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Anti-FAdV 2/11 savók Anti-FAdV 8b savókAnti-
FAdV 4 

savó

Anti-
FAdV 8a 

savó

FAdV 2/11-gyel mért 
titerek

FAdV 4-gyel mért titerek FAdV 8a-val mért titerek FAdV 8b-vel mért titerek

Vizsgálatban használt vírusok: 2010-2020 közötti időszakban izolált törzsek; Európa, Latin-Amerika, Ázsia (kiv. 685 referens törzs)

Keresztimmunitás





Diagnosztikai eszközök

Kórelőzményi adatok (kórbonctan, kórszövettan)

Szerológia: ELISA, VN

Vírusizolálás: LMH sejteken

Pán adenovírus PCR (pol): általános a kimutatás, faji 

azonosítás (Kaján és mtsai, 2011);

Tyúk adenovírus PCR (hex): szerotípus azonosítás (Hess és 

mtsai, 2000)

qPCR-ek: kvantifikálás

Új-generációs szekvenálás: teljes genom meghatározás; kevert 

fertőzések felderítése/prepatátum tisztaságának ellenőrzése



Minták eredete (2008-2022; 516 ‚+’ minta)



Minták eredete (2008-2022; 516 + minta)



Minta beküldések 
száma országonként



Minta beküldések száma





Mintázott korcsoportok

életkor napokban



Hasznosítás szerinti megoszlás



Kimutatott FAdV fajok



Kimutatott szerotípusok



Kimutatott szerotípusok AR



Kimutatott szerotípusok PH



Kimutatott szerotípusok MY











Kimutatott szerotípusok HU



Magyarországi szerológiai felmérés-vágáskori vérek 2021-22 (21 db tünetmentes broiler állomány)

Negatív
(9.5%)

Részben pozitív (76%)

Mind 
pozitív 
(14%) 



Anti-FAdV 2/11 savók Anti-FAdV 4 
savók Anti-

FAdV 8a 
savó

Anti-FAdV 8b 
savók

Anti-FAdV 1 
savók

Magas 
ELISA 

titerek

Alacsony-közepes ELISA titerek 
(alacsony-közepes VN titerű pozitív savók gyakran ELISA negatívak)



Niczyporuk, J.S. & Kozdrun, W., Virus Research, 2022, doi: 
https://doi.org/10.1016/j.virusres.2022.198825

Ország FAdV szerotípusok/faj
Brazília 11/D; 8/E
Szaúd-Arábia 2/11D; 7/8a/8b/E
Szlovénia D és E
Törökország 8b/E; 11/D
Japán 8b/E
Spanyolország 8b/E; 11/D
Egyiptom D; 8a/E, újabban 1/A, 3/D, 8b/E
Marokkó 11/D
Irán 11/D; 8b/E



Kórelőzményi adatok



Kórelőzményi adatok-blank



Szerv / FAdV szerotípus

máj



Szerv / FAdV szerotípus

bursa máj



Szerv / FAdV szerotípus

bursa máj c. tonsil



blank



Kórforma / FAdV szerotípus

IBH



Kórforma / FAdV szerotípus

IBH GE



Kórforma / FAdV szerotípus

IBH HHS GE



FAdV szerotípus / hasznosítás

breeder



FAdV szerotípus / hasznosítás

breeder broiler



FAdV szerotípus / hasznosítás

breeder broiler layer



Kimutatott FAdV szerotípusok / nem szindrómához rendelt



Kórforma / hasznosítás

breeders
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Kórforma / hasznosítás
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Társfertőzések (az össz 25%-ában)



Társfertőzések (breeders)



Társfertőzések (broilers)



Társfertőzések (layers)



Rekombináció

FAdV B
(Homonnay és mtsai, 2021)

FAdV E
(Schachner és mtsai, 2019)

hexon fiber ORF19

A tyúk adenovírus fajokon belüli, intraspecies rekombinációt jegyeztek fel:
Kitüntett gének: hexon; fiber; ORF 19



Rekombináció
Ezeken a szakaszokon a törzsek más törzsekkel való genetikai hasonlósága 
eltérő.

A kevert fertőzések a rekombináció melegágya.

Következmények: 
felszíni antigének változása
gyors és jelentős változás (pl. patogenitás) lehetősége

Befolyásolhatja a diagnosztikát, a törzs azonosítást 
„kevert”, konfúzus szerológiai tulajdonságok
különböző gének alapján eltérő rokonsági viszonyok adódnak

(Schachner és mtsai, 2019)
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• FAdV törzsek izolálása és azonosítása
• izolálás LMH sejtvonalon
• azonosítás PCR/szekvenálás módszerrel
• idegen ágensek kiszűrése
• tiszta vírustörzs ellenőrzése mélyszekvenálással

• Fertőzési rendszer
• napos SPF csirke (fiatal korban fogékonyabb)
• per os, dózis: 6.5 lgTCID50
• elhelyezés izolátorban, klinikai megfigyelés 14 napig, 

napi pontozással
• mintavétel heveny szakaszban (3-5 nap) illetve 

záráskor 
• kórszövettani elbírálás 
• vírus mennyiség kimutatás qPCR-rel

FAdV patogenitási teszt
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Megfigyelés időszak (napok fertőzés után)

FADV2 FADV2-11 FADV4 /1 FADV4 /2
FADV4 /3 FADV8a /1 FADV8a /2 FADV8b /1

Klinikai tünetek lefolyása

Fowl adenovirus challenge

Mortalitás
FADV2 0%
FADV2-11 0%
FADV4 /1 68%
FADV4 /2 0%
FADV4 /3 0%
FADV8a /1 0%
FADV8a /2 0%
FADV8b /1 40%
FADV8b /2 35%
FADV11 0%

*

*= 7 nap volt a megfigyelési időszak 

Jellegzetes klinikai tünetek:

Kórbonctani elváltozások érintett állatokban:

gubbasztás, letargia, szárny lógatás, 
zöldes hasmenés

duzzadt petechiás máj

klinikai tünetek általában 2-10 nappal a fertőzést követően voltak 
megfigyelhetők;
mortalitás csak egyek törzsek esetében;
ha volt elhullás, az 4-7 nappal a fertőzés után mutat csúcsot
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Mintavételi nap fertőzés után

FADV8b/1

Máj

Lép

Pancreas

Adenovírus kimutatás kvantitatív PCR módszerrel:



Önmagában az FAdV-4 súlyosabb elváltozásokat okozott (100%), mint az 
FAdV-8a (0% )

Együtt adva: elnyújtottabb de 100% , az FAdV-8a ↑ míg az FAdV-4 ↓ a 
májban

A két vírus interakciója befolyásolhatta az eltérő kimenetet
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Köszönöm a figyelmet!
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