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ELİSZÓ 
 
Kedves Kolleganık és Kollegák !     Budapest, 2011. január 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája 2011. január 24-27 
között tartja a legújabb kutatási eredményeink bemutatására szolgáló, immár 37. „akadémiai beszámoló” 
üléssorozatot.  
 
Az idei Állatorvos-tudományi Akadémiai Beszámolók elıadássorozatnak különös jelentıséget ad az, hogy ezzel 
az eseménnyel veszi kezdetét a hazai Vet2011 rendezvénysorozat, mellyel az önálló állatorvos-képzés 
megindulásának 250. évfordulóját ünnepeljük. Az elsı állatorvos-képzı intézményt 1761-ben Lyon-ban 
alapította meg Claude Bourgelat, és büszkék lehetünk arra, és egyben a szakma magyarországi megbecsülését is 
jelzi az, hogy ezután hamarosan a hazai hasonló jellegő intézmény is megnyitotta kapuit, hatodikként a világon. 
Az elsı állatorvosi iskola alapítása azonban nem csak egy tanintézmény mőködésének kezdetét jelenti, hanem 
egy önálló hivatás alapjait is letette. Ettıl kezdve beszélhetünk egyáltalán állatorvosi szakmáról, illetve a 
gyakorlati alapokon felnövı állatorvos-tudományról. Az Állatorvos-tudományi Akadémiai Beszámoló 
elıadássorozat szervesen illeszkedik az állatorvos.-tudomány 250 éve töretlen fejlıdési folyamatába, amely 
nemzetközi és hazai vonatkozásban is segíti szakmai identitásunk fejlesztését és megırzését. 
 
 
Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen a beszámolókon PhD hallgatók szereplését külön is elvárjuk.  
Az egyes szekciók üléseinek helyét és idejét a mellékelt beosztásban tüntettük fel. 
Az elıadások és azt követı megvitatás idıtartama legfeljebb: 10 + 5 perc. 
Kérjük, hogy a  megadott maximális idıtartamot senki ne lépje túl ! Elızı évek gyakorlatának megfelelıen, aki 
azonos témán belül jelentett be 2 vagy több elıadást, a 10 + 5 percnél többre az se számítson !  Ne az elıadások 
számára, hanem azok szakma-tudományos értékére helyezzük a súlyt !  
 
Az elıadások összefoglalóit – szekciófüzetekbe csoportosítva – elektronikus úton adjuk közre. Kérjük, hogy az 
összefoglalók anyagát minden esetben - megvitatásra alkalmas formában – elıadni szíveskedjenek. 
 
Ami a vitát illeti, a résztvevıket, különösen pedig a bizottsági tagokat és az üléselnököket kérjük arra, hogy, 
kérdéseikkel, hozzáfőzött megjegyzéseikkel, javaslataikkal, szíveskedjenek az elıadottak részletesebb 
megismerését, értékelését és a beszámoló csoportok további munkáját segíteni. Sokan úgy véljük, hogy a 
tudományos elırehaladás és a fiatalok tudományos fórumokhoz való szoktatása szempontjából a vita (ha 
szükséges, megfelelı kritikai elemeket sem nélkülözı vita) épp olyan fontos mint maga az elıadás.  
Ezért a hasznos és elırevivı vitához szükséges „mőhely légkör” kialakítását és fenntartását valamennyi 
résztvevıtıl de különösen a bizottsági tagoktól és az elnököktıl ez úton is tisztelettel kérjük. 
 
Az egyes szekciók titkárait arra is kérjük, hogy a szekcióülésrıl február végéig készítsenek és juttassanak el 
hozzám egy-egy rövid, közérthetı formában megírt, s a szekció elnökkel(elnökökkel) egyeztetett  tájékoztatót (a 
Magyar Állatorvosok Lapja részére), mely tartalmazza az elhangzott legfontosabb megállapításokat. 
 

A szekció ülések anyagait az MGSZH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (Dr. Soós Tibor 
bizottsági titkár úr) irányítása alatt rendezte füzetekbe és küldte meg az egyes intézeteknek, illetve 
személyeknek. Kérjük az intézetek vezetıit, hogy az elektronikus úton megküldött anyagból továbbítsanak ill. 
kellı példányszámban másoltassanak munkatársaik és érdeklıdı nyugdíjasaik számára is. Kérjük, továbbá, hogy 
munkatársaikat segítsék az üléseken való aktív és sikeres részvételben.  
 
Elıre is köszönjük a szekció elnökök, a titkárok, a bizottsági tagok és valamennyi elıadó munkáját, s külön is 
köszönjük az összefoglaló füzetek elıállításában segédkezı dr. Vinczer Péterné segítségét. 
 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága és a SzIE Állatorvos-tudományi Doktori Iskolája nevében, 
Sikeres, Boldog Új esztendıt kívánva, 
 
 
 
Dr. Nagy Béla,      Dr. Rusvai Miklós, egyetemi tanár  
elnök s.k.      mb. elnök s.k. 
MTA Áo-tud. Bizottsága     SzIE Áo-tud Doktori Iskola Tanácsa 
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Somogy m. MGSZH 1  Bakteriológia 

MGSZH, ÁDI 2 

Kaposvári Egyetem, Vadgazdálkodási Tájközpont3    
 
GÜMİKÓRRA GYANÚT KELTİ ELVÁLTOZÁSOK ELİFORDULÁSI ARÁNYA 
VADDISZNÓKBAN A 2008-2010. KÖZÖTTI IDİSZAKBAN, A ZSELICBEN 
 
Csivincsik Ágnes1, Nemes Csaba2, Rónai Zsuzsa2, Szabó József3, Jánosi Szilárd2 

 
Hazánkban a Zselic az egyik jellemzı példa a szarvasmarha-gümıkór tájkóros elıfordulására: 
a térségben szarvasmarhából és farmon tartott gímszarvasból, dámból, illetve vadon élı 
vaddisznóból, gímszarvasból, ızbıl és vörös rókából is sikerült kimutatni a fertızést. A Zselic 
területén a gímszarvas és a vaddisznó állománya nagy létszámú és sőrőségő, vadászati 
hasznosítása intenzív. 
A vaddisznónak a szarvasmarha gümıkór járványtanában játszott rezervoár szerepét spanyol-, 
cseh- és francia szerzık is megerısítették. Jelen vizsgálatunk célja az volt, hogy a területen – 
elsısorban társas vadászatokon – kilıtt vaddisznókban elıforduló gümıkórra gyanút keltı 
elváltozások folyamatos monitorozásával és az elváltozások bakteriológiai laboratóriumi 
vizsgálatával nyomon kövessük a vaddisznókban a fertızöttség alakulását, ezáltal adatokhoz 
jussunk a faj fertızésfenntartó szerepének pontosabb meghatározásához.  
Munkánk során a vadászatokon elejtett vaddisznók diagnosztikai boncolását végeztük és a 
gümıkórra gyanút keltı elváltozások szervezetben való elhelyezkedésérıl és felépítésérıl 
készítettünk feljegyzéseket. A boncolás során az áll alatti, garat mögötti nyirokcsomókat és a 
mandulákat, a mellüreg savóshártyáját, a tüdıt, a mellkasi nyirokcsomókat, a hashártyát, a 
májkapui, bélfodri és a caecalis nyirokcsomókat vizsgáltuk. A gennyes, az elsajtosodott és a 
meszes elváltozásokat tekintettük gümıkórra gyanút keltınek és ezek kerültek további 
vizsgálatra. Feljegyzést készítettünk továbbá az állatok tápláltsági állapotáról és tüdıféreg 
(Metastrongylus spp.) fertızöttségérıl: ezeket indikátor-tulajdonságoknak tekintettük az 
egyed immunválasz-képességének becsléséhez. 
A 2008/2009. vadászati szezonban a boncolt egyedek 39 %-ában (n=192), a 2009/2010. 
szezonban 28 %-ában (n=58), a 2010/2011. szezonban 18,5 %-ában (n=248) találtunk olyan 
elváltozásokat, amelyeket makroszkópos kórbonctani vizsgálattal gümıkórra gyanút keltı 
elváltozásnak minısítettünk. A 2008/2009. szezonban egyetlen olyan egyedet találtunk, 
melyben az áll alatti nyirokcsomó érintettsége nélkül, más szervben volt elváltozást, 
amelynek gümıkóros eredetét a laboratóriumi vizsgálat meg is erısítette. A másik két 
vizsgálati idıszakban ilyen egyedet nem találtunk. A 157 db, lezárt bakteriológiai vizsgálat 
során az egyedek 13,38%-ában sikerült igazolni a Mycobacterium caprae fertızöttséget. 
Az egyedek kora, ivara, tápláltsági állapota, valamint a tüdıféreg-fertızöttsége és a 
gümıkórra gyanút keltı elváltozások elıfordulása között összefüggést nem találtunk. A 
szabad területi és a vadaskerti vaddisznókban elıforduló elváltozások gyakorisága nem 
különbözött.  
Vizsgálatunk megerısítette, hogy a vaddisznó természetes rezervoárja a M. caprae 
baktériumnak. A kórbonctanilag gümıkórra jellemzı elváltozások jelentıs részének (86,56%) 
hátterében nem a Mycobacterium Tuberculsosis Complexbe tartozó baktérium van, így a 
kórbonctani monitoring nem elegendı a gümıkóros fertızöttség megállapítására, de 
nélkülözhetetlen a laboratóriumi monitoring vizsgálatok elıkészítéséhez a hatékonyság 
növelése érdekében. A vizsgálati idıszakban tapasztalható látszólagos prevalencia-csökkenés 
hátterének felderítése további vizsgálatokat igényel.  
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A PARATUBERCULOSIS FERTİZÖTTSÉG KIMUTATÁSÁRA VÉGZETT 
VIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI 
 
Rónai Zsuzsanna1, Lami Erzsébet1, Csivincsik Ágnes2, Stollár Katalin1, Dénes Béla1, Dán 
Ádám1, Jánosi Szilárd1* 
 
Hazánkban nincs rendszeres monitoring vizsgálat a szarvasmarha állományok és más 
állatfajok paratuberculosis fertızöttségének kimutatására. A paratuberculosis széleskörő 
elıfordulását egyrészt a klinikai tünetekben megjelenı kórformák, másrészrıl pedig az 
Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumaiban elvégzett különféle 
diagnosztikai vizsgálatok pozitív eredményei támasztják alá.  
 
Intézetünkben a paratuberculosis fertızöttség igazolását kórszövettani, bakteriológiai 
(kenetvizsgálat, tenyésztés, molekuláris biológiai vizsgálatok) és szerológiai vizsgálatokkal 
végezzük. Az ante mortem diagnosztika elérhetı módszerei a szerológiai vizsgálatok, a bélsár 
kenet fénymikroszkópos vizsgálata és a bakteriológiai tenyésztéses eljárások. A post mortem 
kimutatás fıleg az intradermális tuberkulin-reakció miatt levágott állatok esetén, 
mellékleletként fordul elı, de kis számban (évi 5-10 minta), célzott tenyésztéses vizsgálatot is 
végzünk a jellegzetes klinikai és kórbonctani tüneteket mutató állatok szerveibıl. 
 
A vizsgáló módszerek széles spektruma ellenére a paratuberculosis pontos és megbízható 
kórjelzése meglehetısen nehéz. A szerológiai vizsgálatok leginkább állományvizsgálatra 
alkalmasak. A bélsár bakteriológiai vizsgálatát (kenet és tenyésztés) a kórokozó intermittáló 
ürülése teszi bizonytalanná, míg a megbízhatóbb tenyésztéses vizsgálat idıigényessége (3-6 
hónap) miatt nehezen alkalmazható a gyakorlatban. Bélsárból közvetlen PCR-vizsgálatot 
rutinszerően nem végzünk, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a PCR érzékenysége 
jelentısen elmarad a baktérium-tenyésztéstıl, ugyanakkor az ára megközelíti azt. E 
módszernek - fizetıképes kereslet esetén - állományszintő, a mentesítést szolgáló 
vizsgálatokban lenne létjogosultsága. 
 
Intézetünkben 2006 óta közel 95000 szerológiai vizsgálatot végeztünk el. A vizsgálatok 
kétharmada komplementkötési próbával, egyharmada pedig ELISA módszerrel történt. A 
komplementkötésen alapuló vizsgálatok 0,5-1,5%-ban adtak pozitív eredményt, míg az 
érzékenyebb ELISA vizsgálatokban a pozitív eredmény 8-16% volt. A bakteriológiai 
vizsgálatok során 2008 óta külön figyelmet fordítunk a paratuberculosis kórokozójának 
kitenyésztésére. Ennek köszönhetıen a tuberkulin-pozitív szarvasmarhák több mint 10%-ából 
sikerül kitenyészteni a M. avium subsp. paratuberculosis baktériumot. Az elmúlt 5 évben, az 
ország csaknem egész területérıl, több mint 320 szarvasmarhából, továbbá gímszarvasból (4 
esetben), juhból (2 esetben), rókából (1 esetben) és vaddisznóból (2 esetben) mutattuk ki a 
kórokozót, és megkezdtük a kitenyésztett törzsek molekuláris biológiai vizsgálatát. 
 
A paratuberculosis, az általa okozott termeléskiesés és a tuberkulin bırpróbában való 
keresztreakció okán súlyos veszteségek forrása a hazai szarvasmarhatartók számára. Az 
elmúlt évek vizsgálati eredményei alapján elmondható, hogy a paratuberculosis kórokozója a 
szarvasmarha és a vadállományokban, az egész ország területén jelen van. A fertızöttség 
pontos elterjedtségét csak átfogó vizsgálatokkal ismerhetjük meg, amelyek egy esetleges 
jövıbeni paratuberculosis-mentesítés alapjai lehetnek. 
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KONJUGATÍV A PLAZMIDOK SZEREPE AZ ENTEROTOXIKUS E. coli (ETEC) 
TÖRZSEK MULTIDROG REZISZTENCIÁJÁNAK ÁTADÁSÁBAN 
 
Lestár Barbara, Szmolka Ama, Fekete P. Zsolt, Nagy Béla 
 
 

Az ETEC törzsek elleni sikeres védekezés, valamint az antibiotikum rezisztencia 
determinánsok (plazmidok, transzpozonok, integronok) nyomon követése érdekében fontos, 
hogy azok virulencia és antibiotikum rezisztencia tulajdonságait minél jobban ismerjük. A 
választott malacok hasmenését okozó ETEC törzsek F4 és F18 fimbriák révén tapadnak a 
vékonybélben, ahol STa, STb és LT toxinjaik révén idéznek elı hasmenést, melynek terápiája 
minden esetben antibiotikumokat igényel. Ezen virulencia- és antibiotikum rezisztencia gének 
jelentıs részét konjugatív plazmidok hordozzák.  

Jelen vizsgálataink célja volt, hogy a hazai és külföldi sertés ETEC törzsek 
antibiotikum rezisztencia (AR) viszonyairól, valamint az AR-t közvetítı konjugatív 
plazmidokról, s ezek virulencia-, ill. AR génjeirıl (különösen a tetraciklin rezisztenciáról) 
képet alkossunk. 

Ezért 4 országból (Ausztria, Cseh Köztársaság, Magyarország, USA), összesen 87 
sertés ETEC törzsnek határoztuk meg a rezisztencia fenotípusát valamint rezisztencia és 
virulencia génmintázatát, s a terápiában használt antibiotikumok közül leggyakoribbnak a 
tetraciklin rezisztenciát (Tet-R) találtuk. A Tet-R gének típusát valamint az enterotoxin 
géneket (sta, stb, lt), 20 konjugációra kijelölt törzsön (8 tetA, 12 tetB) PCR-el mutattuk ki, az 
amplikonokat szükség szerint szekvenálással jellemeztük. A konjugáció eredményeként a tetA 
transzkonjugánsok (1 magyar, 1 cseh törzs) egy-egy nagy (~106 és ~138 kb.), virulencia 
géneket nem hordozó multidrog rezisztens (MDR) plazmidot tartalmaztak. A tetA plazmidos 
magyar törzsben kimutattuk az 1-es típusú integron jelenlétét is. A fenti egyplazmidos törzsek 
replikon tipizálása szerint mindkét törzs plazmidja multireplikon típusú és az I1/P/F 
inkompatibilitási csoportokba tartoznak. 
Ezzel szemben a tetB transzkonjugánsok (6 osztrák törzs) 2-3 nagy MDR plazmid co-traszfere 
révén jöttek létre, két esetben enterotoxin gének (sta+stb, ill. stb+lt), négy esetben pedig az 1-
es típusú integron egyidejő átvitelével, a Hly, F4 vagy F18 plazmidok átvitele nélkül.  

