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Fertőző bronchitis- fertőző bronchitis vírus (IBV)

Replikáció helye

Légzőszervrendszer (orrüreg, trachea > tüdő, légzsákok)

Mass típusú törzsek esetén ez a domináns
Viszonylag rövid ideig van jelen a vírus

Emésztőszervrendszer (cecalis tonsilla)

Variáns mezei törzsek (pl . QX, 793B…) esetén jelentős
Tartósan kimutatható az IBV

Vese, petevezető 
Variánsok, c. tonsillához mérten kisebb vírusmennyiség

Bevezetés



Fertőző bronchitis- fertőző bronchitis vírus (IBV)

Replikáció helye

Légzőszervrendszer (orrüreg, trachea > tüdő, légzsákok)

Mass típusú törzsek esetén ez a domináns
Viszonylag rövid ideig van jelen a vírus

Emésztőszervrendszer (cecalis tonsilla)

Variáns mezei törzsek (pl . QX, 793B…) esetén jelentős
Tartósan kimutatható az IBV

Vese, petevezető 
Variánsok, c. tonsillához mérten kisebb vírusmennyiség

Mind a mezei vírusok, mind a vakcinavírusok oro-nasalisan és 
cloacán keresztül is ürülnek, gyorsan terjednek
állományon belül, illetve ólak között

Bevezetés



Fertőző bronchitis- fertőző bronchitis vírus (IBV)

Patogenitás vírustörzs- és korfüggő

Számos súlyos kórkép fiatal kori fertőződést követően
Súlyos vesekárosodás
Jelentősen emelkedett 
elhullás broilerben
Áltojó szindróma

Különösen fontos a megfelelő védettség gyors kialakítása fiatal korban, amihez 

kritikus a napos kori keltetői vakcinázás sikeressége

Bevezetés

Vese kórszövettani elváltozások súlyosságának 
alakulása különböző korú SPF csirke mesterséges 

fertőzését követően



IB vakcinázás monitorozása

Vakcinázás Vakcinavírus replikáció Immunválasz

Veleszületett immunitás

Mucosalis immunitás

Humorális immunitás

Sejtes immunitás

Vakcina tárolás, hígítás

Vakcinázó berendezés
Típus

Beállítások

Egyidejűleg alkalmazott 
egyéb vakcinák

Csirke

Vakcinavírus kimutatása



IB vakcinázás monitorozása

Vakcinázás Vakcinavírus replikáció Immunválasz

Vakcinavírus kimutatása Veleszületett immunitás

Mucosalis immunitás

Humorális immunitás

Sejtes immunitás

Vakcina tárolás, hígítás

Vakcinázó berendezés
Típus

Beállítások

Egyidejűleg alkalmazott 
egyéb vakcinák

Csirke

Nagyszámú minta 
vizsgálata kivitelezhető



IB vakcinázás monitorozása

Ellenanyagszint mérés (szérum)



Vakcina megeredés monitorozás 
ellenanyagválasz alapján
- izoláltan tartott laborkísérlet

Napos broilerek spray vakcinázás
Cevac Mass L és Cevac IBird egyidejű alkalmazás
Booster vakcinázás nem történt
Ellenanyagszint mérés hetente (kereskedelmi ELISA kittek)

IB vakcinázás monitorozása-ELISA



Vakcina megeredés monitorozás 
ellenanyagválasz alapján
- izoláltan tartott laborkísérlet

Napos broilerek spray vakcinázás
Cevac Mass L és Cevac IBird egyidejű alkalmazás
Booster vakcinázás nem történt
Ellenanyagszint mérés hetente (kereskedelmi ELISA kittek)

IB vakcinázás monitorozása-ELISA

Titer növekedés 3-4 hetes kor között 
kezdődik



Vakcina megeredés monitorozás 
ellenanyagválasz alapján
- izoláltan tartott laborkísérlet

Napos broilerek spray vakcinázás
Cevac Mass L és Cevac IBird egyidejű alkalmazás
Booster vakcinázás nem történt
Ellenanyagszint mérés hetente (kereskedelmi ELISA kittek)

IB vakcinázás monitorozása-ELISA

Titer növekedés 3-4 hetes kor között 
kezdődik

Vakcinázás hatására magas szero-
pozitivitás 5-6 hetes korban (90-100%)



Vakcina megeredés monitorozás 
ellenanyagválasz alapján
- nagyüzemi példa

Napos broilerek keltetői spray vakcinázás
Cevac Bron 120 L és Cevac IBird egyidejű alkalmazás
Telepi IB vakcinázás nem történt
Ellenanyagszint mérés 3-6 hetes kor között  követve (BioChek)

IB vakcinázás monitorozása-ELISA
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Titer növekedés 3 hetes kortól Vakcinázás hatására jelentős szero-
pozitivitás csak 5-6 hetes korra (70-100%)



Különböző szerotípusú vakcinákra adott 
immunválasz mérése ELISA-val
- izoláltan tartott laborkísérlet

