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A sertés leptospirózisa –
Az állománymentesítés lehetôségei I.

A leptospirózis sikeres kezelésének és az állományban való terjedés megakadályozásának alapvetô feltétele a gyors diagnózis. A megfelelô telepi
menedzsment egy adott állományban nagyban hozzájárulhat a leptospirózis
megelôzéséhez. Azokon a területeken, ahol gyakran fordul elô leptospirózis
sertésekben, érdemes a megelôzést vakcinázással támogatni.
Kóroktan
A leptospirák a Leptospiraceae családba
tartozó spirochaeták, alakjuk jellegzetes:
hosszú (6–20 µm), 0,1 µm átmérôjû, spirálisan felcsavarodott mikrobák, mindkét végük horogszerûen behajlott. Sötét
látóteres mikroszkóppal vizsgálhatók,
önállóan mozognak. Aerob baktériumok, mégis speciális folyékony táptalajon, csökkentett oxigénkoncentráció mellett tenyészthetôk a legjobban (1).
Régen két faj tartozott a Leptospira
genusba: a patogén szerotípusokat magában foglaló Leptospira (L.) interrogans
és a nem patogén szerotípusokat felölelô
L. biflexa. 2007-ben Ecuadorban,
Quitóban a Leptospiraceae taxonómiájával foglalkozó albizottság új rendszert
fogadott el. Eszerint a Leptospira genust
patogén és szaprofita fajokra osztották.
1. táblázat
Patogén leptospirák
Leptospira alexanderi
Leptospira alstonii
Leptospira borgpetersenii
Leptospira fainei
Leptospira interrogans
Leptospira inadai
Leptospira kirschneri
Leptospira licerasiae
Leptospira noguchii
Leptospira santarosai
Leptospira terpstrae
Leptospira weilii
Leptospira wolffii
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A patogén leptospirák közé 13 fajt soroltak: ide tartozik 23 (32, 36, 40) vagy
25 (15, 43) szerocsoportban több mint
260 szerovariáns. A szaprofita csoportba 6 faj tartozik: L. biflexa, L. meyeri, L.
yanagawae (genomospecies 5), L. kmetyi,
L. vanthielii (genomospecies 4) és L.
wolbachii, több mint 60 szerovariánssal
(1. táblázat). Az egyes szerovariánsokat
szerológiai vizsgálattal lehet elkülöníteni. A 2. táblázat a sertéseket megbetegítô
patogén Leptospira szerovariánsokat tartalmazza.
Kórfejlôdés
A leptospirózis zoonózis (1). Emberben
és sok állatfajban a fertôzôdés bekövetkezhet a kötôhártyán, a száj, az orr vagy
a hüvely nyálkahártyáján és sérült bôrön
keresztül. A fertôzôdés elsôdleges és legLeptospira fajok típus szerint (1)
Szaprofita leptospirák
Leptospira biflexa
Leptospira kmetyi
Leptospira meyeri
Leptospira yanagawae
Leptospira wolbachii
Leptospira vanthielii

gyakoribb forrása a fertôzött állatok vizelete, de szopós állatok fertôzôdhetnek a
tejjel is. A fertôzôdést követôen 1-2 nap
alatt alakul ki a bacteriaemia és nagyjából
7 napig tart (22). Ezt követôen jelennek
meg az ellenanyagok a vérben, bár 15-26
nap elteltével kialakulhat egy másodlagos
bacteriaemia is (27).
Mikroszkópos agglutinációs teszttel (MAT) végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a fertôzôdés után 3 héttel a
legmagasabb az ellenanyagok szintje, a
hígított szérumban 1:1000 – 1:100 000
titer mérhetô. Ez a koncentráció 3 hétig
perzisztál, majd folyamatosan csökken,
akár 1:100 alá (9). Sertésekben akár
évekig is kimutathatók az ellenanya
gok alacsony titerben, a leptospirózis
szeptikémiából átmegy krónikus, tünetmentes formába. A fertôzött állatok hordozókká válnak, a virulens leptospirák
hosszan perzisztálnak a vesetubulusokban
és a vizelettel ürülnek, fertôzve a környezetet (22). A kórokozó-ürítés hossza függ
a fertôzött állat állapotától és a Leptospira
törzstôl is. A Pomona szerovariáns esetében az ürítés a fertôzôdést követô 1 hónapban a legintenzívebb, ilyenkor több mint
1 millió Leptospira is lehet 1 ml vizeletben. Ebben az idôszakban folyamatosan
ürülnek a kórokozók, majd az ürítés szakaszossá válik, elôfordul, hogy nem találunk leptospirát a vizeletben. Idôsebb állatokban a leptospirák akár 2 éves szünet
után is megjelenhetnek újra a vizeletben.
