
A Pirbright Intézet új ASP elleni vakcinája ígéretesnek tűnik 

A Pirbright Intézet afrikai sertéspestis-vakcinája 100% -os védelmet biztosított a betegség 

ellen a kísérletek során. 

A Pirbright Intézet tudósai egy lépéssel közelebb állnak az afrikai sertéspestis (ASP) elleni 

hatékony vakcina kifejlesztéséhez. Ez a betegség - amely a Nemzetközi Állatjárványügyi 

Hivatal (OIE) figyelmeztetése szerint a világ sertésállományának egynegyedét elpusztíthatja, 

részben azért, mert még nincs kereskedelemi forgalomban elérhető vakcina. A Vaccines 

folyóiratban közzétett tanulmány kimutatta, hogy az új vakcinával immunizált sertések 100% 

-a védett volt az ASP-vírus halálos adagjával szemben. 

A csoport egy úgynevezett vektor vakcinát készített, nyolc stratégiailag kiválasztott ASPV-

gént illesztve egy nem károsító vírusba. A vektorokat a gének bejuttatására használják a 

sertések sejteibe, ahol vírusfehérjéket termelnek, amelyek gyors reagálásra késztetik az 

állatok immunrendszerét. A nyolc vírusgén kombinációja megvédte a sertéseket a súlyos 

betegségtől az ASP vírus egyébként halálos törzsével történő fertőzése esetén, bár a betegség 

klinikai tünetei azért jelentkeztek. 

Ez az első alkalom, hogy a kórokozó elleni vektor vakcina megfelelő védőhatást mutatott. 

Még további fejlesztésre van szükség, de ha sikeres lesz, akkor ez a vakcina lehetővé tenné a 

fertőzött állatok megkülönböztetését a vakcinázott egyedektől (DIVA), ami lehetővé tenné az 

vakcinázási programok létrehozását a kereskedelem korlátozása nélkül. 

Az ASP továbbra is terjed Kelet-Európában és Ázsiában, 2019-ben világszerte több mint 7 

millió sertés elpusztulásáért volt felelős, és megszakított több sertésiparral összefonódó 

kereskedelmi rendszert is. Kereskedelmi forgalomban elérhető vakcina nélkül a szigorú 

járványvédelmi intézkedések és a fogékony állatok leölése az egyetlen módszer, amellyel az 

ASP kezelhető. 

Dr. Chris Netherton, a Pirbright ASP Vakcinológiai csoport vezetője így nyilatkozott: „Az, 

hogy a vakcinánk teljes mértékben megvédi a sertéseket az ASP ellen, óriási lépés a 

vakcinafejlesztési programban. Már megkezdtük a vakcinában lévő gének finomítását, hogy 

javítsuk a hatékonyságot és nagyobb védelmet biztosítsunk.” 

Christine Middlemiss, az Egyesült Királyság főállatorvosa elmondta: „Ez egy nagyon biztató 

áttörés, és azt jelenti, hogy egy lépéssel közelebb vagyunk a sertések egészségének 

megőrzéséhez és az ASP miatti élelmiszer-ellátási problémák megoldásához. 



„Noha az Egyesült Királyságban még soha nem volt afrikai sertéspestis kitörés, nem vagyunk 

felelőtlenek, és már vannak határozott intézkedéseink egy esetleges kitörés elleni 

védekezéshez. 

"Folytatjuk a szoros együttműködést az Egyesült Királyság sertéságazatával a kockázatok 

felmérése érdekében, és tanácsoljuk a szigorú járványvédelmi előírások betartását." 

forrás: https://thepigsite.com/news/2020/05/new-asf-vaccine-from-pirbright-institute-shows-

promise 
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