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Baromfitífusz pulykákBan – esetismertetés

A baromfitífusz elsősorban a fiatal csibék és pulykák vérfertőzéssel, nagyszámú elhullással, nö-
vendékben és felnőttekben idülten, a különféle szervekben gyulladásos, elhalásos gócok kiala-
kulásával járó betegsége. A kórképet a S. Gallinarum, vagy ennek a baktériumnak egy biokémiai  
variánsa a S. Pullorum idézi elő. 

Elsősorban az angolszász irodalomban a S. Pullorum által okozott betegséget Pullorum betegség-
ként írják le, ami főleg háromhetesnél fiatalabb madarak vérfertőzésben megnyilvánuló kórképe. 
A baromfitífusz kifejezést megtartják az idősebb madarak S. Gallinarum által előidézett megbe-
tegedésének. Azonban járványtani és védekezési szempontok sem indokolják a kétfele kórforma 
megkülönböztetését és így ez hazánkban nem is terjedt el. 

A 2022-es Derzsy Napok-on elhangzott előadás összefoglalója

A Betegség terjeDése

Írta: Dr Nemes Csaba PhD, a Marek Labor diganosztikai vezető szakértője
2022. július

Járványtani szempontból lényeges, hogy a 
betegség mind vertikális (tojáson át), mind 
horizontális úton terjed. A tojáson keresztül 
fertőződött madarak már a keltetetőben, hori-
zontálisan fertőzhetik egészségesen kelt társa-
ikat. A kitelepítést követően a fertőzés forrása 
lehet a szennyezett takarmány ívóvíz, alom, be-
rendezési tárgyak. Tojóállományokban lénye-
ges közvetítő lehet a madártetű atka is. 

A vertikálisan fertőződött madarak a kelés so-
rán befulladnak, vagy a kelést követő néhány 
napon belül, kelésgyengeség tünetei között 
elhullanak. A keltetőben, vagy a letelepítést kö-
vető napokban, horizontálisan fertőződött ál-
latok a letelepítést követő 2.-3. héten hullanak 
nagyobb számban. Az elhullás mértékét ekkor 
már környezeti tényezők is jelentősen befolyá-
solhatják.

A baromfitífusz a 60-as, 70-es években gyakori betegségnek számított Magyarorszá-
gon. A 70-es és 80-as évek egyre szigorodó szabályozása és a gyakoribb ellenőrzések 
következtében az 1990-es évekre a betegség gyakorlatilag eltűnt a hazai baromfiállo-
mányokból. Az ezt követő hosszú mentes időszakot, egy 2007-es járvány törte meg, ami 
elsősorban tojóállományokat érintett és terjedésében jelentős szerepet tulajdonítottak 
a madártetűatkáknak. ezt követően a betegség járványszerű előfordulásáról nincs tudo-
másunk, annak ellenére, hogy sporadikusan, elsősorban háztáji állományokban szinte 
minden évben megállapításra került.

Pulykákban való megállapításáról hazai leírás, tudomásunk szerint, eddig 
nem volt elérhető.
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Egy dunántúli termelőhöz 24  852 napospulykát telepítettek. A tervezett létszám 28000 darab 
volt, de az integrátor szerint „nem sikerült jól” a kelés. Ennek ellenére a letelepített állomány 
szokásos képet mutatott és az első heti elhullás (1,79%) is az elfogadható mértéken belül  
maradt.

KoNKrét esetleírás

A tünetek a második héttől jelentkeztek, amikor is a 7. naptól a madarak között megjelentek az 
üldögélő, szárnyukat lógató egyedek. Ezek az állatok még nógatásra is nehezen mozogtak, egy-
két lépés után leültek. Feltűnő volt a nehezített légzés is (1.,2. kép). A tünetek megjelenése után 
1-2 órán belül az érintett egyedek elpusztultak. Az elhullások száma a 2. héten jelentősen meg-
emelkedett.

A Betegség lefolyásA

1. kép  
Beteg, szárnyát lógató egyed

2. kép 
Nehezítetten lélegző egyed

Az állomány 8 napos korában végzett kórbonctani vizsgálat során fejletlenség és a tüdő állomá-
nyában megjelenő szürkés gócok voltak jellemzők. A 9. naptól, négy napon át gyógyszerérzé-
kenységi vizsgálat alapján alkalmazott antibiotikum kezelés hatására az elhullás nem csökkent 
számottevő mértékben.
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Az állomány 13 napos korában végzett kórbonctani vizsgálatok során a fejlődésben való visz-
szamaradást, máj és lépduzzanatot találtunk. Emellett a tüdőben, a szívizomban, és a vékony-
bél falában, a bél teljes hosszában tűszúrásnyi-üveggombostűfejnyi szürkésfehér gócokat láttunk 
(3,4,5,6 kép). Tíz madár esetében a szív jobb kamrájának tágulatát, hasvízkórt diagnosztizáltunk.

