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PARVOVÍRUSCSALÁD (PARVOVIRIDAEJ 

GERGELY WO S DR. 

Alcsalád: 

Nem: 

Nem: 

Ne m: 

Alcsalád: 

Parvovi rinae (gerincesek vírusai) 

Parvovírus 
ide tartozik a legtöbb ger inces parvovírus faj 
pl. patkány H I parvoví rus 

minute virns of mice (MV M) 
(magyaru l egér mini vím s) 

Aleutian mink disease virus 
(magyaru l aleuti nyércek vírusa) 

emberi vírus nincs közöttük 
Erythrovírus 
Fajok: B 19 emberi parvovim s 

V9 parvovírus (nem emberi vírus) 
Dependovírus 
Faj: Adeno-assoc iated virus (AA V) 

(magyarul adenova l társult vírusok) 
ez a másik parvovírus, amely embereknél előfordul 

Densov irinae (ide csak ízel tlábúak vírusai tartoznak, nincs 
emberek nél is előforduló képviselője 

HUMÁN PAPILLÓMA VÍRU S-CSALÁD (PAPILLOMAVIRIDAE) 

FÜLE TIBOR DR., KOVALSZKY ILONA DR. 

Az emberi papi llómav írus az lntem ational Co mmitt ee on Taxo
nomy o f Viruses (ICTV) rendsze rtani besoro lása szerint az 

alábbi egysége kben fogla l helyet: 

Family (család) 
Genus (nem) 
Species (faj) 
Type (típus) 

Papillomaviridae 
Papillomavirus 
Human papillomavirus 
HPV 1- 100 

Subtype (alt ípus, variáns) HPV I a. stb. 

Papi llomavím sok 
Papillómavirus 
Emberi papillómavírus 
HPV 1- 100 
HPV la. stb. 

A papi llómav írusok típusfaj a (type- spec ies) a Cottontail rab bit 
papi llomaviru s vagy másnéve n Shop e papillom avirus. 

(Ref. Book: Virus Taxonomy - 2000 . Sept. , Academic Press) 

Nőgyógyászati Onkológia 2004: 3-4: 163-169 

A Nat ional Jnstitu ite of Allergy and Infectious Desease (NlALD) 
- amely egy az NIH-án belüli szervezet - I 998-ban indított a el 
a HPV-projec tet. Ezt 2003 októberétől több vírusra kiterjesztet

ték. A NIAID az STD Sequence Dat abase -en be lül hozta létre a 
HPV Sequence Database-t, amelyben ma körülbelül 80 HPV tí

pus mellett 4-5 altípus és variáns található. 
A magyar orvosi iroda lomb an az ember i papillómavíru sok 

számm al je lzett típusait - taxo nómiailag he lytelenü l - altípu

soknak írják ann ak ellenére, hogy az ango l irod alomban erre a 
megnevezés re mind enhol a „type " szerepel. 

POLYOMAVÍRU S-CSALÁD (POLYOMAVIRIDAE FAMILY) 

SZŰCS GYÖRGY DR. 

Nemzetség (genus) 

Faj (species) 
Törzs (strain) 

,,Csoport" 
Típus 

lzolátu m 

polyomavirus-nemzetség 
(po lyomav írus genus) 
human / emberi po lyomaví rus 
BK virus (BKV) 
BK human polyo mavírus 
JC vírus / emberi JCV/ JC human/emb eri 
polyom avím s 
SV40-szerű vírus / SV40-szerű bum an/emberi 
polyom avírus 
szero lóg iai cso port I, 11, lll , IV 
szero lóg iai típus I és 2 
gene tikai típus / ge notípus I a, I b, 2a, 2b, 2c,3, 
4 ... se, CY, Af2, B I , ... 
GS V, MM , RFV, MGV-, stb. (típustörzs) / izolátum 

ADENOVÍRUS-C SALÁD (ADENOVIRIDAE) 

ÁDÁM ÉVA DR. 

Genus/nem, nemzetség 
(végződés: -virus) 

Subgenus/alnem, 
alncmzetség 
(végződés: -vírus) 

Species/t ípus, faj , faj ta 
(végződés: -vírus) 

Mastadeno- (emlősadeno-víms nemzetség) 

A korább i subgenusokat 6 csoportra változtatták 
(A-F csopo rtok) 

l -es típusú humán adenovírus-, stb. (összese n 51 ), 
röv idítve : HAdV 1-5 1 
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HERPESZVÍRUSCSALÁD (HERPESVIRIDAE/ 

ONGRÁDI JÓZSEF DR. 