Eddigi adataink azt jelzik, hogy a tetA és tetB gének igen gyakran MDR plazmidokon 
vagy azokkal együtt, egyszerre több AR-t közvetítve terjedhetnek, ellentétben a korábban 
csoportunk által jellemzett pTC (90 kb.) sertés ETEC plazmiddal, melynek egyedüli AR génje 
a tetB volt. További PCR és szekvenálási vizsgálatokkal megállapítottuk, hogy az itt 
kimutatott új típusú konjugativ (MDR) plazmidok az esetek nagy részében 1-es típusú 
integronokat is hordoznak, melyek közül a ~138 kb. mérető tetA plazmid (hazai ETEC-bıl 
származó) integronját ~ 2 kb. mérető variábilis régió jellemzi. 

A tetA és tetB génekkel jellemzett MDR plazmidok gyakori átvitele mellett, jelen 
vizsgálataink szerint az ETEC virulencia gének átvitele - pl. a toxin specifikus lókusz (TSL) - 
jóval ritkábban fordult elı, mint azt a korábbi, pTC-vel kapcsolatos vizsgálatok alapján 
vélhettük, de nem kerülték el figyelmünket ezen új, nem-pTC típusú hibrid (rezisztencia-
virulencia) plazmidok, melyek további részletes tanulmányozását a jövıben tervezzük. 
 
 
 
Köszönet illeti Dr. Nógrády Noémit és Király Margitot (OEK), Dr. Szabó Monit (MBK) a plazmid analízis terén 
nyújtott segítségért. Anyagi támogatás forrása:  EU FP6 NoE (Contract: 506122) MedVetNet. 
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GENTAMICIN REZISZTENS ÁLLATI ÉS HUMÁN ESCHERICHIA COLI TÖRZSEK 
ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIA ÉS VIRULENCIA GENOTÍPUSA 
 
Szmolka Ama1, Muna F. Anjum2, Roberto M. LaRagione2, Kaszanyitzky Éva3, Nagy Béla1 
 
 
 A gentamicin széleskörben használt antibiotikum mind az állati mind pedig a humán 
gyógyászatban, így a rezisztencia kialakulása az állati és humán törzsekben egyre növekvı problémát 
jelent ugyanakkor élelmiszerbiztonsági jelentıséggel is bír. A nemzeti antibiotikum rezisztencia 
monitoring rendszerek adatai alapján a gentamicin rezisztencia elıfordulása E. coli törzsekben egyéb 
Európai országokhoz hasonlóan hazánkban is növekvı tendenciát mutat, nemcsak a beteg állatokból 
izolált klinikai törzsekben hanem a normál bélflóra részét képezı kommenzalista E. coli populációban 
is. Ez utóbbi felkiáltó jelentıségő, hiszen a rezisztencia kialakulásáért felelıs gének horizontális 
géntranszfer útján patogén törzseknek adódhatnak át, miáltal a kommenzalisa E. coli törzsek 
potenciális antibiotikum rezisztencia rezervoárt képezhetnek. 
 Annak érdekében hogy az élelmiszerlánc egyes pontjairól származó rezisztens törzsekrıl 
tájékozódjunk, vizsgálatainkban haszonállatokból (baromfi, sertés, szarvasmarha) és humán mintákból 
származó gentamicin rezisztens klinikai és kommenzalista E. coli törzsek antibiotikum rezisztencia és 
virulencia genotípusát hasonlítottuk össze és vizsgáltuk a virulencia és rezisztencia géneken 
belüli/közötti asszociációkat. 
 A gentamicin-asszociált rezisztencia fenotípusok meghatározása mellett a fenti E. coli 
törzscsoportok rezisztencia és virulencia génmintázatát microarray segítségével jellemeztük, amely a 
különbözı klinikai jelentıségő antibiotikum osztályok genetikai képviselıi mellett a legfontosabb 
virulencia géncsoportok (T3SS effektorok, fimbriák/egyéb adhezinek, bakteriocinek valamint SPATE-
gének) jelenlétének kimutatását célozta meg. 
A gentamicin rezisztens törzsek 99%-ban multirezisztenciát mutattak és eredettıl és klinikai háttértıl 
függetlenül tetraciklin, ampicillin és szulfamethoxazol rezisztencia jellemezte ıket. Ezzel szemben a 
fluorokinolon (ciprofloxacin) baromfi és humán, a cefalosporin (ceftazidim, cefotaxim) rezisztencia 
pedig szinte kizárólag a humán törzsekre volt jellemzı, a klinikai háttérıl függetlenül. 
 A törzsek rezisztencia és virulencia génmintázata néhány közös gén kivételével nagyfokú 
heterogenitást mutatott. A leggyakoribb rezisztencia fenotípusokat mind az állati mind a humán 
törzsekben a tetAB (tetraciklin), blaTEM-1 (ampicillin) és sul1 (szulfamethoxazol) gének határozták 
meg, míg bizonyos gentamicin (aac6’Ib, ant2”Ia), kloramfenikol (catB3) és beta laktamáz (blaCTX-M-1) 
géneket csak humán törzsekben azonosítottunk. A virulencia gének közül az iss volt a leggyakoribb 
(66%) eredettıl és klinikai háttértıl függetlenül. Továbbá néhány sertés eredető élelmiszer törzsben 
fıként patogén E. coli törzsekre jellemzı virulencia faktorokat mutattunk ki (eae, stx, espP, astA), bár 
ezek jelenléte nem feltétlenül jár együtt a génexpresszióval. 
 Statisztikailag igazolt gén asszociációk fıként a humán törzsekben fordultak elı bizonyos 
rezisztencia gének (aac6’Ib-catB3-blaCTX-M-1) és a sat virulencia gén között, mely kapcsolat felveti 
ezen gének azonos plazmidon való lokalizációját és ennek következtében ezek potenciális együttes 
transzferét. 
 A gentamicin-rezisztens állati és humán klinikai és kommenzalista E. coli törzsek rezisztencia 
és virulencia genotípusának különbözıségei arra intenek, hogy fenotípusra korlátozódó antibiotikum 
monitoring programok mellett a fenotípust meghatározó rezisztencia gének és társult virulencia 
faktorok esetenkénti együttes vizsgálata is szükséges, ahhoz, hogy egyes multi-rezisztens törzsek 
epidemiológiai jelentıségét jobban megítélhessük. 
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BAROMFI PATHOGÉN ESCHERICHIA COLI IV-ES TÍPUSÚ CYTOLETHÁLIS 

DUZZASZTÓ TOXIN (CDT-IV) LÓKUSZÁNAK INSTABILITÁSA 

 

Tóth István1, Schneider György 2 

 

A pathogén baktériumok virulencia génjei szinte minden esetben mobilis genetikai elemeken 

foglalnak helyet. Így ezen géneknek a horizontális gén transzferrel való terjedésé vagy 

elvesztése új geno-, feno- és pathotípusok kialakulását eredményezi. A cytolethális duzzasztó 

toxin (CDT) egy növekvı jelentıséggel bíró, számos pathogén baktériumban jelenlévı 

genotoxin család. E. coli esetében öt CDT típust azonosítottak. A cdt operonok vagy litikus 

profágok genomjának részét képezve integrálódtak a baktérium kromoszómájába, vagy profág 

gének határolják. Korábban kimutattuk, hogy a cdt-IV, a cdt-I génekhez hasonlóan lambdoid 

profág gének között helyezkednek el, így feltételezhetı, hogy a cdtABC-IV operon egy profág 

genomját képezi.  

 

A baromfi pathogén E. coli (APEC) cdt-IV lókuszának stabilitási vizsgálataihoz irányított 

mutagenezissel kicseréltük a cdtB gént a chloramphenicol resisztenciát (CmR) kódoló cat 

génnel. A 37 °C-os, nem szelektív körülmények között való passzázsokat követıen a 

megvizsgált telepek 7,6%-a (219/2900) lett Cm-érzékeny (CmS). PCR-rel vizsgáltuk 68 CmS 

telepnek a cdtA, cdtC és két határoló génnek a jelenlétét, esetleges hiányát. Ezen telepeknek a 

79,4%-a (55/68) veszítette el a teljes cdt-IV lókuszt vagy annak részét. A szegregánsok 

számos deléciós mintázatot mutattak, jelezvén a cdt-IV lókusz jelentıs mozaik felépítését. Az 

in vitro transzfer kísérletek eredménytelensége arra utal, hogy a cdt-IV lókusz vagy egy 

defektív profág genomjának, vagy egy pathogenitási szigetnek a része. A cdt-IV pontos 

genomi lokalizációjának a meghatározásához további transzfer és mobilizációs kísérleteket 

kell végezni. 

 

Köszönetnyilvánítás: munkánkat az OTKA (K 81252) támogatta. 
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KÜLÖNBÖZİ SALMONELLA SZEROVARIÁNSOK GÉN-EXPRESSZIÓS VIZSGÁLATA 
MADÁR MAKROFÁGOKBAN 
 
 
Imre Ariel1,2, Bukovinszki Ágnes1,3, Paul A. Barrow1 
 
 
A Salmonella enterica legtöbbször az oro-fekális úton fertızi az embert és az állatokat. 
Ahhoz, hogy szisztémás fertızést okozzon, a baktériumnak elıbb el kell érnie az ileumot, 
keresztül kell jutnia a bélhámsejteken majd sikeresen túl kell élnie a fagocita sejtek 
vakuólumaiban. A fertızési folyamat egyes lépései során jelentkezı, gyökeresen eltérı 
körülményekhez, majd a makrofágok jelentette kíméletlen környezethez való alkalmazkodás 
nagyon komplex és jól koordinált gén-expressziós változásokat kíván a Salmonella részérıl. 
Ezek a szabályozási és adaptációs mechanizmusok igen intenzíven kutatottak az elmúlt 
évtizedekben, és széles szakirodalma alakult ki a területnek. Vizsgálataink során a 
leggyakoribb invázív és non-invázív Salmonella szerovariánsok egy-egy reprezentáns 
törzsének gén expresszióját vizsgáltuk madár-makrofágok belsejében. 
 
Salmonella Typhimurium, S. Enteritidis, S. Infantis és S. Hadar törzsek expressziós 
változásait vizsgáltuk DNS microarray segítségével. Fertızési modellként madár eredető 
makrofág kultúrát használtuk, melybıl a fertızést követıen differenciál lízis segítségével 
vontuk ki a bakteriális RNS-t. Az amplifikált és jelölt prokarióta RNS-t ezután szerovar-
specifikus, teljes genom alapú gén-expressziós microarray-vel hibridizáltattuk. 
 
A makrofágok vakuólumaiban való növekedés eredményeképp jelentıs változásokat 
figyelhettünk meg a vizsgált Salmonella szerovarok gén-expressziós mintázatában. A 
legjellegzetesebb változások magukban foglalták az oxidatív stressz elleni védelem, a nem 
specifikus export rendszerek, számos ion-transzport rendszer és egyes virulencia gének 
jelentıs aktivációját. A fentiekkel ellentétben a felszín-közeli fehérjék és antigének nagy része 
– így a külsı membrán fehérjék, az LPS és a flagellin szintézisért felelıs gének túlnyomó 
többsége – erısen represszált állapotban volt a makrofágok belsejében. 
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LÚDEREDETŐ ELTÉRİ PATHOGENITÁSÚ PASTEURELLA MULTOCIDA TÖRZSEK 
GENETIKAI ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA  
 
Varga Zsuzsanna1, Volokov, Dmitriy2, Sellyei Boglárka1, Ivanics Éva3, Magyar Tibor1 
 
A baromfikolera kórokozója a Pasteurella multocida baktérium, amely a heveny kolerás 
megbetegedések mellett kevéssé súlyos atipikus idült pasteurellózist is elıidézhet a 
madarakban. Az eltérı virulenciával rendelkezı törzsek elkülönítése mindmáig megoldatlan, 
a diagnosztikai intézetek kísérleti állatfertızéssel döntenek az izolált törzsek kórtani 
folyamatokban játszott szerepérıl. Évek óta folyó vizsgálataink célja az azonos állatfajból 
izolált eltérı virulenciájú P. multocida törzsek minél sokrétőbb összehasonlítása a 
pathogenitásban szerepet játszó elkülönítı bélyegek, sajátosságok feltárása céljából. 
 
A P. multocida törzsek jellemzése során meghatároztuk azok alfaját, Heddleston féle 
szomatikus szerotípusát, buroktípusát, a szénhidrátok bontásán alapuló biotípusát, 
toxintermelı képességét, tanulmányoztuk a külsı membránfehérjék (omp) poliakrilamid 
gélen mutatott mintázatát és a gazdaszervezethez történı tapadásban szerepet játszó ptfA gén 
alléltípusát. A perakut esetekbıl izolált törzsek omp rajzolatuk alapján elkülöníthetık voltak 
és azonos jellemzıkkel bírtak. „A” buroktípus, Heddleston 1 szerotípus jellemzi ıket, a 
gallicida alfajú erısen pathogén VP161 típusú vietnami P. multocida törzsekbıl kimutatott 
ptfA gén A allélvariánsával rendelkeznek. Legutóbbi vizsgálatainkból kiderült, hogy a 
magyarországi izolátumok is bontják az arabinózt, és mint ilyen a gallicida alfajba tartozó 
törzsekkel mutatnak biokémiai hasonlóságot. Miután korábban a biokémiai jellemzık alapján 
atipikus septica alfajhoz tartozónak véltük ezeket a törzseket, a kérdést kiválasztott, az egyes 
csoportokra jellemzı izolátumok 3 génjének összehasonlításával kívántuk eldönteni. 
 
A thdF, atpD és sodA gének PCR-rel felszaporított fragmentjeinek szekvenálása 
megerısítette, hogy a heveny kolerás esetekbıl izolált azonos jellemzıkkel bíró törzsek 
egységesek, és a P. multocida ssp. gallicida referens törzzsel nagyfokú hasonlóságot 
mutatnak. A vizsgálatokból az is kiderült, hogy 2 további törzs (P964 és P898) a P. multocida 
ssp. septica referens törzzsel mutat hasonlóságot, míg a többi vizsgált izolátum a P. multocida 
ssp. multocida törzshöz sorolható.  
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ELTÉRİ TULAJDONSÁGÚ MADÁR EREDETŐ PASTEURELLA MULTOCIDA TÖRZSEK 
ELİFORDULÁSI GYAKORISÁGA  
 
Varga Zsuzsanna1, Ivanics Éva2, Volokov, Dmitriy3, Sellyei Boglárka1, Magyar Tibor1 
 
A libából izolált Pasteurella multocida törzsek összehasonlítása során azonosítottunk egy erısen 
pathogen törzstípust, amely jól meghatározható sajátosságokkal bír. Valamennyi perakut 
baromfikolera esetbıl ezt a törzset mutattuk ki, és az egyéb kolerás megbetegedéseknél is jellemzı 
volt gyakori izolálhatósága.  
 
