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A legsúlyosabb a helyzet Kínában, ahol a Föld 
házisertés-állományának mintegy 50%-át tartják. 
Kínában a sertéstartás 50%-a kisüzemekben (≤ 
100 állat), rendkívül rossz higiéniai körülmények 
között történik. Ez vezetett oda, hogy az észak-
koreai határ közelében 2018. augusztus 3-án meg-
jelent vírus 3 hét alatt 2100 km-t terjedt. Csak 
összehasonlításul, a grúz kitörést követőn a fer-
tőzés 11 év alatt terjedt 3000 km-t, és jelent meg 
Csehországban. Azóta további 7 ázsiai országban 
is megjelent a betegség. Kínában 2019 végéig 200 
millió sertést öltek le a járvány megállítására, de az 
tovább terjedt. A Kínában zajló járvány nemcsak a 
globális sertéshús-ellátást veszélyezteti, hanem a 
humán gyógyászatban nélkülözhetetlen vérhígítók 
alapanyagául szolgáló heparin nagy részét is ott 
állítják elő sertésvérből. 
A problémát súlyosbítja, hogy jelenleg sem vakci-
na sem pedig specifikus gyógykezelés nem áll ren-
delkezésre a betegséggel szemben. A védekezési 
eljárások, beleértve az állomány felszámolását, a 
vaddisznó-gyérítést, forgalmi korlátozásokat (élő 
sertés és hústermékek), amelyeket országos és 
nemzetközi szinten alkalmaznak, eddig kevés ered-
ménnyel jártak. Már a 90-es években lezajlott klasz-
szikus sertéspestis járvány mutatta, hogy a megnö-
vekedett vaddisznó-populáció járvány esetén milyen 
nagy problémát okozott. 
A vaddisznók elszaporodásának kedveztek az eny-
he telek, hiszen így több takarmány áll rendelke-
zésre. Ráadásul a vadászatok miatt bevezették a 
téli etetést. Ezek együttesen oda vezettek, hogy 
míg 50 éve a vaddisznó évente 1-szer ellett, és több-
nyire 1 malacot nevelt fel addig most gyakran két-
szer ellik és almonként legalább 3-4 malacot felne-
vel. Azt jósolják, hogy a járvány következtében a 
Föld teljes sertésállományának egynegyede pusz-
tulhat el. 

Az AfrikAi SertéSpeStiS (ASp) járványról

Az ASP jelenleg a sertéságazat legnagyobb problémája világszerte. Három 
földrészen, Afrikában, Ázsiában és Európában 55 országban fordul elő. 
Európában és Ázsiában jelenleg a II-es genotípusú törzsek cirkulálnak. Az 
Európai Uniót 2014-ben, míg Ázsiát 2018-ban érte el. 

Dolgozatomban az ASP vírus védekezés szempont-
jából fontos tulajdonágait, a 2007 óta tartó járvány 
eddigi tapasztalatait, a védekezés járványvédelmi 
kérdéseit és a betegség elleni vakcinafejlesztések 
jelenlegi helyzetét ismertetem.

ASp víruS (ASpv)
Az Asfarviridae család egyetlen tagja nagymére-
tű DNS vírus, amely a sejtek citoplazmájában sza-
porodik. A genomja 150-165 fehérjét kódol. A fő 
kapszidfehérjét kódoló gén szerkezete alapján 23 
genotípust különítünk el.  Afrikában mind a 23 
genotípus előfordul. Az I-es genotípus a múlt század 
második felében eljutott Európába, az Ibériai félszi-
geten évtizedekig előfordult. Jelenleg Európában 
Szardínia szigetén van endémiásan jelen. 

