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Az állomány
A klinikai esetek egy 320 kocás szaporító-hizlaló telepen jelentkeztek Franciaországban, Bretagne-ban. Az 
állomány PRRS és Mycoplasma hyopneumoniae pozitív, Actinobacillus pleuropneumoniae és torzító orrgyulladás 
negatív volt. 

A telepen saját előállítású kocákat (LW x LD) használtak állománypótlásra, saját maguk keverték a takarmányt, míg 
a spermát vásárolták (Pietrain kanoktól).   

A kocasüldőket és a kocákat vakcinázták PRRS (MLV vakcina), parvovírus, sertésorbánc és sertésin�uenza (bivalens 
vakcina) ellen. A malacokat választáskor oltották egyadagos (one-shot) Mycoplasma elleni vakcinával. 

28 napos korban választottak, 3 hetente volt elletés (7 turnusos rendszer).

A tenyész- és a hízóállomány teljesítménye kiváló volt 2010 közepéig (1. és 2. táblázat). 

1. táblázat: A tenyészállomány eredményei (a megbetegedések előtt) a bretagne-i referencia eredményekhez 
képest.

2. táblázat: A hízóállomány eredményei (a megbetegedések előtt) a bretagne-i referencia eredményekhez képest.

A klinikai tünetek és a szerológiai pro�l (a hízlalás végén minden sertés szerológiailag negatív volt) alapján a 
kocaállomány a PRRS vírus és a Mycoplasma hyopneumoniae szempontjából stabilnak volt tekinthető. 

A klinikai tünetek megjelenése

2010 júliusában súlyos légzőszervi megbetegedések jelentkeztek a telepen: a kocasüldőknél köhögés, a hízóknál 
köhögés és levertség jelentkezett, ugyanebben az időben egy kocacsoportnál pedig megemelkedett a 
halvaszületések és a mumi�kált magzatok aránya.

Az alábbi laboratóriumi vizsgálatokat végeztük el:

  • ELISA IDEXX PRRSv szerológia 15 db 10 hetes malacból, 5 db 160 napos és 
    5 db 180 napos sertésből = mind negatívnak bizonyult.
  • ELISA IDEXX Mhyo szerológia 5 db 160 napos és 5 db 180 napos 
    sertésből = mind negatívnak bizonyult.
  • ELISA Influenza szerológia 15 db 10 hetes malacból, 4 db 160 napos és 5 db 180 napos
    sertésből = ebből 3/15 volt pozitív a 10 hetesek közül, 1/4 a 160 naposak és 2/5 a 180 naposak közül.
  • Egy 10 napos malacot levágtak és felboncoltak kórszövettani minták kinyerése 
    céljából -  a kórbonctani vizsgálat során sertésin�uenzára jellemző, tipikus tüneteket 
    talátak (kifejezett interstitiális pneumonia, bronchiolitis és másodlagos bakteriális fertőzések). 

A sertésin�uenza járvány kitörése miatt úgy döntöttünk, hogy minden kocát két alkalommal, három hetes 
időközzel oltunk egy új, trivalens vakcinával (H1N1, H1N2, H3N2), a megbetegedett állatokat pedig aszpirinnel 
vagy paracetamollal kezeljük. 

A járvány lefolyása

2010 augusztusában vezettük be a tömeges vakcinázást. A született malacok szerológiai vizsgálata szerint 
megfelelő mennyiségű, SIV elleni maternális ellenanyaghoz jutottak passzívan a vakcinázott kocáktól. 

Ennek ellenére novemberben súlyos megbetegedések jelentkeztek: a kocáknál nem volt köhögés, de az újszülött 
malacoknál hasmenés, a nem vakcinázott kocáktól született hízóknál pedig streptococcosis, colibacillosis és 
köhögés jelentkezett. 

A 2010 novemberében elvégzett laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a PRRS vírus (1. ábra) és a Mycoplasma 
hyopneumoniae (2. ábra) együtt cirkulál a hízóállományban. 

1 ábra: Az Idexx PRRS szerológiai vizsgálat eredménye 2010 novemberében.

2 ábra: Az Idexx Mhyo szerológiai vizsgálat eredménye 2010 novemberében.

