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Tudományos előzmények 

 

A címben megjelölt „paramyxovírus-1” törzsek tulajdonképpen a galambhoz 

adaptálódott Newcastle-betegség vírus (Newcastle disease virus, NDV) 

leszármazottai. Maga az NDV, a Paramyxoviridae víruscsaládban, a madarakban élő 

(avian) vírustörzsek 1. szerotípusának (APMV-1) egyetlen tagja. A Newcastle-

betegség vagy baromfipestis a házityúk és egyéb fácánfélék egyik legsúlyosabb, akár 

100%-os mortalitással járó fertőző megbetegedése. Kórokozója az NDV virulens 

(patogén) törzsei, amik az egész világon elterjedtek: a baromfitartó országok több mint 

60%-ban enzootiásan fordulnak elő, annak ellenére, hogy az NDV gyengébb vagy 

avirulens törzseiből készült hatékony és olcsó vakcinák állnak rendelkezésre. 

Galambokban az első súlyos veszteségekkel járó járványeseteket (kitöréseket) az 

1980-as évek elején Olaszországban írták le. Főként postagalamb röptetések és 

díszgalamb kiállítások révén néhány év alatt szinte mindenhova elhurcolták, mára 

pedig a legtöbb országban enzootiássá vált. 

Az új faj meghódítása katasztrofális gazdasági következményekkel járt, 

ugyanakkor érdekes evolúciós eseménynek számít. Először, mert ugyan régóta ismert 

volt, hogy kísérleti fertőzés során a galambok biztosan megbetegíthetők, mégis még 

tömeges csirkepusztulást okozó baromfipestis-járványok alkalmával is a házkörüli 

galambok csak ritkán estek áldozatul, feltehetően azért, mert korábban sosem került 

sor adaptálódásra. Másodszor, mert a csirkén kívül most már a házi galamb is virulens 

NDV törzsek rezervoárjává vált, sőt, nagy valószínűséggel vadonélő fajok felé is 

folyamatos kapcsolatot teremt. Harmadszor, az adaptációnak tulajdonítható, hogy a 

galamb-típusú törzsek a csirkére nézve csökkent virulenciájúnak mutatkoztak, és 

mezei körülmények között visszafertőzés nem fordult elő. 

Elvileg egyébként bármelyik madárfaj fogékony lehet NDV-re, amire az is 

utal, hogy eddig több mint 200 fajban találtak is NDV ellenanyagokat. Igaz viszont, 

hogy egyes vadon élő madarak sporadikus megbetegedését csak csirkejárványokkal 

kapcsolatban észlelték, az ellenanyagok előfordulása pedig avirulens törzsek 

aszimptomatikus fertőzésének tulajdonítható. Ezek az NDV sajátos ökológiájával 

magyarázhatók. Nevezetesen azzal, hogy az NDV elsődleges (természetes) rezervoárja 

a vadon élő vízimadarak, bennük azonban csak ártalmatlan, apatogén NDV törzsek 

élnek. Ezzel szemben a vírus patogén törzsei kizárólag csirkében fordulnak elő, amely 
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másodlagos (emberi tevékenység nyomán kialakult mesterséges) rezervoárnak 

tekinthető. Ami a patogén törzsek eredetét illeti, témacsoportunk által végzett 

vizsgálatok is rámutattak arra, hogy a csirkéket előbb apatogén törzsek kolonizálták, 

majd évtizedek múltán bennük alakultak patogénné, ahogy ez a madárinfluenza vírus 

egyes szubtípusainál is történik. A filogenetikai vizsgálatok az NDV törzsek 

járványtani vonatkozásai mellett a gazdaváltások egyes sajátosságait is tisztázták. Az 

elmúlt 80 évben, a világ különböző pontjairól származó NDV törzseket legalább 8 

genotípusba, illetve számos területspecifikus, és/vagy időbeni megoszlást mutató 

csoportba lehetett besorolni. Például a korai genotípusok virulens tagjai (II.-IV.) már a 

