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Bevezetés
A Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo) fertőzések máig nagy arányban fordulnak elő sertésállomá-
nyokban és jelentős gazdasági veszteségeket okoznak az enzootiás pneumonia és a PRDC kialakí-
tásában betöltött szerepük miatt. Ezen betegségek káros hatásainak vakcinázással történő meg-
előzése még fontosabb lesz az antimikrobiális szerek sertésekben való alkalmazásának korlátozása 
és csökkentése miatt. Egy adagos és két adagos vakcinák is elérhetőek az optimális vakcinázási 
program kidolgozásához. Egy telepi kísérlet során, amelyben két-két különböző egy adagos és két 
adagos vakcinát hasonlítottak össze, már korábban leírták, hogy a vakcina hatékonysága valószínű-
leg nagyobb mértékben függ a vakcina összetételétől, és kisebb mértékben a szükséges ismétlé-
sek számától (Hillen, 2014). A Hyogen® egy adagos vakcinát két különböző, két adagos vakcinával 
hasonlították össze.



Két különböző, kereskedelmi forgalomban kapható Mycoplasma hyopneumoniae elleni vakcina haté-
konyságának összehasonlítására egy osztrák árutermelő telepen egy éven át tartó randomizált kísér-
letet végeztek (Cvjetkovic, 2018). Összesen 585 malac kapott vagy egy adagos vakcinát az 1. cso-
portban (Hyogen®, 23.9 napos korban), vagy két adagos vakcinát a 2. csoportban ( Stellamune® 
Mycoplasma, 4.3 és 24.0 napos korban). A vakcina hatékonyságát regresszió analízissel értékelték, 
figyelembe véve az utónevelőtől vágásig végzett köhögés monitoring eredményeit, az átlagos napi 
testtömeg-gyarapodást hízlaldába állítástól vágásig, az antibiotikum kezelések arányát, az elhullási 
arányt és a vágóhídi vizsgálat során talált tüdőelváltozásokat.
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1. ábra. EP-szerű elváltozások előfordulása

Hyogen® Két adagos Stellamune®

62,9

71,2

A vágóhídi tüdővizsgálat során szignifikáns (p<0,05) eltérést találtak 
a bronchopneumonia előfordulási arányában, amikor pontozták 
280 sertés tüdejét a Hyogen® csoportból és 271 sertés tüdejét a két 
adagos Stellamune® csoportból.
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2. ábra. EP-szerű elváltozások kiterjedtsége

Hyogen® Két adagos Stellamune®

2,02

3,39
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A tüdőelváltozások kiterjedtsége is szignifikánsan alacsonyabb volt 
a Hyogen® csoportban az enzootiás pneumoniára vonatkozó értékek 
tekintetében (p < 0.001; z = -4.269).

Hyogen® vs Stellamune® két adagos  
vakcina telepi kísérlet
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5. ábra. Növekedési erély választástól vágásig

Hyogen® Két adagos Stellamune®

560

550

Nem volt szignifikáns különbség a napi testtömeg-gyarapodásban 
(560 g vs 550 g) a két csoport között, habár a 2. csoportban 
a légzőszervi egészségi állapot rosszabb volt. Ennek egyik magyarázata 
lehet, hogy a két adagos Stellamune® csoportban nagyobb arányban 
alkalmaztak antimikrobiális kezelést.

Á
tla

go
s 

na
pi

 te
st

tö
m

eg
- 

gy
ar

ap
od

ás
 (g

ra
m

m
)

12

10

8

6

4

2

0

4. ábra. Szükséges antimikrobiális kezelések

Hyogen® Két adagos Stellamune®

3,8

9,6

Az antibiotikum használat aránya magasabb volt a Stellamune® 
csoportban a Hyogen® csoporthoz képest (9.6% vs 3.8% eséllyel volt 
szükség antibiotikum kezelésre a regressziós modell szerint).
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3. ábra. Cranialis pleuritis előfordulása

