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1996/1. szám, szerzők: 
zygmunt Pejsak és mtsai

Akut szaporodási zavarok jelentkeztek egy 2330 
kocás lengyelországi sertéstelepen 1994 júliusá-
ban. Az érintett kocák a Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome (PRRS) klinikai tüneteit 
mutatták. Ezt a feltételezést igazolták a későbbi 
laboratóriumi vizsgálatok eredményei is. A járvány 
első 6 hetében fialt kocák 19,33 százalékánál az 
ellés a vemhesség 110. napja előtt indult meg. Az 
idő előtt született malacok nagy része a születés 
után néhány napon belül elpusztult. A rendes idő-
ben születettek elhullási aránya a járvány 5. heté-
ben75,56 százalékra emelkedett. A választás előt-
ti elhullási arány a választás kitörésétől számított 
16. hétig fokozatosan visszatért a telepen megszo-
kott értékre. Ugyanekkor a választott malacok és a 
hízók között nőt a légzőszervi tünetekkel megbete-
gedett állatok aránya. A légzőszervi megbetegedé-
sek elleni megelőző célzatú gyógykezelés ellenére a 
két említett csoportba tartozó állatok elhullási ará-
nya megkétszereződött.

1996/2. szám, szerzők: zygmunt Pejsak, iwona 
markowska-Daniel

A szerzők előző cikkükben már bemutatták, hogy 
1994 júliusában a PRRS súlyos tünetekkel járó 
formája lépett fel egy német határhoz közeli ser-
téstelepen. 
A telepen, a PRRS járvány kitörését követő egy 
évben rendkívül nagy volt a termelési veszteség. Ez 
idő alatt a malacok 90,24%-a született élve, 6,16% 
holtan, 3,6%-uk pedig mumifikálódott. A választott 
malacok és a hízók között5489, illetve 3483 egyed 
hullott el. Éves szinten a kocánként átlegosan érté-
kesített hízók száma 17,22-ről 15,27-re esett vissza.

a magyar sertéságazat Prrs-története

1997/1. szám, szerzők: szabó istván 
Dr., wekerle lászló Dr.
Hogyan tovább, Prrs?
A betegség hazai előfordulásáról, a közeltmúltban 
lefolytatott felmérő vizsgálatok eredményé-
ről és a betegség elleni védekezés hazai irányel-
veiről folytattunk beszélgetést dr. Bálint Tibor 
főállatorvossal.
A PRRS-t 1996-ig nem állapították meg hazánk-
ban. Az esetleges fertőződés gyakoriságá-
nak (területi megoszlásának) ellenőrzésére az 
FM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési 
Főosztálya 1996 végén, 1997 elején szerológiai vizs-
gálatok végzését rendelte el. Ezt az tette szüksé-
gessé, hogy a PRRS bejelentési kötelezettség alá 
tartozó fertőző betegség minősítést kapott, illet-
ve hazai elterjedtségéről nem álltak rendelkezésre 
megfelelő adatok.
A felmérés során a vizsgált többszáz sertéstelep 
kb. 16 százalékánál találtak szeropozitív egyede-
ket. A pozitív telepek területi eloszlása egyenetlen 
volt, olyan megye is akadt, ahol egyáltalán nem volt 
szeropozitív állat.
A felmérés nyomán bevezetett intézkedések a 
következők voltak:
Tenyészállatok forgalmazása csak hivatalosan 
mentesnek nyilvánított telepről szabad. Ezen túl-
menően minden eladás előtt egyedi vérvizsgálatot 
kell végezni. Nem mentesnek nyilvánított telepről 
csak azonos minősítésű állományba vagy vágóhíd-
ra szállítható állat. A betegség állami kártalanítás 
melletti felszámolására a törvény nem ad lehető-
séget.
A jelenleg rendelkezésre álló oltóanyaggal a beteg-
ség a betegség leküzdésére irányuló vizsgálatok 
folyamatban vannak. Az eddigi tapasztalatok sze-

Lapunkat 1996-ban indítottuk, és már az első számban foglalkoztunk a PRRS-
sel, akkor még nem sejtve, hogy ez egy hosszú, máig véget nem érő történet 
kezdete lesz. A most közölt összefoglaló bemutatja az összes vívódást és visz-
szásságot, melyet e betegség kapcsán átéltünk.
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rint az immunizálás jó eszköz lehet a betegség 
kiemelkedő gazdasági kártételének csökkentésére, 
nem alkalmas azonban a betegségtől való mente-
sítésre.
Léteznek ugyan irodalmi adatok a betegséget fel-
számoló mentesítési eljárásokra, de ezek óriási 
költséggel járnak (minden növendék és hízósertés 
eltávolítása a telepről, a termékenyítés felfüggesz-
tése 3 hónapig, szigorú járványvédelem, stb.).

