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Fertőző bronchitis témakör 

1 plenáris előadás (Dr Jane Cook) 

7 előadás IB szekcióban (5 vakcinázás, 2 genetikai jellemzés) 
Fertőző bronchitis vírus- Kilátás új vakcinákra (Paul Britton, UK) 

Egyiptomi csirkékből 2012 és 13 között izolált IB vírusok molekuláris jellemzése 

(Hesham Sultan, Egyiptom) 

Közel-Keleten előforduló IB vírusok genotipizálása (Kannan Ganapathy, UK) 

Kiváló védelem IBV 793/B, IBV M41 és IBV QX ráfertőzésekkel szemben napos 

broilerek Cevac IBird és Cevac Mass L vakcinákkal történő spray immunizálását 

követően (Pénzes Zoltán, Magyaro.) 

IB vakcinázás Arkansas-DPI vakcinával: kihívások és tapasztalatok (Mark Jackwood, 

USA) 

Atomizer vakcinázás hatékonysága kísérletes és nagyüzemi körülmények között 

(Sjaak de Wit, Hollandia) 

Heterológ vakcinák napos kori kombinációjával kialakított védelem variáns 2 IBV 

ráfertőzéssel szemben, különböző paraméterek alapján értékelve (Matóné Tatár-Kis 

Tímea, Magyaro.) 

18 poszter 

IB előadások- egy kis statisztika 



Vakcinázás: 6 

Epidemiológia, genotipizálás: 4 

Mélyebb genetikai vizsgálatok (változások passzálás során, teljes genom szekvenálás):  4 

Immunválasz: 2 

IB poszterek 



IB jelenlegi helyzet: 

Mindenhol, ahol baromfi van, az egyik legjelentősebb bfi betegség  
Kortól, hasznosítási típustól függetlenül képes a baromfit fertőzni 

A vírus a légzőszerven és bélsáron keresztül is ürül jelentős mennyiségben 

Heteken keresztül perzisztál és ürül 

IBV-nagy változatosság: számos variáns vírus fordul elő (ezeket egyre inkább genetikai 

vizsgálatok alapján csoportosítják, szerológiai jellemzés háttérbe szorul) 

Variánsok között jelentős különbségek vannak: 

Pathogenitás:  

Utóbbi időben nephro-pathogenitás világszerte egyre jelentősebb probléma 

(oka nem teljesen tisztázott) 

Számos variáns vírusra jellemző, míg mások esetében nem 

Elterjedtség: 

Lokális (kis területen): pl. D1466 Nyugat-Európa néhány országában, pedig 

már régen megjelent 

Nagy területen elterjedt: pl. QX, 793B 

Bizonyos variánsok csak rövid ideig maradnak fenn (pl. B1648 BE), mások 

elterjednek 

IBV elterjedtsége-variánsok 



Jelentősebb variáns csoportok: 

793B (4/91; CR88) 

90-es évektől 

Széles földrajzi elterjedtség (kiv. USA) 

Jelentős pathogenitás, Mass-típusú vakcinák nem védtek ellene 

Homológ vakcinát fejlesztett ki ellene számos gyártó (Nobilis IB 4-91, 

Gallivac IB88, Cevac IBird, Tabic IBVar) 

QX 

Kína (90-es évek)-Ázsia-Oroszország-Európa (~2000), de világszerte terjed 

(Ázsia, Közel-Kelet, talán a legfontosabb Dél-Afrikában is; sok ország, de 

Amerika nem!) 

Nephritis a fő probléma, lényegesebb mint a tojástermelő állományok 

fertőződése (áltojó szindróma már ritka) 

Mára ez a variáns ellen is több homológ vakcina van a világon forgalomban 

IBV elterjedtsége-variánsok 



Jelentősebb variáns csoportok (folyt.): 

Italy-02 

Általában nem társul betegséggel 

Spanyolországban évekig meghatározó volt (most a QX az) 

Mostanság megjelent Észak-Afrikában is (Marokkói szub-genotípus; S. Fellahi és 

mtsai poster) 

IBV elterjedtsége-variánsok 

Olasz és spanyol 
It-02 törzsek 

Marokkói törzsek 



Jelentősebb variáns csoportok (folyt.): 

