
PCV-2d, PCV-2b, PCV-2a.  

Mennyire fontos a genotípusok közti különbség az állatorvosok számára? 

Súlyos problémák sokkal ritkábban fordultak elő az a genotípusnál, mint a b genotípus 

esetében. Miért változik ezen genotípusok gyakorisága? 

1. ábra: PMWS-sel terhelt állomány 

Amikor Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában stb. a sertés circo-vírus nagyobb kitöréseit 

tanulmányozták, kiderült, hogy azokban az országokban, ahol ezeket az egészségügyi 

problémákat elemezték, az a genotípus gyakorisága csökkent, a b genotípushoz képest, amely 

2001-2004 között jelent meg. Az a genotípussal kapcsolatos súlyos problémák gyakorisága 

sokkal alacsonyabb volt, mint a b genotípusnál. A nyilvánvaló kérdés az, miért változik ezen 

genotípusok gyakorisága? Ez egy olyan időszak volt, amikor a vakcina kiváltotta immun 

stimuláció még nem volt jellemző. Jelenleg egy újabb változás előtt állunk, amelyben a 

leggyakrabban előforduló genotípus a b-ről a d-re változik. Miért fordulnak elő ezek a 

prevalencia-változások? Egyes elméletek szerint az vakcina kiváltotta immun stimuláció 

befolyásolhatja ezt a változást, azzal, hogy ha az oltási védettség hatékonyabb volt a b, mint a 

d genotípus ellen. De ez még mindig csak elmélet, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy 

manapság minden kereskedelmi vakcina a PCV-2a-ra épül.  

Kimutatták, hogy a PCV2-a alapú vakcinák védelmet nyújtanak a többi PCV-2 genotípus 

ellen is. 

Hány PCV-2 genotípust ismerünk eddig? 

A közelmúltban a padovai egyetemen (Olaszország) dolgozó Dr. Giovanni Franzo-val, 

együttműködve úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy genotípusos tulajdonságokon alapuló 

genotípus-rendszerezést, ami modernebb, mint amit 2008-ban eredetileg használtak. 

Azokat a genotípusokat vettük figyelembe, amelyek meghatározott számú speciális 

génszekvenciával rendelkeztek. Ebben a folyamatban 8 genotípust tudtunk elkülöníteni (a, b, 

c, d, e, f, g, h), bár ezek közül némelyik elég ritkán volt csak jelen. 

Összefoglalva: Dániában a PCV-2c-t visszamenőleg írták le, amikor a PCV-2a-

gyakoriságának csökkenését tanulmányozták a PCV-2b-vel szemben, a PMWS-sel 



kapcsolatos klinikai problémák megjelenésével összefüggésben. Ezt követően Brazíliában és 

Kínában néhány vaddisznóban is kimutatták PCV-2c-t. A PCV-2e-t Mexikóban és az 

Egyesült Államokban, a PCV-2f-et pedig Kínában találták. Ma elmondhatjuk, hogy a 

leggyakrabban előforduló genotípus a d, amelyet a b majd az a követ. Ez nem azt jelenti, hogy 

a többi genotípus nem cirkulál az állományokban, de nem azonos a gyakoriságuk és a 

földrajzi eloszlásuk, mint a másik három genotípus esetében. 

Hogyan befolyásolja a PCV-2 rekombinációja a vakcinázás hatékonyságát? 

Tény, hogy a circovírusoknál előfordul a rekombináció. Változások lehetnek a vírusok egyes 

szakaszaiban, és a különböző genotípusok között is. Hogyan befolyásolja ez az vakcinázás 

hatékonyságát? Meg kell jegyezni, hogy a vakcinákat az egyetlen kapszid fehérje alapján 

készítik, amelyet a PCV-2 tartalmaz, amely az egyik legegyszerűbb ismert vírus. Ha 

figyelembe vesszük a hipotetikus rekombinációt a b és d genotípus között, amely hatással 

lehet az egész szakaszra, akkor nem számíthatunk semmilyen problémára a vakcinás 

védettség szempontjából. Akkor jelenthet problémát, ha a rekombináció csak a genom egy 

részét érinti, de a rekombinációk nem véletlenszerűen, hanem meghatározott pontokon 

történnek. Ezen okok miatt, és mivel nem végeztek konkrét vizsgálatokat, a rekombinációkat 

jelenleg nem tekintik elég nagy variációs forrásnak ahhoz, hogy befolyásolják a jelenlegi 

vakcinák védőhatását. Azon telepek szórványos esetei, amelyeknél klinikai cirkovírussal 

összefüggő betegségként diagnosztizálták, miközben PCV-2 elleni vakcinázást végeztek, nem 

hozhatók összefüggésbe rekombináns vírusok jelenlétével. 

Változhat-e a jövőben a különböző PCV-2 genotípusok gyakorisága? 

Ezt jelenleg még nem tudjuk, de megtörténhet, mint ahogy korábban is volt rá példa. Szó van 

a vakcina kiváltotta immun stimuláció hatásáról is, de nem tudjuk biztosan. Valójában ma 

még mindig nem tudjuk, hogy a b genotípus miért volt "sikeresebb" ahhoz, hogy a 

gyakorisága megnövekedjen az a-hoz képest. 

Az érdeklődés és a genotípusok fontosságáról folytatott vita talán azon szórványos esetek 

eredményeként növekedett meg, amikor a sertés circovírusának klinikai betegségét 

megfigyelték a PCV-2 ellen vakcinázó gazdaságokban is. Genotipizálásukkor a legtöbb 

gazdaság PCV-2 d genotípus volt jelen. Számos szakértő megkérdőjelezte, hogy ez annak 

köszönhető-e, hogy ez a genotípus elkerülte a vakcina védőhatását, vagy nagyobb a kórokozó 

képessége, de az tény, hogy a PCV-2 d ma már a telepeken leggyakrabban előforduló 

genotípus. Valójában a sertés circovirosis klinikai diagnózisán alapuló vizsgálatokat végeztek, 

azt tanulmányozva, hogy mely genotípusok voltak jelen, és a három leggyakrabban izolált az 

a, b és d volt. Ezen túlmenően, amikor azt tapasztalták, hogy a d genotípus gyakorisága 

növekszik, és amikor megkérdőjelezték, hogy a jelenlegi vakcinák nyújtanak-e kellő védelmet 

ezen genotípus ellen, kísérleti fertőzéseket hajtottak végre, és ennek eredményeként a vakcina 

ugyanúgy lefedte ezt a genotípust, mint a b-t. 

forrás: https://www.pig333.com/articles/how-important-are-the-differences-between-pcv-2-

genotypes_16257/ 
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