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1. Előzmények 
 

A kisméretű, cirkuláris DNS genommal rendelkező 

vírusok közé sorolhatjuk a Circoviridae és Polyomaviridae 

víruscsaládok tagjait. A madarakat is fertőző vírusfajaik 

súlyos veszteségeket okozhatnak az érintett 

állatállományokban; a circovírusok elsősorban a 

gazdaszervezetre gyakorolt immunszuppresszív hatásuk 

miatt jelenthetnek veszélyt, míg a polyomavírusok 

fejlődési és szervi rendellenességet okozhatnak.  

A Circoviridae víruscsalád jelenleg két 

nemzetséget foglal magába (Circovirus és Cyclovirus 

nemzetség). A körülbelül 1700-2100 bázis hosszúságú, 

cirkuláris, egyszálú DNS genommal rendelkező vírusok a 

replikációért felelős rep és a kapszid fehérjét kódoló cp 

gén genomszintű elhelyezkedése a két nemzetségben 

különböző. A család állatorvosi szempontból jelentős 

tagjai a sertés circovírus 2 (Porcine circovirus 2), a liba 

circovírus (Goose circovirus, GoCV), valamint a 

papagájok csőr- és tollbetegségét okozó circovírus (Beak 

and feather disease virus).  Az elmúlt évek során számos 

egyéb cirkuláris, replikáció-asszociált fehérjét kódoló, 

egyszálú (CRESS) DNS vírust írtak le új gazdafajokban 

és környezeti mintákban is. Mindezeknek köszönhetően 
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szükségesség vált az eddigi klasszifikációs rendszer 

felülvizsgálata, mely eredményeként létrejött a 

Cressdnaviricota törzs (phylum).  

A madarakat fertőző polyomavírus fajok a 

Polyomaviridae víruscsalád Gammapolyomavirus 

nemzetségen belül találhatóak. Körülbelül 5000 bázis 

hosszúságú duplaszálú DNS genommal rendelkeznek és 

6 fő gént kódolnak (VP1, VP2, VP3, STA, LTA, ORF-

X/VP4). Az elsőként leírt gammapolyomavírust, a papagáj 

polyomavírust (Budgerigar fledgling disease virus, 

BFDV), az 1980-as évek végén hullámospapagáj fiókák 

mintájából azonosították, majd későbbi évek során más 

madárfajokban is leírták. A ludak vérzéses vese- és 

bélgyulladását az 1960-as évek végén hazánkban 

figyelték meg először. A fiatal egyedek fertőzése belső 

szervi rendellenességekkel, idegrendszeri tünetekkel és 

nagyarányú elhullással járhat. A kórképért felelős lúd 

haemorrhagiás polyomavírus (goose haemorrhagic 

polyomavirus, GHPV), kacsákat is fertőzhet, ám ez 

esetben kóroki szerepe nem tisztázott.  

Hazánk előkelő helyet foglal el Európa szinten a 

víziszárnyas termelésben. A hungarikumnak számító liba- 

és kacsamáj mellett magas a kereslet a hústermékek és 

toll iránt is. A hazai lúd- és kacsaállományokat sújtó 
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járványos megbetegedések és ezekből következő 

elhullás jelentős gazdasági károkat jelent. A különböző 

újgenerációs szekvenálási technikák, valamint a 

molekuláris virológiai vizsgáló módszerek térnyerése 

lehetőséget teremtett új vírusok azonosítására, valamint 

ismert vírusfajok új gazdafajban történő leírására. A 

védekezés szempontjából kiemelten fontos az egyes 

madárállományokban és természetben cirkuláló 

vírustörzsek genetikai diverzitásának feltérképezése, 

valamint a potenciális rezervoár szervezetek 

azonosítása, melyekről circo-, cyclovírus és egyéb 

CRESS DNS vírusokra, valamint polyomavírusokra 

kiterjedő munkánk során igyekeztünk bővebb ismereteket 

szerezni.  
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2. Célkitűzések 
 

Tanulmányunk során az alábbi célokat tűztük ki: 

 Különböző vadmadárfajok esetében CRESS 

DNS vírusok és polyomavírusok 

előfordulásának vizsgálata. 

