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 A kocák E. coli vakcinázásának bevezetése 
óta / 15-20 éve csak szórványosan, akkor is 
főként az első fias kocák malacai között 
 

 Ab kezelésekkel eredményesen gyógyítható 
volt 

 
 Gazdasági kártétele nem volt jelentős. 



 



 



 A 2013. év végétől egyre több hasmenésa 
néhány napos malacok között. 

  A morbiditás olykor elérte a 30-50 %-ot is. 
 Idősebb kocák malacai is jelentős számban 

érintettek voltak. 
 A bevezetett ab kezelések eredménytelenek . 
 A mortalitás alacsony (10 % )    
 A kezeletlen  csoportokban sem magasabb 

!!!  



 





 



 



 



 Eredménytelen az E. coli vakcinázás 
       - megváltozott  antigenitás ? 
       - egyéb kórokozó ? 

 
 Hatástalan Ab kezelések 
       - polirezisztens E. coli ? 



 Végig próbáltam az elérhető E. coli 
vakcinákat 

 Precízebben oltjuk a vakcinát, egyedi 
állásban, 50 mm hosszú tűvel.   

                                                                             
Nem változott semmi  ! 
 

 Egyidejűleg laborvizsgálatok sorát 
végeztük. 

 
 



 



 























 2014 elején kezdtem alkalmazni az akkor 
forgalomba kerülő gyors tesztet. 
 

 Alkalmazása olcsó és gyors. 
 

 Érzékenység? Megbízhatóság ? 
 

 A tesztben szereplő E. coli antigéneket 
még egyszer sem sikerült kimutatnom, ami 
ellent mond a laborok vizsgálati 
eredményeinek.  

 







 Ab kezelések malacoknak po.  parent. : 
tylosin, erythromycin, amoxicillin, 
neomycin, enro- , marbofloxacin, 
lincomycin  

 Ab kezelés kocáknak fialáskor és még 4 
napig  amoxicillin parent. 

 Huminsav kiegészítés a vemhes 

kocatápban és a szopós malacoknak. 

 MIND EREDMÉNYTELEN MARADT ! 

 



 Folyamatosan vakcinázunk E. coli ellen. 
Kipróbáltuk az elérhető vakcinákat 

 2013. szeptembertől – 2014. januárig  
Cl. perf. elleni vakcina 

 Szarvasmarhának gyártott rotavírus vakcina  

 A jobb föccstej ellátás érdekében szakaszos 
szoptatást 







 A változó vakcinázási protokolt több 

hónapos fázis késéssel követve módosult 

a klinikai kép és a labor eredmények is. 

 

 



 Preventív: 
 

 Labordiagn.: 
 Histo – primer Rota 
 E.coli számos új virul faktor – vakcina váltás? 
 Clost. vagy nem jelentös vagy jól védett 

 Klin-észlelés: hasmenés 2-3 napos kortól 
 Kezelés: AB 20-30 kezelés / nap 
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 Preventív: 
 

 Labordiagn.: 
 E.coli számos új virul faktor – vakcina váltás 
 Clost. vagy nem jelentös vagy jól védett 

 Klin-észlelés:  hasmenés 2-3 napos kortól  
 Kezelés: AB kezelés kicsit csökkent 15-20 / 

nap 
 Következtetés: HS kezelés nem elég hatásos 
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 Preventív: 
 

 Labordiagn.: 
 E.coli számos új virul faktor – vakcina váltás 
 Clost. ß2 
 Histo: Rotavírusra utaló elváltozások 

 Klin-észlelés: alig van hasmenés 
 Kezelés:  AB kezelés csökkent 5 / nap  
 Következtetés: KR kezelés hatásos lehet 
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 Az alkalmazott vakcinák átmeneti hiánya 
miatt nem tudtuk folytatni a megkezdett 
védekezést. 

 A klinikai kép súlyosbodott. 



 Preventív: 

 

 Labordiagn.: 

 E.coli számos új virul faktor – vakcina váltás 

 Histo: bakteriális fertözésre utaló elváltozások 

 Klin-észlelés:  hasmenés 2-3 napos kortól 
Kezelés:AB kezelés újra 20 kezelés / nap 

 Következtetés: új Coli nem vált be -> visszavált 
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 Megszűnt a piaci zavar, kaphatók a 
vakcinák. 

 Három hónapja a korábban bevált protokol 
szerint védekezünk. 

 Már látszanak kedvező jelek, reméljük nem 
csak átmenetileg. 
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