Napos broilerek spray vakcinázás
Cevac Mass L és Cevac IBird önállóan, illetve egyidejű alkalmazással
Booster vakcinázás nem történt
Ellenanyagszint mérés hetente (kereskedelmi ELISA kit)

IB vakcinázás monitorozása-ELISA

IBird vakcina alkalmazását követően erőteljesebb 
humorális immunválasz 5-6 hetes korban (a kit 
Mass-típusú antigént használ, de jelentős a 
keresztreakció)
Egyszeri, napos kori Mass vakcina alkalmazását 
követően humorális immunválasz ELISA kittel nem, 
vagy elhanyagolható mértékben mérhető
Vakcinák kombinált alkalmazása gyorsabb titer 
emelkedést eredményezett

Az eredményeket a vakcinavírusok
eltérő viselkedése (perzisztálás) 
jelentősebben befolyásolja, mint a 
szerotípusok közti szerológiai különbség



IB vakcinázás monitorozása

Ellenanyagszint mérés (szérum)

Vakcinázástól mintagyűjtésig 4-
5 hét szükséges

Vakcinavírus terjedése jelentősen 
befolyásol
Mezei vírus fertőződés és arra adott 
immunválasz befolyásának esélye 
lényeges lehet

Vakcinavírusok jelentős keresztreakciót 
adnak (ELISA)- többféle vakcina egyidejű 
alkalmazásának hatása összemosódik

Nagyszámú minta gyorsan, viszonylag 
olcsón feldolgozható (ELISA kit)



IB vakcinázás monitorozása

Vakcinavírus kimutatása Ellenanyagszint mérés (szérum)

Vakcinázástól mintagyűjtésig 4-
5 hét szükséges

Vakcinavírus terjedése jelentősen 
befolyásol
Mezei vírus fertőződés és arra adott 
immunválasz befolyásának esélye 
lényeges lehet

Vakcinavírusok jelentős keresztreakciót 
adnak (ELISA)- többféle vakcina egyidejű 
alkalmazásának hatása összemosódik

Nagyszámú minta gyorsan, viszonylag 
olcsón feldolgozható (ELISA kit)
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1. vizsgálat különböző vakcina alkalmazási módok összehasonlítása, 

monitorozásra leginkább alkalmas minták kiválasztása (napos broiler)

Mintavétel, laborvizsgálat

2, 4 és 7 napos korban

50 csibe minden spray vakcinázott csoportból időpontonként (1. csoportból 10 csibe/időpont)

5’UTR alapú real-time PCR módszer (ref.: Callison és mtsai)
Konzervatív régió �minden IBV törzset detektál

Mennyiségi meghatározást tesz lehetővé

Csoport Vakcinázás 
(mód/ berendezés)

Beállítások

Szórófejek száma Futószalag 
sebessége

1. csoport Oculo-nasalis -

2. csoport

In-line sprayer

2 „lassú”

3. csoport 4 „lassú”

4. csoport 2 „gyors”

5. csoport 4 „gyors”

6. csoport Cabinet sprayer -

IB vakcinázás monitorozása-qPCR



Különböző módon vakcinázott csoportok összehasonlítása -Pozitivitás
alakulása

Szemhéj-kötőhártyaLégcső

Életkorral növekvő pozitivitás spray alkalmazást követően (1. élethét során)

Szemhéj-kötőhártya mintákban hamarabb találtunk magas pozitivitási értéket, mint tracheában 
spray alkalmazást követően

IB vakcinázás monitorozása-qPCR



Különböző módon vakcinázott csoportok összehasonlítása -Pozitivitás
alakulása

Szemhéj-kötőhártyaLégcső

Életkorral növekvő pozitivitás spray alkalmazást követően (1. élethét során)

Szemhéj-kötőhártya mintákban hamarabb találtunk magas pozitivitási értéket, mint tracheában 
spray alkalmazást követően

Nagyobb effektív dózis esetén korai mintavételek során nagyobb pozitivitás �vakcina hígítása, 
kijuttatása során felmerülő problémát kimutatja

IB vakcinázás monitorozása-qPCR



Különböző módon vakcinázott csoportok összehasonlítása –
Vakcinavírus mennyiség alakulása

Szemhéj-kötőhártyaLégcső

Életkorral növekvő pozitivitás spray alkalmazást követően (1. élethét során)

IB vakcinázás monitorozása-qPCR



Különböző módon vakcinázott csoportok összehasonlítása –
Vakcinavírus mennyiség alakulása

Életkorral növekvő pozitivitás spray alkalmazást követően (1. élethét során)

Nagyobb effektív dózis esetén korai mintavételek során nagyobb vírusmennyiség mérhető

7 napos korra a csoportok közti különbségek összemosódnak

Légcső

IB vakcinázás monitorozása-qPCR

Szemhéj-kötőhártya



Különböző minták összehasonlítása- ILS 4 fej-lassú szalag csoport 

Trachea mintákban legalacsonyabb 2.-4. napon a pozitivitás

Tampon mintákból magas pozitivitási arány (összemérhető vagy jobb a szerveknél)

