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A baromfitífusz elsősorban fiatal
csibék és pulykák ritkábban más
baromfifajok vérfertőzéssel,
nagyszámú elhullással,
növendékekben és felnőttekben
pedig idülten a különféle
szervekben gyulladásos
elhalásos gócok kialakulásával
járó betegsége



„ZAVAR AZ ERŐBEN”
A salmonellák nevezéktana:
• Faj: S almonella enterica
• Alfaj: S almonella enterica subsp. enterica

(arizonae, diarizonae, houtenae, indica, 
salmae)

• Szerovariánsok: (>2500) Salmonella enterica
subsp. enterica serovar. Infantis = S . Infantis

• S almonella enterica subs. enterica serovar
Gallinarum biovar Gallinarum = S. Gallinarum

• S almonella enterica subs. enterica serovar
Gallinarum biovar Pullorum = S. Pullorum



Kórokozó:
• S almonella Pullorum
Korcsoport:
• Általában 3 hetesnél fiatalabb fogékony madarak vérfertőzésben megnyilvánuló betegsége
• Idősebb (tojó) állományokban tojástermelés csökkenés, keltehetőség romlása
• „Hordozó” állapot kialakulása gyakori

Elváltozások:
• Befulladás, kelésgyengeség
• Vérfertőzés (máj, lépduzzanat)
• Fibrines vakbélgyulladás (typhlitis)
• Gyulladásos-elhalásos gócok a májban, tüdőben, szívizomban
• Ízületgyulladás

PULLORUM BETEGSÉG



Kórokozó:
• S almonella Gallinarum
Korcsoport:
• Főként növendék és felnőtt madarak megbetegedése (de csibékben is előfordulhat)
• „Hordozó” állapot nehezebben alakul ki.
• Nagyobb jelentőségű a horizontális terjedés (madártetűatka)
Elváltozások:
• Vérfertőzés
• Duzzadt, sötét, bronzvörös máj
• Gyulladásos-elhalásos gócok a szívizomban, bél falában
• Fibrines szívburokgyulladás
• Gócok a tüdőben (fiatal madarakban)

BAROMFITÍFUSZ



A baromfitífusz előfordulási gyakorisága
• A 60-70-es években gyakori megbetegedésnek számított.
• A 70-es évek közepétől a bevezetett igazgatási intézkedések következtében az előfordulási 

gyakoriság csökkent, majd a betegség a 90-es évek elejére gyakorlatilag megszűnt
• 2006-2007-ben a betegség nagyobb létszámú tojóállományokban is megjelent ekkor terjedésében 

a madártetűatkának is szerepet tulajdonítottak (Ivanics és mtsai: Salmonella Gallinarum okozta 
heveny járványos megbetegedések tojótyúkállományokban, Magyar Állatorv. Lapja, 2008. 10. 611-
617)

• A betegség 2015, 2018, 2020 kivételével minden évben felbukkant. 
• Némi halmozódás a 2012-es évben volt megfigyelhető melynek pontos oka nem ismert.
• Pulykában való előfordulásáról hazai leírást nem találtunk.

MILYEN GYAKORI ?



ESETLEÍRÁSOK AZ IRODALOMBAN

• Hewitt , E. A. : Bacillary white diarrhea in 
baby turkeys. Cornell Vet., 1928. 18. 272 
276.

• Hinshaw, W. R. Fowl typhoid on turkeys. 
Vet. Med., 1930. 25. 514-517.

• Azora A.K., Gupta, S. C., Kaushik, R.K.: 
Isolation Salmonella Gallinarum from
turkeys. Ind. Vet. J., 1988.  65. 171.

Előadó megjegyzései
Bemutató megjegyzései
. 



Telepített darabszám
• 24 852 db

• 12313 tojó
• 12539 bak

Tervezett darabszám
• 28 000 db

• Különbség 11%
• „nem sikerült jól a kelés”

Az állomány viselkedése
• Az első héten az állomány a megszokott módon viselkedett
• Első heti összelhullás 446 db (1,79%)

TELEPÍTÉS



Tünetek
• A telepítés 7. napjától üldögélő, „szárnyukat lógató„ egyedek
• Nógatásra nehezen mozognak egy-két lépés után leülnek
• A levegőt csőrüket tátogatva veszik
• A tünetek észlelését követően 1-2 órán belül elhullás
• Emelkedő elhullás a tüneteket mutató állatokból
• Az állomány összképe élénk, esznek, isznak

AZ ELHULLÁSOK EMELKEDÉSE



Második vizsgálat
• Az állomány nyolcnapos korában

Kórbonctani vizsgálat
• Fejletlenség
• A tüdő állományában szürkés gócok (tüdőpenész ?)

