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Összefoglalás 
A nemzetközi Postagalamb Sportszövetség Állatorvosi Bizottsága, a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség Állatorvosi Bizottsága, az és Intervet Hungária Kft. részvételével az 
Állatgyógyászati Oltóanyag Gyógyszer és Takarmányellenırzı Intézetben* immunizálási 
kísérletet végeztünk az Európai Unióban központilag törzskönyvezett H5N2 típusú 
vakcinatörzset tartalmazó Nobilis H5N2 (A/duck/Potsdam/1402/86) vakcinával posta- és 
díszgalambokon.  A vizsgálat elsıdleges célja a vakcina hatékonysági vizsgálata volt, de 
emellett ellenıriztük a vakcina  ártalmatlanságát is. A hatékonysági vizsgálat célja annak 
megállapítása volt, hogy a betegség ellen nagyfokban ellenálló házi galambban milyen szintő 
szerológiai áthangolódás jön létre kétszeri vakcinázás után. A galambok nagy része a kétszeri 
3 hetes idıközzel történı vakcinázás után szeropozitívvá vált. Szignifikáns különbség volt 
megfigyelhetı a dísz –és a postagalambok között. A díszgalambok, mind az elsı, mind a 
második vakcinázás után nagyobb arányban váltak szeropozitívvá (18 és 7 %, illetve 62 és 
82%) és az átlagtiterük is lényegesen magasabb volt (1:4,8 és 1:2,3, illetve 34 és 12,3), mint a 
postagalamboké. Véleményünk szerint a jelentıs faji rezisztenciával rendelkezı galambok 
inaktivált madárinfluenza vakcinával történı immunizálása után a madárinfluenzával 
szembeni védettségük mindenképpen fokozottabb lesz. 
* jelenleg Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állatgyógyászati Termékek 
Igazgatósága (MgSzH Központ, ÁTI)   
 
 
 
Bevezetés 
A madárinfluenza vírus 
A nagy patogenitású madárinfluenzát az orthomyxoviridae családba tartozó influenza A 
vírusok okozzák. Számos madárfaj bizonyult fogékonynak az influenza A típusú vírusok 
okozta fertızésre. A vírus fı rezervoárjai a vízimadarak. A területrıl származó izolátumok 
zöme alacsony patogenitású vírus. A nagy patogenitású madárinfluenza vírus által csirkében 
és  pulykában heveny klinikai tüneteket okozó vírusok a mai napig - két H10 szubtípusú vírus 
kivételével - kizárólag a H5 és a H7 szubtípusú influenzavírusok voltak (5). 
Jelenleg 16 haemagglutinin (H1-H16) és 9 neuraminidáz (N1-N9) szubtípusú 
madaárinfluenza vírus létezik A H5 és a H7 szubtípusok furin-érzékeny vágási helyet 
kódolnak a haemagglutinin fehérjéjükön és ezért képesek szisztémás fertızés okozni. A nagy 
patogenitású madárinfluenza jellegzetes formában csirkében és pulykában fordul elı. 
Azonban más tyúkfélék, úgymint a fürj, gyöngytyúk és más madarak, mint a lúd, kacsa, 
szürke gém, flamingó, verébfélék, futómadarak és  ragadozó madarak is fogékonyak a 
betegségre (8). 
 
 
A galambok rendszertani besorolása és elterjedésük 



A galambfélék (Columbidae) vagy közismert nevükön a galambok a madarak osztályának 
galambalakúak (Columbiformes) rendjébe tartozó család. 42 nem és 313 faj tartozik a 
családba. A galambformák (Columbinae) alcsaládjába 29 nem és 186 faj tartozik Az egyik 
legismertebb nem a Columba, melyhez 36 faj tartozik. A leggyakoribb faj közülük a szirti 
galamb (Columba livia), leszármazottja a házigalamb(Columba livia domestica)mint alfaj. 
Ezen alfaj egyik legnépszerőbb képviselıi a postagalambok és a díszgalambok is. 
A galambfélék családja szinte az egész Földön elterjedt. Az Antarktisz kivételével 
valamennyi kontinensen megtalálhatóak a galambok. Legtöbb helyen két vagy több fajuk is él 
egyszerre, de az északi sarkkörön csak az elvadult házigalamb és a balkáni gerle hatol át. 
Mindenfelé megtalálhatóak a trópusi és a mérsékelt övi részeken, bár a Szahara nagy részén 
és az Arab-sivatagban csak mint átvonulók fordulnak elı. Sok fajuk a part menti szigeteken és 
az óceáni szigetcsoportokon is megtelepedett. A legdélebbi olyan hely, ahol természetes 
módon elıfordulnak, Új-Zéland.  
 
