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Összefoglalás. A szerzõk elsõként számolnak be muflon (Ovis musimon) paratuberculosisának magyarországi elõfordulásáról. Kórbonctani vizsgálattal megállapították, hogy
a vékonybél jelentõsen megvastagodott, valamint a kórokozót szövettani vizsgálattal
is kimutatták.
Summary. The authors describe the first paratuberculosis case in mouflon (Ovis
musimon) in Hungary. Pathologically the small intestine was thickened, and the
pathogen was demonstrated by histological examination.

Magyarországon a muflon (Ovis musimon) vadászható állatfaj, értékes trófeája
miatt kedvelt vadfaj a vadászok között, állománya jó és stabilnak mondható (4).
A muflon betegségeirõl hazai vonatkozásban kevés szakirodalmi adat ismert, és
muflonban kimutatott paratuberculosisról pedig hazai közlemény még nem jelent meg.

Saját eset
Magyarországon egy zárt kerti vadaskertben 4 muflon hullott el, amelybõl 1
egyed került boncolásra. Mind a 4 állat kos volt és mind a négy állaton hasonló
tüneteket figyeltek meg. Az elhullások nem egyszerre történtek. Mindegyik állat
lesoványodott, alig evett és hasmenése volt, de csak az utolsó állat került boncolásra. A súlyosan cachexiás, helyszínen boncolt, kb. 3 éves muflon kos (1. ábra)
végbélnyílásának környéke bélsárral erõsen szennyezett volt, külsérelmi nyom
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1. ábra. Súlyosan lesoványodott muflon
Figure 1. Severe cachexia in a moufflon
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2. ábra. Paratuberculosis következtében megvastagodott
bélszakasz
Figure 2. Thickened small intestine due to
paratuberculosis

A vékonybélfal
submucosarétegében sok sav- és
alkoholálló
baktériumot találtak

vagy más elváltozás az állaton nem volt látható. A belsõ vizsgálat során enyhe
lépduzzanat, a vékonybél csõszerû megvastagodása, és a bélfodri nyirokcsomók
jelentõs megnagyobbodása volt megfigyelhetõ (2. ábra). A bél nyálkahártyája
redõzött volt. A cachexia miatt kialakult kocsonyás beszûrõdéseken kívül a hasüregben egyéb elváltozás nem volt látható. A kórbonctani vizsgálatot követõen
a belsõ szervekbõl (lép, máj, vese, tüdõ, bél) kisebb darabokat 4%-os pufferolt
formaldehidoldatba tettünk szövettani vizsgálat céljára. A paraffinba ágyazott
szövetmintákból készített metszeteket hematoxilin-eozinnal és Ziehl–Neelsen
szerint festettük meg.
A vékonybél szövettani vizsgálatával a nyálkahártya teljes szélességében diffúz lymphocytás és histiocytás beszûrõdés volt látható, amelyben elvétve, 1–1
óriássejt és közepes számú macrophag fordult elõ. A submucosában közepes
fokú oedema volt megfigyelhetõ. A nagyszámú sav- és alkoholálló baktériumot
elsõsorban a hámréteg felsõ kétharmadában koncentrálódó macrophagok citoplazmájában lehetett kimutatni (3. és 4. ábra). A bélelváltozások nem mutattak
granulomaszerû felépítést, sem sajtosodás vagy kalcifikáció jeleit. Granulomás
elváltozásokat nem észleltünk az állat egyéb szerveiben sem, így nem valószínû
az egyéb mycobacteriumok okozta fertõzés annak ellenére, hogy a kórokozó
izolálására nem volt lehetõség.
A kórbonctani és kórszövettani vizsgálat alapján a muflon elhullásának oka
paratuberculosis volt.

Megvitatás

A paratuberculosis
számos vadfajban is
elõfordul

A paratuberculosis az egész világon elterjedt fertõzõ betegség, amit a
Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis okoz. A betegség krónikus
lymphogranulomás enterocolitis formájában jelentkezik. Ez a betegség megtalálható a házi- és a vadon élõ kérõdzõkben egyaránt. E krónikus betegség kórjelzése
meglehetõsen nehéz a hosszú lappangási idõ és a tünetek késõi kialakulása miatt.
Háziállatokban komoly gazdasági károkat okoz (1, 8). A paratuberculosist számos
vadon élõ kérõdzõ és nem kérõdzõ állatban is kimutatták már, így gímszarvasban
(Cervus elaphus) (5, 6, 12, 14), dámszarvasban (Dama dama) (13), szika szarvasban (Cervus nippon) (18), fehérfarkú szarvasban (Odocoileus virginianus) (9), jávorszarvasban (Alces alces) (17), muflonban (Ovis musimon) (19), üregi nyúlban
(Oryctolagus cuniculus), mezei nyúlban (Lepus europaeus) vörös rókában (Vulpes
vulpes), borzban (Meles meles) és vaddisznóban (Sus scrofa) (2, 3, 7, 10, 11) is.
Farmi körülmények között tartott állatoknál a paratuberculosisfertõzöttséget
külföldön jelentõsnek találták, egy muflon vadaskertben például erõteljes
fertõzöttséget mutattak ki, de az állatokban klinikai tünetek nem jelentkeztek,
pedig a környezet jelentõs paratuberculosisterhelésére is rámutattak (15, 16).
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3. ábra. A bél szövettani metszete
H.–E., 100X
Figure 3. Histopathology from the gut
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4. ábra. A bél szövettani metszete
Z.–N., 100X
Figure 4. Histopathology from the gut

Paratuberculosis muflonban
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Mindezek alapján feltételezhetõ, hogy a vadon élõ kérõdzõk paratuberculosishordozása Magyarországon is hasonló lehet, amelyen túl a vadaskertekben a
paratuberculosis elõfordulása és a környezet jelentõs terhelése már komolyabb
jelentõségû. Ebben az esetben ez potenciális veszélyt jelenthet a háziállatokra is.
Ahhoz, hogy mindezeket feltérképezzük, további, széles körû vizsgálatokra lenne
szükség.
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