A leptospirák leggyakrabban
a vesetubulusokban találhatók, de
elôfordulnak a vemhes kocák méhében,
szaporodásbiológiai problémákat, abortuszt, halvaszületéseket, mumifikálódást,
illetve az újszülött malacokban betegséget okozva. A magzatok méhen belüli
fertôzôdése általában a vemhesség második felében következik be. Vetéléseket,
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2. táblázat

Háziállatfajokat megbetegítô Leptospira szerovariánsok,
különös tekintettel a sertésre
Szerovariáns
Fertôzött gazda
Pomona
sertés, szarvasmarha, juh, ló
Bratislava
sertés, ló, kutya
Tarassovi
sertés
Grippotyphosa
sertés, szarvasmarha, kutya
Canicola
kutya, mint fô fertôzési forrás sertések számára
Icterohaemorrhagiae rágcsáló, mint fô fertôzési forrás sertések számára
Hardjo
szarvasmarha, juh, mint fô fertôzési forrás sertések számára

magzatelhalást vagy az újszülött malacok
elhullását a vemhes kocák és kocasüldôk
fertôzôdése után néhány vagy akár több
héttel látunk (25). Mivel a vemhesség
késôi szakaszában a magzatok már képesek specifikus ellenanyagokat termelni,
egyes halva született vagy újszülött malacokban Leptospira elleni ellenanyagokat
lehet kimutatni (22). Ellis (22) szerint a
magzatok transplacentáris fertôzôdése a
koca leptospirózisához és a szisztémás
fertôzéshez köthetô (ami fôként a Pomona
szerovariáns esetében alakul ki). A magzatok azért fertôzôdnek, mert a méh nem
képes a vérben és a méhben jelen lévô
baktériumokkal szemben védelmet nyújtani nekik. A Bratislava szerovariánssal
ugyanakkor fertôzôdhetnek a magzatok
úgy is, ha jelen van a koca petevezetôjében
vagy méhében, akár a vemhesség elôtti
fertôzôdésbôl, vagy ha a kan nemi szerveiben telepedett meg (21, 33). Ráadásul
a vemhesség alatt a magzatok között létrejöhet horizontális fertôzôdés is, aminek eredményeképpen a magzati szövetekben nagy mennyiségben találhatók
leptospirák.
Klinikai tünetek
Sertésekben a heveny leptospirózis jelentkezhet nem specifikus tünetekben, mint
például étvágytalanság, láz, levertség és
tompaság, amit – fôleg ha az állománynak csak kis részét érinti – gyakran észre
sem vesznek, vagy más betegségnek tudják be. A vetélés jellegzetes tünete a
leptospirózisnak, de sertésben más baktériumok és vírusok is okozhatnak vetélést. 3 hónapos életkor elôtt az esetek
néhány százalékában kialakulhat sárgaság, elsôsorban az Icterohaemorrhagiae
szerovariáns következtében (31).

A leptospirózis idült formájára is a
vetélések, a halva született malacok számának emelkedése, az újszülött malacok
gyengébb túlélése és a csökkent alomlétszám jellemzô. Kocában vetélést a többi
szerovariánssal összehasonlítva leggyakrabban a Pomona okoz. Bár az idült
leptospirózis is komoly gazdasági kártétellel jár (5, 21), heveny leptospirózis
esetén a tömeges vetélések (akár 20%)
és az elhullások (az esetek átlag 8%, de
akár 28%-a) miatt súlyosabb veszteségekkel kell számolni. Ráadásul a Bratislava
szerovariáns végleges terméketlenséget
is okozhat kocákban (39), amit a Pomona
esetében például eddig nem figyeltek
meg (22).
A Leptospira fertôzôdés állományon belüli terjedésekor a tünetek jellegzetes idôpontokban jelentkeznek.
