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Bevezetés 
Csirkék fertőző bursitise (infectious bursal disease, IBD), amelyet elsőként 1962-ben az 

Egyesült Államokban írtak le, egyike a világ baromfiiparát sújtó és az állatorvostudomány 

számára napjainkban is nagy kihívást jelentő, nagy terjedő képességű, vírusos eredetű fertőző 

betegségeknek. Betegséget csak csirkeállományokban okoz, de szerológiai áthangolódást más 

madárfajokban is leírtak. Az IBD vírus szaporodása a bursa Fabricii éretlen B-limfocitáiban 

zajlik, melyet követő virémia idején jelentkeznek a betegség tünetei, illetve az elhullások. A 

fertőzés kimenetelét számos tényező befolyásolja, melyből kiemelkedő jelentőségű a bursa 

funkcionális érettségén keresztül az állatok életkora. Háromhetesnél fiatalabb állatokban az 

IBDV –gyakran a betegségre utaló klinikai tünetek nélkül– súlyos, életre szóló immun-

szuppressziót vált ki a bursa B-limfocitáinak károsításával. Ennek következtében az állatok 

fogékonyabbak lesznek számos más vírusos, bakteriális és parazitás megbetegedésre, továbbá 

a különféle fertőző betegségek megelőzésére használt vakcinákra adott immunválasz is 

csökkent az ilyen állatokban. Klinikai tünetekben megnyilvánuló betegséget leggyakrabban 3-

6 hetes csirkékben figyelhetünk meg, amikor mind a bursa, mind a komplement rendszer már 

teljesen érett, de a bursa fiziológiás sorvadása még nem kezdődött el. A vírustörzs 

patogenitásától függően a hirtelen jelentkező tünetek akár az állomány 100%-át is érinthetik, 

ami húshibrid állományokban 5-25%, míg a betegségre fogékonyabb tojóhibridekben 30-

70%-os elhulláshoz is vezethet.  

A betegség megelőzésére vakcinaként már az 1960-as évek vége óta sikeresen alkalmaztak 

mezei vírustözsekből embrionált tyúktojásban és csirkeembrió-fibroblaszt (CEF) 

sejttenyészetben többszöri átoltással legyengített, élő vírustörzseket. 1985-ben az Egyesült 

Államokban, majd 1987-ben Európában is új törzsek jelentek meg, melyek képesek voltak 

áttörni az addig alkalmazott vakcinák nyújtotta védelmet. Az amerikai törzsek okozta kártétel 

szinte kizárólag immunszupresszió következménye, míg az európai nagyvirulenciájú törzsek 

fogékony állományokban jelentős elhullást is okoztak. Az IBD vírusokat jelenleg 3 nagy 

csoportba sorolják: (i) ún. klasszikus virulens törzsek (az elsőként leírt és a hozzájuk 

genetikailag, szerológiailag, valamit a kiváltott kórkép alapján is hasonló törzsek); (ii) ún. 

variáns törzsek (antigenitásban jelentősen különböznek a klasszikus virulens törzsektől, és 

többnyire klinikai tünetek nélkül okoznak immunszuppressziót); (iii) ún. nagyvirulenciájú 

törzsek (antigenitásban csak kissé különböznek a klasszikus törzsektől, de patogenitásuk 

jelentősen megemelkedett azokhoz képest). 
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A kórokozó a Birnaviridae családba tartozó, burok nélküli duplaszálú RNS vírus, melynek 

genomja két szegmensből áll. A virionok külső felszínét alkotó VP2 struktúrfehérjét, valamint 

a VP3, VP4 és VP5 fehérjéket a nagyobb („A”), míg a vírus polimerázát (VP1) a kisebb („B”) 

genomszegmens kódolja. Az IBDV törzsek közötti nukleotid (és aminosav) eltérések a 

VP2 206.-350. aminosavát kódoló szakaszán koncentrálódnak (hipervariábilis régió). A VP2 

fehérje e részlete a víruselleni immunválaszban is kitüntetett szerepű, hiszen a neutralizáló 

ellenanyagok kapcsolódási helyét jelentő konformáció-függő epitópok itt találhatók. 

