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A telep leírása
A 2. telepre 21 napos korban szállítjuk a malacokat az 500 km-re található 1. telepről. A 2. telepet 7 napos különb-
séggel két, 1000 választott malacból álló falkával töltjük fel. Azok az állatok, amelyeknél a klinikai tünetek jelentkez-
tek 2012. június 21-én és 28-án érkeztek a telepre. Az 1. telep egészségügyi helyzete: PRRS +, Mycoplasma 
hyopneumoniae +, Circovirus +, App +, Hps +, Steptococcus Suis 2 típus +, Aujeszky -, rüh -. A 2. telepen egyszerre 
be- és egyszerre kitelepítéses rendszerben dolgoznak. 

A kérdéses telep egy integrációhoz tartozik, amelyben rengeteg adatot rögzítenek a malacokkal és eredetükkel 
kapcsolatban. Ezen rendelkezésre álló adatok szerint a leggyakrabban a Strepococcus suis 2 típusa manifesztálódik 
klinikai tünetekben a malacok között. A rendszeresen elvégzett stratégiai gyógykezelés során is ezt, illetve a mindig 
fennálló E.coli bélgyulladás kockázatát tartják szem előtt. A malacok már PCV2 és Mycoplasma hyopneumoniae 
ellen vakcinázva érkeznek a telepre. A telep PRRS pozitív.

A takarmányozási és gyógykezelési program a következő:

 1. hét (1.5 kg/malac): Prestarter + 3,000 ppm ZnO és amoxicillin ivóvízben
 2. és 3. hét (6 kg/malac): Átállító táp + 600 ppm amoxicillin és 180 ppm kolisztin
 4.-6. hét: Indító táp+ 3,000 ppm ZnO
 7.-9. hét: Indító táp gyógyszer nélkül

Július 3-án és 4-én idegrendszeri tünetek jelentkeztek néhány malacnál. Eredetük ismeretében az érintett állatok 
injekciós amoxicillin kezelést kaptak. 

Július 6-án a teleplátogatás alkalmával két malac boncolására került sor: enyhe bélgyulladást találtak 
nyirokcsomó-érintettséggel. Néhány állatot laboratóriumba küldtünk a pontosabb diagnózis érdekében, a telepen 
pedig gentamicin kezelést indítottunk, ivóvízbe keverve.  

Július 8-án vasárnap és július 9-én hétfőn 20%-kal emelkedett az idegrendszeri tüneteket mutató állatok száma: 
amoxicillin kezelést vezettünk be, mind ivóvízben, mind injekciós formában, ami kb. 2000 malac lekezelését 
jelentette. Eddigre a telepre megérkezett 2025 malacból 26 hullott el (1,28%). A naptárból látható, hogy összesen 
14 malac hullott el július 5-éig, míg július 8-9 között további 12. Az idegrendszeri tünetek - meningitis, 
opisthotonus, szédülés és súlyos levertség – rengeteg állatnál jelentkeztek.   

A boncolás során mindegyik esetben súlyos fokú pangásos bővérűségét találtunk a tüdőben és változó súlyosságú 
bélgyulladást a bélfodri nyirokcsomók enyhébb-súlyosabb érintettségével.

Az esetek megjelenése és az első intézkedések (0-7. nap)

MELLÉKELT ANTIBIOGRAM

A labor-eredmények alapján az összes malacot lekezeltük egy új enro�oxacin készítménnyel, amely 48 órás hatást 
biztosít. A súlyosabb állapotban lévő állatok ezen felül folyadékpótlást is kaptak. Még ugyanazon a napon további 
állatokat küldtünk egy specialista laboratóriumba.
 
Ezzel egy időben úgy döntöttünk, hogy mivel az antibiogramban viszonylag korlátozott mennyiségű információ 
szerepelt, oxolinsavat tartalmazó termékkel ivóvizes kezelést kezdünk: az állatorvos tapasztalatai szerint ez jó 
eredményeket ad ilyen esetekben. A malacoknak magas rosttartalmú tápot adtunk 3000 ppm cink-oxiddal 
kiegészítve.  

