
Új technológiájú vakcinák az 
IBD és az ND elleni 
védekezésben. 

Létezik –e tökéletes antivírus ? 

 Hogyan installáljuk? 
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Az IBD és az ND elleni vakcinázás 
néhány közös kérdése 

• Maternális ellenanyagok hatása 

 

• Postvakcinális reakciók 

 

• Védelem spektruma 

 

• A betegség ciklusának  megszakítása, a ráfertőző vírusok ürítés 
akadályozása 

 

• Vakcina applikáció problémái tömeges vs egyedi aplikáció 
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Jelentős egyedi különbségek: 

 

Szülő ellenanyagszintjei közti  

egyedi különbségek 

 

 

Állományok kor szerinti különbözősége 

  Maternális Ellenanyagok  

Sohasem homogén az állományok maternális ellenanyag szintje 
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Maternális ellenanyagok 

• Broiler típusú gyorsan növő csirkében, és ennek szülőpár állományában:   
2-3 nap 

 

• Árutojás tojó típusú csirkében, és ennek szülőpár állományaiban :               
5-6 nap 

 

• Hosszú életű kapirgálós csirkében a genetikai vonaltól függ  
• az inkább gyorsan növő, de hosszú életű modern fajták a broilerre hasonlítanak 

ebből a szempontból  

• a teljesen hagyományos háztáji fajták pedig a tojótípusra 
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Hagyományos és új technológiájú 
vakcinák 
 

 

Itatásos élő vakcinák 

IBD: 

- Intermediate 

- Intermediate Plus 

ND: 

- Apatogén,lentogén 

ICPI<0,7  

- Élő és Inaktivált 

kombináció 

 

Immun-komplex IBD 

Rekombináns HVT vektor  

VP2/ NDV F és double-insert ) 

Különbségek replikációs és antigéntulajdonságokban 

• Hova kerül az az idegen vírusfehérje  génje 

• Milyen promotert használnak 

Vírus fehérjék Teljes vírus 

Broiler 

Tojó 
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 IBD vakcinák és a védelem 

Az Immun-komplex IBD, rHVT-VP2 és  hagyományos itatásos IBD 
vakcinák képesek védeni a klinikai tünetek ellen  

 

A ráfertőző vadvírus replikációja elleni védelmet és a vadvírus ürítés 
akadályozását, a fertőzési lánc megszakítását illetően jelentős 
különbségek vannak az egyes vakcinák, vakcina törzsek  között 

 

Különbség van abban, hogy mennyire könnyen és hatékonyan  
alkalmazható a vakcina- itatásos vs. keltetői injekció 
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MDA INTERFERENCIA 

Immun-komplex  
vakcina 

   Rekombináns 
vakcina 

HVT 

IBD_ Latam seminar Sept 2015_V. Palya 

Vírusvédő ellenanyaggal fedett teljes vírus:  
• Megvédi a  vakcinavírust  az MDA károsító 

hatásától és  
• az embriót/fiatal állatot  a vakcinavírus 

káros hatásától  

• A HVT vektor sejthez kötött, a keringő 
maternális ellenanyagok nem tudják a sejtes 
immunitás nélkül elpusztítani,  

• Teljes vírust csak a HVT-re nézve prezentál, a 
betegség elleni vírusból csak 1-1 fehérjét 

2 koncepció 
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 ~5-7.nap lép FDC 

Y
 

Y
 

Burza 

Vakcina felvétel: 14-21.nap 
  Ea: 21-28.nap 

Vackcina felvétel: 21-28. nap 
  Ea: 28-35.nap 

Alacsony maternális  Magas  maternális 

Y 

Y 

Y 

 ICX IBD vakcina  
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A Burza Fabricii elsődleges  lymphoid szerv, csak madarakban van.   

 

A fő szerepe: a B-sejtek fejlődésének szabályozása 

 

A másodlagos immunszervek kompetens önfenntartó B sejtekkel való teljes  kolonizációja a 
14 napos életkorra megtörténik      

 

A burza elvesztése –sebészi eltávolítása- ezután a kor után nincs hatással az állatok 
immunválasz képességére 

 

 

 

„PVR”: A vakcinavírus a burzában 14 
naptól 
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IBDV „spektrum” 
 

Fertőző bursitis vírusok (IBDV) 
Több genetikai csoport/változat 
Csoportok között jelentős szerológiai és 
patogenitásbeli különbségek 
 

 

Nagyvirulenciájú (very virulent, vv) 
Magyarországon ezek a törzsek okoznak 
problémát 
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IBDV „spektrum” 
 

