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1. Előszó

A mű a különböző társállatokból egyszerűen 
nyerhető minták fénymikroszkóppal történő vizs-
gálatáról szól. Ennyit és semmi többet nem szeret-
tünk volna az atlaszunkban bemutatni, ezt viszont 
mindenképpen. 

Az atlasz összeállításának ötlete abból adódott, 
hogy a klinikai és labordiagnosztikai, mikroszkóp-
pal végzett munkánk tapasztalatait szerettük volna 
megosztani másokkal. Több okból is úgy éreztük, 
hogy erre lenne igény állatorvos kollégák és más 
érdeklődők részéről.

A mikroszkópos vizsgálatok a legrégebbi, tudo-
mányos alapokon nyugvó laborvizsgálatok közé 
tartoznak, vagy ha úgy tetszik akár a kiegészítő 
diagnosztikai vizsgálatok közé is sorolhatóak, ám 
mégis néha mostoha a helyzetük. Az egyetemi kép-
zésben több tantárgy is foglakozik kisebb-nagyobb 
mértékben mikroszkópos minták vizsgálatával, il-
letve magával a mikroszkóppal. Sajnos a tanrendből 
azonban a komplex mikroszkópos diagnosztika, a 
tantárgyakon átívelő, készségszintű mintakezelési 
és mikroszkóphasználati kurzus hiányzik. 

A gyakorlatban dolgozó szakemberek időnként 
ezért is nem ismernek fel a mikroszkópban olyan 
dolgokat, amikről egyébként tekintélyes mennyisé-
gű tankönyvi ismerettel rendelkeznek. Így alakult 
ki az a gyakorlat, hogy a mintákat sokan nem hely-
ben értékelik ki, hanem továbbküldik laboratóri-
umba elemzésre. Ez természetesen nem helytelen, 
de sokkal költséghatékonyabb és gyorsabb, ha a 
klinikus maga végzi az egyszerűen előkészíthető, 
kizárólag vizuális megfigyelést igénylő minták 
vizsgálatát. Nem csak a kezelésben segít ez, hanem 
javulnak a készségei a kizárólag szaklaboratóriu-
mokban elvégezhető vizsgálatokohoz szükséges 
minták helyes gyűjtéséhez.

Mi leginkább a kezdőknek kívánunk segítséget 
nyújtani, de ez persze nem azt jelenti, hogy haladó 
mikroszkopizálók ne találnának számukra is hasz-
nos információt könyvünkben. Mindvégig atlasz-
ként és nem tankönyvként igyekeztünk kezelni az 
anyagot és megítélésünk szerint ebből a szerepkör-
ből csak kevés helyen zökkentünk ki. A tanköny-
vekkel szöges ellentétben a képanyagra helyeztük 
a hangsúlyt, a szöveg minden esetben másodlagos, 
a legszükségesebb információk közlésére szorítko-
zik. 

A napi gyakorlatban legtöbbször előforduló dol-
gokat mutatjuk be, amik a bélsármintákban, a vi-
zeletüledékben, illetve a kültakarón fellelhetőek. 
Ezekhez külön-külön ismertetjük a mikroszkópos 
preparátum elkészítéséhez szükséges lépéseket 
gyakorlatias szemszögből. Végül (kiegészítésképp) 
általános mikroszkópos technikáról, fényképezési 
eljárásokról is szó esik.

A cél az, hogy a kezdő mikroszkopizáló is el tudja 
végezni a könyvben ismertetett vizsgálatokat, illet-
ve azokat magabiztosan ki is értékelhesse az atlasz 
képanyagából gazdálkodva, az adott útmutatást 
felhasználva. A szöveg nyelvezetét igyekeztünk 
úgy alakítani, hogy amennyire csak lehetséges ez, 
speciális előképzettség nélkül is olvasható legyen, 
például biológiai érdeklődésű középiskolások, vagy 
a mikroszkópot nem állatorvosi okokból használó 
szakemberek vagy hobbisták számára is. Semmi-
lyen új tudományos eredményt nem közlünk a mű-
ben, mindent a gyakorlatiasságnak rendelünk alá és 
csodálattal adózunk a mikroszkópos világ sokszí-
nűségének. 

Mint mindenkinek, aki könyvet vagy cikket ír, ne-
künk is kellett húzni egy határvonalat, hogy mi ke-
rüljön be az atlaszba és mi nem. Így a hagyományos 
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1. Előszó

értelemben vett klinikai-patológiai citológiával nem 
foglalkozunk, csak mikrobiológiai citológiával és 
azzal sem teljes mértékben. A különböző betegsé-
gek részletes kórfolyamatával, diagnosztikájával, 
kezelésével szintén nem foglalkozunk. Ez utóbbi 
miatt nem került be a műbe néhány olyan mikrosz-
kópos vizsgálat sem, amit bár egyszerű elvégezni 
(pl. szőrszálak trichográfiás vizsgálata), de az adott 
szakterületről szóló kézikönyvek kifejezetten rész-
letesen írnak róla és itt pedig túl sok kórélettani fo-
lyamatra kellett volna kitérni. Inkább igyekeztünk 
a megadott témakörön belül minél több képen be-
mutatni az egyes képleteket, elváltozásokat. Külön 
ügyeltünk arra, hogy lehetőségeinkhez mérten a 
lehető legtöbbször ezeket összehasonlító jelleggel, 
egy adott fotón egymás mellet szerepeltessük.

