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ASF  
•  Fertőző, alacsony ragályozó 

képességű megbetegedés 

házi és vadsertések között. 

 

•   Kórokozó – ASFV  

     – egyedüli tagja az 

     Asfarviridae családnak. 

 

•   Jelenleg Európában csak a 

II.genotípus van jelen 

 

• A Lengyelo.-ban és a Balti-

államokban cirkuláló ASFV 

törzsek 99.5% hasonlóságot 

mutatnak Georgia/2007 
törzzsel (Frączyk et al. 2016)  

 



ASFV  

• környezeti hatásoknak nagyon 

ellenáll 

Perzisztálás: 

• 399 nap sonkában 

 

• 180 nap csontvelőben 

 

• 18 hónap sertés vérben 4°C-on 

 

• 11 nap bélsárban 20°C-on 

 

• Minimum 20 nap bomló 

vaddisznó hullában 

 

 

 



ASFV  

•   Az ASFV egyedüli természetes gazdája a 

sertés és közeli rokonai 

•  egyes országokban az Ornithodoros  

genus kullancsai a vektorok 
•  NINCS ELLENE VAKCINA 

 



Portugal  
1957, 60-99 

Spanyolo. 

1960-1995 

92 mln USD 

Franciao. 

1964, 1967, 1977 

Genotype 1 

Olaszo. 

1967, 69, 80, 93 

Oroszo.  
1977 

Dominican Republic: 

1978, 1981 
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Cuba:  

1971, 1980 

 

 

Szardinia  

1982-2015 

Genotype 1 

 Kaukázus és 

Oroszo. 

2007-2014 
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Malta 

1978 
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Kenya 

1921 

ASF - Története 



ASFV p72 genotype II 

Az ASF„Új korszaka”  - Grúzia (2007) 

Első klinikai tünetek–Április 22. 
ASF diagnózis    - Június 3.  



„Az ASF „új korszaka” 2007- 2015 

     endémiás:  
• Grúzia ? 
•  Örményország ? 

•  Oroszország  

  700 eset 

Ritka esetek: 
•  Azerbajdzsán 

•  Iran 

•  Ukrajna                                            

  (30.07.2012. - 1 eset háztáji 

állományban) 

• Fehéroroszország 

  (19.06/1.07. 2012. - 2 eset:  

  1 kis háztáji (backyard) és 1 

nagyüzemi telepen 

 

Belarus 

Ukraine 

Poland 

Latvia 
Russia 

Lithuania 

               Fehéroroszo.  
 

Ukrajna Oroszo. 



Oroszo: 2007 - 2014 

Vaddisznó                                       házi sertés 

forrás: WAHID, OIE 



Fehéroroszo. 

Ukrajna 

Lengyelo. 

Lettország Oroszo. 

Litvánia 

ASF Közép-Európában 
2013 - 2017 

Észtország 
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Ukrajna 

A helyzet kicsúszott 
 az irányítás alól 

    ASF 



Jelenlegi  

ASF helyzet 

Lengyelországban 



A lengyel 
házisertésekben 

talált ASFV 
elsődleges forrása 

vaddisznó volt 



Az első ASF eset Lengyelo.-ban, 14.02.2014 
900 m a Fehérorosz határtól 

Podlaskie járás 

Sokólski kerület 



Grzybowszczyzna 

 
Szudziałowo - járás  

Grzybowszczyzna  - község 

Vaddisznó kan~ 50 kg 



Lengyel-Fehérorosz 

határ 

http://www.panoramio.com/photo/1124145?source=wapi&referrer=kh.google.com 



2017 03.31.-ig 

23 ASF járványkitörés 
és 248 eset 

került regisztrálásra 
Lengyelo.-ban 



ASF esetek megoszlása Lengyelo.-ban: 314-ből 11 járásból, 3 megye 
(31.03.2017) 



A vaddisznó szerepe az ASF vírus 
fenntartásában 

Lengyelországban,  2014-2017 



„Több, ASF-fertőzött területen (pl. Szardínia) végzett  tanulmány 
azt sugallja, hogy az ASFV hajlamos eltűnni a vaddisznókból, ha 

azok fertőzött házisertéssel való találkozásának az esélye 
korlátozott.” 

