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Az influenzavírusok

Az influenza szó olaszul befolyást jelent. 
A „spanyolnátha”-járvány (1918) hívta fel a 
betegségre az emberiség figyelmét. A vírus 
genetikai anyagát ribonukleinsav alkotja. 
Minden vírusrészecskében 8 db RNS-szakasz 
csomagolódik be, mindegyikbe egy-egy 
RNSpolimeráz enzim kapcsolódik. A vírus-
taxonómia ezeket a vírusokat az Orthomy
xovirus családba sorolja. Ennek az a biológiai 
haszna, hogy a sejtbe kerülést követõen az 
RNS-polimeráz enzim elkészíti a fehérje ter-
melésére alkalmas „pozitív” RNS-szálakat.

Három RNS szegmens ezt az RNS-poli-
meráz enzimet kódolja. Egy-egy RNS-szakasz 
a hemagglutinin és neuraminidáz burok-
fehérjék termelését teszi lehetõvé, amelyek 
a vírusrészecskék felszínén elektronmikro-
szkóppal is látható réteget képeznek (1. áb
ra). A hemagglutinin kicsapja a vörösvértes-
teket és a madarak vörösvérsejtjeit, mert 
kötõdik a sejthártyák glikoproteidjeit alkotó 
neuraminsav vagy sziálsav cukrokhoz. A neu-
raminidáz enzim pedig a cukorkomponen- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
seket elhasítja, ami leválasztja a kötõdött vagy 
újonnan keletkezett vírust is a sejtekrõl. Ez a 
két burokfehérje található a vírusré szecskék 
felszínén, ezért a fertõzött szervezetek ellen-
anyag közvetítette immunvála sza ezek ellen 
a fehérjék ellen irányul. Ezek a fehérjék a 
legváltozékonyabbak, mert min den megfer-
tõzött élõlény immunkiválasztódást okoz. 
Olyan mutánsok maradnak életben az im-
munszelekció következtében, amelyek ellen 
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még nem termelõdtek ellen anyagok. Ez a 
vírusok fokozatos antigénváltozása (drift).

A maradék három RNS darab egyike 
protoncsatornát kódol. Ez a sejtek neura-
minsav csoportjaihoz kötõdött vírusburkot 
és a gazdasejt membránját összeolvasztja, 
ezáltal a vírus nukleoproteidjei egyszerre 
a citoplazmába kerülnek. A nukleoproteid 
fehérje komponensét szintén egy külön RNS-
szegmens kódolja (Barcsay et al., 2006). A 
vírusrészecskébe be nem épülõ fehérjéknek 
két fontos feladatot kell betölteniük. 1.) A ví-
rus interferonokat és interleukineket indukál. 
Maga az influenza megbetegedés egy inter-
feronmérgezés. A neuraminidáz enzim ha-
tása is további interleukin-termelést indukál, 
mert a cukorkomponenseitõl megfosztott 
sejt interferon- és interleukin-termeléssel 
válaszol. 2.) A vírust magát azonban ezektõl 
a gátló anyagoktól meg kell védeni. Erre a 
célra szolgál egy külön fehérje. 

Az influenzavírusok rendszerezése a 
következõ. Három vírustípus, az „A”, „B” és 

„C” fertõzheti meg az embereket. Madarakban 
és állatokban a „B” és „C” típus nem fordul 
elõ, ezért a továbbiakban csak az „A” típusú 
vírusokkal foglalkozunk.

A szerológiai tipizálás a hemagglutinin 
(H) és neuraminidáz (N) burokantigének 
alapján történhetik. Az egyes vírustörzsek 
azonosításához ezenkívül még a kitenyész-
tés helyét és évszámát is meg kell jelölni. 
A közelmúltban a Duna-Tisza közén kite-
nyésztett vírust például lehetne influenza A/
Békés/2006(H5N1) elnevezéssel azonosítani. 
A H és N antigénekkel jellemezhetõ vírusokat 
influenza A altípusoknak nevezik.

