
A szuronyos istállólegyek terjeszthetik a PCV2-t és a Mycoplasmát 

A szuronyos istállólégy (Stomoxys calcitrans) a 2-es típusú sertés cirkovírus (PCV2) és a 

hemotróf Mycoplasma hordozója. 

Ez egyértelművé vált a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem legújabb kutatásaiból. A 

tanulmányt nemrégiben publikálták a Microorganisms című szaklapban. 

A szuronyos istállólégy táplálkozása közben viheti át a betegségeket 

A szuronyos istállólégy világszerte nagy számban megtalálható, és hasonlít a közönséges házi 

légyre. A legnagyobb különbség az, hogy a szuronyos istállólégynek szuronyszerű szájszerve 

van a vérszíváshoz. Táplálkozás közben ezek a legyek betegségeket közvetíthetnek a 

gazdaállatoknak, az embereket is beleértve. 

A Lukas Schwarz által vezetett osztrák kísérleti tanulmány célja annak vizsgálata volt, hogy a 

sertések mennyiben vannak kitéve a szuronyos istállólégy által terjesztett betegség 

kockázatának. A csoport megvizsgálta az osztrák sertéstelepek szuronyos istállólegyeit olyan 

sertés kórokozók jelenlétére vonatkozóan, mint például a sertés reproduktív és légzőszervi 

szindrómájának (PRRS) vírusa, a PCV2, a hemotróf Mycoplasma baktériumok és más 

tenyészthető baktérium kórokozók. 

69 különböző mikroorganizmus 20 sertéstelepről 

Egy egyetemi sajtóközleményben Schwarz elmondta, hogy összesen 69 különböző 

mikroorganizmust találtak 20 sertéstelepen vizsgált legyek felületén. Az Escherichia coli volt 

a leggyakoribb baktérium, amely 7 telep legyeiben volt megtalálható. Szintén 7 telepen 

mutattak ki hemotróf mikoplazmákat. A PRRSV egyik mintában sem volt megtalálható, de a 

PCV2-t 6 gazdaságban is kimutatták. A tanulmány eredményei azt sugallják, hogy az osztrák 

sertéstelepeken a szuronyos istállólegyek többféle baktériumfaj hordozói, és a PCV2, 

valamint a hemotróf Mycoplasma vektoraként is szolgálhatnak. 

Alábecsülték a szuronyos istállólegyek szerepét 

Schwarz hangsúlyozta, hogy a kutatás alapján nagyobb figyelmet kell fordítani a szuronyos 

istállólegyekre és azok sertésbetegségekben vektorként betöltött szerepére. Azt mondta, bár 

nem tudják konkrétan megbecsülni a S. calcitrans vektorként kifejtett szerepét, úgy gondolják, 

hogy a szuronyos istállólegyek szerepét a betegségekben és a kórokozók átadásában 

Ausztriában alábecsülik. 

Tanulmányuk során a kutatók a szuronyos istállólegyek diagnosztikai mátrixként való 

felhasználását is vizsgálták a bekerült sertésvérben található kórokozók kimutatására. A 

csapat javasolta a szuronyos istállólegyek alkalmazását a PCV2 és a hemotróf mycoplasmák 

kimutatására. További vizsgálatokra lenne szükség annak tisztázására, hogy a PRRSV-t is 

lehetséges-e ezzel a módszerrel kimutatni. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/11/Stable-flies-may-transmit-

PCV2-and-Mycoplasma-676483E/ 
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