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2. rend: COCCIDIOMORPHA-COCCIDIUMOK

Írta

DR. PELLÉRDY LÁSZLÓ*

A rend tagjai, kevés kivételtől eltekintve, epithel-kedvelő intracelluláris
élősködők. A gyűrűsférgektől az emlősökig minden állatcsoportban számos
képviselőjük megtalálható. Gazdasági jelentőségiik különösen a háziállatok-
ban élősködő eoccidiumoknak** van, mert ezekben az állatokban súlyos beteg-
séget, sőt elhullásokkal járó járványokat okozhatnak.

A coecidiumok fejlődésében és a gazdaszervezeten belüli szaporodásában
valamennyi e esoportbeli élősködőre jellemző, hogy az ivaros és az ivartalan
folyamatok szabályszerűen váltakoznak (nemzedékesere). A schizogoniás
folyamatok esetleg többször is megismétlődnek, az ezek során létrejövő
merozoitákbél tehát vagy újabb schizonták keletkeznek, vagy pedig - a
sehizogoniás folyamatok végén ivaros egyedek fejlődnek. A sehizogoniãs
folyamatokban létrejövő merozoiták mozgékony fejlődési alakok. Feladatuk,
hogy a gazdasejtet elhagyva ugyanabban a gazdãban más sejtekbe hatoljanak.
Alakjuk ennek a feladatnak megfelelően megnyúlt, sokszor féreghez hasonló.
A sejtekben meg-telepedett alakok mozdulatlanok, és a behatolás után csak-
hamar lekerekednek. A sejtekben (legtöbbször hãmsejtekben) megtelepedett
merozoitákbél az ismétlődő sebizogonia esetén I., II. stb. rendű kerekded
sehizonták keletkeznek. A sehizogoniás folyamatok ismétlődése, a folyama-
tok száma, sőt az egyes sehizogoniás folyamatok során keletkező merozoiták
száma, alakja és nagysága is az egyes coccidiumokra jellemző, és így faji
bélyegül szolgálhat. Az ún. Globídium-csoportban pl. csak egyetlen sehizogonia
szerepel. A létrejövő schizonták (ún. globidiumos schizogonia) szokatlanul
nagyok (átmérőjük 500_600 ,u is lehet), az eınésztőeső hámján rendszerint
szabad szemmel is megláthatõk. Más fajok esetében a schizogonia kétszer
(Adelina deronis HAUSCHKA & PENNYPACKER), háromszor (Eimeria separata
BECKER & HALL), négyszer (Eimeria Nieschulzi DIEBEN, Klossia Loossi NABIH),
vagy éppen többször ismétlődik, ismét máskor pedig a fajra az a jellemző
bélyeg, hogy a schizogoniás folyamatok többszöri ismétlődése mellett már a
gametogoniás folyamatok is megindulnak, és azok az előbbiekkel párhuzamo-
san futnak (fsospora Lacazei LABBÉ, Haemosporidium-ok).

Az ivaros folyamatokban a merozoitákbõl gamonták keletkeznek.
A fiatal gamontát a fiatal schizontáktõl (trophozoitãktől) morfológiailag
alig lehet megkülönböztetni. Később a gamontákbôl kétféle sejttípus fejlő-
dik: a microgametocytãk és a macrogametoeyták. A hím gameták (mierogame-

* A kézirat 1958. III. 5-én érkezett a szerkesztőbizottsághoz.
** Aeoeeiflium szé tulajdonképpen gyííjtőfogalom. Ila a Coecidiomorpha rend valamennyi

tagj ára vonatkoztatjuk, akkor coeeidiumoknak kell Lekintenünk .nemcsak az Eímeria és az
Isospora nem tagjait, hanem az Aıleleicleákat, sőt a vérlakô Haenıoproteidákat vagy a Plasma-
díum-okat is. Ez bizonyos mértékig ellcnkezik az általános nyelvlıasználattal, mert amennyire
helyes, hogy háziállataink Eímeria- és Isospom-fajok által okozott betegségét eoecidiosisnak
nevezzük, annyira helytelen volna, ha a maláriát is euccidiosisnak mondanánk. A nyelvhaszná-
lathoz alkalmazkodva a coeeidium szé ebben a rnunkálıan többnyire csak az Eimeridea alrend
tagjaira vonatkozik, hellyel-közzel azonban értelmét ki kellett szélesíteni.
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ták) a microgametoeyták sokszoros oszlása után állanak elő. A mierogameták
az Eimerídea alrendben mozgékony elemek, rendesen ostoruk is van, és fel-
adatuk, hogy a sejtekben ülő női gametát (macrogametát) felkeressék és
megtermékenyítsék. A hím és női egyedek alaki különbözősége (sexualis
dimorphismus, ivari kétalakúság) a gametogoniás szak végén feltűnő; a kb.
hámsejt nagyságú vagy még nagyobb macrogameták mellett a hím gameták
apró, sperntıatozoon-szerű képletek, amelyek felépítésében főleg maganyag
szerepel. Ostorszerű függelék biztosítja számukra a mozgás lehetőségét.
Az Adcleidea alrendben a hím gametáknak nincs szükségük mozgásra, ostoruk
sincs, mert a női ganıetával közös burokban, syzygiumban, fejlődnek. A Hae-
mogregarinák mierogametái dugóhúzó-szerű képletek, és mozgásuk a Spiro-
ehaetákéhoz hasonlít. A megtermékenyítés folyamatában olyan állandó
különbségek vannak, amelyek egyes rendszertani csoportok elhatárolására
alkalmasak. Az Adeleidea alrendben pl. a mierogarnetoeytákból csak kevés
(2 vagy 4-) microgameta fejlődik, a macrogametát ezek közül csak az egyik
termékenyíti meg, miközben azzal syzygiumban (sokszor közös cystában)
marad. Az Eimeridea alrendben ezzel szemben nagyon sok microgameta
keletkezik, azok a más, esetleg távoli gazdascjtekben fejlődött női gametákat
aktív mozgással keresik fel. Hasonló viszonyokkal találkozunk a Haemospori-
dia alrendben is. A megtcrmékenyített macrogametát, a zygotát, csakhamar
ellenálló burok veszi körül, s alkalmassá teszi arra, hogy a gazdából kijutva
a külvilágon a különféle káros bebatásoknak ellenállva huzamosabb ideig
életben maradjon, ott sporulálódjék, és új gazdába jutva új fertőzést okozzon.
Ettől az Adeleidea és Eimeridea alrendre jellemző mõdozattól eltérő viszo-
nyokkal találkozunk a Haemosporidia alrendben. Itt a mozgékony ookineta felel
meg annak a fejlődési alaknak, amit a másik 2 alrendben oocystának nevezünk.

A macrogameta megtermékenyítésével és az oocysták kialakulásával új
fejlődési szakasz, a sporogonia kezdődik. Az oocystákban osztódási folyamatok
eredményeképpen több új egyed, az ún. sporozoiták keletkeznek. A sporozoi-
tákat egyesével, kettesével vagy többesével külön burok veheti körül, és ez
esetben a külön burokkal ellátott képletet sporocystának vagy spórának
nevezzük. Az új gazdába jutott sporoeystából kiszabaduló sporozoiták létesí-
tik az új fertőzést úgy, hogy sejtekbe hatolnak, ott lekerekednek, és schizon-
tákká alakulva a schizogoniás folyamatokat indítják meg. A Haemosporí-
díum-ok esetében ez a folyamat annyiban módosul, hogy a megnyúlt ookinetá-
ban fejlődött sporozoiták kiszabadıılnak, a köztigazda (rovarok) nyálmirigyé-
ben gyülekeznek, és vérszívás alkalmával kerülnek az új gazdába. Az emésztő-
csőben élősködő coceidiumok oocystãi a legtöbb esetben éretlen (nem sporu-
lálódott) állapotban ürülnek ki a szervezetből. A bennük levő sporonta osz-
tatlan, szemcsés képlet. Megfelelő nedvességi és hőmérsékleti feltételek mellett
a sporogonia a külvilágon veszi kezdetét. Néha, pl. egyes Isospora-fajok esetén,
az oocystákban a sporogonia már a szervezeten belül is mcgkezdődhet, amikor
is már sporocystákat tartalmazó oocysták vagy különálló sporocysták távoz-
nak a gazdaállatból. Máskor a teljes sporogonia szervezeten belüli (Sehellackia-,
Lankesterella-fajok); ilyenkor az oocystákból a sporozoiták rendszerint a vérbe
kerülnek. Az Adeleidea és Eimeridea alrendben a sporogonia után létrejövő
sporocysták és az egy-egy sporoeystában foglalt sporozoiták száma faji elhatá-
rozásra is alkalmas bélyeg.

Az oocysták a vizsgálat számára a eoceidiumok legkönnyebben meg-
közelíthető és észlelésre leggyakrabban kerülő fejlődési alakjai (1. ábra).
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Alakjuk igen változatos. Ismerünk szabályos gömbszerű (Eímeria Zuemi
RIVOLTA), subsphaerieus mitís TYZZER), ovális tenella RAILLIET &
LUCET), elliptikus (E. Stiedai LINDEMANN), hengeres (E. leporis NIESCIIULZ),
körte alakú (E. piriformis KOTLÁN & PosPEscH) ooeystãkat, amelyek között
számos átmeneti alak is előfordul. Vannak ezenkívül különleges alakú oocysták,
így pl. az Eimeria urnula HOARE oocystái néha urna alakűak, az E. triangula-
ris CHAKRAVARTY & KAR oocystáinak körvonala pedig háromszögletes. Az
ooeysták méretei fajon belül meglehetősen állandôk. A kerekded oocysták
esetében csak az átmérőt szoktuk figyelembe venni, a többinél a hosszúsági
és szélességi méretek érzékeltetik az oocysta nagyságát. A legtöbb oocysta
átmérője 15-50 ,u. között van, de ennél kisebb (9 ,u) és nagyobb (egészen
100 ,u-ig) oocysták is ismeretesek. Fontos morfológiai sajátságok találhatók
az oocysta-burok megjelenésében. A burkot egyes kutatók 2-rétegűnek, mások
3-rétegűnek tekintik. A legbelsőbb vékony burokréteg féligáteresztő hártya,
lipoidokat tartalmaz. Feladata az ooeystában helyet foglaló képletek meg-
védelmezése a külső káros kémiai hatások ellen. Ezt ai középső vastagabb és
többnyire ellenálló, az oocysta alakjának állandóságát biztosító ún. granularis
réteg veszi körül. Ha ez a réteg gyenge, a burok a dúsításhoz használt tömény
oldatokban hamar behorpadhat (Isospora Lacazei LABBÉ), vagy pedig a burok
már eredetileg olyan laza lehet, hogy nem biztosít az oocysta számára állandó
alakot (I. homínis RAILLIET 8: LUCET), hanem szorosan ráfekszik a sporo-
cystákra. A sokszor látható, vagy bizonyos kémiai hatásokra (pl. kálium-
bichromát-oldat néhány napos behatására) láthatóvá váló, máskor viszont
csak feltételezett legkülső burok az oocysta felületét adja. Szerkezete meg-
felel a felület sima (Eimería polita PELLÉRDY), érdes seabra HENRY) vagy
tüskés spinosa HENRY) voltának. Az újabb elektronmikroszkópos vizs-
gálatok szerint egyes oocysták felülete pikkelyes szerkezetű. A burok legkülső
rétegének festékanyaga, a burok vastagsága és talán egyéb tényezők követ-
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1. ábra. Az oocysta általános szerkezete (Eredeti)
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kezménye, hogy a mikroszkóp alatt áteső fényben az egyes eoeeidiumok
oocystái más-más szinűnek látszanak. Egyesek sötétbarnák (Eímeria Leuckarti
FLESCII), barnák intricata SPIEGL), sárgásbarnásak píriformis KOTLÁN &
PosPEscH), rózsaszín vagy zöldes színben játszók pallida CHRISTENSEN),
esetleg színtelenek exigua YAKIMOFF). A burok az oocysta optikai kereszt-
metszetében kettős körvonalúnak látszik. Általában egyenletes vastagságú,
többször azonban az egyik pólus felé elvékonyodik, és itt nyílás (mikropyle)
tűnik fel. A mikropyle jelenléte vagy hiánya, szélessége és egyéb szerkezeti
tulajdonsága (kiemelkedő vagy lenyesett volta, körülötte gallérszeríí meg-
vastagodás jelenléte vagy hiánya, a mikropylét fedő kupak előfordulása stb.)
fontos faji bélyeg. A frissen üriilt ooeystában a burkon belüli teret a zygota
rendszerint teljesen kitölti, csakhamar azonban gömbölyded sporontává
alakul, s az többnyire az oocysta közepén foglal helyet. A sporonta finomabb
vagy durvább szemesézettsége is sokszor figyelembe vett bélyeg. A sporontá-
ból a sporulálódás során sporoblasták, majd azokból sporocysták (spórák)
keletkeznek, amelyeknek a száma, szerkezete és a sporoeystában levő sporozoi-
ták száma fajonként állandó. A sporulálődás alkalmával egyes fajok esetében
külső vagy belső (ooeysta- vagy sporoeysta-) maradéktest is keletkezik.
A maradéktest kisebb-nagyobb szemeséből álló anyag, valószinűleg tartalék-
táplálékanyag. Egyes fajokban a sporulálódás befejeztével egy-két rögből álló
poláris test is marad az oocystában.

Az Eimeridea alrendbe tartozó fajok fejlődésében csak ritkán szerepelnek köztigazdák
vagy átvivőgazdák. Az endogen fejlődés a sehizogoniával indul meg, és a gametogoniás folya-
matok végén keletkezett ooeysták a kiilvilágon a sporogonia befejeztével (exogen fejlődés)
érik el azt a fejlődési fokot, amelyben fogékony állatban újabb fertőzést létesíthetnek. Ebben az
alrendben a fertőzés más módja (pl. vérszívó gerinetelenek útján) ritka. Az Adeleidea alread-
ben már több nem képviselői köztigazdás fejlódésííek. A Haemosporidia alrend tagjainak
fejlődésében a gazdaesere általánosan előfordul.

A legtöbb eoceidium a gazdaállat emésztőesövében telepszik meg, de előfordulhatnak
a májban (az epeerekben), a vesében, az ivarszervekben, a gerinetelenek testüregében, zsír-
testében és a gerincesek érrendszerében is. A sejtekbe behatolt fejlődési alakok általában a
sejtplasmában fejlődnek, miközben a sej tmagot a helyéről többé-kevésbé félretolják. Egyesek
(pl. a Cyelospora caryolyıica SCIIAUDINN) magélősködök. A eoeeidiumok legtöbbnyire az epithe-
lialis szövetben telepednek meg, és ez az epithel-vonzalmuk még a vérlakó Haemosporidíum-ok
esetében is megnyilvánul, ahol egyes fejlődési alakok a vérerek endotheljében telepednek
meg. A legtöbb eoecidium valamely állatfajnak fajlagos élősködője. Ez a tulajdonság olyan
következetesen lép előtérbe, hogy a gazdafajlagosság a eoeeidiumok biológiai bélyegének tekint-
hető. A fajlagosság mellett a eoeeidiumok a megtelepedési helyüknek szervezeten belüli
megválasztásában is következetesek (szövet- vagy szervfajlagosság). Az Eimeria Stiedai
LIN:DEM.~tNN pl. kizárólag a nyúl májában (az epeerekben), az E. truncam RAILLIET & LUCET
pedig a lıid veséjében telepszik meg. Más fajok az emésztőcső lakói. A szövet-, illetve szerv-
fajlagosság az emésztőesőbeıı megtelepedő fajok esetében is érvényesül, amennyiben az endogen
fejlődés bizonyos szakaszai következetesen a bél ugyanazon szakában találhatók. Így pl. az
E. tenella RAILLIET &LU(:Er csírkékben csak a vakbelekben fejlődik, ugyanezen állatfajban
a morfológiailag alig megkülönböztethető E. neccıtrix JOHNSON endogen eiklusának első sza-
kasza a vékoııybélben indul meg, és csak a gaınetogoniás alakok találhatók a vakbelekben.

A eoeeidiumok intraeellularis élősködők. Megtelepedésük a gazdasejt pusztulăsára
vezet. Amíg a sejtpusztulás nem nagymértékű, a coceidiumos fertőzöttséget az állatok látszólag
minden káros következmény nélkül viselik. Erős fertőzések után a béllakó eoeeidiumok endogen
alakjai olyan kiterjedt hámsejtpusztulást okozhatnak, hogy a lemeztelenedett ııyálkahártyán
át baktériumok vagy más természetű ártalmas anyagok juthatnak a szervezetbe. Ennek első
jeleként a bélben kiterjedt gyulladás keletkezik. Az Eimeria tenella RAILLÍET & LUCET vagy az
E. necatríx JOHNSON fertőzöttség esirkékben kiterjedt vérzéseket is okoz a bélnyálkalıártyán,
ami nemritkán belső elvérzésre és az állatok elpusztulására vezet. A sejtmagban megtelepedő
eoeeidiumok még kifejezettebb sejtpusztulást okozhatnak (pl. a Cyclospom caryolyıiea SCHAU-
DINN a vakondok belébenvagy a Karyolysus lacertae DANILEWSKY a gyík vörös vérsejtjeiben).
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Semmifélc biztos tudomásunk sincs arról, hogy a eoeeidiumok a szervezetre toxinok révén is
fejtenének ki káros hatást. A eoccidiurnok nıegtelepcdése a gazda szervezetében rendszerint
bizonyos fokú imrnunitást is vált ki újabb fertőzések ellen. Az irnnııınitás a pathogen eoeei-
diumok esetében egészen jelentős ınértékíi lehet, és azt háziállataink coeeidiosis-járványainak
megelőzésében és megfékezésében figyelembe veszik, különösen egyes gyógyszeres beavatkozá-
sok alkalmával, amikor a eoeeicliostatikus hatású gyógyszer védelme alatt kifejlödö inımunilás
biztosít további védelmet az állatálloınánynak.

Az alrendek határozökulcsa

I Főleg bámsejtélősködők.

2 (3) A mierogametoeyták a nıaerogametoeytâkkal szoros közelségben,
conjugatioban vannak. A microgametocytãkbél kevés (2-4) micro-
gameta fejlődik 1. alrend: Adeleidea

A-'K|.\3 \_/3 A microgamctocyták a macrogametocytáktôl függetlenül fejlődnek.
A microgametoeytákböl számos mierogameta fejlődik

2. alrend: Eimeridca

4 (1) Vérélősködők 3. alrend: Haenıosporidia

1. alrend: ADELEIDEA

Az ebbe az alrendbe tartozó fajok gamctogoniás fejlődésében a him és
női gameták szoros közösségben, conjugatiőban fejlődnek. A teljes fejlett-
ségiiket elért microgametocyták lényegesen kisebbek a kifejlett macrogaıneták-
nál. 1--1 mierogametocytábôl legfeljebb 4, rendszerint azonban csak 2 micro-
gameta fejlődik. A zygotábôl oocysta fejlődik, abban sporoblasták. A sporo-
blastákbõl a fajokra jellemző számú sporozoiták kialakulása után sporo-
cysták lesznek.

Az alrend tagjai főleg ízcltlábúakban és puhatestiiekben, azok ernésztőcsövében
és az azzal kapcsolatos szervekben êlösködnek, de egyes nemek fajai előfordulnak gerin-
eesekben, így emlösökben is.

1. család: ADELEIDAE

Az Adelcidea alrcnd egyetlen családja.

A család 9 tárgyalt neme közül 3-nak a képviselői Magyarországon is ismeretesek. a töb-
bi 6 nem kimutatása pedig szintén várható.

A nemek határozõkulcsa

1 (12) A fejlődésben köztigazda nem szerepel.

2 (ll) Az oocystákban sporocysták vannak.
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3 (4) A sporocysták kerekek, laposak 1. nem: Adelea SCHNEIDER

4« (3) A sporocysták kerekek vagy oválisak., de nem laposak, számuk
3-nál több.

5 (10) A sporozoiták száma 6-nál nem több.

6 (7) A sporozoiták száma 2 [2. nem: Adelina HESSE]

7 (6) A sporozoiták száma 2-nél több.

8 (9) A sporozoiták száma 4. A gametocyták kerekdedek
[3. nem: Klossia AI. SCHNEIDER]

9 (8) A sporozoiták száma 4- vagy 6. A gametocyták megnyűltak
[4. nem: Orcheobius SCHUBERG & KUNZE]

10 (S) A sporozoiták száma 6-nál több
[7. nem: Klossiella SMITH & JOHNSON]

11 (2) Az oocystákban nincsenek sporocysták [8. nem: Legerella MESNIL]

12 (1) A fejlődésben köztigazda szerepel.

13 (14) Sporocysták nincsenek 9. nem: Haemogregarina DANILEWSKY

14 (13) Sporocysták vannak.

15 (16) A sporocysták mozgékonyak (sporokineta)
5. nem: Karyolysus LABBÉ

16 (15) A sporocysták mozdulatlanok (= Leucocytogregarina PORTER)
[6. nem: Hepatozoon MILLER]

1. nem: Adelea SCHNEIDER

Az oocysták burka nagyon vékony és gyenge. A sporocysták korong-
szerűen laposak, számuk változó. 1--1 sporoeystában 2--2 sporozoita foglal
helyet. Az oocysta-burok hamar elpusztul, s ezért a sporocysták sokszor
különálló képletekként kerülnek észlelésre.

1 (2) A megnyúlt-Ovális oocystãk mérete 40-50>( 30-40 ja. A sporocysták
száma 16--32 vagy több. A sporocysták kerek, lapos képletek, átmérő-
jük 20 ,u,, vastagságuk 4 gr. Bennük 2--2 sporozoita foglal helyet
(2. ábra).
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Elterjedése a gazdaãllatb'akban (Lítlzobiu-s foıfícatus) élősködik.
. Hazánkban is előfordul

ovata SCHNEIDER

Százlá u
földrajzi elterjedésének felel meg

2 (1) Az oocystákban 6--8 Sporocysta van.

Molyok (Tineola-, Ephestia-, Plodía-fajok) testüregében, továbbá zsirtestében.,
\Ial igbi-edényeihen, izomzatában és hypodermisében élősködik. A molyokkal

lôszíníileg Magyarországon is kimutatható

[Mesnili PÉREZ]
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A nem fajai izeltlábúak és egyes gyíiríísférgek coelomájában élősködnek.

1 (2) A sebizontáknak és a gametoeytáknak (3. ábra: A) sajátságos, elhe-
gyesedő nyúlványuk van. A merozoiták nem egyforma alakúak.
A hím és a női gametát erős közös burok veszi körül (3. ábra: B),
és a sporogoniás folyamat is ezen a burkon belül található. A sporu-
lálódott oocystában ábra: C) 3-17 sporoeysta van.

A scolopendra (Scuitigerella immaculota) és más százlábűak eıııésztőcsövében
élősködik. Előfordulása Magyarországon is valószínűnek látszik

[diıııídiata SCHNEIDER]

2 (1) A schizontáknak és gametocytáknak nincsenek elhegyesedő nyúlvá-
nyaik. 2 schizogoniás folyamat után gametocyták keletkeznek.
A vékony burkú oocystákban 8-16 sporocysta található. A teljes
fejlődési ciklus 18 napot vesz igénybe. A sporogonia még a gazdaállat
testében befejeződhet. sőt az oocysták itt meg is nyilhatnak (autoin-
fekció).

Eredetileg a Dero Zimosa nevü gilisztafaj testüregében találták, de előfordulása
egyes hazai gyiiríísférgekben is feltételezhető

[deronis HAUSCHKA & PENNYPACKER]

3. nem: Klossia AI. SCHNEIDER

Az érett oocystákban számos kerek sporoeysta található. A sporocysták-
ban 4-4 sporozoita van. A gazdaszervezetben nemcsak a scbizogoniás és
gametogoniás fejlődés alakjai találhatók, hanem itt zajlik le a sporogonia is.
4 schizogoniás folyamat (4. ábra) után az ivaros fejlődési szak kezdődik.
A microgaınetocytãkból 4, ostorral ellátott mícrogameta fejlődik. A sporo-
gonia során fejlődött sporozoiták a sporoeystában levő maradéktestet bosz-
szabb-rövidcbb idő alatt fclhasználják.

1 (2) Az oocysták 75 _u nagyságúak, bennük 40--60 sporocysta fejlődik.
A sporocysták átmérője 13 ,u.
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Különböző szárazföldi esigafaj ok (Ccpaea horıensis, C. nemoralis stb.) vesêjêben
člősködik. Előfordulása hazánkban is valószínű

[helicína AI. SCHNEIDER]

2 (1) Az oocystãk 50 ,u ãtmêrőjűek, bennük kb. 32 sporoeysta fejlődik.
A sporocysták átmérője 16 p.

Házatlan esigákban (Aríon- és Lím.a.x-fajok) előforduló élősködő. Előfordulása
Magyarországon is Várható

[Loossi NABIH]

4-. nem: Orcheobius SGHUBERG & KUNZE

A gametogoniás fejlődési alakok megnyúltak, Gregarina-szerűe~k. Az
oocystákban 25-30 sporocysta, azokban pedig 4-4 sporozoita fejlődik.

- -- Az asexualis fejlődési alakok a here cytophoráiban találhatók, onnan

UI

a schizogoniás folyamatok végén a here lymphocytâiba jutnak,
ezekben a sejtekben fejlődnek ivaros egyedekkč, miközben maga a
lymphocyta az élősködő körül Včkony burokká zsugorodik. A kifej-
lett macrogameták 180><30 ,u., a microgametocytãk 50><12 p nagy-
ságú, megnyúlt képletek (5. ábra). A microgametocytãkbõl 4 micro-
gameta fejlődik.

Piôeák (Herpobdella atomaria) lıerëjében élősködik. A fejlődés egyes szakaszai
következetesen ugyanazon évszakban találhatók meg; április-május a schizogoniás
fejlődés ideje, júniusban és júliusban érett oocysták fordulnak elő. A fertőzés módja
ismeretlen. Előfordulása hazánkban is várható

[herpobdellae SCHUBERG 8: KUNZE]
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5. nem: Karyolysus LABBÉ

A sporogonia során sok kerek vagy ovális, kissé lapított sporoeysta
keletkezik, azokban pedig sok sporozoita fejlődik. A fejlődésben köztigazda is
szerepel. A sclıizogonia és az ivaros szaporodási ciklus legnagyobb része a
végleges gazdában található, ezzel szemben a hím és a női gameták egyesülése
és a sporogoniás fejlődés a köztigazda szervezetében történik.

Különböző gyíkfajokban ennek a nemnek valószínűleg több faja is előfordul, a fajok
elkülönítése azonban ma még nem teljesen biztos.

- -- A sehizogoniás alakok a vérerek endotheljében telepszenek meg.
A schizontăkban keletkező merozoitãkat a cystabuı-ok hosszabb
ideig együtt tartja, táplálkozásukat a mindinkább kisebbedő, végül
teljesen eltíínő maradéktest biztosítja. A fiatal gametoeytãk a vörös
vérsejtekbe hatolnak, miközben annak magját bizonyos mértékben
helyéről eltolják. A gameták vérszívás alkalmával jutnak a közti-
gazdába (Lyponyssus saurarum nevű atkafaj), ahol a hím és női
gameták egyesülnek, és a köztigazda bélhámsejtjoibe hatolva lekere-
kednek, majd közös burok veszi körül őket. A redukeiõs magosztõdás
után megtermékenyített maeı-ogameta megnövekszik, és benne nagy
maradéktest különiil el. A macrogametából keletkezett oocysta
tovább növekszik, és belőle 40--50 ju. hosszú, megnyúlt, mozgékony
sporokineták szabadulnak ki. A sporokineták az atka petéibe is
behatolnak, ott lekerekednek, és körülöttük burok képződik. Az ily
módon mozdulatlanná Vált sporocysták 20-25 p átmérőjűek, kerekek.
A sporocysták az atka petéjéből fejlődő lárvákban és nymphákban is
megmaradnak, és bennük mintegy 20-30 sporozoita vár arra az
alkalomra, hogy a nymphákat a végleges gazda elfogyassza. A 'végleges
gazda belében a sporocystákból kiszabadult sporozoiták a bélhámon
keresztíil a véráramba kerülnek. A sehizonták a vérerek endotheljé-
ben telepednek meg. A végleges gazda vörös vérsejtjeibe hatolt
élősködők (6. ábra: A-B) a vérsejt magját nem hagyják teljesen
érintetlenül, gyakran eltolják a helyéről, máskor pedig a mag eltőrede-
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6. ábra. A-B: Karyolysus lacertae DANILEWSKY (Eredeti)
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zik. A vörös vérsejtek kiterjedtebb pusztulását mindezek ellenére nem
okozzák.

Különböző Lacerta-fajok vörös vérsejtjeiben nagyon gyakran mutathatók ki
a gametogoniás alakjaik. Magyarországon is ismert. Valószínűleg több fajről van szó,
ezek biztos elkülönítése azonban még nem történt meg

laeertae DANILEWSKY

6. nem: Hepatozoon MILLER

Abban különbözik a Karyolysus nemtől, hogy fejlődésében sporokineták
nem keletkeznek; az oocystákban a megszokott módon fejlődnek a sporo-
cysták. A fejlődésben köztigazda nem szerepel.

Emlősökből, madarakból, hüllőkből és ízeltlábúakból mintegy 20 fajt írtak le. Főleg
melegebb földrészeken fordulnak elő.

-- - A gametogoniás alakok a keringő vérben a monoeytákban fordulnak
elő, a sehizogoniás alakok a lépben és a csontvelőben. A fejlődés a
köztigazdában (Rhípicephalus sanguineus nevű kullanesfaj) sporogoniá-
val folytatódik. Az ennek során keletkező mintegy 10 ,u átmérőjű
szabálytalan, kerekded, vékony burkú oocystában 30-50 sporo-
cysta fejlődik, azokban 16-16 sarló alakú sporozoita foglal helyet.
A végleges gazda (kutya) nem a kullancs vérszívása alkalmával fer-
tőződik, hanem oly módon, hogy a testén szétharapott vagy szét-
nyomott kullancsot lenyeli.

Ázsia déli részén és Afrikában fordul elő. A végleges gazda a kutya. Komoly
bántalmat az élősködő nem jelent a gazdának. Tekintettel arra, hogy mind a közti-
gazda, mind pedig a végleges gazda nálunk is megtalálható, a faj kimutatása Magyar-
országon is várható

[eanís JAMES]

7. nem: Klossiella SMITH & JoHNsoN
A vékony burkú oocystákban sok sporocysta fejlődik, s azok mind-

egyikében sok sporozoita. A fejlődésben köztigazda nem szerepel. A teljes
fejlődés (a sporogonia is) a gazdaállat szervezetén belül történik.

Ennek a neınnek csak néhány faját ismerjük. A faji elkülönítés még nem biztos. Egyes
kutatók az emlősök tüdejében élősködő Pneunıocysıis-eket valamelyik Klossiella-faj schizo-
goniás alakjának tekintik.

1 (2) A sebizogonia a vesében az epithelsejtekben és a capillarisok endothel-
jeiben, egyesek szerint a tüdőben és a lépben is található. A sporogo-
nia a vesecsatornácskák hámjában oocysták keletkezésével zárul;
az oocysták a vizelettel ürülnek, bennük 12-16 sporocysta, s azok
mindegyíkében kb. 25 sporozoita látható.

A házi egér veseélősködője. Előfordulása Magyarországon is várható

[muris SMITH & JonNsoN]

2 (1) A sclıizogoniának kétféle tipusa van. Az egyik típusnál a különféle
szervek vérereiııek endothelsejtjeiben zajlik le, és 8 merozoita kialaku-
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lásával végződik. A másik típusú schizonták a veseesatornáeskák
epithelsejtjeiben foglalnak helyet, és bennük mintegy 100 merozoita
keletkezik; utóbbiakból lesznek a gametocyták. A nagyobb vese-
esatornák epithelj éhen a sporogoniás alakok figyelhetők meg, valamint
az oocystaképződés 8--24. sporoeystával, és azok mindegyikében
mintegy 30 sporozoitával.

A tengerimalac veseélősködője. Előfordulása kísérleti állatokban Magyar-
országon is feltételezhető

[cobayae SEIDELIN & STEVENSON]

8. nem: Legerella MESNIL

Az oocystákban sporocystaképződés nélkül fejlődnek a sporozoiták.

A nembe tartozó néhány faj Afrikában, a Földközi-tenger vidékén ízeltlábúak (száz-
lábúak, bolhák stb.) Malpighi-edényeiben, heréiben és más szerveiben élősködik. Előfordulásuk
hazai viszonylatban is feltételezhető, azonban ilyen irányú vizsgálatok Magyarországon eddig
még nem történtek.

9. nem: Ilaemogregarina DANILEWSKY

A fejlődésben köztigazda szerepel. Az oocystákban nem képződnek
sporocysták, hanem minden oocystában 8-8 sporozoita szabadon helyező-
dik el. A schizogoniás alakok a vörös vérsejtekben találhatók, a gametogoniás
fejlődés helye ugyancsak a peripheriás véráram, ezzel szemben a sporogonia
a köztigazdában zajlik le.

Teknősbékák, esetleg más hüllők, valamint halak élőskődői.

- - Az első schizogoniás folyamatok alkalmával számos (24-) merozoita
keletkezik, a későbbiekben azonban olyan schizonták (7. ábra: B)
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7. ábra. Haeınogregarina Stepanowi DANII.EwsKY. A: mierogametocyta, B: sehizonta
(Eredeti)
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is fellépnek, amelyekből csak 4-6 kisebb merozoita fejlődik. Ezek
a merozoiták a sexuális alakok elődjei. A gametocyták ugyancsak a
vörös vérsejtekben telepednek meg (7. ábra: A). A megtermékenyítés
a vérszivó köztigazda (pióea) belében történik. A vékony burkú
oocysták valószínűleg a pióca következő vérszívása alkalmával mcg-
repcdnek, és a sporozoiták így jutnak a végleges gazda vérébe.

A végleges gazda a mocsáríteknős (Emys orbiculurís), a köztigazda egy pióca-
faj (Placobdclla catem'gera.). Az élősködő hazánkban is előfordul

Stepanowi DANıLEwsKY

2. alı-end: EIMERIDEA

A him és a női gameták rendszerint egymástól függetlenül fejlődnek.
I r R0 ' 1 D J .r el 1 ˇ AA hım es noı gametocytak kb. egyforma nagysaguak. A hım gametocytakbol

számos microgameta keletkezik; ezek aktiv mozgással keresik fel a női
gametákat.

