
Kell aggódni a PCV-3 miatt? 

Több bizonyítékot találtak a PCV-3 lehetséges szerepére egyes reproduktív problémák esetén. 

Amikor a PMWS problémája felmerült, a PCV-2-t feltételezték, mint kiváltó kórokozót, és a 

vakcinák hatékonysága minden kétséget eloszlatott. A PCV-3 megjelenésekor a helyzet 

gyakorlatilag ellentétes volt: mindenki azt feltételezte, hogy valamiféle megbetegedést okoz. 

A PCV-3-at 2015-2016-ban fedezték fel a metagenomikával végzett számos szekvenálás 

eredményeként, amely egy nagyon hatékony eszköz. Lehetővé teszi számunkra, hogy 

különböző mikroorganizmusok genomszekvenciáit a nélkül tanulmányozzuk, hogy a 

szekvenciájukról már létező ismereteink lennének. A PDNS esetek, a reproduktív problémák, 

a szívizomgyulladás esetén a fő érintett kórokozók, mint például a PRRSv és a PCV-2 

jelenlétének kizárása után metagenomikus elemzést végeztek. Így fedezték fel ezt az új 

cirkovírust. Amit nem tudunk, az az, hogy ez a vírus mióta van jelen a sertésállományokban. 

Egyes kutatócsoportok retrospektív vizsgálatokat végeztek tárolt szérum mintákból, és 

megállapították, hogy a PCV-3 már legalább az 1990-es évek óta jelen van. De mivel a 

rendelkezésre álló minták közül a legrégebbiben fedezték fel, valószínűleg ez a vírus már 

korábban is keringett az állományokban. 

A PCV-2 szintén mindenütt jelenlévő vírus volt, amelyet korábbi szérum mintákból 

mutattak ki, mielőtt klinikai betegséget okoztak volna. 

A PCV-2 patogenitásában semmilyen változás nem történt, vagy legalábbis nem tudnak róla. 

A vírus valóban fejlődik és változik, de mivel a sertés cirkovírussal összefüggő betegség 

multifaktoriális, megjelenése más tényezők egyidejű jelenlététől is függ. Ezért az a tény, hogy 

az 1990-es években új betegséget azonosítottak, sokkal inkább a társfaktoroknak tulajdonítható, 

mint magának a vírusnak. A PCV-3 kapcsán nem ismert annak konkrét hatása, és nincs egy 

olyan betegség, amely ennek tulajdonítható, mint az 1990-es években. Másrészt a PCV-2-vel 

ellentétben a PCV-3 variabilitása lényegesen kisebb. A PCV-2-re 10% -os divergenciaszint 

jellemző; de a PCV-3 összes szekvenciája, kivéve két, Kínában talált, nagyobb divergenciájú 

izolált szekvenciát, rendkívül hasonló, csaknem 98% -os hasonlóságot mutat. 

Van egy munkacsoport, amely megpróbálja megállapítani, hogy léteznek-e különböző PCV-3 

genotípusok. Bár a dolgok változhatnak, ma csak egy genotípus említhető, legfeljebb kettő, ha 

figyelembe vesszük azt a 2 szekvenciát, amelyet 2006-ban csak egyszer észleltek Kínában. 

Jelenleg jelentős mennyiségű PCV-3 szekvencia van a GeneBankban, de figyelembe kell venni, 

hogy a szekvenciák 80% -a Kínából származik, és nem tudjuk, hogy ez reprezentatív-e más 

régiókra nézve. 

"Összefüggésbe hozható, avagy konkrét okozó" 

A PCV-3 kapcsán a leírt esetek többségét "PCV3-hoz társuló betegségnek" nevezik, amelyet 

meg kell különböztetni a "PCV-3-tól, mint egyedi kórokozótól". Az a tény, hogy egy 

mikroorganizmust klinikai problémával összefüggésben észlelnek, nem feltétlenül jelenti, hogy 

az okozza a problémát. Olyan vizsgálatokat végeztek, ahol a PCV-3 jelenlétét értékelték 

emésztő- és légzőszervi problémák esetén, valamint egészséges állatokban. A PCV-3 

gyakorisága mindhárom helyzetben gyakorlatilag azonos volt. Nem felejthetjük el, hogy ez a 

vírus gyakorlatilag mindenütt jelen van.  