2. Világháború előtt is okoztak járványokat, azonban ezeket a 1960-as éveket követően 

újabb genotípusok (V.-VIII.) váltottak fel, a korábbi vírusok pedig zömmel 

kipusztultak. Érdekes, hogy autonóm, önállóan terjedő NDV fertőzéseket 

eredményező gazdaváltást kizárólag ezek az újabb NDV törzsek hajtottak végre. Így 

három különböző genotípus közreműködésével három új, harmadlagos rezervoár 

született. Közülük legfontosabb a VI. genotípus gazdaváltása, amelynek 

eredményeképpen a galambokban jött létre csirkétől epidemiológiailag független 

baromfipestis. A Közép-és Dél-Amerikában honos V. genotípus észak-amerikai 

kormoránokban telepedett meg, míg a Távol-Keleten uralkodó VII. genotípus Kínában 

libákat kolonizált. 
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Célkitűzések 

 

1. Reprezentatív galamb-NDV törzsek F génjének részleges szekvenciáiból 

adatbázis létrehozása, majd ennek felhasználásával a törzsek filogenetikai 

vizsgálata az alábbi kérdések megválaszolása céljából: 

 

a. Milyen fokú genetikai diverzitás jellemzi a galamb-NDV törzseket, és 

miféle epidemiológiai kapcsolatok és jelenségek ismerhetők fel 

analízisükkel? 

b. Hogyan viszonyul egymáshoz a galamb-NDV és a klasszikus NDV 

természetes viszonyok közötti evolúciós üteme? 

c. A galamb-NDV törzsek között fennáll-e bármiféle földrajzi és/vagy időbeli 

elkülönülés? 

d. A galamb-NDV törzsek monofiletikus csoportot alkotnak-e, azaz a csirke-

galamb gazdaváltás egyszeri esemény volt, vagy a gazda kolonizációja 

egynél több alkalommal történt meg? 

e. Az 1980-as években kitört járvány egyetlen alapvírus terjedésének volt-e 

tulajdonítható, vagy egymástól jól elkülönült genetikai vonalhoz tartozó 

törzsek vettek részt benne? 

f. Térben és időben hová helyezhető a galamb-NDV törzsek eredete? 

g. Milyen körülmények között kerülhetett sor a gazdaváltásra? 

 

2. Könnyen elvégezhető, és minden laboratórium számára elérhető restrikciós 

endonukleáz analízis kidolgozása galamb-NDV törzsek vizsgálatára annak 

érdekében, hogy… 

 

a. a galamb-NDV törzseket megkülönböztessük a klasszikus NDV törzsektől. 

b. galamb-NDV törzseket restrikciós fragmentum mintázatuk alapján 

járványtani jelentéssel bíró alcsoportokba tudjunk sorolni. 

 

3. Egy galamb-NDV törzs genomszekvenciájának meghatározása annak 

megállapítására, hogy… 
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a. milyen genomszerkezeti sajátosságok jellemzőek a galambhoz, mint 

harmadlagos rezervoárhoz adaptálódott vírusra. 

b. milyen genom-mérettel rendelkeznek a galamb-NDV törzsek, valamint a 

genom mérete kapcsolatba hozható-e a vírus gazdatropizmusával. 

c. milyen genetikai változások állhatnak a gazdaváltás hátterében. 

d. a genom-szekvencián azonosíthatók-e az NDV-nél eddig leírt mindazon 

szakaszok, amelyek a replikáció, transzkripció, és a vírus-gazda 

kölcsönhatás eseményeinek szabályozásában vesznek részt. 
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Anyag és módszer 

 

Vírustörzsek szaporítása és fenntartása 

A vírustörzsek az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetében Lomniczi 

Béla által fenntartott gyűjteményből származnak. A hazai baromfipestis izolátumok az 

Országos Állategészségügyi Intézet Víruslaboratóriuma, valamint a debreceni, 

miskolci és békéscsabai Állategészségügyi Intézetek jóvoltából kerültek a fent említett 

gyűjteménybe. Külföldi járványmenetekből, kitörésekből izolált törzsek kutatási 

együttműködés keretében gazdagították a gyűjteményt. A vírustörzsek szaporítása és 

fenntartása az Ujvári és mtsai (2003) cikkben leírtak szerint történt. 

Vírus RNS extrakció 

Az alkalmazott módszer részletes leírását az Ujvári és mtsai (2006) publikáció 

tartalmazza. 

A genom 3’ végének meghosszabbítása 

A genom 3’ végének meghosszabbítására az RNS-genom 3’ végi 

szekvenciájának meghatározásához volt szükség. A módszer részletes leírását az 

Ujvári (2006) publikáció tartalmazza. 