3. kép  
Elhalásos gócok a máj állományában

6. kép 
Szürkésfehér gócok a bél falában

4. kép  
Szürkésfehér gócok a tüdő állományában

5. kép 
Szürkésfehér gócok a szívizom állományában

A 3. és 4. héten hullámzó elhullásszámok voltak megfigyelhetők. A 17-18. naptól erős hasmenés 
jelentkezett és az állomány szétnőtt. Az állatok „kupacoltak” és ezen a teremhő növelése, illetve az 
istálló szellőztetésének változtatása sem javított. A 22. naptól újabb antibiotikum kezelés történt 
továbbra sem eredményezve látványos javulást.
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az elhullások száma a 4. hét után csökkent jelentősebben. a 29. naptól alkalmazott antibi-
otikum kezelés 3 nap után hozott jelentős javulást. Ekkortól megszűnt a hasmenés a mada-
raknál és az állomány jobban „szétterült”. Az elhullás már szinte csak a visszamaradt egyedekre 
korlátozódott. 

A kórokozó baktériumot (S. Gallinarum) először a nyolcnapos korban vizsgált állatok csont-
velejéből és elváltozott tüdőterületeiből lehetett izolálni. ezt követően a baktérium jelenlé-
te, valamennyi vizsgált állatban igazolható volt. 

Az előnevelés alatti kiesés megközelítette 20 %-ot. Az elhullott madarak 40%-a volt tojó és 60%-a 
kakas (1, ábra)

1. ábra

A betegség két előnevelt állományban került megállapításra – A és B állományok. 

ezek közül az A állomány adatait dolgoztuk fel. Ebben az állományban érdekesség volt, hogy 
a madarakat négy istállóba telepítették, melyek közül háromban megjelent a betegség, míg a 
negyedikben az előnevelés egész ideje alatt nem. Ennek a negyedik istállónak a madarai utóne-
velésre kerültek. Meglepő és csak hipotézisekkel magyarázható módon, de a betegség ebben az 
utónevelt állományban megjelent és az utónevelés alatt mintegy 7%-os veszteséget okozott. A B 
állomány teljes mértékben utónevelésre került, de ennek adatait megszerezni nem sikerült.

Az általunk tapasztaltakat, egyetlen az irodalomban megjelent fertőzési kísérlet adataival tudtuk 
összehasonlítani. Abban a kísérletben három korcsoportot (egynapos, háromhetes, nyolchetes) 

vizsgált álloMáNy
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Saját esetünket összefoglalva az alábbi megálla-
pítások tehetők.

A vártnál kb. 10%-al kevesebb madár került le-
telepítésre. Ugyanakkor az állomány a nevelés 
első hetében a normál állományképet mutatott. 
A klinikai tünetek, illetve az elhullások a 7. naptól 
kezdődtek. Az elhullott álatokban kezdetben vér-
fertőzés jeleit, illetve a tüdőben gyulladásos-elha-
lásos gócokat lehetett megfigyelni. Később ilyen 
gócok a májban, szívizomban, illetve a bélfalban 
is láthatók voltak. Ebben az időszakban az állatok 
egy részében hasvízkór is kialakult. Az állomány a 
nevelés végére megszóródott.

Az elhullások csúcsa a nevelés 2.-3. hetére esett 
(az összelhullás 67%-a) (2, ábra). Ez a járványgör-
be keltetői fertőzésre jellemző. Bár tömeges ke-
lésgyengeség tüneteit nem láttuk, feltételezhető, 
hogy a beteg állatok eleve leválogatásra kerültek 
(ezért volt kevesebb a letelepített darabszám).

összefoglAló MegállApítás

fertőztek szájon át S. Gallinarum tenyészettel és az állatokat a fertőzést követő 15. napig vizsgál-
ták. Érdekesség, hogy elhullás egyik csoportban sem alakult ki, és látványosabb klinikai tünetek 
is csak az egynapos korban fertőzött állatoknál. Ezek a tünetek viszont megegyeztek az általunk 
tapasztaltakkal (borzolt toll, logó szárny, nehezített légzés). Valamennyi fertőzött csoport tüdejé-
ben találtak jellegzetes gyulladásos elhalásos gócokat, ami szintén jó egyezést mutat az általunk 
tapasztalttal. A fertőzöttséget folyamatosan igazolni tudták.

A fenti eset is felhívja a figyelmet, hogy eltűntnek hitt betegségek legváratlanabb formá-
ban történő felbukkanásával is számolni kell. A hatékony védekezés és a terjedés meg-
akadályozása szempontjából is lényeges a bántalom időben történő diagnosztizálása. 
ehhez azonban bakteriológiai vizsgálat szükséges, amit erre szakosodott laboratóriu-
mokban tudunk elvégeztetni. 

Végül, de nem utolsósorban meg kell jegyezni, hogy a fenti vizsgálat két magánlaboratórium 
(omega- vet-lab Bt. és prophyl Kft.) együttműködésének eredménye. Így a vizsgálatok egy je-
lentős részét Dr. szalay Dénes kollégánk végezte.

KöszöNetNyilváNítás

2. ábra