A helyzet alakulása, újabb intézkedések (9 – 14. nap)

A következő két napon a beteg állatok között további elhullások voltak és újabb állatok is megbetegedtek. A 
mortalitás már 10% fölé emelkedett és az állatok többsége nagyon kevés takarmányt fogyasztott és alig ittak. Úgy 
döntöttünk, hogy abbahagyjuk a gyógykezelést és helyette ásványi sókat, cukrokat, aminosavakat és vitaminokat 
tartalmazó rehidratáló/méregtelenítő terméket használunk az ivóvízben az állatok „táplálására”, illetve a > 
vízfogyasztás > takarmányfelvétel > vízfogyasztás ördögi körének megszakítására.   
 
A vízfogyasztás normalizálódott, a takarmányfelvétel nőtt és július 16-án, hétfőn az állatok egy részénél javulás 
következett be: a mortalitás ennek ellenére 15% fölé emelkedett. Az érintett állatok közül a súlyosan legyengültek 
szinte minden esetbe 48-72 órán belül elhullottak. Az állatokból mintákat és szerveket küldtünk a laboratóriumba 
diagnosztikai céllal. 
 
A laboreredmények megerősítése

A július 10-én beküldött mintákban a laboratórium - az első vizsgálathoz hasonlóan – bélgyulladást, 
nyirokcsomó-gyulladást és a tűdő pangásos bővérűségét találta. Egy állat agyveleébőlból és egy másik 
szívburkából Streptococcus suis tenyészett ki.  

Beküldött anyag: ÉLŐ ÁLLAT/HULLA. 
Faj: SERTÉS
Beküldés oka: Diagnózis megállapítása
Minták száma: 5
Beküldött anyag állapota: Megfelelő

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

1. vizsgálat: Közepes/kisméretű állatok kórbonctani vizsgálata 
Technika: Boncolás
Vizsgálati módszer: NK 2629
Minta: 1-5
Eredmény: 1. számú minta: A tüdőben pangásos bővérűség. Hyperplasia és pangásos bővérűség a bélfodri 
nyirokcsomókban. 2. számú minta: A tüdőben pangásos bővérűség. A vastagbélben follicularis hyperplasia.  A 
bélfodri nyirokcsomókban hyperplasia.  Pangásos bővérűség az agyhártya és az agyvelő ereiben. 3. számú minta: 
Tüdőödéma. A bélfodri nyirokcsomókban hyperplasia.4. számú minta: Tüdőödéma. Pangásos bővérűség az 
agyhártya és az agyvelő ereiben.5. számú minta: Fibrines perihepatitis. Fibrines periepicarditis, ulcerosus-polypoid 
endocarditis.

2. vizsgálat: Bakteriológiai vizsgálat
Technika: Mikrobiológiai
Vizsgálati módszer: MP 01/181 rev. 0
Minták: 1-5
Eredmény: Az 1, 2, és 3 számú mintákból kórokozó nem tenyészett ki.
Streptococcus suis tenyészett ki a 4. számú mintában az agyvelőből.
Streptococcus suis tenyészett ki az 5. számú mintában az endocardiumból.

3. vizsgálat: PRRS: kórokozó kimutatása
Technika: PCR
Vizsgálati módszer: NK 1651
Minta: 1-5 minta (pool)Részletek: 1. számú pool 
Eredmény: A kórokozó nem mutatható ki

4. vizsgálat: 
Aujeszky-betegség: kórokozó kimutatása
Technika: PCR
Vizsgálati módszer: NK 2086
Minta: 2Eredmény: A kórokozó nem mutatható ki

5. vizsgálat: Encephalomyocarditis cardiovirus: kórokozó kimutatása
Technika: PCR
Vizsgálati módszer: MP 09/051 rev. 0
Minták: 1.-5.számú minta (pool)
Részletek: 1. számú pool 
Eredmény: A kórokozó nem mutatható ki

6. vizsgálat: Antibiogram
Technika: Kirby-Bauer
Vizsgálati módszer: NK 122
Kórokozó: Streptococcus suis
Minta: 5
Érzékeny: Amoxicillin, Amoxicillin + klavulánsav, Ampicillin, Cefquinome, Ceftiofur, Tiamulin, Tylosin
Rezisztens: Cefalexin, Lincomycin, Penicillin, Tetraciklin, Trimethoprim + Szulfonamid
7. vizsgálat: Bakteriológiai vizsgálat 
Technika: Mikrobiológiai módszer
Vizsgálati módszer: MP 01/103 rev. 1
Minták: 2
Kórokozó nem tenyészett ki.
Az MP és az NK „belső vizsgálati módszert” jeleznek.

