
A sertésinfluenza A vírus járvány hatása a kocák reprodukciós 

teljesítményére 

A Porcine Health Management által közölt új kutatási eredmények kimutatták, hogy 

összefüggés van a kocák gyenge reprodukciós teljesítménye, és azok influenza A (H1N1) 

pdm09 vírussal való fertőzöttsége között, valamint azt, hogy vakcinázással sikeresen lehet 

növelni a kocák reprodukciós teljesítményét a fertőzött állományokban. 

A müncheni LMU egyetem Klinikai Állatorvosi Központjának sertés egészségügyi kutatói, 

korábbiakban már jól dokumentált jelenséget vizsgáltak. Kimutatták, hogy az influenza A 

(H1N1) pdm09 vírussal fertőzött kocák reprodukciós teljesítménye elmaradt a nem fertőzött 

állatok szaporodásbiológiai mutatóitól, azonban kutatást végzők megjegyezték, hogy kevés olyan 

tanulmány ismert, melyek a vírusfertőzöttség klinikai tüneteit, illetve annak kórfolyamatát 

vizsgálná. Továbbá nehéz kísérletesen megismételni a gyenge reprodukciós teljesítmény klinikai 

megjelenését. 

Az influenza A vírus (IAV) fertőzést számos közeli rokon influenza A vírus törzs okozza, melyek 

antigén szerkezetük változtatásával alakulnak ki. A sertésinfluenza terjedhet fertőzött emberek, a 

vírust hordozó sertések, esetleg a szél útján is, bár utóbbi nem igazolt. A madarak, különösen a 

vízi szárnyasok pedig a vírus rezervoárjai. A vírus zoonotikus fertőzések okozója, és világméretű 

gazdasági problémákat okozhat. 

Három fontos periódus van a vemhesség során, amikor a H1N1 vírussal való fertőződés a kocák 

fertilitásának csökkenését eredményezi. Az első a vemhesség első 21 napja. Az ekkor történő 

fertőződés következtében, ha a beágyazódás előtt elhal az embrió, akkor a 21. napra visszaivarzást 

tapasztalunk. Amennyiben a termékenyítést követő 14-16 napon történik a fertőződés, amikor az 

embrió már beágyazódott, a visszaivarzás késve jelentkezik. Második periódus, a vemhesség első 

5 hete. Az ekkor fertőződött állatokban teljes embrióelhalás tapasztalható, illetve az elhalt 

magzatok felszívódása, így a koca álvemhes lehet. Ezen időszakban történt embrió felszívódás 

hatással lehet az alomszámra is. Végül pedig a vemhesség későbbi szakaszában történő fertőződés 

eredménye a kocák vetélése, illetve a fialáskor tapasztalható mumifikált magzatok számának 

növekedése. A kanok fertőződése pedig azok spermatermelésére van hatással, ugyanis a 

megnövekedett testhőmérséklet csökkenti az ivarsejtek életképességét (fertőződést követően 4-5 

hétig). 

A világjárványt okozó influenza A vírus megjelenését követően sikerült kifejleszteni az új 

szubtípus elleni vakcinát. Ahogy a következő tanulmányban olvasható, a vakcina hatásosságát és 

annak biztonságosságát 315, influenza A vírussal fertőzött telep állatain végzett klinikai vizsgálat 

igazolta. A kísérletek alapján a legfőbb hatás a kocák szaporodásbiológiai teljesítményének 

csökkenése az influenza A vírussal fertőzött állományokban. 

Ezek fényében a lentebb bemutatott kísérlet során a szaporodásbiológiai paraméterek 

monitorozásával mérték fel az influenza A járvány hatásait a sertéstelepek koca állományában, 

illetve vizsgálták a vakcinázás hatását a kocák reprodukciós teljesítményére. 

  



Kutatás menete 

A vizsgált 315 állomány mindegyike fertőzött volt a világjárványt okozó influenza A törzzsel. A 

pandemiát okozó influenza A vírussal való fertőzöttség laboratóriumi vizsgálattal igazolt volt 

minden esetben.  Pontos értékelést 137 telep esetében végeztek, ezek közül 43 esetében a fent 

említett szubtípust PCR vizsgálattal mutatták ki (influenza A vírus nukleinsavának kimutatása). 

Köszönhetően annak, hogy a fertőződést követően rövid idő alatt beindul az ellenanyag termelés, 

94 telep esetében a hemagglutináció-gátlási próbával bizonyították az influenza A vírus jelenlétét 

(ez a vizsgálat a vírus ellen termelődött ellenanyagok kimutatásán alapul. 

A vizsgált 137 telepből 104 malac előállító telep, 27 hízlaló telep továbbá 6 tenyészállat előállító 

telep. A vizsgált tenyészetek közül 111 telepen már vakcinázták az állományt egyéb influenza A 

vírus szubtípust tartalmazó vakcinákkal a járvány kitörése előtt. A vizsgált állományok mérete 38 

és 5600 koca között változott, átlagosan 448 koca/telep. A kutatás során összesen 60153 kocát 

vizsgáltak. 

