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Az 1950-60-as években a megélénkült nemzet
közi kereskedelemnek és a megváltozott állattar
tási rendszereknek köszönhetően új, ismeretlen 
oktanú fertőző betegségek jelentkeztek a hazai ál
latállományokban. Ezek a betegségek a mikrobio
lógusok és a fertőző betegségekkel foglalkozó 
szakemberek figyelmének és érdeklődésének köz
pontjába kerültek, akik hamarosan széles körű 
kollaboráción alapuló kutatómunkába kezdtek 
azok oktanának tisztázása és a védekezés kidolgo
zása céljából. Hathatósan ösztönözte a kutató
munkát az is, ha a témát akadémiai, minisztériumi 
vagy más szintű célfeladatként is kijelölték.

E kutatási feladatokból a szarvasmarha vírus 
okozta légző- és emésztőszervi betegségei okta
nának tisztázását és a védekezés módszereinek 
kidolgozását választottam ki. A feladat megoldá
sában aktívan részt vettek budapesti és vidéki in
tézetekben, valamint nagyüzemekben dolgozó 
munkatársaim is. A tudományos cél elérését, a 
feladat megoldását igen nagy mértékben elősegí
tette az a tény, hogy az 1950-es évek végén már 
ismertük és alkalmaztuk az akkor legmodernebb
nek számító virológiái kutatómódszereket, a sejt
tenyészetek készítési módját és alkalmazását a 
vírusok kitenyésztésére, szaporítására és tulaj
donságainak tanulmányozására.
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A vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a 
szarvasmarha-állományokban a különféle jár
ványtan! jelleggel lezajló légző- és emésztőszer
vi betegségek során lényegesen eltérő klinikai 
tünetekkel betegedtek meg még az azonos állo
mányokban is a borjak, mint a hízók, mint a nö
vendékek, vagy mint a tehenek. A különféle kor
csoportokban a veszteségek mértéke is lényege
sen eltérő volt.

A vizsgálatok során a jellegzetes légző- és/ 
vagy emésztőszervi tünetekkel megbetegedett te
henek, növendékek és borjak váladékaiból, kóro
san elváltozott szerveiből borjúvese-, illetve bor- 
júhere-sejttenyészetekben sikerült izolálnunk a 
mások által már korábban leírt fertőző rhinotra- 
cheitis (IBR/IPV, BHV-1) vírust, a parainfluen- 
za-3 (PI-3) vírust, a respiratory syncytial (RS) 
vírust és a vírusdiarrhea (VD) vírust. Tüdő- és 
bélgyulladásban (pneumoenteritis) megbetege
dett borjakból addig ismeretlen bovin adenovíru- 
sok (4-es és 5-ös típusok) izolálásáról számol
tunk be.

1963-ban Mosonmagyaróváron egy szarvas
marha-állományban a borjak és a növendékek 
légzőszervi tünetekkel betegedtek meg. A beteg 
állatokon kötőhártya- és szaruhártya-gyulladás 
(keratoconjunctivitis) is megfigyelhető volt. Az 
IBR-hez hasonló tünetekkel megbetegedett álla
tok orrváladékából, valamint a kötőhártya vatta
tamponokra felvett váladékából egy addig isme
retlen herpesvírust sikerült izolálnunk, amelyet 
az izolálási hely (Mosonmagyaróvár), a jegyző-
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könyvi szám és az izolálás éve alapján „Movár- 
33/63” törzsmegjelöléssel láttunk el. (A „Mo- 
vár”  elnevezés szerencsésnek bizonyult, bár
mely nyelven könnyen memorizálható volt, ezért 
e jelölést a nemzetközi irodalom és a vírusrend
szertan is átvette.)

A Movár herpesvirus a szövettenyészetek sejt
jeiben olyan jellegzetes elváltozásokat okoz, me
lyek alapján a HE-nal megfestett készítmények
ben a vírus azonosítható. A BHV-4 a többi herpes- 
vírussal szemben nem okoz syncytiumokat, csu
pán a sejtek lekerekedését idézi elő. Minden egyes 
megtámadott sejt magjában bizarr formájú, kínai 
betűkre emlékeztető zárványok alakulnak ki. Mi
vel az IBR vírussal fertőzött szövettenyészetekben 
syncytiumok alakulnak ki, és a zárványok jellege 
is más, gyakorlott szakember számára nem jelent
het nehézséget a Movár herpesvirus felismerése.

