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Előzmények
Segít a madárinfluenza

Rutin betegségek

sejtzárványos hepatitis 



Előzmények
Segít a madárinfluenza

Rutin betegségek

haemorrhagiás enteritis
növendék pulyka állományokban



Előzmények
Segít a madárinfluenza

Érdekességek

Esetszám növekedés 
„eltűnt kórformák”
- Trichomonosis növendék

baromfi állományban
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Méhcsípések okozta nagyszámú 
elhullás lúdállományban
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12 fullánk



Előzmények
Segít a madárinfluenza

Érdekességek

Gyöngyös adenovírusok okozta pancreatitise



Adenovírusok

Szerkezet

- burok nincs, ikozahedrális nukleokapszid (252 kapszomer), 
- 70-90 nm átmérő
- dupla szálú DNS, a virion 11-13(17) %-át adja

Szaporodás

- replikáció magban (basophyl zárványok)
- emlős hemagglutinál (legtöbb madár nem)

Ellenállóképesség

- hőre változó
- klórra érzékeny, savakra, zsíroldószerekre nem 



Történet

Izolálások

1./ kutya hepatis - első izolátum (Rubarth 1947)
2./ Tojásban szaporított első adenovírus - szarvasmarha 

bőrbetegségből (1949)
3./ Izolálás csirke sejtkultúrán (1960)
4./ Légzőszervi betegség fürjben – első izolátum (Olson 1950)



Történet

Vírus meghatározása 

-Adenovírus csoport rövid leírása (Pereira 1963)

- Adenovírus elkülönítése általános tulajdonságai alapján (Norrby,
Bartha és mtsai 1976)

- A víruscsalád további jellemzése (Wigand, Bartha és mtsai 1982)



Adenovírusok

Taxonomia – klasszikus I.

Adenoviridae család
2 nemzetség – eltérő csoport antigén alapján (Sharples 1962)

Mastadenovírus
Aviadeno vírus



Adenovírusok története

Taxonomia – klasszikus II.
Besorolás – quantitatív szerológiai módszerek alapján (Wigand, Bartha és mtsai 1982)

faj – nincs keresztreakció, vagy a 
szerológiai titer 1:16-nál nagyobb (homológ és heterológ irányban is)

Aviadenovírusok – 3 csoport 
I. csirke, pulyka, lúd és egyéb madár – közös antigén

II. pulyka haemorrhagiás enteritis, márvány lép betegség, lép  megnagyobbodás kór –
közös csoport antigén különbözik I.-től

III. EDS – az I.-es csoporttal részben közös antigén



Adenovírusok története

Taxonomia III.

Új nomenklatúra 

genomszekvencia alapján (Harrach, Benkő és mtsai 2011)
PCR, DNS szekvencia meghatározás



Adenovírusok története

Taxonomia IV. 
(Benkő 2011 Derzsy Konferencia)

Adenoviridae család – 5 nemzetség

Mastadenovírus – emlősök Siadenovírus – madarak, 
kétéltűek, hüllők

Aviadenovírus – madarak Ichtadenovírus - hal
Atadenovírus – pikkelyes hüllők(ből?)

(+madár, kérődzők)  (Dr. Farkas Szilvia PhD 2005)



Adenovírusok története

- egy madárban többféle vírus
tyúk 12 szerotípus – 5 faj
+ Atadenovírus (kacsa-AdV-1)
+ Siadenovírus (pulyka, fácán-AdV-3)

(Ballmann Mónika PhD 2016)  

- egy vírusfaj – több típus

- tünetmentes fertőzöttség 

Taxonomia – nehézségek



Adenovírusok története

Taxonomia VI. 

Gazdafajok
- tyúk (avi-, si-, atadenovírus) - galamb (avi-, siadenovírus)
- pulyka (avi-, siadenovírus) - papagáj (avi-, siadenovírus)
- lúd (avi-, atadenovírus) - vadmadarak (avi-, si-, atadenovírus)
- kacsa (avi-, atadenovírus) 



Betegségek
Betegségek I.

