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A kórokozó / a betegség 

• A sertés Corona vírusai 
Variable group RNA viruses 
New Delta coronavirus  
Csak egy szerotípus ismert 
 
 

 
• PEDV jelenleg a világ számos pontján megtalálható 
• Considered to be a production disease 
• Védekezés, megelőzés célzott járványvédelemmel 
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Előadó
Bemutató megjegyzései
Consumption – 3,8 mln tonesProduction – 2,8 mln tones



• Először az Egyesült Királyságban észlelték és írták le 
az 1970-es évek elején 

• Később az európai törzseket (CV777) a TGE-hez hasonló betegséggel hozták 
összefüggésbe  
 

• Ázsia 80’s, 90’s (Kusanagi, 1992) endémiás fertőzések  
magas mortalitással, a PEDV különböző variánsai 
 

• 2013 április-május, (Stevenson, 2013) a magas 
virulenciájú ázsiai típusú vírus első igazolása az USA-
ban (similarity 96,5-99,5%) 
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Új PEDV-esetek heti statisztikája 
February 2015 
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Európai járványok 

• Németország, Ausztria, Hollandia 
 

• Főleg hizlaló telepeken, de néhány szaporító 
egység is érintett (2014, 2015) 

• Magas morbiditás, de viszonylag alacsony 
mortalitás, néhány esetben elhullás nélkül 

 
• INDEL (insertion/deletion) törzsek 

• Vízszerű hasmenés , szopós malacoknál 
csak enyhe, vagy hiányzó hasmenés 
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Ukrajna 

Ukrajna közepén tűnt fel  2014 nyarán és ősszel 
A klinikai esetek 6 malac/koca/év veszteséget okoztak, és 20 hétig 
tartottak  
Az azonosított vírus 99.8%-ban azonos az USA törzsekkel, 
legközelebbi hasonlóságot a  
PEDV KJ6456537.1 USA/Kansa29/2013 törzs mutat 
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Klinikai megjelenés 
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Hányás és hasmenés, 
mely súlyos 

dehidráltsághoz vezet 

A vékonybél súlyos 
érintettsége a nyh 
szemmel látható 

elváltozásával 

Hirtelen jelentkező 
sárga, vizes jellegű 

hasmenés 
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Song and Park, 2012 
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Több korosztály 
érintett, hányás, 

hasmenés tünetei 

10 napnál fiatalabb malacok 
(akár 100% mortalitás) 

Idősebb malacok 
mortalitás 20 - 50% 

Vemhes kocák 
vetélése 

battéria/hizlalda 
Alacsony mortalitás 

J. Carr 



A fertőzés klinikai formái 

USA/Ázsia/Ukrajna 
 

Törzsek: KJ6456537.1 
USA/Kansa29/2013 és PEDv 
KF177258.1 China/YJ7C/2012 

 
Malac elhullás > 90% 

 
tenyészállatok: vízszerű hasmenés és 
hányás, abortion 20-30 days of 
pregnancy a kocák 30%-ban.  
 
Hányás és hasmenés választás után 
kevesebb elhullással 

Európa 
 

Magas morbiditás, alacsony mortalitás 
 
Csak az almok egy részsét érinti 
klinikailag (kocasüldők) 
A hizlaldai elhullás emelkedik (5%) 
 
Szopósmalac elhullás: 5,5%,  
8,8%  választás után (Németo.) 
 
Indel törzsek 
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PEDV terjedése 

• Csak sertésre fertőző 
 
• Fecal - oral terjedés 

• Járványkitörés 1 héttel az állatok szállítása után  
• Vírus ürítés a fertőzéstől 
• 7-9 napig ürül a vírus 
• Hordozó státusz? 

