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A telep leírása

A cikkben leírt légzőszervi megbetegedések a választott malacok között fordultak elő egy 1050 kocás telepen 
Katalóniában, Spanyolországban.

A telep vakcinázási és parazita-mentesítési programja:

	 •	Évente háromszor a teljes állományt vakcinázzák Aujeszky-betegség elleni élő vírusos vakcinával.

	 •	Évente háromszor a teljes állományt vakcinázázzák PRRS elleni élő vírusos vakcinával.

	 •	A kocasüldőket a vemhesség 60. és 90. napján, a kocákat a vemhesség 90. napján vakcinázzák E. coli és  
   Clostridium bakterinnel.

	 •	Fialás után vakcinázás Parvovírus és sertésorbánc elleni, bakterin-típusú vakcinával.

	 •	Fialás előtt féregtelenítés és külső paraziták elleni mentesítés injekciós ivermektinnel. 

A malacokat választás előtt (19-20 napos korban) oltják Mycoplasma ellen, 5 hetes korban PCV-2 ellen. 

3 különböző telepen folyik a felnevelés:

„A” istálló: 2200 férőhelyes, 300 méterre a kocateleptől.

„B” istálló: 1000 férőhelyes, 50 km-re a kocateleptől.

„C” istálló: 1200 férőhelyes, 70 km-re a kocateleptől.

Mindegyik utónevelőben több terem található, ahol 150-300 malacot lehet elhelyezni. Az épületekben termenként 
tartják be az egyszerre be- és egyszerre kitelepítés szabályát. 

Az üzemben egy hetes turnusokban elletnek és 3 hetes korban választják a malacokat.

Státusz a légzőszervi járvány kitörése előtt

A telep PRRS szempontjából stabil volt az előző 12 hónap során, a vírus nem volt kimutatható a választott 
malacokban és az utónevelő végére is szeronegatívak maradtak. 

Az utónevelői mortalitás a járványkitörés előtt egy-egy csoportban sporadikusan előforduló E.coli hasmenésre 
és exsudativ dermatitisre korlátozódott, illetve azok a kis súlyú malacok hullottak el, amelyek képtelenek voltak 
alkalmazkodni az új étrendhez. 

A klinikai esetek megjelenése

Augusztusban kezdtek az „A” istállóban köhögni a 8-9 hónapos malacok. Úgy nézett ki, mint egy „normális” 
járványkitörés, amit néhány napos antibiotikum-itatással (doxiciklin) meg lehet oldani, de a malacok nem reagáltak 
a kezelésre. 

A következő hetekben más csoportokban is jelentkezett a köhögés, amikor a malacok elérték a 8-9 hetes kort. A 
tünetek nem változtak, bár a hetek múlásával egyre súlyosabb formában jelentkeztek: a malacok elkezdtek köhögni, 
nehezített légzés jelentkezett (egyes esetekben 40ºC fölötti lázzal) és csökkent a takarmányfelvétel.

Különböző antibiotikumokat próbáltak adni ivóvízbe (doxiciklin, amoxicillin, szulfonamid+trimetoprim, 
makrolidok) illetve takarmányba (florfenikol) keverve. Egyik sem befolyásolta a betegség megjelenését és nem is 
csökkentette a tünetek intenzitását vagy a betegség időtartamát.

Szájon át adott nem-szteroid gyulladáscsökkentővel (ketoprofen) az általános állapotot sikerült javítani, de a 
betegség így is 10-15 napig tartott a különböző csoportokban. 

A betegség nem egy adott utónevelőhöz volt köthető, mindhárom utónevelő telepen megjelent. 

A járvány alakulása

A következő két hónapban (2012 szeptember és október) ugyanez a köhögés és nehezített légzés jelentkezett, két 
jellegzetességgel:

1. Egyre fiatalabb korban jelentkezett a betegség, már a választás után egy héttel (4 hetes korban)  
jelentkeztek problémák. Az érintett állatok egy része súlyos nehezített légzéssel küszködött és kórosan  
lesoványodott, ahogyan az alábbi videófelvételen is látható. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_M_NyriBhlw

A telepen elvégzett boncolások során súlyos fokú exsudatiot (konszolidációt) találtunk, általában a tüdő 
craniális, ventrális részén, de előfordult, hogy az elváltozás a tüdő egészére kiterjedt (1. és 2. ábra). 

A tüdőelváltozásokon túl más szervekben nem találtunk elváltozást.   

1. ábra: Konszolidáció a tüdőben

2. ábra: Konszolidáció és emphysema egy telepen elhullott, 5 hetes malac tüdejében.  

2. A légzőszervi megbetegedések mellett jelentősen emelkedett az ízületgyulladások, a sántaság és a hirtelen 
elhullások száma, egyes csoportokban az elhullások 40%-áért már ezek voltak felelősek.  