Mindenképpen el kell különítenünk a házigalambtól a nagyvárosokban szabadon élı balkáni 
gerlét (Streptopelia decaocto). A balkáni gerle a galambformák alcsaládjába tartozik, de míg a 
galamb a Columba addig a balkáni gerle a Streptopelia nembe tartozik. A balkáni gerle 
viszont fogékony a madárinfluenza vírusra. (szakirodalmi hivatkozás késıbb) 
 
A  galambok madárinfluenza vírus iránti fogékonysága 
A szakirodalomban egymásnak ellentmondó beszámolók láttak napvilágot a galambok, 
madárinfluenza elleni fogékonyságáról és a vad és a háziasított madarak közötti kapcsolati 
szerepükrıl és járvány esetén a HPAIV(nagy patogenitású madárinfluenza vírus) nagyobb 
távolságokra törénı átvitelében és terjesztésében betöltött szerepükrıl (4).  
A természetben elıfordult fertızést követı madárinfluenza okozta galambelhullást Trevor M. 
Ellis (2) és munkatársai írtak le a második Hong Kongi járványeset kapcsán, amikor egy 
elhullott galambból H5N1 madárinfluenza törzset mutattak ki. Azonban 200 szirti galambból 
(Colomba livia) vett kloaka tamponminta egyikébıl sem sikerült  madárinfluenza vírust sem 
embrionált tojásokban végzett izolálással, sem RT-PCR-al kimutatni (7). 
Mesterséges fertızési kísérletekben a galambok általában igen rezisztensnek bizonyultak 
Panigraphy és munkatársai (1) által végzett kísérletben. A vizsgálatok kimutatták, hogy a 
madárinfluenza-vírus nagy patogenitású altípusaival oculonasalis úton vagy intravénásan 
fertızött galambok klinikailag tünetmentesek maradtak, nem ürítették a vírust és a fertızés 
utáni 21. napon nem rendelkeztek kimutatható agargél-diffúziós próbával mért ellenanyag 
szintekkel. Ennek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a vizsgálat körülményei között 
a galambok rezisztensek voltak a HP CK/PA H5N2 és a HP CK/Australia H7N7 vagy az 
NPAIV fertızésre, illetve csak minimális mértékben voltak fogékonyak azok iránt (1).  
A Németországi Szövetségi Állategészségügyi Virológiai Kutatóintézet (Insel Riems), 
vizsgálatai során a magas patogenitású H7N7 altípusú madárinfluenza vírussal való 
oculonasalis fertızés ellenére a galambok klinikailag tünetmentesek maradtak. Bár a 3. és a 6. 
napon nem sikerült a vírust a belsı szervekben kimutatni, ellenanyag termelıdött ellene. A 
vírus megtalálható volt igen kis mennyiségben a garatban és/vagy a kloakában akár a fertızést 
követı 5. napig (3). 
Újabb mesterséges fertızési kísérletek eredményei viszont azt mutatták, hogy a Highly 
Pathogenic Avian Influenza Virus A/Chicken/Indonesia/2003 (H5N1) meglehetısen nagy 
adagjával (2x108 EID50/ madár) természetes úton fertızött 4 hónapos postagalambok közül 
három idegrendszeri klinikai tüneteket mutatott és elhullott a fertızést követı 5-7 napon belül, 
kettı pedig a 19. napon  kiirtásra került. Kilenc galamb klinikai tünetet nem mutatott. A 
klinikai tüneteket mutató állatok kórszövettani vizsgálata során a az avian influenza vírus által 
okozott idegrendszeri elváltozások minden esetben megtalálhatók voltak, míg a klinikai 



tünteket nem mutató galambok minden kórbonctani és kórszövettani elváltozástól mentesnek 
bizonyultak. Ezen állatokban 1:32-1:64 közötti H5 specifikus HAG titerek alakultak ki. A 
kísérletben a fertızés után a galambok közé helyezett SPF csirkék nem betegedtek meg és 
szerológiai áthangolódásuk sem következett be (8).  
Ugyanezen kísérlet vírusizolálási tapasztalatait összegzik O. Werner és munkatársai által 
elvégzett vizsgálatok. A fertızést követı 2. napon kapott 81%-os érték folyamatosan csökkent 
a 7. napig, amikor már csak 23% volt. A 10. naptól a kísérlet 19. napi lezárásáig vírusürítés 
nem volt detektálható. Megjegyzendı ugyanakkor, hogy nem volt olyan galamb, amelynek az 
összes idıpontban vett tamponja negatív lett volna. Következésképp valamilyen idıpontban 
minden fertızött galamb ürítette a vírust (9).  
 