Monoklonális ellenanyagokkal végzett vizsgálatok feltárták, hogy a VP2 e regiójában az ún. 

variáns törzsek esetében jelentős epitóp szerkezeti átrendeződések történtek, amik ezen 

antigénvariánsok megjelenésének strukturális alapjai. Az úgynevezett nagyvirulenciájú 

törzseknél ez a jelentős antigénszerkezeti átrendeződés ugyan nem állapítható meg, de a 

virulencia fokozódásában nagy valószínűséggel ennek a régiónak is jelentős szerepe van. 

A virulencia gyengítésének egyik módja a nem-limfoid sejttenyészethez való adaptálás 

(továbbiakban: sejttenyészethez adaptálás). Ebben a folyamatban az „A” szegmensen a VP2 

látszik a legjelentősebbnek, azon belül pedig i) a 253. pozícióban levő hisztidin (növeli az 

elérhető vírustitert), ii) a 279. pozícióban levő aszparagin (valószínűleg segíti az intenzív 

vírusszaporodást, de hiányában is képes lehet adaptálódni a vírus) és iii) a 284. pozícióban 

levő treonin (ez teszi lehetővé, hogy nem-limfoid sejtekbe bejusson a vírus). A VP3, illetve 

VP4 fehérjékben nem találtak a sejttenyészethez adaptálódással összefüggésbe hozható 

változásokat. A „B” szegmens által kódolt VP1 szerepe meghatározó abban, hogy a vírus 

képes-e a gazdafajétól eltérő sejtekben szaporodni (pl. VERO, ami majomvese eredetű 

sejttenyészet), illetve képes-e a vírus-nukleinsavból fertőzőképes virion képződni. 

Egymásnak ellentmondó eredmények születtek viszont a vírus fehérjéinek a virulenciát az 

előbbitől eltérő módon való befolyásolásáról. Egyes kísérletekben csak a VP2, míg másokban 

a VP2 mellett a VP1 is jelentősen befolyásolta a virulencia mértékét. Ezen kívül a VP3 is -kis 

mértékben ugyan-, de befolyásolhatja a virulencia szintjét. Jelenlegi ismereteink alapján nem 

lehet pontosan megállapítani, hogy mi a virulencia változások genetikai háttere, ezt 

valószínűleg több tényező befolyásolja. 

Miután a rendelkezésre álló eredmények alapján a VP2 gén hipervariábilis régiója mind a 

törzsek azonosítása, mind a virulencia, valamint a sejttenyészethez való adaptáltság 

meghatározása szempontjából kiemelt jelentőségű, így vizsgálataink során ennek a 

genomszakasznak a jobb megismerésére törekedtünk. 
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Célkitűzések 

 
A disszertációban ismertetett munkám célja az IBD vírusok genetikai sokféleségének 

vizsgálata, a mezei izolátumok és vakcinatörzsek genetikai alapú csoportosítása, a csoportok 

közti genetikai különbségek feltárása, valamint ezek jelentőségének elemzése a vírustörzsek 

immunogenitásának, virulenciájának, illetve sejttenyészet-adaptáltságának tükrében. Bár a 

munka döntően molekuláris genetikai vizsgálataimon alapul, új törzscsoportok és vakcinák 

vizsgálata során in vivo patogenitási, valamint in vitro, nem-limfoid sejtkultúrán végzett 

adaptáltsági vizsgálatok alkalmazására is sor került, hogy a molekuláris módszerekkel kapott 

eredmények értelmezését elősegítésék. 

Munkám céljait az alábbi pontokban foglalom össze: 

1) IBD vírusok esetében alkalmazható molekuláris diagnosztikai módszerek kidolgozása: 

a) az IBD vírus szervmintákból való kimutatására alkalmas, a VP2 gén hipervariábilis 

szakaszát amplifikáló nested RT-PCR rendszer kidolgozása, 

b) a PCR termék további analízisén alapuló diagnosztikai módszer kidolgozása a 

különböző pathotípusú IBD vírusok (vakcinák és virulens törzsek, továbbá utóbbiakon 

belül klasszikus, nagyvirulenciájú és variáns) megbízható elkülönítésére. 