Alcsalád 
(subfam ilia) 
-virinae 

Alphaher pes
virinae/ 
Alphahe rpes
vírnsok 
alcsaládj a 

Betaherpes
virinae/Béta
herpesvi rusok 
alcsaládja 

Nemzetség 
(gen us) 
-virus 

Simplexv irns 

Varicellov irus 

Cyto megalo
virus 

Roseolovi rus 

Gammaherpes- Lymphocrypto
virinae /Gamma - virus 
herpesvírusok 
alcsaládja 

Rhadinov irus 

/64 

Faj (spec ies) 

Hivatalos név/röv idíté s: 
Human herpesv írus 1 (HHV-1) 
Használt név/rövidítés: 
Herpes simplex vírus 1 (HSV- 1) 
Magyar név: l-es sömörvírus, 
ajaksömör vírusa 
(Leggya koribb okozo tt betegség: 
ajaksömör) 

Human herpesv irus 2 (HHV-2) 
Herpcs simp lcx vírus 2 (HSV-2) 
Javasolt magyar név: 2-es sömörv irus, 
nemiszerv i sömör vírusa 
Betegség: nemiszervi hólyagesák 

Human herpesv irus 3 (HHV-3) 
Varicella-zoster vírus (VZV) 
Magyar név: 
Bárányhimlő-övsömör vírusa 
(Betegség: bárányh imlő, övsömö r, 
zóna) 

Human herpesvirus 5 
(HHV-5) 
Human cytomegalov írus (h)CMV 
Java solt név: záradéktest-vírus 
Jellegzetes sejte lváltozáso k: záradék 
test, sej tmegn agyobbo dás 

Human herpesvirus 6 variant A 
(HHV-6A) 
Jelenleg használt név: 
Ember i 6-os herpesvírus A változata 
Javaso lt név: serkentő vírus 
Okozott betegség: nem ismert , de in 
vitro és in vivo HIV- l fertőzés/AIDS 

lefolyás gyorsítása, egyéb vírusok 
transzaktiválása ismert 
H,,man herpesviru s 6 variant B 
(HHV-6B) 
Ember i 6-os herpesví rus B vá ltozata 
(HHV-6B) 
Javasolt név: 3 napos láz ví rusa 
Leggya kor ibb betegség : cxan thema 
subin11n = roseola infantum = 
kisfo ltos bőrpír = 3 napo s láz 

Human herpesvirus 7 (HHV-7) 
Emberi 7-es herpesvirus (HH V-7) 
Javas olt név: rózsa hám lás vírusa 
Leggya koribb betegség: pityriasis 
rosea = rózsahá mlás 

Hivatalos név: 
Human herpesvirus 4 (HHV-4) 
Haszná lt név: 
Epstein- Barr-virus (EBV) 
Java solt név: mirigyláz vírnsa 
Leggyakoribb betegségek: 
Pfeiffer-féle mirigyláz = monon ucleo
sis in fectiosa, lymphomák 

Human herpesvirus 8 (HH V-8) 
Használt nevek: 
Embe ri 8-as herpesv irus (HHV-8) 
(Európában) 
Kaposi -sarco mához társul t herpesvírus 
(KSHV) (Amer ikában) 
Javaso lt név: Kaposi -sarco máho z tár
sult vírus 
Betegség: Kaposi -sarcoma 

HEPADNAVÍRUS-CSALÁD (HEPADNAVIRIDAE ) 

HUMÁN PATOGÉN HEPADNAVÍRUS 

PUSZTAI ROZÁLIA DR. 

Nemze tség 
Faj 

Orthohepa dnavirus 
hepati tis-B-v írns (HBV) 

POXVÍRUSCSALÁD (POXVIRIDAE) 

HIMLÖVÍRUSOK CSALÁDJA 

O NGRÁDI JÓSZEF DR. 

Nemzetség 

Orthopox virus 

Parapoxvirus 

Faj 

Hivatalos név: 
Variola virns 
Használt név: fekete himlő vírusa, himlőv írns 

Betegség: feketehimlő, himlő 
Hi vatalos név: vaccinia vín1s 
Javasolt név: oltóvírus 
Himlőoltásra újabban génte rápiára használják 
Majomhimlő vírusa 
Tehénhimlő vírusa 
Tevehimlő vírusa 
Fenti állatok betegségei. Biológ iai fegyve rként 
kísérleteznek ezekkel 

Tehenés zcsomó vírusa 
Hivata los név : Orf 
Juhok betegsége, emberre ritkán kerül 
(á llatorvosok adjanak nevet) 

Molluscipoxvirus Hivata los név: Molluscum contag iosum vírusa 
(Javasolt név: kásaszemölc s vírusa) 

Yabapoxv irus 

Betegség: molluscum contagiosum. 
(Magyar neve nincs. Legye n ermek magyar neve: 
kásaszemölcs) 

Yabapox vírus 
Tanapox vírus 
Majmok betegségét okozzá k, emberi fertőzés ritka . 
(Állatorvoso k adjanak magyar nevet) 

ASTROVÍRUSCSALÁD (ASTROVIR/DAE FAMILY) 

SZÜCS GYÖRGY DR. 

Nemzetség 

Faj 

Törzs 

,,Csoport" 
Típus 

emlős astrov írus-nemzetség /mamastrovírus 
nemzetség (Mamastrovirus genus) 

ember i I humán astrovírus 

szero logiai típus I szero típus 1 . . . 8 
genetika i tipus / genotípus 1 . .. 8 

FILOVÍRUSCSALÁD (FllOVIRIDAE ) 

GERGELY LAJOS DR. 

Nem 

Fajok 

Nem 

Faj 

Ebo lavírus v. korábban Ebola-szerű vírusok 

Zaire Ebola vírus 
Sudan Ebola vírus 
Reston Ebola vírus 
Cőte d' Ivoire (lvory Coast) Ebola vírus 
A fajok nevét az izolá lás i helyek adják 

Marbu rg vírus v. korábban Marburg szerű vírusok 

Marburg vírus 
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CALICIVÍRUS-CSALÁD (CALIC/VIR/DAE FAMILY) 

szOcs GYÖRGY DR. 