Az influenzavírusok fejlõdéstörténete

Nem véletlen, hogy a madárinfluenza-víru-
sok a vízimadarakban képesek tünetmente-
sen a történelem elõtti idõk óta fennmaradni. 
Orthomyxovírus-szerû, RNS-darabokból álló 
genetikai anyaggal rendelkezõ vírust ugyanis 
már a lazacokból is sikerült kimutatni (Hel-

lebo et al., 2004). A vírus a neuraminsav acetil 
származékainak különbözõ molekuláihoz 
kötõdik, és ez kizárja, hogy a lazacok a vízi-
madarak székletétõl fertõzõdtek.

A törzsfejlõdés következõ állomását a 
rágcsálókban kimutatható influenzavírusok 
jelentették. Ezeket a vírusokat azonban még 
szúnyogok és kullancsok terjesztették. Eldu-
gott természeti gócokban ilyenek is fennma-
radtak mind a mai napig. Ilyen a thogoto 
vírus Afrikában (Kuno et al., 2001), valamint a 
dhori vírus Ázsiában (L’vov et al., 2002). Ezeket 
a vírusokat a természeti gócokban ma is rova-
rok terjesztik. Van rá bizonyíték azonban, 
hogy valamennyi egérfaj találkozott influen-
zavírusokkal a törzsfejlõdés során, ma már 
nem létezõ influenzavírusokkal, mert vala-
mennyiben kifejlõdött az a kromoszomális 
M

x
 gén, amelynek mûködését az influenza 

vírusok által termeltetett interferon kapcsolja 
be, és az influenzavírusok szaporodását 
képes a termelt fehérje gátolni (Haller et al., 
2002; Pichlmair et al., 2004). A thogoto vírus-
nak még nem volt olyan génje, mint a jelen-
legi influenza A vírusoknak, amelyik magát 
a vírust képes megvédeni a saját maga által 
megindított interferontermelés ellen (Pichl-
mair et al., 2004). Egyéb tulajdonságaik szem-
pontjából azonban megfelelnek az ízeltlábú 
vektorok által terjesztett influenzavírusok a 
jelenlegi influenzavírusok tulajdonságainak.

A madarak ugyan egyes szakemberek 
szerint a szárnyas õshüllõkbõl fejlõdtek ki, 
azonban ezeknek a vírusairól semmilyen 
információval nem rendelkezik a tudomány. 
Tény az, hogy a víziszárnyasok egyes fajai 
tünetmentesen hordozzák a 16 különféle 
hemagglutinint (H) és 9 eltérõ neuraminidáz 
(N) vírusburok fehérjét hordozó influenza-
vírusok különbözõ kombinációit. A vírus 
ezekbõl a vadkacsákból, vadlibákból, sirá-
lyokból stb. (1. táblázat) a széklettel ürül 
(Lomniczi, 2004, 2006). A tünetmentes víru-
sürítés teszi lehetõvé, hogy e vándormadarak 
a Tûzföldrõl eljuttassák a vírusokat Alaszkába, 
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majd Alaszkából más madárfajok egészen 
Ausztráliáig vigyék a fertõzést (Richl, 2006). 
A vándormadarak szelektálják a tünetmen-
tes fertõzést okozó altípusokat. Egy beteg 
madár képtelen sokezer kilométert repülni. 
Ha egy vízimadár megbetegítõ-képességgel 
rendelkezõ vírussal fertõzõdik, az elpusztul 
az úton.

Ha egy háziliba- vagy kacsatenyészetet 
megfertõz a vándormadarak széklete, hete-
ken át tünetmentes marad a fertõzés ezek-
ben az állományokban is. Közben azonban 
folyamatosan létrejönnek kis genetikai válto-
zások, mutációk, amelyek azáltal növelik 
meg a vírus megbetegítõ képességét, hogy a 
vírusérést lehetõvé tévõ enzimek mûködését 
meggyorsítják (a proteáz hasító helyen több 
diamino-monokarbonsav, azaz lizin vagy 
glutaminsav alakul ki), véletlenszerûen meg-
növelve a vírusérés sebességét (Lomniczi 
2004, 2006). Ha egyre több vírus keletkezik 
a mutációk következtében, egyszerre kez-
denek a háziszárnyasok, sõt a vadmadarak 
is (bütykös hattyú) megbetegedni.