• Lengyelo.-ban végzett felmérések egyértelműen azt mutatják, 
hogy az ASFV hosszú időn keresztül fennmaradhat a vaddisznó 
populációban házisertéstől való újrafertőzés nélkül is 

• A vaddisznó tetemek és a vírus nagy ellenálló képessége is 
szerepet játszik a jelenségben 



Vaddisznó tetemek 
állapota 

megtalálásukkor 



Source: P. Nawrocki, WIW Białystok 

„Friss” tetem 



Source: P. Nawrocki, WIW Białystok 

Vízben úszó tetem 



 

Source: P. Nawrocki, WIW Białystok 

Részben elbomlott tetem 



Source: P. Nawrocki, WIW Białystok 

Teljesen elbomlott tetem 



 

Source: P. Nawrocki, WIW Białystok 

Teljesen elbomlott tetem - csontok 



Vaddisznó tetemek megtalálási helyei 
(Lengyelo.) 

• erdő (közte nehezen megközelíthető erdőségek) 

• Határfolyók vagy árkok 

• Mezőgazdasági területek, mezők 

• utak   

 

 

 

 

 

 

 

Source: P. Nawrocki, WIW Białystok 



ASF vaddisznóban 
Lengyelo.-ban –  

A terjedés dinamikája 



2014-02 



2014-05 



2014-07 



2014-09 



2015-01 



2015-04 



2015-09 



2015-12 



2016-01 



2016-06 



2016-08 



2016-09 



2016-10 



2016-12 



2017-01 



2017-04 



Vaddisznó 

Házi sertés  



Miért ilyen lassú az ASF terjedése vaddisznóban? 

• Alacsony ragályozás, a vaddisznó viselkedése 
(kevéssé mobilis) 
 

• Emberi behatás szükséges a nagy távolságú 
terjedésre vagy új területre való behurcoláshoz 

 
• Ha a behurcolás megtörtént, a vírus sokáig tud 

perzisztálni a vaddisznó populációban 
 

 
 



ASF-pozitív vaddisznók száma Lengyelo.-ban (2014 – 2017) 
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Pozitív vaddisznók száma 



  Passzív felmérés – elhullva talált, balesetben elhullott vagy 
betegség tünetei miatt kilőtt vaddisznók vizsgálata 

 
 
 

Év 
Fertőzött terület (Part II+III) 

Elhullva talált Balesetben elhullott 

vizsgált pozitív Találati 
arány 

vizsgált pozitív 

2014 115 46 40% 68 0 

2015  130 67  51% 53 0 

2016 
 

149 63 43% 95 3 

2017 
(until the 23.03) 

145 100 69% 22 1 



Aktív felmérés (levadászott vaddisznó) 

 
időszak 

Fertőzött terület 

vizsgált pozitív prevalencia 

2015 3387 14 0.41% 

2016  
 

4221 24 0.56% 

2017 
(03.23.-ig) 

1803 18 0.99% 



• A korai megállapítás érdekében 
az elhullott vaddisznók 
felkutatására és vizsgálatára kell 
koncentrálni 
 

• A tetemek begyűjtése és 
megsemmisítése szükséges a 
vírus környezetben való, 
hosszabb ideig tartó 
fennmaradása veszélyének 
csökkentése érdekében, a vírus 
nagy ellenállóképessége miatt 
 

• Mindezek hangsúlyozzák az ASF-
mentesség fontosságát 
 



Vaddisznó vizsgálatok száma Lengyelo.-ban 
  2014-2017 

Év Vizsgált vaddisznók száma 

 
2014 

 

 
15.881 

 
2015 

 

 
13.356 

 
2016 

 

  
14.965 

 
2017 (03.23.) 

