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A  vakcina hatékonysága
egyhetes korban alkalmazva

egy másik vakcinával összehasonlítva



Kísérlet

Eredmények

Bevezetés
A Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo) az enzootiás tüd˜gyulladás (EP) és a PRDC els˜dleges kivál-
tója. Ezek a betegségek a termelés során jelent˜s veszteségeket okoznak az alacsonyabb napi átla-
gos testtömeg-gyarapodás, magasabb gyógyszerköltség és más betegségekre való megnövekedett 
fogékonyság miatt potenciálisan nagyobb elhullási arány miatt. A M.hyo elleni vakcinázás bizonyítot-
tan csökkenti az EP klinikai tüneteinek és a tüd˜elvált ozásoknak a kialakulását. A vakcinázást megfele-
l˜en kell id˜ zíteni a baktériumokkal való érintkezés el˜tt, hogy hatékony immunvédelem tudjon kiala-
kulni. A Hyogen® beadását követ˜en 3 hét múlva vár ható a védettség kialakulása, de már 17 nappal a 
vakci názás után is kimutatható volt megbízható védelem.

Habár a M.hyo legjellemz˜bben a hizlalási periódus második felében fordul el˜ az állományokban, 
egyes telepeken korai vakcinázást alkalmaznak 1 hetes életkorban, hogy megel˜ zzék az utónevel˜beli  
(valós vagy potenciális) fert˜ zéseket. Ez a dokumentum egy olyan kísérlet eredményeit mutatja be, 

amely során az egyhetes korban alkalmazott Hyogen®-t egy szintén egyhetes korban beadott 
egyadagos vakcinával hasonlították össze.

Hyogen®-nel vagy Stellamune® One-nal vakcinázott 
nagysúlyú sertések növekedési erélyének összehasonlítása

Jelen kísérlet célja az egyadagos Hyogen® és Stellamune® One 
hatásának összehasonlítása volt telepi körülmények között. 
Egy 350 kocás árutermel˜ telepet választottak a kísérlet hely-
színéül. 4 csoportból összesen 337 malacot vakcináztak egy-
hetes korban Hyogen®-nel a tulajdonos kérésére (1.°csoport) 
és ezeket hasonlították össze 

3 csoportból származó összesen 271, Stellamune® One-nal 
szintén egyhetes korban vakcinázott malaccal (2. csoport). 
A°növekedési erélyt a hizlaldában mérték. A Ceva Tüd˜ Prog-
ramnak megfelel˜ en pontozták a vágóhídon a tüd˜ elváltozá-
sokat. A°pénzügyi számításokat a Respinomics™ alkalmazással 
végezték el.

Egyik vakcina esetében sem tapasztaltak semmiféle mellékhatást. 
A°hizlalás során a napi átlagos testtömeg-gyarapodás (1. ábra) 0.871 
kg volt az 1. csoportban, míg 0.827 kg a 2. csoportban (p>0.05).

Azon tüd˜k aránya, amelyeken friss EP-szer˛ elváltozások voltak, 
a beteg tüd˜kön belül az érintett tüd˜par enchima %-os aránya, 
valamint azoknak a tüd˜k nek a %-os aránya, amelyek régi elvál-
tozások miatti hegesedést mutattak, az 1. csoportban ebben a 
sorrendben 28%, 2% és 2% volt, míg a 2. csoportban 31%, 3% és 
5% (1. táblázat).

Az összes tenyésztéstechnológiai adatból számolt többletbevétel 
a Hyogen® csoport javára hízónként +2.2€ volt.

EP-szer˜ elv áltozások 
el°f ordulási aránya

Érintett tüd°par enchima 
%-os aránya

Heges tüd°k 
%-os aránya

1. csoport 
(Hyogen®) 28% 2% 2%

2. csoport 
(Stellamune® 

One)
31% 3% 5%

1. táblázat. Enzootiás tüd°gyulladás-sz er˜ elv áltozások összefoglalása
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1. ábra. Növekedési erély a két csoportban

Napi átlagos testtömeg-gyarapodás hizlalás során
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Értekezés
A malacok a kocától intrauterin vagy laktogén módon nem fert˜ z˜dhetnek . Az els˜ fert˜ zési 
forrás a hordozó kocával való orrkontaktus vagy a t˜le származó aeroszol cseppek a laktáció 
alatt (vertikális fert˜ zés). Ezeknek a korai fert˜ zéseknek els˜sor ban a süld˜k és ÿ atal kocák 
a f˜ forrásai (Fano, IPVS 2006). Az utónevel˜ben az almok vagy ketrecek közötti terje-
dés nagyon lassú. Korábban már igazolták, hogy a PCR pozitív állatok hosszú ideig 
hordozhatják a M.hyo-t anélkül, hogy ürítenék, miel˜tt hirtelen fert˜ z˜ vé válná-
nak (Batista 2006, Villareal 2010). Az utónevelés során egy malac átlagosan csak 
egy csoporttársát tudja megfert˜ zni. Ezért a szopós vagy választott malacok 
korai fert˜ z˜dése ritka, és az utónevel˜ben majdnem minden malac M.hyo 
negatív marad. Még nagy állats˛r˛ség˛ területeken is nagyon alacsony volt 
a pozitív egyedek aránya (2% pozitív szopósmalacok között és 9.3% az utó-
nevel˜ben Nathues, 2011 szerint). Az ilyen korai fert˜ zések esetében javasolt 
a tenyészsüld˜k vakcinázása (például endémiásan fert˜ zött állományokban), 
hogy stabil maradjon a tenyészállomány immunvédettsége (Maes 2010).

Összegzés
Az egyhetes korban alkalmazott Hyogen® vakcina nagyobb 
napi átlagos testtömeg-gyarapodást eredményezett a hizlalás 
során, mint a szintén egyhetes korban beadott  Stellamune® 
One. Telepi körülmények között olasz nagysúlyú sertésekben 
(több mint 160 kg – 9 hónapos kor) a Hyogen®-nel végzett 
korai vakcinázás is hosszantartó védelmet biztosított. A°test-
tömeg-gyarapodás javulása az ilyen nagysúlyú sertést hizlaló 
rendszerekben a legjövedelmez˜ bb, számszer˛ sítve +2.2€ 
hízónként.

Ez a dokumentum egy állatgyógyászati biológiai termékr˜l tartalmaz 
információkat, amely számos különböz˜  országban és területen elérhet˜ , 
ahol lehetséges, hogy más kereskedelmi néven kerül forgalomba a 
különböz˜ hatósági engedélyezésnek megfelel˜en. Ennek megfelel˜en  
a Ceva nem vállal garanciát arra, hogy a bemutatott adatok minden 
területre érvényesek. Továbbá, a biztonsági és hatékonysági értékek és a 
várakozási id˜ a helyi szabályozástól függ˜en eltérhetnek. Kérjük, további 
információért keresse állatorvosát.
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