A tünetmentes fertõzést egy baromfiállo-
mányban úgy lehet felismerni, hogy pulyká-
kat vagy gyöngytyúkokat helyeznek közéjük. 
E fajok nagyságrenddel érzékenyebbek 
a fertõzés iránt, így kevésbé virulens víru-
soktól is megbetegszenek. Ez lehetõvé teszi 
a tenyészet fertõzöttségének  kimutatását 
már a járvány tünetmentes szakaszában is 
(Pálfy Vilmos személyes közlése). Ez történt 
valószínûleg a Szlovákiából és Magyaror-
szágról Romániába exportált pulykákkal is, 
ahol a fogékony faj megbetegedett a helyi 
madarak kevésbé virulens – megbetegedést 
nem okozó – változataitól (variánsaitól) is.

Genetikai változások a madárinfluenza 
altípusokban

Nemcsak a H5N1 vírus tanulta meg ölni a 
madarakat. Az elmúlt években H5N2, H5N7 
és H7N7 influenzavírus altípusok által oko-
zott madárjárványok is elõfordultak, amelyek 
közül egyesek emberi megbetegedést is 
okoztak. 1999-ben Tajvan szigetén H9N2 
járvány is pusztított. 

Ország                      Madárfaj Vírus altípus Idõpont

Hongkong Vándorsólyom,  szürke gém H5N1 2004 
Kambodzsa Állatkerti madárfajok H5N1 2004. feb.
Japán Varjak H5N1 2004. márc. 
Korea Szarkák H5N1 2004. márc. 
Thaiföld Házi és vörös fejû galambok, kopasz fejû
 ludak, barna sirályok, kis kormoránok stb. 

H5N1 2004. dec.

Kína Szürke gém H5N1 2004. dec.
Kína Kopasz fejû ludak, nagy fekete és
 barna fejû sirályok, nagy kormoránok 

H5N1 2005. ápr.
 

Mongólia Kopasz fejû ludak, hattyúk H5 2005. aug.
Szibéria Vad madarak H5N1 2005. aug. 
Kazahsztán Vad madarak H5N1 2005. aug.
Dánia Hattyú H5N1 2006. feb. 
Magyarország Bütykös hattyú H5N1 2006. feb. 
Spanyolország ? H5N1 2006. jún.
Japán  ? H5N2 2006. júl.
 

1. táblázat • A H5N1 vírus megjelenése a különbözõ országokban,
és a megfertõzött madárfajok
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A kitenyésztett vírusok (izolátumok) 
vizsgálata azt mutatja, hogy a madárinfluenza-
vírusok kialakulásában is jelentõs szerepet 
játszik a géncsere (reasszortáció). Ha két ma-
dárinfluenza-vírus egyetlen sejtet fertõz meg, 
akkor 2 x 8 RNS darab keletkezik a sejtben. 
Ezeket a vírusösszeépítés mechanizmusa 
tet szõleges, véletlenszerû kombinációkban 
tudja összeépíteni a különbözõ vírusrészecs-
kékbe. Ezt az RNS-átrendezõdést, szegmens 
kicserélõdést nevezik reasszortációnak. A 
hemagglutinin és neuraminidáz géneken 
kívül az RNS polimeráz enzim genomszeg-
mensei, sõt a nukleoproteid RNS-szegmensei is 
kicserélõdnek az új madárvírusok kiala kulása 
során (Bragstad et al., 2006). 

Az A/ H5N1 influenzavírus altípus 
madárinfluenza-világjárványt okozott. Az 
elsõ H5N1 járványok 1997-ben alakultak ki 
Hongkongban. Igen magas töménységben 
belélegzett, madárürülékkel szennyezett por em-
berek megfertõzõdését és megbetege dését is 
lehetõvé tette. Szerencsére a megbetegedett 
és elhunyt egyének száma elenyészõen 
alacsony az érintett országok lakosságának 
létszámához viszonyítva. 

