
ASPv mutáció Kínában: Mit jelent ez a telepeken? 

Hogyan kezeli a kínai sertésipar az afrikai sertéspestis következményeit? Bár a legtöbb üzenet 

túlzottan pozitívnak tűnik, van rá ok, hogy éberek maradjunk. Úgy tűnik, hogy az ASP vírus 

mutálódott formája jelent meg. Dr. E. Wayne Johnson, pekingi állatorvos leírta, hogy mit látott 

a telepeken. 

A legtöbb kínai sertésiparról szóló hír 2020-ban és 2021 elején nagyon pozitív volt. Annak 

ellenére, hogy a 2019-es afrikai sertéspestis (ASP) járvány becslések szerint az ország 

kocaállományának legalább 40% -ának eltűnését eredményezte. A hiány rekord árakat és 

nyereséget eredményezett. Az újjáéledő országban ma már mindenhol sertéstelepek épülnek. 

A Reuters hírügynökség 2020 december elején elküldött egy lenyűgöző cikket, amely egy 

Henan tartományban található hatalmas, 21 emeletes sertésteleppel foglalkozik, amelyben 

84.000 koca fér majd el és a Muyuan cég építette. Ez azt jelenti, hogy az ASP a múlté? 

Hivatalosan úgy tűnik, hogy ez nem lesz nagy probléma. 2021 januárjában a kínai 

Mezőgazdasági és Vidékügyi Minisztérium (MARA) 1 fertőzött farmról számolt be 

Guangdong tartományban, 1015 sertéssel. Az ezt megelőző jelentés 2020 októberéből 

származik. 

Változó ASP-s esetek a telepeken 

Rengeteg oka van annak a feltételezésnek, hogy az ASP-járvány Kínában még korántsem ért 

véget, ami azt jelentené, hogy a vírus teljesen eltűnik. Január közepén a Reuters beszámolt arról, 

hogy Kínában többféle ASP-vírust találtak, és ezt illegális ASP-vakcináknak tulajdonítják. Dr. 

E. Wayne Johnson, amerikai sertés-állatorvos és tanácsadó Pekingben, megerősítette, hogy 

találkoztak ezen változatok egyikével. 

A Pig Progressszel folytatott levelezésében ezt írja: „A Kínában keringő „új vírus” a kettős 

géndeléciós vakcinavírus. Hiányzik belőle a biztonságosság, és a hatékonysága sem 

egyértelmű. Ennek a vakcinának vannak deléciói az MGF360 és a CD2v génhelyen, amelyek 

gyengítik a vírust, de nem teszik ártalmatlanná. Csak a betegség enyhébb formáját 

eredményezik." 

Az új vírus telepeken tapasztalt hatása 

Dr. Johnson szerint a kettős gén deléciós vakcina PRRS-szerű reproduktív szindrómát 

eredményez oltott kocáknál, halva született malacokkal, mumifikálódással, embrionális 

elhalásokkal, meddőséggel és vetéléssel. Hozzáteszi, van némi elhullás, valamint átmeneti láz 

a vakcinavírus miatt, de ez az oltások által kiváltott elhullás meglehetősen alacsony. 

Az élve született malacok szerinte gyengék, csökkent életképességűek lehetnek. „Úgy tűnik, 

hogy a sertések, amelyek túlélnek a hizlalásig, ürítik a vakcinavírust, és továbbadják más 

sertéseknek. A krónikus, atipikus ASP krónikus ér- és immunrendszeri megbetegedéseket 

eredményez. Infarktusok és trombusok fordulnak elő elhalásos és vérzés aktív zónával, 

valamint fibrotikus krónikus elváltozások figyelhetők meg mikroszkóposan több szerven, 

valamint szabad szemmel láthatóan különösen a nyirokcsomókban és a vesékben." 

  



Természetes deléciós mutáció lehet? 

A természetben gyakori, hogy a vírusok időnként mutálódnak. Eddig azonban még nincs arra 

utaló jel, hogy a Kínában megjelenő vírus természetes deléciós mutáció lenne, mondta Dr. 

Johnson. "Inkább a kettős gén deléciós vakcinavírus bevezetésének eredménye látszódhat a 

sertéspopuláció jelentős részében. „Mivel a vakcina nem engedélyezett, illegális és hivatalosan 

tiltott, nincs megbízható információ arról, hogy mennyi vakcinát használtak fel, és a 

vakcinavírus jelenlétének mekkora része származik a vírust ürítő sertések másodlagos 

terjesztéséből és ragályfogó tárgyak általi átvitelből.” 

Dr. Johnson azzal folytatta, hogy: „Hivatalosan tilos a kettős géndeléciós ASP vakcinával 

oltani, de vannak arra utaló jelek, hogy a vakcinát még mindig használják, mivel az ASP Kína 

számos régiójában továbbra is terjed, és a gazdák kétségbeesettnek érzik magukat, és úgy 

gondolják, hogy korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek. A kettős géndeléciós vakcina 

bevezetése egy szörnyű probléma nem kívánt szövődménye és ez egy olyan epidemiológiai 

helyzet, amely már kontrollálhatatlan." 