Az eurázSiAi járványbAn cirkuláló 
törzSek kórokozóképeSége

A II-es genotípust Afrikából 2007-ben hurcolták be 
Grúziába. Kezdetben házisertésekben fordult elő, 
majd átterjedt vaddisznókra is. Onnan a környező 
államok mellett elérte Oroszországot majd Kelet-
Európát. A vírusgenomok analízise azt mutatta, 
hogy 2007 és 2011 között a vírus nem változott. 
Viszont 2014-ben Litvániában és Lengyelországban 
vaddisznóból kimutatott törzsek mutációt mutat-
tak, és a Belorussziában 2013-ban kimutatott tör-
zsekhez hasonlítottak. Ezek a genetikai változások 
a törzsek kórokozó-képességét nem érintették.
A cirkuláló törzsek nagyon magas virulenciájú-
ak voltak, minden korcsoportot heveny tünetek-
kel megbetegítettek . A fertőződött vaddisznók és 
házisertések - függetlenül a korcsoporttól, a fer-
tőzés módjától és a fertőző vírus mennyiségétől - 
közel 100%-ban elhullottak. A fertőzést követően 
3-4 napos inkubációs idő után megjelentek a súlyos 
klinikai tünetek és a 6. naptól az elhullások. A vér-
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savókban ASP-specifikus ellenanyagokat nem lehe-
tett kimutatni. Az európai járvány ezen szakaszá-
ban a járványtani szakemberek arra következtet-
tek, hogy a vírus vaddisznókban nem okoz idült 
megbetegedést, és az állatok nem válnak vírushor-
dozóvá. 
Ez utóbbi azért jelentős, mert reményt nyújtott 
arra, hogy nem okozza majd a fertőzés hosszas 
perzisztálását az érintett régiókban. Egyes kuta-
tók arra számítottak, hogy a betegség nagyon 
hamar meg fog szűnni, mivel a vírusgazda álla-
tok nagyon gyorsan elhullanak. A vírus terjedé-
sét az is lassítja, hogy a fertőzött állat a klinikai 
tünetek megjelenésekor válik vírusürítővé, ilyen-
kor magas láza van, az ilyen állatok pedig nem 
mozognak. Az ASP vírusa a vérben magas, míg 
a légúti váladékban és a bélsárban alacsonyabb 
titerben van jelen. Ez a terjedés szempontjából 
hátrányos, viszont kiegyenlíti az a tulajdonsága, 
hogy az elhullott állatokban és azok környezeté-
ben nagyon hosszan fertőzőképes. 
Első ízben 2015-ban számoltak be a Balti államok-
ból és Lengyelországból arról, hogy a kilőtt vaddisz-
nókból származó vérmintákban ASPV-specifikus 
ellenanyagokat mutattak ki. Ezek az állatok túl-
élték a fertőzést, akár meg is gyógyultak, és egy 
részük tünetmentes fertőzött lett. Ilyen esetekből, 
Észtországban izolált törzsekkel végzett fertőzési 
kísérletekben igazolták a csökkent virulenciájú tör-
zsek megjelenését. 
A csökkent virulenciájú törzsek megjelenése bizo-
nyos érintett régiókban járványtani szempontból 
teljesen új helyzetet teremtett. Fennáll a veszélye 
annak, hogy úgy házisertésekben mint vaddisz-
nókban a betegség idült formáját mutató egyedek 
vírushordozóvá válnak. 
Ez pedig a vírus perzisztálásához vezet. A csök-
kent virulencia markerét a vírusgenomban ezek-
nél a törzseknél most kutatják. Később, 2017-
ben Lettországban izolált hasonló törzs esetében 
a hemadszorpciós képesség elvesztése virulen-
cia markernek bizonyult. Ezt bővebben majd a 
Vakcinák fejezetben tárgyalom. 

Az ASpv ellenállóképeSSége

A vírust általában nagyon ellenállónak tartják a 
fiziko-kémiai hatásokkal szemben. A járvány ter-
jedése szempontjából elsősorban a sertéshúsban, 
húskészítményekben, illetve a környezetben lévő 