Közel-keleti variánsok (több csoport) 

IS/885/00; Var2 (IS1494/06), Beni-Suef/01…nevezéktan sokszor nem egyértelmű 

Var2 Izraelből indult, majd elterjedt Egyiptomban, számos közel-keleti országban; 

megjelent Törökország ázsiai részén is, majd 2015-ben Oroszországban és 

Litvániában is izolálták- terjed 

Jól immunizált állományokban is komoly problémákat okozhat, jelentős 

patogenitás (nephritis, légzőszervi) 

Más variánsokat kiszorít 

Izraelben homológ vakcinát fejlesztettek ki ellene (TAbic IB Var206) 

IBV elterjedtsége-variánsok 



Jelentősebb variáns csoportok: 

Q1 (J2, T3…) 

Egy csoport, több név 

Kínában írták le először, később Közel-Keleten és Dél-Amerikában is 

megjelent; 2011-ben Olaszországban is leírták (nem egyedi, 2013-ban izolált 

vírust jellemeztek teljes genom vizsgálata alapján- V. Listorti és mtsai, poster) 

terjed 

Broilerben magas késői mortalitás a jellemző kórkép (súlyos légzsákgyulladás, 

septicaemia; kevésbé jellemzően nephritis és tojástermelési zavar) 

US variánsok (több csoport) 

Arkansas- régóta jelen van, vakcinák még mindig védenek 

Delaware072- ebben a csoportban újabb variánsok jelentek meg (GA98, GA08) 

amelyek ellen új vakcinákat kellett fejleszteni 

Brazil variánsok 

Ausztrál variánsok 

Délkelet ázsiai variánsok 

IBV elterjedtsége-variánsok 



IBV elterjedtsége-variánsok 

Többféle variáns egyidejűleg akár ugyanazon a földrajzi területen is 

Európában a 793B és QX csoport a leggyakoribb 

Q1 megjelent 

Var2 terjed (Even-Chen, T., poster)  



Vakcinák megfelelő alkalmazása, biológiai biztonsági intézkedések betartása kulcs 

fontosságú 

Protektotípusok 

A vírus jelentős része (legtöbb fehérjéje) nem változik jelentősen, ezért két különböző 

vakcina kombinálásával általában jó keresztvédelem érhető el 

Újabb variánsok rendszeres megjelenése, párhuzamosan többféle variáns adott 

régióban  

Homológ vakcina védene legjobban, de 

Melyik variánssal homológ? 

Mire egy élő vakcina elkészül és forgalomba kerül évek telnek el, addigra a 

járványtani helyzet jelentősen változhat. 

Ha vakcina kombinációval jó védelem érhető el, inkább ez a gyakorlatias. 

Vakcinák kombinált (egyidejű) alkalmazása 

Heterológ védelem esetén javíthat a két vakcina prime-boost alkalmazása, de 

korai védelem érdekében általában egyidejűleg napos korban vakcináznak.  

IB elleni védekezés-vakcinázás 



Különböző vakcinázási programokkal elért jelentős keresztvédelem (kongresszuson 

bemutatott eredmények összefoglalása) 

IB elleni védekezés-vakcinázás 

Napos kori 
vakcinázás 

Booster 
Ráfertőző vírus/ 

életkor 
fertőzéskor 

Védelem értékelése Csirke  
Referencia  

(előadás v. poszter) 

Cevac Mass L 
&Cevac IBird 

- 
QX 

(42 nap) 
Ciliosztázis ellen 75%, vírusürítés jelentősen csökkent 

(trachea) 
broiler 

Kollár A., Pénzes Z. és 
mtsai (ea.) 

