Endre1,2 – Hoitsy Márton1 –  

Biksi Imre3 – Albert Ervin3 – Erdélyi Károly4 

1Fővárosi Állat- és Növénykert  
2ÁOTE, Egzotikusállat és Vadegészségügyi Tanszék 

3ÁOTE, Patológiai Tanszék 
4ELKH, Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 

koroknai.viktoria@zoobudapest.com 

THE FIRST ISOLATION OF WEST NILE VIRUS FROM A BACTRIAN CAMEL (CAMELUS 
BACTRIANUS)  
This case presents a 19-year-old female Bactrian camel (Camelus bactrianus) who presented with moderate right forelimb 
lameness on the 29th of August 2018. Meloxicam therapy was initiated as she was devoid of other symptoms, however, by 
the morning of the 31st, the camel was in a recumbent position unable to stand up, had a moderate tremor in the head and 
neck region, but was BAR and eating. As West Nile (WN) encephalitis was among the differentials, treatment was initiated 
immediately with intravenous marbofloxacin, dexamethasone, calcium gluconate and supportive therapy, which was repeated 
that evening and the twice the following day (2018.09.01). Blood samples were collected for hematology, biochemistry and 
WN screening. The clinical picture of the animal remained largely unchanged, and she continued eating but was unable to 
stand up. The degree of the tremors progressed slightly and became somewhat more generalized. On the fifth day following 
onset of symptoms (2018.09.02) she was found dead in her enclosure in the morning. The subsequent necropsy yielded 
lesions pertaining to diffuse, non-purulent encephalitis and mild peribronchiolar interstitial pneumonia. WN virus lineage 2 was 
identified in brain tissue through RT-PCR and nucleotide sequencing, however, all examinations including diagnostic RT-PCR 
for WNV yielded negative results from the whole blood sample taken ante mortem. To the best of the knowledge of the authors, 
this is the first record of West Nile virus causing clinical symptoms in a Bactrian camel.  

 

Egy 19 éves, nőstény ivarú kétpúpú tevénél (Camelus bactrianus) 2018. augusztus 29-én a jobb 

mellső lábon enyhe fokú sántítást észleltek az állatgondozók. Mivel egyéb tünet nem volt 

megállapítható a klinikai vizsgálat folyamán, meloxicam fájdalomcsillapítással indult a terápiás 

terv. Augusztus 30. reggelére azonban az állatot fekve találták a kifutón; nem tudott lábra állni 

és enyhe tremor volt észlelhető a fej-, illetve a nyak régióban független attól, hogy egyébként 

evett és élénk volt. Mivel a nyugat-nílusi láz (WN) okozta encephalitis is magasan szerepelt a 

differenciál diagnózisok listáján, azonnal kezelést indítottunk, amely magába foglalta az 

intravénás marbofloxacin, dexamethason és kalcium-glukonát adását, rehidráló és roboráló 

terápiával együttesen. A kezelés aznap és a következő nap kétszer is ismétlésre került; az 

azonnali vérmintavételt követően vérkép, biokémia és WN PCR vizsgálatokat is indítottunk. 

Bár a kezelés alatt az állat élénk maradt és evett is, a tremorok generalizációja volt 

megfigyelhető, és a teve a továbbiakban sem volt már képes felállni. A folyamat 5. napján 

(2018. szeptember 2-án) az állatot elpusztulva találták az ápolói reggel a kifutójában. 

Kórboncolás során diffúz, nem purulens encephalitis és enyhe fokú peribronchiolaris, 

interstitiatis tüdőgyulladás voltak láthatók makroszkóposan. A későbbiekben a nyugat-nílusi 

láz lineage 2-es törzsét izoláltuk az agyi szövetből RT-PCR és NS3-as szekvenálási 

módszerekkel, független attól, hogy az ante mortem vérmintából történő PCR vizsgálatok 

negatív eredménnyel zárultak. A szerzők legjobb tudomása szerint ez az eset az első leírása 

klinikai tünetekkel jelentkező nyugat-nílusi láz fertőzésnek kétpúpú tevében.  
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POXVÍRUS EGY MENTETT DARUBAN 

Hoitsy Márton1 – Sós-Koroknai Viktória1 – Perge Edina2 –  

Bányai Krisztián3 – Bali Krisztina3 – Kaszab Eszter3 – Sós Endre1,4 
1Fővárosi Állat- és Növénykert 

2Mátrix Kórszövettani és Citológiai Szolgáltatás 
3ELKH, Állatorvos-tudományi Kutatóintézet 

4ÁOTE, Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék 

hoitsym@gmail.com 

POX INFECTION IN A RESCUED CRANE 
This case pertains to a Common crane (Grus grus, Linnaeus, 1758) which was admitted to the Wildlife Rescue Centre of the 
Budapest Zoo and Botanical Garden. The crane was a 3,5 kg adult male and was weak and lethargic at the time of arrival. 
Wart-like growths were visible on the top of its head and on the eye lids as well. Surgical removal was performed to collect 
samples and dermal oedema and inflammatory cell infiltration were seen in the skin sections. Large amounts of eosinophilic 
cytoplasmic inclusion bodies were observed in most cells in the middle and superficial layers of the hyperplastic epidermis. 
Additionally, lesions characteristic of poxvirus infection were visible on the skin. Avian pox is a widespread infection in birds 
caused by the transmission of viruses in the genus Avipoxvirus, family Poxviridae and are amongst the largest viruses in the 
animal kingdom. The wart-like growths removed from the Common crane in this study were tested for Avipoxvirus through 
diagnostic PCR and sequencing. BLAST-search and phylogenetic analysis of the gene encoding the DNA polymerase revealed 
that the recently identified crane pox sequence shared the highest nucleotide identity (99.82%) with a Flamingopox virus strain 
isolated in 2008 from South Africa.  