„A” buroktípus, 1-es szomatikus szerotípus, P. multocida ssp. gallicida alfajba tartozás, arabinóz 
bontás és A típusú ptfA alléltípus jellemzi a törzseket.A típus elıfordulási gyakoriságának és kórtani 
jelentıségének megítéléséhez jellemeztük a MgSzH Központ ÁDI elmúlt öt évben izolált baromfi 
eredető P. multocida törzseit. Minden izolátumot megvizsgáltunk, de a torzítás elkerülése érdekében 
esetenként csak 1 izolátumot vettünk figyelembe. A törzseket mind hagyományos, mind pedig 
molekuláris biológiai módszerekkel jellemeztük, és a diagnózis alapján csoportosítottuk ıket. 
192 esetben mutattak ki P. multocida fertızöttséget, amelybıl 127 esetben (66%) baromfikolera volt a 
diagnózis, míg 65 esetben (34%) a sokkal általánosabb atipikus pasteurellózis került megállapításra. 
 
A 127 baromfikolerás megbetegedésnél 98 esetben (77%) a liba eredető izolátumok azonosításánál 
jellemzett erısen pathogén törzstípust találtuk. Mindössze 29 esetben (23%) játszott szerepet eltérı 
sajátossággal bíró izolátum a betegség kiváltásában. Ez utóbbiak hagyományos biokémiai és 
molekuláris biológiai jellemzıik alapján nem különültek el a pasteurellózisként diagnosztizált 
esetektıl. A és F buroktípus, 3, 4, 5 Heddleston szerotípus, multocida alfaj, B típusú ptfA gén 
alléltípusjellemezte a törzseket, az arabinózt nem bontották. A diagnózis felállítására rendszerint a 
törzsek egérben mutatott pathogenitásának vizsgálata alapján került sor.  
 
A P. multocida ssp. gallicida törzseket elsısorban vízibaromfikból (94/98) izoláltuk, de 
vadmadarakból is kimutattuk ıket. A thdF gén összehasonlítása alapján az izolátumok azonosnak 
mutatkoztak, függetlenül attól, hogy milyen madárfajból kerültek izolálásra. Utóbbi tények arra 
mutatnak, hogy a baromfikolerától történı végleges mentesítés lehetetlen a nyitott vagy félig zárt 
tartású vízibaromfi állományokban, mert a madarakra állandó fertızési veszélyt jelentenek a 
vadmadarak és fennáll a keresztfertızés lehetısége is. Ugyancsak megfigyeltük, hogy beteg 
kacsafélékbıl szinte kizárólag a gallicida alfajú törzset tudtuk izolálni, és esetükben csak elvétve 
szerepelt pasteurellózis a diagnózisban, ezzel is mutatva a kacsák más betegségeknél (pl. 
madárinfluenza) is megfigyelt fokozott ellenálló képességét, ill. készségét a fertızés hordozására, 
terjesztésére. Vadmadár eredetre utalt az a tény is, hogy 4 alkalommal Nemzeti Parkokhoz, így 
madárvonulási helyekhez közeli szabad tartású liba és kacsaállományból kimutattuk a 
heringsirályokból leírt Heddleston 7-es szerotípusú törzseket.  
 
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy esetfelmérésünk tükrében a baromfikolera elleni 
védekezésnek - a szakirodalmi adatokkal ellentétben, amely szerint a baromfikolera okozói P. 
multocida ssp. multocida törzsek - elsısorban a P. multocida ssp. gallicida típusú törzsekre kell 
koncentrálnia, s hogy a mentes állományok befertızıdése szabad tartás esetén mindenkor reális 
veszélyt jelent. 
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PASTEURELLA MULTOCIDA SUBSPECIES SEPTICA AZONOSÍTÁSÁRA ALKALMAS 
ÚJ PCR-RFLP MÓDSZER 
 
Sellyei Boglárka, Wehmann Enikı, Magyar Tibor 
 
A Pasteurella multocida a házi és vadon élı madár és emlıs fajok széles körében általánosan 
elıforduló fakultatív kórokozó baktérium faj, mely - fıként egyes fenotípusos jegyek mentén 
(dulcit, szorbit, trehalóz fermentáció) - három alfajra osztható (subsp multocida, subsp 
gallicida, subsp septica). Az alfajok létjogosultságának (multocida – gallicida alfaj) és csak 
fermentációs bélyegek általi azonosításának megítélése, a fajt jellemzı jelentıs fenotípusos 
változékonyság folytán, az elmúlt évtizedekben azonban kérdésessé vált. Éppen ezért fontos, 
hogy az alfajok azonosításában és azok jellemzésében helyet kapjanak a molekuláris 
módszerek is. 
 
Munkánk célja a P. multocida alfajok elkülönítésére alkalmas, gyors, molekuláris módszer 
kidolgozása volt. Elsı lépésben az irodalmi adatok alapján filogenetikai elemzéseknél 
leggyakrabban használt háztartási gének (16S rRNS, atpD, infB, rpoA, rpoB, recN, sodA, 
thdF) szekvenciájában az egyes alfajokhoz köthetı, jellegzetes szekvencia motívumokat 
kerestünk. Egyértelmő elkülönülést csak a septica alfaj tekintetében, a 16S rRNS gén 
szekvenciájában tudtunk azonosítani. Mivel e jegyek egy differenciáló polimeráz láncreakció 
(PCR) kidolgozásához nem voltak megfelelıek, így az adott gén univerzális primerekkel 
felerısített szakaszát fragmenthossz polimorfizmus (PCR-RFLP) vizsgálattal elemeztük. 
Elızetes felmérés után, 16 változatos gazdafaji eredető P. multocida törzset PCR-RFLP-vel 
vizsgáltunk, három különbözı restrikciós endonukleázt (HindIII, EarI, MlsI) alkalmazva; 
valamint 2 reprezentatív minta estén a PCR-fragment nukleotida sorrendjét is meghatároztuk. 
Végezetül a törzseket, alfaji besorolást célzó, fermentációs vizsgálatoknak vetettük alá. 
 
Eredményeink összegzéseként elmondható, hogy míg a törzsek fenotípusos sajátságai nem 
szolgáltattak kellı alapot az alfaji kategóriák meghatározására, addig a 16S rRNS génen 
végzett PCR-RFLP vizsgálatok - mindhárom restrikciós enzim esetén - alkalmasnak 
bizonyultak a septica alfajú P. multocida törzsek elkülönítésére, amit az utólagos szekvencia-
elemzés is alátámasztott.  
 
A P. multocida törzsek 16S rRNS génjében jelenlévı szekvenciális különbségek vizsgálatával 
kimutattuk, hogy a septica alfaj a multocida - gallicida alfaj(ok)tól elkülöníthetı. 
Eredményeink két (!) taxonómiai kategória (alfaj) létjogosultságát erısítik meg a P. multocida 
fajon belül. Az álalunk kidolgozott új, molekuláris módszer kiválthatja a korábbi, bizonytalan 
fermentációs alapú elkülönítést.  
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KUTYA, MACSKA EREDETŐ PASTEURELLA SENSU STRICTO FAJOK 
AZONOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A BIOLOG RENDSZERBEN 
 
Sellyei Boglárka1, Wehmann Enikı1, Makrai László2, Magyar Tibor1 
 
A Pasteurella genus magját képezı fajok (P. multocida, P. dagmatis, P. canis) házi kedvenceink 
felsı-légutainak nyálkahártyáin általánosan elıforduló fakultatív kórokozó baktériumok. A 
gazdaállatokban leginkább tünetmentes formában vannak jelen és csak megfelelı hajlamosító 
tényezık hatására váltanak ki megbetegedéseket. 
  
Az utóbbi idıben, azonban jelentıségük - a kutya- és macskaharapásokból eredıen - az emberi 
fertızésekben megnıtt. Bár a harapásos sérülések tipikusan multibakteriális fertızések, az emberi 
sérülésekbıl kitenyésztett baktériumok közt a Pasteurella fajok túlsúlya vitathatatlan. Azonosításukra 
a legtöbb rutin diagnosztikai laboratórium, az idı-, és anyagkímélés okán, automatizált rendszereket 
használ. Ezek specificitása és érzékenysége, fıként az állatorvosi baktériumok tekintetében, gyakran 
kérdéses.  
 
Munkánk célja kutya és macska gazdafajból származó Pasteurella izolátumok azonosítása volt 
döntıen a gyorsdiagnosztika számára is elérhetı, szénforrás-hasznosítási vizsgálat alapján (Biolog 
Microstation™ ID System). Az így kapott eredményeinket hagyományos biokémiai vizsgálatokkal 
(ureáz-, ornitin-dekarboxiláz aktivítás, maltóz-, mannit fermentáció) és a sodA (mangán-függı 
szuperoxid-diszmutáz enzim) gén szekvencia elemzésével pontosítottuk.  
 
A megvizsgált 38 izolátum a Biolog rendszer eredményei alapján két Pasteurella fajba volt 
besorolható (P. multocida, P. dagmatis). A P. multocida törzsek (24) faji hovatartozását a kiegészítı 
biokémiai vizsgálatok megerısítették, míg a P. dagmatis-ként azonosított törzsek a fermentációs 
mintázat tekintetében két elkülönülı csoportot alkottak. Ennek elsıdleges oka az, hogy a P. dagmatis 
mellett P. canis gyanús törzsek is ide kerültek besorolásra. A megmutatkozó ellentmondások 
tisztázására néhány kiemelt törzsön sodA génszekvencia alapú filogenetikai elemzést végeztünk. 
Ennek során a Biolog rendszer által P. dagmatis fajba sorolt törzsek közül csak egy (kutya eredető) 
bizonyult a hagyományos értelemben vett P. dagmatis-nak. A fennmaradó törzsek gazdafaji eredet 
szerint megoszlottak, a macska eredető törzsek önálló, a P. dagmatis fajtól elkülönülı monofiletikus 
csoportot alkottak, a kutya eredető törzsek pedig egyértelmően a P. canis fajba tartoztak.  
 
Eredményeink azt mutatják, hogy a Biolog rendszer a közeli rokonságban lévı Pasteurella fajok 
azonosítására csak korlátozottan alkalmas. Az adott rendszer által alkalmazott módszer felbontó 
képessége alapvetıen a P. multocida azonosítását és annak az egyéb Pasteurella sensu stricto fajoktól 
való elkülönítését teszi lehetıvé. Az egyéb Pasteurella fajokba tartozó törzsek taxonómiai 
azonosításához kiegészítı fermentációs vagy molekuláris vizsgálatok szükségesek.  
 
A különbözı háziállatokból származó Pasteurella fajok egyértelmő, pontos taxonómiai azonosítása, 
mely jelenleg mellızött területe a humán diagnosztikának, fontos tényezıje lehet az emberi fertızések 
forrásának felkutatása és felszámolása tekintetében. 
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ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE TÖRZSEK IZOLÁLÁSA ÉS JELLEMZÉSE  
 
Szabó Réka, Wehmann Enikı, Magyar Tibor 
 
A légzıszervi megbetegedések világszerte jelentıs gazdasági károkat okoznak a 
baromfiállományokban. Fertızı (vírusok, baktériumok és gombák) és nem fertızı kórokok 
egyaránt állhatnak a megbetegedések hátterében, mind önállóan, mind egymással különbözı 
kombinációkat alkotva. Mivel a klinikai kép és kórbonctani elváltozások önmagukban nem 
kórjelzı értékőek, a diagnózis kialakításához szükséges a betegség hátterében álló kórokozó 
izolálása és azonosítása.  
 
Az Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) elsısorban a pulykát és a házityúkot betegíti 
meg, de galambban, fürjben, fácánban, valamint számos egyéb házi- és vadmadárban is 
leírták már a betegséget. Eddig 18 szerotípust (A-R) azonosítottak agargél-precipitációs és 
ELISA vizsgálatokban. A napjainkig vizsgált izolátumok közel 97%-a a fı szerotípusoknak 
tekintett A, B, D és E típusba tartozik, a pulyka eredető törzsek 94%-a, a háztyúkból 
származó törzseknek pedig 57%-a A típusú. 
 
Munkánk célja a hazai házimadarak ORT-vel való fertızöttségének felderítése, a kórokozó 
izolálása, valamint az izolált törzsek jellemzése volt. Vizsgálataink során összesen 245 mintát 
elemeztünk, ebbıl 135 volt orrtampon, 78 tracheából és 32 tüdıbıl származott. Tizenkét ORT 
törzset izoláltunk, melyek közül 2 törzs galambból, 2 törzs házityúkból, 8 pedig pulykából 
származott. A törzseket fajspecifikus PCR-reakcióban azonosítottuk, és hagyományos 
biokémiai próbákban vizsgáltunk. A vizsgált törzsek oxidáz pozitívak, kataláz negatívak 
voltak, pozitív reakciót adtak urea- és glükóz próbában, negatív reakciót mutattak indol- és 
nitrát próbában, a laktóz és szacharóz felhasználásuk változatos képet mutatott. 
 
A törzsek antibiotikumok iránti érzékenységét korongdiffúziós módszerrel vizsgáltuk. 
Minden törzs érzékeny volt ampicillinre, de jó hatékonyságot mutatott az amoxicillin és a 
doxiciklin is. Minden törzs rezisztensnek bizonyult nalidixsavval, szulfametoxazol-
trimetoprimmel és szulfonamidokkal szemben. 
 
A fajspecifikus PCR-reakcióból származó termék (16S rRNS-t kódoló génszakasz 784 bp-os 
szakasza) nukleotida sorrendjét két törzs esetén határoztuk meg. A szekvenciák nagyfokú (99-
100%) hasonlóságot mutattak a GenBank-ban található ORT szekvenciákkal. 
 
Az általunk izolált ORT-törzseket genotipizáló PCR módszerekkel elemeztük. ERIC-PCR 
(enterobacterial repetitive intergenic consensus) segítségével háromféle mintázatot 
azonosítottunk. A RAPD-PCR (random amplified polymorphic DNA) rendszerben pedig, 
univerzális M13 primert alkalmazva, négy csoportot tudtunk elkülöníteni, a törzsek 50%-a 
azonos mintázatot mutatott. Ez utóbbi módszer valószínőleg alkalmas lesz a hagyományos 
agargél-precipitációval történı szerotipizálás kiváltására.  
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UREÁZ-NEGATÍV BORDETELLA BRONCHISEPTICA IZOLÁTUMOK JELLEMZÉSE 
 
Khayer Bernadett1, Rónai Zsuzsanna2, Wehmann Enikı1, Magyar Tibor1 
 
Az ureáz egy több alegységbıl álló, nikkel-tartalmú enzim, amely katalizálja az urea 
ammóniára és karbonsavra történı lebontását. Megtalálható növényekben, gombákban, 
gerinctelenekben és a baktériumokban is. A legtöbb mikroorganizmus az ammóniát nitrogén 
forrásként képes hasznosítani, mások a megnövekedett ammóniaszintnek köszönhetıen 
környezetük pH-ját változtatják meg. Ez esetben az ureáz aktivitás virulencia faktornak is 
tekinthetı. 
 
A Bordetella bronchiseptica ureáz enzimének funkciója nem ismert. Az viszont bizonyos, 
hogy a biokémiailag meglehetısen inaktív B. bronchiseptica az ureát rapid módon, mindössze 
4-6 órán belül képes lebontani. Ez a sajátsága fontos megkülönböztetı bélyeg a nemzetségen 
belül, és - irodalmi adatok alapján - csak egyes genetikailag módosított B. bronchiseptica 
törzseknél hiányzik az urea-bontás képessége. 
 
Egy dél-magyarországi sertésteleprıl orrtampon mintákat kaptunk B. bronchiseptica 
fertızöttség felmérése céljából. A mintákból sikerült telepmorfológia alapján 
B. bronchiseptica-t izolálni, viszont 4 tenyészet a hagyományos biokémiai tesztben, többszöri 
ismétlésben is ureáz-negativitást mutatott. A vizsgálatot megismételtük DIATABS™ ureáz 
diagnosztikai tablettával, ahol izolátumaink 48 óra inkubációt követıen is negatív eredményt 
adtak. Az API 20NE rendszerben szintén nem kaptunk egyértelmő eredményt az ureáz 
próbában, de 81,4%-os biztonsággal B. bronchiseptica-nak határozta meg az izolátumokat. Az 
API-System ajánlása alapján megnéztük az izolátumok sótőrı képességét, amelynek 
eredménye alátámasztotta az ureáz-negatív izolátumok B. bronchiseptica voltát. Mivel az 
ureázt egy kétkomponenső szabályozó rendszer által represszált gén kódolja, a repressziót 
alacsony hımérsékleten történı inkubációval, valamint MgSO4 hozzáadásával próbáltuk 
feloldani, de az izolátumok ureáz-aktivitásában nem tapasztaltunk változást. 
 