Sertésállományokban az elsô fertôzôdéstôl
az állomány gyógyulásáig és mentessé
válásáig a leptospirózis mindegyik korcsoportban jelentkezhet klinikai tünetekben. Amennyiben a kocákat vakcinázzák,
a malacok a kolosztrum révén Leptospira
elleni ellenanyagokra tesznek szert, ami
az elsô néhány hétben védettséget jelent
számukra (10). Ilyen esetben a betegség
tünetei malacokban 12 hetes kortól jelentkeznek. Tömeges tünetmentes fertôzôdés
esetén a leptospirózis akár a vágásig is
észrevétlen maradhat, fertôzôdést okozva
az állomány akár 90%-ában. Fontos azonban tudni, hogy ilyenkor nem kell sem
hosszabb elkészülési idôvel, sem selejtezésekkel számolni. A legintenzívebb
Leptospira-ürítés a fertôzôdést követô
3-4 hét alatt van, ezután az ürítés mértéke csökken és szakaszossá válik (10).
A hizlaldában a csoportok közötti fertôzô
dés általában a vizelettel fertôzött szennyvíz révén következik be. Az endémiás,
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perzisztens leptospirózissal terhelt
kocaállományokban a klinikai tünetek
elsôsorban a kocasüldôknél jelentkeznek,
amikor az egyedi vagy kiscsoportos tartásból átkerülnek a nagyobb kocacsoportokba, így állandóan emelkedik a fertôzött
állatok száma.
A leptospirózis járványtana
sertésben
Sertésállományokban a Leptospira
fertôzôdés általában az alábbiakkal való
közvetlen vagy közvetett érintkezés révén
következik be: a) fertôzött állatok vagy
állati szövetek, b) kórokozót tartalmazó
vizelettel szennyezett környezet, c) más
állatfajok, elsôsorban rágcsálók, amik a
sertést megbetegítô szerovariánsok rezervoárjaként szolgálnak. A leptospirózis
hátterében leggyakrabban az újonnan bekerült, szubklinikailag fertôzött
kocasüldôkkel vagy fertôzött kanokkal való közvetlen érintkezés áll (21).
A sertésekre nézve a Pomona, Bratislava
és Tarassovi szerovariánsok törzsei a
legpatogénebbek, de más szerovariánsok
is okozhatnak fertôzést (2. táblázat).
Például a rágcsálókhoz adaptálódott
Icterohaemorrhagiae törzsek malacokban és növendékekben okozhatnak súlyos,
néha elhulláshoz vezetô megbetegedést.
Laboratóriumi diagnosztikai
vizsgálatok
A leptospirák kitenyésztésére alkalmas
minták: vizelet, máj, tüdô, agyvelô, vese,
vér, tej, gerincvelôi folyadék, illetve a
hasüregbôl vagy mellüregbôl származó
folyadék (9, 22). A leptospirák tenyésztése és azonosítása azonban idôigényes feladat és csak leptospirózis diagnosztikára
specializálódott laboratóriumokban lehetséges. Ugyanez vonatkozik a leptospirák
szövetmintákból hisztokémiai módszerekkel való kimutatására is, bár ez a módszer a szerovariánsok megkülönböztetésére nem alkalmas. A szerovariánsok
elkülönítése immunfluoreszenciával,
specifikus szérummal és jobbára csak
monoklonális ellenanyagokkal lehetséges
(9). A leptospirák vérbôl, testûri folyadékokból vagy belsô szervekbôl való kimu-
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tatása diagnosztikai jelentôségû, de csak
akkor lehetséges, ha elôtte nem használtak antibiotikumokat. Ráadásul kimutatásuk nagy gyakorlatot és megfelelô laboratóriumi körülményeket igényel. Ha a vizeletben leptospirákat lehet kimutatni, a klinikai tünetek és a kórbonctani elváltozások figyelembevételével kell felállítani a
diagnózist. Ha nincsenek tünetek, az állat
tünetmentes hordozónak és Leptospiraürítônek minôsül. Járványtani szempontból ez is aggasztó, bár kevésbé, mintha a
pozitív vizeletminta leptospirózis tüneteit
mutató állatnál jelentkezne. Az, hogy nem
lehet leptospirákat kimutatni a vizeletben, nem zárja ki a Leptospira-hordozást
és -ürítést, mivel a fertôzés a korábbiakban említettek szerint intermittálóan is
jelentkezhet.
A leptospirák genetikai anyagának
kimutatása elhullott állatok szöveteibôl
megbízható diagnosztikai módszer, rendelkezésre áll hagyományos és real-time
PCR változat is (9). Manapság egyre gyakrabban alkalmaznak PCR-t a leptospirák
kimutatására szervekbôl és testûri folyadékokból. (További részletes szakmai
információt a következô publikációk tartalmaznak: 4, 6, 9, 13.)