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert Állatkerti Vadállatmentő Központjába egy kifejlett, hím ivarú 

daru érkezett. A közepesnél gyengébb kondíciójú madár tömege 3,5 kg volt. Az állat fizikális 

vizsgálata során a fejen több kinövés volt megfigyelhető, melyek részben az állat szemét is 

eltakarták. A kórházi ellátása során az állat erősödött, súlya gyarapodott, elérte a 4,2 kg-ot. A 

másodlagos fertőzéseket elkerülendő antimikrobiális szerekkel került kiegészítésre a kezelés. 

Sebészi beavatkozásokkal eltávolításra kerültek a madarat a látásban akadályozó növedékek, 

melyeket molekuláris biológiai vizsgálatokhoz (PCR) használtunk fel. A daru a beavatkozás 

után javuló tendenciát mutatott, evett, aktív volt. További, újonnan kialakult pörkös növedékek 

kerültek eltávolításra az immunfolyamatok beindítása végett. Az állat sajnos minden 

erőfeszítésünk ellenére elpusztult. A kórboncolás során további, poxvírusra jellemző elváltozás 

volt megfigyelhető a fejen és a harmadik szemhéjon is. A kórszövettani kép egybevágott a 

korábbi PCR eredményekkel. A bőrelváltozásokban mikroszkóposan enyhe-közepes mértékű 

dermalis oedema és kevert lobsejtes perivascularis, interstitialis infiltratio volt látható. A 

hyperplasiás epidermis középső és felületes rétegeiben a sejtek többségében nagy mennyiségű 

eosinophil cytoplasma-zárvány volt megfigyelhető (1. ábra). A diagnosztikai PCR eredménye 

alapján a göbökből izolálható vírus az Avipoxvírus genusba tartozott, melyet Sanger 

szekvenálással is megerősítettünk. A BLAST-keresés és a filogenetikai elemzések alapján 

pedig egy 2008-ban, Dél-Afrikában izolálásra került Flamingopox vírustörzzsel mutatta a 

legnagyobb (99,82%) nukleotid azonosságot.  
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2. ábra. Poxvírus okozta eosinophil magzárványok daru epidermisében. 
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KÓRSZÖVETTAN AZ ÁLLATKERTBEN – ESETISMERTETÉSEK 

Perge Edina 

Mátrix Kórszövettani és Citológiai Szolgáltatás 

matrix.szovettan@gmail.com 

HISTOPATHOLOGY IN THE ZOO – CASE STUDIES 
I would like to give the audience an insight into the dermatological and oncological diseases of wild and zoo animals through 
a brief description of 4 cases each. These disciplines have been chosen because they do not necessarily require post mortem 
diagnosis and may help establish a therapeutic protocol while the animals are still alive. The talk will encompass allergic 
dermatitis, ectoparasitosis, atrophic dermatosis, neoplasms of epithelial and mesenchymal origin and will involve a wide variety 
of zoological taxa. 
Dermatopathology 

Case 1: Phoenicurus ochruros – Dermanyssus gallinae infection 
Case 2: Sicista trizona – demodicosis 
Case 3: Hydrochoerus hydrochaeris – allergic dermatitis 
Case 4: Ailurus fulgens – atrophic dermatosis 

Oncopathology 
Case 1: Coronella austriaca – high-grade malignant complex testicular tumor 
Case 2: Varanus exanthematicus – low-grade cholangiocellular carcinoma 
Case 3: Anas platyrhynchos – medium-grade hepatocellular carcinoma 
Case 4: Meriones persicus – low-grade soft tissue sarcoma 

 

Négy-négy eset rövid ismertetésével szeretnék ízelítőt adni a vad- és állatkerti állatok 

dermatológiai és onkológiai betegségeiből. Azért ezekre a szakterületekre esett a választás, 

mivel ezek nem feltétlenül igényelnek post mortem diagnosztikát, és még az állatok életében 

segíthetnek a terápiás protokoll felállításában. Szó lesz allergiás dermatitisről, 

ektoparazitózisról, atrophiás dermatosisról, hám- és mesenchymalis eredetű neoplasmákról – a 

legkülönfélébb állatrendszertani csoportokat érintve. 

 

Dermatopatológia 

1. eset: Házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) – Dermanyssus gallinae infekció 

2. eset: Magyar szöcskeegér (Sicista trizona) – demodicosis 

3. eset: Vízidisznó (Hydrochoerus hydrochaeris) – allergiás dermatitis 

4. eset: Vörös macskamedve (Ailurus fulgens) – atrophiás dermatosis 

Onkopatológia 

1. eset: Rézsikló (Coronella austriaca) – high-grade malignus valódi complex heretumor 

2. eset: Sztyeppi varánusz (Varanus exanthematicus) – low-grade cholangiocellularis 

carcinoma 

3. eset: Tőkés réce (Anas platyrhynchos) – medium-grade hepatocellularis carcinoma 

4. eset: Perzsa versenyegér (Meriones persicus) – low-grade lágyszöveti sarcoma 
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PLATELET RICH PLASMA IN BIRDS, AVIAN TRANSFUSION  
AND ITS APPLICATION IN AVIAN MEDICINE 

Molnár Ladislav – Sesztakova, Edina – Kuzišinová, Katarina –  

Majchrák, Tomas – Major, Peter – Kottferova, Lucia 

Clinic of Birds, Exotics and Wildlife, UVLF, Košice 

ladislav.molnar@uvlf.sk 

 

Platelet-rich plasma (PRP) therapy uses the application and concentration of a patient’s own 

platelets to accelerate the healing of injured skin, tendons, ligaments, muscles and joints. In this 

way, PRP injections use the individual patient's own healing system to improve musculoskeletal 

problems. 

PRP injections are prepared by taking anywhere from one to a few tubes of the blood of 

the individual and running it through a centrifuge to concentrate the platelets. These activated 

platelets are then injected directly into your injured or diseased body tissue. This in turn releases 

growth factors that stimulate and increase the number of reparative cells the body produces. 

