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Helyszíni vizsgálat célja 

Vakcinázás ellenére jelentkező hizlaldai 
légzőszervi megbetegedések 
kivizsgálása. 
 



Hizlaldai mutatók a vizsgált telepen 

Hizlaldába telepítés:    90 naposan 
Selejtezés a hizlaldában:   5% 
Elhullás a hizlaldában :    2% 
Légzőszervi ok miatti elhullás:  65% 
(Köhögés a hizlaldában:   folyamatos) 
Hizlaldai napi súlygyarapodás:  820 g 
Hizlaldai FCR:     2,8 kg 
Elkészülési idő/súly:    180 nap/ 105 kg  
 



Alkalmazott kezelés a hizlaldában 

Telepítéskor:  
7 nap  amoxycillin+colistin  
7 nap  szünet 
7 nap  amoxycillin+colistin 

 



Vakcinázás  
(az eset szempontjából lényegesek) 

Tenyészállomány: 
• Cirkovirus ellen:  
 
 
Utódállomány: 
• Mycoplasma ellen  1 hetes korban 
• Cirkovirus ellen   3 hetes korban 
• APP ellen  9 és 13 hetes korban 

 
 



Helyszíni vizsgálat 

Hizlalda: 
• Felújított épület, de az épületben az  állomány 

levegő igénye csak fokozott légáramlással 
elégíthető ki. 

• A hízók között gyakori a köhögés, tüsszögés  
• Gyakori a kötőhártyagyulladás, a savós orrfolyás  





Vágóhídi vizsgálatok 

SPES /pleuritis My-score 

összesen 
összesen 

APP APPI score >10 negatív 

2013.09.26 76% 58% 1,52 4,5 20% 24% 

2013.07.20 73% 55% 1,49 10,6 42% 20% 



Helyszíni vizsgálat 

Fiaztató 
• Felújított épület, jó technológia 
• Néhány alomban kis súlyú malacok 
• Átlagos malacszám: 12,6 
• Átlagos születési súly: 1,6 kg 
• Választási kor: 28 nap 
• Átlagos választási súly: 7,2 kg 
• Fiaztatói elhullás: 14 % 
  
 



Patológiai vizsgálat 













Csontvelő (szegycsont) 

 



Hízókból nyirokszervek 

 

LÉP NYIROKCSOMÓ 



Hematológiai vizsgálat 

Mintavétel: 
• 5 frissen ellett koca 
• 5 szopós malac (7-10 

napos) 
• 10 hízó (kb. 120 napos) 

Vizsgált paraméterek: 
• Összfehérvérsejtszám 
• Lymphocyta 
• Neutrophil granulocyta 

• Vörösvérsejtszám 
• Hemoglobin  
• Thrombocytaszám  

 



Fehérvérsejtek átlagos értékei  

Thrombocytaszám 
RBC 
HG 



Biokémiai vizsgálat 

Mintavétel: 
• 5 frissen ellett koca 
• 5 szopós malac (7-10 

napos) 
• 10 hízó (kb. 120 

napos) 
 

Vizsgált paraméterek: 
• AST/GOT/ 
• ALT /GPT/ 
• ALKP 
• GGT 

 



Biokémiai vizsgálatok 

Ref. malac koca hízó 

AST/GOT/ 32-84 128,0 56 106 

ALT /GPT/ 31-58 54,4 30,0 62,1 

ALKP 110-400* 1789 145 313,0 

GGT 10-60 128,0 86 92,3 



• Egyéb vizsgálatok: 
–PCV2 negatív 
–PRRS negatív 
–Takarmányban a gyakoribb mycotoxin 

szintek nem kifogásolhatók 



• A vizsgálatok eredménye: 
– Hepatotoxicitás 
– Immunotoxicitás 
 

• A fiaztatóban preventív céllal antibiotikum 
alkalmazása történt (a kocák takarmányába 
keverve):  
– Florfenicol 
– Az alkalmazás intervalluma: 28 nap (2 kg/tonna) 



• A vizsgálatok eredménye: 
– Hepatotoxicitás 
– Immunotoxicitás 
 

• A fiaztatóban preventív céllal alkalmazott 
antibiotikum (kocák takarmányába keverve):  
– Florfenicol 
– Az alkalmazás intervalluma: 28 nap (2 kg/tonna) 



• A vizsgálatok eredménye: 
– Hepatotoxicitás 
– Immunotoxicitás 
 

• A fiaztatóban preventív céllal alkalmazott 
antibiotikum (kocák takarmányába keverve):  
– Florfenicol 
– Az alkalmazás intervalluma, dózisa: 28 nap, 2 kg/tonna) 



Fenikolok 

• Chloramphenicol 
• Florfenicol 
• Tiamphenicol 

 
Hatásmechanizmus:  
Baktériumok fehérjeszintézisének gátlása. 
Az emlősök sejtjeiben a mitokondriumokban szintén 
gátolják a fehérjeszintézist 
(Gálfi P. szerk.: Állatorvosi gyógyszertan 2012.) 



Farmakokinetika: 
- Gyors felszívódás 
- Jó megoszlás a szövetekben 
- Intenzív metabolizmus (máj; glükoronsavas konjugáció) 
- Ürülés a vizelettel; enterohepatikus cirkuláció 
Dózis:  

10 mg florfenicol/ttkg per os, 5 napon át  

Fenikolok 



Fenikolok 

Mellékhatás, toxicitás: 
- Bélflóra károsítás 
- Hepatotoxicitás 
- Csontvelő károsítás 
- Csökkentheti a vasionok, a folsav és B12 

hatását anaemiában 
 



Florfenicol 



Vágóhídi vizsgálatok 

időpont

összesen
összesen 

APP APPI score >10 negatív
2013.09.26 76% 58% 1,52 4,5 20% 24%
2013.07.20 73% 55% 1,49 10,6 42% 20%
2014.06.11 69% 38% 0,85 0,6 2% 81%

SPES /pleuritis My-score



Hematológia 
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Frissen ellet kocákban az átlagos fehérvérsejt (WBC), a neutrofil 
granulocita (NEU) és a lymphocytaszám (LYMPH) alakulása 

I. vizsg

II. vizsg



Hematológia  
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7-10 napos malacokban az átlagos fehérvérsejt (WBC), a neutrofil granulocita (NEU) és a 
lymphocytaszám (LYMPH) alakulása 

I. vizsg

II. vizsg



Aktív immunizálás (vakcinázás) 

„Aktív immunizálás esetében ismert, csökkent 
virulenciájú vagy elölt kórokozót, illetve annak 
antigénjeit, ……… juttatjuk be a szervezetbe azzal 
a céllal, hogy az immunrendszert ellenanyagok 
képzésére késztessük.” 
(Tuboly Sándor szerk.: Állatorvosi járványtan I. 
Mezőgazda Kiadó Budapest 1998.) 



Toxicity to the hematopoietic and lymphoid 
organs of piglets treated with a therapeutic dose 
of florfenicol. 
Hu D, Zhang T, Zhang Z, Wang G, Wang F, Qu Y, 
Niu Y, Liu S. 
Vet Immunol Immunopathol. 2014 Dec 
15;162(3-4):122-31. doi: 
10.1016/j.vetimm.2014.10.014. Epub 2014 Nov 
6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467888
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25467888
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