A kutatás első lépéseként az összes vizsgált farmról adatgyűjtést végeztek, melynek során a 

járvány jelenlegi helyzetét mérték fel. Ezt egy standard kérdőív segítségével végezték, melyet 

mind a 315 telep esetében kitöltöttek. A kérdőívek eredményei alapján csupán 137 telep adatai 

bizonyultak statisztikailag értékelhetőnek, így a kutatás további része csak ezzel a 137 teleppel 

folyt. 

Az elsődleges vakcinázás az összes telepen hasonló módon, a teljes kocaállomány oltásával 

történt, mely során az állatok 2 vakcinát kaptak 3 hetes időközzel. A telepeken a vírusfertőzöttség 

első tüneteinek észlelése és a fertőzöttség hivatalos kinyilvánítása között 3-12 hét telt el. 

A reprodukciós teljesítmény vizsgálatához a telepek szaporodásbiológiai mutatóinak 

begyűjtésére volt szükség. Ezek a vakcinázást megelőzően 6 hónappal, illetve az elsődleges 

vakcinázást követően 6 hónappal mért értékek voltak. Mivel az elsődleges vakcinázás két vakcina 

beadásából állt, melyek beadásának ideje 3 hét különbséggel történt, így ezt a 3 hetes periódust 

figyelmen kívül lehet hagyni. 

A vizsgálathoz gyűjtött szaporodásbiológiai paraméterek azok az értékek voltak, melyek 

rutinszerűen gyűjteni szoktak a telepen, jellemzően havonta: 

• visszaivarzási arány 

• vetélési arány 

• halvaszületési arány 

• élve született malacok száma almonként 

• fialás előtti mortalitás aránya 

• választott malac/koca/év 

A telepeket a vakcinázást megelőzően mutatott átlagos visszaivarzási arány alapján 

kategorizálták. Az egyes kategóriák az alábbiak szerint alakultak: visszaivarzási arány < 10% (1. 

kategória), visszaivarzási arány ≥ 10% és <20% (2. kategória), illetve ha a visszaivarzási arány 

≥ 20% (3. kategória). Ez a kategorizálás irodalmi áttekintésen, és a német cégek átlagos 

gazdasági adatainak elemzése alapján történt. 

  



Eredmények 

• A vakcinázást megelőzően a klinikai tünetek észlelése, és a reprodukciós teljesítmény 

csökkenése a vizsgált telepek 79,8%-ka esetében tapasztalható volt (n=103/129). A 

klinikai tünetek közül láz (62,8%), légzőszervi tünetek, például köhögés (61,2%), 

nehezített légzés (17,1%), csökkent takarmányfelvétel (39,5%), illetve apátia (14,7%) 

volt tapasztalható. 

• A telepek 74,8%-ka esetében jelentős csökkenés volt tapasztalható a visszaivarzó állatok 

számában a vakcinázást követően. Ezeken a telepeken a visszaivarzási arány átlagosan 

5,1%-kal csökkent a vakcinázást követően. 

• Az immunizálást követően a vetélések száma jelentős csökkenést mutatott, átlagosan 

1,8%-ot a telepek 57%-ka esetében 

• Az immunizálást követően az élve született malacok száma szignifikánsan nőt. Átlagosan 

0,6 malaccal a telepek 70,4%-ka esetében. 

• A fialás előtti mortalitási arány is csökkent, átlagosan 2,29%-kal a telepek 49,6 %-ánál.  

• A kocánként évente választott malacok száma átlagosan 1,98 malaccal növekedett a 

vakcinázás után a telepek 77,1%-ka esetében. Azonban a telepek 18,1%-ka esetében 

1,8malaccal csökkent ez az érték. 

• A vizsgálat alapján nem vonható összefüggés a telep mérete, illetve a telepen produkált 

szaporodásbiológiai mutatók között. Továbbá nincs összefüggés az előzetesen más 

influenza A szubtípusok elleni vakcinázás és a visszaivarzászi arány, a vetélési arány, a 

halvaszületett malacok száma, az almonkénti élve született malacok száma, illetve a fialás 

előtti mortalitási arány értékei között. 

Következtetés 

Az influenza A (H1N1)pdm09 vírussal fertőzött kocák szaporodásbiológiai teljesítménye 

javítható a vírus elleni vakcinázással. Mivel a kutatás során sok telepet, és nagy állatlétszámot 

vizsgálta, így biztonsággal jelzi az influenza A vírus fertőzöttségnek a kocák szaporodásbiológiai 

teljesítményére kifejtett hatását. 

forrás: https://thepigsite.com/articles/new-research-shows-impact-of-pandemic-swine-

influenza-a-virus-on-reproductive-performance-of-sows 
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