További genetikai változások 2004 után 
lehetõvé tették, hogy a vírus elterjedjen 
számos országban és emberi megbetegedé
seket is okozzon például Kínában (12/18), 
Indonéziában (25/33) Thaiföldön (14/22), 
Kambodzsában, Japánban, Vietnamban, 
Kazahsztánban, Azerbajdzsánban (5/8) 
Törökországban (4/12), Romániában, Egyip-
tomban (5/13) majd egész Európában (A 
zárójelekben a számláló a halottak számát, 
a nevezõ a megbetegedett emberek számát 
mutatja 2004. április végéig.) 

Ennek ellenére az emberi fertõzések 
csak zoonózisnak tekinthetõek. A 8 millió 
hongkongi lakosból kevesebb mint húszan 
betegedtek meg, a 80 millió vietnami lakos-
ból 42/93, a 110 millió indonézbõl mintegy 
két tucat emberi megbetegedés következett 
be. 50 millió török állampolgárból 4/25 em-

beri megbetegedés alakult ki. Az 1. táblázat 
mutatja azoknak a madárfajoknak egy részét 
amelyek megfertõzõdtek madárinfluenza 
vírusokkal.

Amikor kiderült, hogy emberek is meg-
kaphatják a madárinfluenza-fertõzéseket, 
felmerült az a lehetõség is, hogy a következõ 
emberi influenza-világjárványt ez az influen-
za, – a  A/H5N1 – okozhatja majd (Lomniczi 
B., 2006).

A madárinfluenza által okozott emberi 
megbetegedések lényegesen különböznek a 
madarak megbetegedéseitõl

Számos klinikai adat is bizonyítja, hogy a 
madárinfluenza-vírusok, csak zoonózisnak, 
azaz állati betegségek kórokozóinak különle-
ges körülmények között emberre történõ 
átkerülésének tekinthetõek. A zoonózisok 
lényeges jellemzõje, hogy emberrõl emberre 
nem, vagy csak igen ritkán terjednek tovább. 
Zoonózist okozó kórokozók nem okoznak 
emberi járványokat. 

A madárinfluenza-vírus által okozott em-
beri megbetegedésnek eltérõ a lappangási 
ideje: 4-7 nap, szemben az emberi influenza 
1-3 napos lappangási idejével. A halálozás 
elérheti a 40-50 %-ot, szemben az emberi 
világjárványok 2-tõl 0,05 %-ra tehetõ morta-
litásával.

A kórbonctani elváltozások eltérõek. Az 
influenza A/H5N1 fertõzésben megbetege-
dett emberek tüdejében a fertõzés elsõ áldo-
zatai a pneumocyták (a tüdõ léghólyagocs-
kák sejtjei), ami kiterjedt léghólyagocska-
károsodást okoz. A szervezetben a citokinek 
(sejtszabályozó anyagok) aktiválódása 
történik meg. Ennek az eredménye az, hogy 
a falósejtek vörösvértesteket kebeleznek be, 
a limfociták száma leesik, károsodnak az iz-
mok, és egyes kötõszöveti rostok is elhalnak 
(Ng et al., 2006). 

H5N1 igen gyorsan bekövetkezõ, elha-
lással járó, kiterjedt léghólyagkárosodást 
okoz, amit foltos, sejtszegény kötõszövet 
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szaporulat követ. A H5N1 maximum három 
hétig szokott jelen lenni a tüdõben. Kite-
nyésztése sikeres volt a központi idegrend-
szerbõl, a vérbõl, a gyomor-bél rendszerbõl 
és az agyfolyadékból is (Ng et al., 2006).

A madárinfluenzavírusok átjutása
az emlõsökre és az emberre

Az emberi influenzavírus-világjárvány úgy 
alakul ki, hogy madárinfluenza hemagglu-
tinin és vagy neuraminidáz génje belekerül 
valamelyik humán influenza A altípusba a 
fentebb leírt reasszortáció (RNS-szegmens 
átrendezõdés) következtében. Ennek azon-
ban az a feltétele, hogy egy emberi és egy 
madár influenzavírus altípus ugyanabban 
a sejtben szaporodjék.

