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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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A telep leírása

Az utónevelő telep (2. telep) egy turnusokban fiaztató elletőhöz tartozik, ahol 3 hetente választanak 85-90 almot 
(900 – 1000 malac/turnus). A malacok átlagos életkora 26-28 nap, átlagos súlyuk 7,4 – 7,6 kg.

1.kép: A telep (kívülről).

Az utónevelő folyamatosan üzemel (3 hetente érkezik újabb csoport), egyszerre legalább két különböző korú csoport 
található a telepen. Az épület tulajdonképpen három egymás melletti utónevelő terem, amelyek termenként egyszer-
re ki- és egyszerre betelepítéssel (all in- all out) működnek. Egy-egy kutricában kb. 29 malac van, a padozat kombi-
nált beton/műanyag rácspadozat, ad libitum etetés van vályúkból és megfelelő számú szopókás itató áll a malacok 
rendelkezésére. A szellőztetés kombinált, elszívókkal, a beáramló levegőt fűtik. A higiéniai viszonyok és a tartás-
technológia közepes-magas színvonalú. 

 

2.kép: Utónevelő (belső).

Az állomány egészségi állapota kiemelkedő (PRRS-, Aujeszky-, Actinobacillus pleuropneumoniae és torzító orr-
gyulladás negatív). A malacokat a fiaztatóban oltják M. hyo ellen, az utónevelőbe érkezve általában nem részesülnek 
semmilyen kezelésben. A múltban sporadikusan előfordult Streptococcus suis által okozott meningitis vagy hirtelen 
halál, az ilyen eseteket sikerült ivóvízbe (esetenként takarmányba) kevert amoxicillin alkalmazásával megoldani. 

2011 novemberéig az utónevelő eredménye szerény volt, a veszteség (elhullás és eutanázia) 4% alatt maradt, a napi 
súlygyarapodás 450 g fölött volt, a takarmányértékesítés 1,6 – 1,7 között mozgott.

A tünetek megjelenése, laboratóriumi vizsgálatok és diagnózis

2011 novemberének végén a tulajdonos felfigyelt a mortalitás emelkedésére, az idősebb csoportokban a „legnagyobb 
malacok” hullottak el és a gondozó szerint nem voltak különösebb tünetek, de minden nap találtak elhullott malaco-
kat. 

Az első látogatáskor az állatok aktívak voltak, jól néztek ki és rendszeresen ettek. Nem volt nyilvánvaló légzőszervi 
vagy emésztőszervi probléma. A telepen két állatot is felboncoltak, de a vizsgálat során nem találtak sem kórjelző, 
sem betegségre utaló elváltozást. A két állatból mintákat (agyburok tamponminta illetve bél, lép és tüdő) küldtek 
laboratóriumi vizsgálat céljából, ahol kizárták a Streptococcus illetve más, „hirtelen elhullást” okozó baktériumok 
(hemolizáló E.coli K88 (F4)) jelenlétét. PCR és szerológiai vizsgálatok segítségével igazolták, hogy a telep még 
mindig PRRS- és Aujeszky-betegség mentes. Megelőzésként ivóvízbe kevert amoxicillin (20 ml/kg élősúly) kezelést 
írtak elő, eredménytelenül. Az ezt követő napokban és hetekben a mortalitási adatokat már kutricánként is rögzítet-
ték, mivel egyes kutricákban a mortalitás elérte az 50%-ot! 

Néhány nappal később más malacok boncolásakor olyan elváltozásokat (elhalást) találtak a myocardiumban, amely 
encephalomyocarditis vírus (EMCV) jelenlétére utalhat.

Emiatt további mintákat (elhullott malacok és/vagy szervek) küldtek a Lombardia és Emilia-Romagna Járványtani 
Intézetének (IZSLER) központjába, Bresciába, ahol PCR módszerrel és sejttenyészeten való izolálással igazolták az 
EMCV jelenlétét. A Pármai Egyetem Kórbonctani Tanszékén három másik elhullott állatból vett agy és szív-minták 
kórszövettani vizsgálatát végezték el. A következő néhány nap során pedig bélsár és vizeletmintákat vettek több kut-
ricából is a vírusürítés igazolására.

 

Az eredmények összefoglalása

A fertőzés terjedésének megakadályozását célzó intézkedések ellenére az A csoportban továbbra is voltak elhullások 
(elsősorban a legnagyobb malacokat érintő hirtelen elhullások) és a mortalitás elérte a 25%-ot. Ebben a csoportban 
még a hizlaldába való átszállítást követő 2 hétben is folytatódtak az elhullások, a mortalitás 7% volt. A B csoportban 
hasonlóan alakult a mortalitás (18%), amikor december elsején a C csoport megérkezett az utónevelőbe. Az alábbi 
ábrán láthatjuk, hogy az egyes csoportok időrendben hogyan követték egymást az utónevelőben. 

