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Kórelőzmény

Az állomány tulajdonosa jelezte, hogy a jelenlegi és az azt megelőző csoportnál jelentősen megemelkedett a 
mortalitás a szopós malacok között. Az előző csoportnál ugyan nem, de a jelenlegi csoportban a halvaszületett 
malacok száma is magas volt. 

A vemhesség hossza átlagosan 114,8 nap, két abortusz (a vemhesség 45. és 60. napján) volt az elmúlt 2 hónapban. 

Laboratóriumi diagnózis – első megközelítés

Első diagnosztikai lépésként a 3 gennyes váladékozást mutató koca közül kettőből vettek cervix- illetve 3 
hasmenéses malacból végbél tampon-mintát. Ezen felül vért vettek 6 db, az érintett almokhoz tartozó kocából.   

A cervix illetve a végbél mintákból E. coli  tenyészett ki hagyományos tenyésztési módszerekkel. 

A vérmintákat (szérum) különböző ellenanyagok jelenlétére vizsgáltuk illetve real time PCR-ral PRRSV és PCV2 
genom töredékeket kerestünk: 

A klinikai tünetekkel összevetve az eredmények nem adtak sok diagnosztikai támpontot. Az E.coli ugyan okozhat 
hasmenést és Postpartum Dysgalactia Szindrómát, ami az érintett almok egy részénél meg�gyelhető volt, ráadásul 
emiatt emelkedhet is a szopós malacokban a mortalitás, de nem magyarázza a halvaszületések számának 
emelkedését.

A PRRSV, a SIV és a Parvovírus elleni ellenanyagok kimutatása nem diagnosztikai értékű, mivel az állományt 
rendszeresen vakcinázták ezekkel a kórokozókkal szemben. Az pedig jól ismert tény, hogy ezek a vakcinák magas 
ellenanyagszinteket képesek kiváltani. Így az továbbra sem egyértelmű, hogy a PRRSV, a SIV és a Parvovírus elleni 
magas ellenanyagszint a vakcinázás vagy egy nemrégiben elszenvedett fertőzés következménye-e.  

Laboratóriumi diagnózis – második megközelítés

Az állományt ellátó állatorvos a klinikai tünetek és a laboratóriumi eredmények alapján nem tudott diagnózist 
felállítani. Mivel a soron következő csoportban is jelentkeztek ugyanezek a tünetek, de súlyosabb formában, az 
egyetemről kért segítséget. A konzultáció során arra jutottak, hogy a klinikai tünetek PRRS-re utalnak, a többi 
betegség kevésbé valószínű. A halvaszületéseket és a szopóskori mortalitást valószínűleg a SIV is befolyásolta, 
mivel a kocáknál előfordultak a tipikus klinikai tünetek, elsősorban a láz. Parvovírus fertőzésnél nem csak 
halvaszületett és gyenge malacokat találunk, hanem különböző méretű mumi�kált embriókat is. Abortuszt 
okozhat Leptospira fertőzés is, de ugyanúgy, mint a PCV2-re, erre sem jellemző, hogy a fentiekben leírt tünetekre 
korlátozódó, állományszintű megbetegedést okoznának. 

A PRRS azért került első helyre, mert a klasszikus PRRS járványkitörésre jellemző, hogy hirtelen jelentősen 
megemelkedik a halvaszületett és a szopóskorban elhullott malacok száma, míg késői abortuszt nem minden 
állományban látunk. Klasszikus járványkitörésekre nem csak naiv állományokban számíthatunk, sporadikusan 
előfordulhatnak kocaállományokban a rendszeres vakcinázás ellenére is. Ráadásul tudjuk, hogy felnőtt 
sertésekben (a kocákban) a virémia nem olyan hosszú, mint �atal malacokban. A részleges immunitással bíró 
kocákban alig pár nap alatt lezajlik a virémia, az ilyen kocák véréből pedig rendkívül kicsi az esélye annak, hogy a 
PRRS vírust PCR-ral ki tudjuk mutatni. Ezért a PRRS reproduktív formájának diagnózisához újszülött, legfeljebb 5 
napos malacokból kell vért venni. Ismert tény, hogy az intrauterin PRRSV fertőzés eredményeként több hétig tartó 
virémia alakul ki a malacokban, ezért ezek az állatok a legmegfelelőbbek a mintavétel szempontjából. Fontos az is, 
hogy megfelelő számú mintát vegyünk, mivel nem feltétlenül fertőzött minden malac az alomban. Második 
nekifutásként tehát újszülött malacok vérmintáit vizsgálták. Összesen 18 malactól vettek vért, 6 alomból (3 
malac/alom). Az egy alomba tartozó malacok vérét nem önállóan, hanem egy mintaként kezelték és ezeket a 
mintákat vizsgálták real time PCR-ral:  

Diagnózis

A klinikai tünetek és a második PCR vizsgálat megerősítették az „akut PRRS járványkitörés” 
diagnózisát. 