A fenotípusos vizsgálatokkal párhuzamosan genetikai próbákban is teszteltük a tenyészeteket. 
A fajspecifikus, és egyes virulencia faktorokat kódoló génszakaszokra (flaA, cyaA) tervezett 
polimeráz láncreakció segítségével igazoltuk, hogy az ureáz-negatív törzsek a 
B. bronchiseptica fajba tartoznak. A flaA és cyaA génszakaszok PCR-RFLP analízisével 
pedig megállapítottuk, hogy hasítási mintázataik megegyeznek a hazai sertés eredető 
B. bronchiseptica törzsek hasítási mintázatával. Irodalmi és génbanki adatok alapján 
primereket terveztünk az ureáz operon fı tagjára, az ureC génszakaszra. Az ureC génszakaszt 
azonban az ureáz-negatív és az ureát hasznosító törzsekbıl egyaránt sikerült kimutatni. 
 
Ureáz-negatív törzseink rámutatnak arra, hogy a természetben megtalálható típusok 
sajátosságaikban nem feltétlenül felelnek meg az irodalomban leírtakkal. Erre az 
alapkutatásban és a rutin gyakorlatban is figyelemmel kell lenni, különösen úgy, hogy ilyen 
esetekben a gyorsdiagnosztikai módszerek sem mőködnek teljes pontossággal. 
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BORDETELLA BRONCHISPETICA TÖRZSEK ADENILÁT CIKLÁZ-HEMOLIZIN 
TOXINJÁNAK VIZSGÁLATA  
 
Khayer Bernadett, Wehmann Enikı, Magyar Tibor 
 
A Bordetella bronchiseptica különféle emlıs fajokban széles körben elterjedt fakultatív 
kórokozó. Kiemelt szerepet játszik a sertések torzító orrgyulladásában, a kutyák kennel 
köhögésében, továbbá számos esetben izolálták nyulak, lovak, macskák, tengerimalacok és 
más laboratóriumi rágcsálók felsı légúti megbetegedéseibıl. Napjainkban egyre gyakrabban 
számolnak be zoonotikus humán fertızıdésekrıl is, elsısorban immunszupresszált 
egyéneknél. 
 
A B. bronchiseptica virulencia faktorai adhezinekre és toxinokra tagolhatók. Az adhezinek a 
gazda nyálkahártyáján való megtapadáshoz és annak kolonizációjához szükségesek, a toxinok 
a jellemzı elváltozások és tünetek kialakulásáért felelısek. A B. bronchiseptica 
legváltozatosabb toxinja az adenilát cikláz-hemolizin toxin (ACT). Hatására megemelkedik a 
célsejtben a cAMP szint, gátlódik a fagocitózis, ezen felül pórusképzı és hemolitikus 
aktivitása révén súlyosan károsítja a sejteket, makrofágokban pedig apoptózis kiváltására 
képes.  
 
Vizsgálataink célja az ACT genetikai hátterének szélesebb körő feltárása és megismerése, 
valamint a toxin, mint virulencia faktor, gazdafaj specifikusságának elemzése volt. 
 
Munkánk során összesen 80, különbözı földrajzi eredető sertés, kutya, nyúl, tengerimalac, ló, 
macska, koala, pulyka és humán gazdafajú B. bronchiseptica törzset jellemeztünk feno- és 
genotipizáló módszerekkel. A baktériumok hemolizáló képességét juhvéres agaron vizsgáltuk, 
a törzsek 87,5%-a β-hemolízist mutatott. A nem hemolizáló törzsek között 8 kutya (6 magyar, 
2 külföldi), 1 sertés (külföldi) és 1 nyúl (magyar) eredető törzset találtunk. 
 
Az ACT-t kódoló cyaA génszakaszt PCR-RFLP-vel elemeztük. A vizsgálatok során saját 
tervezéső primereket használtunk, a 2151 bázispár nagyságú PCR termék hasításához NarI és 
SalI restrikciós endonukleázokat alkalmaztunk. A nem hemolizáló törzseknél a cyaA 
génszakasz nem volt kimutatható, azonban az ACT gének helyére beépülı peptid transzport 
protein (ptp) génszakaszt detektáltuk. Az amplifikált cyaA génszakasz restrikciós hasítása 
során SalI-el és NarI-el 3-3 különbözı hasítási mintázatot kaptunk, ezek kombinációja alapján 
összesen 4 típust írtunk le. A törzsek több, mint 70%-a azonos képet mutatott, ez a domináns 
típus csak a pulyka eredető törzseknél hiányzott. A második leggyakoribb típus fıleg a humán 
megbetegedésbıl származó törzsekre volt jellemzı, de sertés és kutya eredető törzseknél is 
elıfordult. 
 
Vizsgálataink során kimutattuk, hogy a törzsek hemolizáló képessége és a cyaA génszakasz 
megléte között szoros az összefüggés; e tulajdonságok hiánya elsısorban a hazai kutya 
eredető törzsekre jellemzı. A hasítási mintázat alapján a törzsek gazdafajhoz való 
adaptálódása nem volt megállapítható; de lényeges kiemelni, hogy humán eredető törzsek 
nagy része azonos, a domináns típustól eltérı mintázattal rendelkezett. 
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BRUCELLA SUIS-SZAL FERTİZÖTT MEZEI NYULAK 
(LEPUS EURPAEUS) SZEROLÓGIAI, KÓRBONCTANI, KÓRSZÖVETTANI ÉS 
IMMUNHISZTOKÉMIAI VIZSGÁLATA 
 
Gyuranecz Miklós1,2, Erdélyi Károly3, Makrai László2, Fodor László2, Szépe Bálint4, Ráczné 
Mészáros Ágnes3, Dán Ádám3, Dencsı László3, Fassang Edit2, Magyar Tibor1, Szeredi 
Levente3 

 
 
Bevezetés: A mezei nyúl (Lepus europaeus) Európa-szerte elterjedt fontos apróvad faj 
melynek egyik jelentıs bakteriális kórokozója a Brucella suis 2-es biotípusa.  
 
Cél: Elızetes adatokhoz jussunk a B. suis 2-es biotípus fertızés elterjedtségérıl a hazai mezei 
nyúl állományban, leírjuk a fertızött egyedekben megfigyelt kórbonctani és kórszövettani 
elváltozásokat, továbbá immunhisztokémiai (IH) eljárást fejlesszünk ki a B. suis kimutatására. 
 
Módszer: A 2008-2009-es és 2009-2010-es téli vadászati idények során Magyarország élı 
mezei nyúl export telepein szőrtük a nyulakat Rose-Bengal teszttel B. suissal szembeni 
áthangolódás kimutatása céljából. A szeropozitív állatokat kórbonctani és kórszövettani 
vizsgálatoknak vetettük alá. Az IH vizsgálathoz hiperimmun savót állítottunk elı, két egér 
szubkután fertızésével. Az állatokat négy héten át, heti egy-egy alkalommal az egyik mezei 
nyúlból izolált élı B. suis 2-es biotípussal fertıztük 2x109 csíraszámú baktériummal.  
 
Eredmény: 510 mezei nyulat vizsgáltunk meg, mely között öt szeropozitív, nıstény egyedet 
találtunk (0,98%). Mind az öt állatban a legjellemzıbb kórbonctani kép a lépben volt 
megfigyelhetı, ahol 0,1-0,5 cm átmérıjő, sárgásfehér gócokat találtunk. Négy esetben gócok 
voltak még a tüdıben, a méhben, a vesékben és a májban is. A szövettani és IH vizsgálatok 
során a gócok különálló vagy összeolvadó granulomáknak bizonyultak, amelyek közepén 
kiterjedt elhalást, és extracelluláris rögös immunfestıdést lehetett megfigyelni. A B. suis 
szöveti jelenlétét a baktériumizolálás is megerısítette. A termelt savó nem adott 
keresztreakciót az IH vizsgálatban F. tularensis-szel és Yersinia pseudotuberculosis-szal és 
csak gyengén reagált B. canis-szal. 
 
Következtetés: Elsıként írtunk le olyan IH módszert, mely alkalmas a mezei nyúl B. suis 
okozta fertızésének kimutatására. 
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MAGYAR BRUCELLA SUIS 2-ES BIOTÍPUSÚ TÖRZSEK FILOGENETIKAI 
VIZSGÁLATA 
 
Gyuranecz Miklós1,2, Brandy D. Rannals3, Steven M. Beckstrom-Sternberg4, Dawn N. 
Birdsell3, Jánosi Szilárd5, Makrai László2, Fodor László2, Magyar Tibor1, Paul S. Keim3,4, 
Jeffrey T. Foster3 
 
 
Bevezetés: Európa-szerte jelentıs állategészségügyi problémát jelent a sertés (Sus scrofa 
domestica), vaddisznó (Sus scrofa) és mezei nyúl (Lepus europaeus) Brucella suis 2-es 
biotípus okozta brucellózisa. A szakirodalom szerint a mezei nyúl forrása lehet a házi sertés 
állományok B. suis fertızıdésének. Hazánk évente 30 ezer élı mezei nyulat exportál 
Olaszországba és Franciaországba, melynek feltétele a B. suis mentes mezei nyúl. Egy tavaly 
megjelent publikációban azt feltételezik, hogy az olasz sertésállományok a hazánkból 
származó mezei nyulaktól fertızıdhettek B. suis 2-es biotípussal. 
 
Cél: Meghatározzuk egy magyar, mezei nyúlból származó B. suis 2 biotípusú törzs teljes 
genom szekvenciáját és azt összehasonlítsuk az elérhetı B. suis genom szekvenciákkal, 
valamint elvégezzük a rendelkezésünkre álló 10 magyar izolátum (1 vaddisznó, 4 sertés, 5 
mezei nyúl) filogenetikai vizsgálatát. 
 
Módszer: Solexa (Illumina) next-generation szekvenálást használtunk a magyar törzs teljes 
genom szekvenciájának meghatározásához, majd a már elérhetı genom szekvenciákkal 
összehasonlítva egy saját fejlesztéső bioinformatikai programmal válogattuk ki az egypontos 
nukleotid polimorfizmusokat (SNP). Canonical SNP (canSNP) melt mismatch amplification 
mutation assay-kel (MAMA) végeztük el a törzsek genotipizálását és új alcsoportok 
meghatározását. A filogenetikai számításokhoz és a törzsfák elkészítéséhez a PAUP 4.0b10 
programot használtuk. 
 
Eredmény: A teljes genom szekvencia vizsgálat alapján a mezei nyúlból származó törzs 
(BH12/2008) a B. suis 2 biotípus típus törzsével (Thomsen törzs) közös ıssel rendelkezett, de 
attól ~600 SNP-ben különbözött. Sikerrel terveztünk meltMAMA rendszereket a „Thomsen-, 
a „mezei nyúl- (BH12/2008)- és a „közös-ágba” tartozó törzsek tipizálására. A sertés és 
vaddisznó eredető izolátumok a „közös-ágba”, míg a mezei nyulakból származó törzsek a 
„mezei nyúl ágba” sorolódtak a genotipizálás során. 
 
Következtetés: A 10 magyar törzs vizsgálata alapján a sertés/vaddisznó és a mezei nyúl 
eredető törzsek genetikailag élesen elkülönülnek egymástól. További 110 B. suis 2-es 
biotípusú izolátumot győjtöttünk össze 6 európai országból, melyek tipizálása folyamatban 
van. Ha ez a szélesebb körő vizsgálat is megerısíti a magyar törzsek elemzése során kapott 
eredményeket, akkor feltételezhetjük, hogy a mezei nyúl mégsem lehet a házi sertés 
állományok Brucella suis 2 biotípus okozta fertızıdésének forrása. 



 23 

MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete1  Bakteriológia 
SZIE-ÁOTK, Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék2 
Northern Arizona University, Center for Microbial Genetics and Genomics3 
Translational Genomics Research Institute4 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna5 
 
 
MAGYAR FRANCISELLA TULARENSIS SSP. HOLARCTICA TÖRZSEK 
FILOGENETIKAI VIZSGÁLATA ÉS A MEZEI NYÚL (LEPUS EUROPAEUS) EXPORT 
HATÁSA EURÓPA TULAREMIA FERTİZÖTTSÉGÉRE 
 
 
Gyuranecz Miklós1,2, Dawn N. Birdsell3, Steven M. Beckstrom-Sternberg4, Makrai László2, 
Fodor László2, Massimo Fabbi5, Nadia Vicari5, Joseph D. Busch3, Dave M. Wagner3, Magyar 
Tibor1, Paul S. Keim3,4 
 
Bevezetés: Az európai Francisella tularensis ssp. holarctica populáció két fı genetikai 
csoportra oszlik a Nyugat-Európában elterjedt lila kládra (B.Br.FTNF002-00) és a kelet-
európai piros kládra (B.Br.013). A mezei nyúl (Lepus europaeus) fontos rezervoár faja a F. 
tularensis ssp. holarctica-nak. Hazánk évente 30 ezer élı mezei nyulat exportál 
Olaszországba és Franciaországba, melynek feltétele a F. tularensis mentes mezei nyúl. 
 
Cél: Meghatározzuk egy magyar F. tularensis ssp. holarctica törzs teljes genom szekvenciáját 
és összehasonlítsuk az elérhetı genom szekvenciákkal, elvégezzük 19 magyar és olasz 
izolátum filogenetikai vizsgálatát, valamint összehasonlítsuk a magyar és 100 különbözı 
európai törzs genetikai állományát, és ezáltal következtethessünk arra, hogy a magyar mezei 
nyúl export milyen hatással lehet Európa tularemia fertızöttségére. 
 
Módszer: Solexa (Illumina) next-generation szekvenálást használtunk a magyar törzs teljes 
genom szekvenciájának meghatározásához, majd a már elérhetı teljes genom szekvenciákkal 
összehasonlítva egy saját fejlesztéső bioinformatikai programmal válogattuk ki az egypontos 
nukleotid polimorfizmusokat (SNP). Canonical SNP (canSNP) melt mismatch amplification 
mutation assay-kel (MAMA) végeztük el a törzsek genotipizálását és új alcsoportok 
meghatározását. Az egyes canSNP csoportokon belül multilocus variable-number tandem 
repeat analysis-t (MLVA) alkalmaztuk az izolátumok finomabb vizsgálatára. A filogenetikai 
számításokhoz és a törzsfák elkészítéséhez a PAUP 4.0b10 programot használtuk. 
 
Eredmény: A teljes genom szekvencia vizsgálatok alapján a magyar törzs (TUL07/2007) egy 
svéd törzzsel (FSC 200) állt a legközelebbi rokonságban. 60 SNP-ben különbözött tıle, mely 
közül 20 SNP volt specifikus a magyar izolátumra. Ezen 20 SNP közül 6 bizonyult canSNP-
nek, melyek új alcsoportokat határoztak meg, s melyekre sikerrel terveztünk meltMAMA 
rendszereket (B.Br.033-B.Br.TUL07/2007). Az MLVA módszerrel további 4 genocsoportot 
határoztunk meg az egyik alcsoporton (B.Br.033/034) belül. A magyar izolátumok és a 
magyar mezei nyúlból az olasz karantén telepen izolált törzs a piros (B.Br.013) kládba, míg a 
természetben izolált olasz törzsek a lila kládba (B.Br.FTNF002-00) tartoztak. 
 