Variáns törzsek (variant, var) 
Először USA-ban írták le, később Dél-
Amerikában, Dél-Afrikai Köztársaságban is, 
valamint  Kínában 
Számos genetikai és szerológiailag is különböző 
csoport 
Vakcinavírusoktól / klasszikus IBDV törzsektől 
szerológiailag különböznek 
Szubklinikai fertőződés, a nem variant vakcina 
által  kiváltott MDA nem akadályozza meg a 
fertőzést, magas MDA mellett sem 

Évente 3.9 millió kg-ra becsülhető a varIBDV fertőződés 
következtében kieső csirkehús termelés Kanadában 
(megnövekedett elhullás, kobzás, gyenge növekedés) 
(Zachar és mtsai 2016 The Canadian Journal of Veterinary Research 80(4) 255-261.) 

Latin-Amerikai Variáns 
IBDV genetikai csoportok 

 

Distance 0.02 
00273/AU   

D78        

GLS/87US   
GER/US     

D1011/5/08US  
3212/88US  

D909/6/08PE 

D839/21/07VE  

01VEN6   

11153/Us   

01VEN3    

D839/23/07VE  

01VEN10   

VarE/US  

D925/2/08MX  

D545/4/3/05CO 

04VEN121   

04Mx95     

U28/88US   

D1026/14/08MX 

D924/5/08MX 

04VEN123   

619/Us     

VarA/US  

D1026/8/08MX  

D1178/34/09VE 

D956/2/08MX  

D1178/44/09VE 

D905/12/08VE  

D905/21/08VE 

D1115/10/09CL 

D1026/9/08MX  

D923/27/08EC  

D909/12/08PE 

UK661/86GB 

D641/7/25/06CO 

D1178/25/09VE 

52/70GB    

01SpainS8 

D1178/29/09VE 

S1/Us      

D1026/24/08MX 

D1115/1/09CL  

D1198/24/09VE 

D923/8/08EC 

D924/3/08MX  

D909/9/08PE 

D575/7/05PE 

D464/2/04PE 
D575/6/05PE  

D575/10/05PE 
D1130/3/09PE 

D575/9/05PE  
D1130/2/09PE  

D909/14/08PE  
D720/8/07PE 

D297/1/03PE   

D1130/9/09PE  
D1130/5/09PE  

D1115/8/09CL  
D1115/5/09CL  

D1004/1/09EC 
D909/16/08PE  

D720/10/06PE 
D720/15/06PE 

D960/32/08EC  
D960/37/08EC  

D905/16/08VE 
D553/2/05VE 

05VEN33    
D905/15/08VE 

05VEN34    
D876/4/08Br 

D905/26/08VE 
D839/5/07VE 

D1198/17/09VE 
D1178/4/09VE  

D1198/11/09VE 
D737/11/06CO  

D1178/17/09VE 
D905/29/08VE 

D680/2/5/06CO 
D641/9/31/06CO 

D545/4/6/05CO 
D545/4/2/05CO 

D680/4/1/06CO 
D545/4/7/05CO 
D1011/7/08US  

Q2/Us      
U1/Us      

850/Us     

AL2US 
E6/Us      

E3/Us      
1568/Us    
Int20 /Us  

1174/Us    
T1/Us      

R1/Us      
43 /Us     

1610/Us    
405/Us     

404/Us     

D1214/2/09MX  
D1026/12/08MX 

D956/5/08MX   
D924/1/08MX 

STC/67US   
IBDL/80US  

AEG1/97HU  
OKYM/91JP  

H2/US      
P7/78HU    

Peruvian Group 

Chilean Group 

Ecuadorian Group 

Venezuelan Group I 

Venezuelan Group II 

Columbian Group  

North-American Group 

Mexican Group I 

Mexican Group II 

WVPA kongresszus 2009; Palya és mtsai  
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Kereskedelm  Ross 308 - MDAIBDV; 

BioChek IBD ab ELISA titre : 6538±2524; GMT: 6035 

IDEXX (FlockChek IBD) ELISA titre : 4543±1968; GMT: 4543  

Day 0                     …                     Day 28     …       Day 32      …        Day 42           …          Day 52  

• ICX (TRSM) 
• rHVT-VP2  
• Control 

• Ráfertőzés 
• vvIBDV  
• Var IBDV-k 

Nem vakcinázott 
kontakt  állatok 

bevezetése ugyanabból 
a kelésből   

Ráfertőzés 
utáni 

mintázás 
samplings 

Kísérleti elrendezés  

A csirkéket 104.0 lgEID50/dózissal per os fertőzték a vakcinázás D0 sc. után 4 héttel  (28 dpv). Mindegyik törzs 
egyforma fertőző dózissal lett alkalmazva 
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Ráfertőző vad vírus szaporodás a  burzában – ICX (broiler) 

Nincs vvIBDV vírus replikáció sem az ICX vakcinázott sem pedig a kontakt nem 
vakcinázottban  
~5 log of vvIBDV csökkenés 

qPCR   lgEID50-re extrapolálva 

Nincs vv IBDV! 