H120 
CR88 

(14 nap) 
Q1  

(28 nap) 

Ciliosztázis ellen 90%; (fert. kontrol 12%) 
Enyhébb szövettani elváltozások tracheában * 

Broiler 
R. Chhabra és mtsai 

(p.) 
H120+CR88 

Ciliosztázis ellen 97%; (fert. kontrol 12%) 
Enyhébb szövettani elváltozások tracheában * 

H120 CR88 
(14 nap) 

IS/885/00 
(28 nap) 

Ciliosztázis ellen relatív védelem 60%** 
Broiler 

F. Awad és mtsai 
(p.) H120+CR88 Ciliosztázis ellen relatív védelem 83%** 

H120 CR88 
(14 nap) 

IS/1494/06 
(28 nap) 

Ciliosztázis ellen relatív védelem 80%** 
Broiler 

F. Awad és mtsai 
(p.) H120+CR88 Ciliosztázis ellen relatív védelem 94%** 

B48+1/96 - 
Var2-szerű (TR) 

(23 nap) 
Szignifikáns védelem az alábbi paraméterek alapján: 

ciliosztázis, trachea szövettani elváltozások,  trachea IBV 
mennyiség (qPCR) 

Broilerben: légzőszervi tünetek és vírustiter is 

SPF 
Tatár-Kis T. és mtsai 

(ea.) 
B48+1/96 - 

Var2-szerű (TR) 
(23 nap) 

Broiler 

  Tabic IBVar Tabic IB-Var206  

(13 nap) 
QX  

(33 nap) 

Ciliosztázis ellen 100%; (fert. kontrol 5%) 
SPF 

M. Dimitriva és mtsai 
(p.) Ciliosztázis ellen 100%; (fert. kontrol 5%) Tabic IB-Var206 

Tabic IB-Var206 
Tabic IB-Var206  

(13 nap) 
793B  

(33 nap) 
Ciliosztázis ellen 94% (fert. Kontroll 0%) SPF 

M. Dimitriva és mtsai 
(p.) 

• *Vesét is vizsgálták, de ott a kontrollban is csak enyhe elváltozások voltak 

• **ciliostasis score 



Keresztvédelem immunológiai hátterének vizsgálata (M. Śmiałek és mtsai) 

IB elleni védekezés-vakcinázás 

Ma5, vagy 4-91, vagy egyidejű vakcinázás; napos broilerek 

A kombinált vakcina alkalmazás vezetett a legerősebb immunválaszhoz 

Harder-
mirigy, 
lép 

Trachea 



Homológ vakcinák fejlesztése:  

Újabb vakcinafejlesztési lehetőségek: homológ S1 génnel rendelkező, attenuált élő IB 

vírusok létrehozása reverz genetikai módszerrel (P. Britton) 

Beaudette törzset módosították több génjében pl. S gén és replikáz gének egy 

részét M41 virulens vírusból származóra cseréltek (többféle módosított vírust 

hoztak létre az attenuálódás genetikai hátterének tanulmányozására) 

Létrehoztak olyan attenuált törzset, amely SPF, illetve broiler csirkék számára 

jelentős homológ védelmet biztosított in ovo alkalmazás esetén (100%, ill. 84% 

védelem 21 napos kori M41 ráfertőzéssel szemben). 

IB elleni védekezés-vakcinázás 



Vakcinák nagyüzemi alkalmazása- ártalmatlanság, hatékonyság:  

QX elleni élő vakcinák ártalmatlansága 

Már napos korban is alkalmazható Nobilis IB Primo QX vakcina  

hatékonyságát (nagyüzemi alkalmazás), kompatibilitását Ma5 vakcinával   

ártalmatlanságát (SPF napos tojó), mutatták be (A. Bhogle és mtsai, 

poszter) 

Élő IB QX vakcina (Zoetis; H. Geerlings és mtsai, poszter)  

laboratóriumi ártalmatlansági vizsgálata,  

termelő tojóállományokban végzett nagyüzemi ártalmatlansági vizsgálata 

(tojástermelés, tojások súlya, további termelési paraméterek is);  

ugyanezt a vizsgálatot elvégezték élő IB Primer vakcinával is 

megállapították, hogy az élő IB QX vakcina termelő állományokban is 

biztonságosan alkalmazható  

Atomizer (aerosol) vakcinázás hatékonysága nagyüzemi állományokban (S. de Wit) 

Előkísérlet 10 napos SPF tojóban, illetve SPF broilerben- jó védelem 

64 állomány durva spray vakcinázás, 65 állomány atomizer (minden esetben 4/91 

vakcina) 

2 héttel vakcinázást követően mért IgM szint összemérhető 

IB elleni védekezés-vakcinázás 



Köszönöm a figyelmet! 


