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Történeti visszatekintés
Baromfi fertőző náthája (Haemophilus-nátha)

1932 – Blieck izolálta először a kórokozót 
(Bacillus hemoglobinus coryzae gallinarum)

1948 – Schneider vizsgálta részletesen a baktérium 
tulajdonságait (Acta Vet. Hung. XXX) 

1955 – Hall és Heddleston – Pasteurella gallinarum-
ként határozták meg



1962 Page szerint növekedéséhez a „V-faktor” (NAD) 
szükséges – Haemophilus paragallinarum

1974 hazánkban Mészáros J. és Molnár L. írták le a 
kórképet

2005 Olsen és mtsai – A 16S riboszomális RNS gén 
szekvenálása alapján a Pasteurellaceae családon 
belül egy önálló genus (Avibacterium genus)



Avibacterium genus

A. Paragallinarum
A. gallinarum
A. avium – kórokozó képességre eddig nincs   

meggyőző bizonyíték
A. volantium



(Haemophilus-nátha) Infectious coryza

- növendék és felnőtt tojóállományokban 
(gyöngytyúkban, fácánban is)

- hirtelen jelentkező, gyors lefolyású (2-3 nap)
- a felső légutak heveny savós-fibrines gyulladása
- tünetek: láz, bágyadtság, orrfolyás, kötőhártya-

gyulladás (könnyezés, szemhéj oedema, 
fibrinkiválás, szemhéj összetapadás)

- magas morbiditás, elenyésző mortalitás
- gyógykezelés (szulfonamidok, antibiotikumok)



Kórhatározás 
Járványtan
Klinikum
Laboratóriumban baktérium tenyésztés

csokoládé agaron 10% CO2 jelenlétében
staphylococcus dajkatenyészettel (NAD)

Szerológia (HAG, ELISA)

jellegzetes



Elkülönítő kórjelzés

mycoplasmosis
fertőző bronchitis
fertőző laryngotracheitis
ornithobacteriosis
„swollen head” szindróma



Immunitás

Ellenanyagok kimutatására a haemagglutináció
gátlási próbát javasolják

Lezajlott betegség retrospektív vizsgálatát is 
lehetővé teszi



Védekezés

Inaktivált antigént (bakterint) tartalmazó vakcinák 
Alumínium-hidroxid gél, olaj vagy szaponin adjuvánssal
Gyakorlati körülmények között 10-20 hetes életkor között 2 

alkalommal javasolják s.c. vagy i.m.  Intranasalis bevitel 
után nem adott megfelelő védelmet.

A második oltás lehetőleg 3-4 héttel előzze meg a várható 
természetes fertőződés időpontját.



Hazai csirkeállományban tömeges 
conjunctivitis

• 20 000 létszámú jérceállomány
• Szeptember 1-től 5-10% gyakoriságú 

kötőhártya-gyulladás, 1,5-2 hónapon át
• Elhullás nem jelentős (kb. 200)



Klinikum

• Egyik, vagy mindkét oldalon szemhéj-duzzanat
• Savós-habos vagy fibrines-gennyes kötőhártya 

váladék
• Az állatok egy részén gombostűfejnyi-lencsényi 

pörkökkel borított szemkörnyéki göbök is
• Bágyadtság, orrfolyás nem jellemző















Kórbonctan, szövettan

• Belső szervi elváltozások nem voltak
• Néhány esetben a szájzugban és a száj 

nyálkahártyáján pörkös felrakódás
Szövettani vizsgálattal 
• A kötőhártyában lymphocytás, histiocytás és 

granulocytás beszűrődés és exsudatum kilépés
• A fejbőrőn lévő göbökben lymphocytás, 

histiocytás beszűrődés  az irharétegben, és a 
hámréteg proliferaciója, Bollinger-testek









Bakteriológia

• Tenyésztéssel valamennyi kötőhártyából dús 
tenyészetben avibaktériumok

• Tenyésztési és biokémiai tulajdonságaik és 
anyagcsere ujjlenyomatuk alapján:        

Avibacterium avium
• Három állatból ezenkívül Staphylococcus albus is
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PCR

• Pozitív
• baromfihimlő

• Negatív
• Madárinfluenza
• Baromfipestis
• ILT
• IB
• Chlamydophila



Szerológia 
Pozitív
Paramyxovírus 1
Heveny szak:
3 negatív
4 1:8
4 1:16 titer
8 hét múlva:
3  1:8
1  1:16 
3  1:64 
3  1:128 titer

Negatív
• M. gallisepticum
• M. synoviae
• madárinfluenza



Szerológia

• Metapneumo (TRT) vírus

• Heveny szak: 8 negatív, 
3 pozitív (1:1020-2400)

• 8 hét múlva: 10 pozitív (1: 22000-39000)



TRT szerológia (ELISA)



IB szerológia (ELISA)
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Az észlelt megbetegedés eltér

• A Haemophilus-náthától (Avibacterium
-korábban Haemophilus- paragallinarum)

• A tipikus baromfihimlőtől



Állatkísérlet I

Az izolált Avibacterium avium és a baromfihimlő 
vírusa felhasználásával

10-10 SPF naposcsibe/csoport
I. csop.: A. avium kötőhártyára
II. csop.: A. avium kötőhártyára, 

baromfihimlő vírusa fejbőrbe (skarifikálás)
III. csop.: kontroll



Állatkísérlet II

Azonos létszámú és azonos módon fertőzött 
SPF csirkék

Plussz (IV.) csoport – T2 mikotoxinnal
szennyezett takarmány (1 mg/kg)



Eredmények és következtetések
- A baromfihimlő bőrelváltozásokkal járó formája elsősorban 

a fertőzés helyén és környékén, a jobboldali arckoponya 
bőrében, 7-10 nap múlva mindegyik állaton kialakult,

- A savós kötőhártya-gyulladás a baloldali szemben 15-18 
nap múlva létrejött (7/10 ill. 5/10)

- A csak baktériummal fertőzött csirkék tünetmentesek 
maradtak

- A kötőhártya-gyulladás tüneteit mutató csirkék 
szemváladékából az A. avium 15-18 nap múlva egyik (ill. 1 
esetben mindkét) oldali szemből visszaizolálható volt.

- Az A. avium-nak fakultatív kórokozó szerep tulajdonítható, 
amely a szakirodalmi adatok tükrében új megfigyelés az A. 
avium vonatkozásában.
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