
A vakcinázás 

hatékonyságát alapvetően 

befolyásoló tényezők  

Dr. Albert Mihály 



Vakcinázás 

Fogalma: 

„Aktív immunizáláskor ismert, csökkent 

virulenciájú, vagy elölt kórokozót, illetve annak 

antigénjeit, gyakran tisztított formában, esetleg 

más mikroorganizmusba „építve” vagy éppen 

szintetikus úton előállított formában juttatjuk be a 

szervezetbe azzal a céllal, hogy az 

immunrendszert ellenanyagok képzésére 

késztessük.” (Tuboly: Állatorvosi járványtan I. 1998)    

 

 

 

 



Adaptív immunitás 

Humorális immunválasz 

 

Ag T sejt aktiváció (CD4) (subpopuláció 

képződés a nycs paracortexében) 

T-helper IL-2 termelés 

A nycs folliculusok centrumában B-sejt 

differenciálódás plazmasejt 

Ig termelés  

Lsd Sertés könyv kép 



Állatállományok vakcinázásának 

hatékonysága 

Nincs 100%-os védettség a 

vakcinázott állományokban az 

egyedek különbözősége miatt. 

Ebből és az oltás eltérő 

hatékonyságából adódóan az 

állományokban vannak jól 

vakcinázott, védett egyedek és 

nem vakcinázott, védtelen 

állatok. 



A vakcinázás egyszerűsített képlete idealistáknak 

a+b=ab2 

 

 

 

 

 

a= vakcina      b= állatállomány 

 



A vakcinázás problémaköre 

realistáknak: 

  



A vakcinázás hatékonyságát 

befolyásoló tényezők 

Vakcina 

Állat  

Humán faktor 

Egyéb tényezők 



Vakcina 

Típus (attenuált, inaktivált) 

Minőség (gyártók, gyártási tételek közötti különbség)  

Adag (megszokás!, takarékosság, visszafolyás)  

Milyen kórokozó elleni a vakcina (immunogenitás) 

Tárolás 

Használati utasítás (tanácsos elolvasni) 

Lejárati idő 

Vakcinák, gyógyszerek közötti interakció 

 (pl. attenuált PRRS vakcinák és más vakcinák, vakcinák keverése) 



Vakcinázási program kialakítása 

Meghatározni, hogy az adott  

sertésállományban melyek a legfontosabb 

patogének amelyek ellen vakcinával kell 

védekezni. 

A telep járványvédelmét úgy alakítani, 

hogy a legkisebb expozíció érje az 

állatokat. (all-in/all-out, fertőtlenítés stb.)  
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Vakcinázás beállítása (eset) 

Légzőszervi megbetegedés a hízók között 

egy sertésállományban. 

A telepen végzett diagnosztikai 

vizsgálatokkal APP-t állapítottak meg. 

Az APP elleni vakcinázás nem változtatott az 

állomány egészségi állapotán. 

Helyszíni és a Ceva laboratóriumában 

végzett vizsgálatok eredménye:  

 PCV2 pneumonia 
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PCV2 pneumonia 
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Vakcina 

Típus (attenuált, inaktivált) 

Milyen kórokozó elleni a vakcina (immunogenitás) 

Minőség (gyártók, gyártási tételek közötti különbség)  

Adag (megszokás!, takarékosság, visszafolyás)  

Tárolás 

Használati utasítás (tanácsos elolvasni) 

Lejárati idő 

Vakcinák, gyógyszerek közötti interakció 

 (pl. attenuált PRRS vakcinák és más vakcinák, vakcinák keverése) 



Vakcina tárolása 

+2 és +8 ºC közötti hűtést biztosító 

hűtőgép. 

A hűtés hatékonyságának RENDSZERES 

ellenőrzése, dokumentálása 

A vakcinák szakszerű elhelyezése a 

hűtőben (ne tömjük meg a hűtőt) 

Attenuált vakcinák felmelegedésre, 

Inaktivált vakcinák a fagyasztásra 

érzékenyek 
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Vakcina tárolása 

Belgiumban és Hollandiában több mint 100 

sertéstartó telepen ellenőrizték a vakcinatároló 

hűtők hőmérsékletét 

Az eredmények alapján a farmok 58% 

ellenőrizte és tárolta megfelelően 

 (+2 és +8 ºC között) a vakcinákat. 

A farmok kb. 3% +2 ºC alatt, kb. 26% +8 ºC felett 

tárolta a vakcinákat. 
 