A PCV-3 számos tünettel társult, és az esetek többségében nem látható "ok-okozati 

összefüggés". Jelenleg, ahol több bizonyítékot találtak, bizonyos reproduktív esetekben 

szerepük van, de figyelembe kell venni a probléma gyakoriságát is. A PMWS-problémák 

kezdetén a betegség súlyossága és megjelenésének mértéke jóval nagyobb, mint a PCV-3-mal 

kapcsolatos reprodukciós problémák esetén. 

A PCV-3 és a reprodukciós problémák 

Bár nehéznek tűnik egyértelmű biológiai összefüggést találni a PCV-3 és az emésztő- vagy 

légzőszervi problémák jelenléte között, egyes reprodukciós problémák összefüggésbe hozhatók 

a PCV-3-mal. A 2019. évi ESPHM konferencián Susanna Williamson, az Egyesült 

Királyságból bemutatott egy olyan klinikai esetet, amikor halva született, malacok 

deformitásokkal és szisztémás gyulladással, különösen vasculitisszel, PCR-rel vizsgálva magas 

PCV-3 szintet mutattak. Mintákat küldtek ebből a klinikai esetből, hogy in situ hibridizációt 

hajtsanak végre a vírus szövetekben történő kimutatására. A szövetekben jelen lévő PCV-3 

mennyisége rendkívül magas volt, összehasonlítva a PMWS klinikai eseteinél tapasztalt PCV-

2 mennyiségével. Ezért úgy gondolják, hogy a PCV-3 valóban kórokozó, amely valószínűleg 

reproduktív problémákat okozhat, de a legfontosabb kérdés az, hogy a PCV-3 milyen gyakran 

jelent problémát? Jelenleg nincs ilyen gyakorisági bizonyíték; ugyanaz a brit laboratórium, 

amely elküldte a mintákat, az elmúlt négy évben csak két hasonló esetet jegyzett fel. Tehát a 

PCV-3 nyilvánvalóan képes reprodukciós problémákkal összefüggő elváltozásokat okozni, de 

úgy tűnik, hogy az általa okozott betegség előfordulása nagyon alacsony. Ezekből az 

információkból csak arra következtethetünk, hogy a PCV-3 mint kórokozó jelentőségét még 

nem igazán ismerjük. 

Számíthatunk-e PCV-3 keresztvédettségre PCV-2 vakcinákkal? 

Figyelembe kell venni, hogy bár kissé hasonló szerkezetűek, a PCV-2 és a PCV-3 közötti 

genetikai divergencia mértéke 60%, tehát nagyon eltérőek. Nem várható keresztvédelem. 

Jelenleg nincsenek PCV-3 izolátumok, ezért nem tudnak patogenezis vizsgálatokat vagy 

szerológiai technikákat végrehajtani, így a diagnosztikai technikák a PCR-re és a szekvenálásra 

korlátozódnak. Mindez megnehezíti a kísérleti jellegű következtetések levonását. 

A PCV-3 kihívást jelenthet a jövőben? 

Ma még fontos a PCV-3 működésének jobb megértése, de mindaddig, amíg nem érzékelik 

problémaként, nem tekinthető tudományos prioritásnak. Az a következtetés, hogy a PCV-3 

látszólag képes reproduktív betegségeket okozni, de nincs információ a relevanciájáról. 

A sertés-cirkovírusok világában és a PCV-2 elleni folyamatos kiváló vakcinázás mellett, ha 

középtávú kihívásokra gondolunk, fontos megérteni, hogy a PCV-3 hogyan, mikor, miért és 

milyen mértékben képes a betegség kialakítására. 
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