A képanyagot úgy alakítottuk, hogy minden 
egyes bemutatott elváltozás közönséges fénymik-
roszkóppal (amit a használtpiacon kis szerencsével 
a könyv árának kb. háromszorosáért - négyszeresé-
ért be lehet szerezni) látható és felismerhető. Ahol 
valamilyen kontrasztmódosító eljárást használ-
tunk, az vagy azért van, mert a nagyobb tömegben 
végzett diagnosztikai munkát megkönnyíti annak 
használata (pl. fáziskontraszt eljárás vizeletüle-
dékek vizsgálatakor), vagy a képi megjelenítést 
segíti. A képek egyike-másika talán túl idealizált-
nak tűnhet első látásra, de ez is csak azt szolgálja, 

hogy az adott jelenség vagy elváltozás jellegzetes 
vonásait a klinikai mintákban könnyebben felis-
merhessük. Ennek érdekében időnként különböző 
digitális képmódosító eljárásokat is használtunk 
(élesítés, kontraszt/fényerősség/színhőmérséklet 
állítása, képvágás), de ez sehol sem járt az eredeti 
kép információtartalmának torzulásával. Az évek 
során többféle mikroszkóppal, többféle képrögzí-
tő eljárással dolgoztunk és dolgozunk jelenleg is, 
emiatt a képanyag nem tekinthető homogénnek, 
ezt a képaláírásokkal és a nagyítási értékek precíz 
megadásával igyekeztünk ellensúlyozni. Ez utób-
bi sok fejtörést okozott az atlasz szerkesztésekor, 
hogy milyen módon adjuk meg, de végül a legin-
formatívabbnak azt találtuk, ha a kész nyomat és 
a képlet valós mérete közötti szorzó értékét közöl-
jük. Ezt az értéket természetesen kerekítettük, és 
minimális mértékben eltérhet a valósághoz képest 
a képkivágások miatt, de igyekeztünk a kérdéskört 
maximális precizitással kezelni. 

Bízunk benne, hogy egy könnyen használható, 
igényes, bőséges információtartalmú atlaszt sike-
rült összeállítanunk, mely elfér minden klinikus 
állatorvos vagy a biológia iránt érdeklődő mikrosz-
kópja mellett.

    A szerzők
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2.1.2. Giardia spp.

2.1.3. Tritrichomonas foetus

A ciszták 8-14 x 6-10 μm méretűek, 4 sejtmagjuk 
nehezen észrevehető. Elliptikus vagy tojás alakúak, 
natív kenetben halványzölden „világítanak”. Belse-
jükben feltekeredett fonalas szerkezet néha látha-
tó, néha csak sejthető - ezek az ostorok. A ciszták 
megtalálása gyakorlatot igényel. Hűtött bélsárban 
is hosszú ideig fellelhetők, vizsgálhatók.

Az ostorukkal előrehaladó vagy hulló falevélsze-
rű mozgást végző trophozoitákat ritkábban figyel-
hetünk meg. Ennek oka, hogy friss mintára és nagy 
számban való jelenlétükre van szükség, ez viszont 
esetleges a protozoon fejlődésmenete miatt. Gya-
koribb, hogy már nem mozgó állapotban találjuk 
őket. 10-20 x 5-10 μm méretű, félbevágott körte 
alakú, a cisztáknál sokkal halványabb képletek, két 
feltűnő maggal.

15. ábra: Tritrichomonas foetus (nyíllal jelölve), macska 
bélsárkenetében (600x nagyítás)

2.1. Natív bélsárkenetben látható képletek

14. ábra: Giardia trophozoita (nyíllal jelölve) kutya  
bélsárkenetében (600x nagyítás)

Kóroki szerepe macskában bizonyított. Körte ala-
kú, 10-25 x 3-15 µm, 3 elülső, 1 hátulsó ostorral, 
unduláló membránnal, mely kb. 3/4 része a sejtnek. 
Fontos, hogy natív kenetben csak friss, 2-3 órás, 
melegen tartott (legalább szobahőmérsékletű) bél-
sárban találhatjuk meg. Ha a mozgás leáll, nem 
lehet észrevenni. Ilyenkor PCR vizsgálat ajánlott. 
Kutyában, macskában egyéb Trichomonas-fajok 
is megtalálhatók, leggyakrabban Pentatrichomo-
nas hominis. Ezek általában nem kórokozók, csak 
lokális vagy szisztémás immunszupresszió esetén 
tekinthetők (az aktuális klinikummal összevetve) a 
hasmenés okozójának.

13. ábra: Giardia ciszta (1.) kutya bélsárkenetében, Isospora 
oociszta (2.) és egyéb bélsáralkotók mellett (800x nagyítás)

12. ábra: Giardia ciszta (nyíllal jelölve) kutya  
bélsárkenetében (600x nagyítás)

2.

1.
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2.2.3. Gombák, gombaelemek
A sarjadzó gombák nagy mennyiségű megjelené-

se a bélflóra egyensúlyának megbomlását jelzi. 
Általában a sarjadzó gombák, ezek álfonalai 

(pseudomycelium), illetve a penészgomba fonalak 
Gram-pozitívan festődnek. Ezek a gombaelemek 
helytelen tárolás, (hűtés nélküli) szállítás során is 
elszaporodhatnak, ezt az értékeléskor nem szabad 
figyelmen kívül hagyni.