Az illegális vakcina hatása a sertésekre 

Dr. Johnson megfigyelte az illegális vakcina sertésekre gyakorolt hatását. „A beoltott sertések 

általában rendelkeznek antitestekkel az ASP vírus ellen, de ez nem minden sertésben van így. 

Az illegális vakcina kocákra és szaporodásra gyakorolt negatív hatása elkeserítő, ezért a 

gazdaságok abbahagyják a használatát, de a vakcinvírus fertőző, és az oltás befejezése után is 

perzisztál az állományban. Az antitestek a vakcinázás után 2-3 héttel kimutathatók. A sertések 

körülbelül 5-20% -a, akik túlélik az ASP vad vírus kitörést, általában antitestekkel 

rendelkeznek, és az ASP vad vírusa hetekkel és hónapokkal később is kimutatható vérükből és 

szöveteikből." 

A vakcinavírus kimutatása 

Az új vakcinavírus PCR-rel történő kimutatása meglehetősen nehéz - mondta Dr. Johnson. "Az 

orális tamponok nem megbízhatóak az ASP szempontjából, és még kevésbé érzékenyek a 

vakcinavírusra. A kettős géndeléciós vakcinavírus lehet, hogy nem jelenik meg a vérben, de 

gyakran előfordul, hogy a nyirokcsomókban és más szövetekben azonban megtalálható." 

3 gén általában meghatározza, hogy az ASP vírus jelen van-e egy sertésben. Dr. Johnson azt 

mondta: „Az ASP vírus a P72 gén PCR-vizsgálatával detektálható. Ha P72-t detektálnak, akkor 

a CD2v, az MGF360 vagy mindkettő esetében elvégeznek egy második tesztet, ha tudni 

akarjuk, hogy az vad vírus vagy a vakcina vírus-e. A ASP vad vírusának pozitívnak kell lennie 

mind a 3 génre (P72, MGF360 és CD2v) nézve. A kettős géndeléciós vakcinavírus nem 

rendelkezik MGF360 vagy CD2v-vel, viszont rendelkezik P72-vel, így a P72 PCR-pozitív és 

az MGF360 vagy CD2v PCR negatív lesz." 

  



Hivatalos kínai kutatás az ASP vakcináról 

A kínai hatóságok egy ASP vakcinán dolgoznak, de ez a fejlemény úgy tűnik, hogy nincs 

kapcsolatban azzal, ami most az illegális oltásokkal történik. A Harbin Állatorvosi 

Kutatóintézet tudósai nyíltan publikálták a 2020-ban elért előrehaladásukat, a Pig Progress 

pedig ennek a vakcinának az előrehaladását márciusban és júliusban. Nemzetközi szakértők 

mérsékelt optimizmust fejeztek ki a vakcináikkal kapcsolatban. 

Az élő attenuált Harbin vírus 7 gén delécióval rendelkezik. Ezt a megközelítést használja az 

amerikai Mezőgazdasági Minisztérium Agrárkutatási Szolgálatának (ARS) részét képező Plum 

Island Animal Disease Center is. A kutatók 6 gént töröltek, de úgy találták, hogy a 7. [CD4] 

törlése nem javított az eredményeken. 

A Harbin vakcinát továbbra is kutatják, jegyezte meg Dr. Johnson: „Tudomásunk szerint a 7 

deléciós génnel rendelkező Harbin vakcinát még nem hozták forgalomba. Hiányzik a kettős 

deléciós vakcinából kivágott 2 gén, valamint további 5 gén, amint arról a kutatási publikációjuk 

beszámolt. Valószínűleg nem hoznák idő előtt forgalomba a vakcinájukat, mert betű szerint kell 

betartaniuk az eljárásokat. "Biztosan tudjuk, hogy a Harbin korlátozott telepi biztonsági 

teszteket végzett, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően."  

Az illegális ASP vakcina eredete 

Más szavakkal, az illegális vakcina eredete rejtélyes. Dr. Johnson azt mondta: „Nem tudjuk, ki 

gyártja és adja el ezt a vakcinát. Nincsenek róla igazolt vagy ellenőrizhető információnk. Nincs 

egyértelmű információ arról, hogy hány fajta illegális vakcina van. Legális tesztek folynak a 

telepeken ellenőrzött körülmények között, elismert és megbízható tudósok közreműködésével. 

Az illegális vakcinákat néhány jól szervezett huligán és szélhámos terjeszti. A gazdaságokat 

rendkívüli nyomás és kényszer éri maga a betegség, és az ilyen ragadozók furfangjaira való 

fogékonyság miatt." 

A mindennapjaiban nem szerepelnek illegális vakcinák. "Közvetlen konzultációs ügyfeleink 

nem használják az oltást, és ha képesek betartani az utasításokat, akkor teljesen elkerülik az 

ASP-t, bár erős nyomás és nagy stressz alatt vannak."111111 

https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/1/ASFv-mutation-in-China-What-does-it-

mean-on-farm-700691E/ 
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