Nemzetség Faj 

Norov irus- Norwalk 
nemze tség/ virus 
korábban : 
Norwalk
szerü víru
sok; 
SRSV/ 

(Noro virus 
genus) / 
korábban: 
Norwalk
like 
viruscs; 
SRSV/ 

Sapovírus- Sapporo 
nemzetség/ virus 
korábban: 
cal ici-
virusok, 
,,klasszi-
kus" cali-
civirusok/ 
(Sapo virus 
genus)/ 
korábban : 
cal ici-
viruses, 
,,classic" 
calici-
viruscs/ 

Törzs ,,Csopo rt" 

Norwalk/ Genetika i 
68/US csoport 1 
Southamp- /geno-
ton/9 1/UK csoport 1 
Desert (GGI) 
Shield/90/ 
SA stb. 

Snow ge netika i 
Mountain/ cso port 11 
76/US 
Hawaii/7 1/ 
USMcxico 
/89/MX 
Lordsda le/ (geno-
93/UK group; 
Ams ter- GGI, 
dam/01/NL GGII} 
Leeds/90/ 
UK 
Melksharn/ 
89/UK stb. 
vírus törzs 

Sapporo / 
82/JP 

London/92 
/U K 

Houston/ 
90/US 

Stockho lm 
/97/SE 

FLAVIVÍRUSCSALÁD (FLAVIVIRIDAE) 

MEZEY ILONA DR. 

Típus Variáns 

genotípus új variáns 
(legalá bb Lordsdale 
15) virus 

(geno type) (new 
variant) 

A Flavivírusok csa ládjába 3 nemze tsége t sorolunk : 1) Flaviví
rus nemzetség, 2) Pestivíru s nemzetség, 3) Hepacivírus nem
zetség . 

A Pesti vírus nemzetség emberi fertőzést nem okoz - legalábbis 
eddig ilyen esetet nem közö ltek - ezért ezeket nem tárgyaljuk. 

FLAVIVÍRUS-NEMZETSÉG Noha a flavivírusok világsze rte elterj ed
tek, az egyes fajok földraj zi előfordulása kötött ; pl. a sárgaláz 
vírusa Afr ika és Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi területe
in, a dengue- láz vírusa Ázs ia, Óceán ia, Afrika , Ausztrália és 
Amerika trópusain, a j apán agyvelőgyulladás vírusa Dél-Kelet 
Ázs iában, a ku llancsok által terjesztett agyvelőgyulladás Euró
pában és Ázs ia ézsaki területein honos. A nemzetség számos 
faja a szero lóg iai rokonság alapján és a terje sztésükhöz szüksé
ges íze ltlábú átvivő (vek tor) szerint csopo rtosítható. 

Nőgyógyászati Onkológia 2004; 3-4:/63 -/69 

Fajok, alfajok, típusok 

1. Kullancsok által terjesztett vírusok : 
Emlősöket megbetegítő vírusok 

Gadgets Gully vírus 
Kadam vírus 
Kyasanur Forest vírus 
Langat vírus 
Omsk hemorrhagic fever virus Omszk i vérzéses láz vírusa 
Powassan vírus 
Royal Farrn vírus 

Karshi vírus 
Tick-bome encephali tis vírus Kullancs-terjesztette 

agyvelőgyulladás vírusa 
Európai altípus 
Távo lkelet i altípus 
Szibé riai altípus 

European subtypc 
Far Eastren subtype 
Siberian subtype 

Louping ill virus 
lrish subtype 
British subtype 
Spanish subtype 
Turkish subtype 

ír altípus 
Brit altípus 
Spanyo l altípu s 
Török altípus 

Seabird tick-bome vírus group 
Meaban vírus 
Saumarez Reef vírus 
Tyuleniy vírus 

2. Mosquito-borne viruses 
Aroa vírus group 
Aroa vírus 

Bussuquara vírus 
lguape vírus 

Naranja l vírus 
Dengue vírus group 

Dengue vírus 
Dengue vírus typus 1 
Dengue vírus typus 2 
Dengue vírus typus 3 
Dengue vírus typus 4 

Kedougou vírus 

Szúnyog- terjesztette vírusok 
Aroa vírus-csoport 

Dengi-láz csoport 
Dengi- láz virusa 
Dengi-láz l -es típusú vírus 
Dengi-láz 2-es típusú vírus 
Dengi-láz 3-cs típusú vírus 
Dengi-láz 4-es típusú vírus 

Japanese encephali tis vírns group 
Cacipac ore vírus 
Koutango vírus 
Japanase 

encephalitis vírus 
japán agyvelőgyulladás vírus 

Murray Valley Murray-völgyi 
encephali tis vírus agyvelőgyulladás vírus 

Al fuy vírus 
St. Louis encephal itis 

Usutu virus 
West Nile vírus 

Kunji n vírus 
Yaounde vírus 

Kokobera vírus group 
Kokobe ra vírus 

Stratford virus 
Ntaya víru s group 

Bagaza vírus 
Ilheus vírus 

Rocio vírus 

St-Louis-i vírus 
agyvelőgyulladás vírusa 

Nyugat- ní lusi láz vírusa 

lsrae l turkey meningoe ncepha lomye litis vírus 
Ntaya vírus 
Tembusu vírus 

Spondwe ni vírus group 
Zika vírus 

Spondwen i vírus 
Yellow fever vírus group Sárga láz vírus -csoport 

Banzi vírus 
Bouboui vírus 
Edge Hill vírus 
Jugra virus 
Saboya vírus 

Potiskum vírus 
Sepik vírus 
Uganda S virus 
Wesselbro n vírus 
Yellow fever vírus sárgaláz vírusa 