A vírus izolálására az elsődleges és másodlagos 
borjúvese- és borjúhere-tenyészetek a legalkalma
sabbak. Az ilyen sejttenyészeteken is csak az igen 
rövid ideig ürülő extracelluláris vírust lehet izo
lálni, a látensen fertőzött állatokból a sejthez kö
tött vírust a szervek explántált tenyészeteiben 
vagy kokultúrákban lehetséges (több vakpasszázs 
beiktatásával). Ez utóbbi módszerrel a látensen 
fertőzött borjakból, állatkerti oroszlánokból, va
lamint mesterségesen fertőzött kísérleti állatokból 
mi magunk izoláltuk a Movár herpesvírust.

A vírus legjobban borjú eredetű sejttenyésze
tekben szaporítható el, de elszaporodik más fa
jok sejttenyészeteiben is. Replikációs ciklusa
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kétszer-háromszor lassúbb, mint az alfa-herpes- 
vírusok közé tartozó IBR (BHV-1) vagy mamil- 
litis herpesvírusé (BHV-2). Az állatokból való 
izolálása során is többnyire csak vakpasszázsok 
közbeiktatásával izolálható.

Kizárólag a sejtmagban replikálódik. Az érett 
virionok a sejt pusztulása után kerülnek ki a kör
nyezetbe, ezért „sejthez kötött” (cell associated) 
vírusnak tekintik.

Virológiái laboratóriumokban készített borjú- 
vese- és borjúhere-tenyészetek már eleve fertőzöt
tek lehetnek a Movár herpesvírussal. A fertőzés 
eredhet a donor állattól, de a szövettenyészetek 
előállítására használatos „steril” bojúsavó (és a 
foetális savó is) tartalmazhat Movár herpesvírust. 
Az ilyen savó útján a vírus bekerülhet nem szar
vasmarha eredetű sejttenyészetekbe is. A konta
minációra elsősorban a sorozatos passzázsokban 
fenntartott sejtvonalaknak van lehetősége. A bor- 
júsavóval való kontamináció azért veszélyes, mert 
csak hetekkel, hónapokkal később deríthető fel. A 
későn felismert BHV-4 kontamináció a víruslabo
ratórium egész éves munkáját tönkreteheti.

A vírus világszerte elterjedt, Ausztrália kivéte
lével minden kontinensen megtalálták (feltéte
lezhető, hogy a vírust ott is izolálni fogják). A 
vírust sikeresen izolálták mind megbetegedett, 
mind egészséges szarvasmarhákból, jóval ritkáb
ban más állatfajokból is, így bölényekből, biva
lyokból, juhokból, házimacskákból, fogságban 
tartott bagolymajomból és az utóbbi években ál
latkerti oroszlánokból is.
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A BHV-4 tipikus herpesvirus, 162 kapszo- 
merből épül fel az ikozaéder szimmetriát mutató 
kapszid, amelyet burok vesz körül, belül helyez
kedik el a dupla szálú DNS.

Az újonnan izolált vírustörzset biológiai és 
morfológiai tulajdonságai alapján a herpesvíru- 
sok közé soroltuk be. Mivel biológiai tulajdon
ságai, valamint a szerológiai vizsgálatok alapján 
különbözött az addig ismert bovin herpesvíru- 
soktól: a fertőző rhinotracheitis vírustól (1BR- 
IPV vírus, BHV-1), a bovine mamillitis herpes- 
vírustól (BHV-2) és a szarvasmarha roncsoló 
orrhurutja vírusától (MCFV, BHV-3 vagy újab
ban Alcelaphine herpesvirus 1, AHV-1), de kü
lönbözött más fajok herpesvírusaitól is, az új ví
rustörzset „Movar-típusú bovin herpesvirus” 
(Movar-type bovine herpesvirus) jelöléssel a 
szarvasmarha herpesvírusai közé új fajként java
soltuk besorolni már 1972-ben.

A kettős szálú DNS felépítése alapján a vírus a 
herpesvirus B genomszerkezeti csoportjába tarto
zik. Ennek az a lényege, hogy a kb. 145 ezer bázis
párból álló DNS szálnak a középső része egy ál
landó tulajdonságú (konzervatív), mintegy 113 
ezer bázispárból álló egyedi szakaszból áll, ame
lyet mindkét végén változó számú rövid szálú (kb. 
200-1000 bázispárból álló ún. polirepetitív), több
ször ismétlődő egységekből álló szakaszok vesz
nek közre.

