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A jól ismert baktériumok mel-
lett ma már számos gastroenteritist 
okozó vírust is ismerünk.1 

A feltétlenül gastroenteritist okozó 
vírusok közé tartoznak a

& humán astrovírusok,
& humán enterális adenovírusok,
& humán calicivírusok (norovírusok, 

sapovírusok) és
& rotavírusok.

Feltételezetten gastroenteritist 
okozó egyéb vírusok:

& torovírusok
& aichi vírus
& parechavírus 1 és 2
& picobirna vírusok
& %enterális' coronavírus

Az els"ként felfedezett emberi 
gastroenteritist okozó vírust 1969-
ben találták meg az Egyesült Álla-
mok Ohio államában lév" Norwalk 
városában (U.S.A. Ohio állam), egy 
iskolai járvány kapcsán. Innen kapta 
korábbi nevét, ami $Norwalk ágens%-
ként vált ismertté (1. ábra).

Az Egyesült Államokbeli, örmény 
származású Albert Z. Kapikian (2. 
ábra) és munkatársai2 az említett isko-
lai járványból származó székletmin-
tákból izoláltak el"ször egy addig 
nem ismert vírust, amit 1972-ben 
publikáltak. (Kapikián nevéhez f!z"-
dik a rotavírusok részletes megisme-
rése is).3

A kis kerek vírusokat és a hozzá-
juk hasonlókat ett"l kezdve 

%Norwalk-szer# vírusoknak' nevez-

ték. Ma ezeket %norovírusok' néven 
tartjuk számon. (1. ábra)

1976-ban fedez-
ték fel a $cali-
c i v í r u s o k a t ' . 
Elnevezésüket 
kehelyre, kupá-
ra (latinul= 
calix) emlékez-
tet" alakjukról 
kapták. Ha átte-
kintjük a vírus 
felfedezésének 
és filogenetikai 

differenciálásának menetét, azt az 
alábbiakban foglalhatjuk össze: Kapi-
kián és munkatársai 1972-ben felfe-
dezik a %Norwalk ágenst' (NLV=Nor-
walk Like Virus), amit ma %norovírus-
nak' nevezünk. 1876-ban kimutatják 
a $klasszikus% humán calicivirust 
(korábban %sapporo' vírusnak, ma 
%sapo' vírusnak nevezik). 1998-ban 
a két ágenst együttesen caliciviridae 
család néven jegyzik, és két csoport-
ját különböztetik meg: humán és állati 
caliciviridae. Az állati calicivírusok 
ismét két csoportra # nemzetségre 
# oszthatók, úgy, mint a %lago',- és a 
%vesivírusok' nemzetségére. Mindkét 
nemzetséghez több vírustörzs tarto-
zik az ábrán láthatóan, elnevezésük-
höz használt rövidítések többnyire az 
általuk megbetegíthet" állatok nevét 
takarja.4

A humán vírusok szintén két nem-
zetségre oszthatók, úgy, mint a %noro' 
és a %sapovírusokra', melyek ugyan-
csak további alcsoportokba sorol-
hatók, többnyire feltalálási helyük 
szerinti névvel ellátva. A norovíru-
sok génszerkezetük alapján újabb két 
csoportot képeznek (G I és G II). A 
bonyolult származástani adatok az 
egyszer!ség kedvéért a következ"k-
ben foglalhatók össze: két nagy cso-
port: A család-taxonómia csoportja. 
Ide tartoznak a már említett vesi és 
lago vírusok (állati patogén vírusok) 
és a humán calici (noro és sapo) víru-
sok. A másik nagy csoport a nem 
meghatározott vírusok csoportja.

Család-taxonómia csoport

Állati patogén vírusok:

Genus: Vesivírusok (a szó erede-

te a $vesicular exanthema of swine 
virus):

X Species: Vesicular exanthema of 
swine (sertés) virus

X Species: Feline (macska) calici-
virus

X Kandidátus species: 
$ Canine (kutya) calicivirus,
$ Mink (nerc) calicivirus (Long és 

mtsai, 1980)
Genus: Lagovírusok (a szó Lago-

morph-ból, eml"s gazdaszervezetek 
# nyulak és egyéb rágcsálók):

& Species: Rabbit (nyúl) hemorrha-
gic disease virus

& Species: European brown hare 
(nyúl) syndrome virus

Humán calici vírusok:

Genus: Sapovirus (%Sapporo-like 
vírusok')

1.  Species: Sapporo virus  
sertés enterális calicivírus
nerc enterális calicivírus
Genus: Norovírus ("Norwalk-
like vírusok#)

2.  Species: Norwalk vírus
Kandidátus species: bovine 
(szarvasmarha) enterális cali-
civírus
Kandidátus species: porcine 
(sertés) enterális calicivírus
Kandidátus species: murine 
(rágcsáló) norovírus 