 

 

 

ESPHM 2017: Jó vakcinázási gyakorlat: minden a hütő jó hőmérsékletével kezdődik 

F. Vangroenweghe, K. Kelderman, K. Vanhooydonck 

 
14 



Vakcina 

Típus (attenuált, inaktivált) 

Milyen kórokozó elleni a vakcina (immunogenitás) 

Minőség (gyártók, gyártási tételek közötti különbség)  

Adag (megszokás!, takarékosság, visszafolyás)  

Tárolás 

Használati utasítás (tanácsos elolvasni) 

Lejárati idő 

Vakcinák, gyógyszerek közötti interakció 

 (pl. attenuált PRRS vakcinák és más vakcinák, vakcinák keverése) 



Vakcinázás helyes időpontja 

Maternalis ellenanyagok kiürülése 

A malac immunrendszerének érettsége 

A második oltás időpontjának  helyes 

megválasztása 

A különböző vakcinázások közötti 

időintervallum meghatározása 



Vakcinázás helyes időpontja (eset) 

APP-vel erősen fertőzött telepen a kétszeri 

APP elleni vakcinázás mellett is 

nagyszámú elhullás a hízók között.  

A boncolási lelet: kiterjedt heveny APP 

A részletes helyszíni vizsgálat eredménye: 

- az APP elleni vakcinázás első oltása 

rossz helyen van 
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Vakcinázás helyes időpontja (eset) 
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1. Oltás időpontja 4heteskorban 

2. Oltás időpontja 

 



Vakcinázás 

Fogalma: 

„Aktív immunizáláskor ismert, csökkent 

virulenciájú, vagy elölt kórokozót, illetve annak 

antigénjeit, gyakran tisztított formában, esetleg 

más mikroorganizmusba „építve” vagy éppen 

szintetikus úton előállított formában juttatjuk be a 

szervezetbe azzal a céllal, hogy az 

immunrendszert ellenanyagok képzésére 

késztessük.” (Tuboly: Állatorvosi járványtan I. 1998)    

 

 

 

 



Immunszuppreszió 

Egészséges állat vakcinázható sikeresen. 

 

Stressz  

Fehérje-, mikroelem-, vitaminhiány 

Immunrendszer éretlensége 

A vakcinázás időpontjában fennálló 

fertőzés, betegség 

 

20 



21 



Immunszuppreszió 

Anyagok 
Mycotoxinok (DON, T2, FB1) 

Antibiotikum (fenicolok) 

Szteroidok 

Kórokozók 
Vírusok (PRRS, PCV2) 

Baktériumok (mycoplasmák) 

Paraziták (orsóférgek, rühatka)  
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Florfenicol toxikózis 



PCV2 fertőzés 

Tonsilla 

            Normál          Immunszuppresszált (PCV2) 



PCV2 fertőzés 

25 

            Normál          Immunszuppresszált (PCV2) 

Nyirokcsomó 



Humán faktor 

Oltási technika 

Képzettség  

Motiváció 

Munkaszervezés 

Oktatás  

 



Rossz vakcinázás (1. eset) 

Respisure vakcina használata az 

állományban 

A hízók között tömegesen 

köhögés, az elhullott állatokban 

súlyos fokú, kiterjedt 

mycoplasma pneumonia 

A vágóhídon nagymértékű 

tüdőkobzás 

A leletek alapján javaslat a 

vakcinázás ellenőrzésére.  

AZ ÁLLATOK EGY RÉSZÉT 

NEM VAKCINÁZTÁK. 

27 



Rossz vakcinázás (2. eset) 

A telepen nincs rendszeres állatorvosi jelenlét. 

A 21 napos malacokat Respisure és Circovac 

vakcinákkal oltották. 

A hízók között ennek ellenére mycoplasma 

pneumonia és  PCV2 okozta elváltozások az 

immunszervekben. 

A patológiai leletek alapján javaslat a 

vakcinázási technika ellenőrzésére. 

Eredmény: A túl gyorsan végzett oltás miatt a 

vakcinák, nagymértékű visszafolyását 

tapasztaltuk a malacok vizsgálatával..   
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Egyéb tényezők 

Tű mérete 

Vakcinázás eszközeinek tisztasága 

Fertőtlenítő szerek 
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Összefoglalás 

A vakcinázás hatékonyságát csökkentő fő tényezők: 

A vakcina nem működik megfelelően (gyártási technológiai 

hiba) 

 

A vakcina helytelen kezelése, felhasználása (oltási 

technika, eszközök higiéniája) 

A vakcinázás időpontjának rossz megválasztása 

Magas maternális ellenanyagszint melletti oltás 

 Immunszuppresszió a vakcinázás időpontjában 

A vakcinázás a fertőződés után történt 
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Köszönöm a 

figyelmet! 
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