1997/2. szám, szabó istván beszélgetése 
meDveczky istvánnal

Prrs – mentesítés vagy együttélés vele

A PRRS legizgalmasabb járványügyi sajátossága, 
hogy egyes esetekben a vírushordozó és vírusürí-
tő állat nem indít el fertőzést a fogékony populá-
cióban, és bizonyos fertőzött állományok minden 
beavatkozás nélkül, spontán mentesülnek a vírus-
tól. Ez azért érdekes, mert az esetek többségében 
rendkívül agresszív terjedésű vírussal állunk szem-
ben, amely 2-3 hónap alatt az állomány 80-95 szá-
zalékában szerológiai áthangolódást eredményez.
A PRRS állományon belüli terjedésében és fenn-
tartásában a választási kort megélő malacok ját-
szanak központi szerepet. A PRRS diagnosztiká-
jában a legelterjedtebbek a szerológiai vizsgálatok. 
Ilyenek az ELISA, az IPMA (immunperoxidase 
monolayer assay) és az IFA (indirect fluorescent 
antibody). Ezekkel a tesztekkel a fertőzés utáni 
5-7. naptól mutathatók ki a vírusspecifikus ellen-
anyagok.
A PRRS minden EU tagországban bejelentési 
kötelezettség alá tartozott, és fertőzött telepről 
sertés kizárólag vágóhídra mehetett. Ezt a szigo-
rú intézkedést 1992 november 1-jén feloldották, 
mivel a betegség addigra széles körben elterjedt. 
Azonosították a PRRS kórokozóját, és diagnosz-
tikai tesztekkel biztonságosan követhetővé vált a 
terjedése.
Az első attenuált és inaktivált vakcinák kifejleszté-
se megnyitotta az utat a specifikus védekezés és a 
mentesítési lehetőségek előtt. Az attenuált vakcinák 
alkalmazásánál komoly és megfontolandó veszélyt 
jelent a rekombináció lehetősége. További aggoda-
lomra adhat okot, hogy vakcinázott állományokban 
kimutatták a vakcinavírus „elszabadulását”.
Az eddigi védekezési és mentesítési kísérletek stra-
tégiája azon a felismerésen alapult, hogy a fertő-
zést elsősorban a választási kort megélő malacok 

tartják fent, a viszonylag hosszan tartó virémia és 
a perzisztáló fertőzés kialakulásának köszönhető-
en. A fertőzési lánc megszakítását ezért  elsősor-
ban a fertőzött előnevelő malacainak felszámolásá-
val, az „all in-all out” elv következetes betartásával 
és a termékenyítés átmeneti beszüntetésével pró-
bálták elérni.
Ígéretresek azok a kísérleti eredmények, melyek 
során bizonyították, hogy fertőzött, szeropozitív 
kocáktól PRRS-mentes utódok nyerhetők korai 
elválasztással (medicated early weaning).
Teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarország számá-
ra milyen piaci lehetőséget jelentene a megbízható, 
garantált PRRS-mentes területi vagy országos stá-
tusz. Ennek eléréséhez éppen az a rendkívül jelen-
tős járványtani megfigyelés szolgál alapul, hogy 
1993 (az első feltételezhető fertőzés) óta a vírus 
levegővel terjedése nem volt jelentős, vagyis a fer-
tőzött telepek szomszédságában lévő állományok 
éveken keresztül meg tudták tartani mentességü-
ket. További optimizmusra ad okot, hogy a legve-
szélyeztetettebbnek minősülő import állományok, 
vagy az azokkal kapcsolatban álló sertéstelepek 
között a fertőződés csak 15% körül alakult.
Legutóbb egy kolléga úgy nyilatkozott, hogy mivel 
a védekezéssel, mentesítzéssel már elkéstünk, nem 
tehetünk mást, együtt kell élnünk a betegséggel.
Medveczky: Nem hiszem, hogy a világ bármely 
országában, ahol az állategészségügyet fejlettnek 
tekintik, egyáltalán felmerülhet olyan képtelen 
gondolat, hogy egy bejelentési kötelezettség alá tar-
tozó betegséggel való együttélésre rendezkednének 
be akkor, amikor a fertőzöttség még korlátok közé 
szorítható.
A PRRS elleni küzdelem legnagyobb akadályát az 
a furcsa jogi helyzet jelenti, hogy a bejelentési köte-
lezettség alá tartozó betegségek listáján ez csak a 
26-ik, és az állami kártalanítás csak az első 25-re 
jár. Az FM Állategészségügyi főosztálya a PRRS-t 
egzotikus betegségnek tekintette, ezért 1996 nya-
rán a Végrehajtási szabályzat (VSZ) megírásánál 
az ilyen betegségekre vonatkozó előírásokat kell 
figyelembe venni. Ennek értelmében a PRRS-sel 
fertőzött állományokat kizárják a tenyészállat-for-
galmazásból, és az ilyen telepekről a sertések csak 
vágóhídra mehettek volna. Az időközben elvégzett 
tájékopzódó vizsgálatok során nyilvánvalóvá vált 
egyes igen nagy értékű állományok fertőződése is, 
a Főosztály így aszerint módosította a VSZ-t, hogy 
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lehetőséget biztosított a fertőzött telepek közötti 
tenyészállat-forgalomra. Ez a „kiskapu” azonban 
nem csak a fertőzött állományoknak biztosít túl-
élést, hanem a PRRS vírusának is.

1997/4. szám,
néHány gonDolat az euróPai 
Prrs-Helyzetről:
A PRRS története 1987-ben kezdődött, amikor 
az Egyesült Államokban egy új sertésbetegségre 
figyeltek fel, amely rövid idő alatt elterjedt az USA 
és Kanada legjelentősebb sertéstartó vidékein.
Európában a megbetegedés először 1990-ben 
Németországban jelentkezett, majd onnan ter-
jedt át Hollandiára, Franciaországra, Belgiumra, 
Angliára és Dániára. Napjainkra a betegség Európa 
összes országát elérte.
A betegséget okozó vírus azonosítása előtt szá-
mos vírust, baktériumot, de még a mikotoxinokat 
is felelőssé tették a kórkép kialakulásáért. Egy idő-
ben a sertés parvovírust és az Aujeszky-betegség 
vírusát, valamint a clamidiákat és a Leptospira 
interrogans serovar bratislavát is „gyanúsították”.
Végül 1991-ben, négy évvel az első megfigyelé-
sek után a hollandiai Lelystad-i Állategészségügyi 
Intézetben izolálták a kórokozót, melyet Lelystad 
vírusnak neveztek el. Ez az Európában izolált 
PRRS-vírusok referenciatörzse. A vírusnak két fő, 
amerikai és európai törzse létezik.

