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Abortusz járvány – 
egy régi ismerős visszatér

Sertéseknél 1-2% a normál, sporadikus, ismeretlen kóroktanú vetélések aránya a termékenyített és vemhesült 
kocák között. A sertés magzatok általában a kezdeti szeptikémiát követően a véráram útján fertőződnek az 
abortuszt okozó ágensekkel (vírusokkal és baktériumokkal). A fertőződés módja ugyanaz, mint a többi gazdasági 
haszonállat esetében, de itt az expozíció több malacot (magzatot) érinthet, mint bárányok vagy borjak esetben.

Eset bemutatása  

Egy több telephelyen üzemelő, jó állategészségügyi helyzetben lévő tenyészállományban jelentkező abortusz 
járványt vizsgáltunk ki. Az állomány izolált telepeken volt elhelyezve Ausztrália déli részén. Ausztráliában gyakran 
találni ilyen izolált sertéstelepeket, amelyek elhelyezkedésük révén rendkívül kedvező járványvédelmi helyzetben 
vannak. Ráadásul Ausztráliának sikerült megőriznie PRRS-mentességét és több más súlyos, Európában és 
Amerikában endémiás fertőző sertésbetegség sem fordul elő, így a telepek általában tiszták és rendkívül jó az 
állatok egészségi állapota. Ugyanakkor a sertéstenyésztés tartós izolációja és a korlátozott élősertés-import révén 
beszűkült a tenyész-populáció gén poolja. 

A St.Arnaud 2-3 nevű telepen a törzsállomány szaporító részlegén emelkedett a vetélések száma, a heti ellések 
5%-a volt érintett. A vetélések kizárólag a kocasüldő részlegen, azaz az első ellésnél fordultak elő. Az alábbi képen 

A vetélt magzatok száma nagyjából egy normál aloménak felel meg. 

A vetélések száma elfogadhatatlanná vált, így megvizsgálták részletesen a tenyészállatok „útját” a telepek között. A 
rendszerben tenyész- és szaporító állományok vannak, egymástól egészen távoli telepeken elhelyezve. 

A St.Arnaud 2-3 telepre, a törzsállomány szaporító részlegére szánt állatok a 20 km-re fekvő, önálló törzstelepen, a 
St. Arnaud 1-en születnek. Mindkét telep régóta fennálló tenyésztelep. A St. Arnaud 1-en 3 hetes korban választják 
a malacokat, majd a 100 km-re lévő izolált, újonnan telepített „öko-pajta” jellegű telepre szállítják őket. A telepet 
egy részidős vállalkozó, Mr. Mills üzemelteti all in-all out rendszerben. Ezen a telephelyen soha nem tartottak 
sertéseket ezelőtt. 

Az ábra mutatja a kocasüldők mozgását a telepek között. A járvány a St. Arnaud 2-3 HIP részlegének elletőjén 
jelentkezett. 

Kocasüldők telepek közötti mozgásának diagramja:

Kocasüldők akklimatizációs protokollja

A kocákat 25 hetes korban szelektálják, majd a tenyésztésre alkalmasak az extenzív körülmények közül 
visszakerülnek a St. Arnaud 2-3 „Kiemelkedő egészségi állapotú állomány fejlődési program - HIP” tenyész- és 
ellető-telepre.  

A St. Arnaud 2-3-ra érkezve a kocasüldőket összekeverik, parvo, leptospirosis és orbánc ellen vakcinázzák, majd 
pároztatják, mindezt a megérkezést követő első 2 hét során. Az abortuszok többnyire az egyik idősebb telepvezető 
alá tartozó állatoknál fordultak elő. 

Vizsgálatok és diagnózis

sajnos már általában nem voltak értékelhetőek, mire eljutottak a 200 km-re lévő laborba, így egyértelmű 
eredményt nem kaptak. Sertések vetéléseinél még nagyon jó minták esetén is csak alacsony, 30-40%-os arányban 
sikerül diagnózist felállítani. 

Vért vettek, a teljes integrációt lefedve, a mintákban az abortuszt okozó ágensek, többek között a sertés 
parvovírusának (PPV) titerét vizsgálták. A PPV a legtöbb sertéstelepen mindenütt előforduló, perzisztens 
organizmus, amely gyakran cirkulál a választott/nevelői állományban. A legtöbb állományban a korai, párzást 
megelőző expozíció miatt ellenanyag-termelés indul meg és az állatok védetté válnak, akár vakcináznak az 
állományban, akár nem. A kocák és az idősebb állatok PPV-re tehát várhatóan pozitívak lesznek. PRRS-re negatívak 
voltak az állatok.   

Ugyanakkor a PPV-vizsgálat kimutatta, hogy az új, izolált Mills-féle telepen az ott-tartózkodás vége felé is csak 

Nyilvánvaló, hogy a korai választást követően izolált telepre szállított állatokból kialakított tenyészállományban 
nem alakult ki megfelelő PPV-titer, mivel a telepen egyáltalán nincs, vagy csak alacsony mértékű a 
parvovírus-expozíció. Ráadásul az egyik telepvezető a St.Arnaud 2-3-on a parvovírus elleni vakcina megeredése 
előtt pároztatta a kocasüldőket, így az újonnan tenyésztésbe vont állatok nagyjából ugyanakkor vemhesültek, 

A kocasüldők NEM rendelkeznek veleszületett immunitással a tenyészállományban előforduló kórokozókkal 
szemben, ezért alapos felkészítésre és megfelelő vakcinázási protokollra – illetve a vakcinák megeredését lehetővé 

Következtetés

Vemhes vagy nagytestű tenyészállatok vakcinázása nem könnyű feladat kinti tartásban, extenzív körülmények 
között, ahol nagy karámokban tartják az állatokat nagylétszámú csoportokban, főleg, ha nincsenek az emberhez 
szokva. Ezekben az esetekben rendkívül fontos, hogy a vakcinázást megfelelően kivitelezzük – minden állat kapja 
meg a teljes adagot, mindkét vakcinázás során. 
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