2) Gumboro vírusok genetikai sokféleségének vizsgálata: 

a) IBD vírusok különböző csoportjainak genetikai jellemzése (különös hangsúlyt 

fektetve a magyarországi izolátumok vizsgálatára, valamint a VP2 hipervariábilis 

régiójára koncentrálva),  

b) filogenetikai kapcsolataik feltárása, 

c) különböző patogenitású törzsek összehasonlításán keresztül a patogenitás molekuláris 

hátterének vizsgálata (ennek részeként reprezentatív vírustörzsek patogenitásának 

ellenőrzése in vivo), 

d) nem-limfoid sejttenyészethez adaptált és csak limfoid sejtekben szaporodni képes 

vakcinavírusok összehasonlítása alapján, az adaptálódás genetikai hátterének 

vizsgálata. 
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Módszerek 
 

Vírus RNS tisztítása, reverz transzkripció 

A vírus RNS tisztítását közvetlenül fertőzött állatok szerv-dörzsölékéből, vagy visszaoldott 

liofilizált vakcinából (illetve szöveti felülúszóból) proteináz K emésztést követően, a gyártó 

leírásainak megfelelően TRI-reagenssel végeztük. A reverz transzkripció random hexamer 

primerrel, M-MLV RT-enzim segítségével történt. 

Polimeráz láncreakció (PCR) 

Irodalmi primerek felhasználásával nested PCR rendszert állítottunk fel, melynek részletes 

leírását az alábbi közlemények tartalmazzák: Domanska et al (2004) és Ivan et al (2005). Az 

alkalmazott, a VP2 hipervariábilis régióját magába foglaló 474 bp-nyi génszakaszt 

felszaporító primerek szekvenciája a következő volt: külső PCR-hez P1:  

5’ TCACCGTCCTCAGCTTAC 3’, P2: 5’ TCAGGATTTGGGATCAGC 3’, belső PCR reakcióhoz 

P2.3: 5’ CCCAGAGTCTACACCATA 3’, P5.3: 5’ TCCTGTTGCCACTCTTTC 3’.  

Restrikciós endonukleázokkal végzett vizsgálatok (RFLP) 

A különböző törzscsoportok elkülönítésére az alábbi restrikciós enzimekkel hasítottuk a 

nested-PCR terméket: Bse DI; Bsp MI, Ssp I és Eco 91I. A hasítási képet 50bp-os DNS 

létrához viszonyítva vizsgáltuk. 

Szekvenciaanalízis 

A megfelelően tisztított PCR terméket megszekvenáltattuk, majd a szekvenciát GenBank-ból, 

vagy korábbi vizsgálatainkból nyert szekvenciákhoz a BioEdit sequence alignment editor 

program segítségével ClustalW módszerrel illesztettük. A szekvenciák közti hasonlóságokat a 

TREECON for Windows program segítségével, Kimura 2-paraméteres módszerével 

határoztuk meg és a filogenetikai-fát a Neighbour-joining módszerrel szerkesztettük meg. 

Vírusok izolálása, felszaporítása 

A fentiekben leírt vizsgálati módszer alkalmas az IBDV genetikai vizsgálatára akár szerv- 

mintából is, így csak olyan törzseket izoláltunk, illetve szaporítottuk fel, amelyekkel egyéb 

vizsgálatokat is terveztünk, vagy törzsgyűjtemény kialakítása szempontjából jelentősnek 

bizonyultak. Ehhez 3-6 hetes korú, SPF csirkéket per os fertőztünk, majd a fertőzést követő 3-

4. napon gyűjtött bursákból antibiotikumokkal kiegészített PBS-ben 10%-os 

homogenizátumot készítettünk. A nagyvirulenciájú törzsek felszaporítását 9-10 napos 

embrionált SPF tyúktojásban végeztük (chorio-allantois membránra oltva CAM). Az allantois 

folyadékot használtuk a további vizsgálatokhoz. 
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Vírustiter meghatározása 

A patogenitási vizsgálatokba bevont vakcinák titerét sejttenyészet-adaptált vakcinák esetében 

primer csirkeembrió-fibroblaszt sejttenyészeten, mikrolemezen, míg a többi esetben 9-10 

napos embrionált SPF tyúktojásban (CAM-ra oltva), standard módszer szerint végzett 

titrálással határoztuk meg. 

Sejttenyészethez adaptáltság vizsgálata 

A vizsgálatokat primer csirkeembrió-fibroblaszt (CEF) sejttenyészeten végeztük. Azokat a 

törzseket tekintettük adaptáltnak, melyek a sejttenyészetben citopatogén hatással bírtak. 

