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AZ ENROFLOXACIN ALKALMAZHATÓSÁGA 
A KOCÁK PPD SZINDRÓMÁJA 
ELLENI VÉDEKEZÉSBEN

A kocák poszt partum diszgalakcia szindrómája (PPDS, 

korábban MMA-szindróma) egy közismert és gyakran 

előforduló megbetegedés. A fialást követő napokban a 

kocák levertségével, lázas állapotával kísért tejhiányá-

val jár, aminek a kártétele végső soron a megnöveke-

dett malac mortalitás, illetve fejlődésbeni lemaradás, de 

tanulmányok kimutatták, hogy a választást követő idő-

szak egészségi státuszára is hatással van (pl. csökkent 

immunglobulin felvétel). A PPD szindróma egy klasszi-

kus komplex-kóroktanú megbetegedés, amely igen gyak-

ran szubklinikai formában jelentkezik csak, és melynek 

hátterében fertőző ágensek kártételét helyezik előtérbe, 

de természetesen takarmányozási anomáliák, hormoná-

lis diszfunkciók, környezeti- higiéniai hatások szerepét 

sem lehet figyelmen kívül hagyni. 

A PPD SZINDRÓMA KÓROKOZÓINAK

JELLEMZŐI

Számos tudományos kísérlet foglalkozott a PPD szindró-

mát okozó kórokozók izolálásával és antibakteriális érzé-

kenységének meghatározásával. Az egyik ilyen tanul-

mányban a kórokozók enrofloxacin iránti érzékenységét 

is vizsgálták. Az eredmények szerint a PPDS-ben szen-

vedő kocák 23 méhnyak tampon-mintáinak 30- 30 %-ában 

E. coli-t és Streptococcusokat (nem suis) lehetett izolálni 

(továbbá Streptococcus suis, Actinomyces hyovaginalis, 

Arcanobacterium pyogenes, Enterococcus sp., Klebsiella 

pneumoniae, Staphylococcus törzseket). Valamennyi izo-

lálható kórokozó érzékeny volt enrofloxacin iránt, és 

a baktériumot elpusztító minimális gátló koncentráció 

(MIC) érték 1 μg/ml alatt volt. 

Egy másik, összesen 6 kísérletet összesítő tanulmányban 

1.423 koca mintáit vizsgálták, melyből 712 állatból gyűj-

töttek adatot az enrofloxacin PPDS-ben történő alkal-

mazhatóságával kapcsolatban, míg a többi állat a kont-

rollcsoportot képviselte. Az eredmények tanúsága szerint 

az enrofloxacin kezelés minden esetben, klinikai és bak-

teriológiai szempontból is, szignifikánsan hatékonyabb 

volt, mint az egyéb gyógymódok (pl. TMP-szulfa, béta-

laktámok, furazolidon, természetes kiegészítők stb.) Az 

antibiotikumok iránti érzékenység tekintetében a PPDS-

ből izolált E. coli és béta-haemolizáló Streptococcus tör-

zsek (a kórképet okozó kórokozók 60 %-a) egyáltalán 

nem mutattak rezisztenciát az enrofloxacinnal szem-

ben, viszont a tetraciklinek és streptomicin esetében 

az érzékenység kevesebb, mint 20%-os volt, míg a béta-

laktámok, neomicin és TMP-szulfonamid hatóanyagok-

nál 40-60% között mozgott. 

AZ ENROFLOXACIN ÉS A PPDS

Az enrofloxacin jó ideje ismerős az állatorvosi praxis-

ban, mint nagy terápiás sávú, széles spektrumú, nagy 

hatékonyságú, alacsony rezisztencia veszéllyel fenyege-

tő, kifejezetten állategészségügyi célokra alkalmazha-

tó antibiotikum. Sertésben történő alkalmazása viszont 

korlátozott volt, mivel az íze nem kedvező, így a szájon 

keresztüli gyógykezelés nem, vagy csak nagyon nehe-

zen megoldható. Az injekciós készítmények hátrányát 

pedig a többszöri adagolás és a relatíve magas kezelési 

költség jelentette. Napjainkban viszont már gazdaságos 

formában is elérhetőek az egyszeri adagolásra is alkal-

mas injektábilis enrofloxacin készítmények, mint példá-

ul a Cenflox injekció is. Megnyílt tehát a lehetőség egy 

„csúcs-antibiotikum” PPD szindrómában történő alkal-

mazása előtt.

A Cenflox injekció egy enrofloxacint 10%-os koncent-

rációban tartalmazó készítmény, amely mindemellett 

arginin vivőanyagot tartalmaz. Mindezeknek köszönhe-

tően egyszeri adagolás mellett igen magas plazmaszin-

teket képes biztosítani (1,7 μg/ml enrofloxacin), ami egy-

részről a teljes szükséges terápiás időszak során MIC 

érték fellett marad, másrészről a rezisztenciát kizáró 

koncentrációt is mindvégig jelentősen meghaladja, így 

megelőzi annak esetleges kialakulását is. Az injekciós 

gyógykezelés lehetővé teszi a gyors és pontos adagolás 

kivitelezését a perorális kezelési módokkal ellentéteben, 

amelyek az ellés körüli, csökkent étvágyú, apatikus álla-

toknál problematikus, vagy a már klinikai tüneteket 

mutató, lázas, takarmányt visszautasító egyedek eseté-

ben egyenesen kivitelezhetetlen. 

A Cenflox injekció tehát hatékony, gazdaságos és prakti-

kus eszköze lehet a PPDS elleni védekezésnek.

Források elérhetők a szerkesztőségben