 
Saját vizsgálatainkban arra kerestük a választ, hogy egy olyan a madárinfluenzára eléggé 
rezisztens madárfajban, mint a házigalamb az elıírt vakcinázási programot követve milyen 
szintő szerológiai válasz alakul ki.   
 
 
Saját vizsgálatok 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség és a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztık Országos 
Szövetsége együttmőködésre kérte fel az ÁOGYTI-t, melynek célja egy madárinfluenza  
H5N2 antigént tartalmazó (Nobilis Influenza H5N2) vakcina ártalmatlansági és hatékonysági 
vizsgálata volt.  
 
Anyag és módszer 
Vakcina  
Az Európai Unióban központilag törzskönyvezett H5N2 típusú vakcinatörzset tartalmazó 
Nobilis H5N2 (A/duck/Potsdam/1402/86) vakcinát használtuk. 
 
HA antigén 
Inaktivált H5N2 madárinfluenza HA antigént használtunk a vizsgálathoz. 
 
Galambok 
Galambok száma, ivara és kora: 48 db, vegyes ivarú, 1-5 éves posta és díszgalamb.  
A madarak elıéletérıl, immunizálásáról, egyéb kezelésérıl a kísérletben résztvevıknek nem 
volt tudomása. 
A galambok megérkezését követıen 2 klinikailag tünetmentes galamb (1 díszgalamb és egy 
postagalamb)  állategészségügyi intézetben történt kiirtást követıen vizsgálatra került. 
Figyelemmel arra, hogy a kísérletbe vont állatok nem egy állományból származtak ellnırizni 
kívántuk az egyéb fertızöttség jelenlétét. A kiirtott galambok állategészségügyi intézeti 
vizsgálata során a díszgalambban bélhurutot és zonalis nagycseppes zsíros májelfajulást. A 
májból elvégzett bakteriológiai vizsgálattal kórokozókat nem izoláltak. A parazitológiai 
vizsgálattal 1-2 trichomonas alakot láttak.  
A postagalambban bélhurutot diagnosztizáltak, a májból elvégzett bakteriológiai vizsgálat 
negatív eredménnyel zárult. A parazitológiai vizsgálat során a bélcsatornában kis számú 
éretlen Ascaridia egyedet találtak. 
 
 
 
Galambok elhelyezése és takarmányozása 



Szövetségek által biztosított 50 db posta és díszgalamb elhelyezése az ÁOGYTI Gödöllıi 
telephelyén történt. A galambok takarmánya a kísérlet teljes idıtartama alatt a Szövetségek 
által biztosított magkeverék volt.  
 
A galambok immunizálása 
A telepre történı megérkezés után 48 állat a megérkezést követı egy hetes pihentetés után 
vakcinázásra került az alábbiak szerint: 
Oltatlan kontroll: 8 db 
Immunizált: 29 db postagalamb és 11 db díszgalamb  
Az immunizálás a Nobilis Influenza H5N2 vakcina 0,25 ml-es adagjával szubkután oltással 
történt kétszer, 3 hetes idıközzel. Mindkét vakcinázáskor és a második vakcinázás után 3 
héttel vérmintát vettünk. 

A vett vérmintából alvadás után nyert vérsavók inaktiválása után, azok madárinfluenza elleni 
ellenanyag-tartalmát haemagglutináció-gátlási próbával (HAG) határoztuk meg. 
 
HAG vizsgálat  
A vérmintákat alvadás után 1000 fordulatszámon centrifugáltuk, a savókat 56°C-on 30 percig 
inaktiváltuk. A HAG próba kivitelezésében az OIE Manual-ben foglaltak szerint végeztük (5).  
Röviden: 
A HAG próbát a savók kettes alapú hígítással végeztük 4 HA egységgel. A próba során mind 
a PBS, mind az antigén, mind a savó, mind az 1 térfogatszázalékos vörösvérsejtszuszpenzió 
mennyisége 0,025 ml volt vályulatonként. A vírus-antigén, majd a vörösvérsejtszuszpenzió 
hozzáadása utáni inkubálási idı 60-60 perc volt  4°C-on. Az értékelésnél a legfeljebb 2 log2 
(1:4) HAG titer negatívnak a 4 log2 (1:16) HAG titer pozitívnak számít.  
 
 
Eredmények 
 
Az immunizálásokat követıen egy állatnál sem figyeltünk meg helyi vagy általános reakció. 
Az immunizálás nem befolyásolta a madarak általános állapotát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Szerológia eredmények  
  
Az összes galamb vakcinázás elıtti HAG titere negatív volt. 
 