Hyogen® Két adagos Stellamune®

53,2

61,6

Továbbá szignifikáns különbséget találtak a csoportok között a cranialis 
mellhártyagyulladás előfordulási arányában (p = 0.038) a Hyogen® javára.
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Ez a kísérlet igazolta, hogy a 
Hyogen® a Stellamune® 

Mycoplasma-nál 
hatékonyabban csökkenti 
(I) a bronchopneumonia  

és a cranialis pleuritis 
előfordulási arányát,  

(II) az EP-szerű tüdőelváltozások 
kiterjedtségét és  

(III) a légzőszervi betegségek 
ellen antibiotikummal kezelt 

állatok arányát.



Hyogen® vs Stellamune® két adagos 
vakcina nagysúlyú sertésekben
A hosszantartó immunvédelemre különösen a nagysúlyú sertéseket hízlaló termelési rendszerekben 
van szükség. A Hyogen® 26 hétig tartó immunitást biztosít a vakcinázást követően (EU SPC). Az egy 
adagos Hyogen® hatékonyságát az EP megelőzésében a két adagos Stellamune®-nal szemben pár-
mai sonka termelésére 170 kg-os korban vágott sertésekben mérték (Guadagnini, 2018).

A kísérletre egy árutermelő, több telephelyből álló, 2200 kocás telepet választottak ki. 9 csoportból 
összesen 1190 malacot vakcináztak Hyogen®-nel 3 hetes korban, és 3 csoportból 405 malacot Stella-
mune®-nal 1 és 3 hetes korban. Mérték a sertések növekedési erélyét, és a Respinomics™ alkalmazás-
sal kiszámolták a releváns gazdasági hatásokat. A vágóhídon a „Ceva Lung Program”-nak megfelelően 
tüdőpontozást végeztek.

Az EP-index (az EP-szerű elváltozások gyakoriságából és súlyosságából számolva) átlagosan 0.14-el ala-
csonyabb volt (p<0.05) a Hyogen®-nel vakcinázott állatok esetében a Stellamune®-nal vakcinázottak-
hoz képest, míg a tüdőhegesedés százalékos előfordulási aránya nem tért el szignifikánsan (p>0.05) a 
két csoportban.

Csoport EP-index Tüdőhegek %-a

Hyogen® 0,96 0,44

Stellamune® 1,10 1,0

1. táblázat. Enzootiás pneumonia szerű elváltozások összefoglalása

Csoport Átlagos napi testtömeg- 
gyarapodás (g/nap)

Gazdasági elemzés 
(€/sertés)

Hyogen® 770  + 4,17 €  

Stellamune® 690 -

2. táblázat. Gazdasági haszon számítása

Állattenyésztési technológia szempontjából a Hyogen® csoport átlagos napi testtömeg-gyarapo-
dása átlagosan 80 grammal nagyobb volt (p>0.05), mint a Stellamune® csoporté, és a nagyobb 
átlagos napi testtömeg-gyarapodásból származó gazdasági haszon a Hyogen® csoportban Respi-
nomics™ alkalmazással számolva 4.17€ volt sertésenként.

Az egy adagos Hyogen® vakcina javította 
a sertések légzőszervi egészségi 

állapotát és a telep jövedelmezőségét 
a jobb növekedési erélynek köszönhetően. 

Továbbá kevésbé volt stresszes az állatok számára 
a két adagos vakcinához képest.



Hyogen® vs Suvaxyn®  
a hízlalás befejező szakaszában 
ismételve, nagysúlyú sertést hízlaló 
rendszerben
Néhány olaszországi, pármai sonka termeléséhez nagysúlyú sertéseket hízlaló telepen a M.hyo elleni 
vakcinázást megismétlik (emlékeztető védőoltás) idősebb korban. Az egy adagos Hyogen® vakcina 
jelentette gazdasági hasznot a két adagos Suvaxyn® Mhyo-hoz viszonyítva elemezték (Faccenda, 2018).