1998/3. szám 
kerekasztal a Hazai Prrs-Helyzetről

Wekerle László: A PRRS hazánkban 1990 óta 
ismert. A vírus vélhetően import sertésekkel került 
az országba. Érdekes, hogy első jelentkezése után 
nem terjedt el olyan rohamosan, mint amennyire a 
külföldi példák alapján számítani lehetett, és a kli-
nikai tünetek is enyhébbek voltak.
Molnár Tamás: Lényeges tisztázni, hogy az orszá-
gos felmérés alapján fertőzöttnek bizonyult 15 szá-
zalék hazai, avagy külföldi eredetű állományokból 
került ki.
Medveczky István: Először az volt a szándék, hogy 
a felmérő vizsgálatoknak az ország egész sertés-
állományára kell kiterjednie. Erre azonban nem 
volt elegendő pénz, így szűkítették a létszámot, és 
főleg a külföldről származó állományokat, illetve az 
azokkal kereskedelmi kapcsolatba kerülő magyar 
telepeket vizsgálták.

Molnár Tamás: Nem hivatalos vélemény, de úgy 
tudom, hogy a probléma gyökere továbbra is ebben 
a körben keresendő, vagyis a hazai sertésállomány 
fertőzöttsége elenyésző.
Szabó István: Köztudott, hogy Békés megyében 
számlálják a hazai sertésállomány csaknem 10 
százalékát. Két évvel ezelőtt négy pozitív telepet 
találtak, tavaly egyet sem. Ezzel szemben Nógrád 
megyében, ahol alig van sertéstelep, 96-ban egyet 
sem találtak, 97-ben pedig kettőt. Ezek szerint, 
ahol nagy az állatsűrűség, ott visszaszorult a 
betegség, ahol pedig korábban nem jelentkezett, 
ott előtűnt.
Dúró József: Egy kiürített telepünket 
„négyesmentes” állománnyal töltöttük fel. 
Vásároltunk négy nagyfehér kant is, melyeket 
külön helyen elzárva karanténoztunk. A vásárlás 
előtti vérvizsgálati eredmény PRRS-re negatív volt. 
A karanténozás előtti időszakban viszont az egyik 
állat pozitív lett PRRS-re. Nem nyugodtunk bele, 
két hét elteltével újra vizsgáltattuk a kanokat. A 
vérmintákat elküldtük az OÁI-ba és a területileg 
illetékes intézetbe is. Az előbbiben negatív, míg 
az utóbbiban pozitív eredményt kaptunk a kérdé-
ses állatra, a másik három változatlanul negatív 
maradt. Annak ellenére, hogy az OÁI-ban vég-
zett harmadik vizsgálat is negatív lett, a kant nem 
javasolták tenyésztésbe állítani.
Laky Zsolt: Ezerkocás, négyesmentes telepet látok 
el. Hétszáz kocasüldőt szerettünk volna eladni egy 
dunántúli szövetkezetnek. Az első 293 mintából 4 
pozitív lett, egy pedig kétes. Az ismételt vizsgálat 
ugyan negatív eredményt hozott, de a 12 milliós 
üzlet meghiúsult.
Molnár Tamás: Valóban, többször is gond volt a 
szerológiai vizsgálatokkal. Ismerve a hibalehetősé-
geket, az a döntés született, hogy a pozitív eseteke 
2-3 hét elteltével újra tesztelik.
Szabó István: Az elmondottakból számomra az 
derül ki, hogy azoknak az állományoknak, ahol 
csak néhány szeropozitív esetet találtak, és azok 
ismétléskor negatívvá váltak, még nagyobb szere-
pet kell kapniuk a kiegészítő diagnosztikai vizsgá-
latoknak.
Biksi Imre: Ismertek-e olyan állományok, ahol 
folyamatosan, bizonyíthatóan termelési zavarokat 
okoz a PRRS?
Molnár Tamás: Három olyan állományról tudok, 
ahol komoly nehézségek adódtak. Váltakozó hullá-
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mokban a holtellések, vetélések, vágáskori elhullá-
sok, illetve a battériás időszakban elváltozások szá-
ma nagy mértékben megnövekedett.
Fodor László: Azt alapul véve, hogy a magyarorszá-
gi állomány legfeljebb 10-15 százaléka szeropozitív, 
talán nem kellene elérhetetlenül nagy összeg a 
teljes mentesítéshez, illetve 85-90%-os mentesség 
megőrzéséhez. Később esetleg sokkal nagyobb árat 
fizethetünk ezért a mulasztásért.

2004/4. szám, szerző: szenDi róbert

támaD a Prrs
A kérdés azért aktuális, mivel EU-s csatlakozásunk 
után jelentősen növekedett az élőállat-behozatal 
Magyarországra. A főkényt hízóalapanyag nagy 
része Hollandiából érkezett. Hazánkban a 30/2002 
(IV.19) FVM rendelet a PRRS-t kivonta a bejelenté-
si kötelezettség alá tartozó betegségek közül.

különszám, 2004 szePtember, szerző: joHn 
HayDen

A Porcilis PRRS vakcina alkalmazása tenyészkocáknál 
és kocasüldőknél – a gyakorló állatorvos szempontjá-
ból
A Porcilis PRRS attenuált élővírusos vakcina, mely 
egy gyenge kórokozó-képességű európai törzset 
tartalmaz, és nem alakul vissza (nem revertálódik) 
virulens kórokozó vírustípussá. Legfontosabb 
alkalmazási területei:
-Stabilizálás: a betegség klinikai tüneteinek enyhí-
tése azáltal, hogy megakadályozza a PRRS vírusá-
nak kocákról malacokra, illetve kocákról kocákra 
terjedését.
-  A PRRS-negatív állományok mentes állapotának 

megőrzése PRRS-pozitív területen.
-  A PRRS-vírus hatásainak minimálisra csökkenté-

se, friss fertőzés esetén.

1998/4. szám, scott Duc és mtsai (boeHringer)
Prrs-kontroll!?
Az Ingelvac PRRS döntési lánc
A PRRS-kontroll lépései:
- Diagnózis és a helyi járványtani helyzet felmérése.
- A telep besorolása.
- Elvégzett beavatkozások.
-  A beavatkozások hatásának értékelése, a módszer 

módosítása.