Platelet-rich plasma has been found to significantly enhance the healing process and the 

use of PRP injections for skin wounds or other soft-tissue injuries is becoming more common. 

PRP has also been demonstrated to improve function and reduce pain in patients with chronic 

orthopaedic injuries. 

Some of the key advantages of PRP injections are that they can reduce the need for anti-

inflammatories or stronger medications. In addition, the side effects of PRP injections are very 

limited, since the injections are created from the blood of the given individual, the body will 

not reject or react negatively to them. 

Moreover, the authors will demonstrate different techniques for blood collection even in 

small birds and the principles of obtaining PRP. Citrated tubes were used to collect and process 

avian blood in this study.  

Additionally, the presentation will include  how to determine the fibrinogen level in avian 

blood as an indicator for acute inflammation. 2pc of 100ul heparinized tubes are used for this 

procedure. After centrifugation thermoprecipitation is performed for 3 minutes at 53ºC 

temperature and the plasma is evaluated by refractometer.  

Birds often suffer from skin injuries of different aetiologies. Platelet-rich plasma is 

successfully used for the improvement of wound healing in humans and in some mammalian 

species, but experience with its application in avian patients has not yet been published. 

Therefore, the aim of this study was to test a quick method for counting isolated avian platelets 

and mononuclear leucocytes and to find an appropriate carrier for their application to the 

wounds of birds. Sodium citrates proved to be a best anticoagulant for obtaining PRP plasma 

in birds and we used this method in ambulatory or even in field conditions.   
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MÁJLEBENY-CSAVARODÁS NYÚLBAN 

Sátorhelyi Tamás 

Exopet Kisállatrendelő 

satorhelyi@gmail.com 

LIVER LOBE TORSION IN A RABBIT 
In pet rabbits, gastrointestinal disorders often cause acute illness that requires emergency care. Some of these, such as small 
intestinal ileus, are mostly caused by a trichobezoar, are easy to diagnose. However, acute abdominal catastrophes caused 
by liver lobe torsion is a diagnostic challenge to the clinician. In the lecture I will describe a special case of liver lobe torsion, 
its diagnosis and therapy.  

 

Kedvtelésből tartott nyulakban emésztőszervi zavarok gyakran okoznak heveny, sürgősségi 

ellátást igénylő megbetegedést. Ezek egy része, például a többnyire trichobezoár okozta 

vékonybél-ileus könnyen diagnosztizálható. A májlebeny-csavarodás okozta akut hasi 

katasztrófa azonban diagnosztikai kihívást jelent. Az előadásban a májlebeny-csavarodás egy 

speciális esetét, annak diagnózisát és terápiáját ismertetem. 
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LEBENYPLASZTIKA TENGERIMALACOKBAN 

Nógrádi Anna Linda1 – Csatári Dóra1 – Cope, Iain2 – Kertész Péter3 – Németh Tibor4 
1ÁOTE, Egzotikusállat-és Vadegészségügyi Tanszék 

2Newmarket Vets4Pets, Newmarket 
3Ló Zoo Kft, Őrbottyán 
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THE USE OF RECONSTRUCTIVE SURGERY IN GUINEA PIGS 
Tumours of the integument are common in guinea pigs. Nevertheless, literature data on guinea pig reconstructive surgery are 
scarce. Current literature suggests that a 2:1 flap length:base width ratio should be used in rodents and most studies were 
undertaken in rats. Guinea pigs, however, have more fixed skin than most rodent species especially on the paravertebral 
region, nape, and head. The authors investigated the use of single-pedicle advancement flaps in these animals, whether or 
not flaps of the recommended size can be used in these animals, or if larger flaps can be applied successfully if necessary. 
Results were classified based on wound healing, flap survival and the amount of scarring seen. 
Flap surgeries were undertaken in patients where tumours could not be simply excised and/or a wound margin could not be 
closed, due to the size or placement of the surgical site. All surgeries healed with outstanding results. Flaps survived without 
negative effects even when a flap length:base width ratio of 3.5:1 had to be used, which is much larger than the currently 
suggested 2:1 ratio. Minimal necrosis and scarring were seen in only one case, where the tumour was removed close to the 
philtrum from the lip of the animal.  
The authors recommend using reconstructive surgery in guinea pigs when necessary, even on surgical areas of fixed skin. 

 

Tengerimalacokban a bőrtumorok előfordulása gyakori, ennek ellenére a kimetszés után 

használható lebenyplasztikákról szóló szakirodalmi adatok ritkák. A jelenlegi szakirodalom 2:1 

lebenyhossz:alapszélesség arányt javasol rágcsálókban, és a legtöbb cikk patkányokat vizsgált. 

A tengerimalacok bőre viszont kevésbé elmozdítható a többi rágcsálófajhoz képest, főleg a 

gerincvonal mentén, a nyakon és a fejen. A szerzők az egyszerű elcsúsztatott lebenyplasztika 

használatát vizsgálták ebben a fajban. Vizsgálatunk kiterjedt arra, hogy a javasolt méret 

használható-e ebben a fajban és, ha szükséges, nagyobb lebenyek is életképesek-e. Az 

eredményeket a gyógyulás, a lebeny túlélése és a hegesedés alapján bíráltuk el. 

A lebenyplasztika tengerimalacoknál történő alkalmazhatóságát olyan pacienseknél 

vizsgáltuk, amelyeknél a bőrtumorokat nem lehetett eltávolítani, és a bőrt a seb felett 

összehúzni, a tumor mérete vagy a helyeződése miatt. Az összes műtét kiváló eredménnyel 

gyógyult. A lebenyek életképesek voltak, és a javasolt 2:1 lebenyhossz:alapszélesség arány 

helyett 3,5:1 aránynál is meggyógyultak. Minimális nekrózis egy esetben volt látható, amikor 

a tumor a philtrumhoz közel az ajkon helyezkedett el, de ez nem befolyásolta az ajak 

helyeződését gyógyulás után. 

