
A sertés dizentéria antibiotikum nélküli kezelése 

A sertés dizentéria kezelésére szolgáló eszközkészlet az elmúlt években egyre szegényebbé 

vált. Világszerte megfigyelhető az antibiotikumok használatának a lehető legnagyobb mértékű 

korlátozása, és 2022-től a cink-oxidot sem lehet megelőzés céljából használni. Itt az ideje az 

eszközkészlet kibővítésének. 

"A sertések minden korcsoportja érintett, de a betegség leggyakrabban 6-12 hetes választott 

malacoknál fordul elő" - írja David Taylor professzor a www.pigprogress.net oldalon 

található összesítő Health Tool menüpontban, amikor a sertés dizentériát részletezi. 

Hozzáteszi: „A vakcinák nem állnak rendelkezésre széles körben. A sertés dizentériától 

gyógykezeléssel, vagy állománycserével lehet mentesíteni, és megfelelő izolálással és mentes 

tenyész állomány használatával lehet távol tartani. " 

Azon sertéstenyésztők számára, akik nem preferálják az állománycserét, az állatorvoslás 

legújabb globális tendenciái sem voltak biztatóak, miszerint az antibiotikumok használatát a 

világ számos országában korlátozzák. Több cikk foglalkozik az Egyesült Államokban elmúlt 

években történő antibiotikum felhasználás csökkenés hátterével. E szerint minden stratégia 

kimerült? 

Sertés dizentéria - az alapok 

Első sorban mi is az a sertés dizentéria? Ez egy súlyos bakteriális hasmenés, amelyet a 

Brachyspira hyodysenteriae okoz, amely az állatokat szájon át fertőzi, például bélsár vagy 

fertőzött víz felvétele során. Egészségügyi probléma általában csak a választás és az almok 

ezzel kapcsolatos összekeverése után alakul ki. 

Taylor professzort idézve: „A hasmenés a betegség egész ideje alatt fennmarad. Vér, nyálka 

és később nekrotikus szövettörmelék jelenik meg a bélsárban, amely először sárgás, később 

barnásvörös színű, folyékony és bűzös. Az állatok kondíciója gyorsan romlik, a sertések 

nagyon vékonyak, szemük, horpaszuk beesett, a bordák és a gerinc jól látható. Az érintett 

sertéseknél az étvágy változó mértékben csökken, de ivóvizet továbbra is mindegyikük 

felvesz. 

A cink, mint beavatkozási lehetőség 

Az antibiotikumok mellett egy másik beavatkozási stratégia is ismert a sertés dizentéria 

kontrollálásában, ez pedig a cink-oxid. Hosszú ideig kevertek a takarmányokhoz 2500 ppm 

profilaktikus szintű cink-oxidot. Az Európai Unióban környezetvédelmi okokból azonban 

2022-től tilos lesz ilyen mennyiségű cink-oxid használata a hasmenés visszaszorítása 

érdekében. 

Ez nem jelenti azt, hogy a „cink” teljesen kiesik a képből. Még mindig hasznos lehet, egy 

teljesen más formában, alacsonyabb dózisban alkalmazva, ahogy azt a holland székhelyű 

Intracare egészségügyi és higiéniai vállalat felfedezte. A vállalatnak jelentős tapasztalata van 

kelát kötésű cinktermékek gyártásában, például fertőző lábvég problémák kezelésére. Tejelő 

teheneknél a réz- és cink-kelát hatékonynak bizonyult a digitális dermatitis ellen, amely egy 

Treponema okozta bakteriális probléma, amely szintén a Spirochaeták törzséhez (biológiai 

kategória) tartozik. Nem meglepő, hogy felmerült a kérdés, hogy ez a megközelítés 

működhet-e a törzs más baktériumainál is. A B. hyodysenteriae is e miatt merült fel. 

Ennek eredményeként a vállalat egy csónak alakú molekulában cink-kelát alapú gyógyszert 

(Intra Dysovinol) alkalmazott viszonylag alacsony 81 mg / ml cink koncentrációval. Mivel 

nem antibiotikus gyógyszer, így az ivóvízbe is keverhető. 
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Az alábbiakban ismertetett eredmények bizakodásra adnak okot. Nyilvánvaló, hogy a Gram-

negatív B. hyodysenteriae baktériumok kolonizálják a bélrendszert. A baktériumok külső 

membránján található fehérjék normális esetben „hemolizin-toxinokat” szabadítanának fel a 

bélbolyhokba. Ez a bélbolyhok degradációjához, majd később vérzéshez vezet, ami jellemző a 

sertés dizentériára. 