Ilyenkor az emberiség számára ismeret len 
vírusburok fehérje antigének jelennek meg 
az új vírusban, ami a virológia tudományának 
a kialakulása óta négy alkalommal fordult elõ. 
1890-ben A/H3N8 vírus, 1918-ban A/H1N1 
(spanyolnátha), 1957-ben a A/H2N2 vírus 
(ázsiai influenza), majd 1968-ban A/H3N2 
(Hongkong) altípusok alakultak ki.

Közben elõfordult egy víziemlõs- (fóka, 
delfin) világjárvány is 1982-ben, amelyet 
egy vadkacsa- és egy sirály influenza-vírus 
altípus génjeinek átrendezõdése okozott. Elõ-
fordultak lovakat járványszerûen megbe tegítõ 
influenza A/H7N7 vírus-altípusok is. 

Az influenza A altípusok fajspecificitásának 
molekuláris alapjai

A hemagglutinin gének folyamatos mutá-
ciója alkalmanként nemcsak az antigén 
tulajdonságokat, hanem a sejtmembrán 
glikoproteidjeihez való kötõdését is képes 
megváltoztatni. A kacsák bélcsatornájában 
való szaporodást az teszi lehetõvé, hogy a 
hemagglutinin kötõdni képes a bél nyálka-
hártyasejtek N-glycolylneuraminsav csoport-
jaihoz, amelyet egy galaktózhoz alfa 2,3 
gli kozidos kötés kapcsol oda (Humphrey et al., 
2000; Ito et al. 2000; Smith et al., 2004). 

Eltérõek ugyanis az influenzavírusok 
kötõdését biztosító glikoproteideken elhe-
lyezkedõ neuraminsav (sziálsav) molekulák 
is. A neuraminsavak a sejtmembrán felszí-
nén található más cukorszármazékokhoz 
kötõdnek. Ennek a kémiai kapcsolódásának 
glikozidos kötés az elnevezése. A glikozidos 
kötések lehetnek 2/3 vagy 2/6 kötések a részt 
vevõ szénmolekulák számozása szerint. To-
vábbi eltéréseket jelentenek a neuraminsavra 
kötõdõ egyéb kémiai csoportok, mint a lazac-
receptor esetében az acetil-neuraminsav, az 
elõzõ példában az N-glycolylneuraminsav, 
ahol a glycolyl maradvány a neuraminsav 
nitrogén atomjához kötõdik stb. A neuramin-
savnak számos módosulata és alfa-glikozidos 
kötése lehet, amelyek a különbözõ állatfajok 
eltérõ szerveinek sejtmembránján eltérõ gya-
korisággal fordulnak elõ (Thompson, 2006). 
Nem mindegy az sem, hogy a membránon 
a neuraminsav mannóz, galak tóz vagy más 
cukorszármazékhoz kötõdik-e. Mindezek a 
különbségek befolyásolják az influenza A 
vírusok kötõdését is.

Néhány év óta az emberi influenza A/
H3N2 (Hongkong) izolátumokat nem lehet 
csirkeembrióban kitenyészteni, mert csak az 
alfa 2/6 glikozidos kötéssel kapcsolódott neu-
raminsavakhoz tudnak kötõdni. Az ösz-szefog-
laló elején említett víziemlõs pandémia vírusa 
sem rendelkezett megbetegítõ képességgel 
egyetlen más szárazföldi emlõsre sem.

