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PRRS mentesítés lehetőségei

Állománycsere
Részleges állománycsere (Roll over)
Elkülönített korai választás (Isowean)
Teszt – eltávolítás
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de a legelső kérdés: 

HONNAN – HOVA 
akarunk eljutni
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Állományok besorolása

Tenyészállomány 
kategória

vírusürítés szerológia

Pozitív  (I) + +

Pozitív – stabil (II A) +/- (*) +

Pozitív – stabil (II B)
(mentesítés alatt)

+/-
mentesítés alatt (**)

+

Feltételesen negatív - +(***)

Negatív - -
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Hízóállomány kategória vírusürítés szerológia

Pozitív + (-) + (-)

Negatív - -

* +/-: negatív eredmény, de mintaszám miatt nem minősíthető
** „mentesítés alatt”: állomány zárt, nincs tenyész behozatal, nincs szándékos élő PRRSV kontamináció
***: negatívan behozott tenyész-utánpótlás szeronegatív marad min. 60 nap integrálás után is 

Ha nem  mentesítés a cél, 
kívánatos státusz!



Állomány minősítés
Virológiai státusz

PCR
vírusizolálás

Szerológiai státusz
ELISA
IFA (immunofluorescent antibody)
IPMA (immunoperoxidase monolayer assay)

Vizsgálandó korcsoportok
Tenyészállatok
Választott malacok
Tenyész-utánpótlás
hízók
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Merre tovább?
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Klinikai tünetek 
csökkentése/megelőzése

PRRS-mentes 
malacok előállítása

Telep mentesítése



Saját vizsgálatok
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Vérvételi protokoll ELISA

4 korcsoport, összesen 110 minta
4 hetes malacok, almonként 2 állat

kocasüldők almaiból: 10 db
3X ellett kocák almaiból: 10 db
5X ellett kocák almaiból: 10 db

80-90 napos állatok : 20 db
hízlalási idő végén levő állatok

vágóhídi szállítás megkezdése idején (ú.n. ól eleje, legjobb állatok) 20 db
vágóhídi szállítás vége felé (ú.n. ól vége, legrosszabb állatok) 20 db

Kocasüldők
1. PRRS vakcinázás megkezdése előtt közvetlenül: 10 db
2. PRRS oltás után 2-3 héttel (termékenyítéskor): 10 db
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Virológiai vizsgálat
Duinhof TF, van Schaik G, van Esch EJ, Wellenberg GJ.: Detection of PRRSV circulation in 
herds without clinical signs of PRRS: comparison of five age groups to assess the preferred 
age group and sample size. Vet Microbiol. 2011 May 12;150(1-2):180-4.
Minták: 

vérsavó (szerológiai vizsgálatoknak megfelelő, szokásos mennyiségben, hűtve 
szállítva a laboratóriumba)
9-10 hetes malacokból
28 db állatból telepenként

Mintafeldolgozás: 
a laborban a minták négyesével poolozásra kerülnek, így 7 minta/telep kerül a 
nukleokapszidot kódoló ORF7 PCR-es vizsgálatára.
Duinhof et al.,(2011) szerint ez a korcsoport, az alkalmazott mintaszámokkal 
és PCR-es vizsgálattal jól reprezentálja a telep státusát PRRSV cirkuláció
szempontjából, klinikailag megnyugodott telepeken. Pozitív minta esetében 
szekvenálás, egyéb gének (ORF5 elsősorban) vizsgálata, továbbá
vírusizolálás a tervezett vizsgálatok. Ugyanakkor több korcsoport szerológiai 
és további PCR-es vizsgálata adhat információt a PRRSV cirkuláció pontosabb 
feltérképezéséhez
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Státusz megállapítása

Virológiai vizsgálat
Labor: CEVA-Phylaxia, Tudományos Támogató Igazgatóság
Alkalmazott metódus
• PCR-1 ORF7 specifikus, 1-es és 2-es típusú PRRSV elkülönítésére alkalmas 

(Oleksiewicz et al., 1998, Vet. Microbiol., 64, 7-22.), a módszer érzékenységét 
kereskedelmi forgalomban kapható vakcina hígítási sorát alkalmazva határoztuk 
meg.