A PRRS-fertőzöttség szempontjából a telepek négy 
csoportra sorolhatók:
- mentes;
- stabil/inaktív;
- stabil/aktív;
- instabil/aktív (fertőzöttségű).

A stabil kifejezés arra utal, hogy a megbetege-
dés jelen van ugyan a tenyészállományban, de ész-
revehető klinikai tüneteket, termeléscsökkenést 
nem okoz, a fertőzés „megállapodott”. Az „inak-
tív/aktív” kifejezés az utónevelőre és a hizlaldá-
ra, az itt meglévő víruscirkuláció mértékére utal. 
Az instabil állományban a tenyész- és hízóállatok 
között egyaránt aktív fertőzés figyelhető meg.
A telepek besorolása határozza meg, hogy az 
alábbiakban ismertetett stratégiai lépések közül, 
a betegség kártételének csökkentése érdekében 
melyek és milyen módon vehetők eredményesen 
igénybe.
Kocasüldő-menedzsment:
-  A fogékony és frissen fertőzött, vírusürítő koca-

süldők állományba kerülésének elkerülése.
-  A süldőbehozatal tilalma négy hónapig, négyhóna-

pos kocasüldő.szükséglet bevetése, utána szünet).
-  Izolálás: 30 napig , majd vakcinázás, akklimatizá-

lás (30 napig stabilizálás).
Részleges kitelepítés
- Célja a horizontális terjedés meggátlása.
Egyszerre telepítés/egyszerre ürítés
-A lemaradt malacokkal való keveredés elkerülése.
Immunizálás
McRebel módszer:
- Dajkásítás csak egynapos kor előtt.
-  Kocák/malacok mozgatása az egyes termek 

között tilos.
- Dajkakocák használatának tilalma.
- A gyenge, életképtelen malacok kiirtása.
-  A fiaztatóban és az utónevelőben szigorú egyszer-

re ürítés/telepítés.

2011/2. szám: nemes imre

Prrs nemzeti mentesítési terv

1. A Nemzeti mentesítési terv célja
A hazai sertésállomány PRRS-fertőzöttségének 
csökkentése, ezáltal a betegség által okozott gazda-
sági károk mérséklése. Távlati cél az ország mentes 
státuszának elérése.
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2. Járványügyi helyzet
2010 nyarán adatgyűjtésen alapuló felmérés tör-
tént a nagylétszámú telepeken. A telepek 70,6 szá-
zaléka mentes, 11,1 százaléka fertőzött, 18,9 szá-
zaléka nem minősített.
3. Jogszabályi háttér
A PRRS az állategészségügyről szóló 1995. évi 
XCI. törvény alapján 1996 július 1-jétől bejelen-
tési kötelezettség alá tartozó állatbetegség lett 
Magyarországon.
2001. július 6-tól az állategészségügyi törvényt 
módosító 2001. évi XXII. törvény megszüntette a 
bejelentési kötelezettséget.
Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. 
törvény 2006. július 1-jétől ismét bejelentési kötele-
zettség alá vette, azonban a végrehajtási szabályok 
a mai napig hiányoznak.
Az élelmiszerláncról és hatósági ellenőrzésről szóló 
2008. évi XLVI. törvény adta felhatalmazás alap-
ján kiadott, az állatbetegségek bejelentési rendjéről 
szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet továbbra 
is bejelentési kötelezettség alá sorolja.
Az írás még több oldalon keresztül, apró részle-
tekre kiterjedően tart, itt csak a legfontosabbakat 
emeljük ki:
A mentesítés módszerei
Tenyész- és utódállományok esetében a mentesítés 
az alábbi három módszer szerint történhet:
- teljes állománycsere,
-  forgalmi korlátozás, az állomány fokozatos cseré-

je (roll over),
- szelekciós mentesítés (test and removal).
A teljes állománycsere a legköltségesebb, azon-
ban hazánkban ez a leginkább javasolt módszer, 
az országosan magas szeropozitivitás, illetve a 
tenyész- és vágóállatok egyazon telepen tartása 
miatt (farrow to finish). Az újrafertőződés veszélye 
az állománycserénél a legkisebb.
A vakcinára alapozott mnetesítés során, a homogén 
immunállapot elérése érdekében a tenyészállomány 
élővírusos vakcinázása szükséges. A vemhes álla-
tok oltása csak inaktivált vakcinával történhet. Az 
áthangolódás ellenőrzése céljából szerológiai vizs-
gálatok elvégzése indokolt. A vakcinázás után a 
tenyészállományt zárt állományként kezeljük, hat 
hónapig új kocasüldők beállítása tilos. A hat hónap 
letelte után állíthatók be negatív kocasüldők az 
állományba, melyek „suentinel” (őrszem) egyedek-
ként jelzik, hogy a víruscirkuláció megszűnt-e az 
állományban.

A következő lépésben kerül sor a fertőzött utóne-
velő kiürítésére. Az újonnan betelepített választási 
korú malacok PCR vizsgálata kötelező. A mente-
sítés végső lépéseként a vakcinázott, szeropozitív 
kocák folyamatosan selejtezésre kerülnek.
Mentes állományokban tilos a PRRS elleni vakciná-
zás. A mentes, nagylétszámú állományokból a ser-
tések korlátozás nélkül szállíthatók. Ugyanakkor 
a mentes, nagylétszámú állományba sertés csak 
mentes állományból szállítható, de az állatokat 60 
napig karanténozni kell.
Fertőzött, nagylétszámú állományból sertést csak 
vágóhídra lehet szállítani. Tenyészállatok import-
ja: kizárólag mentes állományokból és csakis egyedi 
mentességet igazoló eredmény birtokában hozha-
tók be az országba.
További lépések: a PRRS Nemzeti mentesítési terv 
egyeztetése a tenyésztő szervezetekkel, majd ezt 
követően széleskörű tájékoztatás szükséges a ser-
téstartók és az állategészségügyi szakemberek 
részére.