  Nem meghatározott vírusok

 Amyelosis chronic stunt virus (ro-
varok) ACSV
 Bovin enteric calicivirus # Jena 
virus BoCV
Canine calicivirus CaCV
Fowl calicivirus FCVV
Mink calicivirus MCV
Porcine enteric calicivirus PoCV
Walrus calicivirus WCV 

Taxonomia Domain  (Tartomány) 
Eucarya (Eucaryota)

Kingdom (Királyság) Animalia 
(Állatok) 

Phylum  (Törzs)  Chordata (Ge-
rinchúros állatok)

Subphylum (Altörzs)  Vertebrata 
(Gerincesek): Mammalia (Eml"sök),

Aves (Madarak), Reptilia (Hül-
l"k),

Osteichtyes (Csontos halak)
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Class  (Osztály)  Mammalia (Em-
l"sök)

Order  (Rend)  Primata (F"eml"-
sök), Carnivora (Húsev"k),

Perissodactyla (Páratlanujjú patá-
sok), Artiodactyla (Párosujjú patá-
sok), Lagomorpha (Nyúlformájúak) 

 
A taxonómia vonatkozásában, 

f"ként a fenti beosztásokban található 
átfedések magyarázataként meg kell 
említeni, hogy a típusos calicivírus 
morphológiával rendelkez" vírusokat 
más állatfajok # beleértve az embere-
ket, más f"eml"söket, szarvasmarhát, 
nerceket, sertéseket, rozmárokat, del-
fineket, kutyákat, nyulakat, csirké-
ket, hüll"ket, kétélt!eket és rovaro-
kat # szerint identifikáltak szerint 
identifikáltak, de ezek közül egy sem 
jellemezhet" teljes mértékben. Azok, 
amelyek humán és néhány más faj 
gastroenteritisét okozzák, nehezen 
szaporíthatók sejtkultúrában. Más 
vírusokat, melyek (3. ábra) emberek-
nél gastroenteritist okoznak, általá-
ban $kis kerek strukturált vírusok%-
nak jelölnek, beleértve a Norwalk 

vírust és a Snow Mountain ágenst, 
melyeknél hiányzik a típusos calici-
virus morphológia, de meglehet"s 
denzitást mutatnak és egyszeres cap-
sid polypeptiddel rendelkezik, ami a 
calicivírusokra jellemz". 

Morfológia

Kis méret! (27#35 nm), 7,2 # 7,7 
kilóbázis hosszúságú, pozitív pola-
ritású, egyszálú RNS örökít" anya-
got tartalmazó, burok nélküli vírus. 
(4. ábra # Bal oldalon és felül Nor-
walk Like Vírus, jobb oldalon és alul 
Calici Vírus. A fekete-fehér képek 
elektronmikroszkópos felvételek, a 
színes ábrák három dimenziós cryo-
elektronmikroszkóp és computeres 
képalkotó eljárás kombinatív alkal-
mazásával készültek). 

Epidemiológia

A sporadikus kisgyermekkori bél-
fert"zések 20&-át, a nem-bakteriá-
lis gastroenteritis járványok 70&-át 
calicivírus okozza. Els"sorban zárt 

emberi közösségekben (kórház, kol-
légium, id"sek otthona, katonaság, 
stb,) okoz járványokat.5 Egész évben 
el"fordulhat, de bizonyos szezona-
litást is mutat, miszerint téli-korata-
vaszi halmozódás $winter vomiting 
disease%) is megfigyelhet". Az átvi-
tel személyes kontaktussal, széklettel 
szennyezett élelmiszerekkel, vízzel, 
a hányás alkalmával keletkez" aero-
szol közvetítésével történik. A noro-
vírusok okozzák a komolyabb beteg-
ségeket és járványokat, a sapovírusok 
által okozott betegségek lefolyása 
enyhébb, és ritkábban okoznak jár-
ványokat.6

Hazánkban és # feltehet"leg - a 
kelet-európai régióban Reuter és mun-
katársai els"ként mutattak ki és írtak 
le humán calicivírust molekuláris 
módszerekkel egy Csongrád megyei 
(Szeged, Algy") 80 személyt érint" 
gastroenteritis járvány kapcsán.7

Pathogenesis

A calicivírusok által okozott fert"-
zés esetén az inkubációs id" általában 
átlagosan 24 # 48 óra (széls" érékek 
4#77 óra). A inkubációs id" hossza 
függ a fert"z" vírusdózis nagysá-
gától. 20#100 fert"z" virion elég a 
fert"zés létrehozásához. Anekdota-
szer!, de modell érték! az a törté-
net, miszerint egy esküv"i vacso-
ra kapcsán kitör" járvány esetén a 
megbetegedett vacsoravendégeknél 
a tünetek jelentkezése a fert"z" forrás 
körüli koncentrikus körök formájá-
ban történt, így ennek alapján meg 
is lehetett volna állapítani a vacsorai 
ülésrendet. A vírusok a vékonybél-
bolyhok sejtjeit károsítják funkcioná-
lisan. A kialakuló betegség összefüg-
gést mutat az AB0 vércsoportokkal, a 
$0% vércsoportba tartozó betegeknél 
a betegség lefolyása súlyosabb for-
mában zajlik.