A következő napokban derült ki, hogy a július 16-án beküldött mintákban több E. coli törzset – hemolizálót és nem 
hemolizálót egyaránt – találtak. A genotipizálás az Stb és az LT gének (bár a hasmenés sohasem volt vezető tünet) 
és elsősorban a VT2 gén jelenlétét erősítette meg.

Beküldött anyag: ÉLŐ ÁLLAT/ HULLA/ kb. 40 napos sertések
Állatfaj: SERTÉS – VÁLASZTOTT MALAC 
Beküldés oka: diagnózis felállítása
Minták száma: 5
Mintavétel időpontja: 2012. július 16.Beküldött anyag állapota: Megfelelő

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

1. vizsgálat: Nagyméretű állatok kórbonctani vizsgálata
Technika: boncolás
Vizsgálati módszer: NK 2627
Eredmény: Az 1, 2, 3, 4 és 5. mintában  bélgyulladás, nyirokcsomó-gyulladás és a tüdő pangásos bővérűsége. 

2. vizsgálat: Bakteriológiai vizsgálat 
Technika: Mikrobiológiai
Vizsgálati módszer: MP 01/181 rev. 0
Minta száma: 1.
Eredmény: Nem hemolizáló E.coli (K88 NEGATÍV) az 1, 2, 3 és 4. számú mintában.
Hemolizáló E.coli mutatható ki az 5. számú mintában (K88 NEGATÍV).
Salmonella egyik mintában sincs jelen.
Streptococcus mutatható ki a 4. mintában az agyvelőből. Az 1. számú minta további mintái negatívak. 

3. vizsgálat: Enterotoxikus E.coli (ETEC) genotipizálása
Technika: PCR Multiplex
Vizsgálati módszer: NK 2405
Minta száma: 5.
Eredmény: A vizsgált mintában kórokozó nem mutatható ki

4. vizsgálat: Enterotoxin termelő E.coli (ETEC) genotipizálása
Technika: Multiplex PCR
Vizsgálati módszer: NK 2405
Minták: 1-4. számú minta (pool)Részletek: 1. számú pool
Eredmény:  Stb és LT gének mutathatóak ki.

5. vizsgálat: Verotoxinokat kódoló gént/géneket tartalmazó (VTEC) Escherichia coli
Technika: Real Time PCR
Vizsgálati módszer: MP 09/109 rev. 1
Minták: 1
Eredmény: VT2 gén jelenléte igazolható a vizsgálat mintában. 

6. vizsgálat: Antibiogram
Technika: Kirby-Bauer
Vizsgálati módszer: MP 01/068 rev. 0
Kórokozó: Escherichia coli
Minta száma: 1.
Érzékeny: Aminozidin, Cephalexin, Ceftiofur, Colistin, Neomycin
Rezisztens: Amoxicillin, Amoxicillin + klavulánsav, Apramicin, Dano�oxacin, Enro�oxacin, Florfenicol, Flumequine, 
Gentamycin, Marbo�oxacin, Penicillin, Espectinomycin, Tilmicosin, Trimethoprim + Szulfonamid

7. vizsgálat: Antibiogram
Technika: Kirby-BauerVizsgálati módszer: MP 01/068 rev. 0
Kórokozó: hemolizáló Escherichia coli
Minta száma: 5.
Érzékeny: Apramycin, Ceftiofur, Flumequine, Gentamycin
Rezisztens: Aminosidin, Amoxicillin, Amoxicillin + klavulánsav, Cephalexin, Colistin, Dano�oxacin, Enro�oxacin, 
Florfenicol, Marbo�oxacin, Neomycin, Penicillin, Espectinomycin, Tetracycline, Tilmicosin, Trimethoprim + 
Szulfonamid

