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• Adenovírusok rendszertana

• Előfordulása

• Kimutatása, tipizálása

• Legújabb eredmények: a madarakban
előforduló adenovírusok sokfélesége

• Kórokozó képesség (?)

• Hazai baromfi megbetegedések ismertetése
az elmúlt néhány évtized tapasztalatai
alapján  



Adenoviridae
család

Jelenleg 5 elfogadott nemzetség

Mastadenovirus csak emlősök
Aviadenovirus   csak madarak
Atadenovirus pikkelyes hüllők

(bizonyos emlősök, madarak, ?)

Siadenovirus      ? madarak, kétéltű, hüllő

Ichtadenovirus   csak hal



• Egy-egy gazdafajban többféle típus
fordulhat elő (számokkal jelölve)

• A genetikailag közeli típusok alkotnak
egy vírusfajt (betűkkel jelölve)

Például a 12 tyúk-adenovírus típus
jelenleg 5 fajba van besorolva

• A fajon belüli típusok között gyakori
a homológ rekombináció 



Klasszikus módszerek
Izolálás, szerológiai próbák

Prototípus törzs- és immunsavó-gyűjtemények 
megbízhatósága

Modern módszerek
PCR és DNS-szekvenálás

Számos laboratóriumban az izolátumokat
már szekvencia alapján azonosítják

Referencia szekvenciák (Kaján és mtsai, 2011)



Véletlenszerűen gyűjtött minták
PCR-es szűrővizsgálata alapján:

madarakban, pikkelyes hüllőkben
és denevérekben nagyon gyakori 

a tünetmentes fertőzöttség is



Leggyakrabban vizsgált gazdafajok
• Tyúk (avi, si, at)
• Pulyka (avi, si)
• Liba (avi, at)

• Kacsa (avi, at)
• Galamb (avi, si)
• Papagáj (avi, si)

• Vadmadarak (avi, si, at)
(állatkert, solymászok) 



Adenovírusok okozta betegségek hazai 
felismerése

- Csirkék sejtzárványos májgyulladása(Palya és mtsai, 1977)
- Csirkék sejtzárványos májgyulladásának a megszokottól eltérő 

formája (Ivanics és mtsai, 1983)
- Tojótyúkok tojáshéjképződési zavara (EDS) (Fehérvári és mtsai, 

1979)
- Pulykák vérzéses bélgyulladása(Haemorrhagiás enteritise) (Palya és 

mtsai, 2007)
- (csirkék lépmegnagyobbodással járó kórképe)
- Fácánok márványlép betegsége
- Kislibák EDS vírus okozta tracheo-bronchitise (Ivanics és mtsai,2001)
- Kislibák hepatitis-hydropericardium kórképe (Ivanics és mtsai, 2010)
- Csirkék zúzógyomor fekélye (Ivanics és mtsai, 2009)
- Tojótyúk zúzógyomor fekélye(Ivanics és mtsai, 2009)
- Növendék pulykák légzőszervi betegsége (Szalay, Nemes 2011)



Adenovírusok okozta betegségek gyakorisága 
az Országos Állategészségügyi Intézetben

1990 1991 1992 2008 2009 2010

EDS 2 1 - - - -

Sejtzárványos májgyull. 54 18 19 40 58 3

Un. fertőző mirigyes-
gyomorgyulladás

11 39 17 1 11 22

Márványlép betegség - 4 - 5 7 4

Haemorrhagiás bélgyull. - - - 31 18 7

Kislibák tracheo-bronchitise - - - - 13 2
Zúzógyomorfekély - - - 21 113

(9*)
11
(3*)



Adenovírus okozta zúzógyomor fekély előfordulása 
intézeti diagnosztikai anyagban (brojlercsirke, 

tojótyúk)

Brojlercsirkékben az 1980 évektől Japánban, később USA-ban
Tojótyúkokban történt megállapításról nincs irodalmi adat

csirke/eset tyúk/eset

2009 113/12 9/3

2010 11/2 3/2



Hazánkban
• 2008 évben hazánkban járványszerűen
• azonos tojóállományból különböző helyekre kitelepített
nagylétszámú brojlercsirke állományokban

• 10‐24 napos életkorban megemelkedett elhullások 
(4,24%‐4,88%)

• korábban 1‐, 4‐ és 8 hetes életkorú állományokban már 
1‐1 esetben észleltük

Klinikum
• fejlődésbeni elmaradás
• szétnövés
• anaemia
• véres bélsár





24-25 hetes életkorú 11 400 ill. 2 500 létszámú tojótyúk 
állományokban (A és B állomány)
„A” állomány: 10-15 napon keresztül az elhullás 
megemelkedett  napi 1-2-ről 8-12-re (ld.grafikon)
3 ólban tartott, azonos korú tojókban, mindegyik ólban
Klinikum: vérfogyottság, véres béltartalom,

a tojástermelés nem csökkent
„B” állomány: 5 napja 3-5 hulla/nap 
Klinikum: vérfogyottság, véres béltartalom

a tojástermelés nem csökkent (95%)



A naponkénti elhullás fekélyes zúzógyomor-gyulladásban 
megbetegedett tojótyúk állományokban
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Kórbonctan(brojlercsirkékben és tojótyúkokban)
• véres tartalom a zúzógyomorban, belekben
• 2-6 mm átmérőjű fekélyek a zúzógyomor 

nyálkahártyájában
• diffúz elhalásos zúzógyomor-gyulladás 
Kórszövettan
• nyálkahártya mirigyhámsejtek körülírt elfajulása, 

elhalása
• basophil sejtmagzárványok
• gyulladásos exsudatum kilépése
• keratinoid réteg elfajulása, leválása, szétesése
• vérzés

























PCR, vírusizolálás

• általános adenovírus primerrel kimutatható

• szekvenálással azonosítható

• a kimutatott vírustörzs FAV-1 (csirkében és 
tojótyúkokban is)

• csirke májsejt vonalon több vírustörzset 
izoláltunk



Szerológia, immunitás
Adenovírusok elleni csoportspecifikus ellenanyagok 

rendszerint kimutathatók megbetegedett és 
egészséges állatokban is

- immundiffúziós próba
- indirekt immunfluoreszcencia
- ELISA
- szérum neutralizáció
A szerológiai áthangolódás a fertőzés után 1 hét 

múlva már bekövetkezik és a 3. héten az 
ellenanyag titerek a legmagasabbak.



Védekezés

Gumboroi betegség elősegítik az adenovírus fertőzés 
manifesztálódását

Fertőző csirkeanémia (védekezés ezek ellen is)
Adenovírusok vertikális úton        egyaránt terjednek

horizontális úton
A sejtzárványos hepatitis manifesztálódását irodalmi adatok 

szerint az 1/64 vagy annál magasabb maternális eredetű 
ellenanyag titerek megakadályozták

A hydropericardium kórkép ellen Pakisztánban máj 
homogenizátumból (FAdV-4) előállított inaktivált
vakcinával sikeresen védekeztek
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