Következtetés: A szigorú szőrıvizsgálatok ellenére kijuthat egy-egy fertızött nyúl az 
exporttal, de úgy tőnik, hogy az általuk hordozott törzsek nem maradnak fenn a környezetben, 
így nem a magyar mezei nyúl export az elsıdleges forrása Nyugat-Európa tularemia 
fertızöttségének. 
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HAZAI FRANCISELLA TULARENSIS IZOLÁTUMOK SZÉNFORRÁS-
HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
 
Makrai László1, Gyuranecz Miklós2, Sárközi Rita1, Erdélyi Károly3, Varga János1, Fodor 
László1 
 
Bevezetés: A tularemia hazánkban is széles körben, elsısorban mezei nyulakban és a 
rágcsálókban természeti gócfertızések formájában elıforduló fertızı betegség, amelyet a 
Francisella tularensis idéz elı. A kórokozó évrıl évre visszatérıen az emberi populációban is 
megbetegedéseket okoz, így tipikus foglalkozási zoonózisnak tekinthetı. Az elmúlt három 
évben egy posztdoktori OTKA pályázat anyagi támogatásával széleskörő szakmai 
együttmőködés keretei között lehetıségünk nyílt összesen 67 Francisella tularensis törzs 
összegyőjtésére és egy hazai Francisella tularensis törzsgyőjtemény létrehozására. A törzsek 
36 hazai és egy ausztriai településrıl származnak. 
 
Cél: A vizsgálataink célja a hazai Francisella tularensis törzsek fenotípusos tulajdonságainak 
vizsgálata, valamint adatok győjtése arra vonatkozóan, hogy ezen izolátumok fajszintő 
azonosítására milyen hatásfokkal vehetı igénybe a szénforrás-hasznosításon alapuló 
anyagcsere-profil vizsgálat. 
 
Módszer: Az izolátumok anyagcsere-profiljának jellemzésére a BIOLOG-rendszert 
használtuk (Biolog Inc. Ca). 
 
Eredmény: A hazai izolátumok összesen 22 szénforrást voltak képesek egyedüli 
szénforrásként hasznosítani. Ezek közül 16 szénforrást (α-D-glükóz, α-ketobután-sav, 
borostyánkı-sav-mono-metil-észter, D,L,α-glicerin-foszfát, D,L-tejsav, D-fruktóz, D-mannóz, 
L-alaninamid, L-glutamin-sav, L-prolin, L-szerin, L-treonin, N-acetil-D-glükózamin, 
piroszılısav-metil-észter, timidin, uridin) minden, általunk vizsgált törzs hasznosított. A 
leggyorsabban, és a legnagyobb mértékben a piroszılısav-metil-észtert hasznosították 
anyagcseréjük során. A Biolog rendszer mind a 67 törzs esetében képes volt a törzsek 
fajszintő azonosítására. Az izolátumok között csak kismértékő eltéréseket tapasztaltunk 
összesen hat szénforrás (α-hidroxi-vajsav, D-alanin, ecetsav, L-alanin, L-aszparagin, L-
aszparagin-sav) esetén. A glicerin-hasznosítás hiánya alapján törzseinket a holarctica alfajba 
soroltuk be. 
 
Következtetés: A szénforrás-hasznosítás alapján készített törzsfán sem a faji eredet, sem pedig 
a földrajzi eredet szerint nem találtunk összefüggést a törzsek törzsfán elfoglalt helye szerint. 
Az általunk használt módszer eredményeink alapján teljes mértékben alkalmas a Francisella 
tularensis izolátumok fajszintő azonosítására. 
 
Az elvégzett vizsgálatok anyagi forrását az OTKA-78139 posztdoktori pályázat, valamint az 
NKB-15925 finanszírozta. 
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NAPOSKACSÁK ÉS NAPOSCSIBÉK KÍSÉRLETES FERTİZÉSE KÜLÖNBÖZİ 
ÁLLATFAJOKBÓL IZOLÁLT BRACHYSPIRA HYODYSENTERIAE TÖRZSEKKEL 
 
 
Thuma Ákos, Dán Ádám, Juhászné Kaszanyitzky Éva, Samu Péterné, Glávits Róbert 
 
 
 

Szerzık brachyspirosisban megbetegedett törzskacsákból, törzsludakból, 
tojótyúkokból, és sertésekbıl izolált B. hyodysenteriae törzsek tenyészetével szájon át – és 
egy csoport esetén kloakán át – fertıztek naposkacsa, és naposcsibe csoportokat (9-9 állat), és 
megfigyelték a klinikai tüneteket illetve a testtömeg gyarapodást. Az egyes csoportokból 
hetente 3-3 állatot elvéreztettek, és vizsgáltak. A kórbonctani elváltozások mellett 
regisztrálták a brachyspiráknak a különbözı bélszakaszokban immunhisztokémiai módszerrel 
történı kimutathatóságát, és visszaizolálhatóságát. 

Naposkacsák esetében a mintavételt a 7., 14., és 28. napon végezték. A kacsaeredető 
kórokozók esetében valamennyi mintavételi napon (1; 3 ill. 1 állat), a tyúkeredető törzsek 
esetében a 14. és 28. napon (3 ill. 3 állat) tenyésztéssel kimutatható volt a kórokozó a 
vakbélbıl és a remesebélbıl egyaránt. A sertés eredető törzzsel fertızött állatok közül 1-bıl a 
28. napon szintén visszaizolálható volt a kórokozó.  

Naposcsibék esetében a tyúk eredető törzzsel p.o és kloákába is fertıztek egy-egy 
csoportot. A mintavételt a 14., 21., és 28. napon végezték. A tyúk eredető B. hyodysenteriae 
törzs a 14. napon a szájon át és kloákába fertızött csoportban (1 ill. 2 állat) tenyésztéssel 
egyaránt kimutatható volt, míg a más állatfajokból izolált törzsek nem voltak 
visszaizolálhatók. 

Immunhisztokémai vizsgálattal valamennyi állat negatívnak bizonyult. Elhullás és 
tendenciózusan észlelhetı klinikai tünet illetıleg kórbonctani elváltozás egyik csoportban sem 
volt megfigyelhetı. Testtömeg gyarapodásban a fertızött csoportok nem maradtak el a 
kontroll csoporttól. 

A kísérletek eredményei arra utalnak, hogy a különbözı baromfifajokban többnyire 
csak felnıtt életkorban betegséget okozó Brachyspira fajok már napos kori p.o. vagy kloákába 
történı fertızıdés után is tünetmentesen megtelepedhetnek a bélcsatornában, és a 
megtelepedés képessége tekintetében a más-más állatfajból izolált B. hyodysenteriae törzsek 
viselkedése eltérı lehet. 
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EGY HAZAI CSIRKEÁLLOMÁNYBAN JELENTKEZİ, TÖMEGESEN ELİFORDULÓ 
CONJUNCTIVITIS ESETEK KÓROKTANÁNAK VIZSGÁLATA 
 
Ivanics Éva1, Makrai László2, Bálint Ádám1, Punczman Tamás3, Thuma Ákos1,  
Glávits Róbert1 

 

Hathetes életkorú 20000 létszámú tojóhybrid csirkeállományban mintegy 1,5-2 hónapig 
fennálló, 8-10% morbiditással járó kötıhártya-gyulladás alakult ki. A mortalitás alacsony (1% 
alatt) maradt. 

12 állat (6 élı beteg és 6 hulla) intézeti kórbonctani vizsgálata során valamennyiben 
egyik, vagy mindkét oldalon savós-habos, vagy fibrines-gennyes váladék-képzıdéssel járó 
conjuctivitist, ezen kívül 5 csirkében a szem és a csır környékén, egyben pedig a száj 
nyálkahártyáján gombostőfejnyi-lencsényi pörkös felrakódást észleltünk. 

Szövettani vizsgálattal a kötıhártyákban proliferatív jellegő túlnyomórészt 
lymphocytás és histiocytás, kismértékben heterophil granulocytás beszőrıdést, a pörk-
képzıdéssel járó bır- és nyálkahártya elváltozásokban pedig a proliferálódó hámsejtek 
cytoplasmájában lipid-pozitív cytoplasma zárványokat (Bollinger-testeket) láttunk. 

A bakteriológiai vizsgálat során a valamennyi kötıhártya-tamponból nagy számban 
kitenyésztett baktériumokat, tenyésztési és biokémiai tulajdonságaik, valamint anyagcsere-
ujjlenyomatuk alapján Avibacterium avium-nak határoztuk meg. Három mintából ezen kívül 
Staphylococcus albus-t is izoláltunk. 

PCR vizsgálattal a baromfihimlı vírusára pozitív, madárinfluenza, baromfipestis, 
fertızı laryngotracheitis és fertızı bronchitis vírusra negatív eredményt kaptunk. 
Chlamydophilákat ugyancsak nem lehetett kimutatni, és negatív eredményre vezetett a 
vérsavók Mycoplasma gallisepticum és M. synoviae ellenanyagok kimutatására irányuló 
szerológiai vizsgálat (ELISA) is. 

A felsorolt ágensek és a TRT vírus lehetséges oktani szerepének megítéléséhez 
szerológiai vizsgálatot is végzünk. 

Az észlelt megbetegedés klinikumában és kórtanában eltér a baromfihimlı tipikus 
bırkiütéses, vagy nyálkahártya-kiütéses megjelenési formájától, valamint az Avibacterium 
(korábban Haemophilus) paragallinarum okozta Haemophilus-náthától (a külföldi 
szakirodalomban „infectious coryza” néven ismert betegségtıl) is. 

Az izolált kórokozók kórtani szerepének pontosabb megítélése céljából az 
Avibacterium avium izolátum és a baromfihimlı vírusa felhasználásával kísérleti állatfertızést 
tervezünk. 
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KÉT GYÍK-ADENOVÍRUS GENOMJÁNAK SZEKVENÁLÁSA 
 
Pénzes Judit1, Inna Romanova2, Doszpoly Andor1, Papp Tibor2, Rachel Marschang2,  
Harrach Balázs1 
 
 
Az adenovírusok (Adenoviridae) gerinceseket gyakran fertızı, dupla szálú DNS genommal 
rendelkezı vírusok. Jelenlétüket mára az összes gerinces osztályban, így hüllıkben is 
kimutatták. Az egyes adenovírus típusok általában szők gazdaspektrummal rendelkeznek, 
vagyis minden fajnak lehet saját adenovírusa. Ez teszi e vírusokat alkalmassá koevolúciós 
vizsgálatokra. A korábbi eredmények alapján a jelenleg elfogadott öt genus közül az 
Atadenovirus nemzetség képviseli az adenovírusok pikkelyes hüllıkkel (Squamata) 
együttfejlıdött leszármazási vonalát, noha az elsı atadenovírusokat kérıdzıkben és 
madarakban mutatták ki, melyek fertızöttsége valószínőleg gazdaváltás eredménye. 
Korábban egy gabonasiklóból származó izolátumról, a teljes genom analízise és filogenetikai 
számítások segítségével bizonyították, hogy atadenovírus. 2008-ig – a számos gazdaságilag 
fontos haszonállat-atadenovírus izolátum ellenére – csupán ez az egy izolált hüllı-adenovírus 
létezett.  
 
Célkitőzésünk az volt, hogy a 2008-ban, Németországban mexikói viperagyíkból (Heloderma 
horridum) és gilából (Heloderma suspectum) izolált adenovírusok genomjának vizsgálatával 
újabb bizonyítékokat tárjunk fel az atadenovírusok hüllı-eredetével kapcsolatban, valamint új 
információkat szerezzünk a nemzetség genom-szervezıdésérıl és evolúciójáról.  
 
A két genom vizsgálatát kezdetben véletlenszerő molekuláris klónozással, majd – a nem 
megfelelı mennyiségő DNS miatt – kizárólag PCR-rel végeztük. A genomvégek ITR 
szekvenciáinak meghatározásához terminális-transzferáz enzimet alkalmazó RACE módszert 
használtunk. 
 
A mexikói viperagyík adenovírusából a genom csaknem teljes nukleotid-sorrendjét 
meghatároztuk az E4 régió legvégének (~2000 bp) kivételével. A gila-adenovírus esetében a 
genom szekvenciájának kb. 70%-át tudtuk eddig meghatározni. A két vírus genomjának 
szervezıdése nagyon nagyfokú hasonlóságot mutat. A legvariábilisabbnak tekinthetı E4 
régióban a mexikói viperagyík adenovírusában két, eddig ismeretlen ORF-et találtunk. A 
genom-szervezıdési jellegzetességek alapján megállapítottuk, hogy mindkét vírus az 
atadenovírusok közé sorolható. Ezt igazolta a genus-specifikus gének megléte, az V-ös fehérje 
génjének és az E3 régiónak a hiánya, valamint a gének közötti, nem kódoló szakaszok 
rövidsége. A nem hüllıket fertızı atadenovírusokhoz viszonyítva jelentısen hosszabb ITR 
szekvenciák, az egyetlen RH gén, a pIIIa és pVII fehérje proteáz vágási szignáljai tovább 
erısítik az atadenovírusok pikkelyes hüllı eredetére vonatkozó feltételezést. További 
bizonyítéknak tekinthetı mindkét genom kiegyensúlyozott (47-48%) G+C tartalma. A penton, 
hexon és a DNS polimeráz alapján készített törzsfa-rekonstrukciók mindkét vírus esetében 
megerısítették a genom-analízis eredményeibıl levont következtetéseinket. 
 
Támogatás: OTKA K72484, Morris Animal Foundation D09ZO-023. 
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A 6-OS SZEROTÍPUSÚ SZARVASMARHA-ADENOVÍRUS GENOM-SZERVEZİDÉSE 
 
Erdei Noémi, Szathmáry Réka, Benkı Mária 
 
A szarvasmarhákból izolált adenovírusok (bovine adenovirus, BAdV) két nemzetségbe 
sorolhatók. Egy részük a Mastadenovirus nemzetséget képviseli. Az ide tartozó 5 szerotípust 
(BAdV-1, -2, -3, -9, -10) 5 fajba sorolták. Másik részük az atadenovírusok közé tartozik. E 
genusban jelenleg 1 szarvasmarha-adenovírus fajt (BAdV-D) különítenek el 4 típussal (BAdV-
4, -5, -8 és a Rus törzs). A BAdV-6 és 7-es szerotípus faji hovatartozása még nem tisztázott. 
Elsı ízben 1968-ban, Hollandiában Rondhuis izolálta a 6-os szerotípusú szarvasmarha-
adenovírust. Az új törzset (671130) gyenge replikációs képessége és a jellegzetes 
magzárványok miatt a szarvasmarha-adenovírusok úgynevezett „második alcsoportjába” 
sorolták, mely azóta Atadenovirus nemzetség néven kivált a Mastadenovirus genusból. A 
BAdV-6 elıfordulásáról további 3 alkalommal számoltak be. Németországban (Mayr et al., 
1969) egy leukózisos tehén nyirokcsomójából izolálták, majd az Egyesült Királyságban 
(Graham et al., 2005) egy véres hasmenésben szenvedı szopós borjú vastagbelébıl. Egy 
alkalommal dámszarvasban mutattak ki keresztfertızést (Boros et al., 1985). A GenBank 
adatbázisban a BAdV-6-ból csupán a hexon szekvenciája található meg (Lehmkuhl and 
Hobbs, 1999), melynek alapján a kérıdzık ismert adenovírusaival végzett filogenetikai 
számítások arra engednek következtetni, hogy a BAdV-6 önálló fajt képvisel (Lehmkuhl and 
Hobbs, 2008). 
 
