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Az elmúlt 80 évben a sertésállományokban megje-
lenő különböző Coronavírusok ( CoV) súlyos járvá-
nyokat okoztak. Legújabban 2017 Kínában jelent 
meg egy új CoV sertésben, amely amellett, hogy 
súlyos gazdasági veszteségeket okozott, kifejezett 
zoonózisos potenciállal is rendelkezik. Dolgozatom 
első részében röviden összefoglalom a sertések CoV 
okozta megbetegedéseit, a második részben pedig 
az új CoV okozta betegséget ismertetem.

SertéS koronavíruSok

Az ismert sertés koronavírusok a Coronaviridae 
család Nidovirales rendjében az alfa, béta és delta 
nemzetségbe tartoznak.
A sertésekben előforduló koronavírusok emész-
tőszervi, légzőszervi és idegrendszeri megbetege-
déseket okoznak. Az egyes vírusoknak csak egy 

SertéSek heveny haSmenéSe Szindróma (SadS) 
betegSége, 
egy új alfa-koronavíruS (Porcine enteric 
alPhacoronaviruS, Peav)  okozta megbetegedéS, 
amely zoonóziSoS Potenciállal rendelkezik

szerotípusa ismert és a vírusok között nincs szero-
lógiai keresztvédelem. A fertőzések klinikai lefolyá-
sa döntően függ az állatok korától és a specifikus 
immun-védettségétől.

eméSztőSzervi megbetegedéSeket okozó  
koronavíruSok

Az első sertés koronavírus az 1946-ban leírt 
transmissibilis gastroenteritis volt (TGEV). Ezt 
követte 1977-ben a sertés epidémiás hasmené-
se vírusa (PEDV). A sertés deltakoronavírusát 
(PDoV) 2012-ben mutatták ki. 2016-ban Európában 
jelent meg a TGEV és a PEDV rekombinációjából 
keletkezett vírus, a Swine Enteric CoV ( SeCoV). 
Legvégül pedig 2017 –ben megjelent a PEAV. Az 5 
enterális CoV okozta megbetegedések fő jellemzőit 
az 1.táblázatban foglaltam össze. 

