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Összefoglaló 

 
Az alpakák (Vicuna Pacos) Dél-Amerikából származnak, ahol fıként gyapjújukért tartják ıket. 
Napjainkban a világon szinte mindenhol találhatunk alpakát, Afrikában, Ázsiában, Európában. 
Magyarországon is egyre több tenyésztı kapcsolódik be a tenyésztésükbe. 
Meghatározó szerepe van az állategészségügynek a szaporaság és gyapjútermelés színvonalában. 
Ezek az állatok alapvetıen ellenállóak a betegségekkel szemben, mégis fontos megismerni 
milyen betegségekre érzékenyek, mely viselkedés utal rá, hogy beteg az állat és azonnali 
állatorvosi segítségre van szüksége. Így megelızhetjük hogy más állatok is elkapják a  fertızést 
és csökkenthetjük a veszteségeket. 
Az alábbiakban néhány olyan betegség olvasható, mely kérıdzı állatok esetében nagy 
egészségügyi kockázattal jár, és az alpakák is fertızıdhetnek vele.  
Kulcsszavak: alpaka, vírus, betegségek, állategészségügy, fertızés 

 
 

Major infectious diseases of alpacas 
 

Abstract 
 

Alpaca (Vicugna pacos) is a domesticated species of South American camelid. Native americans 
keep them because of fine wool. Many people breed alpacas all round in the world. In Hungary 
also can be find some breeders too, and number of the farms is growing up. 
Fortunately, alpacas generally quite hardy animals, rarely have health concerns. But it is 
important to know about some of the more common and more dangerous alpaca diseases just in 
case. It is major to really know each of your alpacas individually. When you are around your 
alpacas frequently, you will notice when one behaves slightly abnormally. By the time that you 
figure out that an alpaca is sick, it need to be a medical emergency. 
Keywords: alpaca, virus, diseases, animal health, infection 
 
 
 
Veszettség  

A veszettség minden kontinensen elıforduló betegség. Okozója a Lyssavirus (1.kép), mely 
a Rhabdoviridae családjába tartozik. Vannak más vírusok is, melyek közel állnak a veszettség 
vírusához. Ezek is veszettséget okoznak az embernél és az állatoknál is (Horváth, 2006).  

Wernery (2002) megjelent könyvében írja le, hogy az alpakák kutyák, mosómedvék, 
rókák vagy egymás megharapása útján fertızıdhetnek meg. 
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A veszettség korai tünetei a teveféléknél többek között a sántaság, a bizonytalan járás és a 
test hátsó részének részleges bénulása. A korai tüneteket követi egy agresszív szindrómás 
(dühöngı veszettség), vagy bénulásos forma (csendes vagy bénulásos veszettség). 

Az agresszív formában az állat testhımérséklete normális marad mindaddig, amíg 
agresszívvé válik, e mellett túlzott izomaktivitást mutat.  
Ennek a formának ez egyik jellegzetes tünete, hogy megtámadja társait, utódait, az embereket, és 
saját magukra is veszélyesek lehetnek.  

A veszett állat az élettelen tárgyakat harapdálja és önpusztítóvá válik azzal, hogy neki 
megy az akadályoknak. Megváltozik az állat hangja (ok nélkül rekedt panaszos hang) és más 
tünetek is jelentkeznek, pl. felfúvódás, viszketés, izomremegés, céltalan futások, fokozott nemi 
ingerlékenység (spontán ejakuláció), hátratámaszkodás, görcsök, végül 3-4 napon belül kómába 
kerülnek, és elpusztulnak. A nıivarú egyedek ilyen esetekben elutasíthatják az ápolásukat. A 
tevék hátratámaszkodott állapotban bıgnek (ásítanak).  

A paralitikus, vagy csendes (bénulásos) veszettségre jellemzı tünetek a teveféléknél az 
étvágytalanság, depressziós bágyadtság, lógó szemhéjak, merev tekintet, nyálzás, körben járás, 
arcbénulás, enyhe láz (39,4 OC, vagy 103 OF), petyhüdt izomzat (arc, végbél és hólyag) valamint 
a légcsı és nyelıcsı bénulása. 

A tevefélék jellemzı viselkedési formája a köpködés. Mivel nyállal más állatokat és az 
embert is megfertızhetik, a hatóságok aggodalmukat fejezték ki. Azonban a veszettség bármelyik 
formájában szenvedı tevefélék nem képesek felöklendezni és kiköpni a gyomruk tartalmát vagy 
a nyálat (Fowler, 2011).  