Magyarországon az alrendnek csak 1 családja fordul elő.

1. család: EIMERIIDAE

A családba olyan eoeeidiumok tartoznak, amelyeknek a sporogoniája
során az oocystákban (egf vagy több sporoeystában) vagy sporoeysta nélkül
szabadon rendszerint 8, ritkábban kevesebb (I-fi) vagy több sporozoita
keletkezik. A hím és a női gameták egymástól függetlenül fejlődnek. A micro-
gamctoeytákbõl számos apró Ostoros microgamcta fejlődik, és ezek a női
gametát aktív mozgással keresik fel.

A család tagjai főleg szárazföldi vagy édesvízi gerinces vagy gerinctelen állatokban
élősködnek; ritkábban előfordulnak tengeri állatokban is.

A meghatározásban az oocystában keletkező sporocysták számát,
illetve az azokban fejlődő sporozoiták számát vesszük alapul. Ennek meg-
felelően beszélhetünk asporocystid, monosporocystid, disporocystid, tetra-
sporocystid és polysporocystid, valamint monozoikus, dizoikus, trizoikus,
tetrazoikus, oktozoikus, dodekazoikus és polyzoikus csoportokról.

Az alesaládok határozókulcsa

1 (2) Az oocystákban nem keletkeznek sporocysták
[1. alcsalád: Cryptosporidíinae]

2 (1) Az oocystákban sporocysták keletkeznek.

3 (4) Az oocystákban 1 sporocysta keletkezik
[2. alcsalád: Caryosporinae]

4 (3) Az oocystákban egynél több sporocysta keletkezik.
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5 (6) A sporocysták száma 2 3. alcsalãd: Cyclosporinae

6 (5) A sporocysták száma kettőnél nagyobb.

7 (8) A sporocysták száma 4 4-. alcsalâd: Eímeríinae

8 (7) A sporocysták száma négynél nagyobb. A sporocystăkban csak 1
sporozoita keletkezik [5. alcsalãd: Barroussiinae]

1. alcsalãd: Cryptosporidiinae

A családra jellemző., hogy az oocystákban sporocystakčpződês nélkül
keletkezik 4, 8 vagy több sporozoita.

Az alábbiakban ismertetett 5 nem fajai Magyarországon eddig ismeretlenek, kimutatá-
sukkal azonban számolni lehet, különösen gazdaállataik előfordulása alapján.

A nemek hatãrozókulcsa

1 (2) Az oocystákban 4- sporozoita keletkezik
[1. nem: Cryptosporidium TYZZER]

2 (1) Az oocystákban 4-nél több sporozoita keletkezik.

3 (8) Az oocystákban 8 sporozoita keletkezik.

4 (5) A schizogoııia során 1 schizontãban 60 merozoita keletkezik. A
macrogametăn vaginalis tubus van. A microgametãk igen kicsinyek

[2. nem: Pfeifferinella WASIELEWSKI]

5 (4) A schizogonia során kevés merozoita keletkezik. A macrogametãn
nincs vaginalis tubus. A microgametãk nem különlegesen kicsinyek.

6 (7) A sporozoiták a vörös véı-sejtekbe behatolnak. A macrogamctãk
megteı-mékenyítčse és az oocysták fejlődése subepithelialis

[3. nem: Schellackía REIcHEN0W}

7 (6) A sporozoiták hãmsejtekben telepednek meg. Az ivaı-os fejlődés a
nyâlkahârtyãban és a submucosában történik

[4. nem: Tyzzeria ALLEN]

8 (3) Az oocystákban 8-nál több sporozoita keletkezik
[5. nem: Lankesterella LABBÉ]
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1. nem: Cryptosporidium TYZZER

(Az oocystákban sporocystaképződés nélkül 4 sporozoita keletkezik.
A fejlődésben sajátságos az alrend többi tagjaitôl az az eltérés, hogy több
endogen fejlődési alak. extracellularisan is található a gazda eınésztőcsövében.

Az ebbe a nembe tartozó fajokat (C. muris TYZZER és C. parvıõm TYZZEB) 9. házi egér
emésztőesövêben találták. A csak ritkán észlelésre került faj hazai elöfordulásárõl nincs
tudomásunk. ÉVETZEL C. vulpis néven a rókábôl írt le egy új fajt. Minden valószínűség szerint
szabad Isospora-sporocystákat minősített tévesen ennek a fajnak.

2. nem: Pfeifferinella ÉVASIELEWSKI

A schizogonia során kb. 60 merozoita keletkezik a schizontákban.
A macrogametákon feltűnik a vaginalis tubus, amelyen át hatolnak be a
microgameták. A microgameták különlegesen kiesinyek.

Édesvízi és szárazföldi csigák ınájában találhatók.

1 (2) Az oocysták egyik Vége kihegyesedő. Nagysãga 20>< 10 p.. A macro-
gametán a Vaginalis tubus hosszú és karcsú.

Szárazföldi csigában (Lehmannia marginata) a májban élősködő coecidium.
Előfordulása hazánkban is feltételezhető

[ímpudica LÉGER & HOLLANDE]

2 (1) Az oocysták oválisak, méretük 13-15 p.
A Planorbarius eomeus májában élősködik. Előfordulása Magyarországon is

valószínűnek látszik
[ellipsoides WASIELEWSKI]

3. nem: Schellackia REICHENOW

Az oocystákban sporocysta-képződés nélkül 8 sporozoita keletkezik.
A scbizogonia és a macrogameták kialakulása epithelsejtekben észlelhető,
a kifejlett macrogameták subepithelialis helyeződésűek. Ugyanitt keletkez-
nek az oocysták, amelyekből a sporozoiták kiszabadulnak és a keringő vérben
behatolnak a vörös vérsejtekbe. Vérszívő atkák mint átvivő gazdák viszik át.
a fertőzést egyik állatröl a másikra.

Különböző, melegebb éghajlat alatt élő gyíkfajok belében és vörös vérsejtj eiben élősködő
fajok. Hazai előfordulásukrôl nem tudunk. Minthogy Lacerta-fajokban is megtalálták, elő--
fordulásukkal számolhatunk.

4. nem: Tyzzería ALL!-:N

Az oocystákban fejlődő 8 szabad sporozoita mellett maradéktest is
találhatő. Hãmsejtekben találhatók az endogen fejlődési alakok.

Főleg Amerikában és Ázsiában fordulnak elő madarakban és kígyókban. Egyes fajai.
azonban Európában is honosak.
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Az oocysták nagysága 12-16><10-12 ıu. (8. ábra).
A lúd llelébcn ëlősködik. Európában is megtalálták, Magyarországon azonban

még nem
[anserís N1EscHULz]

Az oocysták nagysága 10-13><9-10 tt (9. ábra).
A pekingi kaesában (Arms platyrhyncha) találták Amerikában. TöıneıresU

megtelepedése a bélben gyulladást és a kaesák között Járványszerú elhullásokat
okozhat. Európai és hazai előfordulása is valószínű

[pernieiosa ALLEN]

5. neın: Lankcsterella LABBÉ

Az oocystákban 32 vagy még több sporozoita keletkezik. A sporogonia
az endothelsejtckben zajlik le. A sporozoiták a keringő vér vörös vérsejtjeiben
találhatók.

A fertőzést vérszívó geriııetelenek közvetítik.

A schizogonia a bélben kezdődik el, később különféle belső szervek
(lép, máj, tüdő, csontvclő) endothelsejtjeiben folytatódik. A gameták
is az endothelben fejlődnek, főleg a pankreasban, a mesenteriumban és
a vesében. A sporogoniás alakok főleg a máj és a lép ereibcn talál-
hatók. Az oocysták megnyílása után a sporozoiták a vörös vérsejtekbe
jutnak. Piőeák (Placobdella minima, Hemiclepis marginata) vérszívása
alkalmával a sporozoiták a pióca bélcsövéből az epithelsejtekbe és
más szövetekbe is behatolnak. Még ismeretlen, hogy hogyan jutnak az
élősködők az újabb gazdába.

Különféle békafajok élősködője ez a csak kevéssé tanulmányozott, minden
valószínűség szerint kozmopolita elterjedtségő, és így hazánkban is valószínüen
előfordulé faj

[minima CHAUSSAT]

2. alcsalád: Caryosporinae

Az oocystákban egyetlen sporoeysta keletkezik, abban 4 vagy 8 spo-
rozoita. Ezek mellett szemcsés maradéktest látható.

'L d t L e nek k l csak ev k el ford l sa val M 'z zi e ar oző n 1 . özü ,, ne az ő u á Õszínii agyarorszagon.
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8. ábra. Tyzzeria- anseris NIESCHULZ (NIESCHIJ-Lz nyomán).-9. ábra. 'Fyzzeria perniciosa

ALLEN (ALLEN nyomán)
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1. nem: Caryospora LÉGER

Az oocystákban 3 sporozoita keletkezik, ezek egyetlen sporoeystában
foglalnak helyet. Az oocystákban külső maradéktest van.

--- - A maerogametãk a bél lumenében termékenyülnek meg. A vastag
burkú kerek oocysták mérete 10-15 p.. A sporulãciõ a szabadban
mintegy 30 napot vesz igénybe.

x 0 ıı A0 11 OO J l_ I ı I Arz Vıpera aspıs emesztocsovenek epıthelıumaban elosködik. Földrajzi el-
terjedése valószinűleg a gazdáéval azonos. Előfordulása állatkerti állatoklıan
hazánkban is várható

[simplex LÉGER]

3. alesalád: Cyclosporinae

Az ide tartozó 3 nem közös jellemzője, hogy az oocystákban 2 sporo-
eystában összesen 3 sporozoita fejlődik. Az endogen fejlődés Eímeria-típusú.

Az ide tartozó 3 nem közül a Dorísíella nem előfordulása hazánkban nem valószínű,
és így nem is tárgyaljuk.

A nemek határozõkulcsa

1 (2) Az oocystákban 2 sima burkú sporocysta és azokban 4--4 sporozoita
keletkezik (= Diplospora LAEEÉ) 2. nem: Isospora SCHNEIDER

2 (1) Az oocystákban 2 sporocysta keletkezik, azokból a 2-2 sporozoita
oly módon szabadul ki, hogy a sporocysták burka a „varrat” mentén
2 részre válik [l. nem: Cyclospora SCHNEIDER]
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10. ábra. Cyclospora caryolyticrı SCHAUDINN. A: macrogameta microgametákkal, B-II:
az oocysta kialakulása (SCHAUDINN nyomán)

21.6
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1. nem: Cyclospora SCHNEIDER

Az oocystákban 2 sporocysta keletkezik. A sporocystákon hosszanti
„Varrat” látható. Amikor az oocysták az új gazdába jutnak, a sporoeysta
a varrat mentén kettévãlik, és a benne levő sporozoiták ilyen módon válnak
szabaddá.

A néhány ide tartozó faj közül Magyarországon csupán egynek az előfordulása látszik
valószínűnek. i

-- -- Sejtmagélősködők. A megtámadott epithelsejt magja kezdetben
jelentősen megnövekedik, később elpusztul. Valamennyi endogen
fejlődési alak sejtmagvakban található. A fejlődés Eimería-típusú.
Az ovális oocysták (10. ábra) mérete 15><1l ja.

A vakondok (Talpa-, Scopanus-fajok) vékony- és vastagbelében élősködik,
és olykor az állat elhullásara vezető bélgyulladást is okoz. l\agyon erős fertőzes
esetén az élősködők nem maradnak meg az epithelben, hanem a submueosa kötő-
szöveti sej tjeit is elpusztítj ák. Amerikában és Ázsiában, valamint. Európában eléggé
gyakran előforduló faj. Kimutatása Magyarországon is várható

[caryolytiea SCHAUDINNI

2. nem: Isospora SCHNEIDER

Az oocystákban 2 sporoeysta, azokban 4-4 sporozoita keletkezik.

Házi és vadon élő állatokban (emlősök, madarak, hüllők, kétéltűek) az egész világon
előfordulnak. Az ide tartozó 100-nál több faj közül hazánkban már 30--40 faj előfordulását
megállapították.

A fajok felsorolásában a kulcsot csak egy-egy gazdán belül lehet használni, mert a
különféle gazdaállatok fajlagos Isospora-i között jellegzetes morfológiai különbségek alig
találhatók.

Az emberben előforduló Isospora-fajok

1 (2) Az oocysták burka vékony, gyenge, szorosan ráfekszik a sporo-
cystákra. Sokszor elszakad, és ilyenkor a sporocysták egyesével talál-
hatôk az üríilékben. A sporuláció már a szervezeten belül megkezdő-
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11. ábra. Isospom homínis RAıLLıET & LUCET sporoeystăi (REIGHENOW nyomán). -- 12. áb-
ra. Ísospora Belií `WF:NYON oocystája (DOBELL nyomán)
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2 (1)

dik. A sporocysták oválisak, méretük 16 >< 10 p., bennük a 4 sporozoita
mellett szemcsés maradéktest látható (ll. ábra).

A vékonybél bolyhainak mélyén élősködik. A világon mindenütt elterjedt,
főleg a melegebb földrészeken. Magyarországon és Északon ritka. Előfordulása mos-
toha egészségügyi körülmények esetén gyakori

hominis RAILLIET & LUCET

Az oocysták megnyúlt oválisak, egyik végíik palacknyak-szerűen
kihúzott. A kihúzott részen rendszerint mikropyle is látható. A burok
sima, színtelen. A sporuláció a szabadban indul meg. Az oocysták
mérete 25--33><12-17 ,u. A sporocystákban a 4 sporozoita mellett
nagy, szemcsés maradéktest van. Az ovális sporocysták mérete 12-
14><7-9 ,u. Külső maradéktest nincs (12. ábra).

A csípőbélben élősködik. Főleg melegebb földrészeken, kezdetleges egészség-
ügyi viszonyok között. Szerte a világon előfordul. Háborús időkben katonákban
gyakori. Többször könnyebb-súlyosabb lıasınenéssel kapcsolatban találták. Hazánk-
ban is ismételten előfordult

Belli WENYON

Majmokban előforduló Isospora-faj

Az oocysták Vékony burka többé-kevésbé ráfekszik a sporoeystákra.
A nagyjából ovális oocysták mérete 25-30><23--25 ,u. A sporulãló-
dás a szabadban 2 nap alatt befejeződik. Az ellipszis alakú sporo-
cysták mérete 15>< 10 11.. Külső maradéktest nincs, a belső maradék-
test bőséges szemcsés anyag.

A faj egy állatkereskedés selyemmajmában (Hapale jacchus penícillatus)
került megállapításra Európában. Előfordulása állatkerti majmokban nálunk is
várható

[arctopitheci RODHAIN]

A sertésben előforduló Isospora-faj
FF A nagyjából kerek oocysták mérete 20-2-4>< 13-21 A burok

viszonylag vastag, 1,5 ja, rajta mikropyle nem látható. A sporuláló-
dás 4 nap alatt befejeződik. Külső maradéktest nem képződik. A spo-
rocysták 16-l.7>< 10-12 ja méretűek.

`?

Amerikában sertések vékonybelében találták, európai előfordıılásáról is van
tudomásunk. Magyarországon sertésekben ismételten került észlelésre, azonban azt
a gyanút, hogy az oocysták tulajdonképpenasertések által elfogyasztott veréb-
Isospora oocystáinak feleltek meg, még nem sikerült megnyugtató módon tisztázni.
Amerikai szerzők bizonyos fokú pathogenitást is tulajdonítanak ennek a fajnak.
A betegség váltakozó fokú hasmenésben, étvágytalanságban és székrekedésben nyil-
vánul meg

suis BıEsTER & MURRAY
A tevében előforduló Isospora-faj

2*

Az oocysták oválisak, elliptikusak, nagyságuk 24-34><l5--20 gt.
A burok sima. A sporocysták ,mérete 15--20>(13-17 p. Külső
maradéktest nincs.
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A Szovjetunióban találták. Előfordulása állatkerti tevëkben Magyarországon
is várható

[0rlovi ZIGANKOFF]

A rénszarvasban előforduló Isospora-faj

- -- Az ovális oocysták mérete 23-32><24-30 p. A sporocysták mérete
16-19 >< 8_l2 p. Külső maradéktest nem keletkezik. A belső maradék-
test fénytörő szemcsék alakjában szóródík szét a sporocystákban.

A Szovjetunió északi vidékein ismételten kimulatták a Rangıfer tarandus-bó
Állatkerti rénszarvasokban előfordulása hazánkban is várlıatô

[rangiferis YAKIMOFF, MATSCHOULSKY &` SPARTANSKY

A kutyában és a macskában előforduló Isospora-faj ok*
1 Az oocysták oválisak. A burok állandó alakot biztosít.

2 (3) A széles tojásdad, sokszor egyik végiikön kihúzott oocysták 30-45><
26-36 gz méretűek (13. ábra). A burok sima. Az elliptikus oocysták
mérete 8-12><6-9 ,u.. Külső maradéktest nincs. A sporocystákban
szemcsés belső maradéktest látható. Az endogen fejlődés helye a
vékonybél nyálkahártyája, ahol a fejlődési alakok felületesen helye-
ződnek. 2 schizogoniás folyamat után a gametogonia a fertőzés után
a 7-8. napon indul meg.

A kutyával, illetve a macskával együtt kozmopolita elııerjedtségű. Nálunk
is gyakori a ınacskában, az állatkertben oroszlánban és tigrisbcn is előfordul; rit-
kábban kutyában is találták

felis WENYON
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13. ábra. Isospom_fclı`s W!-:NYON oocystája (WENYON nyomán).-14. ábra. Isospora Ri-
volıa GR.-ıssl oocystája (FŠredeti).-15. ábra. Isosporo bigemina STILES oocystája (Flredcti

kombináció)

* Jóllehet az Isospora-k gazdafajlagossága általában kifejezett, mindmáig neın vagyunk
biztosak abban, hogy a kutya és a macska Isospora-i azonos fajok-c. Az oocysták morfológiai
hasonlatossága az azonosság mellett szólna, nıeggyőző keresztfertőzéses kísérletek azonban a
kutya és a macska Isospora-inak azonosságát még nem igazolták. 'l`ekintettel a kérdés eldön-
tetlen voltára, a kutyában és a macskában előforduló Isospora-fajok a következőkben egy
csoportban kerülnek tárgyalásra.
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8 (2)

4 (1)

A sima burkú oocysták csaknem kerekdedek, 20-25><l8-22 gt
nagyságúak (14. ábra). A sporocysták mérete 1-*L-l6><9-10 pl..
Külső maradéktest nincs.

Mindenütt előfordul, ahol kutya és macska van. Magyarországon is gyakori.
főleg kutyákban, ahol a vékonybélben élőskődik. Tömeges megtelepedése alkalmilag
múló természetű hasrnenést okozhat

Rivolta GRASSI

Az oocysták kerekdedek, 10-l6><8-10 pa nagyságúak. A burok
nagyon vékony, sokszor szorosan rálapul a sporocystákra (15. ábra).
A fejlődés a vékonybélben subepithelialis, a sporogonia sokszor már
a szervezeten beliil megindul, amikor is szabad sporocysták ürülnek.
Ezeknek mérete 8-l2><6-9 gr.

Főleg kutyában fordul elő világszerte. Egyes szerzők a maeskában előforduló
hasonló ooeystákkal rendelkező fajt ön állõnak tekintik. Nálunk nem a leggyakrabban
előforduló kutya-, illetve macska-Isospora-k közé tartozik

bigemina STILES

Rókãkban előforduló Isospora-fajok

1 (2)

z(1

A tojásdad oocysták mérete 30-40><25-30 ya. Külső maradéktest
nem keletkezik. Gyakran nem oocysták, hanem szabad sporocysták
ürülnek a rókából. Kérdéses, hogy azok ennek a fajnak a sporocystái-e,
vagy pedig olyan másik Isospora-fajt képviselnek, amelynek a sporu-
lációja már a szervezeten belíil megindul (16. ábra).

Rókában, ezüstrõkában, sarki rókákban és más rókafajokban szerte a világon
előfordul. Magyarországon közönséges

eaniveloeis WEIDMAN

A szélesen ovális oocysták mérete 21-32>< 19-27 ,u„. A sporulálódás
a szabadban kezdődik. Az ovális sporocysták mérete 13-13 >< 9--13 p..

.Ezüstrókákból írták le Németországban. Ezüstrókában és a rókában nálunk
is előfordul

vulpina NIESEHULZ & Bos

A sakálban előforduló Isospora-fajok

1(2

2 (1)

Az oocysták kétféle alakban fordulnak elő, és lehetséges, hogy nem is
ugyanazon faj képviselői. A kerek oocysták átmérője ll pl, az ovális
alakok mérete ll><96 [L (17. ábra).

Ázsiában a sakálban (Canis aureuss) találták meg előszőr. A budapesti állat-
kertben is kimutatták sakálokban

Dutoiti YAKIMOFF, MATIKASCHWILI & RASTEGAJEFF

(Y-2fi\Az oocysták 21 >(l7-18 ,u nagysá ovális képletek. Felületük sima.
A sporulálódás alkalmával külső maradéktest nem keletkezik (18.
ábra).
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A Szovjetunióban találták, a budapesti állatkert sakáljaiban is előfordult

Theileri YAKIMOFF 8: LEWKOWITS

A borzban előforduló Isospora-faj

- -- A kissé megnyúlt ovális oocysták mérete 27-31>< 18-24 p. A burok
sima, mikropyle nincs. A sporocysták nagysága 14--l6>(12 n.. Külső
maradó ktest nincs. Az endogen fejlődés ideje 8 nap (19. ábra).

A faj hazánkban ismételten előkerült, legutóbb Somogyszob környékén

melis PELLÉRDY

A medvében előforduló Isospora-faj

- - A csaknem kerekded oocysták mérete 22-~32><20--30 p.
Leírói Ursus areıos isabellínus-ban találták a Szovjetunióban. Valószínű, hogy

a budapesti állatkert barnamedvéiben is előfordul

[Fonsecai YAKIMOFF & MATscnoULsKY]

A vadászgörényben előforduló Isospora-faj

- _ Az ovális oocysták mérete 32-36><27-30 gi. A burok sima, szín-
telen. Mikropyle nincs. A sporulálódás 4 napot igényel. A sporo-
cysták mérete 20>< 14 ,u,. Külső maradéktest nincs. Pathogen hatásá-
ról egyelőrc nincs biztos tudomásunk (20. ábra).

Vadászgörény-tenyészetekben az ó- és újvilágban egyaránt gyakran elő-
forduló faj. Magyarországon is találták már

Laidlawi HOARE

A görényben előforduló Isospora-faj

-- _ A sporulálôdás a gazdaszervczcten belül megkezdődik, sőt a legtöbb
esetben be is fejeződik. Ilyenkor szabad sporocysták üriilnek az
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16. ábra. Isospora enníı.-elocís WEIDMAN ooeystája (MORGAN és HAWKINS nyomán). _
17. ábra. Isospora Dutoiti YAKIMOFF, MATIKAscHwıLt 8: RAsTEoAıEr-T ooeystája (Részben
YAKIMOFF n Omán). - 18. ábra. Isospom Theileri Yaanıorr & LEwKoWıTs ooeystája (YA-Y
KIMOFF és GOUSSEFF nyomán). _ 19. ábra. Isospora melıs PELLERDY ooeystaja (Eredetı)
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állatokból. Ezeknek mérete 8-12><6-8 pt. Ez idő szerint csak a
sporocystákat ismerjük.

A görényben (ll-Iusıela putoríus) mindenütt, így hazánkban is előforduló faj

putorii RAILLIET & LUCET

A hörosögben előforduló Isospora-faj

-- - A kerek vagy ovális oocysták mérete 13--24 p. (kerek alak), illetve
19-26><17--24 ,LL (ovális alak). A sporocysták mérete 12x10 ,u,
(21. ábra).

A hörcsög (Crícetus vu.l_garis) elterjedési területének megfelelően Magyarorszá-
gon is előfordul

Freundi YAKIMOFF 8: GOUSSEFF

A sün disznóban előforduló Isospora-fajok

1 (4) Az oocysták alakja kerek vagy kerekded.

2 (3) Az oocysták mérete 16--21 >< 16-20 p. A sporocysták mérete 12--14 ><
6-12 ,u. Külső maradéktest nincs.

A fajt a Szovjetunióban találták Erinaccus europaeusban. Magyarországi
előfordulása is valószínűnek látszik

[Rastegaíev YAKIMOFF & 1\-IATıKAscnwıLı]

3 (2) Az oocysták mérete 24--28 p. Kis külső maradéktest és poláris test
látható a sporulálódott oocystában (22. ábra).

A fajt a Szovjetunióban találták elõször. Nálunk is előfordul sündiszııõban

Sehmalzi YAKIMOFF & GOUSSEFF
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20. ábra. Isospora Laidlawi IIOARE ooeystája (HOARE nyomán). - 21. ábra. Isospora Freundi
YAKIMOFE & Goussı-:FE oocystája (YAKIMOFF és Goussnrr nyomán). - 22. ábra. Isospora
Schmalzi YAKIMOFF & Goussnrr oocystája (YAKIMOFF és Goussnrr nyomán). - 23. ábra.
Isospom erinacei YAKIMOFE & Goussızrr ooeystája (YAKı1sıoFr és GoUssEEı«~ nyomán)
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/1 (1) Az oocysták burka sima, színtelen, alakjuk ovális-hengeres. Méretiik
28-34><23-26 gr.. A sporocysták mérete l4)<9-12 it. Külső mara-
déktest nincs, poláris test vaıı (23. ábra).

Ukrajnából leírt faj. Magyarországon is előfordul a síindisznôban

erinaeei YAKIMOFF 8: GoUssEFı~`

A házi verébben és egyéb énekesmadarakban elő-
forduló Isospora-faj*

-- -- Az oocysták alakja kerek vagy közel kerek. A burok vékony, sima,
rajta mikropyle nem, vagy csak alig látható. Az oocysta átmérője
16-25 jut. A sporoblasták szobahőmérsékleten 48 óra alatt fejlőd-
nek ki, a teljes sporulálódás 4-5 napot igényel. A sporocysták mérete
16-l3><l0-12 p, (24-. ábra).

A verébben fordul elő világszerte. A vereben kívül mintegy 30-35 különböző
čnokesrnadár-fajból is leírták. Magyarorszzıgon szinten közönséges

Laeazei LABBÉ

Ölyvfélékben előforduló Isospora-faj

-- -- Az oocysták mérete 16-19><l2_l6 juz. Az oocysta burka nagyon
vékony, legtöbbször szorosan ráfekszik a sporocystákra. 2

Öly-vfélékben (Bnıeo borealis, B. Suminsoni) Kaliforniából leírt faj. Magyar-»
orszãgon is előfordul

buteonis HENRY

Baglyokban előforduló Isospora-faj

-~ _ Az oocysták csaknem szabályos kerekdedek. Atmérőjiik 20-26 rı.
A burok sima. A sporocysták mérete 14-l6><8-10 y.. Külső mara-
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24-. ábra. Isospora Lacazei LABBÉ ooeystája (Eredeti), - 25. ábra. Isospora strígís YAKI-
MOFF & MATscHoULsKY ooeystája (YAKIMOFF és l\«1ATscnoULsKY nyomán)

* Madarakban sokféle Isospora fordul elő. A madarakban talált új Ísospom-fajok leírá-
sával számos szerző foglalkozott, sajnos azonban, a korábbi irodalmi adatok figyelmen
kívül hagyásával a több esetben már leírt fajokat is új faj ként ismertették. Csak kevés szerző
állapította meg fertőzési kísérletek segítségével valamely faj gazdafajlagosságát, és még keve-
sebb foglalkozott keresztfertőzési kísérletekkel, azaz az egyetlen olyan módszerrel, amivel
az egymáshoz közel álló madáresoportok eoecidium:-ıinak ugyanazon vagy különálló fajokba
tartozása megállapítható vagy kizárlıató. Ezért ma ezen a téren még meglehetősen nagy a
zűrzavar, és ez nehezíti a tájékozódást a madár-Isospora-k irodalmábaıı.
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déktest nincs. Poláris test (esetleg több) látható a sporulálódott
oocystákban (25. ábra).

A Szovjetunióban a fülesbagolyból (Asioflammeus leucopsís) írták le. Magyar-
országon is előfordul a réti fülesbagolyban (Asio flammeus flammeus)

strigis YAKIMOFF & MATscnoULsKY`

A fajdban előforduló Isospora-faj

-- -- Az oocysták csaknem kerekek. Ătmérőjük 15 iz.
Közép-Európában a siketfajdban (Teırao urogollus nrogoflııs) és a nyírfajdban

(Lyruru-s tctrix tetrix) élő faj. Valószínűleg Mfagyarországon is előfordul

[lyruri GALLI-VALERIO]

A vízisiklóban előforduló Isospora-fajok*

l (2) Az oocysták alakja ellipszoid. A burok igen vékony, rendszerint
szorosan a sporoeystákra simul. Az oocysták mérete 15><ll ju, a
sporoeystáké 10-ll X8-9 tl. Az oocystában külső maradéktest nem
keletkezik.

A világ több táján megtalálták különféle kígyófajokban (Biıis aríetans,
Natríx plaıyeeps). Előfordulása a vízisiklóban (Natrix nzatríx) Magyarországon is
valószínűnek látszik

[dirumpens HOARE]

2 (1) A kerekded oocysták átmérője 12-15 fr. A sporocysták mérete
10><5 p.. Külső maradéktest nem keletkezik az oocystában.

A Szovjetunióban találták Natríx natrix-ban. A vízisiklóban valószínüleg
hazánkban is előfordul

n [natrieís YAKIMOFE & Goussnrr]

A levelibékában előforduló Isospora-fajok"

1 (2) Az oocysták oválisak, méretük 30--35><20--25 jı.. Külső maradék-
test nincs.

A levelibéka (Hyla arborea) emésztőesövében szerte a világon elterjedt élős-
ködő. Hazai előfordulása is valószínű [hyıae Ivızsmrj

2 (1) Az oocysták oválisak, méretük 18--25><l5--21 p. Külső maradék-
test nincs.

A Szovjetunióban találták levelibékában. Valószínűleg Magyarországon is
előfordul

[Wladimiı-ovi YAKIMOFE]

* Magyarországon az állatkerti hüllőktöl eltekintve néhány hazai siklófélében is fordul-
hatnak elő Isospora-k. Erre vonatkozó vizsgálatok hazánkban azonban még nem történtek.

*"' Kétéltíiekben (Rama-, Hyla- és Bufo-fajok) eddig több Isospora-fajt írtak le; ezek
clőfordulására vonatkozóan azonban még nincs hazai tapasztalatunk.
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A varangyosbékákban előforduló Isospora-faj

_ _ Az oocysták elliptikusak, méretük 20-25 X ll--17 ju. A burok
nagyon vékony és laza, rásimul a sporocystákra. A sporocysták mérete
15-19 X 10-14 {.ı.

A zöld varangyosbékában (Bufo víridis) Európában és Ázsiában találták.
Előfordulása hazánkban is valószínű

[Brumpti LAVIER]

A kecske- és a gyepi békában előforduló Isospora-faj
-_ - Az oocysták (26. ábra: A-B) oválisak, néha szabálytalan alakúak,

kb. 40 p. hosszúak. A burok vékony. A béka az ebihal-stãdiumában
fertőződik. A sporozoiták a véráramlás útján kerülnek a vese glo-
merulusaiba, és ott a következő tavasszal selıizontákká fejlődnek.
Az oocysták is a vesében fejlődnek.

A keeskebéka (Rana esculento) és a gyepi béka (Rana temporaría) élősködője.
Közép-Európában találták, de valószínüleg nagyobb elterjedésíi. Magyarországon
eddig még nem mutatták ki

[Lieberkuehni LABBÉ]

4. alesalád: Eimeriinae

Az alesalád valamennyi faj-ára jellemző, hogy az oocystákban 4 sporo-
cysta, azok mindegyikében pedig 2--2, 4-4 vagy 8-8 sporozoita keletkezik.
Fejlődésükben köztigazda nem szerepel. A szájon át felvett sporulálódott
oocystákból a sporozoiták az emésztőesóben szabadulnak ki, és rendszerint
a bél, máskor egyéb szervek (máj, vese, úszóhólyag stb.) epithelsejtjeibe
hatolnak be, és azokban schizontákká alakulnak. A fajokra jellemző lefolyású
ivartalan szaporodási folyamatok végén ivaros egyedek keletkeznek, a macro-
gameták megtermékenyítése után pedig oocysták alakulnak ki.

Az alesalád a eoeeidiumok legnépesebb, legtöbbet tanulmányozott és a gazdasági
szempontból legfontosabb csoportja. Képviselői a gerincesek valamennyi csoportjában meg-
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találhatók, kisebb fajszámban azonban gerinctelenekben is élősködnek. Gazdafajlagosságuk
valamennyi coccidium között a legkifejezettebb. Néhány faj kifejezett pathogen hatása
az e csoportbelj élösködőket az állatorvostanban különös jelentőségre emelte.

A nemek határozókulcsa

1 (2) Az oocystákban 4 sporocysta keletkezik. A sporocystákban a sporozoi-
ták száma 2 1. nem: Eimería Ar. SCHNEIDER

2 (1) Az oocystákban 4 sporocysta keletkezik. A sporocystákban a sporozoi-
ták száma 4 [2. nem: Wenyonefla HOARE]

1. nem: Einıeria A1. SCHNEIDER

Az oocystákban 4 sporocysta fejlődik. A sporoeystákban a sporozoiták
száma 2. A nemen belül több rendszcrező alnemeket (Paracocciclium, Crystal-
Iophora, Goussia, Jarrina, Globidium stb.) is elkülönített, az ilyen felosztás
azonban még nem terjedt el általánosan. Az alnemek elkülönítésének jogos
vagy mcgokolatlan voltáról még ma is viták folynak, és éppen ezért -- állás-
foglalás nélkül -- a következőkben valamennyi Eimeria-t alnembe tagozás
nélkül tárgyaljuk.

Az Eimeria nemhe mintegy 500 faj tartozik. Az oocysták morfológiai jellegzetességei
ebben a népes nemben nem volnának elégségesek a fajok meghatározására, ezért biológiai
bélyegként az igen erősen kifejezett gazdafajlagosságot is figyelembe kell venni. A következők-
ben ennek megfelelően a fajok ismertetésében szintén olyan rendszert vagyunk kénytelenek
követni, amely csak egy-egy gazdaállat fajlagos Eimeria-fajai számára ad határozókulcsot.

