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Skócia varázslatos!



Áttekintés I.
Fertőző bronchitis:
� Keynote: Mark Jackwood, University of Georgia Genetic diversity and challenges for

control
� Siamak Zohari, SVA Uppsala; Report of a Proficiency Testing Scheme (PTS): Towards

control of avian coronaviruses, strategies for diagnosis, surveillance and vaccination
� Lonneke Vervelde, Roslin Institute; Analysis of the tropism of recombinant infectious 

bronchitis viruses and their ability to confer protection against homologous challenge
� Andrea Laconi, University of Liverpool; New findings on genetic correlation between Q1 

and 6241 genotypes of Infectious Bronchitis Virus
� Miguel Guzmán,Universidad de Chile; Phylogeny and evolution of infectious bronchitis 

virus in Chile
� Ivana Bilic, UVM Vienna; Detection of a novel recombinant (QX - 793/B) variant of 

infectious bronchitis virus, related to the xindadi (XDN) type, from a layer flock in AT
� Kasia Domanska-Blicharz, NVRI Pulawy; Identification and characterization of a Middle-

East GI-23 lineage of infectious bronchitis virus in Poland
� Rajesh Chhabra, UVAS Hisar, University of Liverpool; Differential immunopathogenesis of 

virulent IBV in SPF chickens
� Giovanni Franzo, Padua University; Changing the vaccination strategies has an impact on 

IBV QX population dynamics and clinical outbreaks



Áttekintés II.
Egyéb vírusos betegségek; FAdV, REO virus, AEV

� H.Sellers, PDRC Athens; Emergence of new avian reovirus variants from clinical cases of
tenosynovitis

� M. Hess, UVM Vienna; FAdV induced pancreatitis leads to dysmetabolis conditions in
broilers

� Y. Lindgren, NVI; Gizzard erosion in broiler chickens in Sweden 2016 caused by FAdV-A
� B. Grafl, UVM Vienna; In vivo studies confirm FAdV-1 as the etiological agent of 

Adenoviral Gizzard Erosion seen in replacement pullets and layer flocks in the UK
� F. Feichtner, UVM Vienna; Recombinant fiber proteins enable sensitive and species-

specific detection of antibodies against clinically relevant FAdVs in chickens
� É. Nagy University Guelph; Fowl aviadenovirus 4 (FAdV-4) based infectious clone as a 

tool for viral gene function studies and a platform for vaccine development
� G. Slacum, Biocheck USA; Utilization of a commercial Chicken Astrovirus Group B ELISA 

to investigate the seroprevalence of chicken astrovirus in broiler breeders associated with
“White Chick” Disease in the US and Canada

� K. Domanska-Blicharz, NVRI Pulawy; Avian encephalomyelitis cases in 2015-2016  in
Poland



Biokémiai Tanszék



Szakmai kihívások:



Mark Jackwood; IB virus: Genetic
diversity and challenges for control

Nidovirales → Coronaviridae → Gammacoronavirus
� + szimpla szálú RNS, nagyméretű genom (27-31Kb)
� Spike, Envelope, Membrane, Nucleocapsid

+ 15 Non structural protein (Nsps) RdRp, PLP, Mpro
� Coronaviridae- genetikai változatosság

� SARS-CoV (2003)- 24 ország → 8098 beteg → 774
� TCoV= Rekombináció eredménye: IBV Spike gén + ismeretlen vírus

� Vírus replikáció-hibás átírás-RdRp proofreading aktivitása limitált→ mutáció
� Mutációs ráta: 1,2x10-³/site/év  →halmozódás a S génen → új variánsok
� Változatos víruspopuláció gazdán belül: Master sequence+ mutant spectrum
� Szelekció gazdán belül és gazdaszervezetek közt→növekszik az adaptív 

mutációk száma
� Rekombináció: Nsps (RdRp)- pathogenitás változása

S glycoprotein gén: új törzs- fajspecificitás (TCoV), pathotípus
� „Rₒ érték: 1 fertőzött egyed hány további fertőzést indukál. Rₒ< 1 a járvány elhal

� teljesen fogékony állomány esetén 19,95
� Vakcinázott, védett állomány esetén 0,69 (S. de Wit)