Bakteriológiai vizsgálat
• Laktóz negatív telepek színtenyészetben
• Tipizálás: S . Gallinarum

Gyógyszerérzékenységi vizsgálat
• A 9. naptól négy napon át amoxicillin terápia
• A kezelések hatására az elhullás jelentősen nem csökken

MÁSODIK VIZSGÁLAT



HARMADIK VIZSGÁLAT

Harmadik vizsgálat
• Az állomány 13 napos korában
• 3X10 madár (1,2,3 ól)

Kórbonctani vizsgálat
• Fejlődésben való visszamaradás
• Heterogén fejlettség (15-25 dkg)
• A máj lép, duzzadt, bronzvörös
• A tüdőben tűszúrásnyi-üveggombostűfejnyi 

szürkésfehér gócok
• A szívizomban tűszúrásnyi szürkésfehér gócok
• A vékonybél teljes hosszában a bélfalban fehér 

gócok
• 10 állatban a szív jobb kamrájának tágulata 

hasvízkór













HARMADIK VIZSGÁLAT

Kórszövettan:
• Máj

• Bővérűség
• Az erek körül, főként mononuclearis sejtekből 

álló proliferáció
• A máj állományában 1-1 elhalásos góc



HARMADIK VIZSGÁLAT

Kórszövettan
• Szívizom

• Gócos mononuclearis sejtproliferáció



HARMADIK VIZSGÁLAT

Kórszövettan
• Tüdő

• A tüdő állományában egyes PB üregére 
korlátozódó, vagy a tüdő nagyobb területeit 
beolvasztó heterofil sejtes granulómák

• Elvétve mononuclearis proliferáció a PB 
falában



HARMADIK VIZSGÁLAT

Kórszövettan
• Bél

• Mononuclearis sejtproliferáció a bél falában



Bakteriológia
• Máj

• 1 ól 5 –ből szürkésfehér laktóz negatív telepek
2-ből szürkésfehér laktóz pozitív, coliform telepek

• 2 ól 3-ból szürkésfehér laktóz negatív telepek
4-ből szürkésfehér, laktóz pozitív, coliform telepek

• 3 ól 6-ból szürkésfehér laktóz negatív telepek

• Tüdő 
• 2 ól 4-ből szürkésfehér laktóz negatív telepek

HARMADIK VIZSGÁLAT



HARMADIK VIZSGÁLAT



HARMADIK VIZSGÁLAT



ELHULLÁSOK HULLÁMZÁSA

Tünetek
• A telepítés 17.-18. napjától erős hasmenés
• Az állatok erősen „kupacoltak”
• Az állomány megszóródik
• A teremhő növelése, az istálló szellőztetése 

nem hozott javulást
• Hullámzó, jelentős mértékű elhullás
• A 22. naptól kezelés (potenciált szulfonamid)
• A kezelés látványos eredményt nem hozott.



Tünetek
• A telepítés 29. napjától AMC kezelés
• A kezelés 3. napjától jelentős javulás
• A hasmenés megszűnt, az állomány „szétterült”
• Az elhullás a visszamaradt egyedekre korlátozódott

A VÉGJÁTÉK



ÖSSZEFOGLALÁS

Összkiesés
• 4880 db (19,6%)

• 1924 tojó
• 2956 bak

Átlagsúly
• Bak 2,15/kg/db/41 nap (azonban 

jelentős volt a szórtság 1,5-2,7 kg)
• Tojó 2,34 kg/db/44 nap

Fajlagos takarmányhasznosítás
• 1,71 kg/kg (telepi „szokásos” 1,55-1,65 

kg/kg)



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A betegség két előnevelt állományban 
került megállapításra.
• Az „A” állomány (ennek adatait dolgoztuk 

fel) érintett három ólja nem került 
utónevelésre  

• Az „egészséges” 4. ól utónevelésre került. 
• Az utónevelés során a betegség megjelent és 

kb. 7%-os kiesést okozott antibiotikum 
kezelés mellett

• Az utónevelt állományban a 
tüdőelváltozások voltak a jellemzőek.

• A B állomány utónevelésre került



EGY KÍSÉRLET (PULYKA)

Összefoglaló:
• Elhullás egyik fertőzött csoportban sem alakult ki !!??
• Jellegzetes klinikai tünetek csak az 1 napos korban fertőzött csoportban

• Étvágytalanság
• Borzolt tollazat
• Nehezített légzés
• Hasmenés (ez a tünet a másik két csoportban is megfigyelhető volt)

• Gyulladásos-elhalásos gócok
• Tüdőben minden fertőzött csoportban
• Egyéb szervekben csak az idősebb korban fertőzött csoportokban

• Kórokozó visszaizolálhatósága
• Fertőzést követő 15. napig



• Nevelés első hetében normál állománykép
• Nevelés 2 hetétől klinikai tünetek, elhullások

ÖSSZEFOGLALÓ



ÖSSZEFOGLALÓ

• Kórtani elváltozások
• Kezdetben heveny vérfertőzés tünetei, 

gócok a tüdőben
• A folyamat előrehaladtával gócos  

elváltozások tüdő mellett, szívizomban, 
bélfalban

• Ebben az időszakban a fentiek mellett 
jellemző volt a hasvízkór megjelenése is

• A túlélő állatok egy részében fejlődésben 
való visszamaradás

• Bakteriológia
• S . Gallinarum

• Járványtan
• Az elhullások csúcsa a 2. 3. héten
• Az összes elhullás 67%-a esik erre a két 

hétre
• A járványgörbe keltetői fertőzésre utal 
• A tüdőelváltozások gyakorisága (aerogén?)



Amit nem láttunk:
• Tömeges kelésgyengeség 
• Fibrines vakbélgyulladás
• Ízületgyulladás

ÖSSZEFOGLALÓ

http://www.thepoultrysite.com

https://www.semanticscholar.org/paper/Fowl-typhoid-and-pullorum-disease.-
Shivaprasad/f33d81b98ebd62ff49e11b34e28ecdd5e735fde3



FŐ AZ ÉBERSÉG!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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