A postagalambok HAG titerei a vakcinázások után 3 héttel  
Elsı vakcinázás utáni 
egyedi HAG titermegoszlás 
 

Galambok 
száma 

Második vakcinázás utáni 
egyedi HAG titermegoszlás 

Galambok 
száma 

negatív 14 negatív 4 
1:2  5 1:2 2 
1:4 3 1:4 - 
1:8 5 1:8 5 
1:16 1 1:16 5 
1:32 1 1:32 10 
1:64 - 1:64 3 
≥ 1:16 (%) 2 (7) ≥ 1:16 (%) 18(62) 
Elsı vakcinázás utáni 
mértani átlagtiter 
(szórás) 

1:2,3 
(6,4) 

Második vakcinázás utáni 
mértani átlagtiter 
(szórás) 

1:12,3 
(18,9) 

 
 
A díszgalambok HAG titerei a vakcinázások után 3 héttel  
Elsı vakcinázás utáni 
egyedi HAG titermegoszlás 
 

Galambok 
száma 

Második vakcinázás utáni 
egyedi HAG titermegoszlás 

Galambok 
száma 

negatív 3 Negatív 1 
1:4 2 1:4 - 
1:8 4 1:8 1 
1:16 1 1:16 1 
1:32 1 1:32 2 
1:64 - 1:64 3 
1.128 - 1:128 3 
≥ 1:16 (%) 2 (18) ≥ 1:16 (%) 9 (82) 
Elsı vakcinázás utáni 
mértani átlagtiter 
(szórás) 

1:4,8 
(9,1) 

Második vakcinázás utáni 
mértani átlagtiter 
(szórás) 

1:34 
(48,6) 

 
Az oltatlan kontroll galambok a kísérlet végéig negatívok maradtak. 
 
 
Megvitatás 
A galambok nagy része a kétszeri 3 hetes idıközzel történı vakcinázás után szeropozitívvá 
vált. Szignifikáns különbség volt megfigyelhetı a dísz –és a postagalambok között. A 
díszgalambok, mind az elsı, mind a második vakcinázás után nagyobb arányban váltak 
szeropozitívvá (18 és 7 %, illetve 62 és 82%) és az átlagtiterük is lényegesen magasabb volt 
(1:4,8 és 1:2,3, illetve 34 és 12,3), mint a postagalamboké. A postagalambok 14% a második 
vakcinázás után is negatív HAG titerő volt, míg ez az érték a díszgalamboknál csak 9% volt. 



A két házigalamb alfaj szerológia válaszkülönbségére nem lehetett magyarázatot találni. A 
kapott eredmények összhangban vannak azzal az alacsony szerológiai válasszal, amit az 
állatkertben tartott a Columbiformes és a Pelecaniformes rendbe tartozó állatok esetén mértek. 
A Columbiformes rendbe tartozó  4-6 hetes idıközzel 0,25 ml adaggal immunizált 8 madár 
mértani HAG átlagtitere 20,7 volt és az állatok 75%-ának volt 1:16-nál, 38%-ának 1:32-nél 
nagyobb átlagtitere. Ugyanakkor az állatkerti madarak (1550 madár) vakcinázása során H5N2 
összetételő vakcinával történt immunizálás után a nagyon sok rendbe tartozó állatfaj esetén 
mértek viszonylag magas mértani HAG átlagtitert és százalékos áthangolódást (6).  
Meg kell jegyezni, hogy egy kísérletben a Nobilis H5N2 vakcina 0,25 ml-es adagjával 
immunizált 3 hetes csirkéknél 3-4 héttel a immunizálásuk után 1:45- 1:60 közötti átlag HAG 
titereket kaptak az elvégzett szerológiai vizsgálatban. A H7N7 antigént is tartalmazó vakcina 
0,25 ml-es adagjával végzett immunizálási és fertızési kísérletben megfelelı védettséget 
alakult ki (10). Megállapítható, hogy a vakcina csirkék esetében egyszeri immunizálás során 
lényegesen magasabb HAG titert váltott ki, mint a galamboknál kétszeri oltás után.  
Ugyanakkor a csirke kifejezetten fogékony a madárinfluenza iránt, míg a galamboknál csak 
egy természetes eset igazolt (2). A bevezetı részben említett hivatkozások arra utalnak, hogy 
különbözı erısségő mesterséges fertızéssel szemben a galambok sem teljesen rezisztensek.  
A galambok immunizálását követı áthangolódás alapján létrejött HAG titer védı értékérıl 
biztosan csak egy immunizálási-fertızési kísérlet alapján lehetne meggyızıdni.  
Véleményünk szerint a jelentıs faji rezisztenciával rendelkezı galambok inaktivált 
madárinfluenza vakcinával történı immunizálása után a madárinfluenzával szembeni 
védettségük mindenképpen fokozottabb lesz.  
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