Pozitivitás

IB vakcinázás monitorozása-qPCR



Különböző minták összehasonlítása- ILS 4 fej-lassú szalag csoport 

Trachea mintákban legalacsonyabb 2.-4. napon a pozitivitás

Tampon mintákból magas pozitivitási arány (összemérhető vagy jobb a szerveknél)

Vírusmennyiség az oro-nasalis tamponok esetén a legmagasabb

Pozitivitás

o-n (és szem) tamponok IBV megeredés monitorozására alkalmas minták

IBV mennyiség

IB vakcinázás monitorozása-qPCR
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2. vizsgálat különböző IB vakcinák keltetői spray alkalmazásának 

monitorozása (napos broiler; ILS)

Mintavétel, laborvizsgálat

2, 4 és 7 napos korban

30 csibe minden spray vakcinázott csoportból időpontonként

5’UTR alapú real-time PCR módszer (ref.: Callison és mtsai)

Oro-nasalis tampon

Kisfejű tampon

szájpadhasadék

Csoport Vakcina

1. csoport Cevac Bron 120 L

2. csoport Cevac Mass L

3. csoport Cevac IBird

IB vakcinázás monitorozása-qPCR



Különböző vakcinák összehasonlítása

4-7 napos mintavételkor magas pozitivitási arány vakcinától függetlenül

Legnagyobb vírusmennyiség is ebben az időszakban

Pozitivitás IBV mennyiség

IB vakcinázás monitorozása-qPCR

Mindegyik vizsgált vakcina esetén alkalmas az ON tamponokból qPCR
vizsgálat IBV megeredés monitorozására
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3. vizsgálat szelektív qPCR módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata 

különböző vakcinák megeredésének párhuzamos mérésére
(napos broiler; ILS)

Mintavétel, laborvizsgálat

7 napos korban

30 csibe minden spray vakcinázott csoportból időpontonként

Mass-típusú IBV törzsekre szelektív, illetve IBird vakcinavírusra szelektív real-time PCR módszer 
(ref.: Ceva)

Oro-nasalis tampon

Csoport Vakcina

1. csoport Cevac Mass L

2. csoport Cevac IBird

3. csoport Cevac Mass L& Cevac IBird

IB vakcinázás monitorozása-szelektív qPCR



Különböző qPCR módszerek érzékenységének összehasonlítása

Univerzális qPCR módszer érzékenysége a legjobb, szelektív qPCR
módszerek kis mértékben kevésbé érzékenyek

Mass és IBird qPCR-ek specificitása jó, a két különböző vakcina 
megeredésének szelektív mérésére alkalmas módszerek

IB vakcinázás monitorozása-szelektív qPCR



Szimultán vakcinázást követően kétféle vakcinavírus replikációjának
követése 

Mass vakcinákra, illetve IBird-re specifikus qPCR-rel külön-külön tudjuk 
mérni a kétféle vakcinavírus replikációját a kombinált csoportban. 

A kombinált csoportban szelektív qPCR-rel mért vírusmennyiségek összemérhetők a 
vakcinák önálló alkalmazása után mérttel.

IB vakcinázás monitorozása-szelektív qPCR

Mass-típus spec. módszer IBird spec. módszer



Összefoglalás

Vakcinavírus kimutatása Ellenanyagszint mérés (szérum)
Vakcinázástól mintagyűjtésig 
max. 1 hét (nem több!)

Vakcinavírus terjedése kevésbé 
befolyásol
Gyors reagálás probléma esetén

Nagyszámú minta viszonylag rövid időn 
belül feldolgozható (robotizálás)

Különböző IBV törzsek 
megkülönböztethetők

Vakcinavírusok szelektív kimutatása 
(pl. Mass típusú vs 793B típusú)

Vakcinázástól mintagyűjtésig 4-
5 hét szükséges

Vakcinavírus terjedése jelentősen 
befolyásol
Mezei vírus fertőződés és arra adott 
immunválasz befolyásának esélye 
lényeges lehet

Nagyszámú minta gyorsan, viszonylag 
olcsón feldolgozható (ELISA kit)

Vakcinavírusok jelentős keresztreakciót 
adnak (ELISA)- többféle vakcina egyidejű 
alkalmazásának hatása összemosódik



1. Napos kori IB elleni vakcinázás hatékonyságának 
monitorozása qPCR módszerrel érzékenyebben 
végezhető, mint szerológiai vizsgálattal

2. A qPCR alapú monitorozás gyorsabb reagálást tesz lehetővé

3. qPCR spray készülékek időszakos validálására,  új készülék 
beállítására, nem rutin monitorozásra

4. A szelektív qPCR-ek alkalmazásával a széleskörű védelem 
kialakításához szükséges minden komponens esetén 
bizonyítható a megfelelő megeredés