A lebenyplasztika használható tengerimalacoknál, és a szerzők ajánlják használatát a 

kevésbé rugalmas bőrterületeken is. 
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ORTOPÉDIAI ESETEK AZ EGZOTIKUS ÁLLAT-GYÓGYÁSZATBAN 

Papp Antal 

Talpas Állatorvosi Rendelő 
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ORTHOPAEDIC CASES IN EXOTIC ANIMAL MEDICINE 
Bone fractures of exotic species can basically be treated in three different ways:  

− conservative therapy without fixation 

− conservative therapy with external coaptation  

− surgical therapy, osteosynthesis  
The presentation discusses a technique called „sandwich bandage” a useful method for external coaptation of fractured bones 
in small exotic animals. The tie-in fixator technique is also described as a practical method for osteosynthesis of fractured long 
tubular bones.  

 

Egzotikus- és vadállatok ugyanúgy szenvedhetnek ortopédiai elváltozásoktól, mint kutyák, 

macskák vagy akár emberek. Ezek az állapotok eredhetnek traumából, lehetnek veleszületettek, 

vagy adódhatnak idős korból.  

A betegvizsgálat alapvető lépései azonosak az adott fajnál egyébként alkalmazottakkal, 

főleg traumás előzmény esetén fontos az esetleges egyéb (mellkast, hasüreget vagy koponyát 

érintő) elváltozások, sérülések felderítése, ellátása. Ortopédiai elváltozások esetén 

röntgenfelvétel készítése is szükséges. Fontos, hogy legalább kétirányú felvétel készüljön.  

Végtagok csontjainak törése esetén alapvetően három terápiás megközelítés jön szóba:  

− konzervatív terápia rögzítés nélkül, 

− konzervatív terápia külső rögzítéssel, 

− műtéti törésrögzítés. 

Az első esetben a spontán törésgyógyulást támogatjuk, teendő csupán a fájdalom 

csillapítása, valamint az állat mozgásának korlátozása, mozgásterének szűkítése úgy, hogy 

alapvető igényei azért ne szenvedjenek csorbát.  

A humán traumatológiában gyakran alkalmazott gipszkötést az állatorvoslásban 

gyakorlatilag nem szoktuk alkalmazni, de a kistestű állatok töréseinek külső rögzítésére nagyon 

jól beválik a „szendvics-kötés”. Ennek kivitelezéséhez textil alapú ragasztószalag (Leukoplast) 

és cianoakrilát alapú pillanatragaszó szükséges. A rögzíteni kívánt testrész méretének 

megfelelő méretű ragasztószalagot ragasztós felével fölfelé az asztalra helyezzük, majd a 

rögzíteni kívánt végtagot a kívánt pozícióban (figyelve a törött csontok repozíciójára és a 

környező ízületek optimális szögellésére) a ragasztószalagra helyezzük. Ezután egy hasonló 

méretű ragasztószalag darabot ragasztós felével lefelé helyezünk a végtagra, hogy a két 

ragasztószalag összetapadjon, közrefogva a rögzíteni kívánt végtagot. Ezután a ragasztószalag 

textil felületét a pillanatragasztóval megnedvesítjük, majd újabb réteget helyezünk rá, és ezt a 

manővert mindkét oldalon – akár többször – megismételjük. Ily módon a „szendvicsben” a 

„kenyér” a pillanatragasztóval merevvé tett ragasztószalag, a „hús” pedig a törött végtag. A 

pillanatragasztó megkötve erőssé, merevvé teszi a kötést, mely ugyanakkor könnyű marad, és 

bizonyos fokig ellen tud állni nedvességnek és szennyeződésnek is.  

Az előadásban képekkel illusztrálva mutatom be a kötés elkészítésének menetét.  

Hosszú csövescsontok műtéti rögzítésére sok esetben jól használható az úgynevezett tie-

in technika, ami a velőűrszegezés és a külső rögzítő kombinációja. Arra alkalmas helyen a 
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velőűrszeget a csontból való kilépés helyén nem vágjuk rövidre, hanem 180 fokban, „U” 

alakban visszahajtjuk a rögzített csonttal párhuzamos irányba, és a töréstől proximálisan és 

disztálisan a külső rögzítőnél alkalmazott módon befúrt nyársakat a visszahajtott 

velőűrszeghez, mint félkerethez rögzítjük akrilát gyantával.  

Ily módon a velőűrszeg által kínált precíz repozíció és a hajlítási stabilitás ötvözhető a 

külső rögzítő kiváló rotációs és kompressziós stabilitásával. A törés gyógyultával ezen 

inplantátumok eltávolítása egyszerűen, gyorsan elvégezhető.  

Az állatorvos-tudomány előrehaladásával az oszteoszintézis technikai feltételei is akkorát 

fejlődtek, hogy most már egész kis méretben hozzáférhetőek speciális implantátumok, lemezek, 

csavarok. Kisebb testű egzotikus állatoknál is szóba jöhet a lemezes oszteoszintézis.  
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A MIKROSZKÓP ÉS AZ ÁLLATORVOS – AVAGY AMI NEM CSAK A 
GUMICSIZMÁNÁL, DE MÉG A RÖNTGENNÉL IS NÉPSZERŰBB 

Márkus Bálint 

Tappancs Állatorvosi Rendelő, Tata 

allatorvos@gmail.com 

THE MICROSCOPE AND THE VET (OR SOMETHING THAT IS MORE POPULAR THAN NOT 
JUST RUBBER BOOTS, BUT THAN THE X-RAY AS WELL!) 
The microscope as a diagnostic tool was available a long time ago for veterinary use, long before the modern electrical tools 
(e.g.: x-ray, ultrasound). Back then, microscopes were very expensive, but nowadays the price of an entry level scope is 
affordable. According to an internet-based survey, 70-78% of the Hungarian veterinarians use the microscope routinely, 
regardless which animal species they are treating.  
The paper will show some clinical cases when the microscope had an important role in setting up a diagnosis.  