2.2. Festett bélsárkenetben látható képletek

36. ábra: Cyniclomyces gombák házinyúl bélsárkenetében 
(nyíllal jelölve). Gram-festés (1000x nagyítás)

2.2.4. Macrorhabdus ornithogaster
A korábban Megabacterium névvel illetett Mac-

rorhabdus ornithogaster pálca alakú, Gram-pozi-
tív élesztőgomba, mérete 1-5 x 20-90 µm. Egyik 
vége felé elkeskenyedő, gyakran foltosan festődik. 
Különböző díszmadárfajok tápcsatornájában él, 
elsősorban a mirigyes gyomor propriamirigyeinek 
üregében és kivezetőcsövében. Fellelhetőek a bél-
csatorna bármely szakaszán, így a bélsárban is.

37. ábra: Macrorhabdus gombaelemek (nyíllal jelölve) madár 
bélsárkenetében. Gram-festés (1000x nagyítás)

35. ábra: Candida gombaelemek afrikai fehérhasú sün  
bélsárkenetében (nyíllal jelölve). Gram-festés (1000x nagyítás)

38. ábra: Macrorhabdus gombaelemek (1.) madár  
bélsárkenetében. A képen a normál flóra baktériumai (2.)  
is feltűnnek. Gram-festés (1000x nagyítás)

2.

2.

1.

1.

1.
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2.3. Felszíndúsítással látható képletek

2.3.2. Trichuris spp. (ostorférgek)
Hazánkban a kutyák (és esetenként a macskák) 

vastagbelében élősködő Trichuris vulpis okozta os-
torférgesség gyakori. A pete citrom alakú, vastag, 
sárgásbarna burokkal rendelkezik, két végén vas-
tag, átlátszó, erősen fénytörő jól kidomborodó ku-
pakkal. Fala hordószerűen domború. A pete hossza 
74-90 µm, átmérője 32-38 µm. A nagyon hasonló 
Capillaria peték hossza jellemzően 74 µm alatt 
van. A méretbeli különbség ellenére az elkülönítés 
nagy gyakorlatot igényel.

48. ábra: Eltérő színű Trichuris peték kutya bélsármintájában 
(400x nagyítás)

50. ábra: Trichuris peték (1.) kampósféreg petékkel (2.) összehasonlítva, kutya bélsármintájában (400x nagyítás)

47. ábra: Trichuris pete (nyíllal jelölve) felszíndúsított  
mintában különböző bélsáralkotók között (100x nagyítás)

49. ábra: Trichuris pete (1.) Toxocara (2.) és Toxascaris (3.) 
petékkel összehasonlítva kutya bélsármintájában  
(200x nagyítás)

1.1.

2.

2.

1.

2.

3.

3.
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Foszfát kristályok három formában fordulnak elő 
vizeletben, ezek közé tartozik a struvit, más néven 
tripelfoszfát vagy magnézium-ammónium-foszfát. 
Színtelen, koporsófedő, háztető, vagy trapéz alakú 
megjelenési formái ismeretesek, leginkább raga-
dozók vizeletében gyakori. Jellemzően lúgos vagy 
semleges kémhatású vizeletben fordul elő. Meg-
jegyzendő, hogy oldódó (lekerekedett, repedezett, 
vagy töredező) struvit kristályokat megfigyelhe-
tünk enyhén savas vizeletben is, például savanyí-
tószerek alkalmazásakor.

3.2.1.1. Szervetlen kristályok lúgos vizeletben

3.2. Natív vizeletüledékben látható képletek

3.2.1.1.1. Struvit

121. ábra: Struvit kristályok (nyíllal jelölve) amorf foszfát 
kristályok között kutya vizeletében (100x nagyítás)

124. ábra: Struvit kristályok nagy mennyiségben kutya vizeletében (100x nagyítás)

122. ábra: Szabályos, koporsó alakú struvit kristályok  
(nyíllal jelölve) vörösvérsejtek között macska vizeletében 
(400x nagyítás)

123. ábra: Nagyméretű struvit kristály macska vizeletében 
(100x nagyítás)
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3.2. Natív vizeletüledékben látható képletek

3.2.3.2. Átmeneti hámsejt (urotheliumsejt)
Ezek a sejtek a vesemedencétől a húgycsőig bár-

mely szakaszból származhatnak. A sejtek mérete 
a laphámsejtek és a vesehámsejtek között van, a 
fehérvérsejtek átmérőjének kétszerese - négysze-
rese (18-40 µm). A mag közepes méretű, centrális 
helyeződésű, a citoplazma granulált. A sejtek vál-
tozatos alakúak, lehetnek kerekek, oválisak, körte  
alakúak (ezek felületi rétegből származó sejtek) 
vagy farokkal rendelkezők, nyúlványosak esetleg 
háromszögletűek, kalapács formájúak (ezek mé-
lyebb rétegekből származó sejtek). Kis mennyi-
ségben jelenlétük normális az üledékben. Számuk 
növekedését infekció, tumor, kő, lokális irritáció 
okozhatja.