 
1. kép: A veszettség vírusa  

(forrás: Internet) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 1: Rabies virus 
 
 
Nyugat Nílusi Vírus 

A kór okozója egy Flavivirus, mely világszerte elıfordul (Varga, 2003). A vírus 
elsısorban madarakban, lovakban és emberekben idézhet elı - olykor súlyos agyvelıgyulladással 
járó - fertızéseket.  Fıként a vonuló madarak játszanak szerepet a vírus elterjesztésében. A beteg 
állatot megcsípı szúnyog közvetíti a vírust a többi állatra (2.kép), melyet megcsíp (Yaeger, 
2004). A szúnyogoknak legalább 43 fajtája alkalmas a közvetítésre (Gingrich, 2005) 

2-14 nap lappangási idı után az állatok lázasak, étvágytalanok, bágyadtak, lefogynak. Az 
alpakák mozgása rendszertelenné válik, könnyen meg is botlanak, elfekszenek, fejük és nyakuk 
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remeg (Internet 1, Callan, 2009). Végül a legtöbb esetben az állatok elhullanak, de volt már 
olyan eset, hogy az alpaka túlélte. Azonban enyhe idegi problémái megmaradtak, mint a fej 
remegése (Internet 1). 

Védekezni ellene védıoltással lehet, mely lovak esetében hatásosnak bizonyult. Az 
alpakák ellenanyagot termeltek az oltást követıen (Kutzler, 2004a) 
 

 

2. kép: A szúnyog, mint a vírus terjesztıje 
(forrás: Prágai, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 2: The West Nile virus is transmitted through female mosquitoes 
 
 
Ragadós száj-és körömfájás  

A betegséget okozó vírus a Picornaviridae családba tartozik, azon belül a Aphthovirus 
genus- hoz. A virion 22-24 mm átmérıjő, burok nélküli, csupasz (Szent-Iványi, 1985). 

A lámafélék közvetlen érintkezés útján kaphatják meg a betegséget egymástól, vagy más 
állatoktól(Wernery, 2004). Lubroth (1990) megjelent publikációjában írja, hogy a perui alpakák 
abban az esetben fertızıdtek, amikor vásárra vitték ıket, ahol szarvasmarhákkal érintkezhettek. 
A lámaféléket megfertızheti a szarvasmarha, ez visszafelé is igaz. Azonban általánosan 
elmondható, hogy az Dél-Amerikai tevefélék nem erısen fogékonyak a vírusra, és kisebb 
kockázatot jelentenek a vírus továbbításában, mint például a szarvasmarha. A lámafélék a vírust 
nem hordozzák 14 napnál tovább (Wernery, 2004, Aftosa, 2007, Viera, 1995). 

Anderson 1-7 napos lappangási idırıl számol be, míg Fowler (2011) szerint 3-5 napos 
inkubációs idı után jelennek meg a klinikai tünetek. Sanson (1994) írja le a leghosszabb 
intervallumot, mely 2-14 nap között van véleménye szerint. 

Az elsı észlelhetı tünet az állat testhımérsékletének emelkedése, kb. 40°C-ig. A láz 
enyhülése után hólyagok jelennek meg a száj nyálkahártyáján. Emiatt az állatok kevesebbet esznek, 
elkezdenek fogyni. A hólyagok miatt nyálzás is megfigyelhetı. A lábon található sebek okozta 
fájdalom miatt az állat taposó mozgást végez, kirúg, késıbb lesántul, sokat fekszik. A betegségre 
nincs gyógymód (Fowler, 2011, Duncanson, 2012). 

Dél-Amerikai tevefélék részére is van védıoltás. Ez a tüneteket megszünteti, azonban az állat 
továbbra is hordozója a vírusnak. Továbbá a száj- és körömfájás elleni vakcina hatásossága még nem 
teljesen ismert (OIE, 2009). Az USA-ban illegális a vakcinázás (Fowler, 2011). 
 



  

 

 

186

 

Prágai és Kovács / AWETH Vol 8. 2. (2012) 

Kéknyelv betegség 
A kéknyelv betegséget a Reovirusok közül az Orbivirus okozza. Afrikában ıshonos, de 

már Amerikába és Európába is bejutott. A betegség fı terjesztıi a szúnyogok (Horváth, 2006). A 
vírus elsısorban kecskékre, juhokra jelent veszélyt (Verwoerd, 2004), de tevefélékben is 
elıfordul. Heinrich (2007) beszámolt egy alpaka elhullásáról Németországban, két láma pedig 
Franciaországban járt hasonlóan (Meyer, 2009). 2010-ben Ortega írt publikációjában egy, az 
USA-ban elpusztult alpakáról. 

Heinrich (2007) leírta az elpusztult alpaka tüneteit is. A klinikai tünetek csuklásszerő 
légvétellel, horkoló hangokkal kezdıdnek. Kb. egy óra elteltével az alpaka letargikussá válik, 
lefekszik. 7 órával késıbb nehezen tájékozódik az állat, és köhögni kezd. Az elsı tünetek 
jelentkezése után 14 órával az állat elpusztul. Hasonló boncolási eredményekrıl számol be 
Maclachlan (2009) és Heinrich (2007). Súlyos, akut ödéma figyelhetı meg a tüdıben, fekélyek, 
sebek a nyelven, szájpadláson, a szájüregi nyálkahártyán. 
 
