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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.  
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Telep leírása

A 250 kocás telep Lengyelországban, Wielkopolska régióban van. A telep tenyésztelep, így a leendő tenyészkocákat 100 
kg-os súlyig tartják, a választott malacokat és a tenyésztésre nem alkalmas kocasüldőket a választást követően eladják 
a hizlaló telepre. Mesterséges megtermékenyítést alkalmaznak. 20 vemhes kocából álló csoportot indítanak minden 
héten. A malacokat 28 napos korban választják. Évente kb. 6200 választott malacot termelnek. A telepen egyszerre 
be és egyszerre kitelepítés (all in – all out) van. Az állatokat jó környezeti körülmények között nevelik. A telepen az 
egészségügyi helyzet kiemelkedően jó. Az állomány negatív az alábbi kórokozókra: Brachyspira hyodysenteriae, 
Salmonella spp., torzító orrgyulladást okozó Pasteurella multocida, PRRSV, Actinobacillus pleuropneumoniae, 
Mycoplasma hyopneumoniae és Leptospira spp.. Az állomány Bordetella bronchiseptica és Lawsonia intracellularis 
pozitív. PMWS-t sem tapasztaltak a telepen. A tenyészállományban rutinszerűen vakcináznak colibacteriosis (a 
kocasüldőket 8 és 3 héttel, a kocákat 3 héttel a fialás előtt), sertésorbánc és parvovírus ellen (kocasüldők – 5,5 és 6,5 
hónapos korban, kocák – 3 héttel a fialás előtt). PCV2 ellen nem vakcináznak. 

Az eset leírása

Az első látogatáskor tünetek nélkül bekövetkező elhullásokat tapasztaltunk, klinikai tünetként az arc, a fülek és a 
szügy masszív ödémáját (1. ábra) és lázat (41,5ºC) találtunk. Egyes esetekben idegrendszeri tüneteket is tapasztaltunk 
(opisthotonus, oldalfekvés, evező mozgás). A tüneteket először egy 70-100 kg közötti kocasüldő csoportban tapasztaltuk, 
a morbiditás 15%-os, a mortalitás 6%-os volt. A következő hónapban hasonló, bár enyhébb tüneteket tapasztaltunk, de 
az érintett állatok fiatalabbak voltak – választott malacok és kocasüldők 70 kg testtömegig. A következő hetek során 
a tünetek (az idegrendszeri tünetek kivételével) megjelentek kocáknál a választást követően, a fiaztatón és szopós 
malacoknál is. 

1.ábra: Ödéma

Kórbonctani vizsgálat és laboratóriumi vizsgálatok

Négy beteg állatot küldtünk laboratóriumba diagnosztikai vizsgálatok céljából. Ezek az alábbi klinikai tüneteket 
mutatták: masszív, ujjbenyomatot megtartó ödéma a test alsóbb részein, két választott malacnál bőr alatti folyadék-
felhalmozódás a sternum területén (3. ábra) és 41,0 – 41,3 ºC láz. A kórbonctani vizsgálat során a bőr alatt zselatiszerű 
beszűrődéseket találtak, főleg az alsóbb testrészeken (2. és 3. ábra), savós-fibrines pericarditist (4. ábra) és 
mellhártyagyulladást. 

2.ábra: A bőr alatti kötőszövet duzzanata, a test alsó részein a bőr átmetszést követően nagy mennyiségű folyadék 
szivárog.

 

3. ábra: Folyadék felhalmozódása a bőr alatt a szegycsontnál.

4. ábra: Finom, szakadékony fibrinszálak az epicardium és a pericardium között.  
 

A kórbonctani vizsgálaton kívül bakteriológiai vizsgálatot is végeztek. Mivel sántaság és idegrendszeri tünetek nem 
szerepeltek a vizsgált állatok kórelőzményében, nem vettek mintát ízületekből és liquorból. A mintákat aszeptikusan 
gyűjtötték, röviddel a testek felnyitását követően. A mintákat McConkey agarra illetve lóvérrel dúsított agarra oltották 
Staphylococcus epidermidis dajkatenyészetek mellé. Az azonosítást biokémiai tesztek (Vitec) vagy PCR segítségével 
végezték el.  

Laboreredmények

A bakteriológiai vizsgálatok során csak Haemophilus parasuis (H. parasuis) tenyészett ki. A telepek aprók, 
tűszúrásnyiak voltak, nem mutattak hemolízist és a dajka jelenség egyértelmű volt, a NAD-forrás (Staphylococcus 
epidermidis) közelében a telepek nagyobbak voltak. 

Az elváltozásokból vett mintákat (választott malacok) PCR-ral közvetlenül is elemezték. Ennek eredményét látjuk az 
1. táblázatban.