 

A mikroszkóp, mint diagnosztikai műszer már régóta elérhető az állatorvosok számára, sokkal 

régebb óta, mint a mai modern, elektronikus berendezések. A XX. század második felében, 

amikor igazán robbanásszerűen fejlődésnek indultak a kiegészítő diagnosztikai eljárások, egy 

használható mikroszkóp ára még egy családi házzal vagy egy autóval volt összemérhető. 

Manapság a belépőszintű új mikroszkópok ára a kerti faház vagy a kerékpár szintjén mozog, ha 

az előző hasonlat szintjén maradunk, a használt piacon pedig ennél kedvezőbb ajánlatokra is 

bukkanhatunk. 

Egy magyar állatorvosok körében végzett internetes közvélemény-kutatás szerint a 

kérdőívet kitöltők 70-78%-a használ mikroszkópot, szinte függetlenül attól, hogy milyen 

állatfajokkal foglalkozik. Még azok az állatorvosok is, akik amúgy semmilyen (egyéb) 

laborvizsgálatot nem végeznek, még azok 38%-a is mikroszkóphasználónak vallja magát. Ezek 

a számok összemérhetőek a képalkotó berendezések felhasználóinak számával (röntgen – 59%, 

ultrahang – 75%), ami egyrészt örvendetes, másrészt arra utal, hogy érdemes lenne több 

továbbképzési lehetőséget biztosítani ez irányú képességeinek fejlesztésére. 

Az előadás bemutat pár esetet, ahol a mikroszkóp egyszerű mintaelőkészítés mellett is 

nagy segítséget nyújtott a diagnózis felállításában. 
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RHINOCEROS CONSERVATION IN TANZANIA  
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Tanzania Rhino Coordinator, Tanzanian National Parks 
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Tanzania in East Africa in the years of 1960-1970s used to have approximately 10,000 black 

rhinoceroses (Diceros bicornis) and was known as a major rhino range state in Africa. Illegal 

killing of rhinos for their horns significantly reduced rhino numbers to less than 100 individuals, 

equivalent to a decrease of 97% in the early 1990s, making Tanzania a minor African rhino 

range state. Since then, protection, monitoring and reintroduction efforts in the established 

intensive protection zones and rhino sanctuaries by the Government of Tanzania and 

stakeholders have resulted into increasing rhino numbers to at least 200 by the end of 2021. 

Rhino capture operations for ear-notching and transmitter implants have greatly contributing to 

biological management of rhino populations and overall attainment of rhino management plans 

goals in the country. Some challenges encountered over the years include, but not limited to, 

rhino poaching, rhino monitoring technology failure, increasing free roaming populations, 

transboundary management of rhinos and predations of rhino calves by carnivores. As a way 

forward, Tanzania, in collaboration with stakeholders, seeks to continue expanding rhino ranges 

by reintroduction of more black rhinoceroses from zoos and wild sources into intensive 

protection zones and sanctuaries.  
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THE PHALANGEAL DIGIT AMPUTATION AND WOUND MANAGEMENT OF A LOWLAND TAPIR 
(TAPIRUS TERRESTRIS) – CASE REPORT 
This case study demonstrates the 5th metacarpal bone and digit amputation, and post-surgical treatment on the left foreleg of 
a 5-year-old female Lowland tapir (Tapirus terrestris). Before the amputation, we carried out x-rays and tried to restore the 
anatomic position of the digit, but it was not possible due to the anatomical location of the wound and the behaviour of the 
animal. As far as we know, this is the first report of digit amputation in a Lowland tapir in Hungary. 

 

A Nyíregyházi Állatparkban az egyik közönséges tapír (Tapirus terrestris) nőstényt a bal 

mellső végtag carpusának lateralis oldalán mély, hasított sebbel találták a gondozói. Az állat a 

boxajtó fémkeretébe akasztotta be a bal mellső lábát, és így a végtag komolyan megsérült. A 

röntgenfelvételen látható volt, ahogy az 5. metacarpalis csont distalis végéből levált egy 

borsónyi képlet, valamint a hozzá kapcsolódó metacarpophalangealis ízület is megsérült. 

Altatásban több állatorvosi beavatkozásra is sor került, de nem sikerült visszaállítani a lábvég 

anatómiai pozícióját. A sérülés helyeződése, a folyamatosan feszülő terület és az állat 

nyugtalansága miatt a sebgyógyulás nem következett be. A fennálló helyzet miatt az állatorvosi 

team az érintett lábujj amputációja mellett döntött. Az amputáció a metacarpalis csont 

felezésével és a lábujj eltávolításával történt. A műtét után a bőrrel fedett műtéti terület annak 

helyeződése és feszülése miatt szétnyílt. Ezután egy tenyérnyi eleven terület kezelését kezdtük 

meg. A kezelés alatt a tapír altatását folyamatosan felváltotta egy tréning program, aminek 

keretein belül az állat együttműködése mellett tudtuk végezni a sebkezelést és a 

gyógyszerbeadásokat. A következő hónapokban a szoros gondozói kooperációnak 

köszönhetően a sebes terület másodlagosan gyógyult. 
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ASSESSMENT OF THE CAUSES OF DEATH IN MOUNTAIN QUAILS (OREORTYX PICTUS) 
UNDER VARIOUS CONDITIONS IN CAPTIVITY 
In the course of their diagnostic activities spanning 20 years, the authors examined the carcasses of 49 mountain quails 
(Oreortyx pictus) kept under various conditions. 38 of the birds had been kept in aviaries with sand substrate, while 11 in 
aviaries with metal grid flooring. The most common cause of death in the birds kept in aviaries with sand was the inflammation 
of the crop and cachexia caused by Capillaria sp., while syngamosis and ascariasis were also significant causes of morbidity. 
Anaemia caused by red mite (Dermanyssus gallinae) infestation was identified in four cases in birds from each of the two 
aviary types. Deaths caused by mechanical trauma were more rare in aviaries with the metal grid floor, but the lack of gizzard 
stones was a more frequent cause. 