2011/3. szám, szerző: tom meyns, merial, 
belgium

A PRRSV járványtana és következményei a mente-
sítési és védekezési stratégiákban
A PRRS-vírus változékonysága következtében az 
elmúlt években több országban nagyon patogén 
törzsek jelentek meg. A vírtus a makrofág sej-
teket fertőzi, ezáltal képes kikerülni az immun-
rendszert. Bebizonyosodott, hogy a PRRS-vírus 
az állat szervezetében ellenanyagok jelenlétében 
is replikálódhat. A vírusneutralizáló (semlegesí-
tő) ellenanyagok a fertőződés után meglehetősen 
későn termelődnek, a vírus elleni védelemhez a 
sejthez kötött immunitás elsődleges fontosságú.
A vírus legalább néhány állatban perzisztálhat, 
kitisztulása az egyedekből lassú és nem teljes. A 
fertőződés forrásai elsősorban a beteg sertések, 
illetve a tünetmentes hordozók. A fertőzést köz-
vetítő anyagok skálája meglehetősen széles: orr-
váladék, nyál, vér, fertőzött ondó, tej, kolosztrum, 
placenta, bélsár, vizelet. A vírus bármely közvetett 
forrás útján is terjedhet: injekciós tűk, szállító esz-
közök, rovarok, és természetesen az emberek által 
is.
Mentesítés
Tartós eredményt csak a regionális szinten vég-
zett mentesítés hozhat. A telep teljes kiürítésével, 
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szigorú fertőtlenítéssel és újratelepítéssel elérhe-
tő a mentesség, de a döntés előtt érdemes, költség-
haszon elemzést végezni.
Állomány lezárása (200 nap)
Kisebb létszámú állományokban alkalmazható. 
A külső tenyészutánpótlás leállítását követően a 
tenyészállomány stabilizálása, a vírust ürítő álla-
tok eltávolítása. A módszer kombinálható telepen 
kívüli tenyészállat-neveléssel és a malacok telepen 
kívüli nevelésével.
Vizsgálat és eltávolítás
A PRRS-re pozitív és/vagy szeropozitív állatok 
eltávolítása. Gondot jelenthet a rendelkezése álló 
ELISA-tesztek megbízhatósága, valamint a vizs-
gálat és az eltávolítás közötti időszakban bekö-
vetkező esetleges új fertőzés. Az újrafertőzési 
kockázat a mentesítés végén nő meg, hiszen a 
fogékonyabb állatok maradnak bent, és az immu-
nis, szeropozitív (potenciálisan vírusürítő) állatok 
kerülnek eltávolításra.
Malacok eltávolítása választáskor
A választott malacok eltávolításával mintegy 
vákuumot hoznak létre, mellyel a fertőzési lánc 
megszakítható.
Az állomány stabilizálása utáni mentesítés
A kocaállomány stabilizálását, a homogén állo-
mányimmunitást inaktivált vakcina folyamatos, 
tervszerű használatával érik el. A kocasüldőket is 
vakcinázzák. A kocák-malacok-hízók közötti fer-
tőzési lehetőségeket céirányos állatmozgatással, 
menedzsment, járványtani és higiéniai módszerek-
kel zárják ki.
Mentesítés regionális szinten
Csak a termelők, a teljes ágazat összefogásával 
lehetséges, és szükséges hozzá anyagi segítség a 
kormányzat részéről. Ezen kívül szükség van olyan 
specialistákra, akik tájékoztatják és tanítják a ter-
melőket.
Mentesítési programok tapasztalatai más orszá-
gokban
USA: Az eddigi legfontosabb tapasztalat, hogy 
lehetséges a PRRS-mentesítés regionális szinten. A 
mentes telepek meg tudták tartani mentességüket.
Franciaország: 2007-ben indult egy mentesítési 
próbálkozás, melynek eredményeként két mentes 
telep tudta csak megtartani mentes állapotát. A 
„vizsgálat és selejtezés” módszerével egy telepet 
sikerült mentessé tenni. 11 telepen vakcináztak 
élő, attenuált vakcinával, korlátozott sikerrel.

Hollandiai elképzelések (2011 június):  a ritkább 
populációjú területeken kezdik a regionális men-
tesítést.
A sikeres mentesítés feltételei:
-Megfelelő időzítés és a teljes ágazat támogatása.
-Regionális mentesítés.
-Tanulás, újrakezdés a hibák után.
-Szerencse.