 

• A járványvédelem szerepe 
• szállítás, takarmány etc. 
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Labor diagnosztika 

PCR  
Multiple PCR teszt 
S gén, N gén, nested PCR 
bélsár, bél, nyál, takarmány 
 

Szerológia, Immunohisztokémia, ELISA 
Alacsony specificitás 
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8 órával 
fertőzés után 

36 órával 
fertőzés 
után 



Helyszíni teszt 

• gyors diagnosztikai 
eszköz a telepenl 
 

• Viszonylag magas 
érzékenység 
 

• A visszaetetett anyag 
minőségének 
ellenőrzésében fontos 
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Kontrol 

Szigorú járványvédelem 
(vérkészítmények- 80°C-os hőkezelés és 6 hetes tárolás EU szabályozás 

 
Vakcinák léteznek, bizonytalan hatékonyság 
Visszaetetés 
Specifikus kezelés nincs 
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   A meghatározott járványvédelmi pontok  
az USA-járvány tapasztalatain alapulnak 

 
 
Jármű- és személyforgalom minimalizálása és ellenőrzése 
Eszközök alapos tisztítása és fertőtlenítése 
Különös figyelem a hullák eltávolítására, and mainly all collection 
means  
Behozott állatok megfelelő karanténozása 
Emberekkel kapcsolatos higiéniai és egyéb rendszabályok 
(dolgozók, állatorvos) különösen, ha más telepen is megfordulnak 
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Fertőtlenítés 
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Pospischil et al., 2002 

Fertőtlenítő hatást szerves 
szennyeződés nem gátolja,  
melegítés erősíti,  
hideg csökkenti 
Bőrrel érintkezve maró hatású, 
gumikesztyű és védőszemüveg 
használata ajánlott 

Fertőtlenítő hatást szerves 
szennyeződés nem gátolja,  
melegítés erősíti,  
hideg csökkenti 
Bőrrel érintkezve maró hatású, 
gumikesztyű és védőszemüveg 
használata ajánlott 

Fertőtlenítő hatást szerves 
szennyeződés gátolja,  
lúgos anyag, nedvesség csökkenti 
Bőrrel érintkezve irritáló hatású,  
 

Bőrrel érintkezve maró hatású, 
gumikesztyű és védőszemüveg 
használata ajánlott 

Oxidáló anyag 
(nátrium hipoklorit) 
 

Oxidáló anyag 
(kálium peroxi-
monoszulfát) 
 

Fenolos 
összetevő 
 

Fenolos 
összetevő 
 

Termék Gyártó           Fertőtlenítő 
csoport 

Higítás 
 

Előírások 



Levegővel való terjedés? 
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Bizonyíték a levegőben terjedő PEDV fertőzőképességére, 
és levegőben terjedő vírus RNS kimutatása fertőzött teleptől 
nagy távolságra 



Visszaetetés alkalmazása 
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Kontrol intézkedések 

Első nap 
 

Minden 10 napnál fiatalabb malac eutanáziája. 
 
Az első járványkitörésnél minden 10 napnál idősebb malac 
elválasztása. 
Az elhullott szopós és választott malacok béltraktusának 
eltávolítása. Fagyasztóban tárolni a lehető legtöbb mennyiséget. 
Visszaetetés elkészítése: Az aprító ne melegedjen fel és ne adjunk 
klórozott vizet a „leveshez”, mert ezek inaktiválhatják a vírust. 
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A következő pár hét 
 
3-4 hétig valamennyi megszülető malac euthanáziája. 
Minden felnőtt kocának adjunk az elkészített preparátumból; 10 ml 
béltartalom / koca - 3 naponta, 3 alkalommal. 
Ellenőrizzük a visszaetetett anyag PED vírus tartalmát a gyorsteszttel. 
3 hét múlva ismételjük meg a kezelést. 
A visszaetetést folytassuk a vemhes kocáknál 6 és 3 héttel a fialás 
előtt 
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Kontrol intézkedések 



Járvány hatása a termelésre 
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John Carr 

Termékenyítés% 
 
Ellés % 
 
Választás % 

Kiváló, 
kiegyensúlyozott 
termelés 

PED járvány 
kezdete 
 

PED-es  
vetélések 

Fertőzést 
követő malac 
előállítási 
gondok 

PED járvány 
lefolyása 

Reprodukciós 
káosz 
 



Fertőzés takarmánnyal 
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A „spray-dry” eljárás megfelelő a fertőző PED vírus 
inaktiválásához plazma esetében 

A teljes takarmány PED vírus közvetítő szerepének 
értékelése mentes állatok természetes takarmány 
fogyasztási szokása esetén: bizonyíték az 
elképzelésre 



Köszönöm a figyelmet! 
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