Boncoláskor a Glässer-betegségnek megfelelő polyserositist láttunk. 

Ez a „másodlagos” kórkép már több malac elhullását okozta, mint maga az eredeti, légzőszervi megbetegedés.

Az utónevelőben a járványkitörést megelőző 2,3%-ról 2,7%-ra emelkedett a mortalitás a klinikai tünetek 
megjelenésével. 

Szeptember közepén úgy döntöttünk, hogy 4 hetes korban minden malacnak adunk tildipirozin injekciót. Ezzel 
a kezeléssel sikerült valamennyire visszaszorítani a légzőszervi betegséggel összefüggő mortalitást, de a tünetek 
ennek ellenére továbbra is megjelentek.

A kocatelep  

Szeptember és december között, a légzőszervi problémák megjelenésével egyidőben megnőtt a vetélések száma, 
amit az alábbi grafikonon láthatunk:

1. grafikon: Vetélések száma havi bontásban, 2012.

Nem gondoltuk, hogy a vetélések összefügghetnek a malacok légzőszervi problémáival. Egyetlen más 
paraméter sem változott (halvaszültések száma, szoptatás alatti mortalitás), nem voltak légzőszervi tünetek és a 
takarmányfelvétel sem csökkent, sem a kocáknál, sem a szopós malacoknál.  

Diagnózis

1- Első megközelítés

1.1 Élő malacok küldése a laboratóriumba

2012. szeptember 12-én tett látogatásunkkor a „B” istállóban találtunk 4-5 hetes, köhögő malacokat. Sokuknál 
nehezített légzést és apátiát is megfigyeltünk.  

Két kiválasztott malac nem részesült antibiotikum-kezelésben és ezeket 2012 szeptember 14-én elküldték a 
laboratóriumba.

A boncolási jegyzőkönyv a következőket tartalmazta: „Bilaterális tüdő-konszolidáció a cranio-ventrális részeken, 
amely az elülső és a középső lebenyek egészét illetve a hátulsó és a járulékos lebeny craniális egyharmadát érinti. A 
tüdőre rámetszve a metszéslapra nem ürül gennyes tartalom.” A 3. fényképen az egyik beküldött tüdőt láthatjuk:

2.ábra: Cranio-ventralis tüdő-konszolidáció

A kórszövettani vizsgálat szerint: “erőteljes, félheveny interstitialis tüdőgyulladás és hurutos-gennyes 
bronchopneumonia látható. Egyéb szervekben elváltozás nem látható.”

A tüdőket PCR-ral vizsgálták PRRS vírus jelenlétére, de mindkettő negatívnak bizonyult.  

Az egyik tüdő immunperoxidáz módszerrel sertésinfluenza pozitivitást mutatott, de a másik negatív volt.

Megkíséreltek baktérium-tenyésztést is, de nem volt érdemi baktérium-szaporodás.

A vizsgálati eredmény szövege: “A nyirokcsomó-elváltozások hiánya miatt a sertés cirkovírus kóroktani 
szerepe kizárható. Az egyik tüdőből kimutatott sertés influenzavírus állhat a betegség hátterében, de mivel nincs 
kórszövettanilag igazolható elváltozás az epitheliumban, így ennek kóroktani szerepe sem bizonyítható.” 

1.2- Szerológiai profil

A laboratóriumi vizsgálattal egyidőben szerológiai vizsgálatot végeztünk az utónevelőben és a hizlalás első 
szakaszaiban. Nem találtunk szerológiai áthangolódást sem PRRS vírussal, sem a sertésinfluenza vírusával szemben 
a légzőszervi betegségen átesett malacoknál. 

Mire tudtunk támaszkodni ekkor?

A klinikai profil egyértelműen vírusos betegségre utalt:

	 •		A klinikai kép és a laboreredmények alapján a sertés cirkovírus kizárható.

	 •		A kocák tünetmentessége és az addigi eredmények alapján a PRRS kizárható volt.

	 •	A tünetek alapján felmerült a SIV gyanúja, de a laboreredmények eddig ellentmondásosak voltak.

További vizsgálatok mellett döntöttünk:

2- Második megközelítés

2.1 Gyorsteszt elvégzése a SIV kimutatására a telepen

Orrtampon mintákból, a telepen elvégezhető SIV-tesztet vetettünk be a vírus kimutatására. A „B” istállóból 
választottunk 5 db, a betegség jellegzetes tüneteit mutató négyhetes malacot. Az 5 malacból kettőnek 40,3 ºC volt a 
láza.

A teszt nem mutatott ki sertés influenzavírust. 

