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Az ASP elleni vAkcinA megment-
heti A SzAlonnánkAt 

A vaddisznók új vakcinával immunizálhatók az 
afrikai sertéspestis ellen, melyet táplálékukba 
keverve, szájon át adnak be. A „Frontiers in 
Veterinary Science-ben publikált hír az első ígére-
tes oltásról számol be.
A vírusfertőzés leginkább a vaddisznókat érinti 
Európában, és máig egyetlen, a terjedés megállí-
tására tett óvintézkedés sem vezetett sikerre. Az 
afrikai sertéspestis vírusának összetettsége, a hiá-
nyosságok a fertőzés és immunitás terén, csakúgy, 
mint a technikai nehézségek hátráltatták a vakcina 
kifejlesztését. De 2017-ben egy Lettországban leva-
dászott vaddisznó széruma pozitívnak bizonyult az 
ASP vírusra, és kiderült, hogy gyengén virulens 
törzsről van szó. Ez tette lehetővé élő vakcina előál-
lítását. A beoltott állatokon tüneteket nem okozott, 
a legveszélyesebb ASP törzsek ellen is védelmet 
nyújtott, és képes volt más vaddisznók immunizálá-
sára is kontaktus útján.
Ha igazolódik a vakcina biztonságossága, az segít-
het az afrikai sertéspestis megállíthatatlannak 
tűnő terjedésében Európa- és Ázsia-szerte, hason-
lóan a klasszikus sertéspestis elleni sikeres véde-
kezéshez.
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elŐrehAlAdáS Az ASP elleni 
vAkcinázáS terén

A Pirbright Intézet kutatói olyan ASP vírus prote-
ineket azonosítottak, melyek immunválaszt képe-
sek kiváltani sertésekben. 
A csoport azt reméli, hogy a fehérjék alkalmazá-
sával olyan vakcinát tudnak kifejleszteni, amely 
képes védelmet nyújtani a halálos betegség ellen.
A biztonságos és hatékony vakcina kifejlesztése 
létfontosságú, hogy megakadályozzák az ASP átvi-
telét, és egyre sürgetőbb, tekintettel a betegség 
gyors terjedésére Európában és Kínában. Többféle 
ASP-elleni vakcinán dolgoznak, ugyanakkor keve-
set tudunk a vírusról, illetve arról, hogy az immun-
rendszer miként fejti ki válaszát ellene, és ezek hát-
ráltatják a munkát.
Az inaktivált vírustörzsekkel készített vakcinák 
nem nyújtottak védelmet a házisertések számára, 
és habár az élő, attenuált (az élő vírus legyengített 
verzióját tartalmazó) vakcinák ígéretesek a véde-
kezésben, további vizsgálatok szükségesek bizton-
ságosságuk bizonyítására. 
A Pirbright kutatói ezért azt remélik, hogy ezek a 
vektorvakcinák alternatívát jelentenek majd ennek 
a pusztító sertésbetegségnek a kezelésében.
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Mit jelentene, ha meg tudnánk figyelni a ser-
tés érzelmeit? Egy angol kutatócsoport szerint 
nagyobb állatjólétet és alacsonyabb termelési költ-
séget.
A sertések kifejező állatok, és a csoport kutatá-
sai azt bizonyítják, hogy képesek arckifejezésekkel 
kimutatni szándékaikat más sertések felé. 
Azt is állítják, hogy eltérő arckifejezés társul a 
stresszhez és a fájdalomhoz. 
Ami még nem ismert és kiderítésre vár: az állatok 
is rendelkeznek-e az emberhez hasonlóan a kifeje-

zések teljes tárházával, melyeket ki lehetne mutat-
ni.
Megértve azt, hogy hogyan érzik magukat az álla-
tok, a kutatók remélik, hogy a gazdálkodók infor-
mációt kaphatnak majd pl. a fűtés/hűtés/szellőzés, 
az etetők és itatók működése terén, és ez alapján 
avatkozatnak be a termelésbe. A következő lépés 
a rendszer kipróbálása egy működő sertéstelepen. 
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Kelet-Európában az afrikai sertéspestis vírusa 
váratlanul szigorú járványvédelemmel rendelkező 
telepekre is átterjedt. Annak érdekében, hogy meg-
magyarázzák ezt a jelenséget, sertésekkel olyan 
legyeket etettek fel, melyek ASP vírussal fertőzött 
vért fogyasztottak. Egyes sertések megfertőződtek 
a vírussal. Így derült ki, hogy az istállókba berepü-
lésük előtt ASP-vel fertőzött vaddisznókból vért fel-
vevő legyek elfogyasztása potenciális forrása lehet 
a betegség terjedésének.
Az istállókban élő legyek – mivel a telepen belül 
táplálkoznak és szaporodnak – ritkán jutnak túl 
a magas járványvédelemmel rendelkező telepek 
dupla kerítésén. Ugyanakkor a vért fogyasztó, 
Tabanidae családba tartozó legyek jobb repülők, 
és ezeket figyelték meg egy magas járványvédelmű 
litván sertéstelep légbefúvóinál. Ezek a legyek nem 
tenyésznek a telepeken belül, az azokat körülvevő 
vizenyős területeken szaporodnak, ahol kapcsolat-

ASP FertŐzéS legYek elFogYASztáSávAl

ba kerülthetnek vaddisznókkal, mielőtt berepül-
nének a sertéstelepre. Ezek a legyek elég nagyok 
ahhoz, hogy a sertések elkapják, vagy véletlenül 
lenyeljék őket a takarmányfelvétel során.
Nem valószínű, hogy a korábban ASP vírusát 
tartalmazó vért fogyasztó legyek gyakori oko-
zói lennének a vaddisznókról vagy istállótársakról 
való átterjedésre. Ugyanakkor, a legyek biológiá-
ját figyelembe véve, az eredmények azt mutatják, 
hogy a Stomoxys legyek lehetséges vektorai lehet-
nek a vírusnak kis távolságon belül (pl. telepek 
között), míg a nagyobb legyek, mint a Tabanidae 
magyarázhatják a nagyobb távolságra terjedést is. 
Az ilyen úton való terjedés megakadályozható pl. 
szellőzőbe helyezett szűrőkkel, miközben tovább 
folynak a kutatások a legyek szerepéről az ASP 
terjedésében.
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