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Az utóbbi években elvégzett vizsgálataink számokban: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Vírus arteritis EL 61 52 44 72 422 

FKV AGID 15462 29515 21423 19706 20385 

FKV ELISA 288 3844 1137 831 589 

Takonykór 12287 21167 17148 15245 16582 

Tenyészbénaság 1658 1757 1308 1239 1136 



AHS. 

   



Afrikai lópestis 

• Orbivírus,  

• A szúnyog valódi biológiai vektor, 

• A szúnyogban a vírus 5 hétig életképes 
maradhat, 

• Lovakból az átvészelést követően kb. 3 hónap 
alatt eltűnik, 

• A betegség fenntartása a következő évre 
fertőzött szúnyogok és  egyes lovakban 
fennmaradó vírusok miatt fordul elő. 



Afrikai lópestis 

• Lappangási idő 5-9 nap, a vírus a nyirok szövetekben 
szaporodik, viraemia, endothel károsodás, ödéma, 
vérzések 

• A klinikum vírus virulenciájának a fajta, a ló ellenálló 
képességgének, fogékonyságának különbsége miatt 
változatos 

• Túlheveny forma (cardialis vagy pulmonaris): 

 41 láz, gyors, felületes légzés, habos orrfolyás, 
erezetesen belövelt kötőhártya 24 órán belüli 
elhullás!  



Afrikai lópestis 

• Félheveny kórkép: napokig elhúzódó 
mérsékelt láz, kötőhártyán és a nyelv alatt 
vérzések, ödéma a szemgödri öbölnél 
kezdődik, szemhéjak kifordulnak, egész fejre 
kiterjedő ödéma „vizilófej”, toroktájék, nyak, 
szügy mellső lábak ödémája, nehezített légzés. 

• Öszvérben szamárban 1-2 napos lázzal járó un 
„abortív” forma előfordulhat  



Afrikai lópestis 

• Kórbonctan: fibrindús folyadék felhalmozódás 
a mellüregben, szívburokban, vérzések a szív 
külső és belső hártyája alatt, ödémás tüdő, a 
sövényeket alvadásra hajlamos savó tölti ki, 
test szerte ödéma. 

• Diff. diagn.: FKV, lóarteritis, lépfene, babesiosis 



 A kórokozó: Retroviridae család 

Ortoretroviridae nemzettség 

Lentivírus genus 



FKV 2018. 01. 01-től 11. 15. 



Fertőződés 

• Mechanikai átvitel: legyek, iatrogén átvitel?! 

• Ismert fertőződés  beteg állat vérével (orrvérzés)!  

• Beteg állat egyéb váladékaival nem ismert 
fertőződés kialakulása. 

• Méhen belüli fertőződés 

• Kanca teje útján, 

• Aerosol szerepe! 

 

• Emberre nem veszélyes! 

 



Klinikum 

• Az előfordulás függ a földrajzi körülményektől, 
mocsarak, egyéb nedves élőhelyektől, 

• Endémiás területeken akár 70 %-os 
szeropozitivitás is lehet! 

• A megbetegedést (elhullást) befolyásolja a 
fertőzést okozó vírus pathogenitása és dózisa, 

• Sok esetben alattomosan, jellegzetes tünetek 
nélküli lefolyás lehetséges! 



Klinikum 
• Általános tünetek, hullámzó láz, gyengeség, 

bágyadtság, sárgaság, tachycardia, tachypnoe, 
has alji ödéma, vérzések a nyálkahártyákon, 
ORRVÉRZÉS! 

• Elhúzódó esetekben vérfogyottság, fogyás, 

• A vírus változékonysága miatt visszatérő lázas 
állapot, tartós vírus ürítés!  

 



AGID teszt 



Nyugat-Nílusi láz 
WNF 





Fenntartó 

fajok 

Eseti fertőződés Eseti fertőződés VEKTOROK 

Culex fajok 

Az ember és a ló a vírus terjedése szempontjából „zsákutca” 



(Dourine) 

Behurcolás veszélye! 



Kórokozó 
• Tripanosoma equiperdum  -  ostoros véglény 

• Hazánkban nem fordul elő a 60-as évek óta 
• Nyálkahártyákon, vérben, nyálkahártya- és a bőr alatti 

kötőszövetben élnek. 

• A blepharoplast ( a sejtmagnál sokkal kisebb erősen festődő képlet) a 
sejtmagtól távol van, az ostor alapjánál foglal helyet. 





Fertőződés, kórfejlődés, klinikai tünetek 

• Tripanosoma hordozó állatok első sorban fedeztetés útján fertőznek. 

• A betegség hetek hónapok alatt alakul ki, 

• Mukopurulens váladékozás az urethra-ból vagy a hüvelyből, később  a 
bőrben 2-10 cm átmérőjű plakkok képződnek, ezek 3-7 napig vannak jelen, 

• Váltakozó lázas állapot, 

• Váltakozó méretű ödéma, 

• Koordinációs zavarok, mozgásképtelenség, 

• A beteg ló kórosan lesoványodik, tönkre megy, 

• Mortalitás 50-70% lehet.  



Kórjelzés 

• Váladékokból, vérből, bőrelváltozásból nehéz kimutatni. 

• Komplementum kötési próba csak olyan területeken ahol a 

 T. evansi (kelet-ázsia SURRA betegség ló és háziállatok) és T. 
brucei ( Afrika, háziállatok NAGANA betegsége) nem fordul 
elő, mentes területeken, a közös antigének miatt! 

• Mikroszkópos vizsg. Klinikai eset, gyanú kivizsgálására. 

• CFT: egyedi mentesség, surveillance, klinikai megerősítés, 

• PCR:egyedi vizsgálatok. 



EU helyzet 

• Afrikai azonnali vágásra szállított lovakkal 
Olaszországba, Spanyolországba, Portugáliába 
behurcolták. Azonnali felszámolást hajtottak 
végre. 

• Az EU-ban a hazai vizsgálatok száma a felső 
harmadban van! 





Takonykór 



ASP EURÓPÁBAN 