vírus fertőzőképességének a megőrzése jelentős. 
Fertőzött sertések húsában a vírus 4°C-on hónapo-
kig, szalonnában 7 hónapig, sózott, szárított hús-
ban 120 napig, sózott sonkában akár 180 napig fer-
tőzőképes marad. 4°C-on vérben évekig, csontozott 
húsban több hónapig, lefagyasztott félsertésben 
pedig évekig túlél. 
Ezek az adatok mutatják, hogy a hús és húskészít-
mények miért játszanak döntő szerepet a vírus ter-
jesztésében, és hogyan képes a vírus egy fertőzött 
országból akár más földrészekre is eljutni. Az euró-
pai járványkitörések szinte mindegyike ilyen ere-
detre vezethető vissza. Általában Afrikából szár-
mazó hús, húskészítmények, főként hulladéketetés 
révén fertőztek. Többnyire kikötők, repülőterek 
környékén jelent meg a vírus. A 2007-es grúziai 
eset is kikötőhöz volt köthető. 
A vírus ellenáll a hulla bomlási folyamatainak 
is.  Ez azért jelentős, mert az elhullott vaddisz-
nóban, illetve annak környezetében a vírus hosz-
szú ideig fertőzőképes marad. Az elhullott, ASP-
vel fertőzött vaddisznók hullája, annak környezete 
jelentősen hozzájárul egy adott területen a vírus 
perzisztálásához, és ezzel nagy szerepet játszik a 
járvány alakulásában. Egy vizsgálatban a fertőzött 
erdei talajban a vírus 112 napig maradt fertőző-
képes. Más kísérletekben tavak vizében nyáron 50 
napig, télen pedig 176 napig, talajba ásott fadara-
bon pedig 2 hónapig túlélt.

Az ASpv cirkulációjA

Az ASPV perzisztálásában a legfontosabb ténye-
zők a házisertés, a vaddisznó, a vektorként szere-
pet játszó vérszívó óvantagok és a sertéstermékek. 
Egyéb vérszívók alkalmanként a mechanikus átvi-
telben játszanak szerepet. 
Ezek közreműködésével 3 járványtani ciklust ismer-
tünk meg:
1.  Szilvatikus ciklus. Afrikai vaddisznók (varacskos 

disznó, bozótsertés és az óriás erdei disznó) és az 
óvantag között alakul ki. Jellemző, hogy a három 
említett vaddisznó faj a fertőzés hatására nem 
betegszik meg. 

2.  Vérszívó vektor és házi sertések között. A vírus 
házi sertések között terjed, rezervoárja a vektor. 

3.  Házisertés ciklus. Itt nincs rezervoár, házisertés-, 
ritkábban vaddisznó-eredetű termékek terjesztik 
a vírust. Itt az emberi tevékenység döntő szere-
pet játszik.  
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4.  Európában, elsősorban az EU tagországokban 
2014-ben megjelent a vaddisznó és élőhelye köré 
szerveződő ciklus. Itt vaddisznó-vaddisznó köz-
vetlen kontaktus, illetve vaddisznó-élőhely köz-
vetett átvitel fordul elő. A vírus perzisztálását 
az élőhelyen a hideg, nedves időjárás nagyban 
elősegíti. 

A járvány terjedéSe

A járvány folyamatos és eddig példa nélkül álló ter-
jedésének Európában a fő okai az élő sertés és ser-
téstermékek kereskedelme, a fertőzött vaddisznó-
állományok mozgása a különböző területek között 
és a vakcina hiánya. A terjedést nagyban elősegíti 
az alacsony szintű járványvédelemmel rendelkező 
házisertés állományok és a vaddisznó kontaktusa, 
valamint az ember i közvetítéssel történő fertőzött 
ételhulladékok etetése.
A vírus természetes terjedésében négy elem, a 
házisertés, a vaddisznó, az óvantag, mint vektor és 
a vérszívók játszanak nagy szerepet. Ötödik elem-
ként az ember közvetett fertőzést közvetítő szere-
pét kell megemlíteni. 
A fertőzött és fogékony állatok közötti közvetlen 
érintkezés mellett a közvetett terjedés fertőzött 
takarmány, ragályfogó tárgyak, fertőzött környe-
zet révén jelentős szerepet játszik a vírus terjedésé-
ben. Az európai járvány során megállapítható volt, 
hogy figyelembe véve a rövid idejű klinikai betegsé-
get és vírusürítést, továbbá a vaddisznó viselkedé-
sét és sűrűségét, a vírus terjedése a vaddisznó hul-
lák és azok környezete által jóval gyakoribb, mint 
a fertőzött és fogékony állatok közötti közvetlen 
érintkezés által. 
A vektorok között (hím, nőstény) transz- ovariálisan 
és transzszekszuálisan cirkulál a vírus.  A vektor 