 Az általunk azonosított, új CRESS DNS 

vírusok teljesgenomszekvenciájának 

meghatározása, a genomok szerkezeti 

elemzése, a filogenetikai kapcsolatok 

megismerése, modellezése.  

 Hazai lúdállományokban előforduló GHPV 

törzsek genomjának vizsgálata, azok genetikai 

diverzitásának meghatározása. 

 Az egyes gammapolyomavírusok filogenetikai 

és evolúciós kapcsolataink feltérképezése. 

 Egy hazai tenyészetben elhullott papagáj 

szövetmintájából azonosított BFDV törzs 

genomjának jellemzése, összevetése 

szakirodalmi adatokkal.  
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3. Anyagok és módszerek 
 

Felhasznált minták eredete 

Kisméretű, cirkuláris DNS genommal rendelkező 

vírusok, köztük CRESS DNS vírusok és polyomavírusok 

kimutatására vizes élőhelyek környékén előforduló 

vadmadarakból származó, influenzavírus szűrés céljából 

érkezett kloáka tampon mintákat (n=90) használtunk fel.  

GHPV törzsek teljes genomszekvenciájának 

meghatározásához házilúdból (n=19) és kacsából (n=2) 

származó szövetmintákat, valamint az 1969-es járvány 

kitörésekor azonosított magyarországi törzset vontuk be. 

Ezeket a mintákat circo- és cyclovírusok, valamint egyéb 

CRESS DNS vírusok kimutatására is felhasználtuk. 

Az általunk vizsgált BFDV törzs teljes genomjának 

jellemzéséhez egy fiatal örvös sándorpapagájból 

(Psittacula krameri) származó szerveket dolgoztunk fel.  

 

A minták feldolgozásához használt molekuláris 

biológiai módszerek 

A rendelkezésünkre álló mintákból nukleinsav 

kivonást végeztünk Direct-zol RNA MiniPrep és DNeasy 

Blood&Tissue kitek segítségével. A circo-, cyclo- és 

egyéb CRESS DNS vírusok, valamint polyomavírusok 
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kimutatása széles spektrumú nested polimeráz 

láncreakció (PCR) rendszerrel, univerzális primerekkel 

történt. A PCR termékeket agaróz gélelektroforézis 

segítségével ellenőriztük, a megfelelő 

mérettartományban található termékeket gélkivonás 

módszerrel tisztítottuk. Az így amplifikált PCR termékek 

mindkét szálának nukleinsav sorrendjét Sanger 

szekvenálás segítségével határoztuk meg. Ezt követően 

a teljes vírus genomok felsokszorozása átfedő 

szakaszokat érintő és back-to-back PCR segítségével 

történt, a nested PCR termékek szekvenciája alapján 

tervezett primerpárok felhasználásával. Az így kapott 

termékeket szintén agaróz gélelektroforézis segítségével 

ellenőriztük, majd gélkivonásos módszerrel tisztítottuk. A 

back-to-back PCR során amplifikált, majd tisztított 

termékből könyvtárkészítés után teljes genom 

szekvenálást végeztük Ion Torrent újgenerációs 

platformmal.  

 

Bioinformatikai módszerek 

A Sanger szekvenálásból származó 

elektroferogramok beolvasására a BioEdit szotfvert 

használtuk. Az újgenerációs szekvenálás során kapott 

„nyers” szekvencia adatokat a CLC Genomics 
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Workbench, valamint Geneious szoftverek segítségével 

dolgoztuk fel. A kész genomok nukleotid (nt) és aminosav 

(as) szekvenciáinak illesztését az AliView és MEGA6 

szoftverekkel végeztük.  

A filogenetikai elemzéseket a PhyML szoftver 

legjobban illeszkedő modelljének segítségével 

készítettük, az így kapott fákat a MEGA6 szoftverrel 

jelenítettük meg. Az esetleges rekombinációs 

eseményeket az RDP4 és SIMPLOT szoftverek 

segítségével azonosítottuk.  