2012/2. szám, szerző: abonyi tamás

Új, a megszokottól eltérő Prrs eset

A megbetegedések április hónapban kezdődtek egy 
járványtanilag zárt, PRRS-mentes, 2500-as létszá-
mú, kizárólag hízlalást végző telepen. A 4-5 hóna-
pos korú hízókban tömegesen jelentkeztek elhúzó-
dó, magas lázzal járó megbetegedések. A szokásos 
antibiotikum-kezelés nem eredményezett javulást. 
Az elhúzódó esetekben keresztgyengeség is mutat-
kozott, néhány állat esetében bőrvérzéseket is meg-
figyeltek. A morbiditás igen magas, a mortalitás 
alacsony volt.
Laboratóriumunkba öt elhullott sertést küldtek 
be. A hullák boncolása során egy esetben súlyos, 
általános vérzéses diathesist lehetett megfigyel-
ni. Kiterjedt, hematómaszerű vérzések voltak a 
vesekörüli tokban, a hugyhólyagban, és kiterjedt 
szuffúziószerű vérzéseket láttunk testszerte a bőr-
alatti kötőszövetben, illetve a savós- és nyálkahár-
tyákon. 
A náégy másik esetben pusztán heveny, diffúz 
interstitialis tüdőgyulladást és tüdővizenyőt lehe-
tett megállapítani. A bakteriológiai vizsgálat min-
den esetben negatív eredményre vezetett. Az agy-
velők kórszövettani vizsgálata is minden esetben 
negatív eredménnyel zárult.
A klinikai tünetek jelentkezését követő néhány 
napon belül beküldött 30 vérminta szerológiai vizs-
gálata Aujeszky-betegségre valamennyi mintában 
negatív, Mycoplasma hyopneumoniae-re 26 min-
tában pozitív, három mintában kétes, míg PRRS 
ellenanyagra valamennyi mintában pozitív ered-
ményre vezetett, annak ellenére, hogy az állomány-
ban PRRS ellen nem vakcináztak.
A sertés cirkovírus és sertésinfluenza vírusának 
kimutatására irányuló vizsgálat negatív eredmény-
re vezetett. A kifejezett vérzéses jelleg miatt elvég-
zett afrikai sertéspestis és klasszikus sertéspes-
tis kizárására irányuló vizsgálatok szintén negatív 
eredményre vezettek.
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A nukleotidsorrend meghatározása után elvégzett 
elemzés azt mutatta, hogy az állományból kimu-
tatott PRRS-vírus az európai genotípus 1. altí-
pusának 2. alcsoportjába tartozik, és legközelebbi 
rokonságban a hazánkban korábban is előfordu-
ló, vakcinákhoz köthető törzsekkel van (Balka és 
mtsai).
Kínában magas patogenitású PRRS (HP PRRS) 
esetekben, melyeknél szintén a vérzéses jelleg 
dominált, az amerikai genotípushoz közeli rokon 
vírusokat mutattak ki. A Kelet-Európában (első-
sorban a balti államokban) leírt, súlyosabb veszte-
séget okozó vírusok az európai genotípus 3. altípu-
sába tartoznak.
A fentiek arra hívják fel a figyelmet, hogy a PRRS 
vírusfertőzés nem csak enyhe tünetekkel járhat, 
vagy pusztán szerológiai áthangolódást idéz elő. A 
vírus a leírt, drámai klinikai-kórbonctani képpel 
járó kórformák kialakítására is képes, ezért hason-
ló tünetek esetén a laboratóriumi vizsgálatokat 
minden esetben el kell végezni a pontos kórjelzés 
kialakításához.

2012/4. szám

kerekasztal a Prrs-mentesítésről

Povazsán János: A több mint két éve meghirde-
tett PRRS-mentesítés az elmúlt év őszétől újból 
az érdeklődés középpontjába került. A kormány-
zat elhatározta a mentesítési folyamat felgyor-
sítását, a szakmai munka irányítására négytagú 
„Mentesítési bizottság” alakult. A bizottság már 
el is kezdte a munkát, de az idevonatkozó rendelet 
előreláthatóan csak idén tavasszal, nyáron jelenhet 
meg. A bizottság tevékenységéről rém- és álhírek 
terjednek, hatásköre, feladatai nem teljesen ismer-
tek. A szakmai közvéleményt élénken foglalkoztat-
ja a kormányzat elhatározása, de információ hiá-
nyában csak találgatunk. 
A bizottság első ténykedése volt, hogy egyenként 
tárgyalt a PRRS-vakcinákat Magyarországon for-
galmazó cégek szakembereivel. Ennek alapján fel-
merül a kérdés: a mentesítés során használt vakci-
nákat a bizottság választja ki?
Szabó István: A bizottságnak erre nincs jogosítvá-
nya, de nem is akar beleszólni a vakcina kiválasz-
tásába. A rendelet megjelenése után minden fer-
tőzött telepnek mentesítési tervet kell készítenie. 
Ebben természetesen meg kell jelölni az alkalmazni 
kívánt vakcinát is. A bizottság azért kereste meg 