A különböző helyekről, és különféle kórfor
mákból izolált törzsek DNS szerkezetét restrik
ciós enzimanalízissel tanulmányoztuk. A vírus
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nukleinsavának főbb tulajdonságai alapján a 
BHV- 4 egységesnek tekinthető. A DNS variabi
litása alapján azonban bizonyos különbségek 
voltak megfigyelhetők a törzsek között. Különb
ségeket elsősorban az Európában és az Ameri
kában izolált törzsek között írtak le, de a DNS 
szerkezete, illetve a kórforma között nem talál
tak lényeges összefüggést. Egy-egy állományban 
rendszerint évekig azonos variánsok fordulnak 
elő. A közzétett csoportosítási javaslatok időál
lóságát a jövő fogja igazolni.

A virionban számos strukturális polipeptidet, 
glycoproteint mutattak ki, amelyeknek a sejtbe 
való behatolásban, a replikációban, az immuni
tásban, a szerológiai és egyéb reakciókban já t
szott szerepét most tanulmányozzák. Különle
gessége ennek a vírusnak, hogy nincs olyan an
tigénje, amelyik alkalmas lenne vírussemlegesítő 
ellenanyagok kiváltására. Ilyen ellenanyagokat 
sem a fertőzött állatokban, sem a mesterségesen 
fertőzött kísérleti állatokban nem tudtunk kimu
tatni. Éppen ezért a VN próba nem alkalmas sem 
a fertőzöttség diagnosztizálására, sem a vírustör
zsek csoportosítására. Ennek pontos oka nem is
mert, feltételezzük, hogy a vírus valamelyik épí
tőanyaga immunszuppresszív hatással rendelke
zik, ami megakadályozza, hogy a szervezet ví
russemlegesítő ellenanyagokat állítson elő. Mind
két esetben kimutathatók ellenben ellenanyagok 
az ELISA próbával.

A Movár herpesvirus oktani szerepe ma sem 
tisztázott, jóllehet eddig már több mint félszáz
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munkacsoportban tanulmányozták e vírus tulaj
donságait és a fertőzés jelentőségét. Magunknak 
sem sikerült igazolnunk e vírus szerepét a borjak 
légzőszervi betegségének vagy keratokonjunkti- 
vitiszének oktanában. Maga az a tény, hogy a 
vírust igen sokféle kórképből izoláltuk, megkér
dőjelezi annak kórokozó voltát. Nem ismerünk 
ugyanis olyan kórokozót, amely elő tudna idézni 
légzőszervi betegséget, daganatos folyamatokat, 
vetélést, postpartum metritist, különböző jellegű 
bőr- és nyálkahártya-elváltozásokat, roncsoló 
orrhurutot, hasmenést, heregyulladást, illetve nö
vekedési zavart. Ugyancsak a kórokozóképessé
ge ellen szól az, hogy egészséges állatok veséjé
ből, heréjéből, lymphocytáiból, és (sejttenyésze
tek készítésére használt) vérsavójából is gyakran 
kimutatták. A mesterséges kísérleti fertőzések is 
e felfogást támasztják alá, a fertőzött borjak több 
hétig tartó megfigyelési idő alatt semmilyen tü
nettel nem reagáltak. Eddig csak egy kutatócso
port észlelt a különböző eredetű vírustörzsek kór
okozó-képességében különbséget, az egyik tör
zsükkel mesterségesen fertőzött borjak 40 °C 
feletti hőmérséklet-emelkedéssel és légzőszervi 
tünetekkel reagáltak. Megállapítottuk, hogy a 
Movár herpesvirus immunszuppresszív tulajdon
ságú, és ezáltal fejti ki kóros hatását. Azoknak a 
kóros folyamatoknak a kialakulása, amelyekből 
a BHV-4 kimutatható volt, úgy képzelhető el, 
hogy az egészséges szervezetben előbb a BHV-4 
telepszik meg, és olyan elsődleges tünetmentes 
folyamatokat indít meg, amelyekben (talán az
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immunszuppresszív állapot miatt) feltételesen 
kórokozó baktériumok másodlagosan, most már 
az érintett szervre és a baktériumfajra jellegzetes 
klinikai tünetekben is megnyilvánuló kóros fo
lyamatokat, elváltozásokat okozhatnak (a tüdő
ben gyulladás, a méhben metritis, a nyálkahár
tyákon fekélyek stb.). Feltételezhető az is, hogy 
a már más ok miatt megindult kóros folyamatok
hoz utólag csatlakozik a BHV-4.

A kórfejlődés pontos menete még nem ismert. 
Mesterséges fertőzési kísérletek eredményei 
azonban azt bizonyítják, hogy az állatok a fer
tőződés után csak igen rövid ideig, mindössze 
5-10 napig ürítenek (extracelluláris) vírust vála
dékaikkal. Ezután látens vírusfertőzöttség ala
kul ki.

