
A sertések tüdőgyulladásának gazdasági jelentősége 

Mi a tüdőgyulladás tényleges hatása a telep gazdasági teljesítményére? Milyen hasonlóság van 

a tüdőgyulladás és a hőstressz között? 

A légzőrendszer fő feladata az oxigén felvétele a levegőből, valamint a szöveti katabolizmus 

során keletkezett CO2 leadása. Ugyanakkor a sertésekben a termoregulációs folyamatok 

végrehajtásáért is felelős, mivel nincsenek verejtékmirigyeik. Ezért az állatoknak a felesleges 

hőt párologtatással kell eltávolítani. Ezt a folyamatot thermal polypnea-nak, lihegésnek 

nevezzük. A felesleges hőmennyiségről tudjuk, hogy csökkent növekedést okoz, mint azt a 

telepeken tapasztalhatjuk a meleg nyári időszakban. Ezért, ha a sertés légzési funkciója a 

tüdőgyulladás miatt károsodik, a hőszabályozó képessége is megváltozik, ami a 

takarmányfelvétel csökkenését eredményezi. Ez késlelteti a növekedést, és a telep alacsonyabb 

gazdasági teljesítményéhez vezet. 

Az egyik első tanulmányban, ezt a kapcsolatot vizsgálták Straw és mtsai. (1989), a sérült 

tüdőterület százalékos arányának és az állatok növekedésének összehasonlításával. 

Megállapították, hogy az átlagos napi gyarapodás (ADG) 37,4 grammal csökkent a tüdőterület 

10% -onkénti tüdőgyulladásos érintettségénél (1. ábra). 

1. ábra: Az ADG csökkenése (grammban) a tüdőgyulladás által érintett tüdőfelület 

százalékához viszonyítva. 
Straw és mtsai. (1989) alapján 

Pagot és munkatársai egy másik tanulmányában (2007) Franciaországban 14 telepről mintegy 

7000 sertést egyenként lemértek és a tüdejüket megvizsgálták a vágóhídon. Megállapították, 

hogy negatív összefüggés van a tüdőelváltozások prevalenciája és a növekedés között. 

Kvantitatívan meghatározták az ADG 0,7% -os csökkenését a tüdő elváltozások minden egyes 

pontértékkel történő növekedésénél (2. ábra). Az átlagos növekedés körülbelül 3% -kal volt 

alacsonyabb azoknál a sertéseknél, amelyeknél vágáskor tüdőelváltozások voltak, mint 

azoknál, amelyeknél nem. 



2. ábra: ADG-érték (gramm) a tüdő pontszámához viszonyítva (0 és 28 pont közötti skála). 
Pagot és mtsai. (2007) 

Ebben a tanulmányban a Madec és Kobisch (1982) által javasolt pontozási rendszert 

alkalmazták a tüdőelváltozások értékelésére, amelyben a tüdőpontszámok 0 és 28 pont között 

vannak. Mind a hét tüdőlebenyt 0 és 4 pont között értékelik, ahol a 0 az egészséges tüdőt jelenti. 

1-es pontszámot kap, ha az elváltozás területe kisebb, mint 5 cm2; 2-est nagyobb elváltozás 

esetén, ha az még kisebb, mint a pulmonalis lebeny felületének fele; 3-ast ha az elváltozás 

területe nagyobb, de még van egészséges szövet és 4-est, ha a tüdő egésze érintett. A 

mellhártyagyulladás jelenlétét ebben a vizsgálatban is értékelték. Átlagos prevalenciája 10% 

volt. Azoknál az állatoknál, amelyek egyidejűleg tüdőgyulladást (4-es vagy annál magasabb 

pontszám) és mellhártyagyulladást mutattak, a növekedés 15% -kal kisebb volt, mint azoknál, 

akiknél nem volt mellhártyagyulladás. 

A krónikus mellhártyagyulladás gazdasági hatását Sorensen és mtsai. (2014), vágóhídi 

vizsgálatokon tanulmányozták. A becslések szerint az elváltozás megjelenési gyakoriságának 

16% -os növekedése sertésenként 0,1 euró veszteséget okoz. 

  



Az egyik olyan betegség, amelyet a vágóhídon látható tüdőelváltozások jelenléte és az állatok 

növekedésének csökkenése (és ezért a gazdasági kártétel) közötti összefüggés szempontjából a 

legtöbbet vizsgáltak, az enzootikus tüdőgyulladás (EP), amelyet a Mycoplasma hyopneumoniae 

okoz, és ez okozza az egyik legnagyobb gazdasági kárt a sertésiparban. Kimutatták, hogy az e 

kórokozó elleni vakcinák csökkentik a vágáskor fellépő tüdőelváltozások előfordulásának 

gyakoriságát és javítják az állatok növekedését, ami egyértelmű gazdasági haszonnal jár. Ezzel 

a folyamattal kapcsolatban Bringas és mtsai. (2014) végeztek egy vizsgálatot, amelyben 

értékelték a vágóhídon az EP-vel összhangban lévő tüdőelváltozások előfordulását és valamivel 

több mint 48 000 állat termelési adatait. Ehhez összehasonlították az egyes rotációk termelési 

adatait a különböző elváltozási arányt mutató tüdőterületek gyakoriságával, négy csoportba 

osztva: az elváltozások előfordulási gyakorisága <55%,56-76% között, 77-88% között és 

88%<. Ebben a tanulmányban azt tapasztalták, hogy a legkisebb (<55%) és a legnagyobb (> 

88%) tüdőelváltozásokkal rendelkező csoport közt, az ADG 42 grammal csökkent, a takarmány 

értékesítési arány (FCR) 50 grammal, az elhullás 0,9% -kal és a költségek 0,84 €-val nőttek. 

Így a körülményektől függően a betegség sertésenként körülbelül 2,7 euróval növelheti az 

előállítási költséget. 

Elváltozás gyakorisága ADG FCR Elhullási % Kezelési költség, € 

<55% 687 2.51 2.41 1.93 

56-76% 671 2.54 2.76 1.98 

77-88% 662 2.52 3.01 2.43 

>88% 645 2.56 3.31 2.77 

1. táblázat: A fő termelési mutatók értékei különböző állatcsoportokban a tüdőelváltozások 

előfordulása szerint. 
Bringas és mtsai. (2014) alapján 

A tüdőelváltozások jelentős hatással vannak a sertések fő termelési mutatóira, ezért a 

légzőszervi kórokozók elleni védekezés elengedhetetlen a veszteségek minimalizálása és a 

telepek jövedelmezőségének javítása érdekében. 

Forrás: https://www.pig333.com/articles/the-economic-impact-of-pneumonia-processes-in-

pigs_16470/ 
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