Patogenitási vizsgálatok (in vivo) 

Szerológia-vírusneutralizáció 

Az IBDV ellen termelődött ellenanyagszint (maternális és aktív immunitás esetén egyaránt) 

meghatározását mikroneutralizációs módszerrel végeztük primer csirkeembrió-fibroblaszt 

sejttenyészeten, sejttenyészethez adaptált klasszikus vírustörzzsel szemben.  

B:B index meghatározása 

A B:B index (bursa súly:testsúly index) a mg-ban megadott bursasúly és a g-ban mért testsúly 

hányadosa (B:B arány) a nem kezelt kontroll csoport B:B arányának  átlagára vonatkoztatva. 

Vakcinák vizsgálata 

A patogenitási vizsgálatot 2 hetes korú SPF csirkék, azonos vírusmennyiséggel per os végzett 

immunizálását követően, a B:B index, a bursa kórszövettani elváltozásai, valamint a 

humorális immunválasz nyomon követésével végeztük.  

Szubklinikai törzs vizsgálata 

Két hetes korú SPF csirkéket fertőztünk, előzőleg SPF csirkében elszaporított vírussal per os. 

A fertőzést követően 28 napon keresztül követtük nyomon a betegség kórfejlődését a B:B 

index (csak 7. naptól), valamint a kórbonctani és kórszövettani elváltozások alapján. 

Dél-afrikai variáns törzs jellemzése 

A törzs szerológiai, illetve patológiai jellemzésére 3 napos korú, klasszikus IBDV-vel 

szemben kialakított maternális immunitással rendelkező húshibrid csirkéket fertőztünk per os 

a vizsgálandó izolátummal, valamint azonos titerben referens variáns Delaware E, illetve 

klasszikus W2512 törzzsel. 21 napon keresztül követtük nyomon a fertőzés megeredését és a 

kórfejlődést (RT-PCR eredménye, valamint B:B index és kórszövettan alapján). 
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Eredmények összefoglalása 
 

A fertőző bursitis törzsek (IBDV) molekuláris genetikai, patogenitási és antigenitási 

vizsgálatával az alábbi új eredményeket értük el: 

- Kifejlesztettünk egy diagnosztikai célra és a vírus szervezeten belüli terjedésének 

kimutatására egyaránt használható RT-nested PCR alapú módszert (Ivan és mtsi, 2005). 

- Kidolgoztunk egy a diagnosztikai minták gyors, előzetes szűrésére alkalmas, restrikciós 

endonukleázokon alapuló törzstipizáló módszert. 

- Szekvenciaanlízissel jellemeztük az első hazai (1975), klinikai tüneteket okozó IBDV 

izolátumot. Megállapítottuk, hogy az európai klasszikus virulens törzsek egyetlen törzs 

leszármazottai lehettek, amelyek egyetlen behurcolás (1970) követően terjedtek szét 

Európában. 

- Jellemeztük az 1977-1981 között hazánkban izolált törzseket, amelyek egy korábban még 

nem azonosított, új genetikai csoportot, a szubklinikai IBD vírusok csoportját alkották. 

Lengyel és francia kollégákkal együtt megállapítottuk, hogy ez a csoport antigenitásában is 

különbözik az eddig ismert IBD vírus csoportoktól. Ezek a szubklinikai törzsek 

valószínűleg már a klinikai tüneteket okozó IBDV törzsek előtt jelen voltak Európában, 

majd a klasszikus virulens, később pedig a nagyvirulenciájú törzsek fokozatosan 

kiszorították őket (Domanska és mtsi, 2004). Ilyen a szubklinikai csoportba tartozó 

törzseket találtunk Lengyelországban, Argentínában és Brazíliában, de a GenBank-i 

szekvenciák analízise alapján az USA-ból, Kanadából és Oroszországból származó törzsek 

között is megtaláltuk e csoport képviselőit. A csoporton belüli jelentős divergencia (11%) 

szintén a csoport „ősiségére” utal. Megállapítottuk, hogy ezek a törzsek nem képesek nem-

limfoid sejttenyészeten szaporodni, csirkében mégis alacsony virulenciát mutatnak. Eddig 

az IBDV törzsek attenuálását főleg nem-limfoid sejttenyészethez adaptálással érték el, a 

szubklinikai törzsek esetében tapasztaltak azonban rámutatnak arra, hogy a nem-limfoid 

sejttenyészethez való adaptálás nélkül is kialakulhattak mérsékelt virulenciájú vírusok . 