8. vizsgálat: Antibiogram
Technika: Kirby-BauerVizsgálati módszer: MP 01/068 rev. 0
Kórokozó: Streptococcus genus
Minta száma: 4.
Érzékeny: Amoxicillin, Amoxicillin + Clavulanic Acid, Ceftiofur
Mérsékelten érzékeny: Trimethoprim + SzulfonamidRezisztens: Ampicillin, Cephalexin, Dano�oxacin, Enro�oxacin, 
Erithromycin, Lincomycin, Marbo�oxacin, Penicillin, Spiramycin, Szulfadiazin, Tetraciklin, Tylosin

A VIZSGÁLAT SPECIFIKÁCIÓI

Vizsgálat: Enterotoxin termelő E.coli (ETEC) genotipizálása 
Technika: Multiplex PCR 
Vizsgálati módszer: nem minősített A módszer a K99, K88, 987P, F41, F18 antigéneket és az Sta, Stb és LT 
enterotoxinokat kódoló gének kimutatásán alapul.

Vizsgálat: Escherichia coli verotoxin kódoló gének (VTEC) kimutatása   
Technika: RealTime PCR     
Vizsgálati módszer: MP 09/109 rev. 1
A módszerrel a VT1, VT2 és az eae gének jelenléte vizsgálható.

NEM TEKINTHETŐ VTEC-nek ha az alábbi eredmények valamelyikét kapjuk:
- nem mutatható ki
- csak a VT1 gén jelenléte igazolt- csak az eae gén jelenléte igazolt
Az MP és NK jellel „belső vizsgálati módszereket” jelöltünk.  

Megoldás és következtetések

A mortalitás jelentősen visszaesett, de rendkívül magas volt a termelésbe nem visszaállítható állatok száma: 
ezeknél az állatoknál július 19-én eutanáziát hajtottunk végre. Július 27-éig összesen 442 állat hullott el a telepre 
érkezett 2025-ből ((21,83%).

Diagnózis és megtett intézkedések (8. nap)

Július 10-én reggelre nem javultak a klinikai tünetek, ráadásul további malacok betegedtek meg. A laboratórium 
pedig telefonon jelezte, hogy hemolizáló E. coli baktériumokat izoláltak a malacokból, amelyek 
antibiotikum-érzékenysége nem sok lehetőséget adott a gyógykezelésre.  

Mivel a malacok egy integrált termelési rendszerből származtak, aggódva vártuk a következő választást az 1. 
telepen: eddig nem jelentkezett semmilyen probléma náluk. 

Ezért következhetett az örök kérdés, amelyre általában nincs válasz: honnan került ide a patogén E.coli? A 
következő kihívás, hogy mi fog történni az ugyanarról a helyről származó állatokkal a 2. telepen?

Minden kétséget kizáróan láthattuk, hogy az E.coli enterotoxémia mennyire súlyos lehet: az állatok annyira 
gyengék voltak, hogy enni és inni sem keltek fel. Ilyen esetekben az ivóvízben vagy takarmányban adott 
antibiotikum nem jut el a rendeltetési helyére. A folyadékpótlás révén az állatok már fel tudtak állni, a cukrot 
tartalmazó vizet pedig szívesen itták. Ha pedig elkezdenek enni és inni, akkor már az antibiotikum képes kifejteni 
hatását. 

Anyag: sertés bél

Minta 
nº 1 Azon. Mikroorganizmus Antibiotikum Eredm.

Escherichia coli  
 

Amoxicillin + klavulánsav       
Penicillin 
Trimethoprim +                   
szulfamethoxazol 
Aminozidin 
Amoxicillin 
Apramycin 
Kolisztin 
Flumequine 
Gentamicin 
Tulathromycin

MÉ 
MÉ 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
MÉ

R = Rezisztens; MÉ = Mérsékelten érzékeny; S = Érzékeny