élethossziglan, a kolóniájuk pedig évekig fertőzőké-
pes. Egyéb vérszívó ektoparazitákban (légy, szú-
nyog) a vírus 24-48 óráig életképes. A jelen járvány 
során a vektorok és vérszívók szerepét még nem 
igazolták.
A 2007-2014 közötti időszakban, amíg az EU-t nem 
érte el, olyan kis házisertés állományokban fordult 
elő a betegség, ahol a járványvédelem nagyon ala-
csony szintű volt, emellett esetenként vaddisznó-
ban is kimutatták. Ebben az időszakban arra gon-
doltak, hogy a járvány majd magától megszűnik a 
vaddisznókban, amint a betegség a házisertésekben 
felszámolásra kerül.
Amikor a vírus elérte a Baltikumot és 
Lengyelországot, nyilvánvalóvá vált, hogy a fen-
ti jóslat nem válik be. A vírus túlélt a helyi vad-
disznó-állományokban, függetlenül attól, hogy a 
házisertések megbetegedtek vagy sem. Kialakult 
egy állandó és alacsony >5%-os fertőzöttség és 2-5 
km/hónapos terjedési sebesség. Megfigyelték, hogy 
a fertőződött vaddisznó-állományok létszáma szá-
mottevően nem csökkent. A kockázatbecslések azt 
mutatták, hogy a vaddisznók fertőződésének leg-
valószínűbb forrásai a házisertések, az elhullott 
vaddisznók és környezetük, valamint ragályfogó 
tárgyak és fertőzött takarmányok, főként, ahol ez 
utóbbiaknak kedveznek a klimatikus viszonyok. 
Az európai járvány során megállapítható volt, hogy 
a vírus ragályozó képessége alacsony. Egy kísérlet 
során, amikor fertőzött vaddisznókat és fogékony 
házisertéseket egy ólban tartottak, a fertőzés 6-12 
nap alatt, amennyiben szomszédos ólban akkor 21 
nap alatt terjedt át. Három Balti országban 3 év 
során a különböző régiókban kilőtt és elhullott vad-
disznók fertőzöttségi adatait az 1. táblázatban tün-
tettem fel. 

1. táblázat

Ország Vaddisznó hulla vírus pozitív % Kilőtt vaddisznó vírus pozitív %

Észtország 29,8-85,70 1,01-3,0

Lettország 53,2-78,2 0,68-2,1

Litvánia 23,8-59,9 0,04-0,09



Az adatok az elhullott állatok vizsgálatának fon-
tosságát és a vírus alacsony ragályozó képes-
ségét mutatják. A járvány esetenként többszáz 
kilométereket ugrott, pl. Csehország, Belgium és 
Lengyelország esetében. Oroszországban megjelent 
az Irkutszki régióban, ami 4000 km-es ugrást jelen-
tett. Ez utóbbi esetek minden bizonnyal emberi tevé-
kenységekre vezethetők vissza, pl. fertőzött hús, 
húskészítmény útján. Ez arra is felhívja a figyel-
met, hogy az ASP esetében a határokon át és a kon-
tinensek közötti terjedésben az ember fontos szere-
pet játszhat. 

Az ASp klinikAi formái

Az ASP-fertőzés többféle klinikai formában jelen-
het meg. Ez függ a vírus virulenciájától, a fertő-
ző vírus mennyiségétől, a fertőzési módtól és az 
állat ellenálló képességétől. Közülük a vírus viru-
lenciája a meghatározó. Virulens vírussal történt 
fertőződés hatására tipikusan halálos túlheveny 
vagy heveny kórkép alakul ki. Hirtelen elhullás, 
magas láz, vérzések a bőrben és a belső szervek-
ben jellemzik. 
A betegség különböző kórformáinak néhány jellem-
zőjét a 2. táblázatban foglaltam össze.

