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A telep leírása
1,500 kocás árutermelő telep Mexikóban, két különálló telephellyel.

 • A választás 19.5 napos korban történik.
 • A sertéseket átlagosan 146 napos korban és 113.7 kg elérésekor értékesítik.
 • A mortalitás a választott malacok és a hízók között is alacsony, sorrendben 0.7% és 1.1%.
 • Választott malacok száma: 26.8 malac/koca/év.

A termelési eredmények jók, de a fiaztatóban magas a mortalitás, ami a nyári hónapokban (júliustól szeptemberig) 
tovább, akár 12% fölé emelkedik. 

Az épületek, berendezések egyszerűek, nyitott istállók és néhány zárt fiaztató helység wet wall-al. 

A telep mentes a Mexikóban előforduló, jelentős betegségektől: PRRS, Aujeszky-betegség, sertéspestis, 
Actinobacillus pleuropneumoniae, mycoplasmák, stb.

Az esetek megjelenése
Júliusban, amikor a hőmérséklet és a relatív páratartalom is magasabb volt, jelentősen emelkedett a mortalitás a 
fiaztatóban: az előző hetekben tapasztalt 11.7%-ról egészen 24,6%-ig - a legtöbb elhullással járó héten. 

Az elhullások okai: agyonnyomás (41,1%), alultáplált malacok (23.7%), hasmenés (9.2%), alacsony súllyal született 
malacok (8.0%), eutanázia (6.8%), lábszétcsúszás (5.2%) és tüdőgyulladás (1.4%).

Az esetek többsége nyilvánvalóan tartástechnikai hibáknak tudható be. Klinikai tünetekben megnyilvánuló beteg-
ség csak a hasmenés és a tüdőgyulladás volt. 

A hasmenéses esetek száma 7 héttel előbb kezdett emelkedni, végül már a 7 naposnál fiatalabb almok 50%-a volt 
érintett. A hasmenést valószínűleg E. coli okozta, aminek kedvezett a hőmérséklet és a relatív páratartalom emelke-
dése. 

Látogatás a fiaztatóban
Környezet:

A fiaztató rendkívül meleg és párás. A zárt részen 32ºC, a nyitott részeken pedig 38.5ºC volt a hőmérséklet. Rend-
kívül magas volt a relatív páratartalom, amit mérőeszköz hiányában csak becsülni tudtunk - 80% fölöttinek.   

Klinikai tünetek:
 • A kocák rendben voltak, de a takarmányfelvétel csökkent a hőség miatt. Nem keltek fel enni, és sokan 
 vesztettek kondíciójukból (elsősorban a nyitott részeken).
 • Több néhány napos alomban is találtunk hasmenést (20%).
 • A 4 – 7 napos malacok közül volt néhány gyenge, kicsit sápadt, lázas, enyhe nehézlégzéssel. 
 • Az agyonnyomás miatti elhullás magas volt, elsősorban 3 napos kor alatt.
 • A 9-10 napos malacok közül sok volt a sovány, alultáplált példány.

Tartástechnológia:
Több tartástechnológiai hibát is felfedeztünk a malacok körül:

 • 24 óra vagy annál kevesebb állt rendelkezésre a helységek tisztítására és fertőtlenítésére.
 • A helységekben a levegő nyirkos, a padozat nedves volt.
 • Egyes helységekben higiéniai hiányosságok is voltak.
 • A legtöbb alomból helyeztek át malacot. Túl sok volt a mozgatás. 
 • Az almok több mint 30%-ánál dajkakoca volt.
 • A malacokat 10 naposan választották majd a kocát dajkaként használták.
 • A malacok ellátása rossz volt: nem tanították meg őket enni és inni, és nem volt fűtés sem.

Kezelések:
 • Születéskor minden malacot 20%-os citromsavval kezelnek szájon át a hasmenés kezelésére, 
 illetve vitamin injekciót is kapnak.
 • 4 napos korban a malacok toltrazurilt kapnak szájon át.
 • A gyógyszert úgy adják be, hogy a malacot fejjel lefelé lógatják.
 • Nem hagynak elég időt a malacnak nyelni.

Boncolás:
 • Fibrin a mellhártya fali és zsigeri lemezén.
 • A légcsőben vérzések, elhalások és bőséges hurutos-gennyes váladék. 
 • Fehér csomók a légutakban.
 • A tüdőben fibrinnel fedett lobuláris elhalás látható. Egyes állatokban tályogok. 

Javaslatok:

Kezelések:
 • Függesszék fel a szájon át való kezelést, amíg a teljes személyzetet be nem tanítják.
 • Ha szükséges szájon át kezelni, akkor ne fejjel lefelé tartsák a malacokat és 
 adjanak nekik elég időt nyelni.