A házi-és a vadsertésben előforduló Eimeria-fajok*

1 (4) Az oocysták hurka sima.

2 (3) Az oocysták ovális-kerekded képletek. A vékony burkon mikropyle
nem látható. Az oocysták mérete 14---22><14-19 ,u. A sporulálódás
szobahőmérsékleten kb. 4-7 nap alatt fejeződik be. A 4 sporocysta
mellett külső maradéktest nem keletkezik (27. ábra). Az endogen
fejlődés ideje 5 nap.

A házi- és a vadsertésben egyaránt világszerte előfordul. Amerikai szerzők
szerint a tömeges fertőződés 7-11 napig tartó bélhurutot és jelentős lesoványodást
okoz. Az a körülmény, hogy az oocysták csaknem minden sertés ürülékében elő-
fordulnak, a fertőzés után fejlődő immunitás gyenge voltát vagy hiányát jelenti.
Hazánkban a sertés legközönségesebb coccidiuma

Deblieeki DOUWES

3 (2) Az oocysták ovális-elliptikusak. Nagyságuk 22-3l>< 17-22 ,u-.
A burok barnássárgás, mikropyle nincs rajta. A sporulálódás a .sza-
badban 8-9 nap alatt fejeződik be. A sporocysták mérete 15--17 >< 6 gt.

* Sertésekben a eoeeidiumok igen gyakran fordulnak elő, azonban rendszerint anélkül,
hogy súlyosabb veszélyt jelentenének a gazdaállatra. Főleg fiatal állatokban találhatók.
Tömeges megtelepedésükkel kivételesen béllıurutot, sőt bélgyulladást is okozhatnak. ami
különösen akkor súlyosabb lefolyású, ha a bántalomhoz baktériumos fertőzés is társul.
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Külső maradéktest nem keletkezik (28. ábra). Az enclogen fejlődé
ideje 8-9 nap.

Magyarországról leírt faj . azonban valószínű, hogy a serıčssel együtt mindenütt
a világon előfordul

polıta PELLERDY

4 (1) Az oocysták hurka nem sima, hanem érdes vagy tüskés.

5 (6) Az oocysták kerekek vagy kerekdedek. Méretük ll-l6><10-13 pl..
A burok érdes felületű, vastag, sárgás színű.

Kaliforniălıan. a Szovjetunióban és valószíııífleg másutt is sertéseklıen elő-
fordıılô faj. Hazánkban még nem találták

[Perminuta HENRY]

Õ Az oocysták megnyúlt ovális-elliptikus képletek.

7 (8) A burok barna, egész felületét egymástól kb. 1 ,LL távolságban álló és
1 p hosszúságú tüskék borítj ák. Az oocysták mérete 16-22 X 13--16 p.
Az exogen fejlődés ideje 10-12 nap.

É' :iã :Kaliforrıiából seı-tésből leírt faj..1\Iagyarországon eddig em találták

[spinosa HENRY]

8 (7) Az ellipszis alakú vagy szélesen ovális oocysták mérete 22-35><
16-25 lı. A hurok sárgásbarna, 15 p, Vastag, felülete érdes (29. ábra).
Szobahőmérsékleteıı az oocysták 9--12 nap alatt sporulálõdnak. A
sporocysták mérete 16-19><6 ta. Az endogen fejlődési alakok a vas-
tagbél nyálkahártyáján találhatók.

Amerikãlıaıı és Eurázsíâban egyaránt előforduló faj. Magyarországon is ismé-
telten találták sertésben. Hazai tapasztalat szerint tömeges megtelepedésük fiatal
sertésben súlyos vastagbélgyulladással, véres bélsárürítéssel, sőt elhullással járhat
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A tevében előforduló Eimeria--fajok*

1 2 Az ovális oocysták feltűnő nagyok, hosszméretük 80-100 ,(4. burkuk
vastag. A burok vastagsága 10--15 ,u-t is elérhet. A burok sötét-
barna. Az elkeskenyedő végén 10-14- ,M széles tölcsérszerií mikro-
pyle látható. Endogen fejlődésmenete alig ismert. Valószínűleg csu-
pán egyetlen schizogoniás folyamata van. Az ennek során a vékonybél
nyálkahártyáján fejlődő nagy schizonták szabad szemmel is láthatók
(ún. globidiumos sehizogonia).

A megfigyelésre ritkán került fajt Afrikában a teve (Camelus batırtríanus)
vékonybelélıen találták. Kimutatása hazánkban is várható. A eoeeidiumok, úgy lát-
szik, nem kozömbösek a teve egészségére, mert endogen fejlődési alakjaikat a bél
nyálkahártyáján gyulladásos elváltozásokkal kapcsolatban találták. (= cameli
NÖLLER partim)

[Noelleri IIENRY 8: M.assoN]

2 (1) Az oocysták legnagyobb mérete 35 p alatt van, a burok világos, nem
vastag.

3 4 Az oocysták kerekdedek, méretük 32><25-27 re. A kettős körvonalű
burkon 5-6 ,fr széles mikropyle figyelhető meg. A sporulálódás lassú,
10 napnál hosszabb időt vesz igénybe. A sporocysták mérete 15_17 ><
10 jut. Külső maradéktest nincs.

A tevében (Cam-clus ba~ctría-n.u.~s) Afrikában és Európában előforduló faj.
Magyarországon még nem találták

[cameli NÖLLE R]

4 3 Az oocysták oválisak vagy kerekdedek. Méretük 23-32><20-25 ,u-.
A burok sima, sárgásbarna. Az oocysta keskenyebb végén 6-8 ,Lo
széles kupak látható, ami a mikropylet fedi. A szabadban a sporuláló-
dás 15-17 napot vesz igénybe. A sporocysták mérete 8--10 >< 6-8 p.
Külső maradéktest nincs (30. ábra).

A Szovjetunióban és Magyarországon a budapesti állatkert tevéihen ismételten
talált faj

dı-omedarii YAKIMOFF & MATscnoULsKY

Az őzben előforduló Eimeria-faj ok

1 2 Az oocysták kerekek vagy kerekdedek, átmérőjük 11-14 1.1,. A burok
vékony, sima, színtelen. Itlikropyle nincs. A sporulálódás szoba-
hőmérsékleten 2---3 nap alatt befejeződik. Külső maradéktest nincs
(31. ábra). Az endogen fejlődés ideje 5 nap.

Az őzből (Capreolus capreolus) Magyarországon leírt faj. Valószíníileg másutt
is előfordul, több esetben azonban tévesen az Eimeria. Zuernzi RIVOLTA-nak tekintették

rotunda PELLÉRDY

* A teve a világ jó részén fontos háziállat. Benne is gyakran fordulnak elő Eimcria-
fajok Az állatkerti és a cirkuszi tevék gyakran fertőzőttek.
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2 (1)

Da. PELLERDY LÁszLo 1,

Az oocysták mcgnyúltak.

3 (6) A burok sárgásbarna, felülete érdes.

4 (8)

s (4)

6 (8)
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Az oocysták egyik vége elkeskenyedő, kihúzott. Méretíik 37--45><
25-28 ,u.. A burok vastagsága 2,5 p., legkülső rétege könnyen leválik,
illetőleg a fedőlemez nyomására leválasztható. A sporulálódás '19 nap
alatt fejeződik be. A sporocysták mérete l9><9 rr.. Külső maradéktest
nincs (32. ábra). Az endogen fejlődés 16 napot igényel.

Az őzben Közép-Európában, és így Magyarországon is egyaránt elterjedt faj.
Hazai tapasztalatok szerint a eoeeidiumok tömeges megtelepedése súlyos vékony-
és vastagbélgyulladást okozhat, ami az állat elhullásához vezet

ponderosa WETZEL

Az ovális oocysták mérete 43-50><30-34 ju.. A burok 3 ta vastag,
sötétbarna. Az oocysta elülső végén mikropyle látható. Szobahómér-
sékleten a sporulálódás 10-12 nap alatt fejeződik be. A sporocysták
mérete 16-20><l0-12 rr. Külső maradéktest nincs (33. ábra).
Az endogen fejlődés ideje 19 nap.

Az őzből Magyarországon leírt faj. Valószínű, hogy őzekben másutt is található

supeı-ha PELLÉRDY

A burok sima felületű. Az oocysták oválisak, a keskenyebb szélükön
a mikropyle jól látható. Az oocysta-méretek 25-~35><l9-26 ,u.
A sporulálódás ideje 4--5 nap. A sporocysták mérete 13-16 >< 6-10 tt.
Külső maradéktest nincs (34. ábra). Az endogen fejlődés ideje 11-13
nap.
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31. ábra. Eimeria roıunda PELLÉRDY ooeystája (Eredeti). -- 3,2. ábra. Eirfieria pondarosa
WˇETZEL ooeystája (l:Iredetı). - 33. ábra. Eimerıa superba PELLERDY ooeystaja (Eredetı). --

K 34. ábra. Eimeria capreoli GALLI-VAT-.ERIO 000-ystájáı (llzredetı)
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Őzekben Közép-Európában és Magyarországon is ismételten találták

capreoli GALLI-VALERIO

A szarvasban előforduló Eimería-fajok

1 (4) Az oocysták legnagyobb mérete 30 gr-on alul van.

2 (3) A burok feltűnő vastag (3,6 ,u). Az ovális oocysták keskenyebb vége
lenyesett, itt 4,5 ,u szeles mikropyle látható. Az oocysták mérete
l8>< 14 ,u (35. ábra).

A Szovjetunióban Corvus elophus-ból és Axis axis-ból leírt faj. A magyar-
országi szarvasokban is előfordul

Wassilewskyi RASTEGAIEFF

3 (2) A burok nem vastagabb a megszokottnál. Az ovális-kerekded, sima
burkú oocysták mérete 16-l8><l0-14 rr. Az elkeskenyedő végen
a mikropyle jól látható.

A Szovjetunióban Cervus elo-phus conadenzsis-ben találták; Magyarországon
a Cervus elapk-us kíppelaphus-ban fordul elő

Hegneri RAsTEeAıEFF

4 (1) Az oocysták mérete 33><21 ,u. Körte alakúak, egyik végük lenyesett.
A sporocysták mérete 12><9 p.

Közép-Európában a szarvasból (Corvus elaphus) leírt faj. Magyarországon is
ismételten kimutatták

eervi GALL1-VALERIO

A gazcllában előforduló Eímería-faj
_ - Az oocysták hosszú ovális, csaknem hengeres képletek. Az egyik végük

lekerekített, a másik elhegyesedő. Itt 3,6 p. szélességű mikropyle
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35. ábra. Eímeria Wassílewskyi RASTEGAIEEF oocystája (RASTEGAIEFF nyomán). - 36. ábra.
Eimería elegans YAKIMOFF, Goussnrr & RASTEGAIEFF oocystája (YAxıınorr, GOUSSEFF &
BASTEGAIEFF nyomán). -- 37. ábra. Eimeria Ríedmuelleri YAKIMOFF & MATscnoUr.sKY
oocystája (YAKıMoFF nyomán). - 38. ábra. Eimeria rupieaprae GALLI-VALERIO oocystája

(YAKIMOFF nyomán)

 U
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látható. Az oocysták mérete 23--37>< 18-23 ,u.. A sporulálódás 2 nap
alatt befejeződik. A sporocysták mérete 10-l4«><7 ,lt (36. ábra).

A Szovjetunióban a Gazella subguuu.rosa-ból leírt faj. Ugyanebben az állatban
a budapesti állatkertben is kimutatták

elegans YAKIMOFF, GoUssEFF & RASTEGAIEFF

A zergében előforduló Eimeria-fajok

1 (2) Az oocysták oválisak vagy kerekek. Méretük 18-23><14-18 ,u-.
A burok sima, mikropyle nincs. A sporocysták mérete 63-l26><
6-8 ja (37. ábra). Sem külső, sem belső maradéktest nincs.

A Szovjetunióban a zergéből (Rupicapra rupicapra.) leirt faj. Európa más
országaiban is megtalálták. Magyarországon a budapesti állatkert zergéiben is ki-
mutatták

Riedmuellerí YAKIMOFF & MAı~scnoULsKY

2 (1) Az oocysták alakja ovális, egyik végük elhegyesedő, és ezen a helyen
jól fejlett mikropyle látható. Az oocystákoméretei 13--21 X 13-16 y.
A sporocysták mérete 6><3 y.. Sem külső, sem belső maradéktest
nincs (38. ábra).

Az Alpokban élő zergékből leírt faj. Magyarországon is kimutatták a budapesti
állatkert állataiban

rupieaprae GALLI-VALERIO

A szarvasmarlıában előforduló Eímería-fajok*

1 (10) Az oocysták legnagyobb átmérője 25--27 ıu-nál kisebb.

2 (5) Az oocysták alakja kerek-subsphacricus.

3 (4) Az oocysták mérete 9-l3><8-12 rt. A burok felülete sima, átlátszó,
egyenletesen vastag, tömény oldatokban hamar behorpad. A sporulá-

* A szarvasmarha eoeeidiumok okozta megbetegedése - a szarvasmarha-coccidiosis -
heveny vagy idősült lefolyású, enyhébb-súlyosabb vérömléses bélgyulladással jár. Főleg a lege-
lőn tartott növendékrnarhák között jelentkezik járványszerűcn, nem ritka azonban istállóban
tartott állatok között sem. A külső körülményektől függően a bántalom egyes években külö-
nösen sok állatot érinthet, és ilyenkor a megbetegedések és az elhullások következtében
beálló veszteség rendkívül nagy lehet. A hosszan tartó betegség alatt a kár az állatok leromlá-
zsában, a tejtermelés csökkenésében vagy kimaradásában nyilvánul meg. Egyes becslések
-szerint a kár egy-egy ország szarvasmarha-állománya értékének 20%-át is elérheti. A betegség
iránt különösen fogékonyak az erősen fertőzött legelóre először kikerülő növendékmarlıák.
Az idősebb, coeeidiunıhordozó szarvasrnarhák ürülékükkcl sok ooeystát szórnak szét, és ezek
- különösen a legelő nedves, vízállásos részein, vagy az itatók környékén - mind nagyobb
számban jutnak az ott legelő állatok emésztőcsövébe. Ezekből az endogen fejlődés során a bél
nyálkahártyáján elszaporodnak a eoeeidiumok, és az oocysták csakhamar újra a legelőre
kerülnek. A szarvasmarhákban a folytonos és mind tömegesebb újrafertőződé-sek folytán
olyan sok coeeidium telepedhet meg, hogy az endogen fejlődési alakok a bél nyálkahártyáj ának
hámbevonatát nagy felületen elpusztítj ák. A lemeztelencdett nyálkahártyán keresztül bakté-
riumok vagy más káros anyagok kerülnek a szervezetbe. Sályosbítja a betegséget, hogy a
pusztuló bélnyálkahártyán kiterjedt vérzések is keletkeznek. A betegség kínos erőlködésektől
kísért, makacs, legtöbbször véres hasmenésbcn nyilvánul meg, amihez mint általános tünetek
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lódãs ideje a szabadban 96-120 óra. Sem külső, sem belső maradék-
test nem keletkezik (39. ábra)

A szarvasmarhában valószínűleg az e ész világon elter'edt. Maflf nrorszáflon0 _ 1: a .l al' D
ıs ısmeretes.

subspherica CnRIsTENsEN

4 (3) Az oocysták mérete 15-22><I3-18 p. Az ellenálló, sima oocysta-
burkon nıikropyle nem látható. A sporulálódás 4.8-72 óra alatt
fejeződik be (40. ábra). Az endogen fejlődés ideje 18 nap. A vastag-
bél nyálkahártyáján nagy tömegben találhatók a eoeeidiumok.

Európában a szarvasmarha-eoecidiosis leggyakoribb előidézője. Gyakorisága
ellenére endogen fejlődésmenetéről csak keveset tudunk. Magyarországon is a szarvas-
marhák legnagyobb részében előfordul

Zuerni RIVOLTA

5 (2) Az oocysták alakja megnyúlt.
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39. ábra. Eimería subspherica CHRISTENSEN oocystája (CnnısTENsEN nyomán). -41). ábra.
Eímería Zuemi RIVOLTA ooeystája (CHRISTENSEN nyomán). - 41. ábra. Eimeria alabamensis
CHıusTENsı-:N ooeystája (CanısTENsEN nyomán). - 42. ábra. Eimería cylindrica Wn.soN
ooeystája (CEnıs'rENsEN nyomán). -- 43. ábra. Eímería ellipsoidalis BECKER 8: FRYE oocy-

stája (CIIRISTENSEN nyomán)

láz, vérfogyottság, étvágytalanság és teljes elesettség társulnak. A szarvasmarhában élősködő
Eimería-fajok kórokozó tulajdonsága nem egyforma. A fertőződési lehetőségeken kívül az
endogen fejlődésben a fajonként megnyilvánuló különbség okozza azt, hogy egyes fajok gyak-
rabban vezetnek a szarvasmarlıák megbetegedéséhez, mások pedig csak néha, vagy éppen soha-
sem. Magyarországon és általában Európában az Eimería Zuerní RIVOLTA a leggyakoribb
betegségokozó faj, Amerikában viszont az Eimeria bovis ZÜBLIN. E két fajon kívül azonban
más szarvasmarha-Eímeria-knak is van változó mértékű pathogen hatásuk. A coeeidiosison
átesett állatok későbbi erős fertőzések ellen védetté válnak. A keletkező immunitás azonban
nem teljes. Ezzel magyarázható, hogy az idősebb, a legelőn az első évben kisebb-nagyobb
fertőzésen átesett szarvasmarhák tartósan eoeeidiumhordozók lehetnek anélkül, hogy maguk
újból megbetpgedıiéräetlc. A betegség megelőzésére olyan állategészségügyi irányelvek alkalma-
zása vált be egin á , amelyekkel a fogékon szarvasmarhák tömeges fertőzőclése meffelőz-
hető. Igen fontos, hogy a legelő lehetőleg szára;legyen, és hogy egy-egy állat számára elegendő
férőhelyet biztosítsunk. Ilyen óvintêzkedésekkel sokszor a már kitört járvány is megfékez-
hető, illetőleg a veszteségek jelentősen csökkentlıetők. Sokszor az állatok átmeneti istálló-
zása az enyhébben jelentkező járványok megszüntetésére egymagában is elegendő intézkedés
lehet. A gyógyítási eljárások egy része tüneti kezelésből áll. Ezen felül igen jó eoeeidiostatikus
hatásúk gyógyszereket is ismerünk, mint pl. elsősorban a sulphonamid gyógyszerkészít-
men e .

Y Ak szarvasmaähában élő Eirräeria-fajok az oocysták morfológiai megjelenése alapján
jól meg ülőnböztet etők egymástó . A mai na ig leírt fa`ok közül Máv' arorszáffon eddig
9 ismeretes, 3 további faj a kimutatása pedig vziırható. J by t D

31.6
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6 (7) Az oocysták körte alakúak, nemritkán aszimmetrikusak. Méretük
13-2/l><11-16 fu.-. A burok sima, az oocysta keskenyebb végén.
elvékonyodik. A sporulálódás 96-120 órát igényel. A sporocysták
mérete 19,5-6,2 gr; mindkét végükön ejtőernyőszerű sapka van.,
amely a sporozoiták kialakulása után eltűnik. Sem külső, sem belső
maradéktest nincs (41. ábra). Az endogen fejlődés ideje 6-11 nap..
Természetes viszonyok között betegségokozó hatása csekély.

Az Amerikából leírt faj Európában is előfordul. Magyarországon ritka

alabamensis CaRısTENsEN

7 (6) Az oocysták alakja hengeres-ellipszoid.

8 (9) Az oldalvonalak csaknem párhuzamosak, ennek következtében az;
oocysták szabályos hengeresek. Méretük 16-27><12-15 p (a hossz-
méret a szélességi méretnek mintegy kétszerese). A sporulálódás
ideje 48 óra (42. ábra).

Egyes szerzők szerint a borjak parazitás vérbasának előidézője. Világszerte,
és így Magyarországon is előfordul, de nem éppen gyakori

eylindı-íea WıLso1~t

9 (8) Az oldalvonalak dongásak, az oocysták szabályos ellipszis alakúak..
Méretük 20-26>< 13-17 pt. A burok egyenletesen vastag. A sporulá-
lódás ideje 48-72 óra (43. ábra).

A fajt Amerikában írták le. Ritkán Magyarországon is előfordul
ellipsoídalis BECKER 8: FRYE.

10 (1) Az oocysták legnagyobb átmérője 25-27 „u-nál nagyobb.

11 (12) A mikropylét 10-12 p. széles és 2-4 ,u magas kupak fedi. A burok
sima felületű, nem egyenletes vastagságú; a legvastagabb az oocysta.
elülső negyedében. A sporulálódás 12--14 napot igényel. A spore-
eysták mérete 16--21><7,2-8,7 p. A sporoeystában 5 ,u, átmérőjű
belső maradéktest van. Poláris test is előfordul(44~. ábra).

Amerikában és Európában egyaránt ismert ritkább faj. Magyarorszagon is-
előfordul (= Boehmi SUPPERER)

brasilieıısis TORRES & Rzmos.

12 (11) A mikropylen nincs kupák.

13 (20) A burok sima felületű.

14 (15) A burok állományában sugarasan elrendezett csíkok figyellıetők meg..
Az oocysták mérete 46--50><33-38 y.. Szabályos körte alakú, a.
burok sárgásbarna.

Valószínűleg kozmopolita elterjedésű; kimutatása Magyarországon is várható
[bukidnonensis TUBANGUI]



1, seonozos. ır. _ srorıás vÉoLÉxYEK rr. 5 35

15 (14) A burok állományában nincsenek sugarasan elrendezett csíkok.

16 (17) Az oocysták alakja elliptikus-hengeres. Méretük 28--37><20-27 gt.
Mikropylejük van. A burok l tt vastag, a mikropyle felé fokozatosan
vékonyodik. Az oocysták sárgásbarna színűek (45. ábra).

Amerikában és Ázsiában, Valamint Európában előforduló faj. Magyarországon
is megtalálták

canaılensis BRUCE

17 (16) Az oocysták ovoidok.

18 (19) Az oocysták mérete 23--34><19--28 ,u,. Elkeskenyedő végükön
mikropyle látható. A burok sárgásbarna árnyalatú. Sporulálódásuk
48-72 óráig tart. Sem külső, sem belső maradéktest nem keletkezik
(46. ábra).

A fiatal sehizonták a fertőzés után az 5. napon találhatók a vékonybčl utolsó
szakaszában, éspedig a bélbolyhok centrális nyirokréseinek endothelsejtjeiben.
A schizonták később szokatlan nagyságot (300 gt-t) érnek el, szabad szemmel is lát-
hatók a nyâlkahártyán, ezek az ún. globidiumok. Bennük esetleg több százezer
merozoita keletkezik. Csak egyetlen schizogoniás folyamat van, a kirajzó nıerozoiták
az epithelsejtekben hím és nöi gametákká fejlődnek. Az ivaros alakok a vakbél és a
remese epithelsejtjeibeıı találhatók. Az oocysták ürülése a fertőzés után a 18-20.
napon indul meg. Szarvasmarhában a világon valószínüleg mindenütt előforduló
faj. Amerikában a szarvasmarhák eoceidiumos vérhasának előidézésében szerepel.
Magyarországról is ismeretes (= Smíıhí YAKIMOFF & GALOUZO)

bovis ZÜBLIN

19 (18) Az oocysták megnyúlt tojás alakúak, burkuk vastag, sárgásbarna-
Méretük 32-46><20--25 (L. Vannak szemcsés felületű és vannak
sima burkú oocysták (47. ábra). A sporıılálódás ideje 48-72 óra.
Az endogen fejlődés ideje 24-27 nap.

Amerikában és Európában (Magyarországon is) ismert, ritkább faj

auburnensis CHRISTENSEN & PORTER
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44. ábra. Eimería brasiliensís TORRES & Ramos oocystája (SUPPERER nyomán). - 45. ábra.
Eimeria canadensis BRUCE oocystája (CHRISTENSEN nyomán). -- 46. ábra. Eímería bovis
ZÜBLIN Oocystája (CHRISTENSEN nyomán). - 47. ábra. Eimeria auburnensis CHZRISTENSEN

& PORTER oocystãja (CnmsTENsEN nyomán)
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20 (13) A burok felülete nem sima.

21 (22) A sötétbarna, egyenletes vastagságú burok felülete bãrsonyszerű,
rövid szálakkal sűrűn borított. Mérete 36-4z0><26-30 ,u.. Mikropyle
van. A sporulálódás ideje 10-12 nap. A sporocysták 14-18>< 6-8 y
znagyságúak. A belső maradéktest átmérője 7 p, külső maradéktest
nem keletkezik (48. ábra).

Ausztriából leírt faj , valószínűleg Magyarországon is előfordul
[pellita SUPPERER]

22 (21) A madártojás alakú oocysták felülete érdes, méretük 37-45><
26--31 y.. A jól kifejezett mikropyle átmérője 4,7 p.

Szerte a világon előforduló faj. Nem tartozik azonban a szarvasmarha gyak-
) .4 ıı O Q ıı I 'I Jv F P " Í Í'rabban megtalalhato eoccıdıumaı koze. lzulofordıılasa Magyarorszagon ıs valószınunek

látszik
[wyomingensis HUIZINGA & WINGEB]

A juhban és a keeskében előforduló Eímeria-fajok*

1 (6) Az oocysták elülső végén szembetűnő kupak látható.

2 (3) Az oocysta burka vastag, 3,6 y., sötétbarna, felülete erdes, harant-
esíkolt. Az elliptikus oocysták elülső pólusán levő kupak 6-11 ,u
széles, színtelen, áttetsző. Az oocysták mérete 39-53x27-34 p.

ll
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48. ábra. Eimeria pellita SUPPERER ooeystája (SUPPERER nyomán). - 49. ábra. Eímería int-
rícata SPIEGL ooeystája (CHRISTENSEN nyomán). - 50. ábra. Einıería Arloingi MAROTEL

oocystája` (CHRISTENSEN nyomán)

"' A juhban és a kecskében több Eimeria-faj él. Ezeknek oocystái morfolôgiailag igen
h lít k ev máshoz. Ezzel mavyarázható, hogy a legtöbb szerző szerint a juhban és aason ana gy ,,
keeskében ugyanazok az Eimería-fajok fordulnak elő, jóllehet ez a kerdes meg nmesen veg-

I 1 ı O ı O ,ız ı 1 ` _ ıı _ _ ; b ,ı tlegesen tısztazva. A belcoeeıdıosıs foleg baranyokban okoz konnyebb sulyosab betegsege
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A sporulálódás 72-120 óra alatt fejeződik be. A sporocysták mérete
17><1l ju. (49. ábra). Az endogen ciklus tartama 23 nap.

Főleg juhokban, ritkábban keeskékben szerte a világon előfordul. Magyar-
országon meglehetősen gyakori faj

intríeata SPIEGL

3 (2) Az oocysta burka vékony.

4 (5) Az elliptikus oocysták mérete 25-38><17-25 ıu.. A burok kereszt-
metszetének hármas körvonala van. Színe sárgásbarna. Mikropyle
van, fölötte 3-8 ja széles, színtelen vagy halványsárgás kupak figyel-
hető meg, ez azonban hiányozhat is. A sporulálódás 1-2 nap alatt
befejeződik. A sporocysták mérete l3><6 ja (50. ábra). Az endogen
fejlődésben globidiumos schizogonia szerepel. A sehizonták a bolyhok
epithelsejtjeiben a fertőzés után a 17. napon 146 ,u átmérőjűck.
Az oocysták ürülése a fertőzés után a 20. napon indul meg. A vékony-
bél hátulsó szakaszában a nyálkahártyán az ivaros fejlődési alakok
és az oocysták csoportokba tömörülnek, és szabad szemmel is jól
meglátható góeokat okoznak.

Juhokban, ritkábban keeskékben valószínüleg mindenütt a világon előfordul.
Hazánkban közönséges

Arloingi MAROTEL

5 (4) Az oocysták urna vagy körte alakúak. Mérctük 22-35><17-25 ,u.
A mikropylet kupak fedi. A burok halvány sárgásbarna. A sporuláló-
dás időtartama 72-96 óra.

.luhban vagy kecskében előforduló ritkább faj. Valószínűleg Magyarországon
is előkerül

[granulosa CHRISTENSEN]
6 (1) Az ooeystákon nincs kupak.

7 (8) A kerek vagy kerekded oocysták mérete ll--l9>i<i9-15 p.. A burok
vékony, sima, színtelen. Sem mikropyle, sem poláris kupak nem
fordul elő. A sporonta átmérője 7--14 fr. A sporulálódás 24--48 óra
alatt fejeződik be (51. ábra). A fejlődésben globidiumos schizogonia
szerepel. A sehizonták (globidiumok) átmérője 250-300 ja., legtöbb-

vagy elhullást. Különösebb jellegzetes klinikai tünetei nincsenek, csupán a bágyadtság,
lesoványodás, esetleg bélhurut jelzi a eoeeidiumok megtclepedését. A eoccidiosist ezért sokszor
csak akkor ismerjük fel, amikor egy-egy állományban már elhnllások is előfordulnak. A bélben
a kórbonctani elváltozások is csak kevéssé jellegzetesek; szürkésfehér, kölesnyi-lenesényí góeok
a vékonybél nyálkahártyáján (E. Arloingi MARO'ı`EL fertőzés esetén), vagy változó terjedelmű
gyulladásos elváltozások a vastagbél nyálkabárıyáján (E. powa KOTLÃN, MÕCSY & VAJDA.
fertőzés). Fiatal bárányokban a betegség kora tavasszal néha járványszerííen jelentkezik.
A szarvasmarha-coccidiosishoz hasonlóan a bárányokban is a megismétlődő fertőzések ered-
ményeképpen alakul ki a kórkép, s az állategészségügyi körülmények javításával a betegség
rendszerint hamarosan meg is szüntethe-tő. Gyógyszeres beavatkozásra alig szokott sor kerülni.
A bčlcoceidiosist keeskčben is ismerjük, azonban náluk a bántalem jóval kisebb jelentőségű,
mint a bárányokban, és jóval ritkábban is kerülnek észlelésre. Kérdés, hogy a vadon élõ
Cupra- és Ovís-fajokban előforduló eoeeidiumok azonosak-e az alanliakban felsorolt fajokkal,
vagy pedig különálló fajokat képviselnek.
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ször oválisak. A fertőzés után a 12. napon már kifejlődnek a vékonybél
nyálkahártyáján. A belőlük kiszabaduló 8-12 ja hosszú merozoiták-
ból a vastagbelek (főleg a vakbél) nyálkahártyáján ivaros egyedek
fejlődnek. Az endogen ciklus legrövidebb időtartama 16 nap.

Jnhokban valószínűleg az egész világon előfordul. Magyarországon meg-
lehetősen gyakori (= Galouzoi YAKIMOFF 8: RASTEGAIEFF)

parva KOTLÃN, Mócsv & VAJDA
8 (7) Az oocysták alakja tojásdad.

9 (10) A burok vékony, sima felületű, halvány sárgásbarna. Az eliilső pólu-
son a mikropyle jól látható. Kupak nincs. Az oocysták mérete 25--
33><l8-24 ,u.. A sporuláció szobahőmérsékleten 24-43 óra alatt
befejeződik (52. ábra).

Mindenütt a világon, így hazánkban is juhokban és keeskében gyakori élősködő

Faurei MoUssU 81 MAROTEL

10 (9) A burok sima, színtelen vagy igen halvány sárgásbarna. Az oocysták
mérete 20--28 >< 15-21 ,u.. A mikropylet rendszerint nem lehet látni.
Az elülső póluson az oocysta hurka kis helyen feltűnően elvékonyodik.
A sporulálódás ideje a szabadban 24-43 óra (53. ábra).

Keeskékből írták le a Szovjetunióban. Másutt, így Magyarországon is juhok-
ban észlelték. Valószínűleg a juh és a kecske elterjedési területének megfelelően
kozmopolita faj

Ninakohlyakimovi YAKIMOFF 8: RASTEGAIEFF

Lõfélékben előforduló Eimeria-faj ok*

1 (2) Az oocysták szokatlan nagyságukkal feltűnően különböznek minden
más Eimeria-faj oocystáitól. Méretük 80-37><55-59 pt. A sötét-
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51. ábra. Eimeria parsva KOTLÁN, MÕCSY & VAJDA 000}'Sliã_Íë1 (CHBISTENSEN nyomán). -
52. ábra. Eimeria Faureí Monsse 8: MAROTEL ooeystája (CHRısTENsı-:N nyomán). - 53.
ábra. Eimeria NıZnakA>h!yakim.oei Y.-tumors 8: RASTEGAIEFF ooeystája (CHRısTENsEN nyomán)

* Lófélékben (ló, szamár, öszvér stb.) az Eimeria-k rendkívül ritkák, talán azért, mert
Q ı p I .I Ü Í A'ılyen ıranyú rendszeres vızsgálatokat csak kevesen vegeztek. Rendszerınt csak sulyos ferto-
zések kerülnek nyilvánosságra.
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2(1
8 (4)

4 (3)

barna burok Vastag, 6_7 ,u, átlátszatlan. Az oocysták tojásdadokv
keskenyebb végükön ólkifejlett tölesérszerű, vékony lemezzel fedett
mikropyle látható. A burok legkülső rétege könnyen leválik az oocys-
'ıtáról (ez esetben az oocysta mikroszkóp alatt jól átvilágitható).
A sporulálódás első jelei szobahőmérsékleten tartott oocystákban a
14. napon észlelhetők, a sporoblastákból pedig a 21. napon alakulnak
ki a sporocysták. A sporocysták mérete 39--4z2><l3-14 ,u.; orsó
alakúak, egyik végükön jól látható a mikropyle. A sporozoiták hossza
34-35 p. Csak belső maradéktest fejlődik. (A közönséges vizsgálati
eljárásokkal a fertőzöttség rendszerint nem mutatható ki, mert az
oocysták nagyobb fajsúlyuk miatt a dúsításhoz általában használt
tömény oldatokban nem emelkednek a felszínre. Jelenlétüket natív
vizsgálati eljárásokkal lehet csak kimutatni.) Az endogen fejlődésben
a sehizogoniás szakasz ismeretlen, azonban valószínűleg itt is globidiu-
mos schizogonia szerepel. Az ivaros alakok a vékonybél bolyhaiban
subepithelialisan óriássejtekben ülnek. A mierogametoeyták 0,3>< 0,17
mm nagyságú, szabad szemmel is látható, ovális képletek.