Két évtizeddel ezelõtt az Amerikai Egye-
sült Államokban sertésinfluenza-járvány 
zajlott, ami az embereket általában nem 
tudta megfertõzni. Azok a terhes asszonyok 
azonban, akik olyan állatvásárt látogattak 
meg, ahol influenzás sertések is jelen voltak, 
megbetegedtek. Az immunállapotnak is 
szerepe van tehát a gazdaváltás létrejöttében. 
Említésre méltó, hogy az emberek között az a 
sertésvírus (A/H1N1 altípus) ennek ellenére 
sem tudott elterjedni. Valószínûleg ez az egyik 
oka, hogy az emberi világjárvány kialakulá-
sához egy madár hemagglutinin és/vagy egy 
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madárvírus neuraminidáz génnek a géncsere 
segítségével történõ átvitelére van szükség. 
Mutációk következtében megváltozott bu-
rokfehérjéket hordozó influenzavírus által 
okozott emberi világjárványt még soha nem 
figyeltek meg. 

A géncsere során az emberi M2 proton
csatorna meg szokott maradni a géncsere 
következtében kialakult, pandémiás influ-
enza altípusban. A madárvírus M2 fehérjéje 
nem került eddig át a madárvírusokból az 
emberi influenzavírusba. Ezért van remény 
arra, hogy a következõ emberi világjárványt 
okozó pandémiás influenzavírus törzs 

– legalább is a járvány elején – érzékeny 
lehet amantadinra vagy rimantadinra. 
Ezek a szerek csak az emberi influenza A 
vírusok protoncsatornájának mûködését 
gátolják, ezért akadályozzák a vírus bejutását 
a sejtekbe. 

A neuraminidázgátló gyógyszerek sok-
kal hatékonyabbak, mint az adamantamin 
csoport vegyületei. Sajnos a neuraminidáz-
gátlók gyógyító hatásában sem lehet teljesen 
biztos az orvostudomány, mert már találtak 
aktív helynélküli neuraminidáz enzimet hor-
dozó madárvírust is (Gubareva et al., 2002). 
Szerencsére a tudományos kutatás elõreha-
lad, és az év végén megrendezett franciaor-
szági tudományos kongresszusokon újabb 
influenzavírus-gátlószerekrõl fognak beszá-
molni (catechinek, Trifolium és Pomegranat 
kivonatok).

Mindezek a megfontolások annak a 
végsõ következtetésnek a levonását sugall-
ják, hogy a korábban már olyan jól bevált 
elölt vakcinák jelentik az egyetlen biztos 
megelõzési lehetõséget egy, a jövõben várha-

tó, de még eddig ki nem alakult új emberi 
világjárványt okozó influenza-vírusaltípus 
ellen.

Indonéziában a korábbi megfigyelések-
nél sokkal komolyabban merült fel annak 
a lehetõsége, hogy az influenza A/H5N1 a 
burokfehérjék megváltozása nélkül „megta-
nult” emberrõl emberre terjedni. Szerencsére 
az utóbbi hetekben sikerült ezt a lehetõséget 
kizárni. A gyanú azért is felmerült, mert az 
A/H5N1 altípus biológiai tulajdonságai és 
járványtani jellemzõi változásokat mutatnak 
a korábbi madárinfluenza altípusokhoz 
viszonyítva. A vírus genetikai változásokat 
szenvedett a Hongkongból Törökországba 
vezetõ úton. Felmerült annak a lehetõsége 
is, hogy a baromfitenyészetek között a 
klasz-szikus székletszennyezõdés, valamint 
a higiénia hiánya is lehetõvé teheti a vírus 
elterjedését amennyiben már kialakult a 
magas megbetegítõképességgel rendelkezõ 
változat (dr. Mészáros János akadémikus  sze-
mélyes közlése).

Tekintettel arra, hogy a közelmúltban 
Magyarországon is megjelent a jelentõs meg-
betegítõképességgel rendelkezõ madárin-
fluenza H5 hemagglutinint hordozó influen-
zavírus altípus, bízunk benne, hogy a 
hazai magas szakmai színvonalat képviselõ 
állatorvosi és közegészségügyi járványügyi 
szakemberek tevékenysége a lehetséges 
legkisebb károk mellet képes lesz a járványt 
korlátok között tartani.

Kulcsszavak: influenzavírusok, madárin
fluenza, vírusevolúció, virulencia, vírus
mutáció, génátrendezõdés, víruskötõdés, 
világjárvány, vírusgátlószerek, védõoltás
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