 

Összefoglalás 

A szerzők közel 20 évet felölelő diagnosztikai munkájuk során eltérő körülmények között 

tartott és elhullott 49 hegyi bóbitásfürj (Oreortyx pictus) tetemét vizsgálták meg. A homokkal 

felszórt aljzatú volieres tartásból 38, míg a rácspadlós volierből 11 madár tetemét vizsgáltuk. A 

homokos aljzatú volierben tartott madarak gyakori elhullási okai voltak a Capillaria sp. okozta 

begyhurut és senyvesség, de a légcsőférgesség és az orsóférgesség is jelentősebb elhullási 

okként szerepelt. A madártetűatka (Dermanyssus gallinae) kór okozta vérfogyottságot mindkét 

tartási módnál 4-4 egyedben sikerült igazolni. A rácspadlós röpdében ritkább volt a mechanikai 

trauma okozta elhullás, de gyakoribb volt az ún. kavicshiány betegség. 

Bevezetés 

A hegyi bóbitásfürj igen tetszetős megjelenésű, népszerű, ám nem a legkönnyebben tartható és 

szaporítható, talajon mozgó, újvilági madárfaj. A zömök testű, 26-28 cm testhosszú és 200-290 

gramm tömegű fürjnél a nemek szinte azonos megjelenésűek, csupán a tojók nyaktájékán a 

tollazat sötétebb grafitszürke (Ameel 2012, Madge és mtsai 2010). A szaporodási szezonban 

párban élő fürj a fiókák felnevelése után kis csoportot alkotva keresgéli zömében magvakból 

és zöld növényi részekből álló táplálékát, amit a költéskor rovarokkal is kiegészít (Brennan és 

mtsai 1987, Madge és mtsai 2010). 

A fürjek, foglyok betegségeinek általában bőséges a szakirodalma, de ezen belül a hegyi 

bóbitásfürj elhullási okaira vonatkozólag alig találni publikált adatot. Ahogy a fürjekben, 

foglyokban általában előfordulhat a coccidiosis, így az általunk vizsgált faj esetében is van 

beszámoló az előfordulásáról (Duszynski és Gutierez 1981). Számos féregfaj, így a Heterakis 

gallinarum, Syngamus trachea, Capillaria sp., Ascaridia galli előfordulásáról számolnak be 

Islam és mtsai (2020) munkájukban. A fogoly- és fürjfajok megbetegedései között az elhalásos 
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és a fekélyes bélgyulladást, a baromfikolerát, a botulizmust is említi többek között a már 

előbbiekben felsorolt parazitózisok mellett Shilinger és Morley (1937) egyik munkájukban. 

Anyag és módszer 

Munkánk során, közel 20 év alatt 49 hegyi bóbitásfürj tetemét vizsgáltuk meg és boncoltuk fel. 

A diagnosztikai boncolás során az elváltozást mutató szervekből kis darabokat 8%-os 

formaldehid oldatban rögzítettük, majd paraffinba ágyazás után a lemetszett metszeteket 

hematoxilin-eozin, szükség esetén más speciális festési eljárás (Kossa, PAS stb.) szerint 

festettük meg. 

Az egyes szervekből bakteriális fertőzés gyanúja esetén véresagar és Drigalski 

táptalajokon aerob tenyésztést végeztünk 24 órán keresztül 37ºC-os termosztátban, amely után 

a kórokozókat a növekedési és biokémiai tulajdonságaik alapján határoztuk meg. 

A madarak egy részét homokkal felszórt aljzatú kifutóban tartották (1. ábra), ahol a 

táplálékot és az ivóvizet itatótálból kapták. Egy másik csoportot rácspadlós aljzatú (2. ábra), 

1 m széles és 2 m hosszú alapterületű volierben helyezték el, ahol a madarak számára 

pihenődeszka is rendelkezésre állt. 

 

 
1. ábra. Homokkal felszórt aljzatú volier. 
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2. ábra. Rácspadlós aljzatú volier. 

 

Eredmények és értékelésük 

A közel 20 éves munka során 38, homokkal felszórt aljzatú és 11, rácspadlós volierben tartott, 

összesen 49 hegyi bóbitásfürj tetemét (1. diagram) boncoltuk fel, és állapítottuk meg az elhullás 

okát. Az előbbi tartásmódban élő fürjek elhullási okait a 2. diagram, míg a rácspadlós volierben 

tartott madarak mortalitási okait a 3. diagram szemlélteti. 

 

 
1. diagram. A két tartásmódban elhullott madarak aránya egymáshoz viszonyítva. 

 

A homokkal felszórt volieres tartásnál nagyon gyakori volt az enterális parazitózisok 

előfordulása, melyek közül igen súlyos elváltozásokat okoztak a Capillaria fajok. Ezek a férgek 

a begyhámba fúródva a hám szarusodási zavarával járó, félheveny, idült gyulladást idéztek elő 

(3-4. ábra). Az orsóférgesség is csak a homokkal felszórt volierekben élő állatok esetében lépett 

78%

22%

Homokkal felszórt volieres

Rácspadlós volier
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fel, ahol a férgek feszülésig kitöltötték a madarak beleit (5. ábra), és senyvesség is 

megállapítható volt a hullákban. 

 

 
2. diagram. Homokkal felszórt aljzatú volierben élő fürjek elhullási okainak a megoszlása. 

 

 
3. diagram. Rácspadlós aljzatú volierben élő fürjek elhullásának a megoszlása. 