 Amit érdemes megjegyezni

   o Ha hirtelen megemelkedik a halvaszületések száma és a szopóskori   
      mortalitás, az felveti a PRRS gyanúját. A kocáknál gyakran nincs klinikai  
     tünet (láz, csökkent étvágy vagy légzőszervi tünetek).
   o A halvaszületések száma nem feltétlenül nő a járványkitörés korai   
     szakaszában. Ha a kocák és az embriók méhen belüli fertőződése csak a  
     �alás előtt néhány nappal következik be, az nem mindig jár a    
     halvaszületések számának emelkedésével. 
   o Attól még, hogy a kocaállományt rendszeresen vakcinázzák, a PRRS nem  
     zárható ki di�erenciál diagnosztikai szempontból.
   o Felnőtt sertésekből és elsősorban immunis kocákból nem érdemes vért  
     venni a vírus PCR-ral való kimutatásához, mivel a virémia rendkívül rövid  
     ezekben a korcsoportokban. 
   o A PRRSV PCR-ral való kimutatásához újszülött malacokból vegyünk vért,  
     mivel a méhen belüli vagy újszülöttkori fertőződést követően több hétig is  
     eltart a virémia. 
   o Kellően nagy számú mintát kell venni, hogy alacsony prevalencia esetén is  
      ki tudjuk mutatni a fertőzöttséget – az újszülött malacok között a   
     fertőzöttség aránya rendkívül változó (az adott alomban lehet, hogy csak  
     egy malac fertőzött, de az is lehet, hogy az összes). A mi tapasztalataink azt  
     mutatják, hogy 5-6 alomból, 3-3 malac mintája már megfelelő. Az azonos  
     alomba tartozó 3 malac mintájának összevonásával csökkenteni tudjuk a  
     vizsgálat költségeit.  

A német állomány termelési jellemzői:

 • 250 koca
 • Választott malac/koca/év: 26.4 (választás 24 napos korban).
 • Malacot állítanak elő, a malacokat 10 hetes korban adják el. 
 • A kocákat és a választott malacokat külön épületben, ugyanazon a telepen tartják.
 • Csoportos fiaztatási rendszerben dolgoznak (kéthetes intervallummal).
 • Fiaztató és nevelő: egyszerre be és egyszerre kitelepítéses rendszer; a termékenyítő részlegen és a vemhes koca  
   szálláson folyamatos a forgás.
 • Állománypótlásra mindig ugyanabból a tenyészállományból vásárolnak, évente négy alkalommal hoznak 25      
   kocasüldőt. 
 • A kocasüldőket 8 hétig külön épületben tartják karanténban, ahol 10 napon keresztül közvetlen érintkezésben  
   vannak a levágásra szánt kocákkal.
 • Takarmány: kétféle tápot használnak (egyet a szoptató kocáknak és egy másikat a nem szoptatóknak), amelyet  
   egy nagy cégtől vásárolnak. 
 • A kocák és a süldők vakcinázása az utóbbi 5 évben:

  o Teljes állományt vakcinázzák
    • Parvovírus és sertésorbánc ellen (elölt vakcina) a 4., 8. és 12. hónapban 
    • Sertésinfluenza ellen (elölt vakcina a H1N1, H1N2, H3N2 altípusokkal) 
       a 3., 7. és 11. hónapban
    • PRRS ellen (élő, attenuált vakcina) a 2., 6. és 10. hónapban
  o Kocasüldőket a karantén 8 hete alatt vakcinázzák 
    • Parvovírus és sertésorbánc ellen (elölt vakcina) a 2. és a 6 héten
    • Sertésinfluenza ellen (elölt vakcina a H1N1, H1N2, H3N2 altípusokkal) a 3. és a 7. héten 
    • PRRS ellen (élő, attenuált vakcina) az 1. héten
  o A vemhes kocákat vakcinázzák
    • E. coli (elölt vakcina) ellen 3 héttel a fialás előtt
  o A vemhes kocasüldőket vakcinázzák
    • E. coli (elölt vakcina) ellen a fialás előtt 6 és 3 héttel Teljes állományt vakcinázzák

Klinikai tünetek és a szaporodásbiológiai paraméterek

A kocaállomány vizsgálatára akkor került sor, amikor az adott csoportból  minden koca le�alt. A vizsgálat 
időpontjában a malacok életkora 2 és 6 nap között volt. Ebben a csoportban a 24 kocából háromnál gennyes 
váladék ürült a hüvelyből. Ezek már antibiotikumot illetve láz- és fájdalomcsillapítót is kaptak, mivel lázasak voltak 
(> 40.5°C) és étvágyuk is jelentősen csökkent. A �aztatóban található többi koca és az állomány nem mutatott 
klinikai tüneteket. A gazda szerint az ezt megelőző néhány hétben sem tapasztalt tüneteket. 

A jelenlegi és már az ezt megelőző néhány csoportban is jelentősen csökkent az almok létszáma és a malacok 
súlyában, kondíciójában és életképességében is jelentős eltérések mutatkoztak. A jelenlegi csoportban egyes 
almokban sárgás, vízszerű hasmenés is jelentkezett, ami nem jellemző az állományra. A jelenlegi és a korábbi 
csoportok szaporodásbiológiai paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza: 

13,4

9,2

17,8*

Alom mérete (n)

Halvaszületett 
(%)

Mortalitás a 
választásig (%)  

Jelenlegi csoport 
(24 koca, 2-6 
napos almok)

13,1

4,8

16,7*

Előző csoport 
(26 koca, 16-22 
napos almok)

13,2

4,9

12,4**

Előző csoport 
(26 koca, 16-22 
napos almok)

* Mortalitás a vizsgálat napjáig, ** Mortalitás a választásig

* Az izolált vírust szekvenálással azonosították, vad típusú európai törzsként 
(86% azonosságot mutatott a Lelystad vírussal)
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