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1. Hosszabb lett a malacok lába! 

 Árutermelő állományban előzmények 
nélkül sok szopós (1-3 hetes) malacnál 
mozgászavart tapasztaltak. 

 Jellemzően a bal hátulsó lábuk volt 
érintett. 

 Morbiditás kb. 15-20%, mortalitás 
gyakorlatilag nem volt, a súlyos eseteket 
exterminálták. Egyéb klinikai tünetet nem 
tapasztaltak. 





Vizsgálati eredmények 

 Negatív bonclelet 
◦ ízületek, medence ép 
◦ siderosis jelei nem láthatók a 

combizomzatban és a környéki 
nyirokcsomókban 

 Bal oldali hátulsó végtagon a 
combcsatornában ödéma 







Perifériás idegsérülés, 
vázizomelfajulás 
 A vasinjekciót nyakizomba adták ugyan, de 
 a szoptatás során több alkalommal 

tiamulin injekciót adtak im. combizomba 
◦ ((olajos injekció, télen, nem kis tűvel …)) 
 



2. Sánta sertések serege! 
 Vásárolt hízóállományban előzmények nélkül 

tömeges sántaság. 
◦ betelepítés után kb. 2-3 héttel 
◦ jó állategészségügyi státusz 
◦ új tartási hely 

 Jellemzően a hátulsó lábak voltak érintettek. 
◦ az állatok nem szívesen keltek fel és mozogtak, 

étvágyuk megtartott volt. 
 Mortalitás nem volt, láz előfordult, a 

parenterális amoxicillin kezelés 
eredménytelennek tűnt.  

 Egyéb klinikai tünetet nem tapasztaltak. 





Diagnosztikai vizsgálat 
 Mindkét térdízületben heveny savós-

fibrines gyulladás jelei 
◦ többi ízület ép, az ízületi porc mindenütt ép 

 Egyéb kórjelző értékű elváltozás nem 
látható 
◦ vázizom, gerincvelő, perifériás idegek, központi 

idegrendszer kórszövettani vizsgálata negatív 
eredményre vezetett. 

 Ízületi tartalom aerob bakteriológiai 
vizsgálata negatív eredményű volt. 







Arthritis 

 Lehetséges kórokozók 
◦ Mycoplasma hyosynoviae   +++ 
◦ Haemophilus parasuis    ++ 
◦ Streptococcus suis    + 
◦ Erysipelothrix rhusiopathiae   + 
◦ egyéb, septicus ízületgyulladást okozó 

baktériumok     + 



Javaslat 
 Tiamulin kezelés parenterálisan 
◦ 12 mg/ttkg, 2-3 napig 
◦ 2 nap után jelentős klinikai javulás 
 új megbetegedések jelentkeztek… 

 Kiegészítő PCR-vizsgálatok 
◦ Haemophilus parasuis: negatív 
◦ Mycoplasma hyosynoviae: negatív 
◦ ?? 

 Feltehetően Mycoplasma sp. (M. hyorhinis?) 
fertőzés 
◦ 4-10 hetes állatokban savós-fibrines polyserositis, de 

idősebb hízókban is okozhat izolált polyarthritist… 
 



3. Rejtélyes tör(tén)ések az ólban! 

 Árutermelő állományban megszaporodtak a 
mozgásszervi problémák 
◦ az utónevelőben és a hizlaldában sok 

kényszervágás lábtörés, medencetörés stb. miatt 
 alkalmanként súlyos sántaság 
 bizonytalan eredetű sántaság 
 gerincoszlop-deformitások 

◦ végbélelőesés, fül- és farokrágás 
 Patológiás törés vagy csupán traumás 

eredet? 
◦ rakodás, törésre hajlamosító tartási hely 





Diagnosztikai vizsgálatok 

 Kobzott testrészek 
◦ heveny és idült törések 
◦ idült osteomyelitis 
◦ csigolyatályogok 
◦ ép ízületi tartalom és porcfelszín 

 Csontok kórszövettani vizsgálata 







Csontok vizsgálata 
 Eredmények 
◦ törékeny, keskeny kéregállomány, esetenként késsel is 

könnyen vágható 
◦ fokozott osteoclast-aktivitás, osteoid állomány hiányos 

mineralizációja, keskeny hypertrophiás zóna az 
epiphysisben, szabálytalan, keskeny csontgerendák,  
◦ egy mintában osteodystrophia fibrosa gyanúja 

 osteomalatia/osteoporosis gyanúja, angolkór 
jelei egyértelműen nem állapíthatók meg 

 a törések feltehetően nem ép csontokban 
alakultak ki 
 
 
 



Metabolikus csontbetegségek 
Kórkép Ok Klinikum Elváltozások Hajlamosító 

tényezők 

Angolkór 
(növekedésben 
lévő malac, 
rendellenes 
csontosodás) 

Rendellenes 
mineralizáció, 
Ca/P/D-vitamin 
hiány vagy Ca:P 
arány 

Sántaság, merev járás, 
ízületi duzzanat, 
hajlott 
végtagcsontok, 
törések 

P/D-vit. hiány: lágy 
csontok, 
rendellenes 
csontosodási 
zóna, Ca-hiány: 
törések 

Tak. keverési 
probléma, 
~invenció, 
felszívódási zavar, 
napfényhiány 

Osteomalatia 
(= angolkór 
idősebb állatban, 
abnorm. csont 
átépülés) 

P vagy D-vit. 
hiány, rendellenes 
mineralizáció 

Kyphosis, lordosis, 
patológiás törések 

Vékony, lágy 
corticalis 
állomány 

Tak. keverési 
probléma, 
~invenció, 
felszívódási zavar, 

Osteoporosis 
(normál 
csontállomány 
megfogyása, 
növendék / hízó) 

Éhezés, Ca-hiány,  
csontreszorpció 
és épülés 
egyensúlyzavara 

Törések (esetleg 
heveny 
hypocalcaemiás 
tetánia, elhullás) 

Keskeny 
csontgerendák, 
vékony corticalis 
állomány, törések 

Tak. keverési 
probléma, 
~invenció, 
felszívódási zavar, 
 

Osteodystrophia 
fibrosa 

Ca-hiány vagy P 
túlsúly,  D-vit. 
hiány 

Sántaság, merev járás,  
nehezen kel fel, 
törések,  fogvesztés 

Lágy 
csontállomány, 
ízületi felszín 
sérülhet 

Tak. keverési 
probléma, 
~invenció 



Eredmény (?) 

 Feltehetően Ca/P anyagforgalmi zavar jelei 
 Elsősorban relatív Ca-hiány gyanúja 
 A fül- és farokrágás, végbélelőesés is 

összefügghet az ásványianyag-ellátás 
zavarával 

 A csigolyatályogok a bőrsérülések pl. 
farokrágás következtében jöhettek létre. 

 Pontos oka számunkra homályban maradt. 
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