 

A rácspadlós volierekben élő madarakban nem lehetett enterális vagy légzőszervi parazitózist 

megfigyelni, abból kifolyólag, hogy gyakorlatilag nem tud a madár a fertőző anyaggal vagy a 

vivő gazdával találkozni. A baktériumok közül szinte csak a homokkal felszórt volierekben 

lehetett elhalásos bélgyulladással és gümőkórral találkozni.  

A két tartásmódban élő madarak között 4-4 egyedben lehetett madártetűatka fertőzést és 

ennek következményeként fellépő vérfogyottságot és senyvességet megfigyelni. Érdekes 

módon a mechanikai traumák és ezek elhullásra vezető formái is gyakoribbak voltak a teljes 

padozatú röpdékben. Egyedül a kavicshiány betegség és ennek következtében fellépő emésztési 

zavar, illetve senyvesség nem lépett fel a homokkal felhintett aljzatú kifutókban. 
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3. ábra. Idült begyhurut hegyi bóbitásfürjben. 

 

 
4. ábra. A 3. ábrán látható begyből készült szövettani metszetben látható féregátmetszetek és peték a 

hyperkeratoticus hámban (festés: H. E.). 
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5. ábra. Orsóférgek a bélben. 

 

Az általunk talált eredményekből arra a következtetésre jutottunk, hogy egyes, súlyos, fertőző 

betegségek előfordulása minimális szinten tartható vagy teljesen kiküszöbölhető rácspadlós 

volieres tartásnál. Így az olyan érzékeny, nehezebben tartható, ám talajlakó egzotikus fürjek és 

foglyok tartására, mint a hegyi bóbitásfürj is, mindenképpen a rácspadlós (pihenődeszkákkal 

ellátott) volierek vagy röpdék használatát javasoljuk.  

Irodalom 

1. Ameell J.: De bergkuifkwartel. Aviornis. 2012. 225. 7-10. 

2. Brennan L. A. – Block W. M. – Guitérrez R. J.: Habitat use by mountain quail in Northern California. 

Cooper Ornithological Society. 1987. 89. 66-74. 

3. Duszynski D. W. – Gutierez R. J.: The coccidia of quail int he United States. J. Wildl. Dis. 1981. 17(3). 

371-379.  

4. Islam M. A. – Rahman A. N. M. A. – Alam M . S. – Islam M. T.: Gastrointestinal nematodiasis in quail 

in Bangladesh. Vet. Sc. Res. Rev. 2020. 6(2). 138-142. 

5. Madge S. – McGowan P. – Kirwan G. M.: Pheasants, partridges and grouse. A guide to the pheasants, 

partridges, quails, grouse, guineafowl, buttonquails and sandgrouse of the world. Christopher Helm 

Publishers Ltd. UK. London. 2010. pp. 388-389. 

6. Schillinger J. E. – Morley L. C.: Diseases of upland game birds. University of Nebraska. USA. Lincoln. 

1937. pp. 1-34.  

  



 

53 

 

POSZTER 

SARS-COV-2 OKOZTA MEGBETEGEDÉS MACSKAFÉLÉKBEN – 
ESETISMERTETÉSEK 

Szilasi Anna1 – Kertész Péter2 – Dénes Lilla1 – Déri Dániel3 – 

Henczkó Judit3 – Pályi Bernadett3 – Bálint Ádám4 – Balka Gyula1 
1ÁOTE, Patológiai Tanszék 
2Blöki Állatorvosi Rendelő 

3Nemzeti Népegészségügyi Központ, Nemzeti Biztonsági Laboratórium 
4Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

szilasi.anna@univet.hu 

SARS-COV-2 INFECTION IN FELINE SPECIES – CASE STUDIES 
COVID-19 is caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and since 2019 it has spread 
worldwide. It infects not only humans but many animal species as well. Felids are especially susceptible, possibly due to 
similarities between human and feline angiotensin-converting enzyme 2 (1). Numerous cases are documented, where wild or 
domesticated felines were infected (2–4). The disease is either subclinical or presents with mild symptoms, death is rarely 
observed. The authors present two Hungarian cases, one where an African lion (Panthera leo) was infected with SARS-CoV-
2 and another involving a domestic cat (Felis catus).  
Four African lions had upper respiratory clinical symptoms shortly after their zookeeper was confirmed to have been infected 
by SARS-CoV-2 and hospitalized with COVID-19. The lions recovered fast, but we managed to collect faecal samples to 
perform real time polymerase chain reaction to confirm the infection. One of the lions tested positive. Two weeks later we 
collected blood (native, EDTA- and heparin-anticoagulated), nasal and pharyngeal swabs, and faecal samples under 
anaesthesia. Routine bloodwork revealed mildly elevated α-amylase and creatine kinase levels (2 months earlier the lion had 
its tail amputated). Real time PCR was positive from the pharyngeal swab and negative from all other samples. After reverse 
transcription of the RNA, we performed a nested PCR to amplify a 451 base pair long product from cDNA. Following the 
agarose gel electrophoresis and purification, a bidirectional Sanger sequencing reaction was made. The sequence obtained 
was aligned to multiple reference sequences downloaded from the GenBank, which revealed it was the alpha variant of the 
virus. Virus neutralization assay was carried out against an isolate of the alpha variant that confirmed the infection with a serum 
neutralization titer of 1:256. 
A 7-year-old European shorthair neutered male cat was infected by SARS-CoV-2 after almost the entire family tested positive 
where it lived. Five days after the owners’ tests, the cat had fever and nasal discharge. Its general condition rapidly worsened 
despite treatment. It was mildly anaemic, then 5 days after the first symptoms the animal died. Necropsy was carried out with 
the owner’s consent at the University of Veterinary Medicine’s Department of Pathology. We observed a moderate amount of 
fresh and coagulated blood in the abdomen, ulcers on the gastric mucosa, and heavy, fluid-filled lungs. With routine 
histopathology, severe hepatic lesions (multifocal necrosis), diffuse plasmacytic interstitial nephritis and fibrosis, severe 
alveolar edema, alveolar damage, hyaline deposition in the lungs, and multifocal heart muscle degeneration were detected. 
With additional diagnostic examinations, we detected the virus with real time qPCR (cycle threshold [Ct] 25–38). The sequence 
obtained and analysed, revealed that it was the delta variant of the virus. We could not visualize SARS-CoV-2 in tissues with 
RNAscope in situ hybridization, supposedly due to the low number of viral copies. We carried out bacterial cultivation and 
further PCR examinations (FeLV, FIV, FeMV, FHV) from tissues, but they were all negative. 

