
PRRS diagnosztika: A stratégiák összehangolása a különböző 

forgatókönyvek esetében 

Ez a cikk a különböző PRRS diagnosztikai lehetőségeket tekinti át azon különféle 

forgatókönyvek alapján, amelyek esetében a PRRS mintavételt megtervezzük a telepi 

gyakorlatban. 

A PRRS diagnosztikában az évek során számos értékes tesztelési lehetőséget fejlesztettek ki. 

Az, hogy milyen állatoktól vegyünk mintát és milyen eljárással az attól függ, milyen 

forgatókönyv szerint végezzük a vizsgálatot: A kocákat, a malacokat, a hízókat vagy ezek 

közül mindet vizsgálnunk kéne? Célzott vagy véletlenszerű mintavételt végezzünk? Mekkora 

mintát vegyünk? Milyen típusú mintát vegyünk? Szérumot, szöveteket, orális folyadékokat 

vagy spermát gyűjtsünk? A mintavételkor nem feledkezhetünk meg a betegség stádiumával 

kapcsolatos kérdésekről. Mikor jelentkeztek a klinikai tünetek? Várható a vírus kimutatása, 

elváltozások azonosítása vagy antitestek kimutatása? Végül kritikus, hogy megértsük az egyes 

diagnosztikai tesztek előnyeit és korlátait. 

A lehetőségek megértése és a helyes diagnosztikai stratégia kiválasztása az egyes 

forgatókönyvek alapján, amelyek szerint el kell végeznünk a PRRS-mintavételt, növeli az 

állomány egészségügyi menedzsment program hatékonyságát. 

Forgatókönyvek, a PRRS mintavételhez 

A legnyilvánvalóbb forgatókönyv a betegség kivizsgálásának esete, amikor a PRRS esetleges 

kitörésének tünetei negatív vagy PRRS-sel fertőzött, de stabil gazdaságban jelentkeznek. 

Ebben az esetben a tesztet állatorvosok végzik annak érdekében, hogy felderítsék a klinikai 

tünetek okát és az esetleges kórokozó eredetét. Egy másik nagyon általános forgatókönyv az, 

ha egy korábban pozitív és instabil állományban ellenőrizzük a PRRS jelenlétét; kezelési vagy 

mentesítési programot vállaltunk és látni szeretnék azok előrehaladását. Végül, a PRRS 

tesztelése rendkívül gyakori a betegség megfigyelésének céljából. Ezen utolsó forgatókönyv 

szerint a teszteket negatív gazdaságokban végezzük, és általában nagyobb számú minta 

szükséges, hogy maximalizáljuk a PRRS-mentes státusz megbízhatósági fokát. 

  



A diagnosztikai célok határozzák meg a teszt kiválasztását 

A PRRS diagnosztikai tesztek történetileg három típusba sorolhatók: 

1. Azok, amelyek az elváltozásokat észlelik: Post mortem megfigyelések és kórszövettani 

vizsgálatok, amelyeket csak laboratóriumban lehet elvégezni mikroszkóp alatt. Az 

elváltozások kimutatását leggyakrabban a klinikailag nyilvánvaló PRRS kitöréseknél 

alkalmazzák; 

2. A vírust kimutatók: polimeráz láncreakció (PCR), vírusizolálás (VI) és immunhisztokémiai 

(IHC) tesztek. A vírus detektálása a legmegbízhatóbb diagnosztikai eszköz a vírus 

jelenlétének korai megállapításához; 

3. Azok, amelyek kimutatják az antitesteket: Enzim linked immunosorbent assay (ELISA), 

immunoperoxidase monolayer assay (IPMA) és indirect immunofluorescence assay (IFA). A 

PRRSV immunológiai megerősítése hosszabb időt igényel, de igazolja a fertőzöttséget, 

amikor a vírust nem lehet kimutatni. 