Mutáció/rekombináció        változás a S protein 
morfológiájában

vagy

S-glykoprotein →               
S1 (variábilis) 
S2 (konzervatív)

RNS szekvencia változás-S1 génen

AA szekvencia 
nem változik

AA szekvencia 
változik

Protein 3D 
szerk. marad

Protein térszerkezet 
változás

Hydrophob

Hydrophil

S1

S2

Hidrofób index



Genetikai sodródás (drift)- USA IBV törzsek

CAV/CAV56b/91→ 
USA/PA/Wolgemuth/96

Ark/Ark9973 → 
CAL99/CA1535/99 S1

CA/1737/04 S1 → 
GA/07/07 S1



A genetikailag változatos IBV törzsek és az 
ellenük való védekezés

� Vakcinázás hatékonysága 
gyenge: eszközök, végrehajtás 
→részben védett állományok

� Nagy különbség a genotípusban-
gyenge keresztvédelem

� Gyors replikáció , nagy 
populációsűrűség + erős 
vírusszelekció

� mutáció, inszerció, deléció, 
rekombináció

� Genetikai változatosság, új 
törzsek_______________

� Protectotype: keresztvédelem 
működhet, de csökken ahogy S1 
sequenciák közti különbség ↑

� Immunválasz erőssége: 
homológ+heterológ+inaktivált
booster

� vakcinázás intenzitása (hány 
alkalommal)

� Genotípus ismerete: stratégia 

Vad vírus replikáció/transzmisszió ↓

Új antigén variánsok megjelenése ↓



Fertőző bronchitis
Siamak Zohari, SVA Uppsala; Report of a Proficiency Testing Scheme (PTS): Towards
control of avian coronaviruses, strategies for diagnosis, surveillance and vaccination

� Proficiency Testing Scheme (vak minták 10 db)→ 27 (25) labor
� Különböző mennyiségű és típusú IBV RNA (FTA card)
� Feladat: AvCoV kimutatása és genotípus meghatározás
� Eredmény: 

� 21 labor közölt real-time RT-PCR eredményt
� Magas koncentrációjú RNA- majdnem mind helyesen határozta meg
� Kevert genotípus- csak 1 labornak sikerült 1 mintából mindkét típus 

meghatározása
� Kevert genotípus- csak a magasabb koncentrációjú RNA meghatározása 

sikerült

� Konkluzió: Van lehetőség a fejlődésre



Fertőző bronchitis
Lonneke Vervelde, Roslin Institute; Analysis of the tropism of recombinant 
infectious bronchitis viruses and their ability to confer protection against homologous challenge

rIBV törzs (nem patogén backbone + teljes S-t kifejező gén) → védettség SPF-ben
1, Nem patogén Beau-R + virulens (M41, QX) S1-t kifejező gén →rIBV vakcinázás
� Hamar kiürült (2 nap), limitált replikáció

� Hiányos védelem homológ ráfertőzés ellen (klinikai tünetek, ciliostasis)
2, Beau-R + virulens teljes S és S2-t kifejező gén → rIBV vakcinázás

� Az első esetben megfelelő, a másodikban részleges védelem ráfertőzés ellen
� rIBV-vel végzett vakcinázáshoz a teljes Spike-t kifejező gén és kevésbé attenuált

„backbone” kell



Fertőző bronchitis
Ivana Bilic, UVM Vienna; Detection of a novel recombinant (QX - 793/B) 
variant of infectious bronchitis virus, related to the xindadi (XDN) type, 
from a layer flock in Austria

� Mintavétel: 17, 40 és 72. hét (trachea, cloaca tampon, hullákból; 
vakbél ny.t., vese, trachea, petetüsző)

� Csúcstermelésben a B és C állományban nephritis jelentkezett
� RT-PCR és részleges S1 szekvencia meghatározás
� Vakcinázás: 3. hét 793/B, 10 és 14. hét H52
� + Eredmény: 793B (minden állományból), Mass- 40 hét (vakcina?)