- sejtzárványos hepatis (India 1973, Mo. Palya és mtsai 1977, 
Ivanics és mtsai 1983)

- EDS 
tyúk (Hollandia 1976, Fehérvári és mtsai 1979)
kacsa (USA 1978, Mo. Bartha és mtsai 1984)
lúd (Taiwan 1985, Mo. szeropozitivitás Zsák és mtsai

1976, majd kislibában Ivanics és mstai 2001)



BetegségekBetegségek II.

- hydropericardium syndroma (Pakisztán 1987, Mo.)
- tracheo-bronchitis

csirke  (Tokió 1963, Itália 1968, Mo. 
pulyka (Japán 1977, Mo. Szalay és mtsai 2011)
lúd (Zsák és mtsai 1984, kislibában Ivanics és mstai 2001)
kacsa (Németo. 1985)
gyöngyösben, struccban is



Betegségek III.

- fürj bronchitis (1933,1939, USA 1950,  Sztojkov és mtsai 1978)

- pulykák vérömléses  bélgyulladása (USA 1937, Palya és mtsai 2007)

- fácán márványlép betegsége (Itália 1966, Sztojkov és mtsai 1978)



Betegségek IV.

- fertőző mirigyes gyomor gyulladás

- hepatitis-hydropericardium syndroma kislibákban

- zúzógyomor fekély baromfiban 

- gyöngytyúk elhalásos pancreatitise (Reece 1986)



Intézeti megállapítások

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zúzógyomorfekély 63 145 15 22 31 140 27 60/11 30

Sejtzárványos májgyull. 50/10 68/10 3 45 73 22 0 8 0/8

Un. fertőző mirigyesgyomorgyulladás 1 11 0 1 18 2 2 1 0

Márványlép betegség 5 7 0 0 0 0 0 0 0

Haemorrhagiás bélgyull. 31 18 0 0 0 0 0 0 0/2

Kislibák tracheo-bronchitise 0 13 2 0 0 0 0 0 0

EDS 63 145 15 22 31 140 27 60 30



Adenovírusos betegségek
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Diagnosztika

– járványtan, klinikum
– kórbonctan, kórszövettan/immunhisztokémia
– elektronmikroszkóp (nem gyakorlatias)
– virológia
– molekuláris biológia 
– szerológia



Diagnosztika

Klinikai tünetek

Jellegtelen tünetek – függ a társfertőzéstől
bágyadtság, anaemia
visszatérő hasmenés
elhúzódó esetben szétnövés
tartós, alacsony szintű elhullás



Diagnosztika

Kórboctan I.
fiatal állatokban májban vérzések, elhalások

vérzéses jellegű bélgyulladás, Dobos-Kovács M.

elhalás a pancreasban

zúzógyomor redőinek élén fekélyek

Dobos-Kovács M.

Dobos-Kovács M.



Diagnosztika

Kórboctan II. 
fiatal állatokban 

álhártyás légcsőgyulladás

szívburokban savó, májgyulladás      

Ivanics É



Diagnosztika

Kórboctan III. 
felnőtt madarakban - EDS

nemi szervek regressziója

tojáshéj képződés zavara

fürj – bronchitis
orrhurut, légcsőgyulladás, fekély Dobos-Kovács M



Diagnosztika

Kórszövettan

légzőhámban/zárványok
májban gyulladásos-elhalásos gócok/zárványok
tüdőoedema (pneumonia) 
pancreas exocrin mirigyhámban basophyl (eosinophyl) zárványok



Diagnosztika

Kórszövettan

máj máj Pancreas Randall and Reece



Diagnosztika

Kimutatás

Vírusizolálás – szövet
máj, bél, tüdő, légcső, elváltozott szerv

Molekuláris biológia
PCR – általános adenovírus primer

szekvenálás



Diagnosztika

Kimutatás II.