a vakcinagyártókat, hogy ha van kész, nemzetkö-
zi vagy hazai tapasztalatokon alapuló mentesítési 
programjuk, azt bocsássák a bizottság rendelkezé-
sére. A fertőzött, még pontosabban „M” minősítés-
sel nem rendelkező telepek mentesítési programju-
kat (a rendelet megjelenése után) a megyeileg ille-
tékes állategészségügyi hatósághoz nyújtják be. A 
bizottság a szakmai bírálatban nyújt segítséget.
Gaál Csaba: Minden érintettnek tisztában kell len-
nie azzal, hogy a PRRS-mentesítés óriási kihívás és 
hosszútávú feladat.
Hankó-Faragó Emese: A Merck Animal Health 
már bemutatta „vakcinás” mentesítési tervét és a 
nemzetközileg publikált eredményeket.
Bölcskei Molnár Antal: Mi nem adtunk le mentesí-
tési programot, mert véleményünk szerint általá-
nos érvényű program nincs, minden telepre speciá-
lis programot kell kidolgozni.
Povazsán János: Készít szakmai útmutatást a 
bizottság a megyei hatóságok részére a mentesíté-
si programok kidolgozásához?
Szabó István: Ilyen útmutató még nem készült, de 
ami alapelv: a mentesítéshez csak Magyarországon 
regisztrált vakcinákat lehet alkalmazni. 
Természetes, hogy bármely vakcina csak a jóvá-
hagyott használati utasításban meghatározott elő-
írások szerint használható. Hogy melyik vakcinát 
akarják használni, azt a telepek döntik el.
A területi mentesítés elvének megfelelően a bizott-
ság azokban a megyékben kezdené el a mente-
sítést, ahol kevés a fertőzött telep, illetve a jár-
ványhelyzet kedvezőnek tűnik. Ezek a megyék: 
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Zala, Somogy 
és Baranya.
Molnár Tamás: Hajdú-megye erősen fertőzött, 
de a HAGE Zrt. és más integrációk is kifejezték 
együttműködési szándékukat. A kormányzat pénz-
ügyi támogatást ígér, vagyis indokolt esetekben 
sor kerülhet – úgy a kis-, mint a nagyüzemeknél 
– az állomány lecserélésére állami kártalanítás-
sal. A „vakcinás” mentesítésre a világon még nem 
nagyon volt példa, ezért magunknak kell rájönni a 
megoldásra.
Povazsán János: Tervezi-e a bizottság egy minta 
mentesítési terv elkészítését, melyben arra is kitér-
nének, hogy a vakcinázási programoknak milyen-
feltételeknek kell megfelelniük?
Szabó István: Az ötlet nagyon jó! A bizottság már 
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egyeztetett illetékes szakemberekkel a tervezet 
elkészítéséről. Gyakorlatilag rendelkezünk ma egy 
„útmutatóval”, hogy milyen szempontokat kell 
meghatározni a mentesítési program megvalósítá-
sa során.
Molnár Tamás: Alapvetésként le kell szögezni, 
hogy – függetlenül a telepek sajátos technológiai 
elrendezésétől – mindenhol biztosítani kell a fer-
tőzési lánc megszakítását, meg kell akadályozni a 
tovább-, illetve újrafertőződést.
A mentesítés kritikus pontja, hogy miként igazol-
juk diagnosztikai módszerekkel a mentességet? A 
szerológiai vizsgálat nem jöhet szóba, csak a vírus 
kimutatása, mely költséges, hosszadalmas diag-
nosztikai eljárás.
Szabó István: Tudjuk, hogy a PRRS-mentesítés 
nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. Az ország 
mentesítésének elsődleges célja, hogy lehetőséget 
teremtsen a magyar sertéságazatnak az állatlét-
szám fokozására, a versenyképesebb piaci megjele-
nés megteremtésére.
Nem mellékes azonban gazdasági szempontból, 
és országos érdek a mentesítés. A PRRS akkor is 
jelentős gazdasági veszteséget okoz a sertés légző-
szervi komplex kártételén keresztül, ha immunizá-
lással annak kártétele csökkenthető.
Molnár Tamás: Sajnos a sertéságazat szereplői 
sem egységesek a PRRS-mentesítés megítélésében. 
Még egy-egy integráción belül is eltérnek a vélemé-
nyek. Előnyösnek látszik, hogy az utóbbi években 
hazánkban nem fordultak elő járványszerű PRRS-
kitörések.
Filipsz István: Megnehezíti a helyzetet, hogy nincs 
a PRRS-re ún. „marker vakcina”, mint ami léte-
zik az Aujeszky-betegség esetében. A PRRS víru-
sa ugyanakkor sokkal sokfélébb és változatosabb. 
Nem szerencsés tehát ebben a helyzetben az 
Aujeszky-mentesítés tapasztalataira hivatkozni. 
Sajátos a vírusürítés időtartama is a PRRS-nél, 
mely az állat életkorától függ: minél fiatalabb az 
állat, annál tovább tartra a vírusürítés. Így a fer-
tőzött malacok akár hízókoruk végéig vírusürítők 
lehetnek.
A PRRS-vírus terjedőképességéről jóval kevesebb 
adat áll rendelkezésre, mint az Aujeszky-vírusnál. 
Nem tudni azt sem, hogy a vakcinázás hogyan hat 
erre a terjedésre. Molnár doktorral ellentétben én 
az utóbbi évben három telepen tapasztaltam jár-
ványszerű PRRS-megbetegedést.

