
Hasmenés az újszülött malacoknál: 

Okok és fő kórokozók 

A napos kori hasmenés gyakori és gyakran frusztráló probléma. Négy sertésszakértő mondta 

el véleményét erről a problémáról, megosztva tudásukat és nézőpontjaikat a világ különböző 

pontjairól. 

A cikk a leggyakoribb előfordulásokkal és kórképekkel foglalkozik. A következő cikkek 

megelőző stratégiákkal, vakcinázási programokkal, tisztítással és fertőtlenítéssel fognak 

foglalkozni. Majd a megelőző módszerek megközelítése visszacsatolással és 

járványvédelemmel; a vemhes koca takarmányozásának hatása erre a kórképre; és az 

esetleges kitörés esetén végrehajtandó kezelésekről is szó lesz. 

Milyen gyakran fordul elő hasmenés az újszülött malacoknál? 

A négy szakember úgy véli, hogy ez a kórkép, amellyel ma szembe kell néznünk, nagyon 

fontos. 

Az előfordulási gyakoriságot illetően Ackerman, Cantín, Guedes és Vraeghe egyetértenek 

abban, hogy ez a kórkép a gazdaságokban magas arányban fordul elő, ráadásul az arány az 

utóbbi években növekedett. 

Cantín pontosítja, hogy az újszülött malacok hasmenése nagyobb gyakorisággal jelentkezik a 

laktáció második napjától annak 6-7. napjáig, és a telep 80-90% -át is érintheti. Elsősorban 

süldőknél fordul elő, több mint 50% -os gyakorisággal, de előfordul többször ellett kocáknál 

is 30-35% -os gyakorisággal. Főként a második és a hatodik paritású kocákat érinti. Általában 

vízszerű hasmenés figyelhető meg és a foltokkal szennyezett, dehidratált malacok a 

fűtőbetétre, vagy a kocára csoportosulnak (1. kép). Cantín és Vraeghe is nagyobb előfordulási 

arányt lát a süldők malacainál.

1. kép: Háromnapos malacok sárga, folyékony hasmenéssel; nagyon foltosak és nedvesek. A 

malacok fáznak és a fűtőbetéten halmozódnak fel. 

  



Összetett kóroktan 

A négy szakember hangsúlyozza a hasmenés multifaktoriális jellegét és a megfelelő diagnózis 

felállításának fontosságát, megkülönböztetve azt a hasmenést, amely összefüggésben lehet a 

környezettel, a kezeléssel vagy a takarmányozással, a fertőző ágensek által okozott 

hasmenéstől. 

Vraeghe a fertőzési nyomás és a megelőzési menedzsment (immunizálás, higiénia, stb) 

egyensúlyának elképzelését magyarázta. Vannak olyan telepek, ahol a hasmenés hosszú ideje 

kontroll alatt áll, majd minden látható változás nélkül egyszer csak visszatér. Ez azért 

történik, mert ez az egyensúly felborul. Ugyanígy vannak olyan telepek, ahol kevés 

intézkedés van érvényben, amely képes lenne csökkenteni a hasmenést, és más telepeken ez 

mégis nehezebb, hiába alkalmaznak számos intézkedést. Ennek oka, hogy ez az egyensúly a 

fertőzéses nyomás, az immunitás, a genetika, a takarmányozás, a környezet, stb. között 

minden telepen egyedülálló. 

Melyek a leggyakrabban diagnosztizált kórokozók? 

A leggyakoribb kórokozókkal kapcsolatban Guedes hangsúlyozta, hogy a fő kihívás az 

elsődleges kórokozók diagnosztizálása, mivel nagyon gyakori, hogy vegyes fertőzéseket 

találnak, legalább két kórokozóval. Rámutat, nagyon fontos, hogy olyan hisztopatológiai 

technikákat alkalmazzanak, amely lehetővé teszi számunkra az okozott elváltozás típusának 

és ezáltal az elsődleges kórokozó meghatározását. Ez a technika nem specifikus, de nagyon 

érzékeny, és elvezethet minket a fő probléma diagnosztizálásához, vagy akár egyes 

elváltozások felismeréséhez és közvetlenül az adott kórokozó elleni küzdelemhez. Ha nem 

figyelünk az elváltozásokra, csak a kimutatott kórokozókra az hibákhoz vezethet. 