152. ábra: Átmeneti hámsejtek (1.) tömege kutya vizeletében 
vörösvérsejtek (2.) és spermiumok (3.) között  
(400x nagyítás, fáziskontraszt)

150. ábra: Átmeneti hámsejtek (1.) kutya vizeletében  
vörösvérsejtek (2.) és fehérvérsejtek (3.) között  
(400x nagyítás, ferde megvilágítás)

151. ábra: Lipid degeneráció kezdeti stádiumában lévő  
átmeneti hámsejtek csoportja pyuriás vizeletben  
(400x nagyítás, fáziskontraszt)

149. ábra: Szoliter átmeneti hámsejt (nyíllal jelölve) pyuriás 
vizeletben (200x nagyítás, ferde megvilágítás)

148. ábra: Átmeneti hámsejtek tömege (nyíllal jelölve) kutya 
vizeletében egyéb üledékalkotók között  
(100x nagyítás, ferde megvilágítás)

1.

2.

2.

3.

3.

1.

3.

2.

2.

3.
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4.1. Bőr- és szőrmintákban látható képletek

4.1.5. Demodex spp. (szőrtüszőatkák)
A különböző szőrtüszőatka fajok (Demodex spp.) 

többsége a hám mélyebb rétegeiben, a szőrtüszők-
ben, verejték- és faggyúmirigyekben élősködnek. 
Ezért leginkább mélyről vett kaparékban találha-
tunk rájuk vagy petéikre, de időnként fülkenetek-
ben, felszíni bőrkaparékokban is felbukkanhatnak. 
Kézzel kihúzott szőrszálak tövének natív, vagy fel-
tárt vizsgálata is nyomra vezető lehet. Egyes fajok 
kifejezetten felszínközeli hámrétegekben fordul-
nak elő, ezek esetében a nagy területről vett felszíni 
bőrkaparék vizsgálata célszerű. 

Az imágó 0,1-0,4 mm hosszú, színtelen, hosszú-
kás testalkatú. Tőrszerű rövid rágói és csökevényes 
lábai vannak, az adultnak 4, a lárvának és a nimfá-
nak 3 pár. A pete elliptikus, citrom alakú, esetleg 
körtemag alakú. Gyakran finoman pettyezett, eset-
leg kis kalapka benyomását kelti. 

A Demodex atkák szoros gazdafajlagosságot mu-
tatnak, leginkább a kutyában, hörcsögökben és a 
macskában élősködő fajok jelentősek klinikailag, 
de bármely háziállatban előfordulhatnak. Az egyes 
fajok csupán a morfológiai bélyegek alapján nem 
mindig különböztethetőek meg egymástól. Erre 
időnként mégis törekedni kell, mert főleg macská-
ban az előforduló fajok kórokozó képessége, ezért 
az előidézett klinikai kép is erősen eltérő (lsd. 3. 
táblázat).

224. ábra: Demodex canis szőrtüszőatkák kutya  
bőrkaparékában. A képen több fejlődési alak is látható:  
adult (1.), lárva (2.) és pete (3.) is (100x nagyítás)

225. ábra: Demodex cornei szőrtüszőatka kutya  
bőrkaparékában (400x nagyítás)

227. ábra: Demodex cati szőrtüszőatka macska  
bőrkaparékában (200x nagyítás)

226. ábra: Demodex aurati szőrtüszőatka aranyhörcsög  
bőrkaparékában (200x nagyítás)

3.

1.

1.

2.
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4.3. Festett fülkenetben látható képletek

Gram-pozitív coccusokkal, pálcákkal találkoz-
hatunk a ceruminosus otitis externa fennállásakor, 
a gennyes formában leginkább Pseudomonasok 
láthatók, amelyek Gram-negatív pálcák. Előbbi 
esetben Staphylo- és, Streptococcusok, Coryne-
bacteriumok figyelhetők meg, gyakran Malassezia 
gombákkal együtt. Természetesen a „résztvevők” 
nem feltétlenül egyszerre lelhetők fel, jellemzőb-
bek a különféle összetételű kevert esetek.

A leírt alapesetek kisebb-nagyobb mértékben 
módosulnak a gyakorlatban. Például Gram-negatív 
pálcák a mikrobiológiai vizsgálat során ritkán coli-
formoknak, proteusoknak is bizonyulhatnak. 

A citológia ennek ellenére a gyakorlatban jól 
használható a kezelés megtervezésében. Cerumi-
nózus hallójárat-gyulladás általában hámsejteket és 
coccoid baktériumokat, a purulens pedig neutrofil 
granulocitákat mutat pálca alakú baktériumokkal.

4.3.3. Baktériumok

259. ábra: Neutrofil granulociták (1.) mellett coccoid (2.)  
és pálca alakú baktériumok (3.) kutya fülkenetében  
(1000x nagyítás)

261. ábra: Valódi gennyes hallójárat-gyulladás citológiai képe 
kutya fülkenetében, fagocitáló granulociták (1.) és pálca alakú 
baktériumok (2.) láthatóak nagy tömegben (1000x nagyítás)

263. ábra: A képen a granulociták (1.) között zömmel szerves 
törmelék látható (2.), ami nem összetévesztendő a  
baktériumokkal (3.) (1000x nagyítás)

262. ábra: Ceruminózus hallójárat-gyulladás kutya  
fülkenetében, itt a kis számú coccus (1.) mellett Malassezia 
gombák (2.) is láthatóak (600x nagyítás)

260. ábra: Ceruminózus hallójárat-gyulladás citológiai képe 
kutya fülkenetében, laphámsejtek (1.) és coccoid  
baktériumok (2.) láthatóak nagy tömegben (600x nagyítás)

1.

