Patológiai Tanszék

Kutya, macska
Rövidítés

Teljes név

Minta élő állatból

CPV2/FPV

Kutya parvovírus és
macska parvovírus

bélsár (tampon is)

FCV

Macska calicivírus

CDV

Szopornyica vírus

Cor

Általános coronavírus
(többféle coronavírust
is kimutat)

FHV

Macska herpesvírus

CAV-1,-2

Kutya adenovírus-1, -2

CPiV

vér*, szájüregi
tampon,
kötőhártyaváladék
vizelet, vér (buffy
coat), orrtampon,
kötőhártyaváladék
bélsár

Minta
műtéttel/tetemből
vékonybél,
mesenterialis
nyirokcsomó
tüdő
tüdő, lép, vizelet
vékonybél,
mesenterialis
nyirokcsomó

szájüregi vagy
orrtampon
vér* (CAV-1),
orrtampon (CAV-2)

máj (CAV-1), tüdő
(CAV-2)

Kutya
parainfluenzavírus

orrtampon

tüdő

CHV

Kutya herpesvírus

szájüregi tampon

tüdő, máj, vese

FIV

Macska
immundeficiencia vírus

FeLV

Macska leukaemia vírus

vér*, nyirokcsomó,
csontvelő, tumor
vér*, nyirokcsomó,
csontvelő, tumor

Adeno

Általános adeno
(többféle adenovírust is
kimutat)

vér*

tüdő, máj

CCoV

Kutya coronavírus

rektális tampon,
bélsár

bél, mesenterialis
nyirokcsomó, tüdő,
lép

FCoV

Macska
coronavírus/fertőző
hashártyagyulladás
(FIP)

bélsár, vér*,
folyadékgyülem

máj, lép

Lept

Leptospira spp.

vér*, vizelet

máj, vese, tüdő

* EDTA-val alvadásban gátolt vérminta szükséges
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tüdő, szem

lép, tumor, csontvelő
lép, tumor, csontvelő
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Sertés
Rövidítés

Teljes név

Minta élő állatból

PRRSV-1,-2

Sertés reprodukciós és
légzőszervi betegsége

PCV-2

Sertés circovírus -2

PCV-3

Sertés circovírus -3

vérsavó, nyál,
herefolyadék
vérsavó, nyál,
herefolyadék
vérsavó, nyál,
herefolyadék

APPV
Mhyo
ITS

Atipikus sertés
pestivírus
Mycoplasma
hyopneumoniae
Általánosan gombák
kimutatására

Minta
műtéttel/tetemből
tüdő, mandula,
nyirokcsomó, magzat
nyirokszervek, tüdő
nyirokszervek

vérsavó

agyvelő, kisagyvelő,
garatmandula

orrtampon, BAL

tüdő

elváltozást mutató
szövetek

elváltozást mutató
szövetek

Minta
műtéttel/tetemből
máj, bursa Fabricii,
vakbéltüsző

Madár
Rövidítés

Teljes név

Minta élő
állatból

FAdV-1, -2

Baromfi adenovírus -1,-2

bélsár

CAV

Csirke anaemiavírus

vér

Chla

Chlamydia psittaci
(általános)

APV

Madár polyomavírus

IBV

Fertőző bronchitis

bélsár
(tampon is)
garattampon,
sinusváladék
garattampon,
sinusváladék

IBDV

Fertőző bursitis
(Gumboro)

bélsár

bursa Fabricii

BFDV

Beak and feather disease

toll

tolltüsző

ANV

Madár nephritis vírus

bélsár

vékonybél, vese

bélsár

vékonybél, lép

bélsár

vékonybél lymphoid
szövetek

HEV
ChPV/TuPV

Vérzéses
bélgyulladás/márványlép
betegség
Csirke/pulyka
parvovírus
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thymus, csontvelő, lép
máj, lép, tüdő
légcső, tüdő
légcső, vese,
vakbéltüsző
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TRTV

Pulyka rinotracheitis

garattampon

légcső, lép

POX

Madárhimlő vírus

vér viraemia
esetén, bőr

bőr, bármelyik szerv

AAstVTAstV -1

Madár/pulyka astrovírus

bélsár

bél, vakbéltüsző

CAstV

Csirke astrovírus

bélsár

bél, vakbéltüsző

bélsár

bél, vakbéltüsző

bélsár

bél, vakbéltüsző

ARV
AvRV

Madár reovírus (csirke és
pulyka)
Madár rotavírus (csirke
és pulyka)

TAstV-2

Pulyka astrovírus -2

bélsár

bél, vakbéltüsző

TCV

Pulyka coronavírus

bélsár

bél, vakbéltüsző
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