A Pármai Egyetem kórbonctani laboratóriuma közben megerősítette, hogy diffúz, petecs-szerű vérzéseket és 
elszíneződéseket találtak a szívizomzatban, ami súlyos szívizomgyulladásra utal, illetve az agyburkokban diffúz, 
pangásos bővérűséget írtak le.

 Az A és a B csoportból az IZSLER-be küldött 10 bélsár és 3 vizeletminta mind EMCV-pozitívnak bizonyult. 

Megbeszélés

A virológiai és a kórszövettani vizsgálatok megerősítették, hogy a súlyos, hirtelen elhullásokkal járó járványkitörést, 
amely elsősorban az A és a B csoportokban jelentkezett, az encephalomyocarditis vírus okozta. Irodalmi adatok sze-
rint a fertőzést patkányok és egerek hordozzák és terjesztik. Bár nincs erre vonatkozó adat, de valószínű, hogy a jár-
vány kitöréséhez elég egyetlen egér- vagy patkánycsalád is. Ezen a telepen gondos rágcsálóirtást végeztek és semmi 
sem utalt masszív rágcsáló-jelenlétre. Nem találtak bélsarat sem, csak aprólékos kutatás során vettek észre néhány 
apró egér-lábnyomot. Ezért biztos, hogy van egy időszak (bár biztosan rövid), amikor a sertések maguk terjesztik 
a fertőzést. Ez az időszak valószínűleg 1-3 nap: a fertőzés pillanatától (T0) az állat elhullásáig. Ezt a hipotézist tá-
masztja alá, hogy ki lehetett mutatni az EMC vírust a bélsárban és a vizeletben, illetve erre utal a mortalitás egyes 
kutricákban való halmozódása is.  

Következtetés

A magas környezeti kontamináció és a magas mortalitás (A B csoportban 18% volt kb. egy hónappal a telepre ér-
kezés után) miatt december közepén arra jutottak, hogy teljesen kiürítik a telepet és a B illetve a C csoportot egy 
különálló hizlaldába (3. telep) szállítják. A kiürített utónevelőt habzó tisztítószerekkel alaposan kitakarították, majd 
gőzborotvával lemosták és fertőtlenítették. Bár eddig is megfelelő volt a rágcsálóirtás, újra ellenőrizték és megerő-
sítették a protokollt illetve a helységekben meleg ködképzést is végrehajtottak a teljes biztonság érdekében. A telep 
teljesen üresen állt egy hétig. December 29-én érkezett az új csoport és sem ebben, sem a következőkben nem talál-
tak ezután EMCV fertőzésre utaló tüneteket. 

Járványtani megjegyzések

Az encephalomyocarditis vírus (EMCV) előfordulását házi sertésekben és vaddisznókban már több európai or-
szágban is leírták. A Maurice H. és mtsai (2005) által írt összefoglaló tanulmány szerint a legtöbb járványkitörés 
Belgiumban volt (320), ezt követi Olaszország (110), Görögország (15) és Ciprus (6). Úgy tűnik, a járványkitörések 
„endémiás területeken” koncentrálódnak, az őszi és a téli hónapokban gyakrabban jelentkeznek az esetek. Az 
állományon belüli szeroprevalencia a klinikailag érintett telepeken rendkívül változó értékeket mutatott telepek (2-
87%), életkor (0-84%) és országok szerint is. A klinikailag nem érintett telepeken a szubklinikai EMCV-fertőzöttség 
jelen volt az endémiás területeken belül (szeroprevalencia 6-62%) és azokon kívül is (akár 17%) az érintett orszá-
gokban csakúgy, mint a klinikailag nem érintett országokban – Ausztria és Franciaország (3-5.4%). A vaddisznó 
állományokban a szeroprevalencia 0,6 és 10,8% között mozgott, egy belga tanulmány szerint a vírusfertőzöttség 
prevalenciája 3,3%. 

 4.kép: Malac agy, pangás a jobb 
félteke vénáiban. 

3.kép: Egy 40 napos korban elhullott malac 
szíve. Látható a jobb kamra nagymértékű 

kitágulása multifokális  
elhalással (fehér foltok) és az epicardiális 

zsírszövet zselatinos atrófiája. 

5.kép: Malac agy. A jobb agyfélteke vénáinak 
megvastagodása és pangás. 

6.kép: Szívizom, jobb kamra. Bazofil gócos 
elhalás és mikrovakuolizáció a szívizomban.