Laboratóriumunk egyik szakdolgozója elvégezte a 671130 számú vírustörzs DNS-ének 
fizikális és genetikai térképezését (Szathmáry, 1999). Ezt alapul véve a teljes genom 
nukleotid-sorrendjét meghatároztuk annak vizsgálatára, hogy a genom részletes analízise 
megerısíti-e a BAdV-6 faji szintő elkülönítést. Primer borjúhere sejttenyészeten elszaporított 
vírus DNS-ét restrikciós enzimes emésztés után molekulárisan klónoztuk és szekvenáltuk. A 
klónokkal le nem fedett genomszakaszokat a megismert szekvenciák alapján tervezett, 
specifikus primerpárokkal polimeráz láncreakcióval (PCR) felerısítettük, majd szekvenáltuk. 
A szekvenciák kódolta virális fehérjéket BLASTX homológia-keresı programmal 
azonosítottuk és a BAdV-4 genom térképére vetítettük, majd a Staden program segítségével 
illesztettük össze. Ily módon meghatároztuk a teljes genom nukleotid-sorrendjét. Ezután 
azonosítottuk a feltételezett fehérjét kódoló szakaszokat, és részletes genetikai és filogenetikai 
elemzésnek vetettük alá ıket. A filogenetikai analízist a MOBYLE szerver PHYLIP 
programcsomagjának alkalmazásait használva végeztük. 
 
A BAdV-6 genom mérete 29.935 bp, G+C tartalma 35%, az ITR hossza 42 nukleotid, ami 
megerısíti e vírusnak a magas A+T tartalmú, viszonylag rövid genommal és ITR-rel 
rendelkezı atadenovírusokhoz való tartozását. A BAdV-6 genomszervezıdésének egyéb 
jellegzetességei (gének elhelyezkedése, proteolítikus vágási helyek típusa és a splicing helyek 
száma) és a filogenetikai számítások is egyértelmően bizonyítják, hogy a BAdV-6 
atadenovírus, és különbözik a többi szarvasmarha-atadenovírustól. A filogenetikai távolság 
olyan mértékő, hogy indokoltnak látszik e vírus számára egy új BAdV faj létrehozása. 
 
(Támogatás: NKTH-OTKA K67781) 
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ISMERETLEN EREDETŐ, MACSKÁBÓL KIMUTATOTT MASTADENOVIRUS 
GENETIKAI JELLEMZÉSE A HEXON ÉS A POLIMERÁZ GÉNEK RÉSZLEGES 
SZEKVENCIÁI ALAPJÁN 
 
Lakatos Béla1, Végh Borbála1, Demeter Zoltán1, Rusvai Miklós1, Hornyák Ákos2 

 
Az adenovírusok 1953-ban történt felfedezése óta több mint 130 szerotípust azonosítottak a 
legkülönfélébb fajokból, a halaktól az emlısökig. Általánosságban stenoxen vírusként 
jellemezhetık, amelyet részben szerológiai vizsgálati eredmények, részben az egyes fajokból 
izolált adenovírusok vizsgálata támaszt alá. Macskáknál korábban elvégzett szerológiai 
vizsgálati eredmények alapján a szerológiai áthangolódás 10-20 % között ingadozott, ami 
valószínősíti, hogy vagy saját adenovírusuk van, vagy bizonyos immunszupresszált esetekben 
a macskák más, a környezetükben jelenlévı vírusürítı faj adenovírusával fertızıdhetnek. Ez 
utóbbi lehetıséget támasztják alá külföldi és hazai szerzık esetleírásai, melyek fıként 
leukaemia-vírussal (feline leukaemia virus: FeLV), vagy macska-AIDS vírussal (feline 
immunodeficiency virus: FIV) fertızött állatok adenovírus társfertızésérıl számolnak be, 
annak tipikus kórbonctani és kórszövettani elváltozásaival együtt. Korábban mi is 
beszámoltunk egy HAdV-1 által fertızött hazai macska kóresetérıl és közöltük a hexon gén 
részleges nukleotid (nt) szekvenciáját. 
Vizsgálataink kiindulási anyaga egy 18 évvel ezelıtt az USA-ban publikált kóresetbıl 
származó szövettani blokk, pontosabban egy szisztémásan adenovírussal fertızött, FeLV p27 
antigén pozitív macska neutrális 10 % formalinban fixált, paraffinba ágyazott (formalin-fixed, 
paraffin embedded: FFPE) máj és lép szervmintái. A minták retrospektív genetikai vizsgálatát 
a vírus konzervatív szakaszain: a hexon, polimeráz, penton és proteáz géneken kíséreltük 
meg. A nukleinsav tisztítására három, FFPE DNS kivonására alkalmas, kereskedelmi 
forgalomban kapható kitet próbáltunk ki, és összehasonlítottuk azok hatékonyságát. A 
leghatékonyabb kivonási módszerrel nyert DNS-t Phusion® High Fidelity DNS polimeráz 
enzimmel megsokszoroztuk és az így kapott PCR termék nt-sorrendjének meghatározása után 
az nt szekvenciát összehasonlítottuk a GenBank-ban talált rokon szekvenciákkal. 
A hexon génen 301 nt hosszúságú termékünknél 78 % hasonlóságot találtunk a szarvasmarha 
BAdV-10 vírus homológ génjének megfelelı szakaszával, míg az nt szekvenciából 
következtethetı aminosav (as) szekvencia a sertés PAdV-5 vírusának homológ 
génszakaszával 88 % hasonlóságot mutatott. A polimeráz génen 324 nt hosszúságú termék nt 
szinten 72 % hasonlóságot mutatott a kutya CAdV-2 polimeráz génjének homológ 
szakaszával, as szinten ez a hasonlóság 76 %-os volt. 
A hosszabb génszakaszt felerısítı, konszenzus szekvencián alapuló, degenerált primerekkel 
eddig még nem sikerült szekvencia-adatokat nyernünk a két másik génrıl. 
Összegezve az eddigi vizsgálatok eredményeit, bebizonyítottuk, hogy az immunkomprimált 
macskák nem csak humán adenovírussal fertızıdhetnek. Retrospektív módszerrel sikerült egy 
18 évvel ezelıtti esetbıl ismeretlen mastadenovírusra jellemzı szekvenciákat kimutatni két 
génen, amelyek csak kismértékő azonosságot mutatnak más fajok adenovírusaival, ráadásul 
két különbözı faj adenovírusához mutatják a legnagyobb rokonságot a két különbözı 
szakaszon. Ez felveti annak lehetıségét is, hogy valóban a macska saját adenovírusát találtuk 
meg. 
 
Vizsgálataink anyagi hátterét az NKB 15923 pályázat biztosította. 
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VAD- ÉS EGZOTIKUS MADARAK ADENOVÍRUSAI 
 
Ballmann Mónika, Vidovszky Márton, Doszpoly Andor, Harrach Balázs 
 
Az Adenoviridae család öt nemzetsége közül háromban, az Avi-, a Si és az Atadenovirus 
nemzetségben találhatók madár-adenovírusok. Az Aviadenovirus nemzetség tagjait eddig csak 
madarakban mutatták ki, ezeket tekintjük a madarak saját, velük együtt evolválódott 
vírusnemzetségének. Atadenovírusok madarak mellett hüllıkben, kérıdzıkben és egy 
erszényesben is elıfordulnak, míg siadenovírusokat madarakon kívül kétéltőben és teknısben 
mutattak ki idáig. Ez utóbbi két nemzetség tagjai valószínőleg gazdaváltások során jutottak át 
a madarakba. Koevolúciós hipotézisünk szerint az adenovírusok evolúciója követi a 
gazdafajok evolúcióját. Az egyes gerinces osztályoknak megfelelıen így kirajzolódni 
látszanak a fıbb leszármazási ágak az adenovírusok körében is. 
 
Elméletünket a legkülönbözıbb evolúciós vonalakból származó madár gazdák 
adenovírusainak filogenetikai vizsgálatával kívántuk alátámasztani. A vizsgálati anyagok 
változatos földrajzi helyekrıl származtak, hazai, horvát, ukrán és egy izlandi mintát 
dolgoztunk fel. A különféle minták (kloakatampon vagy elhullott állatok belsı szervei) 
szőrését PCR-rel, az adenovírusok DNS-függı DNS polimeráz génjére tervezett, erısen 
degenerált konszenzus primerpárral végeztük el (Wellehan és mtsai, 2004). Ezzel a 
módszerrel jelen tudásunk szerint minden adenovírus nemzetség tagjait ki tudjuk mutatni. A 
szőrés során felerısített és szekvenált ~300 bp-os génszakasz alapján aminosav alapú 
távolságmátrix analízis segítségével törzsfa-rekonstrukciókat készítettünk a párizsi Pasteur 
Intézet honlapjának Mobyle portálján elérhetı PHYLIP programcsomag segítségével. 
 
Az elızetes vizsgálatok alapján egyes érdekesebb vírusokat (egy strucc-atadenovírust, egy 
papagáj-siadenovírust, valamint egy galamb-aviadenovírust) részletes genomiális vizsgálatra 
választottunk ki. Ez azért lehet fontos, mert – a baromfi adenovírusainak kivételével – nagyon 
kevés információ áll rendelkezésünkre más madár-adenovírusok genomiális szervezıdésérıl. 
Mivel nem elszaporított vírusokról van szó, a teljes genom szekvencia meghatározását csak 
sorozatos PCR segítségével valósíthatjuk meg. Az ismeretlen genom különbözı szakaszait 
ismert vírusok azonos génszakaszai alapján tervezett, degenerált, konszenzus primerek 
segítségével erısítjük fel. Az így kapott szakaszokat pedig rájuk tervezett, specifikus 
primerekkel kötjük össze. A felerısített szakaszokat molekuláris klónozással vektorokba 
ligáljuk és az úgynevezett „genome walking” módszerrel, egyedileg tervezett primerek 
segítségével szekvenáljuk végig. A kapott szekvenciákat a Staden programcsomag 
segítségével illesztjük össze. 
 
A szőrıvizsgálat során 510 egyedbıl 92 esetében mutattunk ki adenovírus fertızöttséget 
(~18%). A kimutatott vírusok közül 64 az Aviadenovirus, 19 a Siadenovirus és 6 az 
Atadenovirus nemzetségbe tartozik. Egy esetben ugyanabban az egyedben két különbözı 
nemzetséghez tartozó vírus (Avi- és Siadenovirus) együttes jelenlétét igazoltuk. Egy további 
esetben azonos fészekaljból származó 4 vörös vércse (Falco tinnunculus) fiókában a 
Mastadenovirus nemzetséghez tartozó vírust mutattunk ki. Ez minden bizonnyal az 
elfogyasztott táplálékállatból származhatott, mivel a törzsfa-rekonstrukción a mókus-AdV-
hoz közel helyezkedett el. A detektált vírusok közül, a vizsgált génszakaszt tekintve 18 új, 
eddig le nem írt vírusnak tőnik. Az újonnan kimutatott vírusokat is figyelembe véve 
filogenetikai számításaink a koevolúciós hipotézisünket továbbra is megerısíteni látszanak. 
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MADARAK ORTHOREOVÍRUSAINAK FILOGENETIKAI VIZSGÁLATA 
 
Dandár Eszter1  
 
A madarak orthoreovírusai jelentıs károkat okozhatnak a baromfiállományokban. A 
házityúkban történt legelsı kimutatásuk óta ezek a vírusok már több házi- és vadmadár fajból 
is elıkerültek. Gazdasági jelentıségük dacára e vírusok számos tulajdonságáról elenyészı 
mennyiségő ismeretanyag áll rendelkezésre. Jellemzı például, hogy a GenBank adatbázisában 
mindösszesen három madár orthoreovírus törzs teljes, vagy közel teljes genomszekvenciája 
található meg.  
 
A madár orthoreovírusok genomszervezıdésének, genetikai sokféleségének és evolúciós 
stratégiájának jobb megismerése érdekében a közelmúltban vizsgálatokat indítottunk 
válogatott orthoreovírus törzsek molekuláris elemzésével. Ezidáig 6 csirke, egy-egy varjú és 
fogoly orthoreovírus törzs λB, µA, σA, σB, és σC génjeinek részleges szekvenálását végeztük 
el. A λB gén jelenleg rendelkezésre álló szekvencia-adatainak a GenBank-ban található 
törzsek azonos génjeibıl nyert információkkal való összehasonlításakor kitőnt, hogy a csirke 
orthoreovíus törzsek egymással 84-93%-os nt szekvencia azonosságot mutattak. A fogoly 
törzs részleges λB génje esetében 85%-os, míg a varjú esetében 70%-os nt szekvencia 
azonosságot figyeltünk meg. A leszármazási fán is látszott, hogy a fogolyból kimutatott törzs 
a csirke törzsekkel áll közelebbi rokonságban, míg a varjúból származó vírustörzs a 
filogenetikai fa teljesen külön ágán foglal helyet. Egy Malajziából származó vírustörzs µA 
génjének a GenBank-i szekvenciákkal való összehasonlításakor 79%, míg a σA 68-69%-os, a 
σB 75-80%-os, a σC gén esetében 61-62%-os hasonlóságot találtunk. A filogenetikai 
rekonstrukció elkészítése után azt figyeltük meg, hogy a µA, σA és σB gének esetében a 
maláj törzs a fa külön ágán foglal helyet, míg a σC gén közelebbi rokonságot mutat egy, az 
USA-ból származó (és korábban általunk szekvenált), AVS-B azonosítójú törzzsel. 
 
A véletlenszerően kiválogatott madár orthoreovírus törzsek kezdeti vizsgálata a madarak 
orthoreovírusainak nagy genetikai változatosságára utal, ami részben az izolált törzsek eltérı 
gazdafaj eredetére, részben – a csirke törzsek esetében – a változatos földrajzi eredetére 
vezethetı vissza.  
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A NYUGAT-NÍLUSI VÍRUS DIAGNOSZTIKÁJÁBAN HASZNÁLT MOLEKULÁRIS 
BIOLÓGIAI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
 
Szentpáli-Gavallér Katalin1, Dán Ádám1, Erdélyi Károly1, Bakonyi Tamás2 
 
A nyugat-nílusi vírus (West Nile vírus, WNV) 2003-tól hazánkban is egyre nagyobb 
állategészségügyi és közegészségügyi jelentıséggel bír. A vírusnak egy egzotikus, kettes 
genetikai vonalhoz tartozó törzse jelent meg 2004-ben kelet-Magyarországon, amely azóta 
endémiássá vált az országban és 2008-ban jelentıs földrajzi terjedést mutatott. 
Házi- és vadon élı állatokban a vírusaktivitás nyomon követésére 2004 óta folynak 
hazánkban kutatások. A vizsgálatok elsısorban vadmadarak és lovak WNV fertızöttségére 
irányulnak, de az utóbbi két évben szúnyogok vizsgálatára is sor került, valamint 
együttmőködésben az Országos Epidemiológiai Központtal, az emberi és állati esetek 
járványtani elemzése együtt történik. 
A 2009-es év során 17 magyarországi vadmadár mintából került kimutatásra a WNV RNS-e. 
Ezek közül legnagyobb számban héják (Accipiter gentilis) fertızöttségét azonosítottuk (6 
eset), de emellett 1-1 esetben karvalyból (Accipiter nisus), vándorsólyomból (Falco 
peregrinus), nagy fakopáncsból (Dendrocopos major), erdei fülesbagolyból (Asio otus) is 
kimutatható volt a vírusfertızés. Továbbá énekes madarakban (házi veréb - Passer 
domesticus, vörösbegy - Erithacus rubecula, nádi tücsökmadár - Locustella luscinioides, házi 
rozsdafarkú - Phoenicurus ochruros, foltos nádiposzáta - Acrocephalus schoenobaenus) is 
elıfordult a kórokozó. A vizsgálatok négy, agyvelıgyulladásos ló és hét agyvelıgyulladásos 
ember esetében igazolták a WNV kóroki szerepét. 
2010-ben eddig egy szajkó (Garrulus glandarius), egy hóbagoly (Bubo scandiacus), kettı 
héja és hét ló esetében sikerült kimutatni nyugat-nílusi vírust, valamint egy feketerigóból 
(Turdus merula) Usutu vírust. Tizenöt emberi megbetegedés hátterében is igazoltan WNV 
fertızés állt. 
A nyugat-nílusi vírusfertızés ugyan hazánkban nem tartozik a bejelentési kötelezettség alá 
tartozó állati fertızı betegségek köréhez, viszont az idegrendszeri tüneteket mutató, 
bizonyítottan WNV fertızött lovakról azonnal, a vadon élı állatokban diagnosztizált esetekrıl 
pedig félévente jelentést kell küldeni az Európai Unió állategészségügyi szerveihez. A 
fertızés hatósági megállapítása az MgSzH ÁDI laboratóriumi vizsgálati eredménye alapján 
történik. Mivel a hazánkban felbukkant vírustörzs jelentısen eltér az Európában és 
Amerikában endémiás törzsektıl, a molekuláris diagnosztikában használt módszerek 
érzékenységének és specifikusságának ellenırzésére volt szükség azok megbízható 
alkalmazásához. A kutatásban használt és szakirodalomban leírt valós-idejő polimeráz 
láncreakciós eljárások összehasonlításával sikerült kialakítani azt a módszert, amely a 
legmegbízhatóbban alkalmazható a hazai felmérı- és monitoring vizsgálatokban. A specifikus 
rendszer mellett univerzális, „pan-flavivirus” PCR rendszer is rendelkezésre áll a WNV 
mellett egyéb, rokon flavivírusok kimutatására. 
A kutatást az OTKA K67900 pályázat támogatta. 
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HEPATITIS E VÍROS OKOZTA BETEGSÉG VIZSGÁLATA HAZAI TOJÓTYÚK 
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Ivanics Éva1, Benyeda Zsófia2, Benyeda János2 , Nagy Gyula3, Dán Ádám1, Tóth Ádám1, 
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A szerzık három (A, B és C) jelzéső 6500, 3000 ill. 4000 létszámú hazai tojótyúk (1 
fehér tojóhibrid, és 2 brojler szülıpár) állományban tanulmányozták a hepatitis E vírus okozta 
betegséget. Vizsgálták a tojástermelés alakulását, a klinikai tüneteket, az elhullások 
alakulását, valamint a patomorfológiai elváltozásokat, továbbá a vírus genetikai tulajdonságait 
és a szerológiai áthangolódást. 