(GGYV) 
(KA DV) 
(KFDV) 
(LGTV} 
(OHFV) 
(POWV) 

(RFV) 

(TB VE) 

(UV) 

(MEAV) 
(SREV) 
(TYUV) 

(AR OAV) 
(BSQV) 
(IGUV) 
(NJLV) 

(DENV) 
(DENV- 1) 
(DENV-2) 
(DENV-3) 
(DENV-4) 

(KEDV) 

(CPCV) 
(KOUV) 

(JEV) 

(MVEV) 
(ALF V) 

(S LEV) 
(USUV) 
(WNV ) 

(KUNV) 
(YAOV) 

(KOKV) 

(BAGV) 
(ILHV) 

(ROCV) 
(!TV) 

(NTAV) 
(TMUV) 

(ZIKV) 
(SPOV) 

(BANV) 
(BOUV) 

(EHV) 
(JUGV) 
(SABV) 
(POTV) 
(SEPV) 

(UGSV) 
(WES SV) 

(YFV) 
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3. Viruses with no known arthropod Ismert izeltlábú átvivő nélküli 
vector vírusok 

Entebbe bat vírus group 
Entebbe bat vírus Entebbe-i denevér-víru s (ENTV) 

(SOKV) 
(YO KV) 

Soko luk vírus 
Yokose vírus 

Modoc vírus group 
Apai vírus 
Cowbone Ridge vírus 
Jutiapa vírus 
Modoc vírus 
Sal Vieja vírus 
San Perlita vírus 

Rio Bravo group 
Buka/asa bat vírus 
Carey Island vírus 
Dakar bal víni s 
Montan a myos itis /eukoenceph alitis vírus 
Plmom Penlt bat vírus 

Batu Cave vírus 
Rio Bravo vírus 

A nemze tségbe még fel nem vett fajok: 
Tamana bat víru s 
Ce ll fusing agent vírus 

HEPACIVÍRUS-NEMZETSÉG 

(APOTV) 
(CRV) 

(JUTV ) 
(MODV) 

(SVV) 
(SPV) 

(BBV) 
(CIV) 

(DBV) 
(MM L V) 

(PPBV) 
(BCV) 
(RBV ) 

(TABV) 
(CFAV) 

Hepatiti s C vírus: Májgyulladá s C-típusú vírusa (HCV) 

A vírusc saládba a genom-szerveződés alapján még három ví
rus valószínűleg bekerü l, ezek a GB vírus A, GB víru s Bés GB 
vírus C. Magyar elnevezésü k nincs. 

ORTHOMYXOVÍRUS-CSALÁD (ORTHOMYXOVIR/DAE:) 

ÁDÁM ÉVA DR. 

Subfamil y/ 
alc salád 
(végződés: 

-virinae) 

166 

Genus/nem, 
nemzetség 
(végződés: 

-virus) 

Influenza-A 

Influ enza-S 

Influe nza-e 

Subge nus/alnem, 
alnemzetség 
(végződés: 

-virus) 

Species/típus, faj, fajta 
(végződés: -viru s) 

Influ enza-A-vírus 
(ezen belül a külön 
böző változatok a 
felületi anti gének 
szerint j e lölve: H I N 1, 
H2N2,H3N2, H5N l , 
H9N2) 

lnflu enza-B -vírus (eze n 
belül az egyes változa
tokat az izolálás helye, 
ideje, stb szer int külön
böztetik meg: Influenza 
B/Lee/40, 
BN ictoria/2/87, 
B/Yamagata/ 16/88, 
B/Panam a/45/90, 
B/Be ijing/ 184/93) 

lnfluenza-C-vírus 

BUNYAVÍRUSCSALÁD (BUNYAVIRIDAE:) 

FERENCZI EMŐKE DR. 

A Bunyavírusok családjába 5 nemzetség vírusai tartoznak. Há
rom nemzetség (Orthobunyaviru s, Nairovirus, Phlebovíru s) 
tagjai különféle ízeltlábú vektorok (szúnyo g, kullanc s, Phlebo 
tomus fajok) segítségéve l terjednek, míg a Han tavírus nemzet
ség vírusainak nincs ízeltlábú közvetítője (vektora) , rágcsálók 
közvetlenül, vagy különfé le váladékaík révén fertőzik az em
bert. A Tospovírus nemzetségbe tartozó vírusoka t tripszek vi
szik át egy ik növényről a másikra. 

Az azonos fajok különböző vírusai meghatározott földrajzi elő

fordulást mutatnak, ez tükröződik elnevezésükben is. Ugyan 
akkor az utóbb i években számos behurcolást, illetve a földraj
zi elterjedés határainak kiterjedését tapasztalhattuk. 