3.
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1.
1.

2.

2.

1.
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4.4. Műtermékek

Kültakaró eredetű mintákban a bélsár- és vizelet-
mintákhoz képest ritkábban találunk olyan képle-
teket, amik megnehezítik a diagnosztikai munkát.  
Az előzőekhez hasonlóan itt is a teljesség igénye 
nélkül mutatjuk be ezeket.

4.4. Műtermékek

271. ábra: Fenyőpollen (nyíllal jelölve) feltárt bőrkaparékban 
(400x nagyítás)

274. ábra: Alternaria penészgomba (nyíllal jelölve) feltárt 
bőrkaparékban (400x nagyítás)

273. ábra: Alternaria penészgomba (nyíllal jelölve)  
demodikózisos kutya feltárt bőrkaparékában (100x nagyítás)

270. ábra: Pollenek (nyíllal jelölve) feltárt bőrkaparékban 
(200x nagyítás)

269. ábra: Szintetikus elemi szál (1.) szőrszálak (2.) között 
(100x nagyítás)

1.

2.

2.

272. ábra: Festékszemcsék (nyíllal jelölve) panoptikus festő-
készlettel festett fülkenetben. Gombáktól, baktériumoktól 
fontos elkülönítenünk ezeket, ebben segít, hogy méretük 
változatos, belső struktúrájuk nincs (1000x nagyítás)
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5.3. Petekimutatási eljárások

5.3.2. Felszíndúsítás
Az ülepítéses dúsítással ellentétben itt a féregpe-

téket egy folyadékoszlop tetején koncentráljuk. A 
módszer alapjában véve érzékenyebb, mint az üle-
pítéses eljárás, de nagyobb sűrűségű képletek (pl. 
mételypeték, nagyobb petekokonok, egész ízek) 
kimutatására nem alkalmas. A folyamat lényege, 
hogy az átlagosan 1,05-1,1 g/cm3 sűrűségű peték a 
náluk sűrűbb oldatokban a felszínre emelkednek. 

Az eljárás során a bélsárból és a felszíndúsítás-
ra használt oldatból homogén bélsárszuszpenziót 
készítünk, majd azt kémcsőbe töltjük. Ott rövid 
időn belül a féregpeték a folyadékoszlop felszínére 
koncentrálódnak, ahonnan a mikroszkópos mintát 
gyűjthetjük. A folyamatot centrifugálással segít-
hetjük.

Hasmenéses vagy normál állagú bélsár esetén 
közvetlenül a felszíndúsító oldattal végezzük a 
szuszpendálást. Körülbelül 1-2 gramm bélsarat 
(mogyorónyi, ragadozóknál dióbélnyi mennyiség) 
kell egy kémcsőnyi (kb. 15 ml) felszíndúsító folya-
dékkal elkevernünk.

Ha a szuszpendálásnál láthatóan sok a darabos, 
például növényi rész, érdemes a szuszpenziót 
0,5-0,8 mm lyukátmérőjű teaszűrőn  leszűrni, és 
a szűrlettel dolgozni tovább. A szűrést minden-
képpen ajánljuk lovak, kérődzők. egyéb nagytestű 
növényevők, nyulak, rágcsálók esetén, de érdemes 
rutinszerűen, minden fajnál elvégezni.

Ha a minta túl száraz, vagy zsíros, akkor a kém-
cső tetején dugó képződhet az eljárás közben, ami 
gátolja a peték felszínre emelkedését. Ennek meg-
előzéséhez a száraz mintát 1-2 óráig áztathatjuk 
a felszíndúsító oldatban. Hátránya a módszernek, 
hogy a peték zsugorodásával, torzulásával járhat. 
A zsíros mintához 1-2 teáskanál homokot keverhe-
tünk szuszpendáláskor. Másik megoldás, ha több 
felszíndúsító folyadékot használunk a szuszpenzió 
elkészítéséhez. Mind a kiszáradt, mind a zsíros bél-
sár vizsgálatakor előzetesen csapvizes bélsárszusz-
penziót is készíthetünk, majd 20 perc állás után 
annak az üledékével végezzük el a felszíndúsításos 
vizsgálatot.

295. ábra: A felszíndúsítási eljárás alapvető lépései

Homogén bélsárszuszpenzió készítése

Folyadékoszlop létrehozása

Féregpeték felszínre koncentrálása,
egyszerűsített, vagy centrifugás eljárással

Mintavétel a felszínről

Mikroszkópos vizsgálat

296. ábra: Szűrésre előkészített bélsárszuszpenzió. Ha a szűrő 
önmagában nem szűr ki elegendő mennyiséget a darabos 
bélsáralkotókból, akkor azt kiegészíthetjük gézlappal

297. ábra: Túl zsíros mintában könnyen dugó képződik

Bélsárszuszpenzió készítése
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7.3. Fülkenet

A fülkenet készítése során vattapálcával viszünk 
fel a hallójáratból gyűjtött mintát tárgylemezre, 
majd azt natívan, vagy gyakrabban rögzítés és fes-
tés után vizsgáljuk mikroszkópban.