Csikókban az erős fertőzöttség lesoványodást és hasmenést okozhat, sőt egye-
sek szerint a fiatal állatok el is hullhatnak. A vékonybél nyálkahártyáján az endogen
fejlődési alakok megtelepedési helyének a környékén gyulladásos elváltozások
találhatók. A lóban és a szamárban ismételten kimutatták; igen ritka faj. Hazánk-
ban még nem észlelték, bár rendszeres vizsgálatokkal előfordulása valószínűleg
megállapíthatô lenne

[Leuekarti FLESCH]

Az oocysták nem szokatlanul nagyok, a burok vékony.

Az oocysták alakja kerek, a burok vékony, sima felületű, világos-
sárga vagy sárgásbarna. Mikropyle nem látható. Az oocysták átmérője
15-28 ,u. Az ovális sporocysták mérete SX 3 ,u.. Sem külső, sem belső
maradéktest nem fordul elő. A sporulálódott oocystában néha poláris
test látható.

A Szovjetunióban lóban, öszvérben és szaınárban előforduló faj, amelynek
magyarországi előfordulása is várható

[solipedum G0USSEFF]

Az oocysták elliptikusak, a burok világossárga, sima felületű, kettős
körvonalú. Mikropyle nincs. Az oocysták mérete 15--24><l2-17 rt.
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Az ovoid sporocysták mérete 6--10><4-6 ,u. Külső maradéktest
nincs, a sporoeystákban a belső maradéktest mint szemcsés anyag
van jelen.

A Szovjetunióban lóban, öszvérben és szamárban fordul elő. Kimutatása
Magyarországon is várható

[uniungulati GoUssEFF]

Maeskafélékben előforduló Eímería-fajok*
1 (2) Az ovális-elliptikus oocysták burka vékony, sima, színtelen. Méretük

21-26><13-17 ,u. Külső maradéktest nem fejlődik (54. ábra).
Hollandiában és a Szovjetunióban a lzıázimaeskában és az állatkerti oroszlá-

nokban találták. A budapesti állatkertben is kimutatták oroszlánban

felina Nıı-:scnULz

2 (1) Az oocysták alakja kerek vagy kerekded-elliptikus. A burok vékony,
felülete sima. Az oocysták mérete 20><17 ,u. Az ovális sporocysták
nagysága 10><6 tt. Külső maradéktest nincs, a sporocystákban levő
belső maradéktest összefüggő, szemcsés szerkezetű.

A Szovjetuniólıól leírt faj . Magyarországon a házimacskában, illetve a buda-
pesti állakert macskaféléiben esetleg szintén előfordul

[eati YAKIMOFF]

A cobolyban előforduló Eimería-faj

-- - Az oocysták alakja elliptikus-ovális. A burok vékony, sima felületű.
ll-Iikropyle nincs, bár a burok az oocysta egyik végén gyakran fel-
tűnően elvékonyodik. Az oocysták mérete 27><17-21 gt. Külső
maradéktest nem keletkezik.

A fajt a Szovjetunióban prémállattenyészetben írták le .Martos zibelína-ból.
Állatkerti állatokban vagy tenyészetekben előfordulása esetleg Magyarországon
is várható

[sibiríca YAKIMOFF 8: TERWINSKY]

A menyétben előforduló Eímeria-faj

-- - Az oocysták alakja kerek vagy kerekded. A burok vékony, sima
felületű, színtelen. A sporonta durvaszemcsés. Az oocysták mérete
17-26><15--24 gt. A sporuláció időtartama szobahőmérsékleten 72.
óra. Külső maradéktest nem keletkezik (55. ábra).

A Szovjetunióban llfustela nívalis-ból írták le. Magyarországon is a mcnyétben
ismételten kimutatták

mustelae IVANOFF-GOEZEM

* A házimaeskában, a vadmaeskában és a budapesti állatkert Felidáiban ritkán for-
dulnak elő. A ragadozókban előforduló eoeeidiumok esetében mindenkor arra is kell gyauakod-
nunk, hogy az oocysták az elfogyasztott táplálékkal együtt kerültek be a lıúsevők emésztő-
csövébe. A maeskafélékben azonban néhány olyan Eimeria-faj ismeretes, amelyek megtelepe-
dését a bélben boncolás is megerősítette.
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A vadászgörényben előforduló Eimeria-fajok*

1 (2) Az oocysták alakja megnyúlt ovális-elliptikus. Méretük 18-27><
12-20 p.. A burok kettős körvonalú, sima felületű, sárgás árnyalatú.
Az oocysta keskenyebb pólusán néha mikropyle látható. A sporonta
mérete l3><l2 zz. A sporulálódás (3 nap alatt befejeződik. A sporo-
cysták mérete 11><6 p, alakjuk szabálytalan ovális. Külső maradék-
test nem keletkezik, a belső maradéktest durvaszemesés (56. ábra).
Az endogen fejlődés időtartama 5 nap. Az endogen fejlődési alakok
a vékonybél bolyhainak hámbevonatát pusztítják. Sajátságos helyező-
désüknek megfelelően a bolyhok hegye elhal, ellökődik, és ennek kö-
vetkeztében sokszor klinikai tünetekben jut kifejezésre az élősködők
tömeges megtelepedése.

Szerte a világon gyakran fordul elő a vadászgörényben. Magyarországon is
közönséges

ictidea HOARE

2 (1) Az oocysták alakja kerek vagy kerekded. Méretiik l1_14z>< 10-12 ıu..
A burok kettős körvonalú, sárgás színárnyalatú, rajta mikropyle nem
látható. A sporonta átmérője 9 tt. A sporuláeiós idő 5_6 nap. Külső
maradéktest nem keletkezik az oocystákban. A megnyúlt ovoicl
sporocysták mérete 8x4 rt. A sporozoiták komma alakúak, szélesebb
végükön világos vakuola látszik. A mag centrális helyeződésű (57.
ábra). Az endogen fejlődés időtartama 6 nap. A vékonybél nyálka-
lıártyájának epithelsejtjeiben találhatók a fejlődési alakok. A coeeidiu-
mok megtelepedésének alig érvényesül káros hatása a gazdaállatra.

ffionA vadászgörényből írták le Angliában. ész Európában található, sőt
Amerikában is. Magyarországon közönséges

furonis HOARE
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58. ábra. Eímeria melis KOTLÃN 81 POSPESCH oocystája (Eredeti). - 59. ábra. Eimería exi-
gua YAKIMOFF oocystája (Eıfedeti).-- 60. ábra. Eimeria pirıformis KOTLÁN & POSPESCE
ooeystája (Eredeti). - 61. ábra. Eimería ínıestinalis Cnnvssm oocystáj a (CHEYSSIN nyomán)

62. ábra. Eimsería. magna PÉRARD oocystája (Eredeti)

* A vadászgörény (Mˇustela putorius fura) hazánkban részben orvosi-állatorvosi kísérleti
állat, részben pedig vadászatra használják. Vadászgörény-tenyészetekben gyakran mutat-
hatók ki Eímeria-fajok. Nem zárható ki egyes fajok bizonyos fokú pathogen hatása, amennyi-
ben tölmeges megtelepedésiik többször könnyebb-súlyosabb hasmenéssel, étvágytalansággal
kapcso atos.
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A szkunkban előforduló Eimería-faj

*máj Az oocysták szélesen oválisak vagy kerekdedek. Méretük 17--25>(
16-22 ,u. A burok sima felületű, kettős körvonalú, színtelen, rajta
1,5 ,LL szélességű mikropyle látható. A sporocysták mérete 10-l2)<
7--9 ,u. Külső maradéktest nem fejlődik az oocystákban, a belső
maradéktest egységes, azt a két sporozoita veszi körül. A sporozoiták
mérete 10-14.-X4-5 p.
Észak-Amerikában és a Szovjetunióban jelezték előfordulását a szkunkban (llfephiıís
mephítica, Elf. h.udson.iı:a.). A budapesti állatkert állataiban esetleg szintén kimutat-
ható

[mephitidis ANDREWS]

A borzban előforduló Eimeria-faj

Az oocysták szintelenek, a burok közepes vastagságú. Az oocysták
alakja ovoid, elliptikus vagy kerekded. Méretiik 17-24><l3--17 p.
Mikropyle nem látható. A sporuláció időtartama 2-4 nap. Az ovoid
sporocystákban belső maradéktest van, külső maradéktest azonban
nem keletkezik (58. ábra). Az endogen fejlődés ideje 5 nap.
1 Magyarországról leírt faj; a borzban (llfeles meles) meglehetősen gyakori.

Eszak-Amerikában is találták
melis KOTLÁN 8: PosPEscH

A hiúzbanelőforduló Eimeria-faj

Az ovális oocysták hurka vékony, sima felületű. Méretük 18-24x
14--22 p. A kerek és finomszemcsés sporonta átmérője 14-ló tt.
A megnyúlt sporocysták mérete 9-ll><4--6 „u.. A sporulálódás idő-
tartama szobahőmérsékleten 36-48 óra. Külső maradéktest nem
keletkezik. A vékonybélben élősködik.

Csehországban a Szovjetunióból származó állatkerti biúzban (Feh'-s chaus)
találták. Iliúzbau esetleg a budapesti állatkertben is előfordulhat

[ehaus RYŠAVŠII

A sarkirókában előforduló Eímería-faj
-- -- Az oocysták alakja ovális vagy szabályos kerek. A burok vékony,

rajta mikropyle látható. Az oocysták mérete l3><10-14 p. Külso
maradéktest nincs.

A Szovjetunió északi részén ismételten találták Alopex lagopus-ban. Előfor-
dulása a budapesti állatkert állataiban is várható

[Mesnili RASTEGAIEFF]

A mosómedvében előforduló Eímeria-faj
.-- - Az oocysták oválisak, a burok kettős körvonalú. Mikropyle vagy

kupak nem látlıató az ooeystákon. Az oocysták mérete 16--23>(
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13-16 gr.. A sporocysták oválisak, méretük 7--8>< 55-66 ,u. A sportr-
lálódás után poláris test tűnik fel az oocystában.

Amerikában írták Ie a mosómedvéből (Procyon Iotor). Kinıutatása a budapesti
állatkert állataiban is várható

[Nuttalli YAKIMOFF & l\IATıKAseHw1Lı]

A házinyúlban előforduló Eímeria-fajok*

1 (ló) Az endogen alakok a bélben telepednek meg.

2 (3) Az oocysták alakja kerek vagy kerekded, a burok vékony, sima
felületű. A frissen ürült oocystákban a sporonta a burkon belüli
térséget teljesen kitölti, később összehúzódik. Az oocysták mérete
12-l5)<l0--12 ,u. Mikropyle nem látható. Asporuláció időtartama
2-3 nap. Külső maradéktest nem keletkezik (59. ábra).

A Szovjetunióban írták le. Magyarországon a házinyúlban előfordul, de meg-
lehetősen ritka.

exigua YAKIMOFF

3 (2) Az oocysták megnyúltak, oválisok vagy elliptikusak, illetve körte
alakúak.

p "' A eoeeidiumok jelenléte a fiatal nyulak emésztőcsövében vagy epeereiben nagy gazda-
sági jelentőségű, mert a házinyulak coecidiosisa a legtöbb elhullást követelő fertőző betegségük.
Egyes tenyészetekben 50-70%-os, sőt még nagyobb veszteségek sem ritkák. A házinyúl
eoccidiosisa különösen a zsúfolt nyóltenyészetekben szed sok áldozatot. A régi rendszerű
tenyészetekben a fertőződési lehetőségek különösen gyakoriak, és ott az ismétlődő fertőzés
előbb-utóbb a nyulakon a bél nyálkahártyáj ának vagy az epeerek hárnjának súlyos és végzetes
megbetegedését okozza. A lıázinyúlban több Eimería-faj élősködik, és ezek közül egyeseknek
eléggé kifejezett pathogen hatása van. Az egyik faj okozta fertőzésen átesett és esetleg bizo-
nyos fokú immunitást nyert nyulakat más fajok könnyen újra rnegbetegíthetik. A fertőzés
a nyulakban rendszerint kevert, azaz egy-egy állatban egyszerre több Eimeria.-faj képviselői
fordulnak elő. Az oocysták bélsárı-al szennyezett takarmánnyal vagy ivóvízzel kerülnek az
állatokba, különösen akkor, ha a fiatal nyulakat az idősebb coeeidiumhordozókkal együtt
tartják. A betegség elleni védekezésben és a betegség megelőzésében a legfőbb irányelv az,
hogy a fiatal, fogékony nyulak számára olyan környezetet teremtsünk, amelyben nem jut-
hatnak oocysták tömegesen az állatokba. Ezt pedig föleg az alom minél gyakoribb megújítá-
sával érhetjük el. A coeeidiosis okozta veszteség a nyúltenyészetekben megfelelő építésű
ketrecekkel is jelentékenyen csökkenthető, egészen addig, amíg az állatok a kifutókba nem
kerülnek. A kifutók gyakori tisztogatásával és azok túlzsúfoltságának elkerülésével pedig meg-
előzhetjük a betegség járványszerű jelentkezését. A betegség elleni védekezésben minden
óvintézkedés ellenére is létrejött fertőződéseknek bizonyos szerepük van, mert immunitást
váltanak ki anélkül, hogy az állatok észrevehetően megbetegednének. Az immunitás a legtöbb
béllakó Eímeria-faj esetében eléggé kifejezett. Nem teljes, azonban éppen olyan fokú, hogy
egy erősebb újrafertőződés következményeitől megvédje az állatokat. Nem tudjuk ma még,
hogy előfordul-e a bélcoeeidiumok esetében korral járó immunitás is. A házinyúl coeeidiosisának
gyógyítására már régóta sokféle gyógyszert és gyógyeljárást ajárılottak, azonban komoly
sikerről csak a eoccidiostatikus hatású készítmények széles körű bevezetése óta beszélhetünk.
A helyesen kezelt nyulak a coccidiosissal szemben gyakorlatilag egész életükre védetté tehetők.
Egyes tenyésztők betegségmegelőző célzattal csökkentett adagban is alkalmazzák a eoeei-
diostatiknmokat, amelyek közül legjobban a sulphonaınid-készítmények váltak be. Közülük
hazánkban leginkább az ultraseptyl használata terjedt el. Nemesak a béleoecidiosis, hanem az
epeéreoceidiosis ellen is sikerrel alkalmazzák. A házinyúlban élősködő Eimeria-fajok az üregi-
nyúlban is megtalálhatók, és ezek a nyulak kölcsönösen fcrtőzhetők egymás eoecidiumaival.
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4 (7) Az oocysták körte alakúak.

s(õ

õ(s

7 (4
8 (11
9 (10

A burok sárgásbarna. Az oocysták mérete 26-32 X 17-25 rt. Az elkes-
kenyedő végen jól látható a mikropyle. A finoman szemesézett spo-
ronta átmérője 14-15 p. A sporulálódás 48 óra alatt befejeződik.
A sporocysták nagysága 10-13><7--8 ,u. Külső maradéktest nem
keletkezik. A belső maradéktest változó nagyságú, durván szemcsé-
zett, rendszerint a sporocysták közepén foglal helyet. Poláris test
nem látható az oocystákban (60. ábra). Az endogen fejlődés leg-
rövidebb időtartama 9 nap.

A házinyúlban és az üreginyúlban Európában mindenütt előfordul. Magyar-
országon írták le, meglehetősen ritka (= piriformis MAROTEL)

piı-iformis KOTLÁN & PosPEscE

Az oocysták mérete 23---30><15-20 ,u. A burok sárgás árnyalatú,
sima, egyenletesen vastag. Az oocysta elkeskenyedő elülső pólusãn
jól látható mikropyle van. A kerek sporonta finoman szemcsés. Szoba-
hőmérsékleten a sporulálódás 24-48 órát Vesz igénybe. A sporocysták
mérete 11-13><8 ,u. A sporulálódás során durván szemcsés, kerek,
3-5 ,u átmérőjű külső maradéktest keletkezik az oocystákban. Ez az
egyetlen biztos bélyeg, amely az előző fajtól megkülönbözteti. Polárís
test nem fordul elő (61. ábra). Az endogen fejlődés helye a vékonybél
nyãlkahártyája.

Magyarországon és a Szovjetunióban észlelték a házinyúlban és az üregi-
nyúlban. Ritkább faj (= apionodes PELLÉRDY)

intestinalis CHEYSSIN

Az oocysták oválisok vagy ellipszis alakúak.

Az oocysta egyik vége lcnyesett.

Az oocysták az elülső pólusukon feltűnően lenyesettek. Az oocysták
alakja széles ovoid, az oldalvonalak hordószerűen dongásak; méretük
3l_4~0><22-66 fr. Az elülső póluson jól látható a széles mikropyle,
amely körül a burok gallérszerűen megvastagodik. A burok sárgás-
barna, sima felületű. A sötétebb festékanyagot tartalmazó legkülső
réteg köımyen lcválik vagy leválasztlıató az oocystákról; amikor
világosak, átlátszóak, és a mikropyle körüli gallérszerű megvastagodás
többé nem ismerhető fel. A sporulálódás időtartama szobahőmérsékle-
ten 43-60 óra. A 4 sporoeysta ovális képlet., méretük ll-16 >< 6-8 y.
Feltűnő nagy és durván szemcsés külső maradéktest keletkezik, ennek
átmérője 9 ,u. Az ugyancsak durván szemcsés belső maradéktest
átmérője 1-3 p (62. ábra). Az endogen fejlődés legrövidebb ideje
4 nap. A sporozoiták a jejunumban és az ileumban a fertőzés után
a 20. órában már a hámsejtekbe hatolnak, lekerekednek, és sehizon-
tákká alakulnak. A fertőzés után a 4-. napon kezdődik a második
scbizogoniás ciklus. Az ivaros fejlődési szakasz a fertőzés után az
5-6. napon indul meg.
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63. ábra. Eimcria media KESSEL oocystája (Ered ' . . ' . ' '
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A házinyúlban az egész világon elterjedt. Hazánkban a házinyúl és az üregi-
nyúl legközönségesebb eoccidiııma

magna PÉRARD

Az oocysták az elülső pólusukon nem olyan feltűnően lcnyesettek,
mint az előző faj esetében. Az oocysták mérete 27-36><l5--22 p.
Alakjuk ovoid, az elülső póluson széles mikropyle foglal helyet.
A burok sima, világos rózsaszínű-narancsvörös, egyenletes vastag-
ságú, csupán a mikropylenek megfelelően vékonyodik el. A sporuláló-
dás időtartama szobahőmérsékleten 42-58 óra. A sporocysták ováli-
sak, méretük 17><7 1.:. A sporulálódás után keletkező külső maradék-
test feltűnő, 5 p átmérőjű, szemcsés képlet (63. ábra). Az endogen
fejlődés legalább 7 napot igényel. Az első schizogoniás szakasz a
vékonybél utolsó szakaszában is megindul, azonban a későbbi schizo-
goniák és a gametogoniás alakok zömmel a vastagbelekben talál-
hatók a nyálkahártyában, ahol már a fertőzés után a 4. napon fiatal
sehizonták, a 6. napon pedig ivaros alakok találhatók.

A házinyúlban kozmopolita elterjedtségű. Magyarországon közönséges, az
üreginyúlban is található gyakori faj

media KEssEL

Az ellipszis vagy ovális alakú oocysták az elülső végükön nem lenye-
scttek.

Az oocysták színtelenek. A burok vékony, egyenletes vastagságú.
Alakjuk elliptikus vagy enyhén ovális, általában azonban az oocysta
mindkét végén a görbület sugara azonosnak látszik. Mikropyle nem
látható. Az oocysták méretei 15--22><12-16 ,u. Szobahőmérsékleten
a sporulálódás 19--24 órát vesz igénybe. A külső maradéktest 3 p
átmérőjű, összefüggő szemcsés képlet. Az ovoid sporocysták mérete
8><4 p. Kis, szemcsés belső maradéktest is van a sporocystákban

(
Q.

ıı *. ıı , Eu- ' I-,
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$333QÍÖ

etı) -64 abra Eımerıa perforans LEU-
(JKART oocystája (Eredeti), - 65. ábra. Eimeria írresidua KEssEL & JANıuEWıcz oocystája
(Eredeti).-- 66. ábra. Eimeria neoleporís CARVALHO ooeystája (CARVALEO nyomán).-67.

ábra. Eimcría Sıiedai LINDEMANN ooeystája (Eredeti)
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(64. ábra). Az endogen fejlődés legrövidebb időtartama 5-5 1/2 nap.
A duodenum hátulsó szakaszától az ileumig mindenütt megtalálható
a nyálkahártya hámsejtjeiben. A gametogoniás fejlődési ciklus a
fertőzés után a 4--5. napon kezdődik.

Az egész világon a házinyúl és az üreginyúl egyik legközönségesebb coeeidiuma.
Magyarországban csaknem minden nyúlban megtalálható

perforans LEUCKART

Az oocysták színe barnás vagy sárgás, sötétebb árnyalatú.

A sporulálódás során külső maradéktest nem keletkezik az oocysták-
ban. A burok sima, vékony, világos- vagy sötétsáı-ga, az oocysta
elülső végén kissé vastagabb. A görbület az oocysták elülső végén
tompább, mint a hátulsón. Méretük 31-4z3><22-27 ,u.. A mikropyle
jól látható, széles, éles határú. A sporulálódás időtartama 50-70 óra,
annak során külső gnaradéktest nem keletkezik. A sporocysták egyik
vége elhegyesedő. Atlagos nagyságuk 20>< 10 ıu. A belső maradéktest
nagy, szemcsés, megnyúlt (65. ábra). A coccidiumok a Vékonybélben
telepednek meg. Az endogen fejlődés ideje 8-9 nap.

A lıázinyúlban mindenütt a világon megtalálható faj. Magyarországon nem
túl gyakori

irresídua KEssEL & JANKIEWIGZ

A sporulálódás során külső maradéktest keletkezik az oocystában.
Az oocysták alakja megnyúlt elliptikus, csaknem hengeres. Az elülső
vég kismértékben elkeskenyedik, itt jól látható a mikropyle. A burok
sima felületű, vékony, a mikropyle felé észrevehetően vastagodó,
rózsaszín-sárgás színárnyalatú. Az oocysták mérete 32-34 >< 15-23 p.
A sporulációs idő 50-75 óra. Az oocystákban kevés (legfeljebb 4)
durva szemcséből álló külső maradéktest keletkezik, amely azonban
csak átmenetileg figyelhető meg, mert a sporozoiták kialakulásával
rendszerint eltűnik. A sporocysták egyik vége kihegyesedik, alakjuk
elliptikus, méretük 17><8--9 ,u. A belső maradéktest szemcsés, a
sporoeystáknak kb. 1/3-át foglalja el a középen (66. ábra). Az endogen
fejlődés legrövidebb időtartama ll nap. A fejlődési alakok a vastag-
belekben találhatók. A schizogoniás fejlődés subepithelialis. Leg-
alább 3 schizogoniás folyamat után a fertőzés utáni 9. napon a gameto-
goniás fejlődés indul meg. A faj kifejezetten pathogen.

Amerikában írták le Sylvilagus floridanus mearnsi-ból, de Európában is
előfordul. Magyarországon üregínyúlban találták (== coeeicola CHEYSSIN)

neoleporís CARVALEO

16 (1) Az endogen alakok az epeerekben telepednek meg. Az oocysták ellip-
tikusak, elöl gyakran keskenyebbek, mint hátul. Méretük 0,03-
0,04.«><0,0l6-0,025 mm. A burok sima felületű, egyenletes vastag-
ságú, lazacszínű vagy sárgás narancsvörös. A mikropyle alig vehető
észre. A sporulálódás időtartama szobahőmérsékleten 72-96 óra.
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Az egyik végükön kihegyesedő ovális oocysták mérete 17-l8><
8,5--10 pa. A külső maradéktest néhány szemcséből áll, sokszor alig
található meg. A sporocystákban a belső maradéktest ovális vagy
kerek, 8><6 ıu, átmérőjű szemcsés képlet (67. ábra). A coccidiumok
az epeerck hámjában telepednek meg. A bélben az oocystákból
szabaddá vált sporozoiták a vérerek útján (portális rendszer) jutnak
a májba. Az epeerek hámjában az első schizogoniás folyamat a fertő-
zés után az 5. napon már megfigyelhető. A fertőzés után a 14-15.
napon a gametogoniás ciklus indul meg. Az oocysták az epeutakon át
a bélbe kerülnek, ürülésiik a fertőzés után a 17. napon kezdődik.

A lıázinyúlban mindenütt ismert faj . A mezei nyúlban és más Lepus-fajokban
előfordul egy hasonló Eimería-faj, azonban megbízható kísérleti fertőzéssel még
nincs eldöntve, vajon valóban külön faj-e. Magyarországon közönséges

Stiedai LINDEMANN

A mezei nyúlban előforduló Eimeria-fajok*

I (14) Az oocystákon a mikropyle jól látható.

2 (7) A sporulálódás után az oocystákban külső maradéktest fejlődik.

3 (4) Az oocysták legnagyobb átmérője 34 ,u-nál kisebb. Az oocysták
alakja megnyúlt ellipszis, mindkét végük elkeskenyedik. Gyakori az
orsó alak. A burok vékony és egyenletes vastagságú, kivéve a mikro-
pyle közelében, ahol hirtelen megvastagodik, és széles, oldalállású
„fülecskét” alkot a mikropyle körül. A mikropyle 6-9 ,u széles,
körülötte a sötétebb burok sajátságos redőket vet. Az oocysták
mérete 26-34 >< 15-20 p.. A sporulálódás 3-4 nap alatt befejeződik.
Az orsó alakú sporocysták mérete 9 >< 6 ,u. A nagy külső maradéktest
egységes, kerek vagy szögletes, durván szemcsés (68. ábra).

Magyarországról leírt faj, a mezei nyúlban (Lepus europaeus) fordul elő.
Valószínűleg másutt is megtalálható

europaea PELLÉRDY

4 (3) Az oocysták legnagyobb átmérője 34- ,u-nál nagyobb.

5 (6) A külső maradéktest egységes tömegben foglal helyet az oocystában.
Az oocysták ovoid vagy szélesen ellipszoid alakúak; az Eimeria
magna oocystáira emlékeztet. Színük sárgásbarna. A mikropyle tágas,
8--9 ,u széles. A burok a mikropyle közelében megvastagodik, és azt

* Egészen a legújabb időkig úgy tekintették, hogy a mezei nyúlban (Lepus europaeus)
és más Lepus-fajokban ugyanazok az Eimería-k fordulnak elő, mint a házinyúlban. A csak
nemrégcn végzett megbízható keresztfertőzési kísérletek eredményeiből azonban kitűnik,
hogy a mezei nyúl béleoceidiumai a lıázinyúlhan nem telepíthetők meg. Hasonló kísérleteket
a mezei nyúl epeereiben élősködő Eimeria-fajj al mindmáig nem végeztek, ezért azt a morfoló-
giai hasorılatosság alapján a házinyúlban élősködő Eimeria Stiedai-val azonos fajnak tekintjük.
Ezzel szemben a Lepus-faj ok bélesövében előforduló fajok a házinyúl Eimeria-fajaitól biztosan
ınegkülönböztethetők.
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gallérszerűen övezi. Az oocysták mérete 34--48>< 22-32 ,u.. A sporulá-
lódás ideje 3-4 nap. A megnyúlt orsó alakú, egyik végükön elhegye-
sedő sporocysták mérete 13 ><_7 ju. A belső maradéktest néhány szem-
cséből áll, gyakran alig található meg. A külső maradéktest igen nagy,
12-15 ,LL átmérőjű (69. abra).

A fajt Amerikában a Lepus Townsendi campanius-ból írták le, de találták a
Lepus arcticus groenlandicus-ban és Magyarországon a Lepus europaeus-ban is
(= perforan-S var. groenlamiica MADSEN, magna f. Townsendii CARVALHO)

Robertsoni CARVALHO

6 (5) A sporulálódás során keletkező külső maradéktestegymástól elkülö-
nített szemcsékből áll, és az oocystában szétszóródik. Az oocysták
alakja ovális vagy megnyúlt elliptikus, mindkét végük elkeskenyedő.
A mikropyle 6 y. széles. Az oocysta elülső végén a burok sötétbarna,
és gallérszerűen övezi a mikropylct. A sporulálódás időtartama szoba-
hőmérsékleten 55-60 óra. Az oocysták mérete 34-42><18-25 p.
A sporocysták mérete l7><7--8 rt (70. ábra).

Amerikában Lepus Townsendi eampaníus-ból leírt faj, amely valószínűleg
más Lepus-fajokban, így Magyarországon a mezei nyúlban is előfordul

[americana CARVALHO]

7 (2) Az oocystákban a sporulálódás során nem keletkezik külső maradék
test.

8 (ll) A burok külső felülete érdes.

9 (10) A burok sötétbarna, az egész felülete finoman szemcsés. Az oocysták
mérete 32-38><28-31 p. A mikropyle 7,5 ja széles. A sporuláció
ideje 50-~60 óra. Az ovoid sporocysták mérete 15-l9>(9-10 (1..
Külső maradéktest nincs (71. ábra).
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68. ábra. Eimeria europaea PELLÉRDY oocystája (Eredeti). -- 69. ábra. Eimeria Robertsoni
CABVALHO oocystája (Eredeti).-- 70. ábra. Eimeria amerícarıa CARVALHO ooeystája (CAR-

VALHO nyomán). - 71. ábra. Eimeria sculpta MADSEN oocystája (MADSEN nyomán)
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Crönlandban a Lepu-8 a.rı:tı'cns~ groenlrmdícus-ban és Amerikában a Lepus
Townsendi campamluls-baıı találták; valószínüleg a mezei nyúlban Magyarországon
is előfordul

[sculpta MADSEN]

A burok külső felülete az oocysta elülső felében szemcsés. Az oocysták
elliptikusak, oldalvonalaik csaknem párlıuzamosak. A burok sárgás-
barna. A mikropyle 6-8 ,LL széles. Az oocysta elülső felén jól látható
a burok finom szemcsézettsége. A szemcsézett részt a sima burok-
felülettől éles, sokszor ferde vonal választja el. Az oocysták mérete
35-45>_<22--27 zl.. A sporulációs idő szobahőmérsékleten 3-4- nap.
A megnyúlt orsó alakú sporocysták mérete l3><9 ,(1. Nagy belső
maradéktest van a sporoeystákban, a külső maradéktest hiányzik
(72. ábra).

Amerikában a Lcpns Townsendi campaníus-ból leírt faj; Magyarországon a
mezei nyúlban találták (= irresidua f. eampımius CARVALHO, magna var. Roberısoni
f. semísculpta MADSEN)

semisculpta MADSEN

Az oocysták felülete sima.

A burok egyrétegűnek látszik, átlátszó, a mikropyle nagyon széles
(12 11). A burok egyenletes vastagságú, a mikropyle körül sötétebb,
gallérszerűen megvastagodik. Az oocysták mérete 22-32 ><20---22 p.
A sporulációs idő 2-3 nap. Az ovoid vagy elliptikus sporocysták
mérete 12-l4><6-A-8 pt. Külső maradéktest nem keletkezik.

Amerikában és a Szovjetunióban a Lepu-s tímidus-ban, a Lepus Townsendi
campanius-ban és a Lepus arctícus groenlandicus-ban találták. Valószínűleg a mezei
nyúlban Magyarországon is előfordul

[septentrionalis YAKIMOFF, MATSCHOULSKY & SPARTANSKY]

' ı ı ı ı ı O _ »___, /{;;.'..z-.--....;;;g.____
-' „ ` ,fi "'.Í-.-. - \ I. .

___ * - J' - "«._ 1.
. -_ z' . É '7 '.

O J-ha

.~:v~ .ez;..,'

-V

._._.\'

_},_.§.__.__.O- Í91'-;-Ü; -=-_`s_-z._.; Ű,Eü'Q:'
._.;.`zı-'=
lãıjő`="7'I_'-.

lü.'vı
.< __l_`

_____,_....._-- ııfi

4%
ldI

`\

ıs1%,
ıi,

-'53;-

 

ı'-`~.`5.§'
'-f?.~Irınfl“ifik0I

__Ji3 ' ı..ı'l___ı-.-`=`.-.~_“-_z=.~,,._ 0-'0.0,,..` Í.
`.Í`

"`č*`Í-'-

ı.°.`ı'

. X”. .z
`\Ji-'Ú'f°'_“-'fifıııııııııı

.__ __ '|_ ı 'g 1 _ ' '. - Iı _: ˇ 'I _- '_

`;, v ..' :_ _- .~_„-_!§ .., .'.Í_` “"".- , _ " ˇ Q - ,, -ˇ'
8' ;-_'f:-.__~:' :-..,_.,_ - __ . -_ ._ . . .

'~ " ",1'."' .'-'.'-§_%_I:.-Jı-_:,."f,' ˇ 5"' - .. . ._
'~~'2 2` ' Í-` '-'. Š* .~ 5 ". . ` 'G '-.. `-"Í"\5Š'j.`.ı'g ...-.f?|--1.. ' " - ' ~ `\:

'- J -UJ.: *ˇ:_ ___,` v-'Q I'._.ı_ı._.-_
' \

1.:' __ 'Ai ı_ 'I ' _ _ ,:?:_._ ___::_ı0. .':}:.__- :rrzıı-'I 1 3: _ _. C- .\ -\`__
_ _. _. \ _- . _ .P ._._.$- ın.. -ı..ıl f___ı ` ,J _' `_

.. '_ . _ '_ _ - _ . 2.' ' j _ _r '\'._ `
_ . _ z ' _/ -_ ı- ı . ' li1 ._ \ . _ J.

A B
72 'zs 'E4

if

72. ábra. Eimería semiseulptır MADSEN._ A: az oocysta felületi képe, B: az oocysta optikai
keresztmetszete (Eredeti). -- 7 3. ábra. Eimcria. Townsendi PELLÉRDY ooeystája (Eredeti). -

41.8

7/I-. ábra. Eimeria hu.ngarica. PELLTÍZRDY ooeystája (Eredeti)
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A burok kétrétegűnek látszik. Az oocysták bizonyos mértékig a házi-
nyúlban élő Eimeria magna oocystáira hasonlítanak. A burok sárgás-
barna, kettős rétege a frissen ürült ooeystán is kifejezetten látható.
Káliumbiehromat-oldatban tartott oocystákról a burok külső rétege
könnyen lepattintható. Az oocysták mérete 37-44-><25-31 ,u.
A sporulálódás huzamosabb időt vesz igénybe; 8-10 nap alatt az
oocystáknak még csak 20 %-ában alakulnak ki a sporocysták. Ezek-
nek mérete l7><l0 it. Bőséges belső maradéktest fordul elő, ezzel
szemben külső maradéktest nem keletkezik (73. ábra).