A betegség elleni immunitás még 
kevéssé ismert. Véd"oltással jelenleg 
nem rendelkezünk.

Klinikai kép

A betegség enyhe # középsúlyos, 
heveny gasztrointesztinális tünetek-
kel jár. Hányás, hasmenés, h%emel-
kedés, hasi görcsös fájdalom a kli-
nikai képet uraló tünetek, amit 4H 
tünet néven foglalhatunk össze. A 
gasztrointesztinális tünetekhez általá-
nos tünetek is társulhatnak, ritkábban 
el"fordul még hányinger, émelygés, 
gyengeség, fejfájás és izomfájdalmak. 

3. ábra

4. ábra
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A betegség lefolyásának id"tartama 
1#3 nap.

Diagnosztika

Tekintve, hogy %in vitro' körülmé-
nyek között nem szaporítható, ezért 
tenyésztés, állatoltás nem végezhet". 
Számításba vehet" módszerek és eljá-
rások sorában az elektronmikroszkó-
pos vizsgálat mellett szerológiai tesz-
tek (savópárok, székletminták, RIA, 
ELISA), és molekuláris biológiai mód-
szerek (RT-PCR, Southern Blot, hyb-
ridizáció, szekvenálás, rekombináns 
ELISA) állnak rendelkezésre.8,9,10

Terápia, prevenció

Ha a hányás és hasmenés, esetleg 
a társuló verejtékezés következtében 
nagy a só- és folyadékveszteség, orális, 
vagy intravénás só- és folyadékpótlás 
válhat szükségessé.

Kiemelten fontos a hagyományos 
higiénés és egészségügyi szabályok 
betartása és betartatása.

A fert"tlenít"szerek kiválasztásánál 
meg kell gy"z"dni annak virucid vol-
táról, és figyelembe kell venni, hogy ez 
a vírus ellenállóbb a rendszeresen hasz-
nált fert"tlenít"szerekkel szemben.

Vakcina jelenleg nem áll rendelke-
zésre, de kiterjedt kutatómunka folyik 
az el"állításával kapcsolatban. 

Az utóbbi egy évben Magyaror-
szágon végigsöpörtek a calicivírus 
járványok. Els"sorban kórházakban, 
kisdedóvódákban fordultak el" a 
tömeges megbetegedések. Budapes-
tem több kórházban látogatási tilalmat 
és felvételi zárlatot kellett elrendelni 
a járvány miatt. A tünetek sokszor 
nagyon rapidan képesek jelentkezni. 
Az 5. ábra mutatja a f"bb el"fordulási 
helyeket, ezeken kívül valószín!leg 

egyéb helyeken is el"fordultak szórvá-
nyos járványok.11 Vannak olyan kórhá-
zak, melyekben visszatér" járványok is 
el"fordulnak. Az elszenvedett fert"zés-
sel szerzett immunitás rövidsége és a 
vírusok nagyfokú genetikai és allerge-
nitási duverzitása miatt, ugyan annál 
a személynél az élet során ismételt 
megbetegedések is el"fordulhatnak. 
Van olyan kórház, amelyben szinte 
évente megjelenhetnek vissza-visszaté-
r"  járványok. Az említett id"szakban a 
térképen látható városok közül Buda-
pesten egy id"ben négy kórházban 
kellett megtiltani a beteglátogatást és 
korlátozni a betegfelvételt.

A járvány kialakulását és terjedé-
sét el%segít% tényez%k

X Acut gastroenteritis tüneteivel 
rendelkez" beteg áthelyezése

X Acut gastroenteritis tüneteivel 
rendelkez" beteg átvétele

X A már átvett beteg elkülönítésé-
nek elmulasztása

X A már több betegen jelentkez" 
gastroenteritises megbetegedés kése-
delmes jelentése a higiénés szolgálat-
nak

X A betegek izolálását célzó kom-
fort körülmények hiánya

Járványügyi intézkedések

X Folyamatos felületfert"tlenítés
X Kézfert"tlenítés
X Szennyes és tiszta ruha kezelés 

meger"sítése
X A dolgozók véd"felszerelés hasz-

nálata
X Kórtermi felvételi zárlat elrende-

lése
X A kórterem betegeinek széklet 

sz!r"vizsgálata vírus kimutatás irá-
nyába

X Az enterális járvány bejelentése a 
F"városi ÁNTSz Kórházhigiénés Osz-
tálya felé

X A felvételi zárlat folyamatos kiter-
jesztése az érintett osztélyokra, részle-
gekre.

X Terápiás részlegek bezárása, 
kezelések (hydroterápia, fizioterápia 
stb.)szüneteltetése

X El"bbi osztályok, részlegek, majd 
a teljes épület kiürítése.

X A teljes kiürítés után zárófert%t-
lenítés elrendelése és végzése.
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