
Hogyan lehet hatékonyan ellenőrizni a PRRSV telepi cirkulációját? 

A sikeres monitoringhoz szem előtt kell tartani a célokat, az adott termelési szakaszt és a 

tesztelendő állatok típusát. 

Fialási monitoring 

Annak megállapításához, hogy a telep PRRSV szempontjából stabil-e, meg kell erősíteni, 

hogy nem születnek virémiás malacok. A PRRSV transzplacentáris átvitele rendkívül gyakori, 

különösen a vemhesség végén. Ezért, ha a tenyész süldők/kocák virémiásak, akkor a méhen 

belüli magzatok fertőződése nagy valószínűséggel bekövetkezik. 

Ezért figyelnünk kell a fiaztatóra. Ideális esetben a malacokat már születéskor meg kell 

vizsgálni, de mivel ezeket az állatokat nehéz tesztelni, gyakran röviddel a választás előtt 

tesztelik őket. Ha az eredmények negatívak, az megerősíti a tenyész állatok vírus mentességét. 

Ha pozitív, születéskor mintát kell venni annak megállapítására, hogy a malacok már 

fertőzötten születtek, vagy a laktáció alatt fertőződtek-e meg. 

A vírus jelenlétének meghatározásához szérum használható referencia mintának. Kezdetben 

összesen 30 malacból kell vérmintát venni, ami lehetővé teszi, hogy a 10% -os előfordulást 

95% -os megbízhatósági szint mellett észleljünk véletlenszerű minták esetében. A betegség 

tüneteivel rendelkező állatok mintavételénél az érzékenységet nagyobbnak becsülik. Nagyon 

alacsony víruscirkuláció esetén, például a stabilizációs program utolsó szakaszában vagy a 

klinikailag stabilnak ítélt gazdaságokban ez a mintavételi intenzitás nem biztos, hogy 

elegendő, és a mintaszám 60-ra történő növelése ajánlott, ami lehetővé tenné számunkra az 

5%-os prevalencia kimutatását. Az alacsony víruscirkulációnál a szisztematikus és sorozatos 

mintavételt hosszú időn keresztül kell végezni, mivel több hónapos negatív eredmény után is 

lehet pozitív mintát találni. Amint negatív eredményeket kezdünk látni, a malacok teljes élet 

ciklusát kell vizsgálni. 

Tekintettel a fiatal állatok vérmintavételének nehézségére, az állatjólétre gyakorolt hatására és 

az ilyen alacsony előfordulás észleléséhez szükséges nagy mintaszámra, alternatív mintavételi 

módszereket fejlesztettek ki. Az egyik lehetőség olyan folyadékok használata, mint a 

herélésből és a farok kurtításából származó szöveti váladék. Mivel ez az exudátum főként 

plazmából és vérből áll, a vírus általában akkor mutatható ki, ha a malacok virémiásak, ezért 

ez jó lehetőség a minta szám növelésére, a magas érzékenység megtartásával a szérum minta-

elemzéshez hasonlóan. Meg kell jegyezni, hogy a folyadékok használata csak olyan telepeken 

lehetséges, ahol rutinszerűen herélnek. Csak a farok kurtításából származó váladék esetében 

az érzékenység sokkal alacsonyabb, és nem elegendő a telep állapotának megbízható 

meghatározásához (Vilalta et al, 2018). 

Bebizonyosodott, hogy a köldökzsinórból gyűjtött vérminta is reális lehetőség a PRRSV 

kimutatására újszülött malacokban (Martin-Valls és mtsai, 2018). Annak ellenére, hogy ezt a 

mintát könnyebb beszerezni, kizárólag közvetlen a születés után lehet összegyűjteni, és 

esetleges környezeti szennyeződések is belekerülhetnek. Ez azonban megbízható alternatíva, 

amely lehetővé teszi a könnyű megfigyelést a fialás körül, és előnyösebb, ha csak a 

farokkurtításból származó váladék áll rendelkezésre. 