A megbetegedések és elhullások mindhárom állományban a tojástermelés beindulását 
követıen jelentkeztek és több héten át tartottak. A tojástermelés mintegy 5-20%-kal csökkent 
és romlott a tojások termékenysége és keltethetısége is. A mortalitás napi 1% fölé 
emelkedett. 

Kórboncoláskor a máj megduzzadását, parechyma elhalásokat, vérzéseket, 
haematómákat a burok alatt és gyakran májrepedést lehetett megfigyelni. A lép enyhén 
megnagyobbodott. A testüregekben savós vagy véres tartalmat, esetenként légzsák- és 
hashártyagyulladást lehetett még észlelni. 

Kórszövettani elváltozások: elhalásokkal, vérzésekkel és amyloid lerakódásokkal 
kísért hepatitis, valamint a lépben hyperplasia. 

A bakteriológiai vizsgálat eredménye negatív volt. 
Az elváltozott májakból PCR vizsgálattal a hepatitis E vírus kimutatható volt. A 

vizsgálatok két különbözı génszakaszra tervezett PCR rendszer segítségével történtek. A 
kimutatott vírus szekvenciája eltér nemcsak az ausztrál és az amerikai törzsekétıl, de a 2005-
ben Magyarországon kimutatott vírus törzs szekvenciájától is. 

Szerológiai vizsgálataik során egy indirekt ELISA próbát alkalmaztak, amelyben az 
antigén egy recombináns kapszid protein. Az átvészelt állatokban többnyire 1:1000 – 1:4000 
titer értékeket kaptak, de elıfordultak 1:10000 nagyságrendő titerek is.   
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A KÜLÖNBÖZİ GENOTÍPUSÚ GALAMB CIRCOVÍRUSOK MAGYARORSZÁGI 
ELİFORDULÁSA 
 
Cságola Attila1, Csapó István2, Lırincz Márta1, Tombácz Kata1, Wladár Zsófia1, Tuboly 
Tamás1  

 
A galamb circovírus (columbid circovirus, CoCV) a sertés circovírusokkal (porcine 

circovirus, PCV) és a csirkék fertızı anémiájának a kórokozóját kivéve minden más madár 
circovírussal együtt a Circoviridae családba, a Circovirus genusba tartozik. Az egyszálú 
körkörös DNS genom mérete a családon belül 1,7 és 2,5 kilobázis között változik. 

Galambok circovírus fertızését elıször Észak-Amerikában írták le. Azt követıen 
Ausztráliában és Európa számos országában, így Észak-Írországban, Angliában, 
Németországban, Franciaországban, Belgiumban és Olaszországban, valamint Ázsiában is 
kimutatták a vírust. A fertızött galambokban a klinikai tünetek széles köre tapasztalható: 
rendszerint letargia, légzıszervi tünetek, hasmenés, súlyvesztés, esetleg tollasodási zavar. 
Kórszövettanilag a nyirokszövetekben limfocita depléció alakul ki, ami különbözı fokú 
immun-szupresszióra utal. A klinikai tünetek fıként a fiatal galambokat érintik, az immun-
szupresszió valamennyi korcsoportot. A galambokban kiváltott kórkép nagymértékben 
hasonlít a sertésekben a kettes típusú sertés circovírus okozta kórképekhez. 

Galambász szervezetek részérıl 2010 elején érkezett egy megkeresés, miszerint 
feltételezhetıen circovírus fertızöttség jelentıs veszteségeket okoz az értékes, 
versenyeztetésre használt galambállományokban és segítséget kértek a kórokozóval szembeni 
hatékony védekezés kidolgozásához. Ennek az igénynek megfelelıen kezdeti lépésként 
kidolgoztunk egy PCR módszert a vírus kimutatására, és különbözı korcsoportokból 
származó különféle szervmintákat teszteltünk a CoCV jelenlétére. Megállapítottuk, hogy a 
fertızött galambok májából mutatható ki a vírus a legnagyobb biztonsággal. 

Munkánk során mintákat győjtöttünk az ország különbözı területeirıl. A 20 vizsgált 
állományból 19-bıl mutattunk ki circovírust PCR módszerrel. A pozitív állományokból 
meghatároztuk a galamb circovírus capsid fehérjét kódoló génjének nukleotida sorrendjét, és 
összehasonlítottuk a GenBank-ban található 17 galamb circovírus szekvenciával. A galamb 
circovírusok genetikailag rendkívül heterogének, jelen ismereteink szerint legalább 5 
csoportba sorolhatók. Az általunk újonnan meghatározott 9 magyar CoCV szekvencia ezeken 
a csoportokon belül helyezkedett el, 3 különbözı csoportban. 

Hatékony védekezés csak vakcinázás útján lehetséges, egy vakcina kidolgozásához 
elengedhetetlen volt, hogy feltérképezzük, milyen galamb circovírusok fordulnak elı 
térségünkben. A vakcina tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a hazánkban elıforduló 
CoCV törzsek genetikailag és antigén-szerkezetileg is eltérı csoportokat alkotnak. 
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SZIGNIFIKÁNS ÖSSZEFÜGGÉS MUTATHATÓ KI A SERTÉSEK PCV2 FERTİZÉSE ÉS A 
VASCULITIS ELİFORDULÁSA KÖZÖTT 
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Bevezetés: Napjainkban a PCV2 az egyik legjelentısebb vírusfertızés sertésekben. Az általa 
kiváltott megbetegedések kórfejlıdésében az immunrendszer károsodásának fontos szerepet 
tulajdonítanak. Újabb kutatási eredmények alapján a kórfejlıdésben a vérérrendszer 
károsodásának is szerepe lehet. 
 
Cél: A PCV2 fertızés és a vérérkárosodás közötti összefüggés vizsgálata. 
 
Módszer: 36 állományból származó, 2 hetes és 7 hónapos kor között elhullott, 140 sertésbıl 
(33 szopós, 45 választott, 40 hízó, 22 vágó) győjtöttünk tüdımintákat a kórbonctani 
vizsgálatot követıen. A minták kórszövettani vizsgálata mellette immunhisztokémiai és 
bakteriológiai vizsgálatokat végeztünk a különféle légzıszervi kórokozók kimutatása céljából. 
A PCV2-pozitív esetekben a vírus kimutatását célzó PCR vizsgálatokat és 6 esetben a PCV2 
genotípusának meghatározása érdekében szekvencia-analízist is végeztünk. A légzıszervi 
kórokozók, köztük a PCV2 elıfordulása, valamint a vérérelváltozások és az azok 
következtében kialakult szöveti elváltozások közötti esetleges statisztikai összefüggést Fisher 
módszerrel vizsgáltuk. 
 
Eredmény: Légzıszervi kórokozót 74/140 (53%) esetben találtunk, amelyek közül 
leggyakrabban a PCV2-t mutattuk ki (49/140, 35%). Vérérelváltozást minden PCV2-pozitív 
esetben megfigyeltünk, míg ilyet csak 24/91 (26%) PCV2-negatív esetben észleltünk. PCV2-t 
38/49 (78%) esetben lehetett kimutatni a vérérfalban, ahol a PCV2-pozitivitást mutató vérerek 
aránya átlagosan 89% (13% - 100%) volt. A statisztikai vizsgálattal szignifikáns összefüggést 
találtunk a vérérelváltozások valamint a PCV2 (OR: 159,54, p<0,001), a PRRSV (OR: 14,63, 
p=0,002), és a P. multocida (OR: 5,75, p<0,001) elıfordulása között. Pozitív összefüggést 
találtunk a vérérelváltozások valamint a Streptococcus spp. elıfordulása között is, ami 
azonban nem volt szignifikáns (OR: 1,45, p=0,741). A vérérelváltozások következtében 
kialakult szöveti elváltozások statisztikai vizsgálatakor hasonló eredményre jutottunk. 6 eset 
közül 5-ben PCV2b, míg 1-ben PCV2a genotípust találtunk. 
 
Következtetés: A PCV2 több mint egy nagyságrenddel nagyobb eséllyel fordult elı 
vasculitissel együtt, mint az egyéb érgyulladást kiváltani képes kórokozók. A PCV2 fertızés 
kórfejlıdésében a vérérrendszernek úgy tőnik, fontos szerepe van, és a vizsgált esetek döntı 
többségében a PCV2b genotípus mutatható ki.  
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Zoltán1 
 
A sertés circovírus (porcine circovirus, PCV) egy szimpla szálú DNS vírus, amely a 
Circoviridae család Circovirus nemzetségébe tartozik. Jelenleg két típusa ismert: az apatogén 
egyes- (PCV1), valamint a patogén kettes (PCV2) típus, ez utóbbi számos, 
sertésállományokban igen nagy gazdasági kártétellel járó kórképpel hozható kapcsolatba. 
 
A szerzık célja, hogy állatkísérlet segítségével, egerekben vizsgálják a PCV2B 
kimutathatóságának határát, molekuláris genetikai módszerekkel. 
 
A szerzık vizsgálataikba összesen 13 darab, 25-29 grammos, 6 hetes, nıstény fehér egeret 
vontak be. A kísérlet során három fertızött csoportot (3 egér / csoport) vizsgáltak egy negatív 
kontroll csoporttal szemben (3+1 egér). A pozitív csoportok állatait három egymást követı 
napon per os, valamint intraperitonealisan fertızték 200-200 µl csoportonként különbözı 
titerő (TCID50/ml) PCV2B szuszpenzióval. A vizsgálat során szívvérbıl, thymusból, 
bronchialis- és mesenterialis nyirokcsomókból, tüdıbıl, májból, lépbıl és csontvelıbıl történt 
mintavétel. A DNS kivonást követıen kétféle gél-alapú PCR eljárással vizsgálták a PCV2B 
jelenlétének kimutatása érdekében. Valamennyi állat májából származó mintát egy real-time 
PCR eljárással is vizsgálták a PCV2B mennyiségének meghatározása érdekében. 
 
A vizsgálatok során megállapítható volt, hogy a PCV2B kimutathatóságának határa, per os és 
intraperitoneális fertızési módszer együttes, három egymást követı napon történı 
alkalmazása esetén 1,3-2,3 log10 TCID50 mennyiségő PCV2B közé esik. 
 
A szerzık köszönetüket fejezik ki Herbák Józsefnének és Szabóné Kovács Andreának a 
technikai segítségükért. 
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PARVOVIRAL INFECTION IN HUNGARIAN BROILER FLOCKS  
AND THE GENETIC DIVERSITY OF THE CAUSATIVE AGENT 
 
Palade Elena Alina, Benyeda Zsófia, Mándoki Míra és Rusvai Miklós 
 
Az intenzíven zajló nemzetközi és hazai kutatások ellenére a baromfiágazat jelentıs 
veszteségét okozó enterális kórkép tünet-együttes hátterében álló kórokozók és a kórfejlıdés 
még továbbra sem teljesen ismert. Brojlercsirkékben ez a vírusos eredetőnek tartott komplex 
kórkép malabszorpciós szindrómaként vagy satnyaság és törpenövés szindrómaként (Runting-
Stunting Syndrome, RSS) ismert. Pulykapipékben 6 hetes korig jelentkezik egy hasonló, 
hasmenéssel járó megbetegedés, amelyet a kispulykák bélgyulladással járó 
kórképcsoportjaként (poult enteritis complex, PEC) emlegetnek a szakemberek. Abban az 
esetben, ha a kórkép nagyarányú elhullással is jár, akkor a „kispulykák bélgyulladással és 
jelentıs elhullással járó szindrómájának” (poult enteritis and mortality syndrome, PEMS) 
nevezik a betegséget. 
A satnyaság és törpenövés szindrómában szenvedı baromfifajok bélcsatornájából számos 
különbözı vírust mutattak ki eddig is, így astro-, corona-, rota-, és reovírusok, valamint 
legújabban parvovírusok is említésre kerültek. 
Jelen vizsgálatunk célja az volt, hogy a satnyaság és törpenövés szindróma jellegzetes 
makroszkópos, továbbá kórszövettani képét mutató állományok bélmintáiból igazoljuk a 
jelenleg alig ismert csirke parvovírus (Chicken parvovirus, ChPV) és a pulyka parvovírus 
(Turkey parvovirus, TuPV) közvetlen jelenlétét. Munkánk során a csirke parvovírust (ChPV) 
15 állományból, míg a pulyka parvovírust (TuPV) 2 állományból mutattuk ki 2008 és 2010 
között. 
A vírusokat tovább vizsgálva az indirekt immunhisztokémiai vizsgálat kimutatta, hogy 
hasonlóan egyéb parvovírusokhoz, mind csirkében, mind pulykában a bélnyálkahártya sejtjei 
szolgálnak replikációs helyként a parvovírus számára. Pozitivitást észleltünk továbbá a 
Fabricius tömlıben, a májban és a hasnyálmirigyben is. 
Az NS1 fehérje részleges aminosav szekvenciáján végzett filogenetikai analízis alapján a 
csirke és a pulyka parvovírus törzsek nyilvánvalóan közeli csoportba tartoznak, és ez arra is 
utalhat, hogy a két vírustörzs valószínőleg kölcsönösen részt vesz a betegség kialakításában 
mindkét fajban. A csirke és pulyka parvovírus törzs szerepe még nem teljesen tisztázott a 
baromfifajok komplex enterális kórképének elıidézésében, de vizsgálataink eredményei – 
ahogy ezt korábban fertızési kísérletek is sugallták – megerısítik, hogy a két vizsgált 
parvovírus kiváltja a satnyaság és törpenövés szindróma kórbonctani elváltozásait 
csirkeállományokban, valamint pulykaállományokban is hasonló kórképet idéz elı, hiszen az 
általunk vizsgált minták semmilyen más ismert vírustörzset nem tartalmaztak. 
 