ICX vs HVT-VP2 

Hatékonyság vvIBDV ellen 
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Ráfertőző vírus szaporodás a  burzában  

Változó szintű   vvIBDV  replikáció a vakcinázott csoportban és a kontakt kontrollokban 
 

A behelyezett  kontakt nem vakcinázottt  állatokban a vakcinázotthoz képest nagyon sok ráfertőző 
vírus van! A nem vakcinázott  egyed beteg is  lesz! 

vv IBDV szaporodása! 

Nincs vvIBDV! 
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RUSSIA 2013 

Photo: M. Paniago. Bursas from Vaxxitek-vaccinated flock 

? 

? 

? 
? 

? 

? ? 

Broiler állomány HVT -IBD vakcinával 

Vírusszaporodás a 
burzában 
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A VÉDELEM SPEKTRUMA  ICX vs 
HVT-VP2 vakcina vizsgálat 

Ráfertőző törzsek  és genetikai besorolásuk: 
D407/02/04 TR Turkish very virulent (vvTR)   

Delaware E (D610/2); US variant (DelE)   

D1256/56/09 MX Mexican variant (MX variant)   

D430/3 ZA South-African variant (ZA variant)   

D1311/7/09 BR Brazilian subclinical (BR subclin.)   

AVS-EL (D2274-2013); US variant (AVS-EL)   

 

A csirkéket 104.0 lgEID50/dózissal per os fertőzték a vakcinázás D0 sc. után 
4 héttel  (28 dpv). Mindegyik törzs egyforma fertőző dózissal lett 
alkalmazva 
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A védelem spektruma 

Bursa szövettani elváltozások elleni védelem 
14 nappal a fertőzés után (14dpch) 

 
ICX 
TELJES 
VÉDELEM 

Chall. 
control 
Nem védett 

HVT VP2: 
Különbözö 
szintű 
védelem 
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Age 

Aktív immunitás : a vakcina idézi elő 
HVT-VP-2 

Védelem kialakulása 
 

Védő titer 

Védelem 

Passzív immunitás 
        (Maternális) 

„Elhullás” 

24.nap 18.nap 28.nap 

Magas maternális ellenanyagú 
napos broiler 

Alacsony maternális ellenanyagú 
napos broiler 

Tojótípusú 
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IN ovo  immuncomplex alkalmazás broileren  Biocheck ELISA  

IN ovo  immuncomplex alkalmazás broileren  Biocheck ELISA 

Mo: 2014-2018:  89 farm átlaga korcsoport szerint 

  
HVt-VP2 vakcina 
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Az immunkomplex  IBD vakcina 

 

 Nincs túl korai vagy túl késői vakcinázás  A vakcinázás az egyed szintjén 
alakítja ki a védelmet. -A maternális ellenanyagszint inhomogenitása 
nem probléma 

 Megszakítja a gumboro betegség ciklusát- teljeskörű klinikai 
védettséget biztosít az IBDV ellen,  
Fertőzés elleni védelmet biztosít- teljes mértékben megakadályozza a 
ráfertőző vírus elszaporodását a fertőzött állatok bursájában (vv és var 
IBDV egyaránt),  
Gátolja a fertőző vírus terjedését fogékony kontakt csirkékre.  
Fertőző vírus állományon belüli cirkulációjának megakadályozása 

 Tartós, erős jól mérhető szerokonverzió 

 A tojó állományokban rugalmas program kialakítására ad lehetőséget 

 Terjed a vakcinavírus- a vakcinázás kisebb hibáit képes kompenzálni 
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ND vakcinázás  jelentős MDA 
interferencia 
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Source: Bennejean et al., 1978 



22 
22 

A védelem kialakulásának gyorsasága az alkalmazás módja szerint 
 

(Gough and Alexander, 1973) 

Aerosol 

3 

2 

1 

Intra-ocular 

3 

2 

1 

Ivóvíz 
3 

2 

1 

Formalinnal 
kezelt aerosol 

3 

2 

1 
Vakc. utáni 
nap 2 3 4 7 9 11 14 17 

HB1, 4 hetes, SPF White Leghorn ráfertőzés: Aerosol Essex 70 strain 

Túlélő 

Elhullott 
ráfert. után 
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PVR különböző típusú ND 
vakcináknál 

23 

1. nap:   ND spray 

8. nap:   E. coli ráfertőzés (légcsőbe) 
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75 

Pneumotróp vakc. 