2. táblázat

Klinikai forma Vírus virulenciája Elhullás ideje Elhullás %

Túlheveny Nagyon magas 3-6 nap 100%

Heveny Nagyon magas 6-13 nap 100%

Félheveny Mérsékelt 15-45 nap 30-70%

Idült Mérsékelt vagy alacsony 3 hónap vagy több
Alacsony, néhány egyed

vírushordozó

A túlheveny és heveny forma esetében a 100% 
körüli elhullás mellett az érintett állományokban 
néhány állat túléli a fertőzést, ezt a jelenséget már 
1932-ben leírták Afrikában. Emellett kísérletekben 
is igazolták, hogy az ilyen sertések egy része vírus-
hordozó lehet, és fontos szerepet játszik a betegség 
járványtanában. 
A jelen járvány során kezdettől a túlheveny és 
heveny forma dominált. Újabban, a csökkent viru-
lenciájú törzsek megjelenésével párhuzamosan 
megjelent a félheveny és az idült forma is. 
Az ASP járvány szezonalitása
A három Balti országból, Lengyelországból és 
Ukrajnából közel 4 év adatait összevetve szezonali-
tás volt kimutatható az esetek előfordulása tekin-
tetében, mind házisertésben, mind pedig vaddisz-
nóban. Vaddisznóban évente kétszer, június - júli-
usban és november - decemberben, házisertésben 
pedig június - augusztus hónapokban volt kimutat-
ható jelentős esetszám-emelkedés. Ennek okát a 
vaddisznó-állomány időszakos demográfiai, takar-
mány-elérhetőségi viszonyaival és a klimatikus 
tényezők változásaival, valamint a mechanikai vek-
torok felszaporodásával magyarázzák. Érdekes, 

hogy a négy EU országban az esetek döntő több-
sége elsődleges kitörés volt, a másodlagos esetek 
viszonylag ritkán fordultak elő. Ez mutathatja a 
védekezés bizonyos fokú hatékonyságát. 

Az ASp elleni védekezéS egyeS kérdéSei

Az ASP bejelentési kötelezettség alátartozó meg-
betegedés. A betegség elleni védekezést az állat-
egészségügyi hatóságok megfelelő szervei irányít-
ják. A következőkben a vírus terjedésének különfé-
le módozatait és a néhány járványvédelmi szabályt 
ismertetek.

Az ASpv terjedéSe

Az ASPV legtöbbször kontakt úton terjed. Ez tör-
ténhet közvetlenül fertőzött és fogékony állatok 
között, de közvetett módon ragályfogó tárgyak 
(ruházat, lábbeli, járművek, ételmaradékok stb.) 
állattartó telepet látogató idegen személyek és vér-
szívók által.
A vírus az állatba legtöbbször oronazálisan jut 
be fertőzött állatok váladékai, fertőzött takar-
mány és tárgyak útján. A vírus terjedésének meg-
akadályozása jelenleg kizárólag a járványvédelmi 
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szabályok szigorú betartásával lehetséges. Ezek 
segítségével érhetjük el, hogy a vírus ne terjedjen 
tovább fertőzött állatokból vagy endémiás terüle-
tekről. Emellett fontos hangsúlyozni, hogy haté-
kony vírusellenes fertőtlenítőszerek állnak rendel-
kezésre.

Házisertés-állományok járványvédelme
A járványvédelem hatékonyságát alapvetően kettő 
tényező határozza meg: 
•  Az állattartó hely minősége, ide tartoznak az 

épületek, kerítések, a szociális létesítmények 
(öltözők, fürdők) állapota, felszereltsége, a mun-
ka- és védőruházat és lábbelik, a személyi és jár-
műfertőtlenítésre szolgáló eszközök, stb. 

•  Az állattartó hely működése, humán tevékenysé-
gek, a dolgozók képzése, higiéniai, munkavédelmi 
szabályozás, takarítási, fertőtlenítési technoló-
gia stb. 

A házisertés tartási helyek különbözősége nagy 
kihívást jelent a járványvédelemre. A fertőzés 
során legtöbbször vaddisznóból származó vírust 
hurcolnak be a közvetlen környezetből. Ezek 
nagyon gyakran emberi mulasztásokra vezethetők 
vissza. A vírus alacsony ragályozó képessége miatt 
a megfelelő felszereltségű nagy sertéstelepek több-
nyire sikeresen megvédhetők a fertőzéstől. Itt a 
környezet fertőzöttsége, valamint a személy- és jár-
műforgalom jelenti a legnagyobb veszélyt. 