Vizsgálataink anyagi hátterét az NKB 15934 pályázat biztosította. 
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BORDER DISEASE VÍRUS (BDV) OKOZTA  FERTİZÖTTSÉG  SERTÉSEKBEN 
 
Pálfi Vilmos1, Hajtós István2, Kecskeméti Sándor3, Dán Ádám1 

 
 
A 2008/855/EK bizottsági határozat Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részét a 
vaddisznók klasszikus sertéspestisével (CSF) fertızött területnek nyilvánította. Az MgSzH 
Központ az említett terület körül 10 km széles felügyeleti (surveillance) zónát is kijelölt. Az 
MgSzH Központ 02/01709/0000/2010. számú utasításával kiadott „Élelmiszerlánc-felügyeleti 
Terv” 3.5 fejezete szerint az elıbbi zónákban kötelezı a nagy- és kislétszámú 
sertésállományok CSF fertızöttségre irányuló szerológiai monitoring vizsgálata. 
 
A szerológiai monitoring vizsgálatok célja a sertésállományok CSF fertızöttségtıl való 
mentességének bizonyítása. 
A kislétszámú sertésállományok vérvételét a fertızötté nyilvánított területen az 5%-os, míg a 
surveillance zónában a 10%-os prevalencia szabály szerint végeztük. Egy település teljes 
sertésállományát egy járványtani (mintavételi) egységnek tekintettük. A nagylétszámú 
sertésállományok önálló mintavételi egységet képeztek. 
A monitoring vizsgálatokban monoklonális ellenanyaggal mőködı, blokkoló ELISA próbát 
(IDEXX) használtunk. CSF fertızöttségre gyanús, diagnosztikai célból leölt sertések 
alvadásban gátolt vérmintáiból és nyirokszerveibıl vírusizolálást és PCR vizsgálatot is 
végeztünk. Az elkülönítı kórjelzés során CSFV, BVDV és BDV típustörzseket és vírus-
neutralizációs (VN) próbát használtunk, valamint a 2002/106/EK bizottsági határozat 
mellékleteként kiadott CSF diagnosztikai kézikönyv VI. és VII. fejezeteiben elıírtakat vettük 
figyelembe. 
Az említett zónákból 2010. elsı félévében 1074 vérmintát vizsgáltunk meg. Két állat (egy 
tenyészkoca és egy hízósertés) vérsavója a CSF ELISA próbában szeropozitívnak bizonyult. 
A fertızöttség két település egy-egy kislétszámú állományában fordult elı. A CSF gyanújára, 
valamint a 2001/89/EK tanácsi irányelv és a 75/2002.(VIII.16.) FVM rendelet elıírásaira 
tekintettel, az érintett udvarok sertésállományait megfigyelési zárlat alá helyeztük. Az MgSzH 
ÁDI budapesti laboratóriumában (NRL) további vizsgálatokat végeztünk a CSF kizárása és a 
kérıdzı eredető pestivírus fertızöttség kimutatása céljából.  
 
A CSF gyanújával érintett udvarokban virológiai és megismételt szerológiai vizsgálatokkal a 
CSFV jelenlétét egyértelmően kizártuk. A CSF ELISA próbával szeropozitív sertések 
vérmintáit a VN próbával is megvizsgáltuk, amely alapján a border disease vírussal (BDV) 
szemben specifikus áthangolódást igazoltunk. A megfigyelési zárlat alá vont udvarok juhai és 
kecskéi között a BDV fertızöttség jelenlétét szintén kimutattuk. 
CSF ELISA próbával 2010. második félévében 1063 sertésvérmintát vizsgáltunk meg, 
amelyek kivétel nélkül szeronegatívnak bizonyultak. 
 
Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy az EU más tagállamaihoz hasonlóan 
hazánkban is számolni kell a sertések kérıdzı eredető pestivírusok okozta sporadikus 
fertızöttségeivel, amelyek megnyugtató tisztázása állategészségügyi igazgatási intézkedéseket 
és többirányú diagnosztikai vizsgálatokat igényel.  
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A LÓ FERTİZİ ARTERITISE ELLENI VÉDEKEZÉS AKTUÁLIS HELYZETE A 
SZEROLÓGIAI ÉS VIROLÓGIAI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI ALAPJÁN 
 
Stollár Katalin1, Hornyák Ákos2, Pálfi Vilmos1, Rusvai Miklós2, Bakonyi Tamás2 

 
A lovak vírusos arteritise (equine viral arteritis, EVA) a második legfontosabb vetélést 
elıidézı fertızı betegség a hazai lóállományokban. A vírus elsı, 1995-ös, hazai kimutatása 
óta a betegséggel kapcsolatos jogszabályok jelentısen változtak. A 7/2003. (II. 4.) FVM 
rendelet a ló fertızı arteritise elleni védekezésrıl, illetve a 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 
az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának 
és kivitelének állategészségügyi feltételeirıl szabályozza a betegséggel kapcsolatos 
állategészségügyi feladatokat. Ennek értelmében a vírus fenntartásában kulcsszerepet játszó 
fedezımének fertızöttségi státuszát rendszeres szerológiai és virológiai vizsgálatokkal kell 
megállapítani. A Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi 
Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumába érkezı vizsgálati minták száma a 2002. évi 
maximum (2735 db) óta 2009-re jelentısen csökkent (720 db). A szeropozitív állatok aránya 
az elmúlt években jelentıs ingadozást mutatott (33,9-22,4%). Ezzel párhuzamosan csökkent a 
víruskimutatás céljából beküldött ondóminták száma is (2002: 129 db, 2009: 24 db).  
A betegség leküzdésére és a fertızöttség arányának csökkentése céljából a jogszabály 
elrendelte a természetes fertızıdés következtében szeropozitívvá vált fedezımének és 
méncsikók kötelezı vakcinázását, és a nem elıírásszerően vakcinázott mének évenkénti 
szerológiai vizsgálatát, valamint az importált mének behozatal elıtti vizsgálatát. A 2002-ben 
állami támogatással végrehajtott vakcinázás a következı években a méntartók körében 
gyakorlatilag feledésbe merült, mivel nehézségekbe ütközik az arteritis vakcina hazai 
beszerzése. A 2009-ben beérkezett 720 vérmintából 161 volt szeropozitív (22,36%). A 
Magyar Lótenyésztık Országos Szövetségének nyilvántartása alapján 2009-ben 
Magyarországon több mint 800 fedezımént tartanak. Az adatok alapján feltételezhetjük, hogy 
a fedezımének jelentıs részét nem vetették alá szerológiai vizsgálatnak, illetve a 
szeropozitívnak bizonyult mének ondóvizsgálata sem történt meg.  
Összességében megállapítható, hogy a lovak vírusos arteritise visszaszorítására és kontrolljára 
irányuló intézkedések részben a vakcina hiánya, részben a méntartók nem jogkövetı 
magatartása miatt nehézségekbe ütköznek, illetve a laboratóriumi vizsgálatok elmaradása 
következtében a hazai járványtani helyzet jelenleg ismeretlen. 
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MAREK-BETEGSÉG ELLENI BIVALENS (HVT/RISPENS) VAKCINÁK 
HATÉKONYSÁGI VIZSGÁLATA FÉL-ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT  
 
Drén Csaba1, Héjja Imre 1, Számadó Csaba1, Erdei Péter3, Földi József3, Benyeda János4, 
Komjáthy Zoltán5, Rik Koopman6, és Mark S. Parcells6 
 
A Marek-betegség (MB) elleni védekezés alapja a járványtani helyzetnek megfelelı 
vakcinázási technológia alkalmazása. Jelenleg a leghatékonyabb és egyben a leggyakrabban 
használt vakcina a CVI988 (Rispens, 1972) és a pulyka-herpeszvírus (HVT; Witter és mtsai. 
1970) törzseket tartalmazó sejtes, bivalens vakcina, amely megbízható védelmet képes 
biztosítani a fokozott virulenciájú MD vírusokkal (vv+MBV) szemben is.  
 
Négy kereskedelmi forgalomból származó sejtes bivalens MBV vakcina (A, B, C és D jelő) 
hatékonyságát vizsgálták fél-üzemi körülmények között.  Fehér leghorn típusú (SPF) 
naposcsibéket vakcináztak (A, B, C és D csoportok; n=125/csoport) a gyártók elıírása szerint 
illetve egy nem vakcinázott csoportot (E; n=125) hagytak. A vakcinázást követı 5. napon  
minden csirkét beoltottak (i.m.) patogén MBV törzzsel  (vvMBV: RB1B). A 19 hetes kísérleti 
periódus alatt a vakcinák és a vadvírus elszaporodását szövettenyészetben végzett 
vírusizolálással és DNS alapú standard illetve valós idejő PCR (qPCR) módszerrel követték 
nyomon.   
 
A nem vakcinázott csoportban (E) az elsı veszteség a fertızést követı 11. napon (pvn) 
jelentkezett. A kísérleti periódus végéig az állatok 90% elhullott MB-re jellemzı klinikai- 
kórbonctani tüneteket mutatva.  Az A, B és C jelzéső vakcinával oltott állatok  közül 11-15%, 
a D csoportból 25% hullott el vagy került kiirtásra. Az Európai Gyógyszerkönyv (EGY) által 
elıirt számítás alapján az A, B és C vakcina un. protektív indexe (P.I.) meghaladta a 
gyógyszerkönyv által elıirt minimális értéket (P.I., érték: ≥ 80%), a D vakcina azonban nem 
biztosított megfelelı védelmet (P.I.: 74,5%). A vakcinák szaporodására vonatkozó 
vírusizolálási és qPCR eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy az A, B és C 
vakcinák esetében mind a Rispens mind pedig a HVT vakcina megfelelıen elszaporodott és 
kellı védelmet biztosított. A D vakcina esetében a HVT titere és szaporodási dinamikája a 
másik három vakcináéhoz hasonlóan alakult, a Rispens komponens azonban megkésve és 
lényegesen alacsonyabb titerben szaporodott el.   
 
Az A, B és C vakcina megfelelt az EGY elıírásának (P.I.: ≥ 80%). A D jelzéső vakcina ugyan 
jelentıs védelmet nyújtott (P.I.:74,5%) egy vvMDV ellen annak ellenére, hogy a Rispens 
komponens nem volt képes megfelelıen elszaporodni. Vizsgálatuk rámutat az MB vakcinák 
megbízható ellenırzési nehézségeire. 
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INAKTIVÁLT KETTES TÍPUSÚ SERTÉS CIRCOVÍRUS (PCV2) VAKCINÁK 
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Vizsgálatunkban PCV2 antigént tartalmazó, különbözı adjuvánsokkal formulázott inaktivált 
vakcinák hatékonyságát ellenıriztük és hasonlítottuk össze kereskedelmi vakcinákkal. Hét 
hetes korú, alacsony PCV2 elleni maternális ellenanyagszinttel rendelkezı állatokat oltottunk 
intramuszkulárisan, majd a vakcinázást 3 héttel késıbb megismételtük (a kereskedelmi 
vakcinák esetében a gyártók elıírásait követtük). A sertéseket 3 héttel a második oltás után 
PCV2-vel fertıztük, majd ezt követıen 4 hétig megfigyeltük az állatokat.  
 
A kísérlet során alkalmazott vakcinák ártalmatlannak bizonyultak a vizsgált paraméterek 
(klinikai tünetek, vakcinázási hely szövettani vizsgálata, testhımérséklet) alapján. 
 
A vakcinák hatékonyságának értékeléséhez szerológiát, immun-hisztokémiát és real-time 
PCR használtunk. 
 
A szerológiai módszerek közül az indirekt immun-fluoreszcenciás assay érzékenyebb volt a 
savók PCV2 elleni ellenanyag-szintjének detektálására az ELISA-hoz képest. A mediastinalis 
és mesenterialis nyirokcsomók immun-hisztokémiai vizsgálata rámutatott, hogy a PCV2 
jelentısen kisebb mennyiségben volt jelen a kísérleti vakcinákkal oltott sertések mintáiban az 
oltatlan, ráfertızött állatokhoz képest. A mesenterialis nyirokcsomókban real-time PCR 
segítségével lényegesen kevesebb PCV2-t lehetett detektálni, mint a kontroll csoportban.  
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a ráfertızési modell sikeres volt, és a kísérleti 
inaktivált PCV2 vakcinák ráfertızı vírus ellen nyújtott védettségi szintje korrelált két 
kereskedelmi forgalomban lévı oltóanyagéval. 
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OLTÓANYAGOK IDEGEN ÁGENS VIZSGÁLATA 
 
Farsang Attila1, Kulcsár Gábor1 
 
Bevezetés: Az elmúlt évben az állategészségügyi oltóanyagok idegen ágens vizsgálatainak 
egy szegmensét, a Torque Teno Vírus kimutatásban elért eredményeinket mutattuk be. Az 
állatgyógyászati, vagy akár általánosabban megfogalmazva, az oltóanyagok ártalmatlansága, 
idegen ágenstól való mentessége mit sem veszített fontosságából az elmúlt évben, sıt az 
egyik, az Egyesült Államokban forgalmazott, humán vakcina sertés cirkóvírus 1-gyel (PCV1) 
való szennyezettsége és az azt követı hatósági intézkedés és sajtó visszhang csak még inkább 
kiemelte a terület jelentıségét.  
 
Cél: A Pestivírus, egg drop syndrome vírus (EDSV), illetve csirke anaemia vírus (CAV) 
esetleges jelenlétének vizsgálata állatgyógyászati oltóanyagokban, illetve a TTV és Pestivírus 
vizsgálatok kiterjesztése humán oltóanyagokra is.   
 
Módszer: A vírus RNS-t vagy DNS-t közvetlenül ampullából vontuk ki standard nukleinsav 
extrakciós technikával. A Pestivírusra, mint idegen ágensre van a legrészletesebb hivatalos 
eljárásrend a PCR pozitivás megerısítésére, a fals pozitív, illetve negatív eredmények 
kizárására. Az elmúlt években különbözı vakcinagyártók, különbözı i állatbetegségek elleni 
oltóanyagainak összesen 61 gyártási tételét vizsgáltuk meg Pestivírus jelenlétére, Vilcek és 
mtsai (1994) által közölt RT-PCR módszerrel. A vizsgálatok egy része (28 sarzs) a hatósági 
gyártási tétel felszabadítás (Official Control Authority Batch Release, OCABR) keretén 
belül, illetve ezek kiegészítésére történt. A többi vizsgálatot véletlenszerően kiválasztott 
különbözı lejárati idejő vakcinákkal végeztük.  
 
A csirke-anaemia vírus (CAV), illetve tyúkok tojáshéjképzıdési zavara vírusának (egg drops 
syndrome, EDS’76V) jelenlétét nyolc gyártó 27, véletlenszerően kiválasztott, baromfi 
betegség elleni vakcinájában vizsgáltuk Than és Stanislawek (1992) által közölt, illetve 
vizsgálati céljaink szerint módosított PCR-rel.   

 
A TTV jelenlétét nyolc véletlenszerően kiválasztott humán oltóanyagban vizsgáltuk. 
 
Eredmény: Valamennyi vizsgált oltóanyag Pestivírustól mentesnek bizonyult. Egyetlen 
vizsgálatba vont oltóanyagban sem találtunk CAV, vagy EDSV jelenlétét.  A humán 
oltóanyagok közül egy esetben találtunk TTV-t, míg Pestivírus jelenlétét három humán 
vakcinában sikerült kimutatni.  
 
Következtetés: Mind a TTV-t, mind a Pestivírust számításba kell venni a humán oltóanyagok 
esetében is, mint lehetséges idegen ágenst. Az EDS vírusával, illetve a CAV-val történt 
kontaminációval szemben a jelenlegi minıségellenırzési és gyártási technológiák megfelelı 
védelmet biztosítanak. Megfelelı hatósági álláspont kialakítása szükséges a vizsgálati 
eredmények értelmezéséhez, megerısítéséhez, illetve az igazolt idegen ágens jelenlét 
oltóanyag minıségére, ártalmatlanságára gyakorolt hatásának megítéléséhez.  
 

 