Bovine Virus Diarrhoea (BVD) 

A BVD okozója vírus, mely a Flaviviridae család tagja, Pestivirus genus (Tuboly, 1998). 
Korábban azt hitték az alpaka rezisztens a betegségre (Wentz, 2003). Késıbb azonban 

beszámolók jelentek meg fertızıtt állatokról (3. kép) (Foster, 2007, Goyal, 2002, Mattson, 2006, 
Topliff, 2009). Ontario keleti részén egy alpaka ménesben jelentkeztek a tünetek. Az állatok 
lefogytak, hasmenésük volt, letargikusak voltak, sok kanca elvetélt vagy gyenge csikót hozott 
világra (Carman, 2005). További tünetek orális és orr irritáció, halva születés (Internet 2). 

 
3. kép: Csikó pajzsmirigy (A) és bır (B) minta BVD-vel megfestve  

(forrás: Carman, 2005) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 3: Alpaca foal’s thyroid (A) and skin (B) with BVD 
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Egy Angliában észlelt megbetegedés során az állat az elsı tünetek észlelése után egy 

héttel elpusztult. Az alpaka boncolása során láthatóvá vált, hogy a bélfodri nyirokcsomók 
bevérzésesek, megnagyobbodtak. A májban, vesében, tüdıben terminális keringési változások 
voltak megfigyelhetıek. Az immunhisztokémiai vizsgálat pedig kimutatta a Pestivirus antigént a 
máj-,vese és tüdıszövetekben. Nem citopátiás BVD vírus volt izolálható a máj szövetbıl és 
plazmából (Goyal, 2002). A farmon megvizsgálták a többi állatot is. Egy klinikai tüneteket nem 
mutató fiatal alpaka tesztje pozitív lett BVD-re RT-PCR-rel, de antigén ELISA-val nem. 3 héttel 
késıbb azonban már mindkét teszt negatív lett. Az alpakák nagy valószínőséggel az ott tartott 
szarvasmarháktól fertızıdtek meg (Foster, 2005). 
 
Papilomatitis 

A betegség okozója a Papillomavírus, mely a Papillomaviridae családjába tartozik. Bırön 
okoz elváltozásokat, bibircseket (Werney, 2002). Az ide tartozó vírusok állatfajok szerint 
csoportosíthatóak, mivel  ezek szők gazdaspektrummal rendelkeznek (Tuboly, 1998) 
Gazdasági állatok közül a szarvasmarha a legfogékonyabb rá (Schulman, 2003), tevefélék közül 
elsısorban tevék esetében írták le a betegséget, de az alpaka és a láma is megfertızıdhet.  

A papillomatitis-t fıként a fiatal állatok kaphatják el. Korai stádiumban a seb rózsaszínő, 
pattanások, hegek jelennek meg. Késıbb kisebb, vagy nagyobb csomók, tumor jellegő bibircsek 
figyelhetıek meg. A tünetek a szırrel kevésbé fedett területeken jelennek meg, az ajkak, a fülek, 
a nemi szervek környékén, lábakon (4. kép). Az alpakák könnyen fertızıdnek, de a betegség 
enyhe lefolyású, a mortalitás kicsi (Arthur, 1991, Werney 2002). 

 
 

4. kép: Papillomatitis okozta csomók alpaka lábán 
(forrás: Merwijk, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture 4: Papillomatitis caused dermal papillae 

 
 



  

 

 

188

 

Prágai és Kovács / AWETH Vol 8. 2. (2012) 

Oltási program 
Különösen ajánlott vakcinázni, ha nagy az állatállomány, vagy más állatokkal, például 

szarvasmarhával tartják együtt az alpakákat (Wernery, 2002). Annak ellenére, hogy az 
oltóanyagok hatékonyságáról kevés az információ és például az Amerikai Egyesült Államokban 
nem engedélyezik a tevefélék vakcinázását Fowler (1998) és Mayr (1998) publikált oltási 
programot ezen állatok számára (1. táblázat).  

 
1. táblázat: Vakcinázási program tevefélék számára vírusos fertızések ellen 

 
Betegség Oltóanyag Elsı oltás 

ideje 
Emlékeztetı oltás Ismétlés 

Veszettség 
(Rhabdovirus) 

inaktivált 
sejttenyésztett vírus  

3 hónap 3 hét múlva  évente 

Papilomatitis 
(Papovavirus) 

inaktivált Papilloma 
szövet 

kezelésként 3 alkalommal 5 
naponta, emelkedı 
dózisban 

nincs 

BVD 
(Flavi/Pestivirus) 

inaktivált vakcina 2-4 hét 2 hónap múlva évente 

Forrás: Fowler (1998), Mayr, (1998) 
Table 1: Vaccine program for Camelids 
 
 

Az alpakák fogékonyak lehetnek azokra a betegségekre is, melyet más gazdasági állat 
kaphat, terjeszthet. Ezek a fertızések nagy károkat képesek okozni a gazdaságoknak. Mint 
minden betegségnél a fertızés megelızése a legfontosabb. Az alpakák a vírusos betegségeket 
legtöbbször vadonélı állatoktól vagy más kérıdzıktıl kapják el. Ezért érdemes úgy kialakítani a 
legelıt, hogy ne férjenek egymáshoz más fajta állatokkal. A tünetek megjelenésekor fontos az 
állat elkülönítése, és állatorvosi segítség kérése. Továbbá ha van elérhetı, megbízható oltóanyag, 
érdemes az alpakákat beoltani. 
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