Több különbség volt a szakemberek válaszai között, amikor megkérdeztük őket, hogy 

tapasztalataik szerint melyek a hasmenés fő kórokozói. 

Guedes a Clostridium difficile-t helyezte előre a fő kórokozók listáján. Kifejtette, hogy a C. 

difficile diagnózisa az elmúlt években nagymértékben megnőtt, mind a helyszíni vizsgálatok 

során tapasztalt klinikai tünetekből vagy kórbonctani elváltozásokból, mind a laboratóriumi 

vizsgálatok alapján diagnosztizálva. 

A rotavírus a második a listán, a C típusú rotavírus diagnosztizálási számának növekedése 

miatt. A rotavírus A esetei ritkábbak. A lista harmadik helyezettje az Echerichia coli. 

Rámutat, hogy a kokcidiózist sem szabad elfelejteni, ami a brazíliai telepeken gyakori 

probléma, bár ez nem éppen "újszülöttkori" hasmenés, inkább az idősebb malacoknál okoz 

problémát. 

Azt mondta, hogy az A típusú Clostridium Perfringens-t nem diagnosztizálják Brazíliában, 

mivel nem világos, hogyan lehet diagnosztizálni, ezért erre szoktak gondolni, amikor mindent 

tesztelnek, de nem találnak semmit. 

Cantin hangsúlyozza, hogy általában nem egyetlen kórokozóról van szó. A rotavírus szinte 

mindig jelen van, de sok esetben a rotavírus kontrollja nem elegendő a probléma 

megoldásához. Általában van egy másodlagos kórokozó, amely néha az E. coli (általában 

béta-hemolitikus), más esetekben pedig a Clostridium. 



2. kép: Egy szopós malac emésztőrendszere, amelyben a vékonybélben ödéma és sárgás 

folyadék figyelhető meg. Ebben az esetben béta-hemolitikus E. colit diagnosztizáltak. 

Rámutatott egy másik fontos problémára is: néhány olyan telepen, ahol a sertés járványos 

hasmenés (PED) klinikai kitörés volt, krónikus formában a telepen maradt, és az alig néhány 

napos malacokban már megtalálható. 

Ackerman a rotavírust nevezte meg fő ágensnek, konkrétan az A-t és C-t, mint a 

leggyakoribbakat. Véleménye szerint a Rotavirus B is problémákat okoz, bár elismerte, hogy 

más kollégák szerint nem játszik jelentős szerepet. 

A második helyen a C. perfringens A-t és a C. difficile-t helyezte el. Ackerman elmagyarázta, 

hogy a C. perfringens A hemolitikus toxinja problémákat okoz. Ez a kérdés vitát váltott ki, és 

a különböző országok állatorvosai között nem volt egyöntetű vélemény. A kereskedelmi 

vakcinák széles körű alkalmazása azonban azt jelenteti, hogy gyakorlatilag nincsenek C. 

perfringens C. okozta problémák. Az E. coli által okozott hasmenés a megfelelő vakcinázással 

is jól megelőzhető. 

Természetesen a TGE, a PED vagy a delta-coronavirus szintén komoly problémákat okozhat, 

de azok inkább járvány formájában jelentkeznek, nem folyamatosan vannak jelen. A 

kokcidiózis szintén előforduló probléma. Hangsúlyozta, hogy az USA-ban a 

differenciáldiagnózis során nem szabad megfeledkezni az influenzáról és a Seneca Valley-

vírusról sem. 

Vraeghe elsőként az E. Coli-t és C. Perfringens C-t sorolta fel. Kifejtette, hogy a C. 

Perfringens A ma gyakran diagnosztizálható, de véleménye szerint nem mindig játszik 

patogén szerepet. Az A és C típusú rotavírusos esetek szintén gyakoriak. 

Összefoglalva: az újszülött malacok hasmenése egy régi probléma, amely a jelek szerint ma is 

gondot okoz, összetett kóroktanával, nehéz kóroktani diagnosztizálásával és prognózisával. 

A következő cikkben olyan megelőző stratégiákat tárgyalunk, amelyek segíthetik a kontrollt. 

Forrás: https://www.pig333.com/articles/diarrhea-in-neonatal-piglets-causes-and-principal-

agents_16436/ 
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