Vizsgálataink során a látencia ideje alatt az 
idegrendszerből nem tudtunk vírust kimutatni. 
Ezzel szemben a lépből explantált tenyészetek
ben, a makrophagokból pedig kokultúrákban si
került sejthez kötött vírust izolálni. A látencia 
során egyetlen esetben sem tudtunk extracellulá
ris vírust kimutatni.

Mindezek alapján feltételezhető, hogy a láten
sen fertőzött szarvasmarhák a köhögéssel kikerülő 
lymphocytákban lévő sejthez kötött vírussal fertő
zik társaikat. Elképzelhető fertőzés a frissen fertő
zött állatok által ürített extracelluláris vírussal is.

A húsevőknek a fent leírt módon való fertő
ződése aligha valószínű. Ezek inkább látensen 
fertőzött kérődzők nyers húsának, még inkább 
zsigereinek elfogyasztása során fertőződnek.
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A fertőzött állatok mindegyikét felismerni 
egyelőre nem lehet, ennek oka az, hogy diag
nosztikai értékű kóros elváltozásokat vagy tüne
teket nem lehet észlelni, a szerológiai próbák 
nem adnak megbízható eredményt, a vírusizolá
lás pedig a vírus sejthez kötöttsége miatt bizony
talan.

Eddig nem találtunk olyan kórbonctani elvál
tozásokat, amelyek a BHV-4-re jellegzetesek let
tek volna, azok a folyamat lokalizációja és a szö
vődmény jellege szerint igen változatosak lehet
nek. Kórszövettani metszetekben magzárványok 
figyelhetők meg a lymphoid sejtekben. Mivel 
sem a tünetek, sem a kóros elváltozások nem jel
legzetesek, ezek alapján a fertőzöttség nem diag
nosztizálható. A szerológiai vizsgálatokkal sem 
tisztázható az oktan, a vírussemlegesítési próba 
itt nem működik, az ELISA próba pedig a ke
resztreakció miatt nem ad értékelhető ered
ményt.

Vizsgálataink során újszülött macskák, nyulak 
és tengcrimalacok eredményesen voltak fertőz- 
hetők. Ezek az állatok fejlődésükben visszama
radtak, lázasakká váltak, és 5-8 napon belül el
pusztultak. A hullákban kötőhártya-gyulladás, a 
nyálkahártya gyulladása, szövődményes tüdő- 
gyulladás és lép-máj duzzanat volt megfigyelhe
tő. Az említett szervek hámsejtjeiben, valamint a 
lymphoid sejtekben jellegzetes Cowdry A típusú 
magzárványok alakultak ki.

Mint erről már volt szó, a Movár-33/63 vírus
törzset 1963-ban izoláltuk, és azt csak 1966-ban
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írtuk le először. A tudományos központok az el
ső 5 évben alig vettek tudomást az új herpesví- 
rusról, csak az 1970-es évek első felében jelent 
meg néhány közlemény az izolálásáról. Ezután a 
közlemények száma logaritmikusán emelkedett, 
s az e vírussal foglalkozó szakcikkek több mint 
fele az utolsó 5 évben jelent meg. Ez azt mutatja, 
hogy a vírus jelentőségét most kezdik felismerni, 
célorientált kutatások során egyre gyakrabban 
izolálják. Az utóbbi időben sok olyan adat gyűlt 
össze, amelyek azt bizonyítják, hogy a vírus nem 
közömbös a szervezetre. Egyre gyakrabban ál
lapítják meg, hogy nemcsak a szövettenyészetek 
előállításához szükséges alapanyagok (sejtek, 
vérsavó), hanem a kutatásokhoz vagy az anti
géntermeléshez használt vírustörzsek is konta- 
minálva lehetnek ezzel a vírussal. Az is támogat
ja a kutatásokra fordított erőfeszítéseket, hogy 
egyre gyakrabban izolálják különböző formában 
jelentkező daganatos elváltozásokból.

A BHV-4 különleges adottságai miatt elvileg 
alkalmas lenne vektor-vakcinák előállítására, ezt 
a vírust is számításba vették idegen vírusok 
protektiv antigénjeit kódoló génszakaszok beül
tetésére (inszertálására). Tudományos körök 
azonban ezt aggályosnak tartják, mivel a gam- 
ma-herpesvírusok daganatkeltő hatással rendel
keznek, és eddig nem bizonyították be, hogy ez a 
vírus a kivételhez tartozna. Mindezek alapján 
érthető, hogy ez a különleges tulajdonságokkal 
rendelkező herpesvirus intenzív kutatások tárgya 
lett az utóbbi időben.
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