Amerikában a Lepus Townsendí cıımpanius-ban, Európa északi részén 8.
Lcpus timidus-ban, Magyarországon pedig a Lep us europaeus-ban fordul elő (u magna
PÉRARD, magna, f. Townsendii CARVALHO)

Townsendi PELLÉRDY

Az ooeystákon a mikropyle nem látható.

Az oocysták kerekek vagy kerekdedek. A burok vékony és színtelen.
A finoman szemcsézett sporonta kezdetben az egész oocystát kitölti,
de 24 óra alatt összehúzódik, amikor is közte és a burok között fél-
hold alakú rés látható. Az oocysta-méretek 13-15 >< 12-14 p.. Szoba-
hőmérsékleten a sporulálódás 2-3 nap alatt befejeződik. Belső
maradéktest nem látható, ellenben két szemcséből álló külső maradék-
test minden oocystában előfordul. Ez néha csak immerziós nagy-*ítással
vehető észre (74. ábra). A

A fajt Magyarországon írták le mezei nyúlból. Jóllehet többen is észlelték
más Lepus-fajokban is. mégsem írták le külön fajként, mert az Eimeria exigua-val
azonosnak tartották (== exigua YAKIMOFF, exígua var.. septentrionalis MADSEN,
minima CARVALHO)

hungariea PELLÉRDY

Az oocysták megnyúlt hengeresek, oldalvonalaik csaknem párhuza-
mosak. Gyakran hajlott bab alakúak. A burok vékony, színtelen.
Mikropyle nincs. Az oocysták mérete 26-36>< 13-20 p. A sporuláló-
dás szobahőmérsékleten 2-3 nap alatt befejeződik. Az orsó alakú
sporocysták egyikvége elhegyesedő. A külső maradéktest éles határú
szemcsés anyag, a sporoeystákban a belső maradéktest néhány szem-
eséből áll (75. ábra).

,Lepus europaeus-ban, Lepus arctieus groenlandicus-ban és Lepus ıimídus-ban
Eurázsíában és Amerikában egyaránt előforduló faj. Hazánkban közönséges

leporis NIEscnULz

A tengerimalacban előforduló Eimeria-faj*

ik

Az oocysták nagysága 17--24 >< 12--19 ja. Alakjuk kerekded-ovális.
A burok vékony, sima felületű, rajta nem látszik mikropyle. A sporu-

A tengerimalac hazájában (Dél-Amerikában) vadon él, Európában pedig egyike a leg-
fontosabb kísérleti állatoknak. A benne előforduló coccidiumok nemegyszer súlyos emésztési
2-avarokat okoznak, sőt. a betegség j árványszcríí fellépése esetén elhullásokkal is számolhatuıık.
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lálódás szobahőmérsékleten 10-11 napot vesz igénybe. Az oocysták-
ban kis külső maradéktest keletkezik. Az endogen fejlődési alakok
a_ Vastagbelek nyálkahártyáján találhatók. A schizogoniás folyamatok
kb. 6-7 napig tartanak, az oocysták ürülése a fertőzés után a 8--13.
napon indul meg.

A tengeriınalacban (Ca-via porcellus) és közeli rokonaiban (C. cobaya és C.
aperea) a világ minden részén előfordul. Magyarországon tenyészetekben coccidiosis-
járványok kapcsán ismételten találták

eaviae SHEATER

A nutriában előforduló Eímería-fajok*

1(2

2(1

Az oocysták alakja megnyúlt ovális-elliptikus, fı ba kismértékben
aszimmetrikus. Méretük 27-40>(l5--25 ja. A burok világos, sima
felületű. A sporulálódás szobahőmérsékleten 2--3 nap alatt befejező-
dik. Külső maradéktest nem keletkezik (76. ábra).

Európában és valószínűleg másutt is nutriatenyészetekben ismételten találták,
így Magyarországon is több ízben

pelluciıla YAKIMOFF

Az oocysták kerek, feltűnően vastag burkú képletek (a burokvastag-
ság az 5 ja-t is elérheti). Az átmérőjük 38_45 ,u. A burok sötétbarna,
érdes felületű. A sporulálódás 6-12 nap alatt fejeződik be. A sporo-
cysták mérete 14---l6>< 3,5-4 ,u.. Külső maradéktest nem keletkezik,
a belső maradéktestek a sporoeystában szétszórt szemcsékből állnak
(77. ábra).

A nutriában kozmopolita elterjedtségű. Magyarországon is ismételten meg
figyel ték, sőt elhullásra vezető eoeeidiosist is okozott

Seideli SPREEN
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75. ábra. Eímeria leporís NIESGHULZ ooeystája (Eredeti). -- 76. ábra. Eimería pellucífla
YAKIMOFF ooeystája (YAKIMOFF nyomán).- 77. ábra. Eimeria Seídelí SPBEHN oocystája

(Eredeti). 78. ábra. Eimería bolıemíca Rršavý ooeystãja (Rršavý nyomán)

* A nutria értékes prémállat, hazánkban is több helyen foglalkoznak tenyésztésével.

4§R

Eddig 4 Eimeria-fajt írtak le belőle, közülük 2 a hazai tenyészetekben is ismételten előfordult.
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A poekokban előforduló Eimeria-fajok*

1 (2) Az oocysták ellipszis alakúak. A burok sima, világos, rajta 4 ja széles
mikropyle látható. Az oocysták mérete 19-22><ll-13 „u-. A sporo-
cysták mérete 9><5 ,u-. A sporulációs idő 72 óra. Kis külső maradék-
test látható a sporulálódás után az oocystákban (78. ábra).

A fajt Csehországban írták le Arvícola ıerrcsıris-ből. Ugyanebben az állat-
fajban Magyarországon is aránylag gyakori

bohemiea RYŠAVÍ*

2 (1) Az oocysták kerekek, átmérőjük 14-18 p. A burok sima, világos,
a sporonta sárgás, finoman szemcsés.

Közép-Európában a flíicrotus nivalis-ban előforduló faj. Hasonló ooeystákat
magyarországi MZ arvalis-ban is találtak, azonban az eredeti fajleírás oly szűkszavıi,
hogy ennek alapján a faj csak „nagy valószínűséggel” volt meghatározható

arvicolae GALLI-VALERIO

A hörcsögben előforduló Eimeria-faj

- - Az oocysták mérete 18-22><1l ,u. Alakjuk ovális vagy elliptikus.
A burok világos, felülete sima.

Európában több helyen találták a hörcsögben (Cricetus vulgaris). Az oocystá-
kat a hörcsög ürülékéből hazánkban is kimutatták (= falcıformis var. críceti NÖLLER)

ericeti NÖLLER

A házi és a vándorpatkányban előforduló Eimería
fajok”

1 (2) Az oocysták kerekek. Ãtmérőjük átlagban 22-23 gr.. A burok aránylag
vastag (1-2 ,u), sárgásbarna árnyalatú, állományában sugarasan
elrendezett csíkok figyelhetők meg. A burok felülete érdes. A sporuláló-
dás 4 nap alatt befejeződik. Külső maradéktest nincs (79. ábra).
Az endogen fejlődés ideje 5 1/2-6 nap. A fejlődési alakok a vékonybél
nyálkahártyájának hámsejtjeiben találhatók.

A Brazíliában a vándorpatkányból leirt fajt világszerte megtalálták. Magyar-
országon a laboratóriumi fehér patkányban is előfordul

Carínii PINTO

2 (1) Az oocysták alakja többé-kevésbé megnyúlt ovális-elliptikus.

3 Az oocysták alakja elliptikus,ritkán ovoid.1\'lé:retük 12-l9><l.1-17 p.
A burok sima felületű. A sporulálódás során nem keletkezik külső

* A poekok coeeidiumainak rendszeres vizsgálatával kevesen foglalkoztak, s így egyelőre
csak ııehány Eimeria-fajt ismerünk ezekből a rágesálókból.

** A hazánkban előforduló házi és Vándorpatkányokban gyakran találhatók coccidiu-
mok, de nem ritk ik a lzıb ıratóriuzni felıérpıtkányokba n sem, amelyekben súlyos betegséget,
őt járványszeı-ii coecidiosist is okozhatnak.
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maradéktest. Szobaliıőmérsékleten a sporulálódás 27-36 órát igényel
(80. ábra). Az endogen fejlődés legrövidebb ideje 5-6 nap.

A lıázi és a vándorpatkánybaıı az egész világon elterjedt faj. Ilazánklıan is
gyakori. Laboratóriumi fehér patkányokban járványszerű coccidiosist okoz

separata BECKER 8: HALL

4 (3) Az oocysták alakja ovoid, tyúktoj áshoz hasonló. A burok sima felületű.
Az oocysták mérete 816-26><l3-21 p. A sporulálódás 65-72 óra
alatt befejeződik. Külső maradéktest nincs, a belső maradéktest
a sporocystákban jól látható (81. ábra). Az endogen fejlődés ideje
7-8 nap.

Kozmopolita elterjedtségíí; Magyarországon is gyakori

Nieschulzi DIEBEN

Az erdei egérben előforduló Eimería-fajok

1 (1) Az oocysták alakja kerek vagy kerekded, méretíik 17--23>< 16-19 ga.
A burok meglehetősen Vastag, sárgás színű, és a feliˇLlet kissé érdes.
Mikropyle nincs. A sporulációs idő 2-3 nap, kıülső maradéktest vagz
polarıs test nem keletkezık. A sporocysták merete l5><9 ja. A belso
maradéktest a sporocysták hossztengelye irányában helyeződik el
(8ã; ábra])l.lAz_ en_(ãogen.lfejlŠőődŠÉi alakolíızícvékolnybél çyácllcaıhárttyíájá-

a e ıt eseteı en une . z ooc*s a uruese a er Ozes uan a
~l-l1~1[2_}ő. napffnjindul meg. 3

Közép-Európában az Apedemus sylvaticus-ban találták; Magyarországon a
sárganyakú egérbeıı (Apodemus flavicollis) aránylag gyakori

mııris GALLI-VALERIO

2 (1) Az oocysták megnyúlt oválisok, elliptikusok vagy körte alakúak.

3 (4) Az oocysták zömök ellipszis alakúak, gyakran aszimmetrikusak.
Méretük 21--27)<l5-22 lu. A burok barnás színárnyalatú, gyenge,
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79. ábra. Eimeria Carínii PINTO ooeystája (PINTO nyomán). -- 80.
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ábra. Eimeria separata
BECKER & HALL Oocystája (BECKER és HALL nyomán). _ 81. ábra Eimeria .Niesclıulzi
DIEBEN oocystája (BECKER és HALL nyomán). _ 82. ábra. Eimeria muris GALLI-VALERIO

oocystája (Eredeti). - 83. ábra. Eimeria apodcmi PELLÉRDY oocystája (Eredeti)
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4 (3)
s(õ

6 (5)

A házi egérben előforduló Eímería-fajok

tömény oldatokban könnyen behorpad. Az ooeystákrõl a legkülső
burokréteg könnyen leválik. Mikropyle nem látható. A sporulálódás
3-5 napot igényel. Külső maradéktest nem keletkezik (83. ábra).
A vékonybélben az endogen ciklus 6-7 nap alatt fejeződik be.

Magyarországról leírt faj; Apoclem-us flrwicollís-ban aránylag gyakori

apodemi PELLÉRDY

Az oocysták többé-kevésbé körte alakúak.

Az oocysták körte alakúak, méretük 23-27><15-19 ja.. A burok
sárgásbarna, a mikropylenek megfelelő végen a burkon redők látha-
tók. A sporulálódás 2-4- napot igényel. A sporocysták mérete l6><
10 11. A .külső maradéktest nagy, 6 p. átmérőjű, durván szemcsés,
Szegletes (84. ábra).

Magyarországról leírt faj; az Apodemus flavicollis-ban meglehetősen ritka

rugosa PELLÉRDY

Az oocysták rövid körte alakúak; szélesebb végük is észrevchetően
elhegyesedik. Méretük 17-23><13-18 pc. A burok világos, sima
felületű. A sporulációs idő 2--4 nap. A sporocysták mérete 12><8 y..
Külső maradéktest nincs. A belső maradéktest nagy, durván szemcsés,
szegletes, átmérője nemritkán a 6 ,u-t is eléri. A nagy maradéktest
a sporocystákat deformálja (85. ábra). Az endogen ciklus ideje 8-10
nap.  

Magyarországról leírt faj, az Apodemus flavícollis vékonybelének epithel-
sejtjeiben élösködik

apionodes PELLÉRDY

1 (4) Az oocysták alakja kerek.

2 (3) Az oocysták alakja kerek-kerekded, méretük 16-21><l1-17 pt-.
A burok sima, átlátszó, rajta mikropyle nincs. A sporulálódás ideje
3 nap, ennek során külső maradéktest nem keletkezik (86. ábra).
Az endogen fejlődés helye a vékony-, illetve a vastagbél nyálkahár-
tyája.

A házi egérben (ñffus mu-sculus) az egész világon elterjedt. A laboratóriumi
fehéregerek között a coccidiumok nemegyszer súlyos járványt okoznak. Magyar-
országon gyakori

falcífoı-mís EIMER

* A házi cgérbcn és a laboratóriıııni fehér egérben elöforclıılõ 6 Eimeria-faj közül hazánk-
ban 5-öt találtak meg. Ezeknek a coccidiumoknak azért nagyobb a jelcntöségük, mert a labo-
ratóriumi fehércgél'-tenyészetekben kiterjedt járványok okozói lehetnek.
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7 (8) Az oocysták citrom alakúak, mindkét végük elkeskenyedik. A burok
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3 (2) Az oocysták kerekded képletek, átmérőjük 20-26 11,. Külső maradék-
test nincs (87. ábra).

A Szovjetunióból leirt faj, hazánkban is előfordul a házi egérben

musculi YAKIMOFF & GoUssErF

z oocysták a akja nem kerek.

Az oocysták elliptikusak. A burok színtelen vagy sárgás árnyalatú.
Wlıkropyle nıncs. Az oocysták méretei 18-23><13-15 ju. A sporulá-
lodott oocystákban poláris test rendszerint előfordul, külső maradék-
test azonban nincs (88. ábra).

'L Szovjetunióban a házi cgérböl leírt faj. lllagyarországon laboratóriumi
feher everben fordult elő

Krıjgsmannı YAKIMOFF 8. GOUSSEFF

5 Az oocystak cıtrom vagy tojas alakuak

sıma, szıntelen Mikropyle nınes Az oocystak merete 24~-31X
17--20 ja A sporocysták merete 12><6 ,u Külso maradektest nincs
89 abra .

A Szovjelunioban a házi egcrbol írták le. Magyarorszagon is előforduló,
ritka faj

Keılinı YAKD-:OFF & GOUSSEFF
7 Az oocystak alakja a tyuktojaschoz hasonlo A burok sima, mikro-

pyle nincs Az ooeystak merete 22-26 >< 18-20 ja. Külső maradéktest
mncs 90 abra

A Szovjetunióban a hazi evérbol írták le. Magyarországon a laboratórium,
feher egerben is talalták

Híndlei YAKIMOFF 8: GoUssEFF
nagy peleben elofordulo Eimeria-faj

-- - A kurta leírás szerint a ılfyoxus quercinus-ban Közép-Európában
talált faj oocystái l8><l5 y, méretűek. A Magyarországon Glis glís-
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84. ábra. Er'-meria rugosa PELLÉRDY oocystája (Eredeti). - 85. ábra. Eimeria apionooles
PELLÉRDY oocystája (Eredeti). _ 86. ábra. Eimeria falciformis FIIMER oocystája (LÜHE és

SCHUBERO nyomán). - 87. ábra. Eimería :mısculi Y.-xrcnrorr' 8: Govssı-:FF ooeystája (Yam-
zıorr és Gonssnrr nyomán). 88. ábra. Eimeria Krijgsmkanní YAKTMOFF 8: Goussı-:rr

oocystája (YAKIMOFF és GoUssEı=ı=` nyomán)
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ben talált és minden valószínűség szerint a fentivel azonos faj oocystái
zömök ovoidok, 20-27><19-»25 ,tt nagyságúak, sima burkúak.
A sporulációs idő 3-4- nap. Külső maradéktest nem keletkezik az
oocystákban.

Ã A nagy pelében és egyéb pelefélékbeıı minden bizonnyal kozmopolita elter-
jcdtségü. Valószínűleg azonban több fajról van szó

ınyoxi GALLI-VALERIO

Az iirgében előforduló Eimeria-fajok*

1 (4) Az oocysta burka sima felületű, színtelen.

2 (3) A rövid ovális-elliptikus vagy kerekded oocysták mérete 15-23><
14-19 ,u. Mikropyle nincs. A sporulálódás ideje szobahőmérsékleten
48-72 óra. A sporocysták mérete 5--9><4-7 ,u.. A sporulálódás
során külső maradéktest keletkezik, ez azonban 3-5 nap alatt eltűnik
az oocystákból (91. ábra). A megtelepedés helye a vékonybél nyálka-
hártyája és ritkábban a vakbél.

Az ürgében és rokonaiban (Citellus citellus, C. ıriılecemlineatus, C. pygmaeus)
szerte a világon előforduló faj. Magyarországon közönséges

citelli KARTOENER & BECKER

3 (2) Az ovoid oocysták mérete 16-22><12-20 ,u. Az előző fajtól abban
különböznek, hogy a burkuk vastagabb ( 1 11), a sporulációs idő
hosszabb (4-5 nap), és hogy külső maradéktest nem keletkezik;
ellenben gyakran poláris test figyelhető meg az oocystában.
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89. ábra. Eim.eriaKeíliniYAKI}1oFF &GoUssEFF oocystája (YAKIMOFE és GOUSSEFF nyomán)
-~90. ábra. Eimeria Híndtei YAKIMOEE 8.: GoUssEFr oocystája (Yaxmorr és GoUssEFF
nyomán). _ 91. ábra. Eimeria cíıelli K.-tR'ı`cm\'ER & BECKER oocystája (Eredeti). - 92.
ábra. Eimeria bilamellaıa IIENRY ooeystája (Eredeti). - 93. ábra. Eimcría mire LUDI-

Mov oocystája (Eredeti)

"' Az ürgefélékból ismert 9 Eimeria-faj közül hazánkban a Cítellııs citellus-ban
faj biztosan előfordul.
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4 (1)
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Amerikában a Cítellus Bceclıeyi-ből leírt faj, amely Magyarországon is mcg-
található az ürgében A

Beecheyi HENRY

Az oocysták burka vastag, a felület érdes, az elülső póluson jól látható
a mikropyle. Az oocysták mérete 29-4z0><22--28 rt. A sporulálódás
7--8 nap alatt befejeződik. Külső maradéktest nem keletkezik, ellen-
ben poláris test gyakran figyelhető meg az oocystában. A sporo-
cysták mérete 16><9,6 ,tt (92. ábra). Az endogen fejlődés ideje 8 nap..

Amerikában. a Citellu-S citellus ch-rysodefrus-ból leírt faj; hazánkban a közön-
séges ürgébcn is meglehetősen gyakori

lıilamellata HENRY

A mókusban előforduló Eimeria-fajok

1 (2)

2 (1)
8 (4)

4(8
s(õ

Az oocysták hurka vastag (3 ,uz), sötétbarna, érdes felületű. Méretük
30-'l0><19><27 ,u. Az elülső pólus kihúzott, és ezért az oocysták
alakja körtéhez hasonló. A mikropyle jól látható, 4-6 ,tt széles.
A sporulálódás szobahőmérsékleten az oocysták kiürülése után a 4.
napon kezdődik, és kb. a 7. napon fejeződik be. A sporocysták 19 >< 6 ,u
nagyságúak. Külső maradéktest nem keletkezik a sporulálódás alkal-
mával (93. .ábra). A vékonybél utolsó szakaszában telepszik meg a
nyálkahártyán. Az oocysták üriilése a fertőzés után a 10. napon
indul meg.

A Szovjetunióban találták a mókusban (Sciurus ıvulgarís), ugyancsak a mókus-
ban Magyarországon is találták; valószínűleg szerte a világon előfordul (=-= píríformisf
Lvsmov)

 mira LUBIMOV

Aeburok vékony, sima felületű.

Az oocysták hosszmérete 25 ja-nál nagyobb. A hengeres oocysták
oldalai csaknem párhuzamosak. Néha mikropyle is látszik. Az oocys-
ták mérete 26-39>< 13-20 rr. A sporulálódás az oocysták kiürülése
után 24 óra múlva indul meg, es 3-4 nap alatt befejeződik. A spore--
cysták mérete 10-14><6-8 p.. Külső maradéktest nincs, ritkán
poláris test látható (94. ábra). Az endogen fejlődés legrövidebb ideje
7 nap.

Közép-Európában és az egész világon mókusokban (Sciurus vulgarís alpinus,
S. niger rufiventer, S. carolirıensis) található. Magyarországon gyakori

sciurorum GALLI-VALERIO

Az oocysták hosszmérete 25 ,u-nál kisebb.

Az oocysták. mérete 19--25><14--16 fr; alakjuk ellipszoid, az oldal-
vonalak nem párhuzamosak, hanem kissé dongásak. A burkon mikro-
pyle nem látható. A sporulálódás ideje 2--3 nap. Külső maradéktest
nem keletkezik (95. ábra). Az endogen alakok a vékonybélben tele-
pednek meg. A fertőzés utáni 6. napon kezdődik az oocysták ürülése..
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A Szovjetunióban Scíurııs sp.-ben találták. Magyarországon is a Inőklıfiball
gyakran előfordul

Andrewsi YAKIMOFF & GOUSSEFF

6 (5) A rövid ellipszoid vagy kerekded oocysták mérete 15-l3>< 12-15 p.
A burok világos, mikropyle nincs. A sporulációs idő 24-48 óra.
Külső maradéktest nem keletkezik (96. ábra). A megtelepedčs helye
a vékonybél, az oocysták ürülése a fertőzés után a 7. napon kezdődik.

Magyarországon a Sciurus vulgarís-ból leírt faj, ıncglehet.ósen gyakori
silvana PELLÉRDY

Denevérekben előforduló Eimeria-faj

-- - A kerek oocysták átmčróje 16--22 gt. A burok sima felületű, rajta
nincs mikropyle. A sporulálódási idő hosszú, 10--13 nap. Külső mara-
déktest nem fejlődik (97. ábra). A včkonybčl lakója.

Franciaországban a Rhindophus hipposideros-ban találták. Magyarországon
is ugyanebben az állatfajtában mutatták ki

Hesseı LAVIER

A sündisznóban előforduló Eimeria-fajok

1 (2) Az oocysták alakja kerekded vagy ovális, nagyságuk 27-41><22--
36 ,u. .A burok vékony, sima felületű, rajta mikropyle nem látható.
A sporulálódás után keletkezett ovális sporocysták átmérője 10-12 p.
Külső maradéktest nem keletkezik (98. ábra).

Leningrád környékén találták Erínaceas sp.-ben. Az Erinaceus europaeus-ban
Magyarországon is előfordul

Ostertagi YAKIMOFF & GOUSSEFF

2 (1) Az ovális oocysták mérete 17-27><i 14.-16 ,u.. A burok vékony, sima,
mikropyle nincs. A sporulálódás után külsô' maradéktest nem kelet-
kezik (99. ábra).

A Szovjetunióban találták 17.'rína.ceus sp.-ben. Az Erínaceus europaeus-ban
Magyarországon is kimutatták

Perardí YAKIMOFF 8: Coosszrıs'
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94. ábra. Eímería scíurorum GALLI-VALERIO ooeystája (Eredeti). - 95. ábra. Eimería And-
rewsı YAKIMOF_F & GOUSSEF1? ooeystája (Eredeti). _ 96. ábra. Eimcricı si!-vana PELLÉRDY

oocystaja (]:.redeti). - 97. ábra. Eimeria Hesseí LAVIER ooeystája (Eredeti)
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A vakondokban előforduló Eimería-faj

- -- Az oocysták oválisak, méretük 18-23><14--16 tt. A burok sima
felületű, vékony. A sporulálódás után külső maradéktest nem kelet-
kezik (100. ábra).

.A Szovjetunióban Talpa eu-ropaea-ban találták. llflagyarországon is, és való-
színűleg rnásfelé is előfordul

Goussevi YAKIMOFF
Ciekányokban előforduló Eimeria-faj

- - Az ovoid oocysták mérete 19-22><13-15 p. A burok vékony,
színtelen, nincs rajta mikropyle. A sporulálódás ideje szobahőmér-
sékleten 7-8 nap, ennek folyamán néhány szemcséből álló külső
maradéktest keletkezik az oocystákban (101. ábra).

Amerikában (Kaliforniában) a Sorex calızforn-icus-ban találták. Magyarorszá-
gon a Sorex aram-ms-ban mutatták ki

sorieís HENRY

A kenguruban előforduló Eimeria-faj

- - Az ovoid oocysták mérete 22-34 >< 10-17 iz.. A burok barnás, gyakori
az aszimmetrikus alak. Mikropyle van. A sporocysták mérete 7-11 X
6-8 gr. Külső maradéktest nem keletkezik.

Aııgliálıan állatkerti kengurukban (llzfacropus Benneui) találták. Ugyanebben
az állatfajban a budapesti állatkertben is előkerült

i maeropodis WENYON & SCOTT

Lilealkatúakban előforduló Eímeria-faj*

- -- A csaknem kerek oocysták mérete 16--18><l4--16 ,u.. A burok sima
és vékony, rajta mikropyle nem látható.

Lilealkatúakból több helyről ismeretes. Valószínűleg a Magyarországon élő
Charadrius-fajokban is előfordul

[roscovíensis WASIELEWSKI]

Galambokban előforduló Eimeria-faj"

-- -- A sima burkú és világos, csaknem kerek oocysták mérete 16-18 pt.
A burkon mikropyle nincs. A sporocysták mérete 12><6 gr. Kihegye-
sedő Végiikőn az ún. Stieda-test jól látható. Külső maradéktest-nem
keletkezik a sporuláció alatt, a korábban annak leírt egyetlen szem-
eséből álló képlet minden valószínűség szerint a poláris testnek felel
meg (102. ábra). A sporuláció 2-4 napot Vesz igénybe.

* A szigorú gazdafajlagosság a madarakban élő Eímeria-fajok esetében is következetesen
érvényesülő tulajdonság, ezért biológiai bélyegként figyelembe vehető. Ennek megfelelően
az előzőekhez hasonlóan a gazdaállatok csopoı-tjain belül nagyjából a madarak rendszertani
Felosztásának megfelelő sorrendben ismertetjük.

** Galambokból 3 Eimería-fajt írtak le. ezek közül hazánkban csak 1 faj ismeretes.
Az E. columbae és az E. eolumbarum oocystái Magyarországon még nem kerültek elő.
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Galaıııbokban (Columbo. donıestica., C. Iivia livía, C. íntermedia és Strepzopelicr
Oríenmlis mecna.) az egész földkeı-ekségen elterjedt faj, nálunk is gyakori. Tömeges
ınegtelcpedésük a vékonybél hurt: tos megbetegedését okozhatja (= Pfeifferi LABBÉ)

Labbeana PINTo

A kárókatonában előforduló Eimeria-faj

_ _ Az ooeystáknak ún. pseudomikropyléjük van, amely csak a sporo-
blasták kialakulásával egyidejűleg válik láthatóvá. Kezdetben a
helyén esakvarrat található; a sporuláció vége felé a varratnak mcg-
felelően az oocysta burka kissé kiemelkedik, és sapkaszerűen fedi a.
mikropylét. Az oocysták kezdetben oválisak, később körte vagy urna
alakot vesznek fel. Mérctiik 17_23>< 12-13 fr. A sporonta átmérője
12 Ju.. A sporocysták méretei 10><5 gi.. A sporulációs idő kb. 2 nap.

Ugandában írták le a Phalılcrocorax (turbo lugubris-ból. lillőfordulása }lagyar-
országon is valószínű

[urnula HOARE]

A tőkés récében előforduló Eimeria-faj

_ _ Az ovális oocysták mérete 14-19 >< 10-15 ja. A burok sima, 0,T_1 ja
vastagságú, rajta széles mikropyle van, és ennek megfelelően az
oocysta vége lenycsettnek látszik. A sporulálódás ideje 4 nap (103.
ábra).

Németországban Anas platyrhyncha platyrhyncha-ból írták le, Magyarországon
is előfordul

anatís ScnoLTYsEcK

A kereerécében előforduló Eimeria-faj
_.. -_ A hosszúkás ovoid, finoman recézett burkú oocysták mérete 25--39 ><

13-20 du. Előfordulnak aszimmetrikus oocysták is, olykor vese
alakúak. A burkon mikropyle van. A sporulálódás a 4-. napon kezdő-

I 1- -Q_- .-/ "e
l I O _ _ fn./1,./"_f`;\\ Q

l 2f ` 'Š t
0

"`--.i_____d_,..-' L'

98 99 100 101 102

98. ábra. Eimeríu. Osıertagí YAKIMOFF 8: GoUssEFF Ooeystaja (YAKIMOEF és GoUssEEF
nyomán). _ 99. ábra. Eimería Perardi YAKIMOFF 8:; GOUSSEFF oocystája (YAKIMOFF és
GOUSSEFF nyomán). 100. ábra. Eimería Gou.ssevı`gYAKImoı-`F oocystája (YAKIMOFF nyomán)
-- 101. ábra. E1'-mería soricis 1-lE1\'ııY oocystája (Eredeti). _ 102. ábra Eímería Labbeana

PINTO ooeystája (Nn:senULz nyomán)
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dik, ennek során a megnyúlt sporocysták mellett külső maradéktest
nem keletkezik.

Amerikából leírt faj, de Európában is előfordul. Magyarországon valószíníileg
az itt élő kercerécében (Bucephala clangula clangula) élősködik

[buoephalae CHRrsT1ANsEN & MADSEN]

Ludakban előforduló Eimeria-faj ok*

1 (2) Az endogen fejlődési alakok a vesccsatornák hámsejtjeiben teleped-
nek meg. A vizelettel ürülő ovális, lenyesett végű oocysták mérete
18--24>(l3-18 ,u. A mikropyle kifejezett. A sporulációs idő 5 nap;
ez alatt külső maradéktest is fejlődik az oocystákban (10-4.. ábra).

A Iúdban (A nscr anser) és esetleg más réeefélékben az egész világon előfordul.
Magyarországon fiatal libákban gyakori, de növendékállatokban is sokszor kiterjedt
járványok okozója

tı-uncata WASIELEWSKI

2 (1) Az endogen fejlődési alakok a bél hámsejtjeiben telepednek meg.

3 (4) Az oocysták kerekek, átmérőjük 10--15 gt. A burok vékony, sima,
mikropyle nincs. Az endogen fejlődési alakok főleg a vékoııybél
utolsó szakaszában találhatók (105. ábra).

A lúdban mindenfelé előfordul, Magyarországon is közönséges

parvula KOTLÁN
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103. ábra. Eimeria (mozis SCHOLTYSECK oocystája (SCHOLTYSECK nyomán). - 10-1-. ábra. Eíme-
fia rruncom WAsıELEwsKI oocystája (Eredeti). - 105. ábra. Eimerıfa pm-vala KOTLÁN
oocystája (KOTLÃN nyomán). -- 106. ábra. Eimeria anseris KoTı..ziN ooeystája (KOTLÃN

nyomán). _ 107. ábra. Eimerio. nocens KOTLÃN ooeystája (KOTLÃN nyomán)

* A ludak béleoccidiosisa nemegyszer tömeges megbetegedést okoz. Főleg a fiatal,
néhány hetes állatok betegszenek meg, azonban megfigyeltek bélcoccidiosis-járványokat
néhány hónapos libák között is. Elhullások leginkább akkor fordulnak elő, amikor a coccidiu-
mok tömeges megtelepedésének általános gyengítő hatására más betegségek is társulnak a
bántalomhoz. A vesecoccidiumok fiatal libákban gyakran megtalálhatók. A vesén okozott
feltűnő gócok a boncolás alkalmával sokszor elterelik a figyelmet arról, hogy esetleg más,
egymagában is elhullásra vezető betegség is fennforog, ezért a coccidiosis megítélésében óva-
tosságra van szükség.
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4 (8)
E. (6)

Ő (5)

A sz

Az oocysták oválisak vagy körte alakúak.

Az oocysták körte alakúak. Méretíík 16--23>< 13-18 p. A burok
színtelen, sima, elhegyesedő végén mikropyle látható. A sporulálódás
24 órát tart, ennek során külső maradéktest is keletkezik az oocysták-
ban (106. ábra).

A lúdhan szerte a világon megtalálható. Tömeges megtelcpedésével kapcso-
latbanismételten járványps eoccidiosist. figyeltek meg. Magyarországon is meg-
lehetősen gyakori

anseris KOTLÁN

Az oocysták alakja ovális, a burok aránylag vastag, barnás, és az
elülső végen lenyesettnek látszik. Az elülső végén mikropyle van.
Az oocystarnéretek: 25-33><l7-24 p, (107. ábra). Az endogen
alakok a vékonybél hátulsó szakaszában találhatók., és ott sokszor
súlyos elváltozásokat okoznak.

A lúdban miııdenütt előfordul, hazánkban sem ritka

nocens KOTLÁN

árcsában előforduló Eimeria-faj

Az ovális oocysták egyik végén sajátos mikropyleszerkezet látható.
A kiemelkedő középső részt sáncszerű bemélyedés veszi körül. Az oocys-
ták mérete l5>< 11 ,(1. A sporulálódás ideje 15 nap.

A szárcsábaıı (Fulica atm atm) több helyen jelezték előfordulását. Valószínűleg
Magyarországon is előfordul (= Jarrina poiudosa LÉGER 81 HESSE)

[paludosa HOARE]

A fiirjben előforduló Eimeria-faj

rk f0

Az ovoid oocysták 26-39><20-26 ,u nagyságúak. A burok sima,
rajta mikropyle nem látható. A sporulálódás alatt külső maradéktest
nem keletkezik az oocystákban.

A fürjben (Coturníx coturnix coturnix) Ázsiában, Amerikában és Európában
jelezték előfordulását. A hazai fürjekbcn is található

cotuı-nícís CEAKRAVARTY & KAR

golyban előforduló Eimería-faj

A rövid ovoid, ritkán kerekded oocysták nagysága 16--25 >< 14--20 pc.
A sporulálódás alatt külső maradéktest nem keletkezik. Poláris
test van.