A teszt sajátosságai határozzák meg a teszt értékét 

Bármely teszt értékelésekor nagyon fontos a szenzitivitás (SE) és specificitás (SP) értékek 

ismerete. Ezen információk segítenek a lehetséges eredmények megfelelő értelmezésében és 

az azok alapján történő döntések meghozatalában. 

• A SE egy diagnosztikai teszt képessége a valódi pozitív minták helyes azonosítására. Az 

alacsony SE-vel végzett vizsgálat túl sok fals negatív eredményt ad. 

• Az SP a diagnosztikai teszt képessége a valódi negatív minták helyes azonosítására. Az 

alacsony SP-vel végzett teszt túl sok fals pozitív eredményt ad. 

Diagnosztikai lehetőségek PRRS forgatókönyvek szerint 

1. Kitörés vizsgálata: Azon gazdaságok esetében, ahol kitörést tapasztalunk a diagnosztikai 

protokoll célja a fertőzés megerősítése és ha lehetséges, a törzs genetikai jellemzése. Egy 

kitörés esetén a korai állatorvosi jelenlét elősegíti ezen célok eredményes elérését. Ha 

klasszikus klinikai tüneteket tapasztalunk az állatoknál, akkor erősen ajánlott ezekből az 

állatokból az elváltozásokból való célzott mintavétel. A jellegzetes elváltozások (mint nehéz, 

nem összeesett, márványozott megjelenésű tüdő) azonosítását követően a PCR-t és 

kórszövettant kell elvégezni a diagnózis megerősítése érdekében. A törzs azonosításához 

genetikai szekvenálást kell végezni. A szekvenálás a kulcs a potenciális új vírus 

epidemiológiájának megértéséhez, összehasonlítva más ismert törzsekkel. 



2. Betegség monitorozása: A PRRSV pozitív gazdaságokban a termelési instabilitás miatti 

negatív hatás minimalizálása érdekében a lehető leghamarabb ellenőrző programokat kell 

létrehozni (amelyeket néha mentesítés követ) a negatív malacok előállítása érdekében. A 

diagnosztikai program célja ebben az esetben a PRRS stabilitását jelző kulcsfontosságú 

paraméterek felmérése (kocasüldők áthangolódása), tenyészállomány immunitása, negatív 

malacok előállítása). A szerológiát használják a süldők és a tenyészállomány kitettségének 

megerősítésére, a PCR-t pedig a vírus hiányának igazolására újszülött és választott 

malacokban. Ilyen körülmények között magas SE-vel (azaz a lehető legkevesebb fals 

negatívval) végzett teszteket használunk. Mivel ezen gazdaságokban a PRRS-pozitív malacok 

várható prevalenciája valószínűleg nagyon alacsony vagy nulla, így nagyszámú mintára van 

szükség a PRRS-státusz magas biztonsággal történő megerősítéséhez. Feltételezve, hogy 

nincs klinikailag érintett malac, a véletlenszerűen kiválasztott malacok és a gazdaságban 

újonnan behozott negatív süldők képzik a mintavétel célcsoportját. A mintatípusok többsége 

(azaz szérum, orális folyadékok, szöveti váladék és szövetek) megfelelő, de az eredmények 

értékelésekor fontos megérteni a tesztek közötti SE és SP különbségeket. A csoportos 

mintavételt, -értékelést mindig szem előtt kell tartani, ezzel tehető költséghatékonyabbá a 

vizsgálat. 

3. Betegség-felmérése: Ha negatív gazdaságokban végezzük a betegség felmérését, általában 

a lehető legmagasabb SP-vel (azaz a legkevesebb fals pozitív eredménnyel) rendelkező 

vizsgálatokat választjuk. Ezeknek a gazdaságoknak (termékenyítő központ vagy F1 

tenyészkoca előállító) sok esetben kötelessége rutinszerűen dokumentálni státuszát. 

Tenyésztelepek esetében az ELISA-teszt a legjobb módszer a PRRS mentesség kimutatására. 