• PCR-2: Adiavet PRRS EU/NA, Adiagene real-time PCR kit

Szerológia
Labor: NÉBIH-ÁDI Virológiai Főosztály
Alkalmazott metódus
• ELISA: INGESIM PRRS Universal, 
• megerősítés IF
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Hazai eredmények-1

Telep (Palotabozsok)
Kocalétszám: 350
Fertőződés ideje 2003
„Mentesítési” protokoll: 

állomány zártság: kocasüldők kiválogatása hízók közül  (kor)
Vakcinázás: inaktivált vakcina ( Progressis®) először állomány oltás 2X

kocasüldő: búgatás előtt 2X
koca: vemhesség 60-70. napja között

Eredmények
Klinikai kép: megnyugodott
Virológia: 28/28 negatív
szerológia
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Hazai eredmények-2

Telep (Somberek)
Kocalétszám: 800
Fertőződés ideje: 2003 november
„Mentesítési” protokoll: 

állomány zártság: kocasüldők kiválogatása hízók közül  (kor)
Vakcinázás: inaktivált vakcina ( Progressis®) először állomány oltás 2X

kocasüldő: búgatás előtt 2X
koca: vemhesség 60-70. napja között

Eredmények
Klinikai kép: megnyugodott
Virológia 28/28 negatív
szerológia
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Hazai eredmények-3

Telep (Tótkomlós)
Kocalétszám:1100
Fertőződés ideje
„Mentesítési” protokoll: 

állomány zártság: kocasüldők kiválogatása hízók közül (80-90 naposan), utána 
elkülönítetten nevelik fel

Vakcinázás: inaktivált vakcina ( Progressis®)
kocasüldő :leválogatás után 2X
koca: vemhesség 60.-70. napja közt
kan:-

Eredmények
Klinikai kép: megnyugodott
Virológia: 30/30 negatív
Szerológia: 
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Állomány szeroprofilok

Szeropozitivitás előfordulása korcsoportonként 6 szeropozitív állományban, ahol a fiatal 
állomány szeronegatív, és csak saját nevelésű tenyészutánpótlást használnak
x tengely = korcsoportok (: 8 hetes, 14 hetes, kocasüldő, koca P1, P2, P3, P4, P5+), 
y tengely= szeropozitívak aránya.

Evans et al. BMC Veterinary Research 2008 4:48 doi:10.1186/1746-6148-4-48 14



Bizonytalanságok

Vírusürítés kizárása
4 egymást követő negatív eredmény (havonta vizsgálva) kell
30 minta/ csoport (10%-os prevalencia esetén 95% confidencia szinttel)
PCR-tesztek: 3 különböző rendszert futtatni

Szerológia
Tesztek közötti szenzitivitásbeli különbségek? (IDEXX vs. Ingenasa)
60 minta/korcsoport (5% prevalencia esetén 95% confidencia szinttel)
MDA vs. aktív immunválasz : kritikus 4-9 hetes kor között profil vizsgálat kellene
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Konklúzió I.
A korábban pozitív állományok negatívvá
válhatnak állománycsere nélkül is
Negatív utódállomány kialakításához jó
kiindulási alap lehet (malacok elkülönített 
felnevelése !)
Valószínűleg az inaktivált vakcina booster 
hatása érvényesül (nem naiv állományt 
vakcináztak)
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Konklúzió II.
Vizsgálati metódusokat harmonizálni kell, 
csakúgy, mint a mintavételi protokollt 
(Luc Mieli, EuroPRRS2012, Bp.)

Szerológiai áthangolódás (IgG megjelenése) : 8-12 naptól p.i., (általában 20-30 nap 
között), nagyban függhet a fertőző víruspartikulák számától 
„perzisztáló” vírus jelenlét – ismételt vizsgálat
PCR – 3 eltérő metódussal ellenőrizni
Mintákat hűtve tárolni, szállítani
Pool mérete nagyban befolyásolhatja az eredményt (max 3-5 egyed/pool)
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És ha sikerült…

?
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Hogyan tovább?    Mentesség megtartása a legnagyobb kihívás
•Mentes tenyész-utánpótlás biztosítása

•Telepi higiénia szigorítása (szállító járművek, dolgozók, látogatók)

•Épületek átalakítása (levegő szűrés?, szélirány?)

•Szomszédos telepek státusza (vakcinavírus cirkulálása?)
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…és ha nem sikerült?



…és ha nem sikerült?
A bevezetett intézkedések általános 
járványtani hatása önmagában is előrelépés
A PRRSV-nyomás enyhítése javíthatja a 
társfertőzések helyzetét

PCV2 : PRRSV hatására nő a PCV2 szintje a fertőzött malacokban, a PCV2 
szint és a kialakuló kórtani kép között összefüggés van; 
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<106 106-107 107

szubklinikai 
fertőzöttség

PCVAD gyanús PCVAD +

Park et al., Clin. Vaccine Immunology, 2013, 20, 3, 369-376.
Chae, The Vet. Journal, 2012, 194, 151-157
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