
Az influenza reprodukciós problémákat is okozhat 

Mi a közös az influenzában és a reprodukciós rátában? Több, mint gondolnánk. A koca 

szaporodási teljesítményét közvetlenül befolyásolják az influenzavírusok - ezért az influenza 

elleni jobb megelőzés javítja a kocaállomány teljesítményét. 

A sertések influenza A vírusfertőzése világszerte jelentős gazdasági veszteségeket okoz, és 

zoonotikus tulajdonsága miatt potenciális veszélyt jelent az emberekre is. A három fő (H1N1, 

H1N2 és H3N2) szubtípus mellett a pandémiás H1N1 (H1pdmN1pdm) 2009 óta széles 

körben elterjedt az európai sertésállományokban. A szubtípusoktól függetlenül a betegség 

szubklinikai formában is megjelenhet, nyilvánvaló klinikai tünetek nélkül, de csökkent 

növekedési teljesítménnyel, valamint akut formában, magas lázzal, tüsszögéssel, köhögéssel, 

légzési nehézségekkel és a sertések takarmányfelvételének csökkenésével. 

Nincs bizonyított kapcsolat 

Feltételezik, hogy hatással van a reproduktív rendellenességekre, például a ciklusba való 

visszatérésre, a vetélésre vagy a kis alomméretre, bár okozati összefüggést kísérleti 

körülmények között nem sikerült kimutatni. Ez azzal magyarázható, hogy az influenza 

fertőzés klinikai kimenetelét az éghajlati és tartási körülmények, az egyidejű fertőzések, 

valamint az állatok immunállapota is befolyásolja. Az utóbbi években az influenza visszatérő 

formáját is gyakran figyelték meg a naiv állatok állandó befertőződésének köszönhetően. 

 

1. ábra - Klinikai tünetek 137 pandémiás influenza pozitív gazdaságban a vakcinázás 

bevezetése előtt. 

Detektálás és kontroll 

Az influenza közvetlen kimutatása akár polimeráz láncreakcióval (PCR), akár 

vírusizolálással, az élő állatokból vett orrtampon vagy elhullott állatok légcsövéből és 

tüdejéből vett szövetmintából történhet. Az újabb megközelítések azonban olyan alternatív 

mintákra összpontosítanak, mint az orr törlésminták, oropharyngealis tamponok, szájüregi 

folyadékok, felületi törlésminták és a kocák tőgy körüli bőrének törlésmintái, valamint a 

környezeti minták. A különböző minták összehasonlításánál kiderült, hogy a csoportosan 

gyűjtött mintákból (mint például az orális folyadékok és a tőgy körüli bőrtörlés) és a 

környezeti mintákból PCR-rel nagyobb eséllyel mutatható ki a vírus jelenléte, mint az 

egyedileg gyűjtött egyesített mintákbl (egyesített orr törlésminták). Ha azonban a cél a 

vírusizolátum előállítása sejttenyésztéssel, akkor az egyedi minták (orr tampon, orr 

törlésminta, oropharyngealis tampon) előnyösebbek a csoportmintákkal szemben. 



Nagy mintaszám szükséges 

A H1N1, H1N2 és H3N2 fertőzéseket PCR-rel viszonylag könnyű detektálni, azonban a 

pandémiás H1N1 kimutatásához nagy mintaszám szükséges. Az antitestek a vérben a 

fertőzéstől számított 7. naptól kezdve kimutathatók ELISA teszttel vagy hemagglutináció 

gátlási (HA) próbával, amit jelenleg a legjobbnak tartanak. A legmegbízhatóbb eredményeket 

3–4 hetes időközönként gyűjtött savópárok vizsgálatával érhetjük el. Az antitest-titerek 

értelmezése kihívást jelenthet egy vakcinázott állományban, vagy a különböző szubtípusok 

egyidejű cirkulációja esetén. Végül kombinálni kell az influenza fertőzés közvetlen (PCR) és 

közvetett (ELISA, HA) detektálását. 

Az EU-ban jelenleg engedélyezett influenza vakcinák inaktivált teljes vírus vakcinák, 

amelyek 2 vagy 3 klasszikus szubtípust (H1N1, H1N2 és H3N2) vagy a pandémiás H1N1-et 

tartalmazzák. Az influenza elleni oltás csökkenti a klinikai megbetegedést, a vírusürítést és a 

fertőzött állatok vírus terjesztését. 

Telepi tanulmány a reproduktív teljesítmény értékelésére 

Érdemes megnézni egy, Sophie Gumbert és csapata által a müncheni Ludwig-Maximilians 

Egyetem Sertésklinikáján végzett friss tanulmányt. Ez a tanulmány 137 árutermelő koca 

állományban vizsgálta a pandémiás influenza A fertőzés reprodukciós teljesítményre 

gyakorolt hatását Németországban, a H1N1 pandémiás influenza elleni kiegészítő vakcinázás 

előtt és után. A kocaállomány termelési paramétereit hat hónappal a vakcina bevezetése előtt 

és hat hónappal az elsődleges vakcinázás befejezése után rögzítették. 

Összesen 60 153 koca kapott két takaró oltást három hetes időközzel. A telepek 

állománynagysága 38 és 5600 koca között volt. Előzőleg a telepek csaknem 80% -ánál 

csökkent reprodukciós teljesítményt figyeltek meg. 

 

2. ábra - Pandémiás influenza kimutatása a 137 vizsgálat telepen az adott hónapokban,  

2011-től 2016-ig.  



A reprodukciós paraméterek javítása 

A vakcinázás után a ciklusba való visszatérés ideje a telepek 74,8% -ánál csökkent, átlagosan 

5,1% -kal. Ezenkívül a vetélések aránya szignifikánsan, átlagosan 1,8% -kal csökkent a 

telepek 57% -ánál, az élve született malacok száma pedig szignifikánsan növekedett a telepek 

70,4% -ánál, átlagosan 0,6 malaccal. A fiaztatói elhullás szignifikánsan, 2,29% -kal csökkent 

a telepek 49,6% -ánál. Ezzel egyidejűleg a telepek 77,1% -ánál átlagosan 1,98-cal nőtt a 

választott malac / koca / év mutató. 

Halva született malacok száma 

Az egyetlen értékelt paraméter, amelyet az vakcinázás nem befolyásolt szignifikánsan, az a 

halva született malacok száma volt. Érdekes, hogy az egész év folyamán jelen volt a 

pandémiás influenza fertőzés, amit a korábbi vizsgálatok is bizonyítottak. A választott malac / 

koca / év mutató szignifikánsan magasabb volt azokon a telepeken, ahol már vakcináztak a 3 

klasszikus influenza szubtípus ellen, összehasonlítva azokkal a telepekkel, ahol a pandémiás 

influenza elleni immunizálás végrehajtása előtt nem vakcináztak a klasszikus influenza ellen. 

A jelenlegi vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a malacok egészségi állapota javult a 

fiaztatóban, amikor a kocákatat mindkét influenza vakcinával beoltották. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Health/Partner/2021/1/Influenza-causing-reproductive-

failure-672115E/ 
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