Hasmenés elleni védekezés:  Tartástechnológia

 • Oda kell figyelni, hogy minden malac vegyen fel kolosztrumot.
 • Az ólakban javítani kell a higiéniát. Szárazabbá kell tenni a padozatot.
 • A rekeszeket addig kell kitakarítani, amíg nyirkosak, majd hagyni kell 
 teljesen megszáradni a következő koca előtt.
 • Néhány napig „pihenjenek” (álljanak üresen) a rekeszek.
 • A kocát le kell tisztítani és fertőtleníteni mielőtt a fiaztatóba viszik.
 • A malacoknál ne ingadozzon a hőmérséklet.
 • Minél kevesebbet mozgassák és vegyék kézbe a malacokat. Csak azokat szállítsák, 
 amelyeket feltétlenül szükséges.
 • A kocasüldők kapjanak E. coli vakcinát a vemhesség 80. és 100. napján.
 • Ezen a telepen nem lehet hűteni a fiaztatókat. Ezért a szellőztetésen kell változtatni:  
 használjanak műanyag csöveket ventillátorral és csöpögő vízzel.
 • Csináljanak wet wall-t.
 • A tetőt szigeteljék le.
 • Zárják el azokat a nyílásokat, lyukakat, ahol a forró levegő bejuthat.
 • Ellenőrizni kell a kocák takarmányfelvételét a fiaztatóban.

Összefoglalás
 • A probléma jelentős mértékben enyhült, amint beszüntették a szájon át való kezelést.
 • Ennek ellenére továbbra is voltak aspirációs tüdőgyulladásos esetek. Egy későbbi 
 látogatás során kiderült, hogy rutinszerűen kolosztrumot is adtak szájon át 
 vagy orr-nyelőcső szondán a gyenge vagy alacsony születési súlyú malacoknak, 
 de itt sem ellenőrizték, hogy a szonda valóban a gyomorban van-e. 
 • Egyértelmű, hogy a személyzet folyamatos képzése elengedhetetlen.

Diagnózis

Aspiráció miatti nekrotizáló légcső- és tüdőgyulladás.

Malacokban ritkán fordul elő tüdőgyulladás, így nem valószínű, hogy a növendékeknél tapasz-
talható, Actinobacillus pleuropneumoniae által okozott tüdő és mellhártyagyulladás jelentkezik 
náluk. Az App általában 14 és 18 hetes kor között jelentkezik. Szopós malacokban rendkívül 
ritka a tüdőgyulladás, és általában 1 hetes korig nem is fordul elő. 

A félrenyelés gyakori azokon a telepeken, ahol szájon át adnak gyógyszert a malacoknak, kül-
önösen akkor, ha a malacot nem a megfelelő pozícióban tartják, és nem adnak neki elég időt 
nyelni. Ebben az esetben nyilvánvalóvá vált, hogy a hasmenéses malacok kezelését nem 
megfelelően végezték, így gyógyszer és tej kerülhetett a légcsőbe és a tüdőbe.  

A toltrazuril kezelést nem javasoltuk a továbbiakban, mivel Isospora suis–t nem lehetett kimu-
tatni és a coccididumok által okozott hasmenés egyébként is 7 napos kor után jelentkezik. 
Ráadásul a termék kifejezetten savas, így a légcsőbe és a tüdőbe jutva elhalást okoz. 

Már 4 hete emelkedik a tüdőgyulladás miatt elhullott malacok száma. A tüdőelváltozások igen súlyosak voltak és 
felmerült a gyanú, hogy egy Actinobacillus pleuropneumoniae (App) járvány kezd kibontakozni a fiaztatóban. Ezt a 
telepet 1,5 évvel ezelőtt az App miatt telepítették újra, ezért a diagnózis megerősítését kérték. 

NT (promedio) = Összes született (átlag)        NV (promedio) = Élve született (átlag)        Muertos (%) = Elhullás (%)

1. ábra: Heveny lokális mellhártya- és tüdőgyulladás. A tüdő összeesik.

1. grafikon: Összes született malac, élve született malac és mortalitás a fiaztatóban

Mortalidad predestete (%) = Választás előtti mortalitás (%)        Diarrea = Hasmenés        
Neumonía = Tüdőgyulladás        Total = Összes        Semana = Hét

2. grafikon: Mortalitás a fiaztatóban (%)

3. Grafikon:  Hasmenés és tüdőgyulladás miatti elhullások százalékban

2. kép: Hurutos-gennyes exsudatum a légcsőben ismeretlen anyagból képződött csomókkal.  
3. kép: Hurutos-gennyes exsudatum és vérzések a légcsőben és a gégében.

4. kép: Pleuropneumonia bőséges fibrinnel és tályogokkal a tüdő parenchymájában.
5. kép: Pleuropneumonia bőséges fibrinnel és folyadékkal a mellüregben.

6. kép: Elhalásos tüdőgyulladás, a bronchusokban bőséges váladékképződéssel és kis tályogokkal. 

7. kép: Tályogképződéssel járó elhalásos tüdőgyulladás.

Diarrea = Hasmenés        Neumonía = Tüdőgyulladás        Semana = Hét

Agyonnyomás
Eléhezés
Hasmenés
Csökkent életképesség
Eutanázia
Lábszétcsúszás
Tüdőgyulladás
Egyéb
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