
Anyai eredetű PCV-2 ellenanyagok hatása a vakcinázott malacok 

teljesítményére és a PCV-2 virémiára 

Manapság a PCV-2 leggyakrabban a malacok választás utáni szubklinikai fertőzéseként jelenik 

meg. A PCV-2 vakcinázás sikere összefügg a PCV-2 klinikai megjelenésével, valamint a 

termelési paraméterek javításával. Jelen vizsgálat célja a PCV-2 anyai eredetű ellenanyag szint 

hatásának elemzése volt a vakcina hatékonyságára azokban a malacokban, amelyeket három 

hetes korban oltottak be PCV-2 alegység vakcinával. A tanulmány adatai 6112 választási kortól 

a vágási életkorig terjedő malactól származnak Európa 4 különböző régiójából. 

Eredmények 

Az eredmények azt mutatták, hogy a vakcina alkalmazása csökkentette a PCV-2 virémiát 

(görbe alatti területtel számolva, AUC = 60,29 ± 3,73), növelte az átlagos napi súlygyarapodást 

(ADWG = 0,65 ± 0,01 kg / nap) és csökkentette a mortalitást (7%) a vakcinázott malacokban a 

nem vakcinázott csoporthoz képest (AUC 198,27 ± 6,14; ADWG=0,62 ± 0,01 kg / nap és 

mortalitás=11%). Az átlagos napi súlygyarapodás átlagos különbsége akkor is megközelítette 

a napi 30 g-os különbséget (p <0,05), ha alacsony és magas anyai eredetű ellenanyag-titerek 

szerint hozták létre a csoportokat. Ezenkívül a legmagasabb átlagos napi súlygyarapodást (0,66, 

illetve 0,65 kg / nap) mutató állatok a magas vagy rendkívül magas ellenanyag titerrel 

rendelkező malacok közül kerültek ki a vakcinázott csoportból. A rendkívül magas ellenanyag-

titerrel rendelkező állatokat tekintve mindkét vizsgálati csoport hasonló teljesítményt mutatott, 

azonban 10 g / nap számbeli különbség volt a vakcinázott malacok javára. Az átlagos napi 

súlygyarapodás és az anyai eredetű ellenanyag szint között nem tapasztaltak korrelációt, ami 

arra utal, hogy nincs interferencia az anyai ellenanyagok és a tesztelt vakcina között, mivel a 

vakcinázott állatok gyorsabban nőttek a nem vakcinázott kontroll állatokhoz képest, függetlenül 

a vakcinázáskor jelen lévő anyai ellenanyagok szintjétől. 

Következtetések 

Jelen tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a kolosztrum bevitelén keresztül átvitt PCV-2 

elleni anyai eredetű ellenanyag védőhatással bír a vírusfertőzés ellen. A vizsgálatban használt 

vakcina (Ingelvac CircoFLEX®) három hetes korban volt hatásos, és a vakcinázáskor mért 

anyai eredetű ellenanyag szintje nem befolyásolta a hatékonyságot. 
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