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Bevezetés Általánosságok

• Madárinfluenza (AI) veszély: volt, van, lesz (változékonyság)

• OIE listás betegség

• Magyarországon baromfiban és fogságban tartott 
vadmadarakban bejelentési kötelezettség alá tartozik 
(al)típustól és pathogenitástól függetlenül (113/2008 FVM r.)

• Magyarország területén AI-val kapcsolatos diagnosztikai 
vizsgálatot csak a NÉBIH-ÁDI akkreditált laboratóriumai 
végezhetnek.
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Baljós árnyak

Első eset:
H5N8 

bütykös hattyú
(Csongrád megye)

2016.október 20.
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Baljós árnyak

Első eset:

• 2016. október 19-én Szeged-fehértó halastavánál 
talált elpusztult bütykös hattyú
• Heveny sokk elváltozásai
• Vérzések testszerte + a szívburok alatt
• Kifejezett vérzéses bélgyulladás
• PCR: H5 pozitív
• Szekvenálás:H5N8, klád: 2.3.4.4
• Tenyésztés: pozitív, az izolátum IVPI: 3.0 
(Weybridge, UK)
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Első járványkitörés

Pulyka
(Tótkomlós, Békés megye)

2016. november 3.
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-a napi 2000 literes vízfogyasztás 300 literre csökkent. 
-a légterekbe való belépéskor szinte a teljes állomány (kb. 95 %) az almon 
feküdt, gubbasztott.
-a pulykákra jellemző magatartás formákat a madarak nem mutatták, 
gyakorlatilag indolens állapotban feküdtek.
-az állatok enterálisés/vagy légzőszervi tüneteket nem mutattak, feji képletek 
cyanózisa a madarak kb. 30%-nál volt tapasztalható.
-idegrendszeri tünetek több állat esetében megfigyelhetők voltak: 
szárnybénulás, ferde fejtartás, sarokba bújás, fej falhoz támasztása, oldalra 
dőlés, egy irányba
-a madarak tollazata fénytelen, borzolt volt
-jellemző az érintett légtér madár állománya "hangtalansága"
-a közlekedési útvonalon lévő elfekvő pulykát, ha arrébb tette a gondozó, 
akkor az azt követő 1 percen belül a megmozdított madarak zöme elhullott

Részletek Dr. Pokorádi András által küldött alapos klinikai 
leírásából 

Első járványkitörés
(pulyka)



A járvány

A madárinfluenza járvány diagnosztikai kihívásai

Első járványkitörés
(pulyka)

Fotó: Dr. Bakos Pál
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Első járványkitörés
(pulyka)

• Összességében jellegtelen kórbonctani
elváltozások: sokk

• Néhány állatban:
• Szívburok alatt apró vérzések
• Pancreasban vérzéses-elhalásos gócok

• Az agyvelőben gliasejt sarjadzás
• A szívizomrost zonális degenerációja
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A kórkép
(kacsa)

• 2016. november 9.  Kiskunmajsa (Bács-Kiskun m.)
• Jelentős takarmány és vízfogyasztás csökkenése, 
• Idegrendszeri tünetek: 
az egész állat remeg, 
fejtekergetés, 
gubbasztás, 
opistotonus, 
inkoordinációs zavarok

(Dr. Tisóczki Renátó)
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A kórkép
(kacsa)

Kórbonctani elváltozások:
• Májgyulladás-májelfajulás
• Szívburok alatt vérzések
• Pancreasban vérzéses-elhalásos gócok
• Kifejezett szívizom elfajulás: ”tigrisszív”
• Esetenként hidropericardium
Szövettani elváltozások:
• Vírusos agyvelőgyulladás, neurodegeneráció
• Zonális szívizom-degeneráció
• A pancreas mirigykamráiban fokális elhalások, 
reaktív gyulladással
• Vérzésekkel és kiterjedt parenchyma elhalásokkal 
kísért savós májgyulladás
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A kórkép
(lúd)

• 2016. november 11. (Bugac, Bács-Kiskun m.)

• Enyhe takarmány fogyasztás visszaesés, bágyadtság 
levertség, csendesség,
az állomány 
„leforrázott”

• Idegrendszeri tünet.

