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Elızmények és célkitőzések 
 
 

Az utóbbi években a hazai és külföldi sertésállományokban is több olyan vírusfertızés 
[sertések légzıszervi és szaporodási zavarát okozó vírus, (Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome Virus, PRRSV), a sertés cirkovírus 2 (Porcine Circovirus type 2, PCV-
2)], valamint a sertés citomegalovírus (Porcine cytomegalovirus, PCMV) jelent meg, amelyek 
különbözı szervek megbetegítésével, valamint az állatok védekezı-mechanizmusának 
károsításával jelentıs gazdasági veszteséget okoznak. Közülük egyes vírusok megváltoztatják 
(csökkentik, vagy kóros mértékben fokozzák) a légzıszervek (és az egész szervezet) 
fertızések elleni védelmében kulcsszerepet játszó sejtek mőködését. A különbözı szervek 
súlyos károsodása akár már önmagában is az állat elhullását okozhatja, de még lényegesebb, 
hogy a szervezet fogékonnyá válik különbözı, nagyrészt fakultatív patogén ágensek 
(baktériumok, gombák, protozoonok stb.) kártételével szemben. További közös jellemzıje az 
említett fertızéseknek, hogy járványtanuk, kórfejlıdésük, a kórokozók szervezettel kialakított 
kölcsönhatása még csak részben, vagy egyáltalán nem tisztázott. Az említett vírusok közül 
tervezett kutatásaimban elsısorban a PCV-2-vel és a PCMV-vel foglalkoztam. 

A PCV-2 okozta fertızöttség leggyakrabban két eltérı klinikai, és kórtani formában 
jelentkezik. Az egyik forma a sertések ún. választás utáni cirkovírusos sorvadása (PMWS), 
amely elsısorban választás után (40-60 napos életkorú) állatokban fordul elı. Heveny esetek 
lázas hımérsékletemelkedéssel, légzıszervi tünetekkel, valamint több-kevesebb elhullással 
járnak. Az elhúzódó forma – innen ered a tünet együttes elnevezése is –, az állomány 
szétnövését, fejlıdésben való visszamaradást, valamint immunszupressziót, következményes 
(leggyakrabban baktériumos) fertızések elıfordulását idézi elı. A PCV-2 okozta betegség 
másik lényeges megjelenési formája a dermatitis-nephropathia szindróma (PDNS), jellegzetes 
bır- és veseelváltozásokkal jár. A vírus a lymphocytákban és a macrophagokban szaporodik, 
ennek megfelelıen a lymphoid szervekben enyhébb-súlyosabb lymphocyta depletio, valamint 
a több szervben lympho-histiocytás beszőrıdéssel és macrophag-proliferatióval kísért 
interstitialis gyulladás figyelhetı meg. A fertızöttség kimutatására szerológiai, molekuláris 
biológiai, virológiai módszerek alkalmazhatók. A lymphocyta populációkban és a 
macrophagokban a vírus hatására bekövetkezı változások, pl. áramlás-citometriai és in situ 
hibridizációs (ISH) módszerekkel detektálhatók.  

A PCMV fertızés egyes sertésállományokban gazdasági kártétellel is járó betegséget, 
ún. sejtzárványos rhinitist okoz. A betegséget Magyarországon 2002-ben állapították meg 
elıször Deim és mtsai (Deim és mtsai., 2003). A PCMV a Betaherpes alcsaládba tartozó 
cytomegalovírus, amely szintén a macrophagokban és a lymphocytákban, valamint az 
orrnyálkahártya mirigyhámsejtjeiben szaporodik. A vírusfertızés klinikai tünetekben 
megnyilvánuló formája szopós malacokban jelentkezik, és jelentıs arányú elhullást okozhat. 
Hatására elsısorban a légzıszervekben és a nyirokszervekben jelentkezik lympho-histiocytás 
gyulladás. A vírusfertızöttség igazolása szerológiai, molekuláris biológiai, virológiai 
módszerekkel lehetséges. 

A tervezett kutatás során mindenekelıtt adatokat kívántam szerezni az említett 
vírusfertızések hazai sertésállományokban tapasztalható elterjedtségérıl. Ehhez statisztikailag 
érvényes véletlenszerő mintavételezést, valamint kórbonctani-kórszövettani, 
immunhisztokémiai és molekuláris biológiai vizsgálatokat végeztem. Kutatásom további célja 
volt annak vizsgálata, miként befolyásolja a PCV2 és/vagy a PCMV fertızés a sertések 
immunrendszerének mőködését. Az elıbbiek mellett a fertızı eredető betegségek 
diagnosztizálására az in situ hibridizációs (ISH) módszert fejlesztettem ki, és ennek 
segítségével tanulmányoztam a vírusok támadáspontját és kártételét. Vizsgálataim eredményei 
megítélésem szerint tudományos adatokat szolgáltathatnak a sertések immunrendszerének 
vírusfertızés hatására bekövetkezı károsodásáról, illetve az említett kórokozók hazai 
elterjedtségérıl és kártételérıl. A munka során szerzett tapasztalatok elısegíthetik a 
fentiekben említett kórképek diagnosztizálását. 
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Anyag és módszer 
 