Megfizethető, gyors, jó SE-vel és SP-vel rendelkezik. Ezekben a gazdaságokban gyakori egy 

másodlagos szerológiai vizsgálat elvégzése annak megállapítására, hogy váratlan pozitív 

eredményeik (általában a teljes minta 1-2% -a) valós vagy fals pozitív-e. Az indirekt 

fluoreszcencia assay-teszt (IFA) vagy az immunoperoxidase monolayer assay (IPMA) - 

mindkettő a fertőzött sejt egy előre elkészített réteg közvetett festésén alapszik. Ezek az 

ELISA-val kapcsolatos váratlan pozitív eredmények általános megerősítő tesztjei. A korai 

kimutatás tesztjeként a PCR a következőkre használható: 1) orális folyadékok a tenyészérett 

süldők szállítása előtt; és 2) szérum vagy vér tamponok a termékenyítő központokban lévő 

kanokból. 



Összefoglalva: ha a megfelelő teszteket választjuk a megfelelő időben, a megfelelő állatokon, 

és helyesen értelmezzük őket, megnöveljük PRRS diagnosztikai stratégiánk gyorsaságát, 

pontosságát és költséghatékonyságát. 

A diagnosztika forgatókönyvek és stratégiák összefoglalása 

Kitörés vizsgálata 

1. A telep PRRS státusza 

a. Instabil 

b. Aktív vírusfertőzés 

c. Új PRRS törzs megjelenése 

d. Magas betegség prevalencia 

2. Diagnosztikai célok 

a. A fertőzés kimutatása 

b. PRRSV törzs azonosítása 

3. Állatok vizsgálata 

a. Klinikai tüneteket mutat 

b. Életképtelen 

4. A mintavétel típusa 

a. Célzott mintavétel 

b. Néhány állat 

c. Csoportos minták 

5. Minta 

a. Szövet 

b. Szérum 

6. Elsődleges diagnosztikai lehetőség 

a. Boncolás az elváltozások azonosítására 

i. Előnyök 

1. „Nagyon gyors” 

2. A gazdaságban elvégezhető 

3. Olcsó 

ii. Hátrányok 

1. Alacsony SE / SP 

7. Másodlagos diagnosztikai lehetőség 

a. PCR / vírus szekvenálás a PRRSV törzs kimutatására / azonosítására 

i. Előnyök 

1. Magas SE / SP 

2. Gyors, 24 óra 

3. Az eredmények számszerűsíthetők (RT-qPCR) 

ii. Hátrányok 

1. Keresztszennyeződés miatti fals pozitív eredmények:  

biztosítani kell a megfelelő mintavételt (a mintavétel és a 

feldolgozás során) 

  



A betegség monitorozása 

1. A telep PRRS státusza 

a. Stabil 

b. Jelen lévő PRRSV 

c. Alacsony betegség prevalencia 

2. Diagnosztikai célok 

a. A stabilitás ellenőrzése / kezelése 

b. A mentesítési programok nyomon követése 

3. Állatok vizsgálata 

a. Malacok (újszülött és választott) 

b. Kocasüldők 

4. A mintavétel típusa 

a. Véletlenszerű mintavétel / nagy számú állat 

b. Célzott mintavétel / alacsonyabb számú állat 

c. Coportos minták 

5. Minta 

a. Szájűri folyadék 

b. Szérum 

c. Szöveti váladék 

d. Malac nyelv szöveti váladéka 

6. Elsődleges diagnosztikai lehetőség 

a. PCR az antigén (RNS) kimutatására a fertőzés utáni 7. naptól kezdve 

i. Előnyök 

1. Magas SE / SP 

2. Gyors 24h 

3. Az eredmények számszerűsíthetők (RT-qPCR) 

ii. Hátrányok 

1. Keresztszennyeződés miatti fals pozitív eredmények:  

biztosítani kell a megfelelő mintavételt (a mintavétel és a 

feldolgozás során) 