Dr. Kovács Zoltán és
Dr. Tisóczki Renátó
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A kórkép
(lúd)

Kórbonctani elváltozások:
• Vérzések a szívburok alatt
• Kifejezett májelfajulás
• Vérzések, elhalások a pancreasban
• (Vérzéses bélgyulladás)
Szöveti elváltozások:
• Vírusos agyvelőgyulladás, neurodegeneráció
•Vérzésekkel és kiterjedt parenchyma elhalásokkal 
kísért savós májgyulladás
• A pancreas mirigykamráiban fokális elhalások, 
reaktív gyulladással
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A kórkép
(tyúk)

Háztáji tartás: 2016. november 24. 

• Haragos vörös vagy cianotikus fejfüggelékek
• Mirigyesgyomorban vérzések
• (peyer plakkok kipirultak, de nem elhaltak)
• Pancreasokban elhalások
• Esetenként testszerte vérzések
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A kórkép
(tyúk)

Nagyüzemi tartás: 2016. december 13. 
(Kerekegyháza, Bács-Kiskun m.) 

Kórbonctan negatív (elhullási ok: vérkeringési zavar)

Kórszövettan:
• az agyvelőben enyhe fokú gliasejt sarjadzás
• zonális szívizom elfajulás
• enyhe fokú interstitialis tüdőgyulladás
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A kórkép
fajonkénti összehasonlító táblázat

(makroszkópos elváltozások)

Máj Pancreas Szívburok Szívizom
Mirigyes-
gyomor

Fej-
függelék

Tyúk - - (háztáj +) - - - (háztáj +) - (háztáj +)

Pulyka - +/- +/- - - -

Lúd ++ + ++ - - -

Kacsa + +

+ 
(+hydro-

pericardium) ++ - -
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A kórkép
fajonkénti összehasonlító táblázat

(mikroszkópos elváltozások)

Agy-
velő Máj Pancreas Vese Szívizom Tüdő Légcső

Tyúk + - - (háztáj +) - + +/- +/-

Pulyka +/- - +/- +/- +/- - +/-

Lúd + ++ + +/- +/- - -

Kacsa ++ + + +/- ++ +/- -
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A kórkép
fajonkénti összehasonlító táblázat

(immunhisztokémia)

Agy-
velő Máj Pancreas Vese Szívizom Tüdő Légcső Bél

Tyúk ++ + ++ + +++ ++ +/- ++

Pulyka ++ + ++ + +++ +++ - ++

Lúd ++ +++ ++ + ++ ++ +/- ++

Kacsa +++ ++ ++ +/- +++ +++ +/- ++
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A kórkép
fajonkénti összehasonlító táblázat

(PCR)

Agy-
velő Máj Pancreas Vese Szívizom Tüdő Légcső Bél

Tyúk ++ + ++ + +++ ++ +/- ++

Pulyka +++ + ++ + ++ ++ + ++

Lúd ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++

Kacsa +++ ++ ++ + +++ ++ ++ ++
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A kórkép
„mit küldjek vizsgálatra?”

• Elhullott állat
• Kloáka és légcsőtampon

• A légzőszervekben és a bélcsatornában is előfordul a 
vírus nagyszámban
• Gyakorlati tapasztalatok alapján a légcsőtampon 
diagnosztikai értéke nagyobb

• Szervek:
• Igen: agyvelő, bél, tüdő, szív, vázizom, pancreas, toll
• Nem: máj, lép

• Vér: heveny esetben nincs diagnosztikai értéke
• Tojás: AI szempontjából nincs diagnosztikai jelentősége
• Takarmány: nehéz kivitelezni (mennyit? honnan?)
• Környezeti minta: csak bizonyos esetekben
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Cannon Roe táblázat-kivonat 95% konfidenciaértékekkel

Prevalencia 10% 5% 2% 1%

Állományméret 

10 10 10 10 10

50 22 35 48 50

100 25 45 78 96

500 28 56 129 225

1000 29 57 138 258

2000 29 58 143 277

5000 29 59 147 290

10000 29 59 148 294

végtelen 29 59 149 299
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Protokollok

RNS kivonás
• Roche Magnapure 96, Magnapure 96 DNA and Viral NA 
Small Volume kit 
• KingFisher Flex with Magattract Virus Mini M 48kit

PCR rendszerek:
• M gene real-time RT-PCR EU manual (EU-CRL)
• Nagy et al. real-time RT-PCR (EU-CRL)
• H5 real-time RT-PCR

Szekvenálás
Vírusizolálás
(Szövettan, immunhisztokémia)
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Vadmadarak
Madárinfluenza

