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Madárinfluenza 
Előadások, poszterek 

• A kongresszus során a legtöbb előadás ehhez a 
betegséghez kötődött: 
– 1 plenáris előadás AI-ről (Alejandro García) +  

1 plenáris előadás érintette részletesebben 
 (Hafez Mohamed Hafez: Turkey diseases) 

– 2 szekcióban 13 előadás hangzott el 
– 12 poszter 

• Workshop 
 



Madárinfluenza 
Áttekintés 

8 szegmens, RNS vírus nagyfokú genetikai változatosság  
Baromfiban jelentős altípusok: H5; H7; H9 
Genetikai csoportosítás: Clade/subclade (genotípusok) 
Pathotípusok: LPAIV (low pathogenic);  
HPAIV (highly pathogenic): H5 és H7    (kül. baromfifélék eltérő fogékonyság) 

 



Madárinfluenza 
Járványtani helyzet 

• H5N1 HPAIV 
– Gazdasági szempontból  

a legjelentősebb altípus. 
– 1996-ban jelent meg  

Ázsiában többszörös  
reasszortánsként  
H9N2+H6N1+H5N1 reasszortáns 

– 2005-ben indult Kínából a 
 clade II genotípushoz  
tartozó törzsek gyors terjedése;  
2005-06 között 56 országban; 2011: 6. (utóbbi időben jelentős járványkitörés nincs) 

– Endemikus előfordulás: 
Ázsia DK-i része , Egyiptom 



Madárinfluenza 
Járványtani helyzet 

• H5N1 HPAIV 
– Nagyon változékony (újabb jelentősen eltérő genetikai 

csoportok jelennek meg; szerológiai különbségek, vakcinás 
védelem áttörése) 
Kína 1996-2006  >100 genotípus (Liu et al) 
 

– Humán megbetegedések 
 visszaszorulóban,  
baromfi vakcinázása is egyik  
tényező ebben (ld. Indonézia)  
 

 



Madárinfluenza 
Járványtani helyzet 

• H5N2 LPAIV (HPAIV) 
– Főleg Közép-Amerikát érinti (Mexikó!), itt van endemikusan 

LPAIV 1993-tól (HPAIV 1995) 
– Járványeset előfordult pl. USA-ban (1983, 2004) és Dél-

Afrikában is (2011) 
– LPAIV-ből alakult ki a HPAIV több esetben (pl. USA, Mexikó) 
– Folyamatos vakcinázás mellett HPAIV nem jelent meg újból, 

de egyre több áttörés  mezei vírusok folyamatos változása 
(MX)   

– Jelentős gazdaságilag: broilerekben 2-3× nagyobb elhullás, 
emelkedett kobzási arány; tojó-és törzsállományokban 
rosszabb tojástermelési mutatók (MX). 

 



Madárinfluenza 
Járványtani helyzet 

• H9N2 LPAIV 
– Közel-Kelet, Ázsia (H5N1 mellett!) 

– Jelentős genetikai változások 
– LP pathotípusok: főleg tojástermelés 

csökkenés vagy légzőszervi tünetek, de 
egyre erősödő pathogenitás (elhullások 
is) 

– Humán receptorokhoz is képes 
kötődni (törzsek egy része) 



Madárinfluenza 
Járványtani helyzet 

• H7 LPAIV (HPAIV): H7N3, H7N7, H7N1- sporadikus 
– LP pathotípusok: Európában gyakran találják meg a 

folyamatos monitorozás miatt, de tüneteket sokszor 
nem, vagy csak enyhét okoz. 

– USA ÉK-i partvidéke; élőállat piacok (H7N2 1994-) 
– Kanada (H7N3 2007 és 2008) 
– Európa: pl.  

• Hollandia 
• Spanyolország  
• Olaszország 



Madárinfluenza 
Járványtani helyzet 

• H6N1 LPAIV- sporadikus 
– Tojástermelés, lágy,  

deformált tojáshéj, 
pigmenthiány 

– Németország, Franciaország, 
Hollandia, Dél-Afrika 



Madárinfluenza 
Vakcinás védekezés 

• Védekezés módjai 
– EU, USA: felszámolás; endemikus területeken vakcinázás 
– Rendszeresen vakcinázó országok: 
• H5N1 ellen: Thaiföld, Kína, Indonézia, Vietnám, Szudán, Egyiptom 
• H5N2 ellen: Mexikó 
• H9N2 ellen: Közel-kelet, Ázsia 
• H6, H7 ellen: ritka- Olaszország és USA (pulyka) 