Az in vivo vizsgálatok azt mutatták, hogy a cink-kelát alkalmazása esetén a B. hyodysenteriae 

már nem tudott kapcsolódni a bélsejtek falához, így az kiöblítődött. A kutatócsoport arra a 

következtetésre jutott, hogy a cink-kelát valószínűleg blokkolja ezen külső membránfehérjék 

(OMP) megfelelő működését. Ezért a cink-kelátot „OMP-blokkolóként” ismertetik. 

Hatás a sertéstelepekre 

Hollandiában a GD Animal Health és az Intracare kutatóinak csoportja egy kísérletet végzett, 

hogy tesztelje ezen megközelítés hatását a klinikai megjelenésére, a bélsár minőségére és a 

baktérium ürítésre vonatkozóan. 2017-ben a csoport két hollandiai árutermelő sertéstelepen 

végzett vizsgálatot, ahol a hízóknál előfordult a sertés dizentéria klinikai megjelenése. 

• Az A telep egy tenyész telep volt, 670 kocával; 

• A B telep hizlaló telep volt 2180 hízóval. 

A kutatócsoport gazdaságonként összesen nyolc kutricából 64 sertést választott szigorú, 

egyedi nyomon követés céljából. Mivel a vizsgálat kezdetén hat sertés nem ürítette a B. 

hyodysenteriae-t, a tudósok 58 sertést használtak fel a gyógyszer hatékonyságának 

felmérésére a klinikai tünetek kezelésében. A kísérleti csoport sertései közül 30 placebót 

kapott (telepenként négy kutrica), 28-nál pedig cink-kelát-kezelést alkalmaztak (telepenként 

négy kutrica). 

A bélsár minőségi mutatói 

A vizsgálat kezdetén az egyedileg megfigyelt sertések bélsarának minőségi mutatói 

meglehetősen összehasonlíthatók voltak a többi sertésével. A kísérlet során azonban ez 

változott. A kutatók ezt írták: "A tanulmány eredményei egyértelműen bizonyították, hogy a 

cink-kelát alacsony koncentrációja jelentősen csökkentette a B. hyodysenteriae klinikai 

tüneteit és a baktérium ürítést." Hozzátették, hogy az OMP-blokkolóval végzett kezelés a 

bélsár minőségének jelentős javulását eredményezte (lásd az 1. ábrát), és hat nap után PCR-rel 

nem lehetett már kimutatni B. hyodysenteriae-t a bélsárban. 

 



 

Folytatták a kísérletet és a placebóval kezelt csoportban az állatok 17%-a végül összeomlott, 

valamint a fennmaradó sertések 48% -a további terápiás kezelésre szorult. A tudósok a 

vizsgálat 14. napján a klinikai megjelenés és a bélsár minősége alapján sem észleltek 

visszaesést. 

 6 napon belül 

Összességében a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a cink-keláttal végzett kezelés 6 

napon belül megszűntette a B. hyodysenteriae ürítését, és a szájon át történő kezelés 

abbahagyása után legalább további nyolc napig megszüntette a természetes úton fertőzött 

sertések B. hyodysenteriae okozta klinikai előfordulását. Ez a kezelt sertések nagyobb 

növekedési erélyét és az általános egészségi állapot javulását eredményezte. Ezenkívül a 

csoport nem figyelt meg elhullást, és nem volt szükség további kezelésre sem. 

Tehát, miközben az eszköztár egyre üresebb az antibiotikumok és a cink-oxid fokozatos 

eltűnése miatt, jó hír, hogy amikor az egyik ajtó becsukódik, kinyílik egy másik. 

A cikkben tárgyalt kutatást a szakértők által áttekintett Veterinary Record folyóiratban tették 

közzé 2019-ben. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/3/Non-antibiotic-medication-

against-swine-dysentery-722146E/ 
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