Molnár Tamás: A bizottság szeretne vírustérképet 
készíteni annak vizsgálatára, hogy az utóbbi évek-
ben változtak-e a vírusok, illetve milyen PRRS-
vírustörzsek vannak Magyarország sertésállomá-
nyaiban.
Kiss István: Ez a térkép nagyon fontos lenne. 
Egyelőre csak tankönyvi adatok állnak rendelke-
zésre, melyek szerint a PRRS vírusa nagyon vál-
tozékony, és a vakcinázás még fokozhatja is ezt a 
képességet. A vírustérkép kiváló viszonyítási alap-
ként szolgálhatna. Nagyon fontos, hogy a regiszt-
rált vakcinákat szakszerűen alkalmazzák. Olyan 
vakcinázási technológiát kell alkalmazni, amely biz-
tosítja az állomány homogén immunstátuszát.
Tud-e valaki a jelenlévők közül sikeres vakcinás 
mentesítésről, és ha igen, a siker minek köszönhető 
(járványvédelem, vakcinázás, menedzsment)? 
Bölcskei Molnár Antal: Azt kell elérni, hogy a 
választásig semmiképpen ne legyenek virémiásak 
a malacok. Járványkitörések esetén vizsgálni kell, 
hogy azokat homológ vagy heterológ törzs okoz-
ta-e. Nagyon nagy gondot kell fordítani a beállítan-
dó kocasüldők behelyezés előtti immunizálására.
Kiss István: Ma már lehetőség van teljes 
genom szekvenálásra. Tudomásom szerint az 
Állategészségügyi Kutatóintézet képes erre a fel-
adatra. 
Molnár Tamás: Az intézetben új virológiai csapat 
alakult, melynek egyik fontos teendője a PRRS-
vírus teljes genomszekvenálása.
Povazsán János: Sok telepen évek óta vakcináz-
nak, a mentesség mégsem következett be. A vakci-
nák törzskönyvi engedélyezésében leírtak szerint a 
vakcinázásnak két indikációja van: a klinikai tüne-
tek mérséklése és a vírusürítés csökkentése. Ennek 
megfelelően a telepek ezért vakcináztak, a mente-
sítés szóba sem került. Jó lenne azonban, ha vizs-
gálni lehetne a régóta vakcinázó telepek termelési 
adatait, vagyis hogy a vakcinázás eredményeként 
elértek-e javulást.
Filipsz István: A vakcinázással valóban senkinek 
sem volt célja a mentesítés. Akut járványkitö-
rés után kb. egy évig intenzíven vakcináznak, lés 
a szaporodási mutatók helyre billennek. ha újra 
kitörne a járvány, a tenyészállatokat vakcinázzák. 
Általában a járvány kitörése után egy évig vakci-
názzák a végtermék egyedeket is, azután ezt abba-
hagyják.
Révész Tamás: Két állományban inaktivált vak-
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cinával immunizáltak hosszú évek óta, és a PCR 
módszerrel végzett legutóbbi reprezentatív vizsgá-
latok szerint az állományok negatívnak bizonyul-
tak. Találtunk olyan szakirodalmi hivatkozásokat, 
melyek szerint az élővírusos vakcinák „vírusgyá-
rak” lehetnek. Retrospektíve kellene izsgálni, hogy 
voltak-e mutációk az élő vakcinázásokat követően.
Hankó-Faragó Emese: Az MSD-nek hazai és nem-
zetközi tapasztalatai vannak a vakcinás mentesí-
téssel kapcsolatban. Valóban óvatosnak kell lenni 
az élő vakcinákkal, ugyanakkor az inaktivált vak-
cinák sokkal kevésbé hatékonyak a szeronegatívvá 
váló egyedek esetében.
Filipsz István: Nem helyes az élő és az inaktivált vak-
cinák éles elkülönítése. Az élő vakcinák között, a vírus 
továbbélése szempontjából nagyok a különbségek. Így 
pl. holland vizsgálatok szerint amerikai vírustörzs 
esetén, a vakcinázás abbahagyása után három évvel 
még mindig volt vírus az állományban. Európai törzs 
esetén ez az időtartam csupán hat hét volt.
Szabó István: Persze, az Aujeszky-vírus nem 
PRRS-vírus, de a telep technológiájának ismerete 
PRRS-mentesítésnél is elengedhetetlen. Szomorú, 
hogy a Földi kolléga által említett járványkitörések-
ről nem hallottunk. A PRRS bejelentési kötelezett-
ség alá tartozik. Miért nem jelentették? Az orszá-
gos PRRS-merntesítésnél különösen nagy bűn az 
ilyen információk elhallgatása.
Molnár Tamás: Földi kolléga szerint „sántít” 
az összehasonlítás az Aujeszky-mentesítéssel. 
Természetesen mi is tudjuk, hogy a két vírus merő-
ben különböző, de a korábban szerzett igazgatá-
si és szervezési tapasztalatok felhasználhatók. A 
termelőkkel meg kell értetni, hogy a PRRS-mentes 
állományok sokkal jobb eredményeket érhetnek el, 
mint a fertőzöttek.
Povazsán János: Hogyan tudatosul a termelőkben, 
hogy jobb termelési eredményeket érhetnek el? 
Mihez képest? Milyen mélységben elemzik az egyes 
telepek termelési, gazdasági mutatóikat?
Molnár Tamás: 2012-ben az MGSZH országos tele-
pi adatgyűjtést próbált végezni. Az adatgyűjtés 
nehézkes volt, hiszen sok telepen nem álltak ren-
delkezésre megfelelő adatok.
A PRRS hiába került vissza a bejelentési köte-
lezettség alá tartozó betegségek közé, a beteg-
ség bejelentésére nincs végrehajtási rendelet. Az 
sem tisztázott, hogy mi legyen a bejelentés alapja. 
A kórokozó kimutatása vagy szerológiai leletek? 

Ugyanakkor a vakcinázást a hatóság engedélyezi. 
A bizottságnak állást kellene foglalnia a kocavak-
cinázásokat illetően. Vakcinázzunk évente 3-4-szer, 
vagy ciklusoknak megfelelően? 
Bölcskei-Molnár Antal: Van még egy harmadik 
módszer is, amikor csak a fiaztatóban vakciná-
zunk. A kocasüldőket pedig a tenyésztésbe vétel 
előtt kétszer kell vakcinázni.
Molnár Tamás: A vemhes kocák is vakcinázhatók, 
vagy azokat ki kell hagyni?
Bölcskei-Molnár Antal: Spanyolországban sincs 
regisztrálva az élő Hypra vakcina emhes állatok-
ra, mégis használják, de sok helyen csak a fiazta-
tóban vakcináznak, vagy a vemheseket inaktivált 
vakcinával oltják.
Filipsz István: A teleptulajdonosok és az állatorvos 
kollégák szilárd meggyőződése, hogy vakcinával nem 
lehet PRRS-től mentesíteni. Élő vakcinával elérhe-
tő az állomány homogén immunstátusza, de a helyi 
technológia és menedzsment meghatározó.
A PRRS-mentesítési rendeletben nincs szó a pozitív 
telepek kocasüldő-utánpótlásáról. Szerintem fertő-
zött telepre negy vigyünk be mentes kocasüldőket.
Hankó-Faragó Emese: A Merck heveny járvány-
kitörés esetén évi négyszeri vakcinázást javasol, a 
járvány megnyugvásakor pedig az ún. 6+60-as mód-
szert: vakcinázás a fiaztatóban élő akcinával, majd 
félidős vemhesen. A kocasüldőket csak vakcinás 
védelemmel lehet bevinni az állományba.
Szabó István: Fertőzött állományba semmilyen 
kocasüldőt ne vigyünk!
Molnár Tamás: A kocaállományoknál rendszeres 
vakcinázással elérhető a homogén immunstátusz. 
A malacoknál viszont a maternális immunitás 
még almon belül is változó. Ezért nem lehet meg-
határozni a malacvakcinázás pontos időpontját. 
Homogén malacimmunitás kialakítása az utódállo-
mányban szinte lehetetlen.
Bölcskei-Molnár Antal: A Hypra szerint lehet 
immunizálni a malacokat maternális immunitás 
megléte esetén is.
Povazsán János: A vakcina szerepe a mentesítés-
ben csupán kb. 10%. Sokkal több múlik a telepi fel-
tételeken és a menedzsmenten.
Láttunk sok-sok érvet, véleményt pro és kontra. 
A 2013-as és 14-es év a magyarországi PRRS-
mentesítés meghirdetéséről szólt. Ez már egy 
másik fejezet, melyet következő lapszámunkban 
taglalunk majd.