Egy árutermelő telepen 9 csoportból összesen 5867 malacot vakcináztak Hyogen®-nel 3 hetes 
korban és 12 csoportból összesen 8870 malacot Suvaxyn® Mhyo-val 3 hetes korban, majd 5 hóna-
pos korban Suvaxyn® Mhyo ismétlő oltással, együtt az Aujeszky betegség elleni vakcinával. A hiz-
laldában feljegyezték az elhullott és selejtezett állatok arányát, a fajlagos takarmányhasznosítást és 
az összes állatgyógyászati költséget, és összehasonlították ezeket a különbözőképpen vakcinázott 
csoportok között. A pénzügyi mérleget a Respinomics™ alkalmazással számolták.

Az elhullott és selejtezett hízók aránya alacsonyabb volt (p<0.05) a Hyogen®-nel vakcinázott sertések 
között, a Suvaxyn® Mhyo-val vakcinázottakhoz képest (4.75% vs 5.14%). Az egy sertésre jutó összes állat-
gyógyászati költség, beleértve az oralis és injektábilis antibiotikumokat is, számszerűen alacsonyabb 
volt (p<0.05) a Hyogen® csoportban. A Hyogen®-nel vakcinázott sertések fajlagos takarmányhaszno-
sítása 0.104-el alacsonyabb volt a Suvaxyn® Mhyo csoporténál. Habár ez az eltérés nem volt szignifi-
káns statisztikailag (p>0.05), pénzügyi szempontból érdekes. A Hyogen®-nel vakcinázott csoportban 
az alacsonyabb elhullási arányból, fajlagos takarmányhasznosításból és gyógyszerköltségből származó 
többletbevétel sertésenként 4.08 € volt.

Csoport
Elhullott

+
selejtezett 

sertések

Medikált 
premixek 
költsége/

állat

Injektábilis 
gyógyszerek 

költsége/
állat

Összes állat-
gyógyászati 
költség/állat

Fajlagos 
takarmány-
hasznosítás

Suvaxyn® 
Mhyo 5.14% 3.10 € 1.83 € 4.93 € 3.419

Hyogen® 4.75% 1.38 € 2.11 € 3.49 € 3.315

Különbség -0.39% -1.72 € 0.28 € -1.44 € -0.104

3. táblázat. Két vakcinázási program hatékonysági mutatói

Az egy adagos Hyogen® vakcina gazdaságosabb 
az olasz telepeken gyakran használt kétszeri 
vakcinázásnál nagysúlyú sertések esetében, 

köszönhetően az alacsonyabb elhullási és selejtezési 
aránynak, fajlagos takarmányhasznosításnak 

és gyógyszerköltségeknek.
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Bizonyítást nyert, hogy a Hyogen® 
vakcina hatékony és gazdaságilag 
jövedelmező módja az enzootiás 
pneumonia megelőzésének.

Ez a dokumentum egy állatgyógyászati biológiai termékről tartalmaz információkat, amely számos különböző országban és területen elérhető, ahol lehetséges, hogy más kereskedelmi néven 
kerül forgalomba a különböző hatósági engedélyezésnek megfelelően. Ennek megfelelően a Ceva nem vállal garanciát arra, hogy a bemutatott adatok minden területre érvényesek. Továbbá, 
a biztonsági és hatékonysági értékek és a várakozási idő a helyi szabályozástól függően eltérhetnek. Kérjük, további információért keresse állatorvosát.

Következtetés
A leírt eredmények igazolták, hogy a két adagos, ismételten 
beadandó M.hyo elleni vakcinákhoz képest a Hyogen® jobb 
védelmet biztosított az EP-szerű tüdőelváltozások kialakulásával 
szemben, csökkentette az igényt az antibiotikumos kezelésekre és 
a takarmányhasznosítás javításával együtt növelte a növekedési 
erélyt. Ezek az előnyök pénzügyileg is kiszámolhatók és kifejezhetők, 
csökkentve a sertéstartók költségeit és növelve a nettó profitjukat.
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