1. táblázat SertéSek enteráliS koronavíruSok okozta kórképeii

Nemzetség/
Vírus

Tünetek Lappangási idő Elváltozások Morbiditás Mortalitás Leginkább 
érintett 

korcsoport

AlphaCoV
TGEV

Hasmenés, 
hányás, 

kiszáradás

24 óra epés-csípőbél 100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

AlphaCoV
PEDV

Hasmenés, 
hányás,

kiszáradás

22-36 óra epés-csípőbél 100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

AlphaCoV 
SeCoV
TGEV/PEDV 

Hasmenés, 
hányás, 

kiszáradás

24 óra epés-csípőbél 100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

DeltaCoV
PDCoV

Hasmenés, 
hányás, 

kiszáradás

1-3nap epés-csípő-
remesebél

≈100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

AlphaCoV
PEAV

Hasmenés, 
hányás, 

kiszáradás

3-4nap vékonybél, 
remesebél

100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

A táblázatban a vírusok neveit a szakirodalomban használt angol rövidítésekkel tüntettem fel.
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Az alfa koronavírusok közé tartozó vírusok egy 
adott régióban való megjelenésükkor a szeronegatív 
állományokban magas morbiditással és mortalitás-
sal járó, gyorsan terjedő, nagy kiterjedésű járvá-
nyokat okoznak.  A deltakoronavírus esetében ala-
csonyabb, változó morbiditás és mortalitás és las-
sabb terjedés figyelhető meg feltehetőleg a vírus-
nak sertéshez történt nem teljes adaptációja miatt.  
Szopós malacokban a veszteség nem ritkán eléri a 
100%-ot. Választott malacokban, hízókban heveny 
vízszerű hasmenést, hányást, és 1-1 elhullást lehet 
megfigyelni. Kocákban étvágytalanság, bágyadt-
ság, esetenként változó súlyosságú vízszerű has-
menés és hányás jelentkezik. Egy –egy régióban, 
állományban történő ismételt megjelenés esetén az 
állományok immunállapotától függően a betegség 
sporadikus, endémiás formája alakul ki.  Az egyes 
régiókban végrehajtott mentesítési kísérletek eddig 
sikerteleneknek bizonyultak . A járványok a tele-
pek nagyságától függően általában 4-8 hétig tarta-
nak, de nagy tenyész telepeken, ahol izolált egysé-
gek és különböző szintű kolosztrális immunitással 
rendelkező kocasüldő, koca csoportok vannak, a 
járvány hosszabban elnyúlhat. 
A vírusok közül a PEDV és a PDCoV földrajzi 
elterjedtsége az utóbbi évtizedben növekszik. A 
TGEV és a PEDV vírus Eurázsiában és az USÁ-
ban cirkulál.  A TGEV/PEDV rekombinációjából 
keletkezett SECoV-t Európában mutatták ki. 
A vírus alapja a TGEV, amelyen a PEDV nyúlvány 
(spike) található. A vírus által előidézett megbete-
gedés nem különbeztethető meg a szülő vírusok 
okozta kórképtől. A PDCoV-t első ízben 2009-ben 
mutatták ki malacok bélsarából Ázsiában, majd 
2012-ben Hongkongban. A kórokozó képessége 
ismeretlen volt.  Az USÁ-ban 2014-ben lezajlott jár-
vány során igazolták a vírus szerepét az emésztő-
szervi megbetegedésekben.  A vírust újabban Dél-
Koreában is kimutatták. 

légzőSzervi megbetegedéS

A sertés pulmonális koronavírusát (PRCV) első 
ízben Belgiumban írták le 1984-ben.  Genomja a 
TGEV genomjával 96-98%-os azonosságot mutat. 
Ez arra utal, hogy a PRCV a TGEV-ból alakult ki. 
A két vírus szerológiai szorosan rokon. A PRCV 
elterjedése és az állományok áthangolódása szig-
nifikánsan csökkentette a TGEV előfordulását. A 
PRCV a felső és alsó légutak hámsejtjeiben szapo-

rodik el, a vírus az orrváladékkal a fertőzést köve-
tő 4-6 napig ürül.  A fertőzések általában tünet-
mentesen zajlanak le. 

idegrendSzeri tünetekkel járó 
megbetegedéS (hev)
A malacok haemagglutináló koronavírus okozta 
agy-gerincvelő gyulladását okozó  PHEV  (Porcine 
haemagglutinating encephalomyelitis virus) az 
egyetlen sertésekben előforduló béta CoV, amely 
világszerte elterjedt. Fogékony újszülött malacok-
ban a vírus vagy agy-gerincvelő gyulladást, vagy 
pedig hányást, fokozatos elgyengülést okoz. A fer-
tőzött állományokban a kolosztrális ellenanyagok 
általában megvédik a malacokat 4 hónapos korig.  
A 3-4 hetesnél idősebb korcsoportok estében a fer-
tőzések az esetek többségében tünetmentesen zaj-
lanak le.  Ezért a fertőzések gazdasági vesztesége-
ket csak nagyon ritkán okoznak. 
 
SertéSek heveny haSmenéSe 
Szindróma (SadS) betegSége, 
egy új alfa-coronavíruS okozta 
megbetegedéS

A szakirodalomban az alábbi elnevezések 
találhatók:
Vírus: Porcine Enteric Alpha CoV ( PEAV), Swine 
Alpha CoV ( SeACoV)