1. táblázat. Haemophilus parasuis laboratóriumi kimutatása savós hártyák felületéről és vérszérumból.

szövet 
választott malac 1 választott m. 2  választott m. 3 választott m. 4

Tenyésztés + PCR/szöveti minta PCR
mellhártya +/+ +/+ +/+ +/+
szívburok +/+ +/+ +/+ +/+
hashártya -/- +/+ -/- -/-
szérum +/+ -/- -/- -/+

A Glässer-betegségre jellemző elváltozásokból H. parasuis jelenlétét igazolták. A baktériumokat vagy a bakteriális DNS-t (PCR) a 
vérszérumból is ki lehetett mutatni, ami arra utal, hogy a vizsgált 4 malacból kettőnél septikemia állt fenn. 

Miután kimutatták a 4 választott malacból a H. parasuis-t, 20 orrtampon mintát vettek választott malacokból, 
kocasüldőkből és kocákból annak érdekében, hogy a beteg állatokból és az egészséges hordozókból kitenyészthető 
törzseket össze lehessen hasonlítani. Az orrtampon mintákból kitenyésző kórokozókat azonosították (biokémiai 
módszerekkel, amelyek eredményét PCR-ral erősítettek meg). 

Az állományból izolált törzsek közül tízet – négyet a laborvizsgálatra küldött malacokból és hat másikat egészséges 
állatokból – ERIC PCR molekuláris tipizáló módszerrel vizsgálták (5. ábra). A beteg állatokból izolált törzsek ERIC 
PCR profilja azonos volt. Érdekes módon a hat egészséges állat közül kettőben ugyanezt a törzset találták meg. A 
másik 4 állatban ERIC PCR profiljuk alapján különböző H. parasuis törzseket találtak. 

 5. ábra: A telepről izolált H. parasuis törzsek rokonsági fokát mutató dendrogram, ERIC PCR módszer.

Kezelés

Az első, klinikai tüneteket mutató állatokat amoxicillin-klavulánsav kombinációjával kezelték intramuscularisan, a 
többiek metafilaktikus amoxicillin kezelésben részesültek (ivóvízben, 14 napon át, 20 mg/ttkg adagban). Ez a kezelés 
tartós, jó eredményt hozott. 

Következtetések

A kiemelkedő egészségi állapotú állományokban a H. parasuis gyakran jelentkezik akut formában. A Glässer-betegség 
ezen formájára jellemző tünetek a láz, fásultság, légzőszervi elváltozások, fájdalom a has izmainak nyomására 
(izomvédekezés), duzzadt ízületek és sántaság. A jelen esetben tapasztalt idegrendszeri tünetek és a bőr alatti szövetek 
ödémája is dokumentált tünetnek számít. 

Az itt leírt akut esetben a kóros elváltozások az akut savós-fibrines gyulladásra jellemzőek és nem patognomikus 
tünetek, ezért a diagnózis csak laboratóriumi vizsgálatok alapján állítható fel. 

Az ödéma jellegzetes lokalizációja (a test alsóbb részei) és ujjbenyomatot megtartó jellege szívelégtelenségre is utalhat 
(pangásos ödéma), elsősorban pangásos szívelégtelenségben látunk ilyet, amikor a vérerekben pang a vér. Ennek 
ellentmond az a tény, hogy a bőr alatti kötőszövetből H. parasuis-t mutattak ki. Ez arra utalhat, hogy közvetlenül 
a baktérium által okozott gyulladásról van szó. Ebben az esetben a baktériumok a septikemia során a károsodott 
vérerekből kerülhettek a bőr alatti kötőszövetbe. 

A H. parasuis esetében fontos az állományban keringő törzsek azonosítása és megkülönböztetése, mivel a H. 
parasuis járványtana összetett, az általa okozott fertőzöttség pedig dinamikus folyamat. A H. parasuis esetében ezért 
végeznek gyakran az egyes törzsek fajon belüli megkülönböztetésére alkalmas tipizálást (ERIC PCR). Főként a 
kitűnő egészségügyi státuszú telepeken gyakori egy-egy törzs dominanciája, ezért van állomány szinten jelentősége 
az egyes H. parasuis törzsek megkülönböztetésének. A fenti esetben bebizonyosodott, hogy 6 izolátumnak azonos volt 
az ERIC-PCR profilja, azaz ugyanahhoz a patogén törzshöz tartoztak. A fentiek, illetve az antibiotikum-terápia tartós 
eredménye (vakcinázás nem volt) arra utal, hogy az állomány egyre inkább immunis a korábban klinikai tüneteket 
okozó patogén törzzsel szemben.      