Néhány biztonsági rendszabály:
•  Az épületekbe idegen állatok (kutya, macska, 

madár, rágcsálók) nem juthatnak be.
•  A telep kerítése ne legyen átjárható vaddisznók 

számára.
•  A telepre behajtó járművek előzetes takarítása, 

fertőtlenítése.
•  A telepi járművek (főként a trágyaszállítók) rend-

szeres tisztítása, fertőtlenítése.
•  A telepi dolgozók részére fekete-fehér öltözők (pl. 

a dán módszer szerint). Belépéskor tiszta ruha-
nemű és lábbeli, kötelező fertőtlenítő kézmosás.

• Takarítás és fertőtlenítése hatékony szerekkel.
• A telepre bevitt élelmiszerek ellenőrzése.
• Légy- és vérszívó-irtás.
•  A földrajzi elhelyezkedéstől függően a telep kör-

nyékén a vaddisznók mozgásának megfigyelése, 
elhullott vaddisznók eltávolítása és környezetük 

fertőtlenítése. A mechanikai vírusátvitel szem-
pontjából szóba jöhető házilégy, szuronyos istál-
lólégy és a szúnyogok mozgástartománya miatt 
ez 0,5-1 km-es körzetben a telep körül folyama-
tosan végzendő.

 A kisebb állattartó helyeken ezek a feltételek jóval 
nehezebben biztosíthatók. Itt többnyire a hulladék-
etetés, az állatmozgások és a rossz higiéniai viszo-
nyok játszanak szerepet a fertőződésben. 

Vaddisznókkal kapcsolatos járványvédelmi 
intézkedések
Az állategészségügyi hatóságok által elrendelt 
intézkedések (fertőzött terület, magas, közepes és 
alacsony kockázatú területek kijelölése, az ezeken 
a területeken végrehajtandó hatósági intézkedé-
sek) mellett néhány járványvédelem szempontjá-
ból fontos dolgot szeretnék kiemelni. A probléma 
súlyosságát mutatja, hogy jelenleg az EU területén 
mintegy 200.000 km2 korlátozás alatt álló terüle-
ten évente több ezer fertőzött állat (hulla és kilőtt) 
található. A járvány terjedésének visszaszorítása 
szempontjából legfontosabbnak az elhullott vad-
disznók és környezetük megfelelő ártalmatlanítá-
sát tartják. Az ASP terjedése nagymértékben függ 
az állomány sűrűségétől. Jelenleg a fertőzöttnek 
nyilvánított területen és a pufferzónákban a ható-
ságok vadászati korlátozásokat vezetnek be. Nincs 
egységes álláspont abban a tekintetben, hogy a 
vadászat hatására a fertőzött területről az álla-
tok véglegesen elvándorolnak, vagy visszatérnek a 
korábbi élőhelyükre. Ennek tisztázása azért lenne 
mihamarabb fontos, mert a vírus terjedése a vad-
disznó-állományok gyérítésével gátolható a leghaté-
konyabban. A korlátozás alatt álló területek körül 
viszont intenzív vadászat javasolt. 
A vírus közvetett terjesztésében a vadászatban 
résztvevő személyek, járművek, eszközök nagy sze-
repet játszhatnak. A vadászat csak képzett vadá-
szok részére engedélyezett, akik ismerik a járvány-
védelmi és a mintavételi szabályokat. 
Néhány fontosabb, vadászat során betartandó jár-
ványvédelmi szabály:
•  A kilőtt vaddisznót jól záródó műanyag zsákban 

szállítsák.
•  Korlátozni kell a magánautók behajtását a fertő-

zött területekre.
• Kilőtt állatok szállítása tilos magánautókban.



•  A vírus vérrel történő elhurcolásának megakadá-
lyozására védőruha használata szükséges a vadá-
szat során.

•  Fertőzött területen történő vadászat során állat-
orvosi felügyelet biztosítása.

• A hulladékok gyűjtése megfelelő tárolókban.
•  A kilőtt vaddisznók egyedi azonosítása mintavé-

tel és tárolás során. Elszállítás csak negatív labo-
ratóriumi eredmény birtokában lehetséges.