Egyértelmű, hogy az állomány destabilizálódott mind a PRRS, mind a Mhyo szempontjából. 

Ezért a gazdával az alábbiakat határoztuk el:

  • A teljes kocaállományt és a kocasüldőket kétszer újraoltottuk az MLV PRRS vakcinával 
    (3 hét különbséggel)
  • A kocaállományba való beállítás előtt a süldőket makroliddal kezeltük (a Mycoplasma fertőzés  
    miatt) annak érdekében, hogy meg tudjuk szüntetni a Mhyo cirkulációját     
    a kocaállományban (ekkor nem voltak klinikai tünetek).
  • Szigorítottuk a belső járványvédelmi intézkedéseket.
  • Nyomon követtük a sertésinfluenza és PRRS ellen vakcinázott kocák malacainak szerológiai   
    állapotát. 

A 3. ábrán látjuk hogyan alakultak a szerológiai titerek (sertésinfluenza ELISA-val mérve) az első, trivalens 
sertésinfluenza vakcinával oltott kocacsoport malacainál. Ezekben a malacokban már nem cirkulál a vírus. 

3 ábra: Az ELISA titerek (sertésinfluenza Ea) alakulása 10 db, vakcinázott kocáktól született malacban

Eredmények 2009
Választott malac/aktív koca/év 30,4 31,3
Született malacok száma 14,31 14,7
Választott/alom 12,31 12,3
Mortalitás választásig % 9,2 % 10,6 %
Halvaszületések % 5,3 % 6 %
Fogamzási arány 89,5 % 93,2 %

Eredmények 2009
Levágott sertés/koca 24,8 24,5
Tak. értékesítés a nevelés teljes idejére 2,75 2,8
Mortalitás választástól vágásig % 5,9 % 4,6 %
Napi súlygyarapodás 30-115 kg 785 g 794 g

A felboncolt 10 hetes malac tüdeje

Colibacillosisos malac vékonybele Pericarditis Streptococcus fertőzésnél

Érdemes megfigyelni, hogy az első 5 malac (901-905) kocasüldőktől származik és ezekben sokkal alacsonyabb a 
titer, mint a másik 5, idősebb kocáktól született malacnál. Ugyanakkor ezekben az állatokban a nevelési időszak 
alatt nem volt meg�gyelhető a sertésin�uenza recirkulációja.   

A sertésin�uenza járvány, majd az azt követő PRRSV és Mhyo cirkuláció gazdasági hatása jelentős volt, ezt mutatja 
a 3. és a 4. táblázat (hasonlítsuk össze az 1. és a 2. táblázattal, a járványkitörés előtti állapottal).
 

3. táblázat: A tenyészállomány eredményei (a megbetegedések után) a bretagne-i referencia 
eredményekhez képest 

4. táblázat: A hízóállomány eredményei (a megbetegedések után) a bretagne-i referencia 
eredményekhez képest.

Megjegyzések

Ez a gyakorlati példa mutatja, milyen következményei vannak a sertésinfluenza járvány kitörésének egy 
szaporító-hizlaló telepen: az állomány kibillent a stabil állapotból, emiatt a PRRSV és a Mycoplasma hyopneumoniae 
újra képes volt cirkulálni az állományban. Ennek negatív hatása pedig egy teljes évig érezhető volt a 
termelési-gazdasági paramétereken. 

A 2011 júliusában elvégzett szerológiai vizsgálatok – PRRSV és Mycoplasma hyopneumoniae - során már mindegyik 
minta negatívnak bizonyult, mint a járvány kitörése előtt.  

Eredmények 2011
Választott malac/aktív koca/év 27,2 31,6
Született malacok száma 14,2 14,7
Választott/alom 11,05 12,3
Elhullás/élveszületés 14,8 % 10,6 %
Halvaszületések % 6 % 6,1 %
Fogamzási arány 89,1 % 93,2 %

Eredmények 2011
Levágott sertés/koca 23 24,7
Tak. értékesítés a nevelés teljes idejére 2,74 2,8
Mortalitás választástól vágásig % 6,9 % 5 %
Napi súlygyarapodás 30-115 kg 755 g 796 g