A kenetet a hallójárat vízszintes részéből vesszük, 
az otoszkópos megtekintés után. Ha nagy mennyi-
ségű váladék van a hallójáratban, akkor kenetvétel 
előtt óvatosan takarítsuk ki azt. Nagytestű álla-
tokban van lehetőség védett minta vételére, azaz 
az otoszkóp tölcsérjét levezethetjük a hallójárat 
függőleges részének aljáig, így az ott felhalmozó-
dott váladék nem kontaminálja a mintát. Kistestű 
állatokban ez sajnos jellemzően nem megvalósítha-
tó. Ha a hallójárat száraz, vagy a benne található 
anyag törmelékes, akkor érdemes lehet a vattapál-
cát előzetesen paraffinolajba mártani. Ha váladé-
kos a hallójárat, akkor ez nem szükséges.

A fülváladék makroszkópos megjelenése nem 
utal egyértelműen a mögöttes folyamatra, kivéve 
a fülrühösséget. Kutyák és macskák esetében ha a 
fülváladék sűrű, száraz, törmelékes sötétbarna-fe-
kete, akkor az Otodectes cynotis okozta fülrühös-
séget valószínűsít. Ilyenkor érdemes nagy mennyi-
ségű mintát kenni a tárgylemezre és mindkét oldali 
hallójárat tartalmát kikenhetjük egy lemezre. A 
kenetet natívan vizsgáljuk, az atkák mozgása nagy-
ban könnyíti észlelésüket, bár a rögzítési és festési 
procedúrát is gyakran túlélik. Nyulak Psoroptes 
cuniculi okozta fülrühösségekor a klinikai tünetek 
általában egyértelműek: sok vaskos, sárgás vála-
dék, sebes belső fülkagyló. Ilyenkor ne erőltessük 
a mintavételt, mivel az extrém fájdalmas lehet, a 
sokk miatt a nyúl el is pusztulhat!

Ha a klinikai tünetek nem fülrühösségre utalnak, 
akkor nem érdemes sok mintát felvinni a tárgyle-
mezre, sokkal fontosabb, hogy a lehető legnagyobb 
felületen legyen kenetünk. Eltérő klinikai kép ese-
tén külön-külön kell a két hallójárat kenetét kezel-
ni, azokat gondosan megjelölve. A fülváladékot a 
mintavevő pálcáról vékonyan a tárgylemezre hen-
gergetjük úgy, hogy szabad szemmel is látható ke-
net keletkezzen. Ezután óvatosan háromszor láng 
felett áthúzzuk, hogy azzal a mintát rögzítsük. A 
festést ezt követően panoptikus festőkészlettel vé-
gezzük (pl. Diff-Quik).

7.3. Fülkenet készítése 

323. ábra: A fülkenetet a hallójárat vízszintes részéről vegyük 
lehetőség szerint. A képen látható tetemen jól látható a 
hallójárat függőleges részének kezdete (1.), a felpreparált 
függőleges hallójárat (2.), illetve a hallójárat vízszintes  
részének a kezdete (3.) a bevezetett mintavevő vattapálcával

324. ábra: A kenetet úgy készítjük, hogy a vattapálcát a 
tárgylemezen hengergetjük

325. ábra: Fülrühösség esetén a klinikai tünetek általában 
egyértelműek. Ilyenkor nem kell mélyről venni a mintát, a 
fülkagyló alján lévő törmelékben is találhatunk rühatkákat

1.

2.

3.
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328. ábra: A mikroszkóp főbb alkatrészei. A kondenzor részeit a 340. ábra részletesebben ismerteti

8.2. A mikroszkóp alkatrészei

8.2. A mikroszkóp alkatrészei

Izzófoglalat

Izzófoglalat-
szorító

Homályos üveg  
álító karTalpLámpamezőrekesz-állító gyűrűFénykapu (szűrőtartóval)

Makrocsavar

Mikrocsavar

Kondenzormagasság-
állító csavar

Tárgyasztal-mozgató 
csavar

Kar

Prizmaház

Binokuláris fej

Dioptriaállító gyűrű

Okulár

Kondenzor  
segédlencse

Kondenzor-centírozó 
csavar

Apertúrarekesz-állító 
kar

Kondenzor

Tárgyasztal

Objektív

Objektívrevolver

Az alábbi ábrán egy mikroszkóp fényképén mu-
tatjuk be a főbb alkatrészeket, de részletesen csak 
azok az alkatrészek kerülnek majd említésre a kö-
vetkező oldalakon, amelyekkel a napi használat so-
rán rendszeresen találkozunk.

Bár egy konkrét típust mutatunk be, ez alapján 
bármely más mikroszkópon be tudjuk azonosítani 

ugyanezeket az alkatrészeket. A makrocsavar és a 
mikrocsavar általában egy tengelyen van, de egyes 
típusokon különállóak. 

Az ábrán látható mikroszkóp tárgyasztalát a felvé-
tel előtt elforgattuk, hogy ne legyen a tárgyasztal-
mozgató csavar takarásában a kondenzormozgató.
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8.6. Mikroszkópos fényképezés
A témáról ugyanúgy komoly könyveket írtak tele, 

mint a mikroszkopizálás más területeiről, de ha 
ügyesen használjuk a már rendelkezésre álló esz-
közeinket, vagy gondosan választunk újat, sokkal 
jobb eredményt érhetünk el, mint amire számítunk 
elsőre.