4. ábra: Gyorsteszt a SIV kimutatására a telepen

2.2 Újabb - 7 hetes, beteg - malacok küldése a laboratóriumba

2012. október 3-án 4 választott malacot küldtünk be a laboratóriumba a „C” istállóból.

Az alábbi eredményeket kaptuk:

Boncolási jegyzőkönyv: “A beküldött állatokban pleuritis, pericarditis és fibrinképződéssel járó peritonitis 
található. Két állatban ezen kívül a tüdő nem esett össze, ödéma és elszórtan gyulladásos gócok találhatóak a 
tüdő parenchymájában. Az egyik állat mellüregében savós folyadék felhalmozódást találtunk. Más elváltozás nem 
látható.”  

Molekulárbiológiai vizsgálat:

	 •	SIV kimutatása a bronchusokban és a tüdőben: negatív.

	 •	Mycoplasma hyopneumoniae kimutatása a tüdőben és a bronchusokban: pozitív.

	 •	PRRS kimutatása a bronchusokban, a tüdőben és a mandulákban: negatív.

Lesújtó volt az eredmény. Még mindig nem tudtuk, hogy mi okozza a problémát.

A Mycoplasma hyopneumoniae jelenlétének nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget, mivel a telep ismerten 
pozitív volt, és tudtuk, hogy bár az állatokat vakcinázzák, ez nem zárja ki a fertőződés lehetőségét.  

Tovább kellett keresnünk. 

3- Végleges diagnózis

3.1 Tüdők küldése laboratóriumi vizsgálatra

2012 október 23-án jelentették, hogy az „A” utónevelőben 9 malac hullott el néhány perccel a circovírus elleni 
vakcina beadását követően.

A telepre kiérve megállapítottuk, hogy az addigi gyakorlatnak megfelelően a választás után 10-12 nappal cirkovírus 
ellen vakcinázták a malacokat és tildipirozin injekciót is kaptak. Soha nem volt még ezzel gond, de most a 390 
malacból 9 elpusztult. 

5. ábra: a választás után 10-12 nappal elhullott malacok

A csoportot megvizsgáltuk, lázat mértünk és arra jutottunk, hogy a malacok a légzőszervi megbetegedés kezdeti 
stádiumában voltak, amit a gondozó nem vett észre. Ilyen állapotban a vakcinázás már elhullásokat okozott.

Az elhullott malacokból két tüdőt küldtünk laboratóriumba. 

November 7-én értesítettek, hogy mindkét tüdőben sertés influenzavírust mutattak ki PCR módszerrel.

3.2- Nyálminta vétele

November 6-án újabb csoportnál jelentkeztek a szokásos tünetek, amikor elérték a 4 hetes kort. 

Mivel ekkor még nem érkezett meg a beküldött tüdők vizsgálatának eredménye, úgy döntöttünk, hogy nyálmintát 
veszünk:

3 kutricában (kutricánként 25 malac) pamut csíkokat lógattunk fel, amit a malacok 30 percig rághattak. Ezután a 
csíkokból kinyert nyálat felfogtuk. Az egyik csíkból nem sikerült elegendő nyálat kinyernünk, így csak kettőből 
küldtünk mintát. Mindkét minta SIV-pozitív volt PCR-ral.

Kezelés és következtetések

Mostanra egyértelművé vált, hogy a sertés influenzavírus okozta a légzőszervi tüneteket a választott malacoknál. 

Úgy döntöttünk, hogy a teljes kocaállományt vakcinázzuk három komponensű influenza elleni vakcinával, mivel a 
tünetek annyira fiatal korban jelentkeztek, hogy a malacok vakcinázásának nem lett volna értelme.

A teljes állományt először 2012. december 21-én, majd három héttel később vakcináztuk.

Jelenleg nincsenek légzőszervi problémák a választott malacoknál illetve az ízületgyulladások és hirtelen elhullások 
száma is jelentősen csökkent.

Néhány hét múlva abbahagyjuk a tildipirozin preventív alkalmazását.

Az esettel kapcsolatban még mindig maradt néhány megválaszolatlan kérdés:

1. A klinikai tünetek már a két vakcinázáson átesett kocák malacainak megérkezése előtt javultak. 
Lehetséges, hogy a kocák már a telepi vírussal való érintkezés során áthangolódtak és a malacok jobb 
passzív immunitással rendelkeztek?

2. Miért nem sikerült másodlagos kórokozókat (H. parasuis, P. multocida,...) kitenyészteni a laboratóriumi 
vizsgálatok során? 

3. Az abortuszok számának alakulását tekintve, lehetséges, hogy a SIV miatt volt több abortusz? 

2. grafikon: Abortuszok száma 2012 január és 2013 január között, havi bontásban 

www.virbac.hu

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.  