A szelekciós nyomás vizsgálatára a Datamonkey 

webszerver algoritmusait alkalmaztuk. Az evolúciós 

elemzéseket a BEAST v1.10.4 programcsomag 

segítségével hajtottuk végre. A BEAUTi v1.10.4 

használatával beállítottuk az adathalmaznak megfelelő 

szubsztitúciós modellt, a szekvenciákkal együtt 

elemzendő jellegzetességeket (mintavétel dátuma), a 

molekuláris órát, a populáció „prior”-ját és iterációt.  A 

BEAST output log fájlokat a LogCombiner v1.10.4 

segítségével tömörítettük. A Tracer v1.6 program 

segítségével ellenőriztük az MCMC (Markov chain Monte 

Carlo) adatokat és ESS (Effective Sample Size) 

értékeket, valamint leolvastuk a kapott szubsztitúciós 

rátákat (szubsztitúció/pozíció/év). Az adatok 
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megbízhatóságát a 95% HPD (highest posterior density) 

intervallum jellemzi. Ezt követően a kapott adatok 

összegzését TreeAnnotator szoftverrel végeztük el és 

Maximum Clade Credibility (MCC) fát generáltunk a 

FigTree v1.4.3 szoftver segítségével vizualizáltuk. 
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4. Eredmények és megbeszélés 
 

CRESS DNS vírusok vizsgálatai 

Vizsgálataink során 30/90 vadmadár eredetű 

minta esetében amplifikáltunk CRESS DNS vírus 

szekvenciákat. A Sanger szekvenálás és teljes genom 

analízis (9 genom) Goose circovirus, az új cyclovírus 

fajként elfogadott Duck associated cyclovirus 1 (DuACyV-

1) és Garrulus glandarius associated circular virus 1 

(GgaCV-1) jelenlétét igazolta a mintákban. 

A DuACyV-1 szekvenciáink nagyfokú 

azonosságot mutattak Brazíliában tartott broiler csirkék 

bélsár mintájából azonosított virális szekvenciákkal.  

A GgaCV-1 törzs genomjának nukleotid sorrendje 

egyetlen génbanki szekvenciával sem mutatott közeli 

rokonságot. A genom felépítése és a specifikus aminosav 

motívumok jelenléte arra utal, hogy ez a vírus „rolling 

circle” mechanizmussal replikálódó CRESS DNS vírusok 

közé tartozik.  

A GoCV eddigi ismereteink szerint a házi- és 

vadludakat fertőz, ám jelenlétét egyéb vadmadárfajok 

bélsár mintáiban is kimutattuk.  
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A szakirodalmi adatok alapján liba circovírussal 

fertőződött lúdállományokban gyakoriak a társfertőzések. 

Az általunk vizsgált 23 GHPV fertőzött házi liba és kacsa 

szövetmintáiban (beleértve egy korábbi tanulmány 

anyagát) is magas arányban, 17 esetben (73,9%) 

igazoltuk liba circovírus jelenlétét. 

A teljes genomszekvenciák elemzésének 

köszönhetően megállapíthattuk, hogy az újonnan 

azonosított GoCV, DuACyV-1 és GgaCV-1 törzsek 

genomja a Rosario és munkatársai által meghatározott 

klasszifikációs rendszerben a CRESS DNS vírusok I., II. 

és V. genomtípusba tartoznak. 2020-ban Krupovic és 

munkatársai létrehoztak egy filogenetikai alapú 

rendszerezést az eddig elérhető CRESS DNS vírus 

szekvenciákra. Ez alapján a GoCV és DuACyV-1 

szekvenciák a Cirlivirales renden belül a Circoviridae 

családba tartoznak, míg a GgaCV-1 szekvenciák a 

CRESSV1 csoporttal helyezkedtek el közös ágon.  

pontmutációk felhalmozódása az egyazon 

vírusfajhoz tartozó kocirkuláló törzsek között nagyobb 

genetikai diverzitást eredményezhet. Ez igaz a GoCV 

genomok esetében is. A korábbi tanulmányok 17 GoCV 

genotípust különböztettek meg, ám jelen vizsgálatunknak 

köszönhetően egy újabb, XVIII. genotípus is leírásra 
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került. Eredményeink alapján a GoCV egyéb 

circovírusokkal összevethető evolúciós rátát (10-4 s/s/y 

nagyságrendű) mutatott.  