Fontos, hogy a fotózásnál képminőséget a leggyen-
gébb láncszem fogja meghatározni, ami egyáltalán 

nem biztos, hogy eszközoldalon van! A fényfor-
rás gondos beállítása fotózáskor sokkal fontosabb, 
mint vizuális vizsgálatkor, ugyanis a kamera szen-
zora nem fogja a hiányzó részleteket kiegészíteni, 
vagy a képet élesebbnek mutatni, mint ahogyan azt 
az agyunk megteszi.

8.6. Mikroszkópos fényképezés

Mobiltelefonok és kompakt kamerák

Ezeket leginkább a „szemünk helyett” használ-
hatjuk, azaz az okulár elé tartva. Fontos, hogy a 
kamera szenzora merőleges legyen az okulár op-
tikai tengelyére, és az okulár és a kamera front-
lencséjének közepe egy vonalban legyenek. Minél 
kisebb a kamera objektívje, annál lényegesebb ez a 
két dolog ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen képet 
kapjunk. 

Ennek megkönnyítése érdekében kifejezetten ol-
csón vásárolhatunk az interneten adaptereket, amik 
az okulárhoz fogatják fel a fényképezőgépet vagy a 
telefont, így nem kell kézben tartanunk. Ezekből 
léteznek típusspecifikus és univerzálisan felhasz-
nálható típusok is. Sőt, elérhetőek okostelefonok-
hoz olyan alkalmazások (kifejezetten mikroszkó-
pos használatra is akár!), amik az egyes látómezők 
képét összeillesztik egy képpé, ha a látott képlet 
nem fér ki egy látómezőre.

Bár a módszer kifejezetten óvodásszintűnek, le-
becsülendőnek tűnhet, higgyük el, hogy ez nem 
így van. A könyv képanyagának nem kis része is 
így készült. A mobiltelefonos fényképezési techno-
lógia évről évre látványosan fejlődik. Másik nem 
elhanyagolható előny, hogy mindig kéznél van. 
Szoftverei jellemzően úgy vannak kialakítva, hogy 
a kész képet könnyedén megoszthatjuk másokkal 
is. Ha szükséges mozgóképet rögzítenünk, azt is 
gyakran gördülékenyebben megtehetjük, mint más 
képrögzítő eszközökkel.

359. ábra: Olcsó, típusfüggetlen, távol-keleti adapter, amivel 
a mikroszkóp okulárjához rögzíthetjük a mobiltelefonunkat

360. ábra: Ha a mikroszkóp LED-es megvilágításának a 
hálózati tápegysége és vezérlése nem valódi egyenáramot, 
hanem nagyfrekvenciásan kapcsolt áramot ad a LED-nek, és a 
fényképezésre használt eszköz hasonló frekvenciával olvassa 
ki a szenzort, akkor ez láthatóvá válik: „csíkozott” lesz a kép. 
A jelenségen esetleg a fényerő növelésével, az expozíciós idő 
növelésével, vagy a LED vezérlő átalakításával lehet segíteni
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10. Függelék

10. Függelék

A szerzők ezúton is szeretnék köszönetüket kife-
jezni mindenkinek, aki akár szóval, akár tettekkel 
támogatták a könyv létrejöttét. 

Külön köszönet illeti a szakmai lektorokat segítő-
kész munkájukért. Dr. Balogh Nándor, dr. Fok Éva, 
dr. Novák Levente, dr. Paulina Anna és dr. Perge 
Edina mindannyian lelkiismeretesen, segítőkészen 
álltak a feladathoz. Dr. Papp Karina Judit kolléga-
nőnknek az egész kézirat áttekintéséért, és stiliszti-
kai megjegyzéseiért tartozunk hálával, Czillahóné 
Rigó Katának pedig a helyesírási hibák kigyomlá-
lásáért.

Szintén külön köszönet illeti a Nemzeti Kulturá-
lis Alapot, amiért anyagi támogatást nyújtottak a 
könyv alapjául szolgáló kézirat és a könyv elkészü-
léséhez.

Köszönjük a Duo-Bakt Laboratórium valamennyi 
dolgozójának, hogy lelkes, hozzáértő munkájukkal 
alapot teremtettek a könyv elkészüléséhez. 

Természetesen ugyanígy meg kell köszönnünk 
azon kollégáink bizalmát, akik az évek során tö-
retlenül a Duo-Bakt Laborba küldték mintáikat. Ez 
nagyban hozzájárult tapasztalataink és a képanyag 
összegyűjtéséhez.

Családtagjaink, barátaink, kollégáink, ismerő-
seink közül szinte felsorolhatatlanul sokan hozzá-
járultak kisebb - nagyobb mértékben ahhoz, hogy 
végül a mű az ötlettől a könyvespolcig juthasson. 
Mégis kísérletet teszünk arra, hogy mindannyiukat 
felsoroljuk, természetesen nem fontossági, hanem 
betűrendben: 

dr. Balka Gyula, dr. Biró Péter Gábor, dr. Czé-
kus Tibor, dr. Csuta Lajos, dr. Egerszegi Péter, dr. 
Farkas Gabriella, Fodor Gábor, dr. Gönczi Gábor, 
dr. Hábor Krisztián, Horváth Krisztina, Huszár 
Mátyás, Illésfalvi Péter, Krupánszki Ágnes, Már-
kus Márta, Nokta Ilona, Pápai Veronika, Radnóti 
Ferenc, Sárdy Gábor, Schnellbach Ferenc, dr. Sós 
Endre, dr. Tarpataki Noémi, dr. Vajdovich Péter, 
Varga Evelin.