A gyakorlatban leginkább szerológiai
módszereket, azok közül is elsôsorban
mikroszkópos agglutinációs tesztet (MAT)
használnak a leptospirózis diagnosztikában, beleértve a monitoringprogramokat
is (9). Ennél a típusú tesztnél a kiválasztott antigének között kell szerepelnie az adott régióban elôforduló
szerocsoportoknak, illetve a gazdaállatfajt máshol megbetegítô törzseknek egyaránt. Ezt a megközelítést mind a humán,
mind az állat-egészségügyi vonalon alkalmazzák. A MAT az állatok egyedi vizs-
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gálatára és az állomány járványtani helyzetének felmérésére is alkalmas. Az OIE
Kézikönyv szerint a MAT ajánlott heveny
leptospirózis diagnosztizálására sertésekben, és akkor tekinthetô pozitívnak,
ha a heveny és a gyógyult idôszakban
vett, párosított szérummintában négyszeres ellenanyagtiter-emelkedés mutatható ki. Ha azt szeretnénk kideríteni, hogy
elôfordul-e leptospirózis az állományban,
legalább 10 állatot, vagy nagyobb állományok esetén az állatok 10%-át kell megvizsgálni. Minden állatnál fel kell jegyezni, hogy voltak-e vakcinázva leptospirózis
ellen. A krónikus fertôzések egyedi felderítésére, illetve endémiás állományokban
a MAT értéke korlátozott, mivel az elfogadottan kórjelzô értékû, 1:100-as titer alatti eredmények mellett is elôfordulhatnak
vetélések, illetve kórokozó-hordozás a
vesében/nemi szervekben.
A MAT mellett az enzimhez kapcsolt immunszorbens vizsgálat (ELISA)
is alkalmas a leptospirák elleni ellenanya
gok kimutatására, és manapság gyakran
alkalmazzák friss fertôzések diagnosztizálásra.
Megelôzés és védekezés
A leptospirózis sikeres kezelésének és az
állományban való terjedés megakadályozásának alapvetô feltétele a gyors diagnózis, amelyet az alábbiakra alapozva kell
felállítani: epidemiológiai megfigyelés,
klinikai tünetek jelenléte és a fent említettek szerint megfelelô diagnosztikai tesztek
elvégzése. Ennek elôfeltétele, hogy a telepi dolgozók naponta figyeljék az állatok
viselkedését és a telep rendszeres állatorvosi felügyelet alatt álljon. Ez azért szükséges, mert a leptospirózis gyakran jelent-

kezik tünetmentes formában. Emiatt a
vetélések megjelenése aggasztó lehet, bár
nem csak a leptospirózis okozhat vetélést
kocákban.
A megfelelô telepi menedzsment
egy adott állományban nagyban hozzájárulhat a leptospirózis megelôzéséhez.
A megelôzés és a mentesítés érdekében
meg kell akadályozni az állati vektorokkal, hordozókkal és ürítôkkel való közvetett és közvetlen kapcsolatot. A telepre
újonnan bekerülô sertések és más haszonállatfajok, illetve a társállatok és a vadállatok, beleértve a rágcsálókat, veszélyes külsô Leptospira-forrásnak számítanak. A kockázat csökkentése érdekében
szigorúan be kell tartani a járványvédelmi szabályokat és meg kell akadályozni,
hogy rágcsálók juthassanak be a sertések
tartási helyére, és rendszeres rágcsálóirtást is kell végezni.
Azokon a területeken, ahol gyakran fordul elô leptospirózis sertésekben, érdemes a megelôzést vakcinázással
támogatni, lehetôség szerint a sertéseket
megbetegítô Leptospira szerovariánsok
antigénjeit tartalmazó vakcinák alkalmazásával. Ilyenkor az állománypótlásra
szánt állatokat is vakcinázni kell.
A jelenleg rendelkezésre álló vakcinák viszonylag rövid ideig – 3-6 hónapig – tartó védelmet adnak (19), ami felveti új generációs, hosszabb immunitást adó
vakcinák kifejlesztésének szükségességét.
Ezenfelül azt is ki kell emelni, hogy bár a
vakcinázás jelentôs mértékben csökkenti a Leptospira-cirkulációt az állományban (28), nem szünteti meg a hordozást
és az ürítést (14).
A leptospirózis kezelésére, illetve
metafilaktikus céllal használható többek között doxiciklin, tetraciklinek és
ampicillin, bár sajnos a leptospiráknál
könnyen kialakul az antibiotikum-rezisztencia, ezért szükség lenne további, hatékonyabb antibiotikumokkal és kezelésben
felhasználható hatóanyagokkal kapcsolatos kutatásokra (24, 35).
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