
17 tény 
a sertésinfluenzával és a 
Respiporc-al kapcsolatban



1 A Respiporc FLU3 és a Respiporc FLUpan H1N1 

az igazi megoldás a sertésinfluezna megelőzésében!

● 3+1 védelem: a Respiporc Európában az egyetlen regisztrált készítmény négyszeres védelemmel 

● A Respiporc FLU3 védelmet nyújt a 3 legáltalánosabb SI vírustörzs ellen: H1N1, H1N2 és H3N2 

● A Respiporc FLUpan H1N1 védelmet biztosít a pándémiás H1N1 variánssal szemben

A Respiporc az igazi 
3+1 megoldás



A vakcinázásnak folyamatos megelőzési 

és nem időszakos járványelfojtási célt 

kellene szolgálnia

A vakcinák a megelőzést, nem pedig a kezelést szolgálják.
A kezelés mindig rövidtávú megoldás, míg a vakcinázás hosszú 
távú beavatkozás.
Ezért a megfelelő vakcinázási stratégia az azonos időközökkel, 
folyamatosan végzett immunizálás.2Az influenza elleni 

vakcinázást 
folyamatosan kell 

végezni



3 A sertések influenza A vírusa a fertőzött  

állományokban folyamatosan cirkulál – 

függetlenül az időjárási körülményektől.

A következő oldalon található eredmények egy 2018-as 
disszertációból * származnak, amelyek

● 7 Eu-i ország

● több, mint 2.500 telepének

● 18.000 mintája vizsgálatával készült

* Henritzi, Dinah: Epidemiology of swine influenza viruses in Europe. Surveillance 
of domestic pig populations in several European countries 2015 – 2017. 
Hannover 2018. Tierärztliche Hochschule Hannover.

A sertések influenzája 
nem szezonális 

betegség
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4 Az alapos differenciál diagnózis alapvető 

fontosságú a megfelelőmegelőzési és 

kezelési stratégia kialakításához

A PRDC legfontosabb kórokozói

● SIV
● PRRS
● PCV 2
● M. hyo

● Pasteurella
●Bordetella
●H. parasuis
●Aujeszkyvirus (= PRV)

A sertés influenza vírus mucocilliáris rendszerre gyakorolt hatása 
következtében az alsó légutak védekező készsége csökken, így 
utat nyit a bakteriális fertőzéseknek (ld. következő oldal)

Az influenza a sertések 
légzőszervi komplexe 

(PRDC) 3 legfontosabb 
kórokozójának egyike



a mucocilliáris rendszer károsodása 
(SIV, PCMV, PRCV, PCV2, MHYO, Bordetella)

immunszupresszió 
(PCV2, PRRSV)

cytokine termelés módosítása 
(MHYO, PRRSV, SIV, PCV2)

makrofág funkció gátlása 
(MHYO, PRRSV, PCV2)

súlyos légzőszervi 
betegség
köhögés, láz, levertség, 
csökkent étvágy

 klinikai  
PRDC 

fertőzés 
felszámolása  
szubklinikai

elhullás 
4-6% vagy 
magasabb 

érintettség 
30-70%  

T. Opriessnig et al. 2012

vírus vagy 
baktérium

légúti fertőzés
helyi vírus replikáció 
vagy baktérium 
növekedés

enyhe, átmeneti légzőszervi betegség 

kifejezett helyi és 
enyhébb-súlyosabb 
szisztémás vírus 
replikáció vagy 
baktérium növekedés



A diagnosztikai minta kiválasztása 

(korcsoport, fertőzési stádium, minta) 

alapvető fontosságú a helyes diagnózishoz

● Mintavétel lehetőleg szintetikus anyagból készült orrtamponnal

● A vírusürítés 2-3 nappal a fertőzés után a legerősebb. A mintavételehez 
olyan állatot válasszunk, amely kissé lassú, nem eszik, orrfolyást mutat, lázas.

● A szerológia csak nem vakcinázott állatokban és csak a fertőzöttség 
felmérésére alkalmas módszer (SIV +/-)5Megfelelő 

diagnosztika 
alkalmazása
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átlagos lappangási idő

klinikai tünetek

vírus ürítés ellenanyag titer



6 A laboratóriumi eredmények értékelését 

mindig a klinikai tünetek ismeretében kell 

megtenni

Az influenza A vírus kimutatása nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy a fertőzött állat influenzás. A diagnózishoz klinikai
(és esetenként kórtani) diagnózis is szükséges.

A megfelelő 
diagnózishoz átfogó 
szemlélet szükséges



7 Általános szabályként fogadható 

el, hogy minimum 10-25/csoport 

mintaszám szükséges a korrekt 

diagnózishoz.