A CRESS DNS vírusokra jellemző a 

rekombinációra való hajlam. Rekombinációs események 

bekövetkezése a GoCV és DuACyV-1 törzsek 

szekvenciái kapcsán is felmerült. Ezen tulajdonságok 

együttes megjelenése lehet felelős ezeknek a vírusoknak 

a gyors diverzifikációjáért valamint az új 

gazdafajhoz/környezethez való adaptálódásért.  

A vizsgálatba bevont madár fajok jelentős része 

vonuló, költöző életmódot folytat. A vadmadarakban 

szaporodó vagy emésztőrendszerükön áthaladó vírusok 

veszélyt jelentenek a háztáji szárnyasokra, mivel 

életmódjuknak köszönhetően hozzájárulhatnak a 

kórokozók széleskörű terjedéséhez. Megfigyeltük, hogy 

az egyes vírusok eloszlása madárfajtól független, az adott 

vizes élőhelyhez vagy földrajzi régióhoz között mintázatot 

mutatott. Mindhárom vírus esetében közös pont lehet a 

víz, mint megfelelő közvetítő közeg a vírusok átadására. 

Az általunk vizsgált gazdafajok és vírusok közötti 

kapcsolat feltárása még tisztázásra vár. A potenciális 

gazdafajokra és környezetre is kiterjedő mintavételezés 

elősegítheti a vizsgált vírusok szerepének feltárását az 
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adott ökológiai rendszerben, illetve a vírusok esetleges 

járványtani szerepének meghatározását. 

Összességében elmondhatjuk tehát, hogy nagy 

arányban kimutatható a CRESS DNS vírusok jelenléte 

hazánk vizes élőhelyeinek közelében élő vadmadárfajok 

kloáka tampon mintáiban.  

 

Polyomavírusokhoz kapcsolódó vizsgálatok 

Az általunk leírt 22 új GHPV törzs (köztük az első 

járványos előfordulás során gyűjtött törzs) szekvenciája a 

génbankban korábban elérhető szekvenciákkal magas 

azonossági értékeket mutatott.  

Elvégeztük a GHPV-re vonatkozó hazai 

járványtani adatok elemzését is. A NÉBIH 

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága 2005-

2020 között 1214 lúd és 30 házikacsa szerv mintájában 

vizsgálta a GHPV előfordulását, melyek közül 420 (416 

liba és 4 mulard kacsa) esetben azonosították a vírust. A 

hazai járványtani adatok elemzése során láthattuk, hogy 

az igazolt GHPV fertőzések száma hullámzó tendenciát 

mutatott, mely 2008, 2013 és 2017 években csúcsosodott 

ki. A ludak és kacsák perzisztens fertőzése tényezők 

hatására a betegség fellángolásához vezethet, ami 

magyarázhatja a mért esetszámok hullámzó tendenciáját.  
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A szakirodalmi adatok és saját vizsgálataink is 

megerősítették, hogy a madár polyomavírusok az emlős 

polyomavírusokhoz képest kevésbé gazdafaj 

specifikusak. A gammapolyomavírus (GHPV, BFDV, 

pinty és kanári polyomavírus) szekvenciák 

felhasználásával végzett evolúciós elemzések a GHPV 

lassabb evolúciójára (10-5 s/s/y) utaltak a többi vírushoz 

képest (10-4 s/s/y). 

Amennyiben a teljes genomokból származó 

GHPV fő kapszid fehérje szekvenciáira vonatkozó 

adatsorunkat részleges genomszekvenciákkal bővítettük, 

elemzésbe véve a vadmadár eredetű szekvenciákat is, 

emelkedett (10-4 s/s/y nagyságrendű) szubsztitúciós ráta 

értéket kaptunk. 