Az alább i táblázatos összefog lalás a legu tóbbi vírustaxon ómia 
besorolás alapján készült , az interneten elérhető „ICTV 
Taxonomy and Index to Virus Classifícation and Nomenc lature 
Taxonomic lists and Catalogue of viruses" legújabb frissítése 
alapján (2004. jú lius 26.). 

Vírusn emzetség Kórokozó vírus faj (dőlt betűvel 

szedett) és a fajhoz tartozó 
emlősöket megbetegítő vírusok 
nemzetk özi neve 

Orthobunya virus Califomia encephalitis 
vírus (CE V) 

Hantaviru s 

Nairo virus 

Phlebovirus 

La Cross virus (LACV) 
Tahyna vírus {TAHV) 
lnkoo vírus (INKV) 
Cach e Valley vírus (CVV) 
Bunyamw era víru s vírus (BUNV) 
Akaban e vírus (AKA V) 
Oropo uche vírus (OROV) 

A11des vim i (AN DV) 
Bayou virus (BA YV) 
Black Creek Canal vírus (BCCV) 
Dobrava -Belgrade virus (DOB V) 

Hantaan vírus (H TNV) 
Laguna Negra virus (LNV) 

New York virus (NYV) 
Puumal a vírus (P UUV) 
Seou l virus (SEO V) 
Sin Nombre virus (SNV) 

Crimean-Congo hemorrhagic 
feve r vírus (CCHFV 

Hazara vírus {HAZV) 
Dugbe virus (DUG V) 

Nairobi slteep disease vírus (N SDV) 

Rifl Val/ey fever vírus (RVFV) 

Sandjly fe ver Napl es virus 
(SFNV) 
Sandjly fe ver Sícilian vírus 
(SFSV) 
Sandjly fever Toscana virus 
{TOSV) 

A vírusok 
magyar neve 

Kal iforn iai 
agyvelőgyulladás 

vírus 

Kr ími-kongói 
vénéscs láz vírus 

Rift-vö lgy i láz 
vírus 
Nápolyi láz vírusa 

Phlebotomus 
Szíciliai-láz virus 

Toszkánai láz 
vírusa 
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ARENAV IRUSOK CSALÁDJA (ARENAVIRIDAE) 

PUSZTAI ROZÁLIA DR. 

Nemze tség 

Arenavírus 

Szerocsopo rt 

LCMV-LASV 
csoport• 
(Óv ilág i 
arenavírusok) 

TACV csoport•• 
(Újv ilági 
aréna víruso k) 

Faj 

Ippy víms 

Lassa vírus 

Lymphocytás 
chorio
meningi tis 
vírusa 
Moba la víms 

Mopeia víru s 

Amapar i vírus 

Flexal vírus 
Guanarito vírus 
Junín vírus 
Lati no vírus 
Macbupo vírus 
Olíveros víms 
Paraná vírus 
Pichinde vírus 
Pir ital vírus 
Sab iá víms 
Tacar ibe víru s 
Tamiami vírus 
Whitewater 

Arroyo vírus 
Pampa vírus 

Törzs 

Josiah 
GA391 
LP vím s 
Armstrong 
virus 
W E vírus 

3099 
3076 
AN21366 
AN204 10 

*LCMV-LASV csoport: Lymphocytás ChorioMeningitis Vírus- Lassa 
Vírus csopo rt 
**TACV cso port: Tacar ibe víruscsoport 

PICORNAVÍRUS -CSALÁD (PICORNAVIRIDAE) 

MIHÁLY ILONA DR. 

Az enterovímsok csoportja alkotja az egyi k legrégebben ismert víruscsa lá
dot. Neve ik átmen tek az orvos i közgondolkodás ba . Emiatt forradalmi „mag
yarítást" nem tartok célszerűnek . Egyáltalán az orvosi közgondo lkodásba 
maradandóan „betörő" magyar elnevezésre az újonnan felfedezett vím
sokkal kapcso latban lehet leginkább szám ítani. 

Megjegyzések az enterovírusokkal kapcso latban: 
1. Talán lehetne a Picornavi ridae családnevet enteroví rus családra 

változtatni. Helyességéről nem vagyok meggyőződve. 
2. A rövidítésekben aján latos meghagyni az angol betűjeleket. Az 

„EV-szá m" egyará nt a lkalmas az echovírnso k és a magasabb 
szerotí pusú enterov ím sok rövidítésére. 

3. A rhinovíms magyar megfe lelőjeként jól adódna a „nát havírus", 
mint az egyik leggya koribb kórokozója a közö nséges náthának, 
azonban erre is e lmondha tó, hogy a virológ iában valamenny ire 
jártas orvos i közgondolko dásban már elfogadott és a rhinov írus 
elnevezés. 

4. 

5. 