Betegség: Swine Acute Diarrhea Syndrome ( 
SADS-CoV)
A betegség Dél Kínában jelentkezett egy sertés 
telepen, amely 100 km-re található attól a helytől, 
ahol a SARS CoV 2002-ben megjelent. A telepen 
2016 decemberétől voltak hasmenéses megbete-
gedések, a bélsárból a PEDV-t mutatták ki. 2017 
január 12.-étől azonban a PEDV már nem volt 
kimutatható, a megbetegedések azonban folytatód-
tak.  A betegség malacokon és kocákban egyaránt 
jelentkezett.  
A régióban 3 további telepen jelent mega betegség. 
Ezek az első farmtól 20-150 km távolságra voltak. 
A járvány április végéig tartott. 2018-ben a vírus a 
szomszédos Fujian tartományban jelent meg, majd 
2019-ben újra Guangdong tartományban. 
Ekkor a veszteségek alacsonyabbak lettek, egy 
állományban azonban 2000 malac elhullásáról szá-
moltak be. 
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Klinikai tünetek: Hasonlóak voltak más enterális 
CoV-oknál megfigyeltekkel. Minden korcsoport 
megbetegedett.  A vírus szájon át bélsár és hánya-
dék útján terjedt. Súlyos, heveny hasmenés, hányás 
jelentkezett, amely az újszülött malacoknál a kiszá-
radás következtében gyorsan elhulláshoz vezetett. 
A 5 naposnál fiatalabb megbetegedett malacok 
több mint 90%-a 2-6 nap betegség után elhullott. 
Ezzel szemben a 8 naposnál idősebb korban meg-
betegedett malacok között az elhullás már csak 5 
% volt. A kocák enyhe hasmenést mutattak és több-
nyire 2 nap után gyógyultak. A járvány során a 4 
telepen összesen 24.693 szopós malac hullott el.  A 
telepen, ahol a betegség először jelentkezett a feb-
ruár hónapban született 7268 malacból 4659 (64%) 
volt a veszteség.
Kórbonctani vizsgálat során a vékonybélben nagy-
mennyiségű sárgás, híg tartalom volt, gyulladást 
a vékonybél teljes hosszában és a remesebélben 
elszórtan találtak. A belek kitágultak, faluk elvé-
konyodott. Kórszövettani vizsgálattal főként az 
epésbélben és az éhbélben különböző súlyossá-
gú bélboholy atrophia, valamint a bélhámsejtek 
necrosisa volt kimutatható.  

Virológiai vizsgálatok: A 4 állományból szárma-
zó bélsárminták virológiai vizsgálata során koro-
navírust mutattak ki, amely szorosan rokonnak 
bizonyult a denevérekben Guangdong tartomány-
ban 2002- ben, majd Hong-Kongban 2004-ben 
kimutatott HKU2 CoV törzzsel. Az első állomány-
ban kimutatott CoV genomja 98,48% szekvencia 
azonosságot mutatott egy telep közeli barlangban 
élő patkósdenevér bélsarából 2016-ban kimutatott 
HKU2 CoV-sal.  A vírust majomvese sejtvonalon 

(VERO) izolálták. Ezután számos állatfaj sejtjeiben 
sikeresen szaporították. Denevér, egér, patkány, 
hörcsög sertés, baromfi és nem-humán főemlős sej-
teken egyaránt jól szaporodott. A legnagyobb érzé-
kenységet a humán cervix carcinoma (HeLa sejtvo-
nal) mutatta. 
Ezen kívül jól szaporodott humán máj, tüdő és 
vékonybél sejtekben is. Humán sejtek recep-
torait vizsgálva kiderült, hogy azok a humán 
sejtreceptorok – ACE2 és DPP4 – amelyekhez az 
újabb humán zoonózisos CoV-ok (SARS, MERS, 
SARS-COVID) adszorbeálódnak a SADS-CoV ese-
tében nem működnek. A jövőbeni, e vírussal kap-
csolatos kutatások egyik fő témája lehet a SADS 
CoV sejtekhez történő adszopcióért felelős recepto-
rok megtalálása. 
Az izolált SADS CoV törzzsel malacokat fertőz-
tek.  A vizsgálatok eredményei igazolták a vírus 
kórokozó képességét. Ezzel teljesítették a Koch 
pusztulátumot az izolált vírus kórokokozó képes-
ségét illetően. 
Az emberekben előforduló eddig ismert 3 CoV által 
okozott zoonózis esetében a vírus denevérből szár-
mazott és egy köztigazdán keresztül került ember-
be Nem zárható ki, hogy a vírus esetleg közvetle-
nül sertéstől, vagy egy másik fajon pl. rágcsálón 
keresztül jut majd el emberbe. A   vírus összesen 
9 féle humán sejtkultúrában szaporítható, tehát az 
emberi sejtek felületén olyan ma még ismeretlen 
receptor található, amelyhez kapcsolódva a vírus 
képes bejutni a sejtbe. 
Ezért kimondható hogy a SeaCoV a 3 ismert 
zoonoózisos CoV-hoz legalább hasonló humán koc-
kázatot hordoz magában.  
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