Szerológia – gyakran pozitív  (egészségesben is)
indirekt IF
szérum neutralizáció

Ellenanyagok – áthangolódás a fertőzés után kb. 1 hét, 
csúcs a 3. héten



Diagnosztika

Diagnózis felállítása

Nehéz – tünetmentes vírushordozás
ellenanyag tartós jelenléte
lefolyás elhúzódása
társfertőzők jelenléte



Diagnosztika

Társfertőzők

Lényegesen befolyásolja az alapbántalom lefolyását
elfedi
súlyosbítja
jellemző elváltozások megmaradnak



Diagnosztika

Elkülönítés I.

Fertőző bántalmak
légzőszervi vírusok – ILT, bronchitis, 

madárinfluenza, baromfipestis
májkárosító vírusok – kacsapestis, hepatitis 

vírusok, reovírusok
baktériumok – pasteurella, salmonella, E. 

coli, clostridiumok
campylobacter, borrelia, yersinia, chlamydia



Diagnosztika

Elkülönítés II.

Élősködők 
histomonosis (generalizált forma)

Nem fertőző  ártalmak
toxinok – afla-, trichotecének
hiány betegségek – biotin, kolin, metionin, cisztin



Járványtan

Védekezés

- járványvédelem (germinatív, horizontális terjedés is!) 
- higiénia
- ellenállóképesség
- társfertőzők 
- vakcina - inaktivált



Saját eset

Kórelőzmény

- kisüzemi vegyes tartás
- növendék 47/17 hulla (36,2 %) 
- társfertőzők 
- vakcina Ø 



Saját eset

Kórelőzmény



Saját eset

Klinikai tünet

- jellegtelen

- fejlődés lassulása

- szórványos, mégis jelentős elhullási arány



Saját eset

Kórbonctan

- senyvesség
- májduzzanat
- heveny vékonybél gyulladás
- pancreas megnagyobbodott, kemény, rugalmas,

egyenetlen felületű



Saját eset

Elhalások a pancreasban
Elhalások a pancreasban



Saját eset

Pancreas teljes elhalása



Saját eset

Kórszövettan

- máj – sejt elhalás, érkörüli gyulladásos sejtes 
beszűrődés magzárványok

- hasnyálmirigy – elhalt parenchyma, 
zárványok

- bél - jellegtelen
- agyvelő - negatív



Saját eset

Máj – basophyl
magzárványok



Saját eset

Máj – basophyl
magzárványok



Saját eset

Bakteriológia

- máj, szívvér – E. coli, streptococcusok



Saját eset

Virológia I.

- vírusizolálás – máj, pancreas, szív, tüdő, légcső

csirke embrio májsejt tenyészet 
(antibiotikumos tápoldat – 10 %-os szuszpenzió
centrifugált felülúszó)



Saját eset

Virológia II.

- szövet – naponta ellenőrzés – 48-72 óra – II. passzázs 

fénytörés megváltozott
sejtek lekerekedtek
összecsapódtak/sejtszőnyeg teljes pusztulása
kontroll tenyészet változatlan



Saját eset

Molekuláris biológia I.

- jellegzetes károsodást mutató tenyészetek – centrifugált felülúszó

- azonosítás – madár adenovírusok hexon génjére tervezett primerek 
(Ursu K. – személyes közlés)



Saját eset

Molekuláris biológia III.

máj            tüdő      pancreas NK            PK          marker

szív          légcső 



Összegzés

Következtetések

- Adeno szerepe
- régi kórformák jelenléte
- szolgálat szoros együttműködésének jelentősége



Mottó



Befejezés



Diagnosztika

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mintaszám 
össz.

22813 21074 24322 22334 21125 29722 33112



Saját eset

Molekuláris biológia II.

Madár (avian) adenovírus Hőmérsékleti profil: Primer szekvencia:

PCR termék: 580 bp

35X 95-30s, 60-30s, 72-30s    

HexA caa rtt cag rca gac ggt

HexB tag tga tgm cgs gac atc at

35X 95-30s, 60-30s, 72-30s 

HexC skc sac yta ytt cga cat

HexD ttr tcw ckr aad ccg atg ta



Csirke sejtzárványos 
hepatitis
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