Célszerűnek talá lom a „hepati tisvírus A" elnevezést a „hepatit is 
A vírus" helyett, azonban a „HAV" rövidítést itt is szükségesne k 
vélem megtartani . Ez a vegyes betűsorrend nem fog zavart 
okozn i a használatban. 
Az egyetlen lényeges és fontos álta lam ajánlott változta tás a 
,,kéz-láb-szájbetegség vím sa" elnevezés, amit a „foot-and-
mouth-disease vírus" helyett ajánlok felvenni a magyar viroló
gia i nevezéktanba. 
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Nemzetség 
(gen us) 

Enterovírns 

Alfaj 

enteroví rus A 
(humán enteroví ms A 
röv: HEV-A) 

enterovirus B 
(humán ente rovirus B 
röv: HEV-B) 

enterovírus e 
(humán enterov írus C 
röv: HEV-C) 

enterov írus D 
(humán enterovírus D 
röv : HEV-D) 
poliovírus 

Rhinovíru s 
(megfontolandó: 
Náthaví rus) 

rhinovíms A 
(megfonto landó: 
náthavírus B) 
(humán rhinovírus A 
röv: HRV-A) 

rhinovírus B 
(megfo ntolandó: 
náthav írus B) 
(humán rhinovirus B 
röv: HRV-B) 

Heputuvírus hcpatovíms 

Cardiovín,s cardioví ms 

Aftovírus aftavírus 

parechovíms 
(Humán parechov írus 
röv: HpeV) 

T ípus, változat 

Típu störLs: 
políovírus (a járványos gye rmek
bénulás vírusa) 

Coxsackie -viru s A2 (CAV-2) 
Coxsackie-ví rus A3 (CAV-3) 
Coxsac kie-ví rus A5 (CAV-5) 
Coxsackie-vírus A 7 (CAV-7) 
Coxsackie-vírus A8 {CAV-8) 
Coxsackie-v írus A 10 (CAV- 10) 
Coxsackie-vírus A 12 (CAV-12) 
Coxs ackie-v íms A l4 (CAV-14) 
Coxsack íe-vírus A 16 (CAV- 16) 
enteroví rus 7 1 (EV-7 1) 

Coxsack íe-víms B 1 (CBV-1 )-től 
Coxsack ie-v íms 86-ig (CBV-6) 
Coxsack ie-v írus A9 (CAV-9) 
echovírus 1 (EV- 1) -
echovírus 9 (EV-9) 
echovírus 11 (EV- 11) -
echovirus 2 1 (EV-21) 
echovírus 24 (EV-24) -
echovírus 27 (EV-27) 
echovírus 29 (EV-29) -
echovírns 33 (EV-33) 
enterov írus 69 (EV-69) 

Coxsackie-vírus A 1 (CAV-1) 
Coxsackíe-vírus A I 1 (CAV- 11) 
Coxsackie-vírus A 13 (CAV-13) 
Coxsackie-v írus A 15 (CAV-15) 
Coxsackie-vírus A 17 (CAV-17) -
Coxsack ie-vírus A22 (CAV-22) 

Coxsack ie-vírus A24, (CAV-24) 
enteroví rus 68 (EV-68) 
enteroví rus 70, (EV-70) 
poliovíms 1 (PV-1) 
pol iovírus 2 (PV-2) 
poliovírus 3 (PV-3) 

Típustörzs : 
RhínovímsA 
(humán rhínov írus A 
röv: HRV-A) 

18 szerotípusa ismert, 
(röv : HRV 1,2,7,9, 11,15, 16,2 1, 
29,36,39,49 ,50,58 ,62,65,85,89) 

3 szerotípus , HRV 3, 14,72 

Tipustörzs : 
Hepatitisvírus A (HAV) 

Típus törzs: 
Encephalomyocarditis vírus 

kéz- láb-szájbetegség vírusa 
(Foo t-and -mouth discase vírus) 

Parechovíms 
(Humán parechoví rus 
röv: HpeV) 
(Korábban echovírns 22,23 volt) 
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A közreműködők 

REOVÍRUSCSALÁD (REOVIRIDAE) 

SZÜCS GYÖRGY DR. 

Nemzetség 

Orthoreovírus-
nemzetség 

(Orthoreo-
vírus genus) 

Orbivírus-
nemze tség 
(Orbivirus 
genus) 

Rotavírus-
nemzetség 

(Rotavirus 
genus) 

Coltivírus
nemzetség 

(Co ltiviru s 
genus) 

Seadorna-
vírus-
nemzetség 

(Scadoma 
vírus genus) 

Faj 

emlős 

orthoreovírus 
(Mammali-
an ortho-
reovírus) 

Kemerovo 
vírus 

afrikai 
lóbetegseg 
vírus 
(Afri can 
horse 
sickness 
vírus) 

human / 
emberi 
rotavírus 

coloradó i 
kullan cs- láz 
vírus 

(Colorado 
tick fever 
vírus) 

Banna 
seadorna-
vírus 

Kadip iro 
seadoma-
vírus 

TOGAVÍRUS-CSALÁD 

MEZEY ILONA DR. 

Törzs Csoport 
(group, 
subgro up} 

reov írus 3 
(Dearing) 

Kemerovo Kemerovo 
vírus víruscsopo rt 
(K.EMV) ( 14 cso port) 

(AHSV) 

Wa Szerológ iai 
KU cso port 
DS-1 A, B, C / 
S2 
KUN szerocsoport 
p A,B,C 
YO 
AU-1 A csoporton 
sn be lül: 
W161 4 szerológ iai 
F45 alcsoport: 

1, 11, l-es 
stb . 11, és 

nem-1-nem- lJ 

co loradoi /2003- ig: 
kullanc s- láz 
vírus 
(CTFV) 
CTFV-Cal, 
CTFV-
69V28, ... 