- Jellemeztük az 1995-2008 között Magyarországon izolált IBDV törzseket, és ezek 

mindegyike a nagyvirulenciájú törzsek közé tartozott. Ezek a törzsek öt egymástól 

független behurcolás révén kerültek hazánkba, és ebből három endemikussá is vált. 
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- A variáns törzsek Dél-afrikai Köztársaságbani jelenlétét elsőként bizonyítottuk 2004-ben 

Ezek három egymástól független behurcolás során kerültek Dél-Afrikába, ebből két 

esetben valószínűleg kanadai csirke/tojás importtal, és egyikük ott endemikussá vált. A 

vizsgált dél-afrikai és kanadai variáns törzsekre jellemző a 222A aminosav változás, ami 

miatt antigenitásban eltérnek az amerikai variáns törzsektől. 

- 27 gyártó 48 IBD vakcináját filogenetikai analízissel jellemeztük. A vakcinákat nyolc 

genetikai csoportba tudtuk besorolni.  

A vakcina csoportok fontosabb tulajdonságai 

Fontosabb aminosavak
Vakcina 
csoport 

A csoportba 
tartózó 

vakcinák 
száma 

222 253 279 284 

Adaptáltság nem-
limfoid 

sejttenyészethez  

Patogenitási 
csoport 

D78 14 Pro His Asn Thr adaptált intermedier 

P2 11 Pro His Asn Thr adaptált mild 

228E 2 Ser Gln Asn Ala nem adaptált* intermedier 
plusz 

STC 2 Pro Gln Asp Ala nem adaptált* intermedier 
plusz 

W2512 5 Pro Gln Asp Ala nem adaptált intermedier 
plusz 

MB 6 Ala Gln Asn Ala nem adaptált* intermedier 
plusz 

Lukert 3 Ser Gln Asp$ Thr nem adaptált* mild 

V877 4 Pro Gln Gly Ala nem adaptált intermedier 
plusz 

$ 278. Ala→Ser ami befolyásolhatja a 279. Asp-t 
*A sejttenyészetre oltás során a 253. Gln→His és a 284 Ala→Thr változott és így képesek 
voltak sejtkultúrában szaporodni és sejtkárosító hatást kiváltani. 
Patogenitási csoportok: 
− Mild/erősen attenuált: enyhe bursa károsodás, az immunválasz lassan alakul ki 
− Intermedier/közepesen attenuált: közepesen súlyos bursa károsodás, az immunválasz 

lassan alakul ki 
− Intermedier plusz/gyengén attenuált: súlyosabb bursa károsodás, gyors immunválasz 
 

• Megállapítottuk, hogy a sejttenyészet-adaptálódáshoz a 253. His és a 284. Thr jelenlétére 

feltétlenül szükség van. A Lukert-csoport esetében megfigyeltük, hogy e két aminosavon 

kívül még a 258. Asp is elősegítette a nem-limfoid sejtekben való szaporodást.  
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• A vakcinák többségében, valamint az alacsony patogenitású szubklinikai törzsek 

csoportjában a 279. pozícióban Asn található, ezért valószínűleg szerepe van az csökkent 

virulencia kialakulásában. A 228E csoport sejtkultúra-adaptáltsági vizsgálatának 

eredménye alapján az adaptáltság kialakulásához a 279. Asn önmagában nem elegendő. 

• Szerológiai különbséget találtunk a 222. Pro-t tartalmazó csoportok és a 228E- és Lukert-

csoportok (222. Ser), valamint az MB-csoport (222. Ala) között. Ez az eredmény a 222. 

pozíció antigenitásban betöltött kulcspozícióját bizonyítja. 

• In vivo és in vitro vizsgálatokkal igazoltuk, hogy sejttenyészethez adaptált IBDV vakcina 

törzs limfoid sejtekben való passzálása során (azaz csirkében vagy embrionált tojáson) 

elveszítheti egyik sejttenyészet-adaptáltsági markerét (253. His→Gln) és patogenitása 

fokozódik. Újra nem-limfoid sejttenyészeten passzálva a változás visszafordítható (253. 

Gln → His). Ezzel az eredménnyel a 253. His,  sejttenyészethez adaptálódásban és 

patogenitásban betöltött fontos szerepét igazoltuk.  
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