2,5 
10 

Enterotróp vakc. 

2,5 
7,5 

control 

PVR  =  fogékonyság másodlagos fertőzésekre 

 

Van Eck és Goren, 1991 
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F    

insert 
Igen ! 

Igen ! 
Igen! 

Igen ! 

Az ND  védelem spektruma 

Egyetlen F    

Insert az összes 
szerotípus ellen? 

Igen! 

Igen! 

Igen! 

Igen! 

Igen! 
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Ceva HVT -ND  100% VÉDELEM  3 HETES KORTÓL. 

 

HVT -ND vakcina immunitás kezdete 

CEVA HVT ND 
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A ráfertőző vírus ürítést a a HVT -ND sokkal 

jobban gátolta mint a konvencionális 

program. Kloakalis ürítés gyakorlatilag 0. 

Ráfertőző vírus ürítése 

HVT-ND 

HVT-ND 
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Immuntartósság 

27 

NB: VTM-ND & Vitapest & LaSota & killed group was challenged only 4 weeks after LaSota booster (before vaccination with the killed ND vaccine) and at 55 wks of age. 

Klinikai védelem 

, HVT® ND ömgagában 72 hétig 100%-an védett (tünetek és elhullás + ürítés)   
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HVT-ND vakcinák 

 

• Az ND vírus szerológialiag egységes az F insert fehérje által kiváltott védelem  

egyaránt véd a különböző ND törzsek ellen 

• A Ceva HVT-ND  3 hetes kortól jelent 100% os védelmet élethosszig. Az immunitás 

kezdete függ az F gén beillesztésének helyétől, és a használt promoter szakasz 

tulajdonságaitól 

• Kiemelkedő biztonságosság.  Nincs ND vírus szaporodás- nincs PVR 

• Gátolja a ráfertőző vírus ürítését 

• Kiemelkedő immuntartósság 

• Sc . és in ovo alkalmazási mód kompatibilitás immunkomplex CevaIBD vakcinákkal 

(Transmune és Novamune) 
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Összefoglalás 

Új technológiájú vakcinák alkalmazása  –Újfajta komplexebb tudást, megközelítést igényel 

 

Tekintetbe kell hogy az adott betegség vírusa a védelem szempontjából mennyire egységes, és az adott 
vakcinának ebből következően  milyen a védelmi  spektruma  

 

Milyen a maternális ellenanyagok interferenciája, bomlási sebessége , mikor váltja ki a védelmet az adott 
vakcina 

 

Hogyan lehet alkalmazni: in ovo, sc, egyéb 

 

Milyen logisztikai feltételeknek kell megfeleni 
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IBD 

Az immunkomplex IBD vakcina megszakítja a gumboro betegség ciklusát- teljeskörű klinikai 

védettséget biztosít a vv és var  IBDV ellen,  

 

Fertőzés elleni védelmet biztosít- teljes mértékben megakadályozza a ráfertőző vírus 

elszaporodását az állatok bursájában-vv és var IBDV egyaránt, 

Gátolja a fertőző vírus terjedését fogékony kontakt csirkékre  

 

 

A HVT-IBD vakcina által kialakított védelem a klinikai tünetektől véd, nem gátolja a ráfertőző vírus  

szaporodását a burzában, nem gátolja a víus ürítését, =nem szakítja meg a betegség ciklusát 

 

HVT-IBD vakcina esetén a varIBDV ráfertőző törzsekkel szemben kétséges a védelem  

 

 

  

Összefoglalás 
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Új technológiájú ND 

A HVT ND vakcina 3 hét után véd-Vectormune ND, élethosszig tart a védelem- járványhelyzetben 

ennek megfelelő élő vakcinázási programot kell kialakítani 

 

A védelem spektruma megfelelő 

 

Nincs PVR 

 

Gátolja a ráfertőző vírus ürítését 

 

Vectormune ND in ovo és sc alkalmazható 
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Egy hatékony megközelítés 

 

 

 Immunkomplex IBD vakcina kombinálása:  

 

HVT-ND 

 

HVT ILT  

 

HVT- AI /járványmenetnek megfelelő insert 

komponensekkel és a járványhelyzetnek megfelelő védelem biztosítása amíg a vektorvakcina által 
biztosított védelem ki nen alakul 

Hatékony védelem 

Komoly lépés  betegségek ciklusának megszakítására-ez a kombináció a leghatékonyabb ráfertőző 
vírusok ürítésének gátlása szempontjából  

Egyszerűbb programok kialakítása  
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Yea, though I walk through the valley of the 
shadow of death 

I fear no evil 