A diagnosztikai célú kórboncolást követıen mintákat győjtöttem további kiegészítı 

vizsgálatokhoz. 
A kórszövettani feldolgozás során 10 %-os pufferolt formaldehid oldatban történı 

fixálást alkalmaztam, majd 12-24 óra fixálódást követıen a vizsgálandó mintákat paraffin 
blokkokba ágyaztam be. Ezután 4 µm vékony metszeteket készítettem, és azokat zsírtalanított 
üveg tárgylemezen hıvel fixáltam azokat. A rutin szövettani festések közül a haematoxilin-
eosint alkalmaztam. 

 
A vírus DNS jelenlétét és a vírus okozta károsodást in situ hibridizációs módszerrel 

vizsgáltam. A próbát in vitro szintetizáltam a vírus ORF-2 régiójából PCR DIG Probe 
Synthesis Kit (Roche, Basel, Switzerland) segítségével DIG-UTP jelenlétében. A jelölt 
próbák kötıdését anti-DIG antibody konjugátum segítségével jelöltem és NBT/BCIP-pel 
(Roche, Basel, Switzerland) tettem láthatóvá. Az így kapott preparátumok jól értékelhetıek 
voltak, elhanyagolható hátérrel. 

 
A szövetekben jelen lévı vírus antigént immunhisztokémiai módszerrel 

tanulmányoztam. A deparaffinálást követıen a metszeteket 0, 1 %-os protease XIV (Sigma 
Aldrich Co., St. Louis, MO, USA) oldattal 37°C-on 10 percig inkubáltam, ezután 3%-os 
H2O2 oldatban 10 percig, majd 2%-os tejpor oldattal 37°C-on, 10 percig kezeltem. A PCV-2 
kimutatását egy a kereskedelmi forgalomban kapható egérben elıállított monoklonális 
ellenanyaggal (36A9) végeztem (Ingenasa, Madrid, Spanyolország). A metszeteket az 1: 
15000-ben hígított monoklonális ellenanyaggal 37°C-on 20 percig inkubáltam. Az antigén-
ellenanyag kapcsolódás kimutatását tormaperoxidázzal jelölt polymert tartalmazó teszttel 
végeztem el (EnVisionTM + anti-mouse HRP, Dako, Glostrup, Dánia). Kromogénként a 3-
amino-9-ethylcarbazole oldatot használtam (Sigma Aldrich Co., St. Louis, MO, USA), és a 
kontrasztfestést Mayer-féle hematoxilinnel végeztük. Negatív kontrollként egy 
szériametszeten a PCV-2 specifikus ellenanyagot foszfátpuffer-oldatra cseréltem. A metszetek 
vizsgálatakor megfigyeltem és értékeltem a vírusok kártételét, a szöveti reakciókat, valamint 
az antigén lokalizálódását. 

 
A PCR vizsgálatok során a szervek homogenizálást követıen a nukleinsavat a mintákból 

BIO-RAD AquaPure Genomic DNA Isolation Kit (Bio-Rad, Hercule, California, USA) 
segítségével vontam ki. A PCR reakciókat a vírus egy adott régiójára tervezett primerekkel 
végeztem el, és ReadyMixTM PCR Reaction Mix (Sigma, St. Lois, MO, USA) enzimet 
használtam. A PCR reakcióban kapott terméket 0.5 µl/ml ethidium bromide-os 1,5 % agaróz 
gélben tettem láthatóvá. 
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Eredmények 
 

Az Országos Állategészségügyi Intézetbe 2003-2005 közötti idıszakban 3356 sertés és 
785 magzat érkezett kórhatározás céljából. Célirányosan PCV-2 irányba történı PCR 
vizsgálatokat 1250 sertés szerveibıl végeztem el, és 1190 esetben (92,5 %) kaptam pozitív 
eredményt. A cirkovírusos fertızöttség PMWS formája a klinikai tünetek és a 
patomorfológiai elváltozások alapján 789 (63,12 %) sertésnél került megállapításra és 
ezekben PCR vizsgálatok PCV-2 szempontjából valamennyi esetben pozitív eredményt adtak. 
A PDNS a két éves idıszakban 34 (2,72%) esetben állapítottam meg. 

