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VIRBAC sertéshírlevél

A Streptococus suis (1) burokkal rendel-
kezô baktérium, a burok-antigének alap-
ján jelenleg 35 szerotípusa különböztet-
hetô meg. A megbetegedett sertésekbôl a
legtöbb országban fôleg a 2-es szerotí-
pust lehet izolálni, de más szerotípusok
(többnyire az 1-estôl a 9-esig) is okoz-
hatnak klinikai tünetekkel járó bántal-
mat. Utóbbiak a 2-es szerotípussal
együtt is elôfordulhatnak. A kutatók
egyetértenek abban, hogy ugyanazon
szerotípuson belül virulens és avirulens
törzsek is elôfordulhatnak, ezért nehéz a
baktérium-tenyésztési eredmények értel-
mezése.

A megbetegedés jellemzôi

A legtöbb klinikai tünetekben is megnyil-
vánuló megbetegedést a választás után
láthatjuk, amikor még többé-kevésbé
vannak maternális ellenanyagok (leg-
alább is az elején). Ez általában nehéz idô-
szak az állatok különbözô immunállapo-
ta és a falkásítás miatt, de egyidejû vírus-
fertôzések (PRRSV, Circovírus) is tovább
nehezíthetik a helyzetet.

Tünetek: A S. suis legjellemzôbb klinikai
tünete a meningitis, azonban más tünete-
ket is leírtak: ízületgyulladás, endocardi-
tis, tüdôgyulladás, fejlôdésben való visz-
szamaradás és hirtelen elhullással járó
septikaemia.

Hol? A S. suis természetes körülmények
között is megtalálható a felsô légutakban
(leginkább a tonsillákban és az orrüreg-
ben), az emésztôrendszerben és a genitá-
lis traktusban. Ez magyarázza a baktériu-
mot ürítô állatok magas arányát és az
összes fertôzési módot. Általában feltéte-
lezhetjük, hogy a megfelelô immunrend-
szerrel rendelkezô állatok nem beteged-
nek meg egy potenciálisan virulens S. suis
törzzsel való fertôzôdés esetén sem, míg a
károsodott immunrendszerû állatokban,
klinikai tünetekben megnyilvánuló be-
tegség alakul ki.

Hogyan? A bakteriális meningitis patofi-
ziológiája a következô: a baktériumok
megtelepednek a felsô légutak nyálkahár-
tyáján, majd a nyálkahártya-barrieren át-
jutva, a véráramban is életképesek ma-
radnak poliszacharid burkuknak kö-
szönhetôen. Innen bejutnak a központi
idegrendszerbe, és a subarachnoidális
térben szaporodnak el. Itt a baktériumok
és azok termékei különbözô sejtek
citokin-termelését és elválasztását fokoz-
zák, aminek hatására megnô a vér-agy-

gát áteresztôképessége. Ennek következ-
tében transendotheliális granulocyta- és
monocyta-migráció indul meg, valamint
plazmafehérjék is bejutnak a subarachno-
idális térbe. Az említett folyamatok a bak-
tériumok eltávolítását szolgálják, ugyan-
akkor a központi idegrendszert is káro-
sítják. Végül, a gazdaszervezet gyulladá-
sos válasza alakítja ki a S. suis-ra jellemzô
meningitist. Ez a magyarázata annak,
hogy sok állatorvos gyulladáscsökkentô-
ket is használ (az antibiotikumok mel-
lett) a meningitis tüneteit mutató állatok
kezelésére.

Vakcinázással kiváltható-e
protektív ellenanyagok
termelôdése?

A válasz nem egyszerû. Mivel rendkívül
nehéz burok-antigénekre szert tenni, lo-
gikus lenne sejtfelületi fehérjéket, vagy a
baktérium által termelt fehérjéket keresni
az oltóanyaghoz. Viszont ezek a fehérjék
valószínûleg nem lennének jó immu-
nogén hatásúak a teljes sejteket tartalma-
zó bakterinekben, a burok immunválasz-
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csökkentô hatása miatt. Tisztított formá-
ban azonban felhasználhatók alegység-
vakcinák készítéséhez. Ilyen például a
suilysin, a muramidase-released protein
(MRP) és az extracelluláris faktor (EF)
vakcina, amelyek bizonyos védettség ki-
váltására alkalmasak. Ezekkel a fehérjék-
kel viszont az a probléma, hogy a virulens
törzsek többségébôl hiányoznak bizonyos
országokban. Olyan fehérjékre lenne
szükség, amelyek a legtöbb törzsben meg-
találhatóak, de eddig még csak a 2-es
szerotípussal foglalkoztak a kutatók, más
törzsek protektív antigénjeirôl nincsenek
ismereteink. Ha sikerülne megtalálni a
megfelelô vakcinát, maternális immuni-
tása miatt, egy állományban a vakcinázás
idôpontjának megválasztása is kritikus
kérdés marad.