A fogolyban (Perdix perdix perdix) a Világ különbözö részén jelezték elő-
fordulását. Hazánkban is találták

Kofoídi YAKIMOFF & MAT1KAscHWıL1
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A fáeánban előforduló Eimeria-fajok

1 (2) Az ovális oocysták mérete 21-27><15-19 (1.. A burok vastagsága
2 p.. Mikropyle nincs. A sporulációs idő 1-2 nap, ezalatt a sporo-
cystákon kívül az oocystákban néhány fénytörő szemcse (polaris test`.?)
válik láthatóvá.

Amerikából leírt faj; a fácánban (Phasianu-8 colchicns) Magyarországon is
előfordul

phasiani TYZZER

2 (1) Az ovális oocysták mérete 21--29>< 16--22 zı. A burok sima, sárgás-
barna, a széles mikropylének megfelelően behorpadt. A sporulálódás
ideje 2 nap. Külső maradéktest nem keletkezik.

Amerikából írták le a fácánból; ugyancsak a fáeánban Magyarországon is
található

megalostomata ORMSBEE

A fajafõıõkhen zıõfozauıõ Ezmaaz-faj
- - A megnyúlt, hengeres, sima burkú oocysták 24.-27 >< 15 p nagyságúak.

A burkon legtöbbször alig kifejezett mikropyle látható. A sporuláló-
dás alatt külső maradéktest keletkezik (108. ábra).

A siketfajdban (Tetrao urogallus urogallus) és a nyírfajdban (Lyrurus tetríx
tet-rix) a világ több részén találták. Hazánkban is előfordul

lyruri GALLI-VALERIO

ŠA pulykában előforduló Eimeria.-fajok

1 (2) A szélesen ovális, csaknem kerek, sima burkú oocysták mérete 16--
20><l3-17 gt.. Mikropyle nem látható. Az endogen fejlődés ideje 6
nap. Az élősködők a vékonybél nyálkahártyáján telepednek meg,
éspedig előszeretettel a bolyhok hegyének epithelsejtjeiben. Főleg
fiatal (1-2 hetes) pulykacsibék fogékenyak a fertőzés iránt.

A pulykában (llfeleagris gallopasvo) a világon mindenütt elterjedt faj. Hazánk-
ban gyakori

meleagrimitis TYZZER

2 (1) Az oocysták megnyúlt oválísak vagy elliptikusak.

3 (4) Az ellipszis alakú, sima burkú oocysták mérete 19--29><l4--23 p.
A sporulálódás közel 24 órát tart, ami után több különálló szemcse

* A pulyka~coccidiosis világszerte súlyos veszteségeket okoz a tenyészetekben. Ennek
ellenére a pulykăkban előforduló fajok endogen fejlődésmenete még ma sem tisztázódott.
teljesen. A betegség a vékonybél, a vastagbél és a vakbelek gyulladásával járhat. A járvány-
szeríien jelentkező pulyka-coccidiosis elleni védekezésl-»en a takarmányba vagy az ivóvízbe-
kevert coecidiostatikus hatású sulphon amid-vegyületek beváltak, bár ez a módszer nem olyan
biztos, mint a csirke-eoceidiosis esetében.
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marad szabadon az oocystákban. Az oocysták a fertőzés utáni 5.
napon jelennek meg az ürülékben. Az endogen fejlődési alakok elő-
szeretettel telepednek meg a vastagbél és a vakbclek nyálkahártyájá-
ban. A schizonták jóval nagyobbak, mint az előző faj schizontái.
Nem kifejezetten pathogen faj.

A pulykában előforduló kozmopolita faj. Ilazánkbaıı is gyakori

meleagridis TYZZER

-4 (3) Az elliptikus, sima burkú oocysták mérete 19-31 >< 12--21 ,u.. A spo-
rulációs idő kb. 24 óra. Külső maradéktest nem keletkezik az oocysták-
ban, azonban néhány fčnytörő szemcse rendszeresen előfordul. A bél-
cső hátulsó szakaszaiban telepednek meg az endogen alakok a nyálka-
hártyában. Erősen pathogen faj, már gyenge fertőzöttség is elhullásra
vezető bélcoccidiosist okozhat, különösen az 5-hetes koron aluli
pulykában. Az előző fajtól morfológiai alapon nem különböztethető
meg biztosan.

Amerikából leírt faj. Magyarországon ez ideig még nem találták, azonban fel-
tehető, hogy egyes súlyos veszteséggel járó eoecidiosis-járványokban szerepe volt

[adenoeides MOORE 8: BROWN]

A házityúkban előforduló Eimeria-fajok*

1 (2) Az oocysták kerekdedek. Atmérőjük 11-19><10-17 tt. A világos
burkon mikropyle nem látható. A sporulálódás szobahőmérsékleten
30-48 órát igényel, amelynek során külső maradéktest nem kelet-
kezik (109. ábra). Az endogen alakok főleg a vékonybél elülső szakában
találhatók, és az oocysták a fertőzés utáni 5. napon jelennek meg az

* Valamennyi háziállat-coeeidium közül a házityúkban megtelepedő Einıeria-fajoknak
van a legnagyobb gazdasági jelentőségük. A csirkék nagyiizemi tenyésztése és az ezzel kap-
csolatos zsúfolt elhelyezés hozza magával azt, hogy a fiatal csirkék fokozottabb fertőzésnek
vannak kitéve, úgyhogy a kellő óvintézkedések elmulasztása az állomány 'ill-90%,-os elpusz-
tulásához vezethet. A esirkék vakbél-coccidiosisănak klinikai tünetei és a kórbonetani elválto-
zások olyannyira jellemzők, hogy a betegség korai felismerése különösebb nehézséget nem okoz.
A beteg állatok étvágytalanok, gubbasztva álldogálnak árnyékos helyeken és ürülékükben
csakhamar véresíkok jelennek meg. Súlyos fertőzöttség esetén az állatokból híg véres bélsár,
esetenként tiszta vér ürül, amiért is ezt a betegséget vörös hasmenésnek nevezik. Boneolással
a vakbelek feltünő elváltozása állapítható meg. A vékonybél-coeeidiosisidősebb (néhány hetes)
állatokat támad meg. Tünetei étvágytalanság és véres hasmenés, ez utóbbi azonban sohasem
jár olyan erős bélvérzéssel, mint vakbél-coeeirliosis esetén. A legtöbb Eimería-fajjal történt
aránylag erős fertőzés után a esirkékben egész életükre kilıató fajlagos immunitás keletkezik.
A betegség elleni védekezés során elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy fertőződés csak
-sporulálódott oocystáknak a szájon át történő felvétele útján következhet be. Ezért a leg-
nagyobb gondot az oocysták megsemmisítésére kell fordítani. Ez pedig közönséges fertőtlenítő-
szerekkel nem érhető el, hanem csak naponkénti alapos takarítással, a legelőteriiletek felszán-
tásával stb. A coeeidiosis elleni védekezésben a eoceidiostat.ikus sulphonamid-vegyületek
világszerte széles köríi alkalmazást nyernek. Ezek egyrészt a már kitört járványok megféke-
zésére alkalmasak, másrészt - csökkentett adagban - a gyógyszer nyújtotta védelem alatt
a esirkékbeıı későbbi erős fertőzések ellen is biztos védettség fejlődik ki. Ila a sıılphonamid-
kezelést a járvány kitörésekor elég korán kezdjük, az álloınány legnagyobb része kevés vesz-
teséggel átesik a coecidiosison, és irıımunissá válik.

A házityúkból kimutatott mintegy ll F.`inıerıÍa~-faj közül hazánkban 6 faj előfordulását
állapították meg.
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2 (1)
8 (6)
4 (5)

E. (4)

õ(8

 ı-IQ

ürülékben. Nem pathogen faj; különösebb betegséget még akkor sem
okoz a csirkéknek, ha igen nagy számban telepszik meg az emésztő-
csatornában.

Kozmopolita faj. Hazánkban a esirkékben közönséges

mitís TYZZER

Az oocysták elliptikusak vagy oválisak.

Az oocysták kerekded elliptikusak.

A színtelen oocysták mérete 19-24-><15_19 ;.ı.. Mikropyle nincs.
A sporulációs idő 48 óra (110. ábra). A vékonybélben az endogen
fejlődés a nyálkahártyában felületes, ennek megfelelően még súlyos
fertőzés esetén is alig találhatók kórbonctaní elváltozások.

Kozmopolita faj; csiı-kékben Magyarországon gyakori

praecox JOHNSON

A színtelen oocysták mérete 17-22><13-17,u. A burkon kifejezett
mikropyle nem látható, azonban az oocysták egyik végén olykor a
burok alig feltünő módon elkeskenyedik. A sporulációs idő valamennyi,
a tyúkban élő Eímeria-faj közül a legrövidebb, mindössze 20-22 óra
(111. ábra). A vékonybél közepe táján telepedik meg a nyálkahártyá-
ban. Az oocysták ürülése a fertőzés után a 4. napon indul meg. Felüle-
tes fejlődésének megfelelően csupán az epithelréteg pusztul el a
vékonybélben kisebb gócokban, s ezek a boncolás alkalmával mint
szürkésfehér pontok könnyen észrevehetők. Kórokozó tulajdonsága
még igen erős fertőzés esetén sincs. Az immunitás nem kifejezett.

Kozmopolita faj, Magyarországon közönséges

acervulína TYZZER

Az oocysták ovãlisak.
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108. ábra. .Eimeria Iyruri CALL!-VALERIO oocystája (Eredeti).-~ 109. ábra. Eimeria mitis
TYZZER oocystája (REICHENOW nyomán). -- 110. ábra. Eimería praecox JoıErNsoN oocystája
(Eredeti), _ 111. ábra. Eímeria acervu-lina TYZZER oocystãja (Eredeti). - 112. ábra. Eímeria

51.

maxi-ma TYZZER Oocystája (Eredeti)
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8 (T)
9 (10)

10 (9)

Az ooeysták nagyobbik átmérője 26 ,u-nál hosszabb. Méreteik: 21,5-»
42,5 X 16,5-29,8 11.. A burok vastag, esetleg kissé érdes felületű,
sárgásbarna árnyalatú. Az oocysta elülső végén jól látható a mikro-
pyle, amit legtöbbször a burok sekély megvastagodása vesz körül.
A sporulációs idő 4-8 óra (112. ábra). A vékonybél egész hosszában
megtelepedhet, előszeretettel azonban annak középső szakaszában.
Az oocysták ürülése a fertőzés után a 6. napon indul meg. Boneolással
a nyálkahártyán sokszor súlyos hurutos elváltozásokkal kapcsolatban
található, olykor nem kiterjedt vérzések is előfordulnak. Megtelepedése
valószínűleg nem közömbös a esirkék egészségére.

Mindenütl. a világon előfordul esirkčben; Magyarországon is gyakori

maxima TYZZER

Az ooeyslák nagyobbik átmérője 26 ,u-nál kisebb.

Az oocysták mérete 19-26><16-22 pe. A burok sima, rajta mikro-
pyle nem látható. A sporulálódás szobahőmérsékleten 48 óra alatt
befejeződik. Külső maradéktest nem keletkezik, gyakori a poláris
test 'az oocystákban. A sporocysták 11 X7 11. méretűek, rövid oválisak
(113. ábra). Az oocystákból kiszabaduló sporozoiták a vakbelek hám-
sejtjeibe hatolnak, s ott az első schizogoniás folyamatot indítják meg.
Az I. rendű sehizontákból kirajzó merozoiták újabb hámsejtekben
telepednek meg a vakbelekben. A belőlük fejlődő 11. rendű schizonták
tetemes nagyságot (40-50 fr.) érnek el, és az epithelsejttel együtt
sulfepithelialis helyeződésbe kerülnek. Az ivartalan szaporodási folya-
matok többször is ismétlődhetnek. A boncolás alkalmával tapasztal-
ható elváltozások igen feltűnőek. Heveny esetekben a vakbél fala
vérömléses-gyulladásos, füregét a kilépett vér pattanásig kitölti.
A klinikai tünetek is jellegzetesek; gubbasztás, étvágytalanság, véres
hasmenés és végül hígan. folyó véres bélsár ürítése teszik biztossá a
kórismét. A betegség egyszeri kiállãsa után egész életre szóló immuni-
tás fejlődik a esirkékben. Főleg fiatal állatok között járványszerű
megbetegedéseket okoz;'a esirkék már 5-7-napos korukban el is
hullhatnak. A betegség tünetei a leghevesebbek a betegség után az
5. napon, amely időben tömegesen rajzanak ki a II. rendű schizonták-
ból a merozoiták. Az egész endogen fejlődés legrövidebb ideje 7 nap,

A vakbél-eocciıliosisvalamennyi baromfitenyésztő államban ismeretes, sok
kárt okozó betegség. Magyarországon minden tenyészetben előfordul

tenella RAILLIET & LUGET

Az oocysták valamivel kisebbek, mint az E. tenella ooeystái. Méretük
13--22><11--18 ,u-. Az oocysták az E. tenella ooeystáitól csupán az
endogen fejlődésmenetben és abban különböznek, hogy az egyik fajjal
eszközölt fertőzéssel nem lehet immunitást kelteni a másik faj meg-
telepedése ellen, míg ugyanazon fajra vonatkozóan az immunitás
mindig kifejezett. A súlyos vérömléses elváltozások nem a vakbélben,
hanem a vékonybélben találhatók. Az érintett esirkék gyakran elhulla-
nak. A vékonybél-eoccidiosis főleg a már nem egészen fiatal csirkék
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között fordul elő árványszerűen,de sohasem oly heves, mint a vakbél-
eoeeidiosis, hanem inkább elnyújtottg az elhullások sem robbanás-
szerűen jelentkeznek, hanem hetekig folytatódnak.

Főleg Amerikában, de valószínűleg a esirketenyésztő államokban az egész
világon előforduló faj. Jârványos vakbél-coeeidiosís kapcsán hazánkban is ismételten
előfordult

neeatrix JOIINSON

.A nagy fakopáesban előforduló Eimeria-faj

_- - A csaknem kerek oocysták átmérője 20-22 y. A burok sárgás, sima
felületű, rajta mikropyle nem látható. A sporulálódás során külső
maradéktest nem keletkezik (114. ábra).

A nagy fakopáesban(Dendrocopus major pinetorum) az egész világon elterjedt
faj. lliagyarországon is előfordul (= Yakísevi YAKIMOFF & CoUssEFF)

nonbrumpti LEVINE

A seregélyben előforduló Eimeria-faj

- -- Az oocysták szélesen tojás alakúak, méretük 19-30>< 17-26 ,u-.
A burok síma és vékony.

A seregély (Sturnus vulgaris vulgaris) élősködõje. Az egész világon előfordul,
hazánkban is találták

Balozeti YAKIMOFF & C«oUssEFF

A császármadárban előforduló Eimería-faj

-- - Az ovális oocysták mérete 27-33><14--17 1.1. A burkon a mikro-
pyle néha látható. A sporulálódás után kis külső maradéktest látható
az oocystákban.

A császármadár (Tetmstes bonasia) kozmopolita élősködöje. Magyarországon
is ismeretes

angusta ALLEN

"'\

e .ı  M733: ...____,,/

113 114 115 116

113. ábra. Eimeria tenella RAILLIET & LUCET ooeystája (Eredeti). -- 114. ábra. Eimeria
nonbrumpti LEVINE oocystája (LEVINE nyomán). -- 115. ábra. Eimeria .Raillíeti GALLI-
VALEmo oocysııãja (RAY és DAS GUPTA nyomán). - 116. ábra. Eímeria Gmbbení Rtfnovsnr

ooeystája (RUDOVSKY nyomán)

5*
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A törékenygyíkban előforduló Eimeria-faj*
igi. A csaknem szabályosan kerek oocysták mérete 13--16><12--15 ,u.

A burok sima, rajta a mikropyle csak a meglehetősen hosszú ideig
(14-22 napig) tartó sporulálódás után válik jól láthatóvá. A kerek
sporonta átmérője 10 gr. A sporulálódás után keletkező körte alakú
és egyik végükön Stieda-testtel rendelkező sporocysták hosszmérete
7,5 ,u (115. ábra).

A törékenygyíkban (xlnguis fragilis) egész Európában, és így Magyarországon
is előforduló faj

Raillieti GALLI-VALERIO

A siklóban előforduló Eimeria-faj

A hengeres, sima felületű oocysták mérete 36X18 gr. A sporocysták
mérete 14-16><6-8 ya. Külső maradéktest a sporulálódás befejezté-
vel az oocystában található. `

Indiában a siklóból (Natrix piscaıor) kimutatott faj; az oocystáihoz minden
tekintetben hasonló képleteketalllagyarországon élő siklóban is találtak (=== eylindrica
RAT & Das GUPTA)

Gupti BATHIA

A rnocsáriteknősben előforduló Eimeria-faj
- - Az oocysták mérete 20-22 X 16-17 ,u. Alakjuk ovoid vagy kerekded.

A sporulálódás befejeztével nagy külső maradéktest marad vissza.
A mocsáriteknős (Em-ys orbicularís) belében a világ több pontján előforduló

élősködő. Magyarországon kimutatták
Delagei REICHENOW

A foltos szalamandrában előforduló Eimeria-faj
mi Az oocysták hurka 1 ,u vastag, rajta a 1-1,5 ,u széles mikropylet

nem mindig lehet biztosan felismerni. A burok zöldes színű. Az oocysta
mérete 10-11X9-10 rr. A sporulálódás 3--4 nap alatt befejeződik.
A sporocysták mérete 5-ÕX4 p. (116. ábra). Az endogen fejlődésre
jellemző, hogy a fejlődési alakok a bél epithelsejtjeinek magvaiban
telepednek meg. A faj kifejezetten kórokozó.

A foltos szalanıandrában (Sulamandra salamandra) és más szalamandrafaj ok-
ban szerte a világon előforduló faj. Magyarországról is ismeretes

Gı-olıbeni RUDovsKv

A tarajos gőtében előforduló Eimería-fajok

1 (2) Az oocysták kerekdedek. Burkuk sima, átmérőjük 22--38 ,LL (átlag-
ban 35 n). A sporulálódás után nagy, egészen 25 ,u átmérőjű, szemcsés

* A hiíllőkből és kétéltüekből leírt Eímeria-fajok nem minden esetben látszanak valóban
gazdaspecifikus élősködőknek. Az oocysták hêlyegei alapján néhány fajról megállapítást
nyert, hogy hazánkban is előfordul.



I. sronozoa 11. - sróaás VÉGLENYEK 11. 6 69

külső maradéktest mellett,4 orsó alakú, 12-15XÕ--7 jt méretű
sporocysta keletkezik (117. ábra).

A tarajos gőtében (Triturus eristatus) és valószínűleg más gőtefajokban is
Európában több helyütt kimutatott faj. Magyarországon sem ritka

sphaeriea LEVINE & BECKER

2 (1) Az oocysták megnyúltak.

3 Az oocysták oválisak, méretük 22--33 X 18-25 gr (átlagban 26 X 21 ,u).
A burok sima, vékony, 0,6 ,u, vastag. A sporulálódás után nagy külső
maradéktest keletkezik. A sporocysták orsó alakúak, méretük 12-
15X6--7 ja. A maradéktest átmérője 17 jt is lehet (118. ábra).

Egész Eurőpábaıı, és ígyhazánkban is a tarajos gőtében élőskiidik

tertia LAVIER

4 (3) Az oocysták hengeres ellipszis alakúak. Méretük 38-41X22 24 ,u
A burok sima. Meglehetősen nagy (11 12 u átmérőjű), majdnem
teljesen kerek külső maradéktest keletkezik az oocystában a sporulá-
lódás után. A megnyúlt orsó alakú sporocysták mérete 18-22X
7-3 jt (119. ábra).

A tarajos gőtében kozmopolita faj. Hazánkban is előfordul

propría DOFLEIN

Békákban előforduló Eimería-faj ok

1 (4) Az oocysták aprók, kerekek.

2 (3) Az élősködők békalárvák bélcsatornájában a hárnsejtekben teleped-
nek meg. Az endogen fejlődés sajátságos jellegzetessége, hogy a
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117. ábra. Eimeria sphaerica LEVINE & BECKER ooeystája (LEvI1\'E és BECKER nyomán). -
118. ábra. Eímeria tertia LAVIER ooeystája (LAVIER nyomán). _ 119. ábra. Eimeria propria
DOFLEIN oocystája (DOFLEIN nyomán). - 120. ábra. Eimreria neglecta NÖLLER széteső

ooeystái (NÖLLER nyomán)

fi ._ .gá  
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sporogonia a gazdasejten belül befejeződik. A vékony burkú kerek
oocysták átmérője 9-10 ıu. A sporogonia végén maradéktest nem
keletkezik az oocystákban. A sporocysták méretei 7><3-4 [1 (120.
ábra).

A keeskebéka (Rarıa esculenta) és a gyepi béka (Bana ıemporaria) lárváiban
messze elterjedt faj. Magyarországról is ismeretes

neglecta NÖLLER

3 (2) A kifejlett békák belében. élősködik. Az oocysták átmérője 12 ja.
A sporocysták zömökek, átmérőjük 4 ju. Külső maradéktest nem
keletkezik a sporulálódás után (121. ábra).

A levelibéka (Hyla arborea) belében Magyarországon is előfordul

Belawiııi YAKIHOFF

4 (1) Az oocysták oválisak, könnyen behorpadnak. A

5 (6) Az aránylag rövid oocysták hosszmérete 18-22 re. A sporulálódás
után külső maradéktest keletkezik. A sporocysták mérete 10><7 jt
(122. ábra).

Békák (Rfma-fajok) belében közönséges člöskiidő. Hazánkban sem ritka

ranae DOBELL

6 (5) Az oocysták 20--22 >< 12-15 ,u méretűek. A sporocysták körte alakúak
vagy ovoidok. Külső maradéktest nem keletkezik az oocystákban.
Az endogen fejlődési alakok a bél epithelsejtjeinek magjaiban talál-
hatók (123. ábra).

Rama-fajokban világszerte előfordul. .lšlagıfyarországon is ismeretes (='-= Caryo-
phagus ranarıım LABBÉ)

ranarum LABBÉ

A pontyban előforduló Eimeria-fajok*

1 A coccidiumok megtelepedésének megfelelően a bélben góeok jelent-
keznek..Az oocysták kerekded képletek, átmérőjiik 18-21 ja. A macre-
gameták 13-15 ,u, átmérőjűek, a sporocysták átmérője 15 y, (124.
ábra). A bélben a teljes endogen fejlődés, beleértve a sporogoniás
folyamatokat is, subepithelialis. Főleg a közép- és végbélben egészen
félborsó nagyságú sziirkésfehér, éles határú góeok keletkeznek. Ezeket
a góeokat a megnyitatlan bélen is jól lehet látni. Az oocysták való-

* Halakból mintegy 40 Eimeria-fajt írtak le. Erős fertőzés esetén a halak megbeteged-
ııek, leromlanak, sőt el is hullhatnak. Az a körülmény, hogy halgazdasăgokban az enteritis
coceidiosa főleg fiatal, egynyaı-as pontyok között jelentkezik, arra enged következtetni, hogy
az idősebb állatok -- valószínüleg a betegség enyhébb-súlyosabb kiállăsa után - az erősebb
fertözésekkel szemben is immllnisakká váltak. A halak coeeidiumainak faj lagosságára vonat-
kozóan még nem történtek kísérletek. Sok, morfológiailag egyező fajt írtak le különféle hal-
fajokból, ezeknek az önálló voltát azonban még meg kell erősíteni.
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2(1

színűleg a felemelkedett hám ellökődése után jutnak ki a bélből.
A betegség halgazdaságokban ritka. A beteg halak elgyengülnek,
lesoványodnak, szemük mélyen iilővé válik. A betegség a halakat
más fertőzések iránt fogékonnyá teszi. Már 4-«-5-hetes állatok is
megbetegedhetnek.

A tőpontyban (Cyprínus carpio) halgazdaságokban szerte a világon ismeretes.
Magyarországoıı is előfordul

subepithelialis MOROFF 8: FIEBIGER

A kõrbonetani elváltozások diffúz enteritis alakjában jelentkeznek.
A kerek oocysták 14 ,u, a sporocysták 8><5 ,u- nagyságúak. A schizo-
gonia és a sporogonia a bél epithelsejtjeiben és a közvetlen az epithel-
réteg alatt levő szövetekben található. Az élősködők nagyobb bél-
területeket támadnak meg, különösen nagy számban fordulnak elő
a sporogoniás folyamatok alatt. Halgazdaságokban rendszerint az
egész fiatal állomány fertőzött ezekkel a coccidiumokkal, ha nem is
egyforma mértékben. A lesoványodott halakból enyhe nyomással
sárgás folyadék préselhető ki, ami jellegzetes erre a betegségre. Az
élősködő támadási helyén véralvadékból, szöveti nedvből és sejttörme-
lékből néha a bél lumenét is kitöltő „sárga test” keletkezik. A betegség
elleni küzdelem igen nehéz, mivel egyelőre nincsenek olyan anyagok,
amelyekkel a halastavak talaján nagy számban előforduló oocystákat
elpusztíthatnánk.

A pontyban gyakran előforduló faj. Magyarországoıı is ismeretes (valószínűleg
== carpelli LÉGI-In & STANKovıTeıı)

eyprini PLEHN

Különféle halakhan más Eimeria-fajokat is kimutattak. Ezeknek egy
része Magyarországról is ismeretes, sőt a többinek a kimutatása előbb-utóbb
.szintén várható.

Eimeria albıu-ni STANKOVITCII. Az oocysták átmérője 19-21 p.. A piros-
szemii kele (Seardiníus erythrophthalmus) belében élősködik.

Eimeria eotti GAUTHIER. Az oocysták átmérője 10-11 tt. A botos
k I Iölönte (Cottus gobio) bélhamjaban élősködik.

Eimeria eylindrospora STANKOVITCH. Az oocysták átmérője 10--11 ju..
A szélhajtó kiisz (Alburnus alburnus) belének élősködője.

_ `.'.”..ı> -- `\\"._ _ . 1 ' -
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121. ábra. Eimeria Belawini YAKIMOFF Ooeystája (YAKIMOFF nyomán). -- 122. ábra. Eime-
Iria. ra-Ime DOBELL ooeyslája (l.l0!3F!L!'. Tlyöuıán). _- 123. ábra. l*.`irnerıÍıı ram:-rum LABBE.
oocystája (L.-tBB-É nyünızirı). _ 121-. ábra. Ffčmerıifıi subepithelialis MOROFE' őt FIILBIGER oocystája

(MORJFF és Faıızıeıezıt nyomán)
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Eímeria cyprinorurn STANKOVITCH. Az oocysták átmérője 12-13 ju.
A márna (Barbus barbus) és a fürge eselle (Phoxinus phoxinus) ivadékainak
belében élősködik.

Eímeria Metschnikovi LAVERAN. Az oocysta átmérője 20-25 ju. A fenék-
járó küllő (Gobio gobío) májában, lépében, veséjében és belében élősködik.

Eímeria minuta DOFLEIN. Az oocysták átmérője 9-10 ja. A eompó
(Tinca tinca) lépében, májában és veséjében élősködik.

Eímeria pereae REICHENOW. A sporocysták átmérője 80 tt. A sügér
(Perca fluvíatilís) gyomrában élősködik.

Eímeria pigra LÉGER & BORY. Az oocysta méretei 17-19 >< 14 ju. A piros-
szemű kelében (Scardiníus erythrophthalmus) élősködik.

Eímeria Piraudi GAUTHIER. Az oocysták átmérője 11-13 ja. A botos
kölöntében (Cottus gobio) élősködik.

Eímeria Rouxi REICHENOW. Az oocysták átmérője 10 ju. A eompó
(Tinca tinca) középbelében élősködik.

Eímeria Stankovitehi PINTO. Az oocysta átmérője 10 tt. A szélhajtó
küsz (Albumus alburnus) és a pirosszemű kele (Scardinius erythrophthalmus)
élősködője.

Eímeria truttae STANKOVITCH. Az oocysták átmérője 12 ju. A sebes
Pisztráng (Salma fario) vékonybelében élősködik.

Eímeria Wierzejskií HOFER. Az ooeystákátmérője 11-12 ju. A ponty
(Cyprinus carpío) élősködője.

Gerinetelenekben előforduló Eímeria-fajok*

1 (2) Az oocysták kerek képletek, átmérőjiik 18--20 ja. A burok sima.
A sporoeystákban jól látható a belső maradéktest, külső maradéktest
az oocystákban nem keletkezik (125. ábra: A - C). A faj fejlődés-
menetét, amely egyúttal az Eímeria-fajok fejlődéstípusa, SCHAUDINN
tanulmányozta behatóan.

ÉN ÜQ “ŠA barna százlábú (Lithobius forficatus) belében él. Az egész világon és
Magyarországon is megtalálták (= Schubergi WASIELEWSKI)

Schaudinniana PINTO

„Í_Í-it zıgg ,//;ëÉxj;\\ //íjëb
"_ı-,-5-Í' .„., :- -. I I,-./-"Í'ˇ`*? 1-) f '_

`V" . `- °=f ` ,- ˇ Í-

Q-ıjzı-._“ J . /X l

125 126

Õ

125. ábra. A-C: Eímeria Schaudinniana PINTO sporulálódő ooeystája(SC1'lAUDINNnyomán),
- 126. ábra. Eímeria Lacazei MOROFF sproeystája (REICHENOW nyomán)

* Puhatestűekben, ízeltlábúakban és férgekben néhány Eímeria-faj élősködik, közülük
hazánkban egyelőre csupán a barna százlábúban élőskődő 2 Eímeria-fajt ismerjük.
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2 (1) A kerek oocysták átmérője 22-25 ju.. A sporocysták (126. ábra)
burka kétrétegű, a rétegek a sporocysta középső részén meglehetősen
távol állanak egymástól. A sporocysták két vége behajlik, amiáltal
azok félhold alakúvá válnak. Kevés belső maradéktest fordul elő
(néha hiányzik) külső maradéktest nincs.

A barna százlábú kozmopolita élősködője (= Bananella Lacazei LABBÉ)

Lacazei MOROFF

2. nem: Wenyonefla HOARE

Az oocystákban a sporuláció során 4 sporocysta keletkezik. Utóbbiak-
ban a sporozoiták száma 4-4, a spoı-ulálóclás befejeztével ennek megfelelően
a Wenyonella-fajok oocystáiban a 4 sporoeystában összesen 16 sporozoita
keletkezik.

A lVeny0nella nem fajait Magyarországon még nem mutatták ki.

A mókusban előforduló lVen_yonella-faj

- -- Az oocysták kerekek, átmérőjük 14--18 ju, (127. ábra).A körte
alakú sporocysták kihegyesedő végén Stieda-test látható. A sporocys-
ták mérete 10>(8 ju. A merozoiták 3><2 ju nagyságú, komma alakú
képletek, a hegyes végük irányában mozognak. Endogén fejlődése
Eímeria-típusú.

Indiában a mókus (Sciurus sp.?) belében találták

[Hoarei RAY & DAS GUPTA]

A házityúkban előforduló Wenyonella-faj

--~--- Az oocysták oválisak, burkuk 1,3-1,5 ja vastag, pontozott felületű,
a legkülső réteg sokszor összegyűröttnek látszik. A burkon keskeny
mikropyle látható. Ooeystaméretek: 28-33 >< 19-22 ja. A körte alakú
sporocysták 18><8 ju nagyságúak, egyik végükön a Stieda-test jó
megfigyelhető.

Indiában a házityúk emésztőcsatornájában találták; előfordulása Magyar-
országon is várható

[gallinae RAY

,..-_._

e»@
127 128

127. ábra. Wenyonella Hoareí RAY & DAS GUPTA ooeystája (RAY és DAS GUPTA nyomán),
- 128. ábra. Wenyonella Bahlí RAY ooeystája (RAY nyomán)
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A fürjben előforduló Wenj-'onella-faj

=- - A subsphaerikus vagy ovoid oocysták mérete 16_17><14-15 ju.
A burkon a mikropyle nem látszik. A sporulálódás 4--5 nap alatt
befejeződik, eközben sem külső, sem belső maradéktest nem kelet-
kezik az oocystákban. A körte alakú sporocysták ÕX4 ju nagyságúak.
A zömök sporozoiták mérete 2,8 ju (128. ábra).

A fiirjben (Coturnix coturníx) találták Indiában. Előfordulása hazánkban is
Várlıalő

[Bahli R.-tv]

5. alesalád: Barroussiinae

Az oocystákban a sporuláció során keletkező sporocystákban csak 1--1
sporozoita van. A sporocysták száma 4-nél nagyobb. A sporocysták hurka
kétlebenyű, a 2 lebenyt sokszor jól látható hosszanti varrat tartja össze.
Az érett sporoeystákból a sporozoita úgy szabadul ki, hogy a cysta 2 lebenye
a varrat mentén elválik egymástól.

Ízeltlábúak bélélősködői. Magyarországon eddig még nem mutatták ki.

A nemek határozókulcsa

1 (2) A sporocysták burka sima felületű
[1. nem: Barrouxia SCHNEIDER]

2 (1) A sporocysták burkán apró tüskeszerű képletek találhatók
[2. nem: Echinospora LÉGER]

1. nem: Barrouxia SCHNEIDER

Az oocystákban számos, orsó alakú sporocysta keletkezik, azokban 1--1
sporozoita látható.

Magyarországon a következő Jšarrouxia-fajok előfordulása feltételezhető:

1 (2) A kerek oocysták átmérője 34-37 ju.. A bennük keletkező számos
megnyúlt sporocysta mérete 20><10 ju.. A sporocysták burkának két
lebenye óraüvegszerűen illeszkedik egymáshoz (129. ábra).

A víziskorpióból (Napa. Tubra) leírt faj. Kinıııtatása Magyarországon is várható

[ornata SCHNEIDER]

2 (1) Az oocysták csaknem kerekek, méretük 30><26 ju.. Előfordulnak
20 ju-nál kisebb és 40 ju-nál nagyobb átmérőjű oocysták is. A sporu-
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lálódãssal keletkező sporocysták száma is változó; egyes oocystákban
30 sporocysta is előfordulhat. Ezeknek mérete lÕ>< 7 p. A sporozoita
a sporoeystán levő mikropylén át szabadul ki (130. ábra). REYER
szerint a sporozoiták már sexuálísan differeneiálódtak. A fejlődési idő
a környező hómérsékletnek megfelelően megnyúlik vagy megrövidiil.