Eyach vírus 
(EYAV) 
EYAV-
Gr, EYAV
Fr577 

Banna 

A csoport 
(group A)/ 

/2003- ig: 
vírus (BA V) col ti vírus 
BAV-Ch B csoport 
BAV-ln6423(group 8)/ 

Kadipiro 
vírus (KDV) 
KDV-Ja7075 

Típus 

szerológ iai 
típus 1 - 3/ 
szerotípus 
1-3 

36 elnevezett 
szero lógiai 
típus 

szerológia i 
típus 1 - 9 

G I,G2 .. 
szero lóg iai, 
genetikai típus / 
G I,G2, 
G3 . . . 
szerotípus, 
genotí pus 

P[4], P[8], .. . 
genetikai 
típus / geno típus 

Pl.: a Wa torzs 
PIA[8],G l 
típusú 

co ltivirus 

A víruscsaládba két , gerinceseke t megbetegíteni képes nemzet
ségen (Alphavírus illetve Rubivírus) kívül növényi vírusokat 
soro l a taxomónia. 
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Alphavírus-ne mzetség: 23 tagja van űelcnleg) 

Hivatalos elnevezés " „Magyar elnevezés Rövid ítés 

Ag80-663 vírus (AG80V) 
Aura vírus (AURAV) * 
Barmah Forest vírus•• Bannah- erdei vírus (BFV) 
Bebaru vírus (BEBV) 
Cabassou vírus•• (CABV) 
Chikungunya víms• • (CH IKV) 
Eastern equ inc encephalitis Keleti ló-agyvelőgyulladás (EEEV) 

vin1s** vímsa 
Everglades víms•• (EVEV) 
Fort Morgan víms • • (FMV)* 

Buggy Creek Vírus 
Getah vírus•• (GETV) 
Highlands J víms•• Fel földi J vírus? (HJV)* 
Mayaro vírus•• (MAYV) 
Middelburg vírus•• (MIDV) 
Mucambo vims• • (MUCV) 

Tonate 
Ndumu vírus•• (NDUV) 
O'nyong-nyong víms•• (ONNV) 
Pixuna vírus•• (PIX V) 
Ross River víms •• Ross folyó vírusa ? (RRV) 

Sagiyama vírus 
Semli ki forest vírus Semliki erdei vim s ? (SFV) 
Sindbis vírus (SINV) 

Babanki 
Kyzy lagach 
Ockelbo 

Una vírus• • 
Venezuelan equine ence- Venezuelai ló-agyvelő- (VEEV) 
phal itis vírus •• gyulladás vírusa 
Western equine encepha- Nyugati ló-agyvelő- (WEEV) 
litis vírus•• gyulladás vímsa 
Whataroa vírus• • (WHAV) 

Megjegyzés: egyes Alphavírus fajok az egész világon elterjed
tek, pl. a Sindb is vírus az Antark tisz és néhány sziget kivételé
vel mind en földrészen megtalálható . Ugyanakko r az O'n yong
nyong vírus csak Kelet-Afrikában honos. A legtöbb elnevezés 
az előfordulás helyének földrajzi nevéből ered . Magyarra for
dítani ezért nem lehet, vagy igen erőltetett lenne. Ez utóbbi 
próbá ltam kifejez ni a „magyar" elnevezés me llett feltüntetett 
kérdőjellel. 

A táb lázatba n **-gal je lölt vírusok embert megbetegítő tu laj
donsága ismert, legtöbbször lázat , ízületi gyulladást, kiütéseket 
és agyvelőgyulladást okoznak . A csillaggal je lzetteket eddig 
emberből nem mutatták ki, míg a többi ek lehetséges embe ri 
kóroko zók. 

Rubivírus nemzetség (Kizárólagosan az embert beteg íti meg.) 

Hivatalos elnevezés „Magyar" elnevezés Rövidítés 

Rubella vírus Rózsahirnlű vUusa (RUBV) 

A Togaví rus elnevezés a vírus szerkezetének tanu lmányozása 
során elektronm ikroszkóppal észlelt kettősrétegü lipidburok 
különösen széles sávjára utal. Mivel más víruscsa ládok fel
építé sében is szerepe l lipidbur ok, nem lenne szerencsés a toga 
(=köpeny) elnevezés t megvá ltoz tatni. A hozzá nem értő közön
ségnek nem mondana többet, a szake mbereknek pedig zavart 
okozna . Hasonlón meghagynám a Rubivíru s elnevezést is, mely 
a vörös szín latin tövét rej ti magában és a rózsahimlőben meg
betegedett ember arcszínére és p iros kiütéseire utal. 
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IRODALOM 

Az ada tok a Virus Taxonomy (Seve nth Report of the lnterna tiona l Com
mine e on Taxonomy of Viruses) című kiadványból szánnazna k. Sze rkesz
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M.K .Estes, S.M. Lemon, J .Mani loff, M.A.Mayo, D.J.Mc Geoch , C. R. 
Pringle, R.B.Wickner. Acadcmic Press 2000 

PARAMYXOVÍRUS-CSALÁD (PARAMYXOVIRIDAE) 

ÁDÁM ~A DR. 