Mennyire hatékony
a választáskor adott
antibiotikum injekció?

Az injekciós antibiotikummal való véde-
kezés esetén hosszú hatású szerek alkal-
mazását javasolják. A hatás tartama alatt a

hatóanyag plazma-koncentrációja meg-
véd a S. suis fertôzésekkel szemben.
Azonban a malacok felsô légútjaiban lévô
S. suis rezervoárhoz az antibiotikum nem
fér hozzá.

Azt is tudjuk, hogy a S. suis, a válasz-
tás utáni idôszakban végig elôfordul,
nem csak az elsô napokban. Ebbôl kö-
vetkezik, hogy a preventív célból adott

antibiotikum-injekció nem tudja telje-
sen kiirtani a malacokból a kórokozót,
így nem biztosít a nevelés teljes idôtarta-
mára kiterjedô védelmet. A S. suis
megelôzéséhez alapvetôen hosszabb ke-
zelési idôre van szükség, mint az injek-
ciós kezelésre rendelkezésre álló bármely
termék hatástartama.

A választással egy idôben beadott in-
jekció nagy stresszhatás a malacok szá-
mára, immunszupresszió lép fel, így a ví-
rusos betegségek hamarabb jelentkeznek.
Az injekciózás során az oltóeszköz átvihet
bármely fertôzést egyik állatról a másikra.
A védekezésnek ez a formája drágább is,
hiszen a termék ára mellett az oltóeszkö-
zök, és a beadás költségeit is figyelembe
kell venni.

Az amoxicillint tartalmazó
gyógyszeres
prestarter szerepe

Az amoxicillin széles spektruma kiterjed
többek között a következô baktériumok-
ra: Actinobacillus pleuropneumoniae, Pas-
teurella multocida, Bordetella bronchisep-
tica, Haemophilus parasuis, Clostridium
perfringens és Streptococcus suis. A S. suis
esetében az amoxicillint optimális válasz-
tásnak tartjuk úgy a megelôzés, mint a ke-
zelés esetében. Alacsony a MIC 90 értéke
(0,016 μg/ml), erôteljes baktericid hatása
hamar jelentkezik, és nem alakul ki vele
szemben rezisztencia, amint az a rendsze-
res vizsgálatokból is látható. Ezek az ada-
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tok megfelelnek egy tanulmány során
400 ppm amoxicillint tartalmazó gyógy-
szeres takarmány, ad libitum etetésekor
mért pharmakokinetikai adatainak, ami
magyarázatot ad az amoxicillin teljes ha-
tékonyságára.

A prestarterbe kevert
Suramox® premix
ideális választás

A Suramox® premix, Stavibac® eljárással
készül, így a benne lévô amoxicillin mole-
kula megôrzi stabilitását bármilyen kö-
rülmények között. A Stavibac® eljárással
készülô hatóanyag kevéssé képez port, és
a leülepedésbôl eredô kiválás is igen cse-
kély. A nem védett amoxicillinek esetén
nagymértékû a porképzôdés, és a termé-
kek koncentrációja sem lesz homogén a
takarmányban. A Suramox® premix hasz-
nálata esetén minden malac ugyanúgy
hozzájut az elôírt adaghoz.

A Suramox®-ot tartalmazó gyógysze-
res prestarter, továbbra is a legjobb vá-
lasztás a S. suis elleni védekezéshez. A be-

tegség szempontjából kritikus idôszakot
teljesen lefedi, és a nevelés egész idôtarta-
mára optimális állat-egészségügyi helyze-
tet biztosít. Ezen felül, a takarmányba ke-
vert antibiotikum a nevelési idôszak egé-
szére kiterjedô, jelentôs pozitív hatással
rendelkezik: nô a napi testtömeg-gyara-
podás, javul a takarmányértékesítés, egy-

ségesebb lesz az állomány. Választáskor
csökkenthetjük a malacokat érô stressz-
hatást, és kiküszöbölhetjük az injekciós
kezeléseknél esetlegesen fellépô iatrogén
eredetû fertôzéseket.

Dr. Csomán Ákos
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