  



A szájűri folyadékokat is használható mintaként azonosították. A probléma itt az, hogy a 

szopós malacokat általában nem érdeklik a kötelek, ezért a mintavételi idő hosszú és az almok 

alul reprezentáltak, így nem megvalósítható lehetőség. A technika praktikusságának javítása 

érdekében a kocát bevonták az úgynevezett „családi folyadék” körébe, mivel a koca példája 

arra ösztönzi a malacokat, hogy a kötelet rágják, és ez növeli a technika érzékenységét. Ez 

azonban még vizsgálat alatt áll, és nem tekinthető a legjobb megoldásnak. Ezenkívül 

megvitatták annak lehetőségét, hogy folyadékkal átitatott törlőkendőkkel vegyenek mintákat a 

koca tőgyének felületéről, azzal az indoklással, hogy ha a malacok megfertőződnek, akkor a 

vírust szájon át történő ürítésével szennyezik az emlőket. Bár nincs sok tapasztalat ennek a 

technikának a használatában, és túl korai értékelni ezt a rendszert, az eredmények biztatóak, 

csakúgy, mint az fiaztatóban végzett felületi mintavételek eredményei. Ebben az esetben 

azonban, mint a köldökzsinóroknál is, lehetséges, hogy negatív almokból pozitív mintákat 

nyerjünk, ami a vírus RNS kimutatását jelenti a környezeti szennyeződésekből, ezért az 

eredményeket gondosan kell értelmezni (Vilalta et al, 2019). 

Végül még egy lehetőség, hogy a halva született malacok testrészeit, különösen a nyelvet 

összesített mintaként használják fel a vírus jelenlétének vagy hiányának megállapítására 

(Baliellas, 2020). 

Monitoring tenyész nőstényeknél 

Egy másik kulcsfontosságú pont a helyettesítő kocasüldők tesztelése. Ennek tartalmaznia kell 

a mintavételt a karanténba való beszállításkor és annak elhagyása előtt. Ezeket a mintákat 

ELISA-val és RT-PCR-rel vizsgálják, hogy megerősítsék egészségügyi státuszukat, 

figyelemmel kísérjék az akklimatizáció hatékonyságát és ismerjék a fertőzés idejét, ha az 

bekövetkezik. Olyan eszközöket kell használni, mint a szekvenálás, az akklimatizációs 

periódus alatt talált vírusok (oltóanyag vagy telepi vírus) azonosítására. Bár ez nem elegendő 

annak megerősítésére, hogy a kocák nem jelentenek kockázatot a gazdaságra, legalább 

ellenőriznünk kell, hogy nem virémiásak-e, amikor belépnek a termékenyítő istállókba. 

Másrészt a tenyészkocák ellenőrzése rendkívül nehéz. A szerológia nem jól használható, 

mivel nincsenek piacon marker vakcinák, az S / P értékekben nagyok az egyedi különbségek, 

és a fertőzést okozó törzstől is függnek (Kim és mtsai, 2007), valamint az állatok több 

hónapig szeropozitívak maradnak. Ezenkívül az újrafertőzés után gyakran nincs másodlagos 

válasz, és amikor ez bekövetkezik, nagyon gyors, ezért a savópárok gyűjtése gyakran kevésbé 

hasznos a vírus recirkulációjának meghatározásában. Hasonlóképpen, az RT-PCR-rel történő 

monitorozás sem praktikus, mivel a virémiás állatok száma egy adott időpontban nagyon 

alacsony, a virémia felnőtt állatokban és előzetes immunitás mellett rövid ideig tart. Ez a 

gyakorlatban nagyon kevés és nem éri el az észlelési határt. A fentiek alapján arra a 

következtetésre juthatunk, hogy a termelésben lévő kocák monitorozása csak negatív 

telepeken és esetleges járványkitörések diagnosztizálásában lehet hasznos. 

Ezzel szemben a hízó állatok monitorozása meglehetősen egyszerű, és szinte bármilyen minta 

és technika alkalmazható. Az egyetlen szempont az lenne, hogy olyan mintaméretet és 

mintavételi módszert alkalmazzunk, amely lehetővé teszi a vizsgált populáció megfelelő 

reprezentációját a várható prevalencia alapján. 

forrás: https://www.pig333.com/articles/how-can-i-efficiently-monitor-prrsv-

circulation_16290/ 
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