10.2. A képek szerzői
dr. Balogh Nándor:
131-132
Első Dávid: 
6-9, 12-16, 18-33, 35-38, 51, 53, 69-71, 76-77, 82, 85, 95-96, 98-
99, 106, 114, 116-117, 159, 163, 186-187, 209, 211-212, 214-215, 
222-224, 226, 230-236, 238, 244-249, 258, 267-270, 273-274, 
281, 294
dr. Lajos Zoltán: 
10, 34, 39, 47, 62-63, 65, 107, 110, 113, 115, 120-121, 125-128, 
137, 139, 160, 166-167, 170, 173, 183-184, 192-193, 203, 243, 
304-305, 362

dr. Márkus Bálint: 
1-5, 11, 17, 40-46, 48-50, 52, 54-61, 64, 66-68, 72-75, 78-81, 
83-84, 86-94, 97, 100-105, 108-109, 111-112, 118-119, 122-124, 
129-130, 133-136, 138, 140-158, 161-162, 164-165, 168-169, 
171-172, 174-182, 185, 188-191, 194-202, 204-208, 210, 213, 
216-221, 225, 227-229, 237, 239-242, 250-257, 259-266, 271-
272, 275-280, 282-293, 296-303, 306-326, 328-361, 363-364, 
fejezetek címlapképei a 9, 37, 63, 81, 91, 95, 101, 117. oldalon
dr. Novák Levente: 
327

10.1. Köszönetnyilvánítás



Első Dávid 2018-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte 
diplomáját biológia alapszakon - biológus szakirányon. Jelenleg a bioló-
gus mesterképzési szak hallgatója molekuláris, immun-és mikrobiológia 
szakirányon.

2013 ősze óta a DUO-BAKT Állatorvosi Mikrobiológiai Laboratórium 
munkatársa, laboratóriumi mikrobiológusként. Fő munkakörei a klinikai 
bakteriológia és mikológia, parazitológia.

A diagnosztikán túl főbb érdeklődési köre a mikrobiológiai digitális fotó-
dokumentáció, illetve a gyakorlati kaméleontartás.

Márkus Bálint 2005-ben vette át Budapesten állatorvos-doktori diplomá-
ját, majd 2008-ban szakállatorvosi diplomáját egzotikus állatok gyógyá-
szatából. 2006 óta dolgozik klinikus állatorvosként, leginkább kisállatok 
és egzotikus állatok belgyógyászati és műszeres diagnosztikai ellátásával.

Általános iskolás kora óta foglalkozik fotózással hobbiszinten, az így 
megszerzett tapasztalatok sokat segítik, amikor érdeklődése a mikroszkó-
pos fotózás felé irányul. Ez először csak a diagnosztikai anyagot érinti, 
később művészi jellegű fotókat is készít különböző élő és élettelen mik-
roszkópos témákról.

Mikecz Andrea 1990-ben végzett a budapesti Állatorvostudományi 
Egyetemen. 1991-2000 között a Richter Gedeon Nyrt. Toxikológiai Osztá-
lyán gyógyszerbiztonsági területen, állatkísérletekben dolgozott. 1992 és 
2001 között egy kisebb magánpraxis társ-tulajdonosaként is tevékenyke-
dett, Budapest VIII. kerületében.

2001-2004 között az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének munkatársa, az Intézet 
mikológiai laboratóriumában. 2004-től jelenleg is férjével állatorvosi mik-
robiológiai vállalkozásukat, a DUO-BAKT Laboratóriumot működtetik.

Főbb érdeklődési területei: Dermatophyton- és a légúti Aspergillus- 
infekciók diagnosztikája; mikroszkópos parazitológiai diagnosztika.

Lajos Zoltán 1990-ben végzett a budapesti Állatorvostudományi Egyete-
men. 1991-2004 között az ÁNTSZ Fővárosi Intézetének munkatársa volt, 
ahol bakteriológusként dolgozott. Emellett egy kisebb magánpraxis társ-
tulajdonosaként is tevékenykedett, Budapest VIII. kerületében. 2002-ben 
mikrobiológus-szakállatorvosi diplomát szerzett.

2004-től jelenleg is feleségével, Mikecz Andreával közösen állatorvosi 
mikrobiológiai vállalkozásukat, a DUO-BAKT Laboratóriumot működteti.

Főbb érdeklődési területei: Clostridium difficile és MRSP/MRSA fertő-
zések klinikai mikrobiológiája, terápiája. Bőrgyógyászati és enterális in-
fekciók diagnosztikája és terápiája. Hüllők bakteriális és gombainfekciói.

dr. Márkus Bálint

dr. Lajos Zoltán

dr. Mikecz Andrea

Első Dávid
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Az Állatorvosi mikroszkópos diagnosztikai atlasz a leggyakoribb  
elváltozásokat, képleteket mutatja be, amelyek egy átlagos állatorvosi 

rendelő könnyen előkészíthető mintáiban fellelhetőek. Kifejezetten 
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