Reverz transzkripció (RT) 

A filogenetikai vizsgálatok, és a restrikciós endonukleáz analízis során 

alkalmazott RT részletes leírását az Ujvári és mtsai (2006) publikáció tartalmazza, míg 

a genom nukleotidsorrendjének meghatározásához alkalmazott RT az Ujvári (2006) 

cikkben leírtak szerint történt. 

A genom 5’ végének meghosszabbítása 

A genom 5’ végének meghosszabbítása az RNS genom 5’ végi 

nukleotidsorrendjének meghatározása érdekében volt szükséges. A módszer részletes 

leírása az Ujvári (2006) publikációban található. 

Oligonukleotidok tervezése és szintézise 

Az oligonukleotidokat laboratóriumunkban korábban szekvenált gPMV-1, 

illetve egyéb NDV törzsek megfelelő génszakaszainak szekvenciái alapján terveztük 

OLIGO 4.0 szoftver segítségével. Az oligonukleotidokat az MTA Szegedi Biológiai 

Központ Nukleinsav Szintézis Csoportjával szintetizáltattuk. 
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PCR és agaróz gélelektroforézis 

A filogenetikai vizsgálatokhoz először az F gén egy 1032 bp-os, majd fészkes 

PCR keretében egy 572 bp-os szakaszát sokszoroztuk fel. A RE-analízishez az F gén 

egy 1353 bp hosszúságú szakaszát amplifikáltuk. A filogenetikai viszgálatokhoz és a 

RE-analízishez alkalmazott PCR-ek, illetve az agaróz gélelektroforézis részletes 

leírása a Ballagi-Pordány és mtsai (1996) és az Ujvári és mtsai (2006) publikációkban 

található. Az IT-227/82 galamb-NDV törzs genomját öt, egymást átfedő részletben 

amplifikáltuk. A genom amplifikálásához alkalmazott PCR-ek leírását az Ujvári 

(2006) cikk tartalmazza. 

PCR-termék emésztése restrikciós endonukleázokkal, fizikai térképezés 

A RE-analízis során a PCR-terméket HinfI, BstOI, illetve RsaI restrikciós 

endonukleázokkal emésztettük, majd agaróz gélelektroforézis után a kapott 

fragmentumok alapján fizikai térképet szerkesztettünk. A módszer részletes leírását az 

Ujvári és mtsai (2006) publikáció tartalmazza. 

A PCR-termékek tisztítása és klónozása 

Az IT-227/82 galamb-NDV törzs genomját magába foglaló PCR termékeket 

tisztítottuk, majd szekvenáló plazmidba klónoztuk. Az alkalmazott módszer leírását az 

Ujvári (2006) publikáció tartalmazza. 

Szekvenálás 

A filogenetikai vizsgálatokhoz felsokszorozott PCR-termékek direkt 

szekvenálása mindkét irányból bérmunka keretében a gödöllői Mezőgazdasági 

Biotechnológiai Kutatóközpontban, és a németországi Genotype GmbH cégnél történt. 

A rekombináns plazmidok inszertjeinek szekvenálása „primer walking” 

technikával történt a Genotype GmbH és a Medigenomics cégeknél, a szekvenáláshoz 

szükséges oligonukleotidok tervezésével és szintézisével együtt. 

Szekvencia- és filogenetikai analízis 

A szekvenciák szerkesztése az EditSeq, illesztése pedig a ClustalW 

algoritmust alkalmazó MegAlign programmal történt. A távolság alapú filogenetikai 

fák elkészítéséhez a távolság-mátrixon alapuló neighbor-joining módszert 

alkalmaztuk, Kimura-féle két-paraméteres korrekciós számítással kiegészítve 

(TREECON for Windows v.1.3b). 
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Az eredmények összefoglalása 

 

A több mint 100 galamb NDV törzs fúziós fehérje (F) génjének részleges 

szekvencia analízisével elért eredményeket az alábbiakban foglalom össze. 