Bütykös hattyú 47

Tőkés réce 6

Nyári lúd 4

Nagy lilik 4

Kis lilik 3

Dankasirály 2

Harris ölyv 2

Kárókatona (Kormorán) 1

Kis kárókatona 1

Nagy kócsag 1

Szárcsa 1

Vándorsólyom 1

Vetési varjú 1

Vörösfarkú ölyv 1

1 esetben
bütykös 
hattyú
H5N5
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ÁDI-ba érkezett minták száma
Madárinfluenza

2016.11.02-2017.03.31

Beérkezett minták Minta db Ebből vadmadár

Hulla 5279 620

Tampon 136041 2255

Vér 5888 52

Tojás 677

Környezeti minta 858

Összesen 148743 2927
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Közegészségügyi jelentőség

3 fő lehetőség:
• Embert megbetegít és az ember fertőz tovább  
(humán H1N1 vírus)
• Embert megbetegít és az ember nem fertőz tovább 
(H5N1 madárinfluenza vírus)
• Emberben nem tud megtelepedni (H5N8 
madárinfluenza vírus)

• Mind a 8 RNS szegmens madár eredetű, emberi 
sejtaffinitás nélkül 
Rapid communications Highly pathogenic avian influenza A(H5N8) 
outbreaks: protection and management of exposed people in Europe, 
2014/15 and 2016. C Adlhoch et al. Eurosurveillance, Euro Surveillance. 
2016;21(49):pii=30419. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-
7917.ES.2016.21.49.30419

H5N8: Emberre nem veszélyes
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Kísérletes fertőzés

Fertőzött fajok: szeronegatív, vírusnegatív állatok
•SPF csibe 
•Pekingi kacsa  
•Tőkés réce
2 hetes kor

Fertőző anyag: a legelső (bütykös hattyú) esetből 
izolált vírus

Mennyiség: 103 EiD50/ml koncentrációban, 1 ml 
szájpadlási hasítékba

(naposállatokért köszönet: Dr. Molnár Béla)
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Kísérletes fertőzés

Elhullások:
• Csibe: 12-36 óra
• Kacsa: 96-108. óra (4-5 nap)
• Réce: nincs elhullás 

Kórbonctani elváltozások:
• Csibe: erőteljes tüdőödéma, tüdőgyulladás, 
mirigyesben vérzések
• Kacsa: tigrisszív, aspecifikus bélgyulladás
• Réce: negatív kórbonctani lelet



A kísérlet

A madárinfluenza járvány diagnosztikai kihívásai

Fajonkénti összehasonlító táblázat
(mikroszkópos elváltozások)

agy
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vese

Szív
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ő

légcső
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lép

b
u
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Csibe + +/- - +/- +/- +/- ++ - - - + +

Kacsa ++ +/- - +++ +/- +/- +/- +/- + - + -

Réce - - - - +/- - - - - - - -
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Fajonkénti összehasonlító táblázat
(immunhisztokémia)

agy
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áj
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légcső

b
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b
u

rsa
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Csibe ++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ + ++ ++ +++ ++

Kacsa +++ +/- +/- +++ ++ - + - + +/- + +/-

Réce +/- - - - +/- - - - - - - -
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Kísérletes fertőzés

Csibe: azonnali vírusürítés, gyors elhullás, aspecifikus
morfológiai elváltozások, a vírus a szervezetet 
„elárasztotta”

Kacsa: azonnali vírusürítés, későbbi elhullások, 
specifikus elváltozások, a vírus tropzimusa
megfigyelhető

Tőkés réce:azonnali vírusürítés, elhullás nincsen, 
morfológiai elváltozások nincsenek
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Kísérletes fertőzés
tamponvizsgálatok

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap

12. óra 24. óra 36. óra 48. óra 60. óra 72. óra 84. óra 96. óra

Kacsa

trachea + + + + + + + +

kloáka + + + + + + + +

Csibe

trachea + +

kloáka +/- +
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Kísérletes fertőzés
tamponvizsgálatok

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap

tőkés 
réce

légcső + + + + + +

kloáka +/- + + +/- +/- +/-

7. nap 8. nap 9. nap 10. nap 11. nap 12. nap

tőkés 
réce

légcső +/- +/- +/- +/- +/- -

kloáka +/- +/- +/- - - -

Szerológiai vizsgálatok:  HAG:       1:64 – 1:256  titer
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Köszönöm a figyelmet!
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