Madárinfluenza 
Vakcinás védekezés 

• Vakcinázás 
– A pillanatnyilag hozzáférhető vakcinák a megbetegedést, 

elhullást megelőzik, de az ürítést nem védik ki. 
– H5N1 (homológ v. heterológ), H5N2 és H9N2 ellen  
– Feltételezés: a vakcinázás hozzájárul a vírus mutációs 

rátájának növekedéséhez 
– Mexikó: H5N2 LPAIV variánsok 
– Egyiptom: H5N1 HPAIV variánsok (2.2.1/F group; 2007 végétől) 

 



Madárinfluenza 
Vakcinás védekezés 

• Klasszikus vakcinák (többség) 
– Inaktivált, teljes vírust tartalmazó, olajadjuvált vakcinák 
– Hatékonyság növelése újabb törzsekkel szemben: 

• Többszöri immunizálás ugyanazzal az antigénnel (Spackman et al.; 
Abd El-Whab et al.) 

–  H5 ráfertőzés: heterológ törzs nem tud az ürítéstől megfelelő 
védettséget adni; a fertőző vírushoz közeli antigént kell használni 

– H5N2 vakcinával többszöri immunizálást követően a homológ és 
heterológ (H5N1 EG var)  antigénnel szemben mért HAG titer 
különbsége csökken 

• Egyszeri immunizálás többféle antigénnel (Spackman et al.) 
– Szélesebb körű védettség H5N1 fertőzéssel szemben 

• Újabb vakcinák alkalmazása 



Madárinfluenza 
Vakcinás védekezés 

• Újabb vakcinák  
– Kétféle vakcina csoport: 
1. Reverz genetikai úton előállított 

• Reasszortáns, teljes vírust  
tartalmazó elölt vakcinák 

• A HA gén hasítási helye is  
módosítva (LP) 

• Ld. H5N1 (Re-1, Re-5 törzsek ázsiai izolátumból, Re-8 törzs 
egyiptomi törzsből) és H5N3 –kereskedelmi forgalomban  



Madárinfluenza 
Vakcinás védekezés 

• Újabb vakcinák  
2. Vektorvakcinák 

• Attenuált vagy apatogén vakcinavírussal (a mezei 
AIV törzs HA génjének kifejeztetése  

• Lehet élő (pl. FPV), vagy inaktivált (NDV) 
• Kereskedelmi forgalomban vannak FPV és NDV 

alapú vakcinák 
 



Madárinfluenza 
Vakcinás védekezés 

• Elölt: NDV-AIV vektorvakcina (K-NewH5®) 
• Inaktivált vakcina 
• LaSota vakcinatörzs az alapja 
• H5N2 AIV (2005 MX) HA génjét expresszálja 
• Hatékonysági vizsgálatok (Soto; Sarfati; Lozano) 

HPAIV H5N2 MX, 2005: 
– SPF csirke (i.o.) 
– kommersz pulyka 
– Kommersz barbari, ill.   

Pekingi kacsa 
vvNDV (Chimalhuacan, MX) 
– Kommersz pulyka: 100% védett 

100% 
klinikai 
védettség 



Madárinfluenza 
Vakcinás védekezés 

• NDV-AIV vektorvakcina (K-NewH5®) 
• Immunogenitás ( azonosnak tekinthető inakt. AI+ND konv. 

vakcinával HAG alapján) 
• DIVA: csak homológ HAG ad pozitív eredményt (AIV és NDV);  

AI ELISA és AGID teszt negatív 



Madárinfluenza 
Vakcinás védekezés 

• Prime-boost elv alkalmazása:  
élő FP/AI vektorvakcina felhasználása 
– Korábban H5N2 ellen, újabban prime-boost elvben 

H5N1 ellen használják inakt. vakcinával kombinálva 
– SPF csirkében FP/AI vakcinát adva  

napos korban, majd H5N1  
reassz. vakcina  
 ürítés ellen jobban véd a boosterelt 
(H5N1 EG var ráfertőzés) 

– MDA+ csirkékben FP/AI majd  
H5N9 inakt.; FP/AI prime szerepét  
bizonyították (HAG titer, védettség  
H5N1 törzzsel szemben-ázsiai törzs) 
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