Statisztikailag is érvényes mintaszám 
kiszámolásához látogasson el a 
http://www.winepi.net/uk/index.htm oldalra

A mintaszám fontos
Egyértelmű klinikai 

tünetek és >40oC láz 
esetén 10-25 orrtampon 

minta vagy BALF

Nem egyértelmű tünetek 
(vagy szopósmalacok ) 

esetében ideális esetben 
30 minta szükséges



8 A legjobb diagnosztikai módszer a vírus 

kimutatása orrtamponból, légúti 

tamponból, BALF-ból vagy tüdőmintából.

Szerológiai vizsgálat csak nem vakcinázott állatok esetében 
használható.

Válasszuk a 
megfelelő 

diagnosztikai 
módszert!



A pándémiás influenzavírus kimutatása 

nehézségekbe ütközhet, ha klasszikus H1N1, 

H1N2 vagy H3N2 törzsekkel együtt van jelen.9 A pdmH1N1 
vírus 

kimutatásánál 
vannak 

diagnosztikai 
nehézségek.



10 A pdmH1N1 fertőzés ritkán 
eredményez tipikus influenzás klinikai 
képet.

Sokkal inkább teljesítmény 

csökkenésre és 

immunológiailag instabil 

állományra lehet számítani.

Gumbert et al 2019 : „Szaporodásbiológiai adatok elemzése 
pdmH1N1 törzzsel fertőzött állományban, vakcinázás 
bevezetése után”

csökkent
takarmányfelvétel

szaporodásbiológiai
gondok

láz és köhögés

 
 
 

 A pándémiás 
SIV fertőzéshez 

szaporodásbiológiai
veszteségek  

is kapcsolódnak



11 ● A tenyész-utánpótlás kocasüldők vakcinázását még a karantén ideje alatt, 
ideális esetben a telepre érkezés előtt el kell végezni.

● A kocasüldők fialás előtti vakcinázása biztosítja a megfelelő mennyiségű 
maternális ellenanyag átadását

● A takaró oltás optimális állomány védelmet alakít ki

Az optimális állományszintű 
immunitás kialakítása 

érdekében alkalmazzuk a 
Respiporc vakcinákhoz 

kialakított, adott 
járványmenethez adaptált 

vakcinázási protokollt. 

 
 
 



A vakcinázás, mint preventív beavatkozás 

növeli az állomány gazdasági teljesítményét, 

csökkenti az antibiotikum felhasználást és 

javítja az állat jólétet.12Az influenza elleni 
vakcinázás csökkenti 

a költségeket



H1N1 fertőzés búgatás ideje körül Nem fertőződött Különbség

Érintett kocasüldők 108 (6 csoport) 117 (6 csoport)

Vemhesülési % 83,2% 95,1% -11,9%

Csökkent vemhesülés gazdasági hatása 1.285 €

Gyógyszer ktsg (lázcsillapítás, /hó) 512 €* 37 €** 475 €

Gazdasági hatás/állat 16€/állat

* 2 havi átlag – 2016 április és október

** 14 havi átlag, 2015 decembertől 2017 márciusig

Tenyész-utánpótlás kocasüldők közt jelentkező influenza járvány gazdasági hatása 

egy 700 kocás franciaországi telepen (V. Normand et al., ESPHM, 2019)



Légzőszervi tünetek és/vagy szaporodásbiológiai problémák 

jelentkezése és ezzel együtt SIV PCR-el történő kimutatása esetén 

erősen javasolt a Respiporc FLU3 és a Respiporc FLUpanH1N1 

alkalmazása.

Csak a FLU3 és a FLUpan H1N1 kombinált alkalmazása nyújt teljes védelmet az Európai 
országokban keringő leggyakoribb törzsek ellen.13Egyértelmű döntés az 

influenza vakcinázásról



Vakcinázott malacokban vagy vakcinázott kocák 

malacaiban kimutatott SIV PCR pozitivitás nem jelenti a 

vakcina hatásának elmaradását14Az immunitás nem 
szünteti meg a vírus 

jelenlétét



15 Az influenza vírusok antigén szerkezeti 

változása (sodródása) jellemző karaktere 

az RNS vírusoknak. 

Az antigén sodródás 
természetes 

folyamat.

 
 



Mindig inaktivált vakcinát használjunk, 

mielőtt élő vagy MLV vakcinát alkalmazunk!

Az influenza vakcinákat legalább 10 nappal az élő vakcinák 
előtt alkalmazzuk.16Elsőnek inaktivált 

vakcinákat 
használjunk!



17 Mind a sertések, mind pedig az Ön 

egészsége érdekében védekezzen az 

influenza vírusok ellen vakcinázással.

Az influenza vakcinázás 
egészséges életet 

biztosít a sertéseknek és 
Önnek is.
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