
Közös pontok a Covid-19 és az afrikai sertéspestis között 

„A nagy ismeretlen”, mondhatnánk a jelenlegi Covid-19 vírusra, a Pig Progress szerkesztője, 

Vincent ter Beek szerint. Véleménye szerint sok feltűnő hasonlóság van a Covid-19 járvány 

kitörése és az afrikai sertéspestis (ASP) között. 

Ki gondolta volna – egy másik vírus vette át a szalagcímeket. Most már nem az afrikai 

sertéspestis (ASP) uralja a hasábokat sem az újságokban, sem online, hanem a koronavírus 

(Covid-19). Ez a vírus közvetlenül nem hat a sertésekre, viszont közvetett módon hatással van 

a sertéságazatra. 

Számos esemény lett elhalasztva, vagy éppen eltörölve a járvány miatt, mint például a kínai 

China Animal Husbandry Expo (CAHE), amit májusról szeptemberre tettek át, vagy a Victam 

2020 amit 2020. július 9-11-re halasztottak. Már ezeknek is érezhető a hatásuk, és még szó sem 

esett a karantén alá vont régiókról, illetve a kereskedelem megállásáról. 

Van egy sarkalatos különbség az ASP és a Covid-19 között. Az afrikai sertéspestis a fertőzött 

egyed (sertések) halálát okozza, addig a Covid-19 a legtöbb esetben nem halálos. Ebben 

természetesen az egészségügyi rendszer is szerepet játszik. Azonban a média szempontjából 

van néhány közös pont a két vírus között, amit érdekes lehet összegyűjteni. 

1 A hirtelen pánik 

Jóllehet minden vírus okozta járvány kezdetén ugyanazok a gondolatok fogalmazódnak meg az 

emberekben, akár emberekről, akár sertésekről legyen szó. Sokáig a világ másik felén feltűnő 

vírusokkal kapcsolatban ezt gondolták, „nem a mi problémánk”. Csak valami nagy ismeretlen 

dolog messze tőlünk. 

„Biztos, hogy ez olyan veszélyes?” 

„Nem lehet, hogy túl van reagálva?” 

„Nálunk ez nem okozhat akkora problémát.” 

Amikor egyre közelebb ér, az emberek elkezdenek aggódni. Ez jellemzően akkor történik, 

mikor már túl késő. A Nagy Ismeretlen hirtelen zavaróvá válik. 

„Miért nem láttuk hamarabb, hogy ide fog érni?” 

„Mindent tudni akarok a vírussal kapcsolatban, amit lehet.” 

„Honnan szerezhetek vakcinát?” 

2 A vakcina hiánya 

Egy másik fontos hasonlóság, hogy egyik betegség ellen sincs elérhető vakcina forgalomban. 

Azonban az ok, amiért nincs vakcina, a két vírus esetében különböző. Az afrikai sertéspestisről 

közel 100 éve ismert, hogy egy letális fertőzést okozó vírus, azonban sokáig csak Afrika 

szubszaharai területén volt jelen, és nem is gondolták, hogy ilyen hatalmas jelentősége lesz más 

területeken is. A vírus egy időzített bombaként viselkedik, ami ha bekerül valahova, ott halálos 

pusztítást végez. Ma számos laboratórium dolgozik a vakcina kifejlesztésén, szerte a világban. 

Az USDA-ARS kutatói (Egyesült Államok) nemrég biztató eredményekről számoltak be, 

akárcsak a Harbin Veterinary research Institute kínai kutatói. 



A koronavírus ellen más ok miatt nincs vakcina - mivel ez egy teljesen új vírus. A világ számos 

laboratóriumában folynak a kutatások. Nem valószínű, hogy rövid időn belül találkozhatunk az 

első termékekkel a piacon, de természetesen azért nem kell 100 évet várni rá. 

3 Tudósítás a járvány kitöréséről 

Az internetes oldalak legtöbbje szerte a világban foglalkozik a Covid-19 járvánnyal, és 

folyamatosan frissülő információkkal látnak el azzal kapcsolatban (megbetegedések száma, a 

vírus okozta halálesetek száma, mortalitási arány, járvány aktuális helyzetét szemléltető 

térképek). Azonban a konkrét adatok megjelentetése előtt érdemes lehet feltenni a „Miért?”, és 

a „Hogyan?” kérdéseket. Ekkor sok hasonlóság ismerhető fel az afrikai sertéspestis járvánnyal 

kapcsolatban, amivel a Pig Progress azóta is aktívan foglalkozik. 

Példaként – lehet az ember Covid-19 fertőzött úgy, hogy nem veszi észre magán? Ha igen, 

akkor ez azt jelenti, hogy a vírusfertőzöttség sokkal szélesebb körű, mint azt a felmérések 

mutatják, így a valós mortalitási arány is jóval alacsonyabb a jelenleg megállapított értéknél. 

Különösen érdekes lehet ebben a helyzetben visszaemlékezni arra, hogy az ASP járvány 

kitörését hogyan kommunikálták az egyes hatóságok néhány éve. Az ASP járvánnyal 

kapcsolatos precíz közléshez, tájékoztatáshoz nagyon sok szempont figyelembevétele 

szükséges. Ezek közül néhány: 

• Elérhető gyorsteszt 

• A diagnosztikai intézetek (laboratóriumok) jelenlegi infrastrukturális állapota 

• Támogatások az érintett gazdálkodóknak 

• A munkaerő megfelelő képzettsége az információk megértéséhez 

• A vírussal kapcsolatos ismeretek 

• Felelősségérzet mások iránt 

• Kulturális különbségek hatásai a válságos helyzetekkel kapcsolatos világos 

tájékoztatásra 

• Korrupció 

• Az export érdekeinek védelme 

Az ASP járvány esetében figyelmesen vizsgálva jól láthatók a különbségek az egyes országok 

közt az információközlésében. Egyes országok több gócpontról számoltak be, más 

gyakorisággal, más intenzitással és emellett különböző szinten tájékoztatva. Ahhoz, hogy 

hihető információkat kapjunk a koronavírus járványról, érdemes lehet azon országok 

közleményeinek vizsgálatát előtérbe helyezni, melyek az ASP járvánnyal kapcsolatban is 

frekventáltan, gyorsan és hezitálás nélkül tájékoztatást adtak.  

Tanulságok, tekintettel a Covid-19 és az ASP járványra 

Három nagy tanulság vonható le. Először is, sosincs túl korán foglalkozni, egy a világ másik 

felén megjelenő vírussal (lásd a Dánok példáját). Másodszor, remélhetőleg a hatalmas erők, 

melyeket a vakcinafejlesztésre fordítanak, a Covid-19 elleni vakcina megalkotásáért, pozitív 

hatással lesznek az ASP elleni vakcina kifejlesztésére is. Végül, de nem utolsó sorban, pedig 

azok az országok melyek megosztják adataikat az egyes járványok kitörésével kapcsolatban, 

azok szolgáltatják az információt egyes betegségek megismeréséhez. 

forrás: forrás: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/3/Where-Covid-19-and-African-
Swine-Fever-meet-552313E/ 
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https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/3/Where-Covid-19-and-African-Swine-Fever-meet-552313E/?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=pig_progress

