
Stratégiák a Streptococcus suis okozta problémák kezelésére 

A cél az, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök felhasználásával csökkentsük a betegség 

előfordulását, és ezzel együtt csökkentsük az antibiotikumok felhasználását is. 

A Streptococcus suis az amerikai sertésállományokban a baktériumokkal összefüggő battériai 

elhullás egyik leggyakoribb oka. Általában minden állományban folyamatosan jelen van egy 

vagy több Streptococcus törzs, amelyek számos tényezőtől függően különböző hatással van az 

állomány egészségére. A malacok a születés során és a szoptatás teljes ideje alatt kitettek a 

kórokozónak, és ebben az időszakban telepszik meg bennük a baktérium. 

Több Strepococcus szerotípus létezik; amelyek közül néhány a normál mikroflóra részének 

tekinthető és nem jár megbetegedéssel, míg mások erősen patogének és súlyos klinikai 

tüneteket okozhatnak. A patogén Streptococcus törzsek képesek bejutni a véráramba, így a 

keringéssel a szervezet számos részére eljuthatnak, ideértve az agyat, az ízületeket, a szívet és 

a többi kritikus szervrendszert. Az agyba jutó Streptococcusok klasszikus klinikai tüneteket 

okoznak, ideértve a koordináció hiányát, a nystagmust és a görcsöket. 

Az ízületi fertőzések rövid távon duzzanatot és merevséget, hosszú távon az ízület tartós 

károsodását okozhatják, ami az élet későbbi szakaszában közepes vagy súlyos ízületi 

gyulladást okozhat. Esetenként a Streptococcus fertőzés hirtelen elhulláshoz vezethet anélkül, 

hogy a fertőzésnek látható jelei lennének. A Swine Vet Centernél sokrétű megközelítést 

alkalmaznak, amely magában foglalja a természetes kitettséget, az autovakcina alkalmazását 

és az antibiotikum-terápiát, ezzel segítve ezen baktériumok okozta betegség kezelését. 

Mivel a kórokozó baktérium, az antibiotikumok megfelelően használhatók sertésekben a 

klinikai betegségek kezelésére. Azonban egyes esetekben az antibiotikumos kezelési 

programok magas költsége mellett is sikertelen lehet a betegség elleni védekezés. Amikor a 

Streptococcus okozta megbetegedés megelőzéséről beszélnek a gazdálkodókkal, két fő célt 

határoznak meg. Csökkenteni a fertőzéses nyomást az állományban és növelni az egyedi 

immunitást. Miután az állomány megfelelő immunitással rendelkezik a kórokozó ellen, az 

állományon belüli állatok képesek lesznek megvédeni magukat a baktériumoktól, ami 

elősegíti a klinikai betegség megelőzését és az antibiotikum felhasználás csökkentését. 

 



A fertőzéses nyomás csökkentése nem kizárólag a Strepococcusokra korlátozódik. Úgy tűnik, 

hogy a baktérium a kiváló, közepes vagy rossz egészségi állapotú állományokban is 

problémát okoz. Számos tapasztalat mutatja, hogy a Streptococcus elleni védekezésben a 

legnagyobb sikereket néhány nagy gazdasági jelentőségő kórokozótól való mentesség jelenti, 

beleértve a sertések reproduktív és légzőszervi szindrómáját, a Mycoplasma hyopneumoniae-

t, a circovírust és az influenzát. Ezen kórokozók immunszuppresszív hatása lehetőséget ad 

egyes bakteriális fertőzések számára, ami megnehezíti a probléma kezelését. Ezen elsődleges 

kórokozók kezelése a karanténozás, a vakcinázás és az állomány-stabilizációs programok 

révén minden sikeres Streptococcus kezelési program fontos részét képezi. 

Az előzőekben ismertetett kórokozók stabilizálása a teljes programnak csak egy részét teszik 

ki. A másik fő elem az állományban található specifikus Streptococcus baktériumok elleni 

immunizálás. A fertőzés elleni immunitás létrehozása egy állományon belül bonyolult. Az 

adott állományban jelen lévő baktérium törzsekből készített autovakcinák segítenek az 

állományok megfelelő immunizálásában. A kocaállományon belül mind az autovakcinákkal, 

mind a természetes kitettséggel elérhető az immunitás, amely elősegíti ezen baktériumok 

ürítésének csökkenését a koca és a malacok között, valamint a védettség kolosztrum 

formájában tovább adódik a malacoknak. 

A malac esetében a kolosztrum révén szerzett passzív immunitás idővel csökken, és akkor 

aktív immunitást kell létrehozni, hogy megvédjék a Streptococcus fertőzéstől. A malacok a 

választás előtt előtt természetesen is kitettek különböző Streptococcus törzseknek, amelyek 

elősegítik az aktív immunitás kialakulását. 

A maternális immunitás védi a malacokat a természetes fertőzéstől, és a fialáskor 

alkalmazható olyan antibiotikum-kezelés, amely csökkenti a természetes kitettség mértékét. 

Az autovakcinának nagy jelentősége van a természetes kitettség fokozásában, így az 

immunitás a szükséges időben alakulhat ki. Mint sok elölt vakcina esetében, a tapasztalatok 

szerint a többszöri vakcinázás jelenti a legnagyobb sikert a malacok immunitásának 

megteremtésében a specifikus Streptococcus törzsek ellen. 

 



A vakcinák kombinálása a fent leírt kezelési stratégiákkal kombinálva csökkentette a 

morbiditást és a mortalitást a vizsgált állományokban. Autovakcina elkészítésekor fontos, 

hogy klinikai tüneteket mutató állatból származzon a patogén izolátum. Az izolált 

Streptococcusok szekvenálása jó megközelítést ad az izolátum patogenitásáról, és segít 

meghatározni az állományban korábban izolált baktériumokhoz való rokonságot. 

A Streptococcus teljes körű kiküszöbölésére egyetlen jól működő stratégia sem valósítható 

meg önállóan. Ahhoz, hogy előre lépjünk ezzel a betegséggel, sok apró dolgot kell helyesen 

végrehajtani. Ideértve az immunitás fokozását autovakcinákkal, az antibiotikumok oly módon 

történő használatával, amely lehetővé teszi a malacok immunválaszának kialakulását a 

természetes kitettség miatt mind a fiaztatóban, mind a battérián, a fertőtlenítés és a kiegészítő 

terápiát a klinikai tüneteket mutató állatoknál. 

Az antibiotikumoknak mindig szerepelni kell a kezelési programokban. A cél az, hogy a 

rendelkezésre álló összes eszköz felhasználásával csökkentsük a betegségek előfordulását, és 

a folyamat során csökkentsük az antibiotikumok felhasználását. 

forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/animal-health/strategies-control-streptococcus-suis-
your-herd 
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