 
A PMWS heveny és idült formáinak kórbonctani és kórszövettani jellegzetességei 
 PMWS heveny forma PMWS idült forma 
lép: lymphocyta depletio + + 
nyirokcsomók:  
lymphocyta depletio 
elhalások, zárványok 

 
+ 
- 

 
+ 
+ 

vese: interstitialis gyulladás -/+ + 
máj: interstitialis gyulladás -/+ +/- 
tüdı: interstitialis gyulladás 
syntitialis óriássejt interstitialis 
vizenyı 

+ 
- 

+ 

+ 
+ 

+/- 
Mellvízkór és/vagy 
szívburokvízkór 

+ -/+ 

agyvelı: perivasculitis -/+ -/+ 
senyvesség, fejlıdésben való 
visszamaradás 

- + 

 
Az elváltozást mutató szervek gyakorisága 21 PDNS-ben elhullott sertésben 

(elváltozások száma/vizsgált szervek száma; %) 
Bır Vese Máj Tüdı Agyvelı Nyirokcsomó, 

lép 
21/21; 100% 21/21; 100% 9/21; 42,9% 15/21; 71,4% 3/21; 14,3% 15/21; 71,4% 

 
Az ISH vizsgálatok során PCV-2 nukleinsavat a vizsgált szervekben nagyrészt 

intracellulárisan, a sejtek cytoplasmájában lehetett kimutatni. A PCV-2 specifikus 
nukleinsavat a vesében a Bowman-tok parietális- és viscerális falának epithelsejtjeiben, a 
tubulushámsejtekben valamint a lymphocytákban, a histiocytákban és az óriássejtekben (16. 
kép.) figyeltem meg, a bırben pedig a vérerek endothelsejtjeiben (17. kép.), valamint a 
lymphocytákban és a histiocytákban lehetett kimutatni. A két kórképet (PMWS, PDNS) 
azonos tulajdonságú, de különbözı szekvencia sorrendő vírus okozza. 

A PCV-2  szaporodási zavart okozhat, ahol a thymus súlyosfokú károsodását figyeltem 
meg („biológiai thymectomia”), amely alapján felmerül, hogy ez a folyamat szerepet játszhat 
a PMWS kórfejlıdésében. 

A sejtzárványos rhinitist elsıként állapítottam meg Magyarországon. A betegséget 
2004-2005 években további 15 hazai sertésállományban ismertem fel, és 49 állományból 
származó malacok közül 35 állomány fertızöttségét mutattam ki. 
 



 6 

Legfontosabb eredmények 
 
1. Kutatómunkám során elsıként győjtöttem adatokat a PCV-2 hazai elterjedségérıl. 
2. Megismertem a PCV-2 okozta kórképek elıfordulásának gyakoriságát a hazai 
sertésállományok egy részében. 
3. Megállapítottam, hogy a vaddisznókban a cirkovírus és a betegségre jellemzı elváltozások 
is jelen vannak. 
4. Összehasonlító vizsgálatokat végeztem a PMWS akut és elhúzódó formái között. 
5. A vírusok (PCV-2, PCMV) kimutatására irányuló in situ hibridizációs módszert dolgoztam 
ki. 
6. Munkatársaimmal kifejlesztettük a PCV-2 antigén vizsgálatára alkalmas 
immunhisztokémiai módszert. 
7. A vírusok okozta károsodásokat, valamint a vírusok támadáspontját vizsgáltam ISH és IH 
módszerekkel, és ezáltal új ismeretekhez jutottam a vizsgált kórképek patogenezisében. 
8. A PDNS-re utaló elváltozásokat mutató sertésekben megállapítottam, hogy a 
vérérkárosodás, thrombotisatio, vérzések, elhalások (bırben, vesében, stb.) hátterében az 
érfalak endothelsejtjeiben kimutatott PCV-2 oktani szerepe valószínősíthetı és mivel a PDNS 
idısebb sertésekben csak sporadikusan fordul elı, ezért a kórkép kialakulásának a hátterében 
az egyedi érzékenység illetve válaszreakciók állhatnak. 
9. A PCV-2 szaporodási zavarát vizsgálata során a thymus súlyosfokú károsodását figyeltem 
meg („biológiai thymectomia”), amely alapján felmerül, hogy ez a folyamat szerepet játszhat 
a PMWS kórfejlıdésében. 
10. A PCV-2 okozta kórképeket (PMWS, PDNS) különbözı szekvenciájú vírusok okozzák, 
bár ez a szekvenciabeli különbség aminósav változással nem járt. 
11. A cirkovírus szövetekben történı szaporodása és az általa okozott szöveti elváltozások 
között szoros összefüggést állapítottam meg. 
12. Elsıként állapítottam meg Magyarországon a sejtzárványos orrgyulladást. 
13. IH módszerekkel vizsgáltam a PCMV sejtszintő támadáspontját és a vírus okozta 
károsodásokat. 
14. A PCMV fertızés három megjelenési formáját észleltem (kocák szaporodási zavara, 
újszülött malacok hirtelen elhullása, szopós malacok klinikai tünetekben megnyilvánuló 
forma).  
15. A PCMV a vizsgált állományokban széles körben elterjedt. 
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