Subfa mily/ 
alcsalád 
(végződés: 
-vi.ri.nae) 

Genu s/nem , 
nemzetség 
(végződés: 
-vinis) 

Param yxo- Resp iro-

Rubula-

Morbill i-

Hen ipa-

Pneumo- Pneumo-

Meta 
pneumo-

Subgen us/alnem, 
alnemzetség 
(végződés: 

-viru s) 

Spec ies/t ípus, 
faj, fajta 
(végződés: 

-vírus) 

Para inllu enzav írus 
1 • és 3-as típus 
Para inlluenzavírus 2- és 
4-es tipus és mumpsvirus 
(fü ltőmirigygyulladás-virus? 
Túl hosszú, nem hiszem, 
hogy le kellene fordítani) 
Morbillivírus vagy kanyaró
vírus (mindkettő elfogadon ) 
Hcndravírus, Nipahv írus 
(az izolálás körü lményeire 
utal, lefordíthatatlan) 

Humán resp iratory syncytial 
virus (RSV): a név a légút i 
fertőzés mellen, a fertőzött 
sejtekben kialakulú 
többmagvú óriássej tekre uta l, 
szer intem lefordíthata tlan 
Emberi metapneumo-ví rus 

RHAB0OVÍRUSCSALÁD (RHABDOVIRIDAE) 

NAGY KÁROLY DR. 

Alcsalád Nemze tség Faj (species) Alfaj, típus , 
(subfamilia) (genus) izo látum stb. 
-v irinae -virus 

Vesiculovirus Vesicular száj -nyelv 
stomat itis hólyagosodá s 
vi.rus vírus 

Lyssav irus Rabie s Veszettség 
virus vírus 

CORONAVÍRUS -CSALÁD (CORONAVIRIDAE VAGY CORONAVÍRUS) 

MIHÁLY ILONA DR. 

Megjegyzés a coronav írusokka l kapcsolatban: 1) A corona
vírus család típustörzse nem okoz embe ri megbe tege dést. 2) 
Nevének magyarítá sát „pulykák fertőző hörghurut vírusa" 
névre az „lnfectious bronchitis vírus" (rövid ítés: IBV) helyett 
célszerű volna állatorvos i virológussa l megbeszé lni. A meg
jegyzéseke t azé rt tarto ttam fontosnak elküldeni, hogy a ma
gya r elnevezése k bizonyta lan pontja it tisztázni lehessen a táb
lázatban. 
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Nemzetség 
(genus) 

Coronav írus 

(Torov írus) 
(Arteriv írus) 

Típus, változat 

Típu störzs: 
pulykák fertőző hörghurut vírusa 
( lnfecrious bronchit is vírus , röv : rBV) 

coronavírus 229E 
(Human coron avírus 229E , röv: HCoV 229E) 
coronavirus OC43 
(Human coronav irus OC43 , röv: HCoV OC43) 
SARS vírus 
(Nincs embe ri vonatkozása) 
(Nincs emberi vonatkozása) 

RETROVÍRUSCSALÁD (RETROVIRIDAE) 

NAGY KÁROLY DR. 

Nemzetség 
(genus ) 
-virus 

Faj (spec ies) Alfaj, típus, 
izo látum , stb . 

Alpharetrov írus 

Betaretrovi rus 

Ganm1a
retrov irus 

Avian leu kosis vírus (ALV) 
(Szá rnyas fehérvérűség vírus) 

Rous sarcoma vírus (RSV) 
(Rous szarkóma vírus) 

C-t ipus 

Mouse mammary tumo r vírus (MMTV) S- típus 
(Egé r emlő tumor vírus) 

Mason-P fizer mon key vírus (MPMV) D-típus 
(Maso n- Pfizer majom vírus) 

Mur ine leuke mia viruscs (MuLV) 
(Egér fehérvérűség vírus) 

Feline leukem ia virus (FeLV) 
(Mac skafélék fehérvérűség vírusa) 

Gibbon ape leukemia virus (GaLV) 
(G ibbon fehérvéríiség vírus ) 

Rericuloendotheliosis vírus (RevT) 
(nincs javas lat) 

C-típus 

Dcltaretrov irus Human T -lymp hotropic virus (HTLV)- 1, -2 
(Embe ri T nyiroksejt vírus) 

Bovinc lcukemia vírus (BLV) 
(Marha fehérvérűség vírus) 

Simian T -lymphotrop ic vim s (STLV9-l,-2 ,-3 
(Majom T nyiroksej t vírus) 

Epsilonrerro- Walleye dermal sarcoma vírus 
vírus (nincs javaslat) 

Lentivirus 

Spumaviru s 

Walleye epiden na l hype rplasia virus 1 
(nincs javaslat) 

Human immunodefic iency víru s (HIV)- 1,-2 
(Emberi immunelégtelenség vírus) 

Simian imm unode ficiency virus (SIV) 
(Majom immune légtelenség vírus) 

Equine infectious anem ia virus (EIAV) 
(Lófcrtőző vérszegénység vírus) 

Feline immuno defi ciency virus (FIV) 
(Macska ímmu nelégtelenség vírus) 

Caprine arthrit is encephali tis virus (CAEV) 
(Kecske izül eti/agyvelőgyulladás virus) 

Visna/maed i virus 
(nincs j avaslat) 

Human foamy virus 
(Emberi tajték vírus) 
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