7. Másodlagos / alternatív diagnosztikai lehetőség 

a. ELISA: antitestek (IgM, IgG, N) kimutatására a fertőzés utáni 14. naptól 

kezdve 

i. Előnyök 

1. Alacsony mintánkénti költség 

2. Eredmények 2-4 nap alatt 

3. Megerősíti a vírus mentességet 

ii. Hátrányok 

1. Alacsonyabb SP 

2. Nem lehet megkülönböztetni a vakcina és a vadvírus 

fertőzöttséget 

3. Az eredményeket nem lehet számszerűsíteni 

 

  



Betegség felmérése 

1. A telep PRRS státusza 

a. PRRS mentes telep 

2. Diagnosztikai cél 

a. Mentes státusz megerősítése 

3. Állatok vizsgálata 

 

• Kocák 

• Süldők/malacok 

• Kocasüldők 

4. Mintavétel típusa 

• Véletlenszerű mintavétel 

• Nagy számú állat 

• Csoportos minták 

• Mesterséges termékenyítésre használt kanok 

 

 

4. Mintavétel típusa 

• Véletlenszerű mintavétel 

• Nagy számú állat 

• Csoportos minták 

• Célzott mintavétel 

5. Minta 

• Szérum 

• Rágókötél 

5. Minta 

• Szérum 

• Vérminta 

6a. Elsődleges diagnosztikai lehetőség (koca 

állomány, süldők és malacok) 

• ELISA az ellenanyagok 

kimutatására (IgM, IgG, N) a 

fertőzés 14. napjától 

• Előnyök 

o Alacsony mintánkénti 

költség 

o Eredmények 2-4 napon belül 

o Megerősíti a vírus 

mentességet 

• Hátrányok 

o Alacsonyabb SP 

o Nem lehet megkülönböztetni 

a vakcina és a vadvírus 

fertőzöttséget 

o Az eredményeket nem lehet 

számszerűsíteni 

6. Elsődleges diagnosztikai lehetőség 

• PCR az antigén felderítésére (RNA) 72 

órával a fertőzés után 

• Előnyök 

o Magas SE/SP 

o Gyors, 24 óra 

o Az eredmények számszerűsíthetőek 

(RT-qPCR) 

• Hátrányok 

o Keresztszennyeződés miatti fals 

pozitív eredmények:  

biztosítani kell a megfelelő 

mintavételt (a mintavétel és a 

feldolgozás során) 



6b. Elsődleges diagnosztikai lehetőség 

(tenyészérett kocasüldők) 

• PCR az antigén kimutatására (RNA) 

72 órával a fertőzés után 

• Előnyök 

o Magas SE/SP 

o Kevesebb, mint 24óra 

o Az eredmények 

számszerűsíthetők  

(RT-qPCR) 

• Hátrányok 

o Keresztszennyeződés miatti 

fals pozitív eredmények:  

biztosítani kell a megfelelő 

mintavételt (a mintavétel és a 

feldolgozás során) 

7. Másodlagos diagnosztikai lehetőség 

• IFA/IPMA az ellenanyagok 

detektálására (IgM, IgG) a fertőzés 

utáni 14. naptól 

• Előnyök 

o Magasabb SP 

o Eredmények 4 napon belül 

o A fals pozitív ELISA teszt 

megerősítésére 

o Az eredmények 

számszerűsíthetőek 

• Hátrányok 

o Változó SE 

o Az eredményeket 

befolyásolja a labor technikai 

felkészültsége 
 
forrás: https://www.pig333.com/articles/prrs-diagnostics-matching-your-strategies-with-your-

scenarios_16097/ 

https://www.pig333.com/articles/prrs-diagnostics-matching-your-strategies-with-your-scenarios_16097/
https://www.pig333.com/articles/prrs-diagnostics-matching-your-strategies-with-your-scenarios_16097/