Sajnálatos módon az eddig bevezetett járványvé-
delmi intézkedésekkel csak a fertőzés terjedésének 
lassítását sikerült elérni.

Az ASp elleni vAkcinA fejleSztéSek

Az ASP elleni aktív immunizálást a múlt század 
hatvanas évei óta tett hatalmas erőfeszítések elle-
nére a mai napig nem sikerült megoldani. Ennek 
oka részben a vírus tulajdonságainak, részben 
pedig az általa kiváltott immunválasz pontos isme-
retének a hiánya okozta. Ahhoz, hogy ezeket a kér-
déseket megismerjük, a biotechnológia elmúlt évti-
zedekben bekövetkezett robbanásszerű fejlődése 
volt szükséges. Így jutottunk el oda, hogy ma már 
úgy tűnik, belátható időn belül rendelkezésre fog 
állni hatékony és biztonságos oltóanyag a beteg-
ség ellen. 
Az elmúlt években egy brit kutatócsoport elkészí-
tette az ASPV géntérképét, és a gének többségé-
nek a funkcióját is meghatározta. Ez az alapkuta-
tás hatalmas jelentőséggel bír a vakcinafejlesztés 
szempontjából is. 
Az ASP vírus DNS-e a gazdaszervezetre kár-
tékony ún. virulenciagéneket és nem kártékony 
fehérjéket termelő géneket kódol. Az ASP vírus 
a makrofágokat fertőzi, és azokban szaporodik. 
Itt virulens és nem kártékony fehérjék képződnek, 
majd az elszaporodó vírus elpusztítja a makrofágot. 
Emellett elpusztítja a B- és a T-limfocitákat is. 
Ezáltal legyengíti az immunrendszert, így a szer-
vezetnek nincs hatékony válasza a vírussal szem-
ben és elpusztul. 
A vírussal szemben hatékony immunitás kialakulá-
sához szükséges mind a humorális mind a celluláris 
immunrendszer stimulációja. 
Ennek hatására specifikus ellenanyagok és specifi-
kus T-killer sejtek jelennek meg, amelyek védelmet 
nyújtanak a szervezetnek a virulens ASP vírussal 
szemben. 

A fenti elméleti adatok után a különböző típusú 
vakcinákat ismertetem. 
Eddig 3 különböző típusba tartozó vakcinák fejlesz-
tése történt meg. 
1. Inaktivált vakcinák
Ilyen típusú vakcinával 1967-ben és az elmúlt idő-
szakban is végeztek kísérleteket. Az inaktivált, 
antigént tartalmazó vakcinák hatására megjelen-
tek ellenanyagok, ezek azonban a virulens vírussal 
végzett ráfertőzések során nem nyújtottak megfe-
lelő védelmet. Ennek oka, hogy az inaktivált antigé-
nek nem aktiválják a T-killer limfocitákat.