B és C állományban: QX 40 és 72 hét → S1 gén szekvenálás
� Rekombinációs analizis: XND variáns, ami QX és 793/B 

rekombinációja



Fertőző bronchitis
Andrea Laconi, University of Liverpool; New findings on genetic correlation
between Q1 and 6241 genotypes of Infectious Bronchitis Virus

� 6241- 90’es évek IT   
� Q1 (Kína), 2011 IT
� Q1/2013 szoros rokonságban a 6241 törzzsel, hipotézis- ős?
� S1 gén szekvenálás → nem elégséges az igazoláshoz
� IB 6241 teljes szekvencia meghatározása
_________________________________________________
Miguel Guzmán,Universidad de Chile; Phylogeny and evolution
of infectious bronchitis virus in Chile

� Teljes S1 szekvenálás alapján:
� 4 IBV izolátum 80’-as évek- közös ős Dél-Koreai törzsekkel
� 4 IBV (2009-es- közös ős kínai szekvenciákkal, 2015- IT)



Fertőző bronchitis
Kasia Domanska-Blicharz, NVRI Pulawy; Identification and characterization
of a Middle-East GI-23 lineage of infectious bronchitis virus in Poland

� Közel-Kelet- 1998: Var-2 (új elnevezés: GI-23) 2006-tól terjed
� PL 2015, Ross 308 broiler, vakcinázás: Mass-like keltetői spray.

7% elhullás, étvágy csökkenés, vizes hasmenés, máj és veseelváltozás      
több állományban ismétlődött 4-6 hetes korban →S1 gén → GI-23 származás
99-99,3% homológ a IS/1494/06 törzzsel → NGS- rekombináns?

__________________________________________________________________
Rajesh Chhabra, Differential immunopathogenesis of virulent IBV in SPF chickens

� A vizsgált IBV törzsek (M41, 885, QX) a különböző szövetekben eltérő 
mértékben indukálták a veleszületett immunrendszer által termelt PRR’s: 
(TLR, MDA-5), gyulladásos cytokinek (IL-6, IL-1β) és LITAF 
(Lipopolysacharid-induced Tumor Necrosis-α Factor) megjelenését.

� M41: trachea
� 885, QX: vese



Fertőző bronchitis

Giovanni Franzo, Padua University; Changing the vaccination strategies has an impact 
on IBV QX population dynamics and clinical outbreaks

� Új genotípus (QX)megjelenése- eltérő vakcinázási stratégia (ES, IT):
ES: nem változott számottevően
IT: gyökeresen megváltozott

� 2012-2016 több mint száz törzs mindkét országból: S1 szekvencia 
� IBV QX populáció dinamikája:
� ES- nem változott
� IT- bonyolult mintát követ, mind vírus populáció, mind klinikai 

megjelenés tekintetében.
� Szoros összefüggés áll fenn a vakcinázási stratégia változása/ 

vakcina alkalmazása (vagy kivonása) és az IBV törzsek megjelenése 
között- „Hill’s criteria for causation” teljesülése: ok-okozati 
összefüggés



Egyéb vírusok: FAdV

Michael Hess, UVM Vienna, University of Pannonia Georgikon Faculty
Keszthely; FAdV induced pancreatitis leads to dysmetabolis conditions in broilers

� 1. Ráfertőzés (DOC p.os) fogékonyság SPF brojler ˃ SPF árutojó 
� Brojlerben: magas elhullás mindegyik FAdV törzssel, klin. tünetek, hypoglycaemia, hepatitis, 

pancreatitis

� 2. Ráfertőzés 21 n. SPF brojler FAdV-E: nincs elhullás, csökkent testtömeg 
o Post mortem: hepatitis, pancreatitis, szerv/testtömeg arány ↑ 4,7,10 dpi
o Szövettan: tipikus sejtzárványos hepatitis, a pancreas multifokális lymphocitás

infiltrációja,  a mirigyhám zsugorodása, Langerhans szigetek sejtjeinek hyperplasiája
o Biokémia: átmeneti hyperlipasemia, hyperglycaemia (5 állatban diabetes ˃700mg/dL) 

Máj és hasnyálmirigy elváltozások

Csökkent tömeggyarapodás, gyengébb teljesítmény



Ylva Lindgren, NVI; Gizzard erosion in broiler chickens in Sweden 2016 
caused by FAdV-A

