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Peripheral Neuropathy Syndrome (PN)



I. eset
Nevelő telep - napos telepítés

 2015.12.21& 23 (58 200 & 59 600; 117 800)
 Marek oltás Rispens CVI988 + vHVT+IBD (vakcina A) 
 Farm – 12 ól; mélyalmos 1000 m2/ól
 Első telepítés 4-5-ös ól ~26 100/ól; ~ 26 állat/m2 
 Második telepítés 2-3-as ól ~ 29 800/ól; ~ 29 állat/m2
 6 hetes korban széttelepítés 5 másik ólba
 9 ól, 12 állat/m2 (1-2-3-4-5-6-10-11-12; 3 ól üres) 
Kiesés 6 hetes korig 0,5%



I. eset
Betegség

 ~7 hetes korban Marek betegségre utaló elváltozások 
jelentkeztek csak a 3-as ólban (bénulás, lesoványodás)
 A 3-as ólba telepített 29 800 állatból 6 hetes kor után 11 
800 állat maradt
 A 3-as ólban a kiesés 16 hetes korig 3,06 % volt, 
elsősorban a Marek jellegű elváltozások miatt
 Intézeti vizsgálat 11 hetes korban – Marek betegség 
(boncolás és szövettan)
 A telep többi óljában a betegséget nem látták, a kiesés 
1,0 % volt
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I. eset
Termelő telep – áttelepítés
 16-17 hetes korban 2 termelő ólba ~ 100 000 állat került 
áttelepítésre 
 A 3-as ólból a az egyik tojótelepi ól ketrecsorának alsó 
ketreceibe telepítették az állatokat 
 Az elhullások ebben az ólban még a 22 hetes korig is 
tartottak, főleg az alsó sorokból (20-80 állat/nap/ól a 
normál 5-15 állat/nap/ól) helyet, ez ~ 3 x-a normál 
kiesésének
 A telep másik óljában elhullás normális, megbetegedést 
nem láttak
 Az állomány csúcstermelése 97 % és a kiesések a 22 hét 
után normál szinten voltak, beólazástól 42 hétig 1,1%
 Daganatos megbetegedést nem tapasztaltak 



Nevelő telep - napos telepítés
 2015.05.23  75 740 
 Rispens CVI988 +HVT (vakcina B)
 Farm – ketreces nevelő ólak
 Első heti kiesés 1,1 % (magasabb a megszokottnál)

Betegség
 6-7 hetes korban Marek betegségre utaló elváltozások (bénulás, 
lesoványodás), mellett más lábelváltozások is (tibia rotáció)
 A betegség miatti kiesés 8-10 állat/nap
 Intézeti vizsgálat 9 hetes korban – Marek betegség              
(boncolás és szövettan) és tibia rotáció
 A betegség megszűnt ~ 14 hetes korban, kiesés ~0,7 % (~500 állat)
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II. eset

Termelő telep – áttelepítés

 Áttelepítés 16-17 hetes korban
 Az állomány csúcstermelése 96 % és a kiesések a 
telepi megszokott szintűek
 Daganatos megbetegedést nem tapasztaltak 



I. eset PCR vizsgálatok

Toll pulpa (FTA kártyán) eredmények

 RT PCR Marek betegség diagnosztizálására
GAPDH/pp38-CVI988 és GAPDH/pp38-onc 

 A vizsgált minták 
GAPDH/pp38-CVI98, azaz vakcina vírus       
DNS-re pozitív 
GAPDH/pp38-onc, azaz vad, onkogén vírus  
DNS negatív

North Carolina State 
University



II. eset PCR vizsgálatok
Toll pulpa, lép, ideg, mirigyes gyomor              
(FTA kártyán) eredmények

 Onkogén Marek virus DNS-t találtak a 
minták 28%-ban (9 ben a 32-ből).
Azonban a MDV DNS mennyisége 
alacsony volt, a látens fertőzésre jellemző. 
Egyik mintában sem volt az MDV DNS 
mennyisége olyan mértékű, mely 
daganatos megbetegedést váltana ki. 
Nébih laboratórium a parenchymás
szervekben nem talált Marek betegségre utaló 
szövettani elváltozást

North Carolina State 
University



N. ischiadicus és N. brachialis képei 

A fotókon lymphocytákból, histiocytákból és plasma-sejtekből álló     
gócos, vagy szétfolyó beszűrődések látszanak az idegrostok között,  
az idegrostok myelin hüvelyének vacuolás degenerációjával kísérve

H.E. festés nagyítás  200X.

Szövettani vizsgálat eredménye



Súlyos plazma sejtes beszűrődés (nyilak), ödéma és demyelinizáció



B típusú szövettani elváltozás

lymphocyta beszűrődés, 
plazma sejtes beszűrődés,

kifejezett oedema
„gyulladásos típusú”  



Perifériás Idegrendszeri Szindróma (PN)
Szövettani vizsgálat eredménye 
 A szövettani képre közepestől súlyos plazma sejtes 
beszűrődés, ödéma és demialinizáció volt jellemző (B típusú)

Következtetés
 Az elvégzett RT PCR vizsgálat eredmények  és a szövettani 
elváltozások kizárják a Marek’s betegséget,                            
az állomány klinikuma (kor, csirke típusa, neurológiai 
elváltozások, daganat hiánya) és a szövettani elváltozások 
mind megfelelnek a perifériás idegrendszeri szindróma
betegségnek.. 



Perifériás Idegrendszeri Szindróma (PN)
A betegséget már az 1990‐es években leírták (Julian, 1992)

 Izolátorban (SPF), klinikailag PN‐ben beteg állatok vérével vagy 
WBC‐el oltott állatokban a betegség kiváltható volt

Kísérletek egyértelműsítik, hogy egyes tojóhibrid vonalak, 
elsősorban pl. B19; a fő hisztokompatibilitási kompelx (MHC) 
kifejezetten fogékonyak a betegségre

Humán betegség a Guillain‐Barre (GBS), hasonló autoimmun 
betegség 

Izolátorban (SPF), MD+IBD+ND+IBV vakcinákkal vakcinázott 
állatokban a betegség kialakult (hajlamosító tényező)



Perifériás Idegrendszeri Szindróma (PN)
 Perifériás Idegrendszeri Szindróma (peripheral neuropathy, PN)
jelentkezett barna tojóhibrid állományokban, melynek klinikai 
tünetei, kórbonctani képe hasonlít a Marek betegségre
 Több állomány esetének tanulmányozásának alapján vannak 
lehetőségek a két betegség elkülönítésére
 PN korán, már akár 6 hetes korban is jelentkezik 
 Nincs daganatos elváltozás
 B típusú elváltozások az idegekben
 Szerotípus 1 MD vírust nem lehet a betegséget kiváltó okaként
izolálni (vér) ill. diagnosztizálni (szövet hisztokémiai vagy PCR 
vizsgálat) 

 PN – az idegek autoimmun betegsége
 A többszörös vakcinázás szerepet játszhat a kiváltásában