2. Csökkent virulenciájú élő vírust tartal-
mazó vakcinák
A csökkent virulenciájú törzsek hatására az oltott 
állat nem betegszik meg, viszont humorális és a 
meghatározó celluláris immunválasz alakul ki. A 
vakcinavírus a makrofágokat nem pusztítja el, azok 
felületén megjelennek a vírusfehérjék, amelyek sti-
mulálják a B- és T-limfocitákat. Az így kialakult 
immunválasz véd a virulens vírussal szemben.
A kutatók rájöttek, hogy a leghatékonyabb módon 
megfelelő immunitást indukálni az ASPV ellen csök-
kent virulenciájú törzsekkel lehet. Ezeket sejtkultú-
rában való sorozatos passzálással lehet előállítani, 
vagy pedig természetes esetekből lehet ilyen vírus-
törzseket izolálni. A jelenlegi európai járvány során 
is sikerült vaddisznóból ilyen törzseket izolálni. 
Lettországban 2017-ben vaddisznóból egy olyan 
II-es genotípusba tartozó törzset izoláltak (Lv17/
WB/Rie1), amely nem adszorbeálta a sertés vörös-
vértesteket. Házisertéseket fertőzve azt találták, 
hogy az állatok egy részében nagyon enyhe, mások-
ban pedig szubklinikai fertőzés zajlott le. Két 
hónap után az állatokat virulens II-es típusú törzs-
zsel fertőzték, és ellen teljes védelmet találtak. Ezt 
követően a törzzsel Spanyolországban vaddisznó-
kat szájon át immunizáltak. A ráfertőzéssel szem-
ben itt 92%-os védelmet mutattak ki. További vizs-
gálatokban tesztelik a vakcina ártalmatlanságát, 
ismételt vakcinázás és többszörös dózis esetén, a 
vakcinázást követő vírusürítést és a törzs gene-
tikai stabilitását. Kedvező eredmények esetén a 
klasszikus sertéspestishez hasonlóan az ASP jár-
ványt vaddisznókban azok orális immunizálásával 
fel lehet számolni. 
Egy másik megközelítés genetikailag módosított 
csökkent virulenciájú törzsek előállítása. A vírus 
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DNS-éből eltávolítják azokat a szekvenciákat, ame-
lyek a virulenciagénekért felelősek. Amennyiben 
megoldják az ilyen törzsek sejtvonalban történő 
szaporítását, akkor az ilyen törzset tartalmazó 
ASP vakcina lehet az első, amely kereskedelmi for-
galomba kerül. Kínában tudomásom szerint szin-
tén genetikailag módosított attenuált vakcina fej-
lesztésén dolgoznak 
Az élő, attenuált vakcinák esetén a fő probléma az 
ártalmatlanság és a nagymennyiségű vírus terme-
lése. Több esetben észleltek a kísérleti vakcinázá-
sok után bágyadtságot és az ízületek duzzanatát. 
A törzseket jelenleg csak sertés makrofágokban 
tudják szaporítani, ezek pedig tömegtermelésre 
alkalmatlanok. 
Valamennyi ilyen vakcina esetében vizsgálják a 
géndeléciók optimális kombinációját, amely az elfo-
gadható szintű ártalmatlanságot és a hatékonysá-
got biztosítja. 

3. Alegység-vakcinák 
Egy sertésben ártalmatlan vírus vektorba (pl. 
humán adenovírus) építik be az ASPV protektív, 
nem virulens génjeinek kombinációját. A fejleszté-
sek még a kezdeti lépéseknél tartanak. Ezek a vak-
cinák az eddigi kísérletek során nem bizonyultak 
megfelelően hatékonynak. Nagy előny lenne, hogy 
ezeket a vakcinákat bio-reaktorokban nagy meny-
nyiségben, gyorsan elő lehetne állítani. 

Jelenleg a legígéretesebbnek a természetes és 
mesterséges attenuált élővírus vakcinák tűnnek. 
Az eddigi vizsgálatok során egy oltás hatására is 
hosszan tartó immunitás alakult ki. Az ártalmat-
lanság törzskönyvező hatóságok által megkövetelt 
szintjéhez meg kell találni a géndeléciók optimális 
kombinációját. Ez azt jelenti, hogy még a termé-
szetes törzsek esetében is szükség lehet geneti-
kai módosításra. A nagymennyiségű antigén gyors 
termelése is még megoldásra vár. Fontos lenne a 
vakcinák mellé megfelelő teszteket kifejleszteni a 
fertőzött és a vakcinázott állatok elkülönítésére 
(DIVA teszt). Ezek az alegység-vakcinák esetében 
lényegesen könnyebben előállíthatók, mint a csök-
kent virulenciájú élő vakcinák esetében. 
A jelenlegi vakcinafejlesztések kizárólag az eur-
ázsiai II-es genotípusú törzs elleni vakcina előállí-
tására koncentrálnak. Azonban számos kutató fel-
hívja a figyelmet arra, hogy foglalkozni kellene a 
jelenleg Afrikában cirkuláló törzsek elleni vakcinák 
fejlesztésével is. Jelenleg Afrikában nagyon gya-
koriak az I., IX. és X. genotípusba tartozó törzsek 
által előidézett fertőzések. Ezek az ottani farme-
reknek okoznak nagy problémákat, de bármikor 
behurcolhatják őket más földrészekre is. AZ USA-
ban hosszú távú fejlesztési programként foglalkoz-
nak olyan vakcina fejlesztésével, amely több geno-
típus ellen nyújtana megfelelő védelmet. 
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