� Svédország, 2016: GE első leírása (FAdV-A)
� 16-19 napos brojler, étvágytalan, lassabb növekedés
� Szövettan: keratinoid réteg degenerációja, vérzés, granulocytás, 

mononukleáris sejtes infiltráció a lamina propriáig terjedően, 1 esetben 
az izomrétegben is + epithel sejtben magzárvány

� Zúzó, máj, vakbél ny.t. : PCR: FAdV-A
� Vertikális átvitel igazolása nem sikerült: szülőpár ELISA FAdV+, de máj 

és vakbél nyiroktüsző PCR-rel negatív

Egyéb vírusok: FAdV



Beatrice Grafl, UVM Vienna; In vivo studies confirm FAdV-1 as the etiological
agent of Adenoviral Gizzard Erosion seen in replacement pullets and layer flocks in the UK

� AGE leírás szinte csak brojlerben
� UK árutojó jérce és és tojó 2009-2016  AGE
� PCR: FAdV-1 oktani szerep (FAdV-8a,4) 
Ráfertőzési kísérlet: 21d SPF tojó→FAdV-1 és 8a
� Csak FAdV-1 okozott zúzógyomor eróziót
� FAdV-1 tojóban is okozhat zúzógyomor elváltozást
� FAdV-8a nem volt kórtani szerepe az AGE-ben, de vírus ürítés 

kimutatható PCR-rel

Egyéb vírusok: FAdV

FAdV
szerotipus

FAdV species patológia

FAdV-1 FAdV-A AGE

FAdV-4 FAdV-C HHS

FAdV-2,11 FAdV-D IBH

FAdV-8a, 8b FAdV-E IBH



Franziska Feichtner, UVM Vienna; Recombinant fiber proteins enable sensitive and species-
specific detection of antibodies against clinically relevant FAdVs in chickens

� Új, „fiber protein”-re alapozott ELISA; 97,1-100% specificitás

___________________________
Éva Nagy University Guelph; Fowl aviadenovirus 4 (FAdV-4)  based infectious
clone as a tool for viral gene function studies and a platform for vaccine development

� Teljes FAdV-genomot tartalmazó „fertőző klón” (fFAdV-4-on1) ORF16 és 
17 deléciója

� Fertőző  klón= vírus genom cosmid vektorban (hybrid plazmid, amely λ fág Cos 
szekvenciáját tartalmazza)

� pFAdV-4 ON1 felhasználása: gén funkciós tanulmányok és rekombináns
vakcinák kifejlesztése

Egyéb vírusok: FAdV



Egyéb vírusok: REO
Holly Sellers, PDRC Athens GA/US Emergence of new avian reovirus
variants from clinical cases of tenosynovitis

� 2011-2017 : emelkedő számú REO tenosynovitis eset brojlerben, MDA+
� Sigma C kódoló régió RT-PCR vizsgálata
� Újabb genetikai variánsok megjelenése: 1. genotípuson belül újabb 

alcsoport
� Autovakcina beépítése a kereskedelmi vakcinák mellé- részben sikeres



Gwenllyan Slacum, Biocheck USA; Utilization of a commercial Chicken Astrovirus Group B 
ELISA to investigate the seroprevalence of chicken astrovirus in broiler breeders associated with
“White Chick” Disease in the US and Canada

� Astrovírus (CAstV): köszvény, nephritis, RSS, WCS: A/B csoport
� BioChek CAstV-gB ELISA: min. 99% specificitás
� BB állományok: termelés előtti screening: negatív esetben fertőzött alom terítése

__________________________________________
Kasia Domanska-Blicharz, NVRI Pulawy; Avian encephalomyelitis cases in 2015-2016 in PL

� 2015-2016-ban: 3 eset AE brojler állományban (1-3 hetes) 1 állomány 25 hetes tojó
� 2 brojler+ 1 árutojó: vakcinavírus RNS, 1 brojler: field AEV, de vakcinával rokon
� Fertőző anyag kinyerése agyból → ráfertőzés 6 n. embrió (10db)
� Csak 4 db kelt ki → 2 elhullott (szövettanilag AE) a másik 2 fejletlen maradt

Az említett esetek feltehetően vakcina vagy vakcinázási hibára vezethetők vissza.

Egyéb vírusok: Astrovirus, AEV



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