A BFDV kapszid fehérjéinek egyes aminosav 

pozícióiban feltehetően pozitív szelekciós nyomást 

érvényesül. Lehetséges, hogy ezeknek a mutációknak 

köszönhetően a vírus sikeresebben fertőzheti a gazda 

sejtjeit vagy hatékonyabban képes kikerülni az 

immunválaszt. Az BFDV kódoló régióinál a nem 

szinonim/szinonim mutációk aránya általában magasabb 

volt a többi gammapolyomavírusnál számítotthoz képest. 

A filogenetikai vizsgálatok alapján 

megállapíthattuk, hogy a kacsa és egyéb vadmadár 
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eredetű mintákból azonosított GHPV szekvenciák nem 

különültek el a lúd eredetűektől. A filogenetikai és 

időskálázott törzsfák alapján felmerült a gyanú a 

különböző vírustörzsek egyidejű cirkulációjára, az egyes 

vírustörzsek időközönkénti felbukkanására, valamint új 

genomvariánsok megjelenésére, melyekért a vírus 

vertikális és horizontális terjedése, a környezeti 

kontamináció, a perzisztens fertőzések, valamint az 

állatok kereskedelme tehető felelőssé.  

Az új BFDV törzs teljes genomszekvenciája 

nagyfokú hasonlóságot mutatott a génbankban elérhető 

további szekvenciákkal. A filogenetikai törzsfák jól 

szemléltetik, hogy a papagájfélék családjába tartozó 

fajokból származó BFDV törzsek szekvenciái egyéb 

papagájalakúak és vadmadár fajok BFDV törzseinek 

szekvenciáival is hasonlóságot mutatnak. A GHPV 

esetében leírt tényezők szerepet játszhatnak a BFDV 

járványos elterjedésében is.  

 

Összegzés 

Az elmúlt évek során a potenciális gazdafajok 

számának jelentős bővülését figyelhettük meg mind a 

CRESS DNS vírusok, mind a gammapolyomavírusok 

esetében. Hogy a gazdaspektrum szélesedése milyen 
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járványügyi és gazdasági jelentőséggel bír, valamint a 

lehetséges vírus-gazda kölcsönhatások felderítése 

további kutatásokat igényel. A kisméretű, cirkuláris 

genommal rendelkező DNS vírusok monitorozása 

különböző vad-, díszmadár és háziszárnyas fajokban 

nagyban hozzájárulhat ezen ismeretek bővítéséhez  
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5. Új tudományos eredmények 
 

1. A munkacsoportunk által korábban leírt DuACyV-

1 cyclovírus fajt további potenciális gazdafajokban 

is azonosítottuk és meghatároztuk a törzsek teljes 

genomszekvenciáját.  

 

2. A munkacsoportunk által korábban leírt, 

taxonómiai értelemben be nem sorolt CRESS 

DNS vírust (GgaCV-1) is kimutattuk további 

gazdafajban, meghatároztuk a törzs a teljes 

genomszekvenciáját és a GgaCV-1 filogenetikai 

helyzetét. 

 

3. Vadmadár eredetű mintákból meghatároztuk és 

jellemeztük új GoCV törzsek teljes 

genomszekvenciáját. Megállapítottuk, hogy a 

teljes genomot érintő filogenetikai osztályozás 

alapján az egyik általunk leírt új törzs egy új 

genotípusba sorolható. Az elérhető szekvenciák 

felhasználásával evolúciós elemzéseket 

végeztünk, megállapítottuk a GoCV-ra jellemző 

evolúciós rátát. 
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4. 22 új törzs genetikai állományának 

feltérképezésével jelentősen bővítettük a 

génbanki adatbázisban elérhető GHPV genomok 

számát. 

 

5. Meghatároztuk és elemeztük egy új BFDV törzs 

teljes genomszekvenciáját és filogenetikai 

helyzetét. 

 

6. Az elérhető gammapolyomavírus szekvenciák 

felhasználásával evolúciós elemzéseket 

végeztünk, meghatározva az adott vírusra 

jellemző evolúciós rátát. 
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