A barna százlábűban (Liıhobius forficatus) az egész világon elterjedt faj.
Valószínűleg Magyarországon is előfordul

[Sehneideri BÜTSGELI]
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129. ábra. Barrouxía. ornata SGHNEIDER. A és B: oocysta a sporulálódás kezdetén (A) és
késõbbi szakában (B), C-F: sporocysta belőle kiszabaduló sporozoiıával (SCHNEIDER nyomán).
-- 130. ábra. Ban-ouxia Schneidcri Bürscam ooeystăja (Sı:nELLAcK és REIOHENOW nyomán).

-131. ábra. Echinospora Labbei LÉGER sporocystája (REICHENOW nyomán)

2. nem: Echinospora LÉGER

Az oocystákban keletkező sok sporocysta burkán apró, tüskeszerű ki-
emelkedčsek fígyelhetők meg.

-- -- Az oocysták rövid oválisak, burkuk sima felületű. Átmč1°ő'jük.30--
4-0 p. Az oocystákban aránylag kevés (4-8) sporocysta fejlődik,
ezek 1l><9 ,u nagyságűak., rajtuk hosszanti irányban varrat ismer-
hető fel (131. ábra).

A változó százlábúban (Lithobius mutabiZis)találLák. Valószínűleg Magyar-
országon is előfordul [Lahbei LÉGER1
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3. alrend: HAEMOSPORIDIA

A Haemosporidia fejlődésmenete sokban hasonlít az Eímerídea alrend-
ben megismert fejlődési típushoz. Jellegzetes tulajdonsága azonban, hogy az
ide tartozó fajok egyes fejlődési alakjaia gerincesek keringő vérében fordul-
nak elő. A fejlődésben gazdacserc lép fel; a köztigazdák rendszerint vérszívó
ízeltlábúak. A megtermékenyített női gametãból sajátságos, mozgó fejlődési
alakok, az ún. ookineták fejlődnek. A schizogoniás fejlődési folyamatok
a gerinces gazdában a vérerek endothelsejtjeiben, a reticuloendothelialis
sejtekben, a máj parenehymasejtjeiben és a vörös vérsejtekben találhatók.
Az utóbbiakban fejlődnek ki a hím és a női gameták is, azonban a schizogoniás
folyamatok több esetben még akkor is folytatódnak, amikor már a gametogo-
nia is megindult. A vörös vérsejtek az élősködők támadása következtében
elpusztulnak, és az élősködők testében haematinből álló pigment halmozódik
fel. Az egyes fejlődési alakokban a pigment jelenléte vagy hiánya a nemekre
jellemző. Jóllehet a macrogameták és a microgametocyták már a gerincesek
keringő vérében kialakulnak, a megtermékenyítés csak a köztigazdában tör-
ténik meg. A megtermékenyített női egyedből helyváltoztatásra is képes
ookineta keletkezik. Gazdaállataik minden esetben gerincesek.

A családok határozókulcsa

1 (2) A schizogonia a gazdaállat vörös vérsejtjein kívül zajlik le. A vörös
vérsejtekben csak a gametocyták fordulnak elő

1. család: Haemoproteidae

2 (1) A teljes fejlődés, vagy legalábbis annak kezdeti szakasza (a schizo-
gonia) a gazdaállat vörös vérsejtjeiben bonyolódik le

2. család: Plasmodidae

1. család: HAEMOPROTEIDAE
A család tagjaira jellemző, hogy a schizogoniás fejlődési alakok a gazda-

állat vérébeıı nem a vörös vérsejtekben fordulnak elő. Ezekben legfeljebb a
gametocyták telepednek meg.

Terjesztői Simnlíum- és Hippobosca-fajok.

A nemek határozókulcsa

1 (2) A vérben található fejlődési alakok protoplasmájában nem fordul elő
pigrnent [l. nem: Leucocytozoon DANILEWSKY]

2 (1) A vérben található fejlődési alakok protoplasmájában pigment talál-
ható.

3 (4) Madarak és hüllők vérélősködői (== Halteridíum LABBÉ)
2. nem: Haemoproteus KRUSE

4 (3) Emlősállatok élősködői
[3. nem: Hepatocystis LEVADITI & ,SCHOENI
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1. nem: Leueocytozoon DANILEWSKY

Madarak vérélősködői. A vörös vérsejtekben csak az ivaros alakok
találhatók. Protoplasmájukban nincs pigment. A lymphocytákban kerek
fejlődési alakok ülnek, amelyek a gazdasejt magját oldalt eltolják. A keringő
vérben megnyúlt, orsó alakú képletek találhatók. Valószínűleg Vörös vérsejtek-
ben ülnek, amelyek az élősködő alakjának megfelelően deformálódtak, de az
is lehetséges, hogy a gazdasejtek átalakult lymphocytáknak felelnek meg.
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132. ábra. Leucocytozoon Símondi MATHIAS & LÉGER. A: gameta, B: ookineta
(SCHAUDIN nyomán)
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Ezek a megnyúlt, orsó alakú képletek igen jellemzők erre a nemre. Nedvesen
fixált készitményekben a sejthatárok is jól megfigyelhetők, és ilyenkor kitű-
nik, hogy a 2 látható mag 2 különálló egyedet képvisel, amelyek közül az
egyik a gazdasejt, a másik az élősködő.

A Leucmrytozuon.-fajok sokféle vadon élő madár vérében előfordıılhatnak.Magyarorszá-
gon még nem ismeretesek.

_ -- A l1_l8 ,LL átmérőjű, a májban tartózkodó sehizontákon kívül az ún.
megalosehizonták a szív, a lép, a máj és a bél vérereiben fordulnak
elő. Atmérőjük 100 _ı.ı~, sőt nagyobb is lehet. A megaloschizontákból
cytomerák keletkeznek, és azokban igen sok (több mint egymillió)
merozoita. A fiatal gametoeytákat lymphoeytákban, monocytákban,
mclocytákban és erythroblastokban lehet megtalálni. A macro-
gameták 80 (1., a microgametoeyták 15 pqhosszúak, a vérben keringe-
nek (l32. ábra: A). Vérszívás alkalmával a köztigazda (Simulium
venustum) gyomrába kerülnek, és ott történik a megtermékenyítés.
A zygotából mozgékony, megnyúlt ookineta (132. ábra: B) fejlődik.
Ezeknek mérete 33><3-4 ,u. Az oocysták a gyomor külső felületén
ülnek. A vérszívás után a sporozoiták újra gerincesekbe jutnak.
A schizogonia a hajszálerek endotheljében már a vérszívás utáni
5. napon megindul. A vörös vérsejtek pusztulása következtében a
gazdaállat legyengül, sőt esetleg el is hullhat.

Réeefélékben (Anas crecca, A. domestica, _A. plaıyrhyncha, .Mergus scrrator)
a meleg és mérsékelt égövben mindenhol megtalálták. Az élősködőket sokszor más-
más néven írták le. Valószínű, hogy a fent felsorolt gazdaállatokban előforduló
élősködők egyetlen fajhoz tartoznak. A faj Magyarországon eddig még nem került
elő, a szomszédos országokban azonban már megtalálták (= anatis WICIQWAI-`ıE)

[Simondí MATHIS & LÉGER]

További Leucoeytozoon-fajok, amelyeknek kimutatása Magyarországon
is várható:

Leucocytozoon Ziemanni LAVERAN a kuvikban (/lthene noetua),
Leueocytozoon Sakharoffi SAMBON a hollóban (Corous corax),
Leucocytozoon Smithi LAVERAN 8: LUCET a pulykában (ilfeleagris gal-

lopavo),
Leucoeytozoon Andrewsi ATCHLEY a csirkében (Callus domesticus).

2. nem: Haemoproteus KRUSE

Fajai madarakban és számos hüllőfajban előfordulnak. A gazdaállat
keringő vérében csak a gametoeyták találhatók. Ezek a vörös vérsejtekben.
telepednek meg, és plasmájukban pigment halmozódik fel. Az élősködő hosz-
szabb, mint a vörös vérsejtek magva; 2 végével sokszor rálıajlik a magra,
és azt többé-kevésbé oldalt eltolja. A macrogametákban sok tartaléktáp-
anyag halmozódik fel, plasmájuk mélyebben festődik és magvuk kisebb, mint
a microgametocytáké.

Fajai a házi-, főleg azonban a vadon élő madarak vérében igen gyakran megtalálhatók..
Gazdafajlagosságuk még nem tisztázódott. Sok madár- és híillőfajból különböző néven
ismertettek morfológiailag nagyrészt egyező alakokat, amelyek valószínüleg lényegesen keve-
sebb fajhoz tartoznak.
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Madarakban előforduló Haemoproteus-fajok

A fiatal sehizonták a tüdő és más szervek hajszálereinek endothel-
sejtjeiben telepednek meg. Belőlük mintegy 15 egymagvú cytomera
fejlődik. A cytomerákból a mag többszörös osztódása után számos
merozoita keletkezik. Ezek behatolnak erythroeytákba, és a peri-
pheriás vérben találhatók, ahol azután kifejlődnek a gametoeyták.
A megtermékenyítés a köztigazda (Lynehia-fajok és valószínűleg más
vérszívó Ízeltlábúak) .emésztőcsövében következik be. A zygotából
fejlődő ookineták a bél falát átfúrják, és annak külső felületén oocys-
tákká válnak. Az ezekből keletkező sporozoiták a nyálmirigybe
vándorolnak, és vérszívás alkalmával újabb gerinces gazdába jutnak.
A keringő vérben a vörös vérsejtekben a fiatal növekvő alakok mellett
kampószerü hím és női egyedek is találhatók (133. ábra).

Közel 700 különféle madár vérében találták a világ minden táján. Az egyes
gazdáknak megfelelően igen sokszor önálló fajnak tekintették. lllagyarorszăgon - ha
a madarak vérében előforduló Huemoproteus-alakokat egyetlen fajnak tekintjük -
a galambban (Columbo livia.), a tövisszúró gébicsben (Lımius colfıırío collurio), a nagy
őrgébieslıen (Lanius excubizor excubitor), a citromsármányban (Emberiza citrinella
cíırinella), a budapesti állatkert pávadarujában és a nagy fakopánesban (Dcnrlrocopus
maior pin-etorum) találták

columbae KRUSE

Különféle madarakból leírt, azonban kétes önállóságú fajok:

Haemoproteus Danilcwskyi KRUSE a dolmányos varjúból (Corvus
eorníx),

Haemoproteus oryzivorae ANSCHÜTZ az erdei pintyből (Fringilla coe-
lebs coelebs),

I-Iaemoproteus noctuae CELL1 & SAN FELICE a kuvikból (/lthcne noctua
noctua ,)

Haemoproteus lophortyx 0'RoKE a Lophortyx califomica vallicola-ból.

Hüllőkben előforduló Haemoproteus-fajok

-- - Főleg a melegebb égöv alatt fordulnak elő. Az ivaros alakok a vörös-
vérsejtekben ülnek, és a madarakban található fajokhoz hasonlítanak..

Í ı
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133. ábra. Haemoproteus columbae KRUSE microgametocytája (ARAGAO nyomán)
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A fertőzés módja, valamint a köztigazdák ismeretlenek, úgyszintén
fejlődésmcnetük nagy része is.

A világ különböző részén teknősöl-:ből más-más néven leírt élősködők mor-
fológiai hasonlatosságuk alapján egyelőre egyetlen faj keretébe sorolhatók. Kímuta-
tása Magyarországon is várható

[Metschnikovi SIMOND]

Más hiillőfajokból leírt Hacmoproteus-fajok:

Haemoproteus Gonzalezi TURBE különféle gyíkokból,
Haemoproteus Mesnili BOUET kígyókból.

3. nem: Ilepatocystis LEVADITI & SGEOEN

Emlősök Vérélősködői. A vörös vérsejtekben csak az ivaros egyedek
találhatók. A Hepatocystis Kochi LAVERAN különféle majmokban meglehető-
sen gyakori. A máj parenchymájában hatalmas, 1---2, sőt több mm átmérőjű
schizonták (megaloschizonták) találhatók, amelyekben igen nagy számban
fejlődnek a merozoiták. Kiszabadulásuk után a vörös vérsejtekbe kerülnek,
és ott fejlődnek ki az ivaros egyedek (134. ábra).

Majmokon kívül mókusfélékben, egérfélékben, valamint denevérek májãban és egyéb
szerveiben is találták. Magyarországon még nem mutattak ki egyetlen Hepatocystis-fajt sem,
bár denevérekbcn vagy egérfélékben előfordulhatnak.

2. család: PLASMODIDAE

A család tagjainak schizogoniás fejlődése a gazdaállat endothelsejtjei-
ben és a máj parenchymascjtjeiben indul ugyan meg, de a folyamat csak-
hamar a vörös vérsejtekben folytatódik. A gametogoniás alakok mindvégig
a vörös vérsejtekben találhatók.
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134. ábra. Hepoıocystís Kochí LAVERAN. A és B: gyűrű alakok, C és D: növekvő gameták,
E: macroganıeta, F: microgametocyta (REICHENOW nyomán)
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A nemek határozókulcsa

1 (2) Az élősködő testében pigment található
1. nem: Plasmodium MARCHIAFARA & CELLI

2 (1) Az élősködő testében nincsen pigment
[2. nem: Dactylosoma LABBÉ]

1. nem: Plasmodium MARGHIAFARA 8: CELLI

A vörös vérsejtekben megtelepedett alakok plasmájában pigment
(haematin) halmozódik fel. Gazdaállataik emlősök és madarak. A fejlődésük-
ben gazdacsere lép fel; az köztigazdák különböző szıínyogfajok. A köztigazda
testében történik a megtermékenyítés, és a fejlődés sporogoniás szakasza is
ott található. A köztigazdából a vérszívás alkalmával a gazdaállat vérébe
jutott sporozoiták a máj parenehymasejtjeiben (emlős.ök) vagy a reticulo-
endothelialis rendszer sejtjeiben (madarak) alakulnak ki. A belőlük keletkező
merozoiták a vérbe jutnak, és ott a vörös vérsejtekben telepednek meg.
Ezekben részben további schizogoniás folyamatok indulnak meg, részben
pedig a gametogonia veszi kezdetét. Az az idő, ami a vérszívástól a merozoi-
ták kirajzásáig szükséges, valamint a schizogonia időtartama, az egyes Plasma-
dium-fajokra jellemző. A vérszívás után a vörös vérsejtekben megtelepedett
hím és női egyedek a köztigazda (szúnyog) emésztőesövében egyesülnek,
s az ígylétrejövő zygota karcsú, mozgékony ookinetává alakul át.`Az ookineta
átfűrja a szúnyog emésztőcsövét, és annak falában a külső felületen moz-
dulatlan ooeystává alakul..Az oocystákban sok sporozoita keletkezik, amelyek
kirajzásuk után a szűnyog testüregébe és onnan a nyálmirigybe vándorolva
várják az alkalmat, hogy a köztigazda vérszívása alkalmával ismét a főgaz-
(lába kerülhessenek.

A Plasmedium-fajok legnagyobb részének gazdafajlagosságához nem fér kétség.
Az emberben élő fajok súlyos, sokszor végzetes kimenetelű betegséget (malária) okozhatnak.
A betegség alatt a láz szabályos időközönként jelentkezik (váltóláz), és ez a periodicitás az
egyes Plasimorlium-» fajokra jellemző. A néhány óráig tartó lázas állapot a schizogoniás folyama-
tok ismétlődésével, a rnerozoiták kirajzásával kapcsolatos.

08 l_l| 0!Az emberben Plasmodium-fajok

1 (2) Az érett schizonták nagyobbak, mint a vörös vértestek. A meg-
telepedő fiatal egyedek élénk amoeboid mozgással rendelkeznek.
A képződő pigment világosbarna és finoman szemcsés, a fiatal schizo-
goniás alakokban azonban még nincs pigment (135. ábra: C-D).
Az ún. gyűrű alakok (135. ábra: C) átmérője a vörös vértestek átmérő-
jének kb. 1/3-a. A gyűrű alak középső része í`ıres,azaz egy nagy vakuo-
lának felel meg. A keskeny plasma Giemsa-festéssel világoskékre
festődik, s-abban*-a pirosra festődő mag foglal helyet. Az idősebb
alakok mind több helyet foglalnak el a vörös Vértestben, és belőlük
a vakuola előbb-utóbb eltűnik (135. ábra: E), többé már nem gyűrű
alakok, és bennük «mind több pigment halmozódik fel. A sehizonták-
ban több (16) mag látható (135. ábra: F). Az egész vörös vértestet
kitöltík, végül is annál nagyobbakká válnak, és bennük a pignıent
nagyobb rögökbe tömörül. A schizogoniás folyamat 48-óránként

61.6
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ismétlődik, és legtöbbször synchron, azaz a szervezetben adott idő-
pontban egyforma fejlődési stádiumok találhatók. Az általuk elő-
idézett betegségre jellemző, hogy a betegek 1 napig láztalanok, a
következő napon lãzuk 6:--8 óra tartamára felugrik, majd újra láz-
talanná válnak' (tertiana-malária). Ha a vérben nagy számban for-
dulnak elő a Plasmodium-ok, jmegtörténhetik, hogy egy-egy vörös
vértestbe egynél több Plasmodium is kerül. A megtámadott vörös
vértest megnagyobbodík, és felületén intenzíven festett készítmények-
ben finom pontozottság. figyelhető meg. Ez az ún. Schüffner-féle
granuláció a fajra jellemző. Az ivaros alakok (135. ábra: A-B) a vörös-
vértestek legnagyobb részét kitöltik. Abban különböznek a schizo-
goniás alakoktól, hogy többé-kevésbé kerekek, és hogy bennük
vakuolák nincsenek. A vörösvértestek felületén a Schüffner-féle
granuláció itt is jól látható. Az egymagvú gametocyták erősebben
pígmentáltak, mint a schizonták. A microgametoeyták nem nagyob-
bak a gazdasejtnél, plasmájuk világos`festődés1'i, magvuk nagy és
többnyire a plasma közepén helyezkedik el. A maerogameták ezzel
szemben „túlnövik” a vörös vértesteket, plasmájuk sötét festődésű
és magvuk kicsiny, a plasma széle felé. eltolódott. A köztigazdák
Anopheles-fajok. Európában és Amerikában az A. maculipennis faj-
csoport tagjai, Afrikábanaz A.. pharaoensís és A. funestus, Ausztráliá-
ban az A. punctulatus fajcsoport tagjai. A vérszívás időpontjától a
szúnyogban az oocysták kifejlődéséig alig több mint 8 napra van
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135. ábra. Plasmoıliam vivax GRASSI & FELETTI. A és B: ganıeták, C és D: gyűrű alak és
aınoeboid alak, E és F: sehizonták (REICHENOW nyomán), -136. ábra. Ptasmodium vivax.

CRASSI 8: FELETTI. A: mierogameta,_B: ookineta (SCELAUDIN nyomán)
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szükség. A szúnyog gyomrában a mierogametocytákból az ún. ,,exfla-
gellacio” sprán kifejlődő microgafneták_(136. ábra: A) 20 ,u átngérőjű,
kerekded es hosszu, mozggthato' hyalın-fonaalakkalı rendelkezo kep-
letek. A megtermekenyıtes utan keletkezo ookınetak megnyúlt
(13Õ]; áılšra: l3), féregszerűl, pilgnlıkfãírlıtgtitzpitíalmazó, kb. 9 >< 3 jııgrjıéretíi képi
ete . szunyog gyomrana * so e u eten csoportosan iı 0 oocystá

átmérője 40--60 ja, a bennük keletkező sporozoiták hossza 8--15 ,u.
A Föld meleg és mérsékelt klímájú vidékein fordul elő. Hazánkban a maláriát

okozó Pla-smodium-fajok közül a leggyakoribb volt, a betegek véréből az esetek
mintegy 80--90%-ában volt kimutatható. Előfordulási területe a Dunántúl (Zala,
Somogy és Baranya megye déli része), valamint a Tisza felső folyásán Szabolcs,
Szatmár, Bereg és Ugocsa megye egyes járásai

vivax Gnassı & FELETTI

2 1 Az érett schizonták nem nagyobbak, mint a vörös vértestek.

3 4 Az érett schizonták és a vörös vértcstek átmérője kb. egyforma
(137. ábra: A-B). A schizogoniás folyamatok időtartama 72' óra.
Ennek megfelelően a betegek két láztalan nap után válnak ismét lázas-
sá (quartana-malária). A vörös vértcstek felületén a Schüffner-féle
granuláció nem látható. A fiatal schizonták mozgása lassúbb, mint
az előző faj esetében, és végül teljesen mozdulatlanná válnak. Az idő-
sebb élősködőkben felhalmozódó pigment sötét. Az érett schizonták
nagyjából kerek képletek, és majdnem az egész vörös vértestet kitöl-
tik, de sohasem nagyobbak annál. Belőlük átlagban 8 merozoita
keletkezik, ezek a kis maradéktest körül rozetta alakban foglalnak he-
lyet. Az ivaros alakok (137. ábra: C-D) kisebbek, mint a Plasmedium
vivax esetében. A köztigazdában (Anopheles-fajok) a fejlődés 30-35
napig tart. A fejlődés többi részlete és az egyes fejlődési alakok nagy-
jában az előbb leírt fajéval egyezők.

A meleg és a mérsékelt égövi országokban időnként mindenhol előfordul.
Hazánkban ma már nincs. Korábban a maláriás betegségeknek kb. 1%-át okozta
(_= Rodhaizzi BRUMPT)
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Í'-_ ,:`I;:

`-rI ;^`'i N"`

\--~21*-O - *'f.. I 'vıı _“;..

'- O z`-:.- c -`° _ -`.'.-?,_-_.'--._z°: :-

A af elÁ A,Ü^'ız~. ir- .1
4- ııı. ` Jbxı

-D r'ııu. _-* ' .°'-_ I*-;_' -"50 T`

Í I
V7

.4+ .. z»..~'?-`-'f§~*§.:?~.F.rf-fz..--fn.z-`..i'-§ñë;,'zL~:-1.-.~!?';..<Z-Q..~=ff."'_'-1-'-.Š.-"-'-õ-..*""'.:Í'-'iii-='õ.-~.W

ı,ııA;§~`:..:

ıÍ\.:.l

val" Jı^9.-'!='ıf:ı~.ŠÍ.T.ti,'ii*̀"'
Í

«'ll'I. Ő'-*Íi§ı3":` :'Š-'iılll*ŠYEÍÃ-:Ő ..í"'2':ıëı{,fI'lıı
Í'

i-:Š-i`-I?-2'.`.'-:.Iıı:.ııš:..*:ı`|''ı

21_'"li'i

IŐ1

{:"8c:)`.;,'_

-.-2-:_z._

-ı'

dt Í

ÓI

Lei

C D B C D
137 138

137 abra. Plasmodium malariae LAVERAN. A és B: schizogoniás alakok, C és D: gameták
REICIILNOW nyomán). ú 138. ábra. Plasmodium falciparu-m VŠ"]3T.(:II. A: gyűrű alak, B:

sehizonta, C es D: gnnıetak (REICTII-:Now nyoınan)
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4 (3) Az érett schizonták (138. ábra: B) kisebbek a vörös vértesteknél.
A fiatal alakok testében nagy vakuola van; peesétgyűrűhöz hasonlí-
tanak (138. ábra: A), mert plasmájuk keskeny gyűrűvel veszi körül
a kompakt magvat. Gyakran egyetlen vörös vértestben több élősködő
telepedik meg. A vörös vértesteken Sehüffner-féle granuláeió nem
figyelhető meg, ezzel szemben igen gyakran láthatók felkent száraz
készítményekben az ún. Maurer-féle foltok, rendszerint kevés számú,
változó alakú és nagyságú, valamint closztású sötétebb foltocskák
a vörös vértesteken. Az e faj által okozott ún. malária tropicára
jellegzetes, hogy adott időpontban a vérben többféle fejlődési alakot
is lehet találni, mivel a fejlődés üteme nem szigorúan synchron.
Ennek megfelelően a lázas és láztalan állapot változásában sem
figyelhető meg a betegekben olyan szigorú szabályosság, mint az előző
2 faj esetében. A schizogonia mintegy 24-48 óráig tart, egy láztalan
nap után egy lázas következik. A gametocyták kezdetben főleg a
esontvelőben és a lépben fejlődnek, a keringő vérben idősebb schizon-
ták és fiatal ivaros alakok ritkán találhatók. A kifejlett gametoeyták
(138. ábra: C-,D) 9-14- ,u hosszú, megnyúlt képletek, amelyeken egy
darabig a gazdasejt maradványát is lehet látni. A fajra jellegzetes
félhold alakú képletek is gametoeyták. A macrogameták (138. ábra: C)
plasmája Giemsa-festéssel intenzív kékre festődik, kis magvuk közép
helyzetű, és azt pigmentszemcsék veszik körül. A microgametocyták
(138. ábra: D) plasmája világosabb, magvuk nagyobb és világosabb
festődésű, a pigment az élősködő plasmájában elszórva található.

A köztigazda (Anoplıeles-fajok) testében a fejlődés időtartama 20-25 nap.
Hazánkban régebben ez a Plasmodium-faj okozta a maláriás betegségeknek mintegy
17%-át.* A Felső-Tisza vidékén levő endémiás területeken a betegség súlyos formá-
ban fordult elő (= Laverania malariae GRASSI & FELIETTI)

faleiparum WELGH.

Emberszabású majmokban előforduló Plasmodium-fajok**

1 (2) A fejlődési alakok morfológiai tekintetben egyeznek a Plasmodium
vívax megfelelő alakjaival. A schizogonia 48-órás ciklusú.

* A malária a meleg és a mérsékelt égövben a legelterjedtebb és az emberiség számára
legnagyobb fontosságú krónikus lefolyású fertőző betegség. Terjesztésében mint köztigazdák
szúnyogok (An~o_ph-eles-fajok) szerepelnek. A betegség tünetei: visszatérő lázas állapot, avörös-
vértcstek pusztulása következtében vérszegénység és haemoglobinuria, crős`lerom.lás stb.
A lép fájdalmas, megduzzadt. A májban és a lépben az ún. maláriapigment halmozódik fel.
A betegség lezajlása után kifejlődő praemunitio az ugyanazon fajj al történő későbbi fertőzéssel
szemben védj az emberi szervezetet. A Plusmodium.-`-okat az emberi szervezet.ből_ teljesen
kiirtani nehéz feladat. A betegség gyógyítására használt gyógyszerek közül 8 ehinin a legrégibb.
Az újabb jó hatású. antimaláriás gyógyszerek sorából az atebrin (= quinaerin), a plasmoehin,
a paludrin és a darapı-im említhetö meg. Ezeknek hatása részben a gametogoniás alakokra,
részben pedig a sehizon tákra érvényesül, ezért a legjobb hatást a kombinált gyógyszeradagolás
adhat. A védekezés szempontjából a szúnyogok rendszeres irtása elsőrangú fontosságú, de
nehezen megoldható kérdés. A lárvaölő anyagok (Schweinfuı.-ti zöld, DDT) alkalmazása mellett
főleg a vízszabályozásra, a mocsaras területek megszüntetésére kell súlyt helyezni.

"“" Nemcsak az állatkerti majmok esetleges maláriás megbetegedésének szempontjából
fontos a bennük előforduló Plasmodium-fajok ismerete, hanem azért is, mert az emberi malária
közelebbi megismerésének és eredményesebb gyógyításának érdekében folyó kísérletek ,fontos
alanyai. A csaknem valamennyi majomfajban előforduló Plasnıodium-fajok jó része az emberre
nem vihető át, de az emberben élősködő fajok sem telepíthetők meg majınokban.
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Afrikában a esimpánzbôl és a gorillából ismert faj törzseit a világ külö
féle kutatóintézeteiben kísérleti állatokban tenyésztik

[Sehwetzi BRUMPT]

2 (1) A fejlődési alakok a Plasmoclium falcipa-rum megfelelő fejlődési alak-
jaival morfológiailag megegyeznek. i

Kamerunból leirt faj

[Reichenowi SLUITER, SOHWELLENGREBER & IHLE]

A makákóban előforduló Plasmodium-faj

_ -- A vérben található fejlődési alakjai hasonlítanak a Plasmodium
'vivax-éhoz. Sehizogoniás ciklusa 48 óráig tart. Egyes sehizontában
a merozoiták száma nem haladja meg a 16-ot. A megtámadott és
megduzzadt vörös vérsejteken Schüffner-féle granuláció látható. Fej-
lődésében szúnyogok (Anopheles) a köztigazdák.

A jávai makákôbõl (llíaeacus cynomologus) leirtés laboratóriumi körülmények
között alaposan tanulmányozott faj

[eynomolgi MAYER]

Majmokból leírt egyéb Plasmodium-fajok:

Plasnıodium inui HALBERSTÃDTER 81 PROWAZEK makákofajokból,
Plasmodium Kııowlesi SINTON & MULLIGAN makákófajokból,
Plasmoılium Gonderi RODHAIN & BERGHE Cercocebus-, Cercopithecus- és

Papio-fajokból,
 Plasmodium brasilianum GONDER & BERENBERG-GOSSLER Brachyurus-,
Ateles-, Cebus-, Alouatta-, Aotus- és Lentocebus-fajokból.

Egyéb emlősökben előforduló Plasmodium-fajok

1 (2) A megtámadott vörös vérsejt erősen megnagyobbodik, rajta Schiiffner-
féle granulákat azonban nem lehet megfigyelni. A sehjzontãból 6---20
merozoita keletkezik. A gamctocyták 7--8 p. átmérőjűek, tehát a
vörös vérsejteknél nagyobbak. Természetes körülmények között az
Anopheles Durení a köztigazdája, de fejlődése más Anopheles-fajokban
is folytatódik.

A volt Belga-Kongóban találták. Itt különböző patkányfajokban (pl. Them-
nomys surdasıer) fordul elő, azonban könnyen átvihető a laboratóriumi fehér patká-
nyokra és egerekre, valamint az aranyhöresögre is. Hazánkban egyes parazitolôgiai
kutatócsopoı-tok is ilyen törzsekkel dolgoznak

erghei VINCKE & LIPS

2 (1) Morfológiai szempontból hasonló, de nem azonos az előző fajjal.
A kettő között fennálló fontos biológiai különbség az, hogy ez a faj
a 'fehér patkányra és az aranyhörcsögre nem vihető át, egerekre
azonban igen. Köztigazdája az Anopheles Dureni.

Thumnomys-fajokban találták. Laboratóriumi körülmények között a világon
több tudományos intézetben fenntartott faj

[Vinckei RODHAIN
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Mada

1 (2)

2 (1)
8 (4)

139.
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rakban előforduló Plasmodíum-fajok*

A vörös vérsejtekben található gametocyták kerekek. Úgy, mint a
kifejlett schizonták, a gazdasejt magvát oldalra eltolják. A schizo-
gonia 28--32-órás ciklusú. A sehizontákból 14--20 merozoita fejlő-
dik. Köztigazdái szúnyogok (Culex-fajok). A vérszívás útján a madár
szervezetébe jutott sporozoiták a reticuloendothelialis sejtekbe és
szabad phagoeytákba behatolnak. Belőlük nagy, pigment nélküli
schizonták fejlődnek. 40-60 magvuk van, és ezeknek megfelelő
számú plasmadús macromerozoitãk fejlődnek a schizontákból. A schi-
zogoniás fejlődési ciklus eme szakaszának néhányszori ismétlődése
után pigmentet tartalmazó microschizonták (139. ábra: A) is kelet-
keznek, és azokból 100-nál több micromerozoita fejlődik. A micro-
merozoiták újabb vörös vérsejtekbe hatolnak, és azokban vagy
megismétlődik a schizogonia, vagy pedig ivaros alakok fejlődnek
(139. ábra: B-C).

Kozmopolita clterjedtsêgíí faj a veréhben, a kanáriban és több más énekes-
nıadáı-ban. Egy alkalommal állatkerti pingvin vérében is rnegfigyelték, ahol súlyos
betegséget okozott. Magyarországon a kanári véréből ismételten kimııtatták
(--= relíczum Gnassr 8: FELETT1)

praeeox GRASSI & FELETTI.

A vörös vérsejtekben található gametocyták nem kerek képletek.

A vörös Vérsejtekben található megnyúlt gametocyták (14-0. ábra:
B-C), illetőleg schizonták a gazdasejt magvát teljesen körülveszik.
A schizogonia 48-órás ciklusú. Az érett schizontãkban (14-0. ábra: A)
16-24 merozoita keletkezik. Köztigazdái szúnyogok (The0baldía-
fajok). Az oocystákban ezerszám keletkeznek a sporozoiták, és azok
a szúnyogok testüregébe kerülnek. A sporozoiták karesúak, kb. 14 p
hosszúak és 1 ,LL szélesek, mindkét végük elkeskenyedik. Az elülső
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ábra. Plasmodium praecox Gımssı & FELETTI. A: schizonta, B és C: gameták
(REICIIENOW nyomán)

* Az emberi malária és a madár-malária rokonsága alkalmassá tette az utóbbit előidéző
Plasmodium-fajokat arra, hogy a malária tanulmányozására fontos kísérleti objektumokká
váljanak. Leggyakrabban az énekesmadarak vérében fordulnak elő Plasmodium-fajok.
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wjégük hegyes, a hátulsó tompa. A mag közép helyzetű, megnyúlt.
Elénken mozogva a nyálmirigybe jutnak.

Rigóban, kanáriban, Alauda- és Fringílla-fajokban„ továbbá tyúk- és kacsa-
félékbcn., valamint daruban is találták Amerikában és Európában. .llagyarországon
kimutatása várható

[circumflexum KIKUTH]

A vörös vérsejtekben található fejlődési alakok nem veszik teljesen
körül a gazdasejt rnagvát.

A kifejlett schizonták a vörös vérsejtek magvát nem tolják oldalra.
A schizogonia 24-órás ciklusú. A schizontákban csak 4-4 merozoita
keletkezik. A merozoiták mellett kis központi pigmentált maradék-
test is megfigyelhető. A gametocyták (141. ábra) a vörös vérsejt
magvánál hosszabbak, karcsúak. Köztigazdái Culex-fajok.