 

Bevezetés 

A súlyos akut légzőszervi szindróma-koronavírus 2 (SARS-CoV-2) okozta COVID-19 járvány 

2019 óta világszerte elterjedt, és nem csak embereket, hanem több állatfajt is megbetegít. A 

macskafélék úgy tűnik, különösen fogékonyak a fertőzésre – ennek oka feltehetően az 

angiotenzin-konvertáz 2 receptor (ACE2) hasonlóságán alapul (1). A mai napig számos esetet 

dokumentáltak a világon, amely során vad macskafélék vagy házi macskák fertőződtek meg a 

vírus által (2-4). A fertőzést követően a betegség jellemzően enyhe felső légúti vagy 
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gasztrointesztinális tünetekkel jár, és csak nagyon ritkán végződik elhullással. Két 

magyarországi esetet szeretnénk bemutatni, ahol egyik esetben egy afrikai oroszlán (Panthera 

leo) fertőződött, a másikban pedig egy házi macska (Felis catus). 

1. eset 

Négy állatkerti afrikai oroszlán mutatott enyhe felső légúti tüneteket kevéssel azután, hogy a 

gondozójuk kórházba került COVID-19 megbetegedéssel. Az oroszlánok gyorsan 

tünetmentessé váltak, ám az általunk gyűjtött bélsár mintákból real time polimeráz-láncreakciós 

(real time PCR) vizsgálattal az egyik oroszlán esetében sikerült a SARS-CoV-2 vírust 

kimutatni. Két héttel később altatásban vérmintát (natív, EDTA- és heparin-csövek), valamint 

orr- és garattamponmintát, valamint újabb bélsármintát vettünk. Az altatásra egy korábbi, 

farokamputációból keletkezett seb ellenőrzése miatt került sor. A vérlaborvizsgálat során 

enyhén emelkedett α-amiláz és kreatin-kináz szinteket találtunk. Real-time PCR vizsgálattal a 

garattampon pozitívnak, a többi minta negatívnak bizonyult. Az RNS reverz transzkripcióját 

követően nested PCR-rel egy 451 bázispár hosszú szakaszt amplifikáltunk, és a gél 

elektroforézis és tisztítás után Sanger típusú szekvenálást végeztünk. A szekvenciát 

összehasonlítottuk a GénBankban található referencia szekvenciákkal, ami alapján a vírus alpha 

variánsát azonosítottuk. Vírus neutralizációval a szérumban 1:256 titer volt kimutatható. 

2. eset 

Egy családban, ahol majdnem mindenki egyidőben megfertőződött SARS-CoV-2-vel, két házi 

macskából az egyikben (7 éves európai rövidszőrű ivartalanított kandúr) 5 nappal később láz 

és orrfolyás jelentkezett. Az állat állapota a folyamatos palliatív és antibiotikus kezelés ellenére 

folyamatosan romlott, a vérlabor vizsgálat alapján enyhe fokú anaemiája lett, majd öt nappal a 

tünetek megjelenése után elhullott. A tulajdonos beleegyezésével a macska kórbonctani 

vizsgálata az Állatorvos-tudományi Egyetem Patológiai Tanszékén zajlott, ami során a 

hasüregben nagymennyiségű friss és alvadt vért, a gyomornyálkahártyán fekélyeket, a 

mellüregben nehéz, folyadékkal telt és a normálisnál tömöttebb tapintatú tüdőlebenyeket 

találtunk. A kórszövettani vizsgálat során súlyos fokú májkárosodást (multifokális elhalások), 

a vesékben diffúz interstitialis fibrosist és enyhe plazmasejtes beszűrődést, a tüdőben súlyos 

fokú alveoláris vizenyőt, hyalin kiválást, mononukleáris sejtes interstitialis beszűrődést és 

alveoláris károsodást, a szívizomban súlyos fokú multifokális elfajulást azonosítottunk. A 

további diagnosztikai vizsgálatok során real time qPCR-rel számos mintában (mellékvese, lép, 

szív, nyálmirigy, tüdő, bronchialis nyirokcsomó, gyomor, nyelv, mandibularis nyirokcsomó, 

pajzsmirigy, kisagy, orrváladék, alsó- és felsőlégúti váladék) megtaláltuk a vírust (cycle 

threshold [Ct] 25–38). Szekvenciameghatározással a vírus a delta törzsbe tartozó alvariánsnak 

bizonyult. RNAscope in situ hibridizációval nem sikerült a szövetekben a vírust kimutatnunk, 

feltehetően a nagyon alacsony kópiaszám miatt. A minták párhuzamos baktérium tenyésztéses 

vizsgálata, valamint egyéb vírusok (FeLV, FIV, FeMV, FHV) jelenlétére irányuló PCR 

vizsgálata negatív eredménnyel zárult. 

Következtetések 

Eredményeink valódi antropozoonozisos eseteket mutatnak be macskafélékben. Az afrikai 

oroszlán esetében a korábbi farokamputáció okozta immunszuppresszió megkönnyíthette a 

fertőződést, ám a házi macska esetében nem találtunk egyéb megbetegedést vagy 

immunszuppresszióval járó kondíciót, és a kórtörténet sem tartalmazott ilyeneket. A jelenleg 

elérhető publikációkban csak nagyon ritkán írnak le COVID-19 miatti elhullást macskában, 

főleg konkurrens betegség nélkül. 
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