 

1) A járványtani kapcsolatokkal, és evolúciós folyamatokkal kapcsolatban: 

a) A galamb eredetű törzsek zöme egy jól körülhatárolt monofiletikus ághoz, a 

VIb/1-hez tartozik a csirkék NDV törzseinek VI. genotípusán belül. 

b) A VIb/1 szubtípus négy, időben és/vagy földrajzilag elkülönülő alcsoportra 

(iraki, korai európai, recens európai és észak-amerikai), és ezeken belül további 

variánsokra osztható. 

c) Az 1980-as évek elején kezdődő, galambokat érintő kiterjedt járványért a 

korai európai alcsoport vírusai tehetők felelőssé. 

d) Újabb, Horvátországból származó galamb-NDV törzsek a VIb/1-től 

független, és meglehetősen eldivergált VIb/2 alcsoportba tartoznak. 

e) A VIb/1 és VIb/2 alcsoportok különállásából látható, hogy a galamb-NDV 

törzsek többszörös - legalább két - gazdaváltási esemény következtében alakultak ki. 

f) A filogenetikai vizsgálatok, az aminosav szubsztitúciós analízis, és 

járványtani megfigyelések alapján a galamb-NDV törzsek eredete Északkelet-

Afrikához köthető. 

g) Az aminosav-szubsztitúciós analízis során meghatároztuk a VIb/1 

szubtípusra, illetve annak alcsoportjaira jellemző közös szerzett aminosav mintázatot, 

mely megerősítette, illetve kiegészítette a más módon kapott csoportok létezését. 

 

2) A laboratóriumunkban NDV törzsek csoportosítására alkalmazott restrikciós 

endonukleáz analízist sikeresen adaptáltuk galamb-NDV törzsekre. 

a) Meghatároztam a galamb-NDV törzseknél jelen lévő, de klasszikus NDV 

törzsek F génjén korábban nem észlelt HinfI, BstOI és RsaI enzimek vágáshelyeinek 

pontos helyét. 

b) A HinfI, BstOI és RsaI enzimekkel történő analízissel nemcsak a galamb-

NDV törzsek azonosítására (az F gén 1601. pozíciójában a BstOI vágáshely hiánya), 

hanem azok további csoportosítására is lehetőség nyílt. Ezek a csoportok megfelelnek 

a filogenetikai analízis során felismert alcsoportoknak és variánsoknak. 
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c) Az általunk kidolgozott restrikciós endonukleáz analízis az első könnyen 

kivitelezhető, minden laboratórium számára elérhető, és megbízható diagnosztikai 

módszer galamb eredetű NDV törzsek azonosítására és csoportosítására. 

 

3) Az IT-227/82 jelű, galambból származó NDV törzs genomját sikerült öt átfedő 

részletben klónozni, és a teljes nukleotid-sorrendet megállapítani. 

a) Az IT-227/82 galamb-NDV törzs genomja 15192 nukleotidból áll, ez 

megfelel a recens genotípusoknál (V-VIII.) tapasztalt genomméretnek: 6 nukleotiddal 

hosszabb, mint a ’standard’-nak számító, ’régi’ NDV törzseké (15186 nukleotid). Az 

inszerció - mely szünapomorfiaként értékelhető - a többi recens genotípushoz 

hasonlóan az NP gén 5’ irányban lévő nem kódoló szakaszán található, az 1647. és 

1648. nt-ok közé ékelődve. 

b) Az IT-227/82 törzs genomján azonosítottam az NDV-re jellemző 

szabályozó régiókat. Az IT-227/82 „trailer” régiójánál eltérést tapasztaltam, az átlagos 

114 nt helyett 113 nt-ból áll, azonban ez a genom méretét nem módosítja, mivel az IT-

227/82 L génje az átlagosnál 1 nt-dal hosszabb. 

c) Az IT-227/82 törzs nukleotid szekvenciából származtatott NP, P, V, M, F 

és L fehérjéjének hossza megegyezik a többi NDV törzs azonos fehérjéjének 

hosszával. A P gén alternatív transzkriptumáról készülő W fehérje 227 aminosavból 

áll, ezt egyedül a VI. és VII. genotípusú törzseknél láttuk, és ez az eddig vizsgált 

leghosszabb W fehérje. Az IT-227/82 törzs nukleotid szekvenciából származtatott HN 

fehérjéje a IV., V., VI. és VII. genotípusú törzsekhez hasonlóan 571 aminosavból áll. 

d) Az egyes fehérjék térszerkezetének kialakításában, a fehérje-fehérje 

kölcsönhatásokban, és a fehérjéken felismerhető funkcionális motívumokban fontos 

aminosavak általában megtartottak az IT-227/82-ben. Az említett régiókon néhány 

konzervatív és nem konzervatív aminosav-szubsztitúciót tapasztaltam, ezek 

funkcionális hatása további vizsgálatokat igényel. 
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