A kanáriban és más énckesınadarakban Alvériában és Marokkóban találták_ D 9
de a világ több pontján is megfígyelték. Előfordulása a vcrébben Magyarországon
iS feltételezhető

[Rouxi SERGENT 8: CATANE1]

A kifejlett schizonták a vörös vérsejtek magvát oldalra tolják. A schi-
zogoniás fejlődési alakok (142. ábra) nemcsak a vörös vérsejtekben,
hanem más vérsejtekben is előclordulhatnak. Lcgkönnyebben a csont-
Velőbcn, a májban és a lépbcn találhatók. Pigrnentképződés csak
a vörös vérscj tekben mcgtelepedett fejlődési alakokban figyelhető meg.
A schizogoniának 24-órás ciklusai Vannak. A megnyúlt gametocyták
kizárólagosan a vörös vérscj tekben fejlődnek. Köztigazdái Culex-fajok.

Az énckesmadarak elterjedt vérélősködője. Észak-Amerikában, Olasz-
országban és Marokkóban jelezték előfordulását. Esetleg Magyarországon is kimutat-
ható

[elongatum HUFF]
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2. nem: Dactylosoma LABBÉ
A Plasmodium-fajokkal ellentétben a Dactylosoma-fajok testében pig-

ment nem keletkezik. Gazdái kétéltűek.
- - A hólyagszcrű magban nucleolus látható. A schizonták (143. ábra:

B-.D) átmérője 4--9 lt.. Bennük 4--16 mag van, és ezeknek meg-
felelően ugyanannyi 2--3 ><~1 ıu, méretű merozoita (143. ábra: A)
keletkezik. Ezek rozetta alakban ülnek (1/L3. ábra: E--F) a schizon-
tákban. A gametocyták (143. ábra: G--L) rnegnyúltak, a vörös
vérsejtekben találhatók, egyik végük sokszor visszahajlik. Méretük
5-8><1-3 p.

Köztigazdáját és fejlődésének részleteit még nem ismerjük. Békák (Rena-
fajok) vérében Európában, .Ázsiában ésAmeı-ikában gyakori. Előfordulása hazánk-
ban is lehetséges e

[ranarum KRUSE1
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141. ábra. Plasmodium Rouxi SEEGENT & CATANEI gametái (KUDO nyomán). - 142. abra.
Plasmodium elongatum HUFF gametocytái (REICHENOW nyomán)
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BIZONYTALAN RENDSZERTANI HELYZETŰ CSOPORTOK-
PIBOPLASMIDA

A csoportot a legtöbb szerző rendnek tekinti, és a Haemosporidium-okkal
közelirokonságba helyezi, sőt sokszor azok közé is sorozza, éspedig azért,
mert fajai szintén vérélősködők. Régi nevükön általában Piroplasma-knak
nevezik, az általuk okozott betegséget pedig piroplasmosisnak. Az ide tartozó
fajok testében pigment nem képződik. Fejlődésükben köztigazda mindig
szerepel. A köztigazdák az Ixodidae családhoz tartozó kullancsok. Az újabb
vizsgálatok alapján már több fajról tudjuk, hogy a köztigazdában az ivaros
szaporodãsi folyamatok találhatók, és hogy ezért a gazdaállatok vérsejtjei-
ben feltűnő képletek a schizogoniás fejlődési alakoknak tekintcndők.

A Piroplasma-k további rendszertani felosztása is vitás. A következőkben C. C. CER-
NALILNU: Piroplasme si Piroplasmoze c. monográfiájának (Bukarest, 1958) megfelelően soroljuk
fel azokat a fajokat, amelyeket Magyarországon eddig kimutattak, illetőleg azokat, amelyek-
nek előfordulása lehetségesnek látszik.

A nemek határozókulcsa

1 (6) Jellcgzetesek a vörös vérsejtekbcn párosával ülő körte alakok.

2 (3) Az élősködők a vörös vérsejtek fél átmérőjénél nagyobbak
1. nem: Piroplasma PATTON

3 (2) Az élősködők kisebbek, mint a vörös vérsejtek fél átmérője.

4 (5) A vörös vérsejtek szélén helyezkednek el
2. nem: Babesiella MESNIL

5 (4) Az élősködők a vörös vérsejtekben középen helyezkednek el
3. nem: Francaiella YAKIMOFF

6 (1) Jellegzetes tulajdonságuk, hogy a vörösvérsejtekben négyesével
kereszt alakban helyezkednek el [4~. nem: Nuttallia FRANCA]

1. nem: Piroplasma PATTON

Vérélősködők. A vörös vérsejtekben élő fejlődési alakok a vörös vér-
sejthez képest aránylag nagyok, rendszerint kettős körte alakban láthatók.
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(REICHENOW nyomán)
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Szaporodásuk biner osztõdás útján történik. A körte alakon kívül ismerünk
a vérsejtekben ovális, illetve gyűrű alakokat is. A körte alakok hosszmérete
általában a 3 ,u-t meghaladja; ez az oka annak, hogy a páros alakok a vörös-
Včrsejtekben többé-kevésbé hegyesszögben találkoznak. Testükben két erőseb-
ben festődő. szemcse figyelhető meg.

Ilázi és vadon élõ gerincesekben a vörös vérsejtek tömeges pusztulását okozzák, 8 ennek
megfelelõen sárgaság, vérfogyottság, vérfestékvizelês, nagyfokú leromlás vagy éppen ellıullás
tapasztalható a fertözés nyomán.

A szarvasmarháhan előforduló Píroplasma-faj

-- -- A Vörös vérsejtekben élô' alakok hosszmérete a vörös vérsej tek sugará-
nãl nagyobb, olykor csaknem az ãtmérőnek felel meg. A jellegzetes
körte alakok mellett amoeboid alakok is elóforclulnak. Rendszerint
párosával élnek a vörös včrsejtekben úgy, hogy a hegyesebb Végíik
lıegyesszögben hajlik össze. Gyakran láthatók azonban egyes alakok

k is (144. ábra: A-D). Köztígazdái a Boophílus, Rhipicephalus és
Haemaphysalís nembe tartozó kullanesfajok. Magyarországon a
Haemaphysalis punctata a köztigazdája.

A szarvasmarhában és a szarvasban a közönséges szarvasmarha-piroplasmosis-
hoz hasonló betegség. az ún. texasi-láz okozója. Az egész világon a köztigazda
elterjedési területének megfelelõen kimutatható. Magyarországon is előfordul

bigeminum SE;-HTH & KILBORNE

A juhban előforduló Piroplasma-faj

-- -- A Vörös vérsejteklıen élő körte alakú képletek hosszmérete a 4 ,u-t
is elérheti (145. ábra). Köztigazdãja a Rhipícephalus bursa neyű
kullancs.

A köztigazda elterjedési területének megfelelően szerte a világon a juh-
piroplasmosis ismert okozója. Ritkábban keeskében is előfordul. Hazai előfordulásá-
rõl csak bizonytalan adataink vannak (= llfotasi WÍENYON)

[ovis LESTOQUARD]

(Ü (
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145. ábra. A-Ez Pimplasma ovis LEsToQUAa:D különbözõ alakjai (LAPAGE nyomán). -
146. ábra. A-F: Piroplasma caballš NUTTALL & STIKICKLAND különbözö alakjai(REICı1ENOW

nyomán)

“W

4%



I. SPOROZOA II. -- sPoRÁs VÉGLENYEK 11. 5 91
_ »_ _ _ _- -14* 7 7 ~ »Y ___,-1,7 _ . _ . -.,_'.-..,,_-

A lóban előforduló Piroplasma.-faj

A vörös vérsejtekben párosával ülnek a körte alakú., 2,5_4 ,LL hosszú
képletek (146. ábra). A kerekded amoeboid alakok kisebbek. Közti-
gazdái kullancsok (Dermacentor-, II_-yal0m.ma- és Rhipicephalius-fajok).

A ló-piroplasmosis lázzal, sárgasággal, lčpduzzanattal és vérfestčkvizeléssel
járó heveny vagy félheveny lefolyású, nemegyszer elhullással végződő fertőző beteg-
ség. Eıırópában főleg a Földközi-tenger környékén, továbbá a Szovjetunióban isme-
retes. Magyarországon a Hortobágyon és Baja környékén mutatták ki. Közligazdája
a Dermacentor nıarginaıus nevı'i_kullancs volt

eaballi NUTTALL 82 STRICKLAND

A kutyában előforduló Piraplasma-faj
A vörös vérsejtekben kettesével, ritkábban négyesével található
körte alakú élősködők (147. ábra: A--ll). A legnagyobb piroplasmák
közül valók. Hosszméretük 4-5 jt is lehet. Szaporodásuk bizonyos
mértékben az ún. bimbózáshoz hasonlít. Köztigazdájának (Dermu-
eentor margínatus, Rhipicephalus sanguineus, Haemaphysalis Leachi)
testében ivaros szaporodási folyamatok megfigyelhetők. Az élőskö-
dők a fertőzött nőstónyek petéiban és az ezekből kelt lárvákban is
találhatók.

Európában, Ázsiában és Alrikában kııtyában és kutyafélékben gyakori.
Magyarországon néha a vadászkutyákban okoz vérfogyottsággal,sárgasággal, lép-
duzzanattal járó betegséget

earıis PIANA & GALLI-VALERIO

2. nem: Babesiella MESNIL

A vörös vérsejtekben látható élősködők párosával fordulnak elő. Kiseb-
bek, mint a vörös vérsejtek sugara., a megnyúlt képletek tompaszögben
egymáshoz hajolnak. Legtöbbnyire a vörös vérsejtek szélén találhatók.

'ár .f"`:“`3:/âiš.3"'-'i:- I '*'-l lÉ . \
B C D
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.õ-"í 4 \ _ ˇ R

 I' ...I _. --._ _. .ll ˇ

E F G H

Áéi az
147. ábra. A-II: Piroplasma canís PıANA 8.: GALLI-VALERIO különböző alakjai (SCEUBERG

és REICEENOW nyomán)
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Gyakoriak a gyűrű vagy amoeboid alakok. A periferiãs vérben nagy számban
fordulnak elő. A köztigazdák kullancsok.

A szarvasma-rhában előforduló Babesíella-faj

- - A vörös vérsejtekben élő élősködők hosszmérete nem éri el a vérsejt
sugarának a hosszát. Párosával, tompaszögbcn egymáshoz forduló-
körte alakú képletek mellett ún. amoeboid, sokszor szabálytalan
alakok is előfordulnak. Rendszerint a vörös vérsejtek szélén talál-
hatók (148. ábra). Köztigazdája az Ixodes rícínus nevű kullancs.
Fejlődésmenetének közelebbi részletei nem ismeretesek, azonban fel-
tételezlıető, hogy a szarvasmarha vérében található schizogoniás fej-
lődés folytatásaképpen a köztigazda testében az ivaros folyamatok és
a sporogonia zajlik le.

Magyarországon a szarvasmarha-piroplasrnosis a tavasz elején olyan helyeken
előforduló betegség, ahol a köztigazda számára kedvező viszonyok találhatók..
A legelők melletti erdős-bokros területek különösen kedveznek a kullancsok elter-
jedésének. Erdőkórnak vagy fertőző vérfestékvizelésnek is nevezik ezt a betegséget.
Magas láz, emésztési zavarok, sárgaság és vérfestékvizelés a jellemző klinikai tünetek.
A lıetegségen átesett állatok imrnunissá válnak ugyan, de egyúttal betegségterjesztők
maradnak. Dél- és Közép-Európában, Hollandiában, a Szovjetunióban és Finnország-
ban fordul elő szarvasmarhákban. Magyarországon az erdős-bokros vidékeken (pl.
Zala megyében, a Dunántúl más részein is) rendszeresen találkozunk vele (== Piro-
plasma divergens 1)-IAOFADYEAN & STocKnANN)

bovıs BABES

3. nem: Franeaiella YAKEMOFF
Szarvasmarhák élősködői. A Vörös vérsejtek sugaránál kisebbek, köz-

ponti_vagy közel központi helyeződésück; a vérsejtet mintegy kettévágják.
A perıferıas verben rıtkak.

Magyarországon egyetlen faj előfordulása ismeretes.

_- _ A sok gyűrű alak és jóval kevesebb amoeboid alak mellett párosáva
ülő, egymással tompaszögben érintkező pálcika alakok is láthatók.
Néha kettőnél több (3-4) is él egy-egy vörös vérsejtben.

Köztigazdái kullancsok (Ixodes persulcatus, I. ricinus). A Szovjetunióban és
Magyarországon ismeretes a szarvasmarlıában

caueasíca YAKIMOFF & BELAWINE
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148. ábra. A--E: Babesiella basis BAB1-zs különböző alakjai (REICHENOW nyomán)
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4. nem: Nuttallia FRANCA

Kis, körte, gyűrű alakú vagy ellipszoid képletek a vörösvérsejtekben.
Gyakori a négyes alak, amikor a 4 élősködő máltai kereszt alakjában helyező-
dik el.

Magyarországon 1 faj előfordulásával számolhatunk.

-- -- Kettesével vagy gyakran négyesével ülő képletek, körtéhez hasonlí-
tanak, méretük a 2 ,u-t nem haladja meg (149. ábra). Köztigazdájaa
Dermacentor, Rhipicephalus és Hyalomma nembe tartozó kullanesfajok.

Európa déli részén, Afrika északi felében, valamint Dél-Ázsiában és Dél-
Amerikálıan honos. Magyarországon is számolhatunk előfordulăsãval

[equi LAVERAN]
TOXOPLASMIDAE

Talán jogos, ha a Haemosporídium-okhoz több tekintetben hasonló csopor-
tot családnak tekintjük. E családon belül egyetlen nem és egyetlen faj ismeretes.

1.. nem: Toxoplasma NICOLLE 8: MAı\`cI-:AUX
Pigmentet nem tartalmazó, különféle szervekben (előszeretettel a köz-

ponti idegrendszerben, a lépben, a májban és a tüdőben), a reticuloendothelia-
lis és macrophag sejtekben, valamint monocytákban, sokszor azonban sejte-
ken kívül is található élősködők.

-'ős
9!-fi!! ,._„ ige?
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A B C D E
149. ábra. A--E: Nnmıllia equí LAVERAN különböző alakjai (REICHENOW nyomán)

ki
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150. ábra. Toxoplasma gondii NICOLLE 8: MANCEAUX (Eredeti)
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-- - A tipikus, mindkét végén elhegyesedő, sarlõ alakúan hajlott, 2,5--7 11.
hosszú képletek (150. ábra) magva közép helyzetű, benne mag-
vacska is van. Az egyes szervekben található ún. pseudocystákban
számos, nyilvánvalóan osztédõ egyedet lehet találni. Fejlődésmenete
ismeretlen. Erős fertőzöttség esetén a félhold alakú képletek a keringő
vérben is találhatók. Ez a körülmény a terjesztésben valamely vér-
szívõ izeltlábú esetleges szerepére utal.

A világ több pontján a legkülönbözőbb állatokban (majom, nyúl, tengeri-
malac, egér, patkány, kutya, macska, juh, sertés, madarak stb.) találták. Emberben
is előfordul, felnöttekben és gyermekekben egyaránt, s alkalmilag súlyos kimenetelű
tüdögyulladást vagy eneephalilist okoz. Hazánkban is ınegállapították elõfordulását

gondii NIGOLLE & MANCEAUX

SARCOSPORIDIA

Ezt a bizonytalan rendszertani helyzetű csoportot több szerző szintén
a Haemosporídium-ok közelébe helyezi. Főleg növényevő emlősök izomélős-
ködői. Az izmokban megtelepedésük nyomán szabad szemmel is jél láthatô
szíirkésfehér tömlők keletkeznek.

1. nem: Sareocystis LANKESTER

Az egyetlen Sarcocystis nemen belül különböző állatokbõl számos fajt
írtak le, ezek azonban egyes kutatók szerint egyetlen fajba tartoznak.
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151. ábra. Un. Mieseher-töııılö hurka (ALEXEIEFF nyomán). -- 152. ábra. Sarcosporidium
spôrái (LAPAGE nyomán)



I svoaozo.-1 11. _ svórnís VÉGLENYEK II. 5 95.

Az izmokban található 1-2 mm hosszú, orsó alakú, szürkésfehér, ún.
Miescher-féle tömlők burkãt (151. ábra) részint a gazdaszervezetből
származó kötőszöveti réteg, részint az élősködők saját kutikuláris
rétege szolgáltatja. A burokból a tömlők ürege felé kiinduló sövények
rekeszeket kiilönítenek el. A rekeszekben perifériásan kerekded sejtek
találhatók, amiket sporoblastáknak tekintenek. A központ felé
10-12 ja hosszú, félhold alakú testek, az ún. Rainey-féle testek talál-
hatók, vagy nyilvánvalóan a sporoblastákból fejlődött spórák. A mag
az egyik véghez közelebb helyeződík, és így a spóra egyik vége tom-
pább, mint a másik (152. ábra). Fejlődésmenete ismeretlen. A tapasz-
talatok szerint teljesen ártalmatlan élősködő annak ellenére, hogy a
tömlők tartalmából kis kísérleti állatokra csekély adagban is biztosan
halálos hatású toxin (sareocystin) vonhatóki.

Kozmopolita elterjedtségíí. Magyarországon sertésekben közönséges

Miescheriana KÜHN

Az egyéb állatokból leírt, a fenti fajtól morfológiailag alig megkülönböz-
tethető, a megfelelő gazdaállatokban hazánkban is gyakran található Sareo-
sporidium-fajok a következők:

Sareocystis Bertrami DOFLEIN a lóban,
Sarcoeystis tenella RAILLIET a juhban,
Sarcoeystis Blanehardi DOFLEIN a szarvasmarhában,
Sareocystís Horvathi RÁTZ tyúkokban.



RÖVIDÍTETT RENDSZERTAN1 MUTATÓ

,,l\Iagyaroı`szág Ăllatvilága” I. kötetének 6. fiizetéhez

(Dr. Pcllérdy László : Spórás végléııyek II. - Sporozoa II. - Fauna Hung. 71.)

REND - ALNEMEK

Adelea SCHNEIDER 6 Hepatocystis LEVADITI 8: SCHOEN 76, 80
Adeleidae S Ilepatozoon MILLER 6, 11
.Adeleidea 5
Adclina 6' 7 Isospora SCHNEIDER 17, 18

Babesiella M1-;sNıL 89 91 . ._ Y __
-Bananeua L`BBÉ , JEl1"l`lI1č.l LLGER & IIESSE

Barroussiinae JfiÍfiH«Ü &
Š

Barrouxia SCHNEIDER 74
Karyolysus LABBÉ 6, 10
Klossia AI. SCHNEIDER 5, 8

C“'J'°P'*“ë'“s LABBÉ 7° Kıegsızıız. Szana az Joızmsosz 6, 11Caryospora LÉOER 17
Cal-yosporinae 13, 16
C°'=<=i<1i°m°fP11fl 1 Lankezızreıızı LABBÉ 14, 16
C1`YP1°SP°11d1111a° 13* 14 Lavemnia Gmıssı & FELETTI 84
Cfypfvfivflfiflmm TYZZER 14.15 L.z«z-wzıızz ımzsmr 6, 12
Ü1`YS1a11°P11°“1 LÁBBÉ 27 Leilcozyıogregarina PORTER 6
CY°1°$P°rf1 SCHNEIDER 17* 18 Leucocytozoon DANILEWSKY 76, 77
Cyelosporınae 14-, 17

l\`ˇutLa]lia FR.-KNCA 89, 93
Dactylosoma LABBÉ 81, 88

šifãfãalãıçnãã'17 Orcheobius SCHUBERG 8: KUNZE 6, 9

Paracoccidium LAVERAN 8: MESNIL 27. . ,,
Eímeria AI. %felfflfÍ1nČua 14,

Eimeridea 5, 13 ı_rop asma PATTON 89
Eimerüdae 13 Pfroplasmfı PATTON 92

26 äiiızääzäaãz-fã..
Plasmodium MARCHI.-LFARA 8: CELLI 81

Eehinospora LÉGER 74, 75

Franeaiella YAKIMOFF 89, 92

N
Sarcocystis LANKESTER 94

Globidium HENRY Gt MASSO 27 Sarcosporidia 94
Goussia Lasmfı 27 Schellackizı REICHENOW 14, 15

Haemogregarina DANILEWSKY 6, 12 Toxoplasma NICOLLE & MANCEAUX. 93
Haemoproteidae 76 T°X°P1aS1111da° 93
Haemoproteus KRUSE 76, 78 TYZZÜÍÍR AH-EN 14-. 15
I-Iaeınosporidia 5, 76
Hflfwffdiflm LÁBBÉ 76 Wzmyoneııa IIOARE 27, 78



FAJOK Es FAJ ALATTI KATEGÓRIÁK

acervulina TYZZER 65
adenoeides MOORE 8: BROWN 6-1
alabamensis CHBISTENSEN 34«
albumi STANKOVITCE 71
americana CARVALBl0 48
aııatis ScnoLTYsF:cK (Eímeria) 60
anaıis WICKWARE (Leucocytozoon) 78
Andrewsi ATCHLEY (Leucocytozoon) 78
Andrewsi YAKIMOFF 8: GoUssEFF (Eimeria)58
angusta AT..T.ı-:N 67
anseris KOTLÃN (Eímeria) 62
anscris Nu.-:scnUr.z (Tyzzeria) 16
apionodes PEr.Lı7;ımY (Eímeria) 54
apíorwcfes PELILÉRDY (Einıeria) 44
apoclemi PELLÉRDY 54
arctopitheci RODHAIN 19
Arloingi MAROTEI. 37
arvicolae GALLı-VAr.ı=.mo 52
auburnensis CHRISTENSI-:N 8: PORTER 35

Bahli RAY 74
Balozeti YAKDEOFF 8: Gouszrr 67
Beecheyi HE.-NRY 57
Belawini YAKDIOFF T0
Belli W'ENYoN 19
Bcrghei VINCKE 8: Lıvs 85
Bertrami DoFLEıN 95
bigemina STILES (Isospera) 21
bigeminum SMITH & KILBORNE (Piroplasma)

90
bilamellata HENRY 5?
Blanchaı-di DOFLEIN 95
Boehmi SUPPERI-:R 34
bohemiea RYŠAVÍ' 52
bovis BABES (Babesiella) 92
bovis ZÜBLIN (Eímeria) 35
brasilianum GONDER 8: BERENBI-:RG-GossLEn

85
brasiliensis TORBES & RAMOS 34
Brumpti LAVIER 26
bucephalae CnıusTıAı\`sEN 8: MADsE:.~r 61
bukidnonensis TUBANGUI 34
buteonis HEı\`RY 24

caballi NUTTALL 8: STRıcKLAND 91
eameli NÖLLER (Eímeria) 29
cameli NÖLLER (Eímeria) 29
campanius CARVALHO 49
canadensis BRUCE 35
canis JAMES (Hepatozoon) 11
canis PIANA 8: GALLI-VALERIO (Piroplasına)

91
canivelocis VVEIDMAN 21
capreoli GALLI-VALI-:mo 31
Carinii PINTO 52
carpelli LÉGER 8: STANKovıTcH 71
caryolytica SCHAUDINN 18
cati YAKIMOFF 40
eaucasica YAKDAOFF 8: BELAWINE 92

2

caviae SHEATER 51
cervi G.u.Lı-VALERIO 31
chaus RYŠAVÍ' 4-2
circumflexum KIKUTH 87
citclli KAR'ı`enNER 8: BECKER 56
cobayae SEıDELrN 8: STEvENsoN 12
coeeizõla CHEYssı:~ı 46
columbarum l\ˇIEscnUI.z 59
columbae MITRA 8: DAS CUPTA (Eímeria) 59
columbae KRUSF: (flaenıoprııteus) 79
cotti CAU'ı`nıER 71
cotıırnicis CHAKRAVARTY 8: KAR 62
criceti NÖLLER (Eímeria) 52
criceti NÖLL1-:R (Eímeria) 52
cylindrica RAY & DAS GUPT..-. (Eímeria) 68
cylindrica `WILSoN (Eímeria) 3/1
cylindrospora STANKOVITCH 71
oynomolgi Marlziıi 35
cyptini PLFIHN 71
eyprinorum STA1\`KovıTcn: 72

Danilewsky KRUSE 'T9
Deblíecki DOUWES 27
Delagei Rzıcnzxow 68
dcronis HAL`s(:nKA 8: PENNYPACKER 8
dimidiata ScHNı~.`.ıD:ER 8
dirumpens HOARE 25
divergens MACFADYEAN 8: STOCKM.-mn 92
dromeclaríi YAKIMOFF & 11-IATser{oULsKY 29
Duıoiıi YAKIMOFF, 1\1ATıKAscnwıLI & RASTE-

ezuzrr 21

elegans Yaıcmorr, GOUSEEE & RAsTEeAıEFP
32

ellipsoidalís RECKER & FRYE 34
ellipsoídes WYASIELEWSKI 15
elongatum HUFE 87
equi LAVERAN 93
erinacei YAKIMOFF 8: GOUSSEFF 24-
europaea PELLÉRDY 47
exigua YAKIMOFF (Eímeria) 43
exigua YAKıı\ıoFE` (Eímeria) 50

falciformis EIMER (Eímeria) S4-
falcıformis EIMER (Eímeria) 52
falciparum ÉVI-3LCl'I. 84
Faurei Mocssu 8: MAROTEL 38
felina Nızscnurz 40
felis WENYON 20
Fonseeai YAKIMOFF 8: MATSCIIOULSKY 22
Fı-cundí YAKIMOFF 8: GOUSSEEE 23
furonis HOARE 41

gallinae RAY 73
Galouzoi Yzxınorr 81 RASTEGAIEFF 38
Gonderi RODHAJN 82 BERGHE 85
gondii NIOOLLE 8: 1\IANcE.wx 94
Gonzalezi TURBE 80



Goussevi YAK!M()F:E` 59 Mesnili Pércz (ADELEA) 7
granulosa CHRISTENSEN 37 Mesnili RAsTı-:GAIEFF (Eímeria) 42
Grobbeni RUDovsKY 68 Metsehnikovi LAVERAN (Eímeria) 72
groenlandíca MADSEN 48 Metsehnikovi SIMON!) (Haemoproteus) 80
Gupti BATHIA. 68 Mieseheriana KÜHN 95

minima CARVALHO (Eímeria) 50
minima CHAUSSAT (Lankcstcrella) 16

Hfignefl RASTEGAIEFF Ininuta DOFLEIN
l1Ü].1C1Ila AL SÜHNEIDER 9 nıira I_,'[]B11\.I0'V

herpobdcllae SCHUBERO 8: KUNZE 9 mid, TYZZER 65
Hcssfii LAVIBR 53 Mami WENYON 90
Hindlei YAKIMOFF 8: GOUSSEFF 55 mm-is G,.ı,LLı-VALERIO (Eímeria) 53
Ilõazfei RH & DAS GUPH 73 ...mz sam. 8z Jon.-SOK (kıssziaız) 11
11011111115 _111'*1,1-1-1131' 3-ˇ LUCET 19 nıuris TYZZER (C1-yptosporidium) 15
H°fVa1_111 1111'13 95 musculi YAKIMOFF 8: Gotrssı-:Fr 55
11\11181`1*1°'f1 P111-LERDY 59 mustelae IVANOFF-GOEZEM 40
11311119 M1351-V1* 25 myoxi CALL!-VALERIO 56

ietidca HOARE 41 natricis YAKIMOFF 8: GoUsErF 25
impudica LÉGER & IIOLLANDE 15 necaırix JoHı\"soN 67
intestinalis CrlEYssıN 44 negleeta NÖLLER 70
intricata SPIEGI. 37 neoleporis CARVALHO 46
ínui HALBEMTÃDTER 8: PROWAZEK 85 .Nieschulzi DıEBEN 53
irresidua KEssEL 8: JA1\*KıEwıcz 46, 49 Nnakohlyakiınovi YAKIMOFF &RAsTEGAıEFr`

38
noeens KOTLÃN 62

Keilíni YAKIMOEE 8: GoUssEFı-` S5 noctuae CELLI 8: SAN FELICE 79
Knowlesi SINTON 8: MULLIGAN 85 Noelleri HENRY 8: MASSON 29
Koehi LAVERAN 80 nonbrumpti LEVINE 67
Kofoidi YAKDIOFF 8: MATıK.AscHwır..ı 62 Nuttalli YAKmoEE & 1\lATıKAscnwıLı 43
Krijgsmanni YAIiI3ao1`E` 8: GoL'ssEFE 55

Orlevi.Zı(:.ANKoFF 20
Lfibbcanfi PINTÜ ŐÜ ornata SCHNEIDER 74
Labbci LÉGI-:R 75 oryzivorae ANSCHÜTZ 79
1190111161 LÁBBÉ (B“'“11"*?11<11) 73 Ostertagi YAKIMOFF & GOUSEFF 58
Laeazei LABBÉ (150Sp01°al) 24- Ovata SCHNEIDER 7
Izacazei Monor:-` (Eímeria) 73 0,-is LESTOQUARD 90
lacertae DANILEWSKY 11
L idla " HOARE 22 . , ,
]c;0ri5w1ı\jmSCHULz 50 paludosa 1`l'oARE (Eımerıa) 62

Lieberkuchni LABBÉ 26 parva KOTLÃN, MOCSY őt VAJDA 38
Loossi 9 par"'ul2l

lophortyx O'RoKE 79 Pa1`Í'ˇum„TYZzER 15
lyı-uri G.~ıT.T.ı-VALERIO (Eímeria) 63 11911113 ÜLPPERER 36 ..

percae REIOHENOW 72
maeropodis WENYON 8: SCOTT 59 perforans LEUCKART (Eímeria) 46
magna PÉRARD (Eímeria) 45 perforans LEUCKART (Eímeria) 48
magna PÉBARD (Eímeria) 4-8, 49., 50 perminuta HENRY 28
malaríae GRASSI 8: FELETTI (Laverania) 84 perniciosa ALLEN 16
malariae LAVERAN (Plasmodiunı) 83 Pfeífferi LABBÉ 60
maxíma Trzzızn 66 phasiani TYzzER 63
media KEssı=:L 45 pigra LÉGER 8: BORY 72
megalostomata 0ımsBEE 63 Piraudi GAUTIHER 72
meleagridis TYZZER 64 piriformis KOTLÁN 8: POSPESCH (Eímeria) 44-
meleagrimitis TYZZER 63 pírızformis Lırısmov (Eímeria) 57
melis KOTLÁN 8: PosPEseH (Eímeria) 42 piríformis MAROTEL (Eímeria) 44
melis PELLÉRDY (lsõspoı-8) 22 poliıza PELLÉRDY 28
mephitidis ANDREWS 42 ponderosa WETZEL 30
Mesnili BOUET (Haemoproteus) 80 praeeox GRASSI 8: FELETTI (Plasmodiuın) 86

3



praeeox JOHNSON (Eímeria) 65
pı-opı-ia DOELEIN 69
putorii RAILLET 8: LUCET 23

ranae DOBELL 70
ranaruın KRUSE (Daetylosoma) 88
ranazrum LABBÉ (Caryophagus) 70
ranarum LABDÉ (Eímeria) 70
Baillieti CALL:-VALI-:ruo 68
rangiferis YAKmorr, MATscnoULsKY 8:

SPARTANSKY 20
Rastegaiev YAKIMOFF 8: MATıKAscnwıL1 23
Reichenowi SLUITER, SCHWELLENGREBER &

IHLE 85
relícıum GRAssI 8: FELETTK 86
Riedmuelleı-i YAKEEOFE 8: M.ATscnoT:r.sKY 32
Rívolta GR.-ass: 21
Robertsoni CARVALHO (Eímeria) 48
Robertsoni CAIWALHO (Eímeria) 49
Rodhaíní BRUMPT 83
roscoviensis WASIELEWSKI 59
rotımda P1-:r.L1f:.Rı)Y 29
Rouxi REICHENOW (Eímeria) 72
Rouxi SERGENT 8: CATANEI (Plasmodiuın) 87
ruffosa PELLÉRDY 54D

rupicaprae CALL!-VALERIO 32

Sakharoffi SAMDON 78
scabra HENRY 28
sciurorum GALLI-VALERIO 57
sculpta MADSEN 49
Schaudinniana PINTO 72
Schmalzi YAKIMOFF 8: GOUSSEFF 23
Schneidcı-i BÜTscHLı 75
Schubergi WAsIEI.EwsKr 72
Schwetzi BRUMPT 85
Seideli SPRI-:KN 51
semiseıılpta 111.-:D81-:N (Eímeria) 49
semisculpıa MADsEN (Eímeria) 49
separata BECKER 8: HALL 53
septemríonalís MADSEN (Eímeria) 50
septentrionalis Yazııuorr, MATscnoULsKY 8:

SPARTANSKY (Eímeria) 49
Sibirica YAKIMOFE & TERwıNsKY 40

silvana PELLÉRDY 58
Simondi MATHI./is 8: LÉGER 78
simplex LÉGER 17
Smithi LAVEB.-KN 8: LUCET (Leucocytozoon) 78
Smiıhi YAKIMOFF 8: GALoı.Tzo (Eímeria) 35
solipeılum GoUssEFF 39
soricis HENRY 59
sphaerica LEVINE 8: BECKER 69
spinosa HENRY 28
Stankovitclıi PINTO 72
Stepanowi DANILEWSKY 13
Stiedai LINDEMA1\`ı\` 47
strigis YAKIMOEE 8: MATscHoULsKY 25
subepithelialis MOROFF 8: FIı~:BıGER 71
subspherica CızıR1sTENsı-`.N 33
suis BıEsTER 8: 1\1URRAY 19
superba PELLÉRDY 30

ıenellzı RAILLIET (Sarcocystis) 95
tenella 1{AILT.ıE`ı` 8: LUCET (Eímeria) 66
tertia LAVIER 69
'1`h::ileri YAKIMOFF 8: Lzwııowırs 22
Townsendíi CARvAT.no (Eímeria) 48, 50
Townsendi PELLÉRDY (Eímeria) 50
truncata `WASIELI-IWSKI 61
truttae STANKOVITCK 72

uniungulati COUSSEFF 40
urnula HOARE 60

Vinckei RODEAIN 85
vivax GRASSI 8: FELETTI (Plasmodium) 83
vulpina 1\IıEscrmLz 8: Bos 21
vulpis \VETzEL 15

Wassflewskyi RAsTEo.-:IEEE 31
Wierzejskii IIoı-`ı-.:R 72
Wladimirovi YAKIMOFF 25

wyomingensis HUIZINGA 8: WINGER 36

Yakisevi YAKIMOFF 8: Gocsszrr 67

Ziemanni LAvı-:EAN 78
Zuerui RIVOLTA 33

Felelős kiadó: az Akadémiai Kiadó igazgatója
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