 

  
5.349 



Vaddisznó állomány sűrűség és ASP megállapítás 

2014 –strong correlation 2015 – no correlation 2016 - 2017 – no correlation 



Az ASP kontrollja vaddisznóban 

Intenzív vadászat  Vaddisznó tetemek begyűjtése,  
vizsgálata és megsemmisítése 

 
• Az ASP megjelenésének 

megbízható megállapítása 
 

• Tartós vírus-források 
eltávolítása a környezetből 
 

 
Vaddisznó populáció 
csökkentése (kezdetben – 
0.5 egyed/km2; jelenleg 
amennyire csak lehetséges) 



ASP esetek Lengyelországban 
 

Eset 1. – 3. (I. fázis) 
21.07.2014 – 26.06.2016 

mintegy 9 km-re a határtól  
( az első eset 14.02.2014) 

 
 

Eset4. – 23. (II. Fázis) 
27.06.2016 – 30.09.2016 

mintegy 110 km-re a határtól 



•   Minden (3.) ASP kitörés háztáji gazdaságban történt, ahol 
semmilyen járványvédelmi eljárást nem követtek!!! 

Esetek 
(I. fázis) 

21.07.2014 (8 sertés) 6.08.2014 (1 sertés) 31.01.2015 (7 sertés) 



 
I. 21.07.2014 - 3 km –re a Fehérorosz határtól, Zielona, Gródek járás,  

Białystok körzet, 8 sertés 

II. 6.08.2014 - 9 km –re a Fehérorosz határtól, Józefowo, Gródek járás,  

Białystok körzet, 1 sertés 

Az első két eset 
(vaddisznóhoz köthető) 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

19.07.2014 
 

A tulajdonos a környékről (erdőhöz közel fekvő 

helyről) származó zöldtakarmányt etetett; jelentős 

mennyiségű vaddisznó élt arra. 

 

A tulajdonos értesítette az állatorvost az állatok 

rossz egészségi állapotáról illetve egy állat 

elhullásáról.  

 

ASP laboratóriumi megerősítése– 21.07.2014. 

 
      

       

       

Az első eset 
 

historia 



Esetno. 2.  

4.08.2014  
Háztáji gazdaság 1 sertés – kijárt a tanya körül, közel az erdőhöz. 

Laboratóriumi megerősítés– 6.08.2016. 



Eset no. 3. 
(moslék etetéshez köthető) 

  31.01.2015  

8 km-re a határtól, Puciłki, Sokółka járás, 7 sertéses gazdaság.  
ASPV vektor- Látogatók Fehéroroszo.-ból Karácsonykor (Orthodox) – hús készítmények. 

 

ASPV kimutatása a vágáskor kötelező vérvizsgálat során  



ASP esetek Lengyelországban 
Eset 4. – 23. 

23.06.2016 – 30.09.2016 
(II. fázis)  

 



A legkritikusabb és 
leginformatívabb ASP 

esetek 
Lenygelországban 

(II. fázis) 



4. ASP eset Lengyelországban 
 23.06.2016.  

Bielszczyzna község, közel a Białowieski Nemzeti Parkhoz 

ASPV forrás – vaddisznó 
Közel 40 koca az állományban;  összesen 270 sertés, 

a telep erdőhöz közel helyezkedik el, járványvédelem nincs 



5. ASP eset távolsága 
a határtól és a 
legközelebbi kitörés 
helyétől (4.) 

5. ASP eset Lengyelo.-ban 
  
Rębiszewo-Studzianki 
község, 1.08.2016 
 
ASPV forrása:  

Moslék etetés  
(vágási nyesedék? 

Tulajdonos hentes volt) 
 



Eset no.5. 
 

Járványtani szempontból 
alapvető fontosságú adatok 



• állomány: 37 koca, összesen 540 különböző 
korú sertés 

 
• Kocák, kanok, napos, választott malacok és 

hízók egy épületen belül, minden kutrica 
folyosóval kapcsolatban van egymással. 



Klinikai tünetek 
Tipikus, korcsoportonként 

változó 



Klinikai tünetek 
 

• Az első klinikai tüneteket kocákban 
figyelték meg: 

 

 étvágytalanság,  
 hőemelkedés, 
 vetélés, 
 elhullások, idővel emelkedő számban. 
 









Klinikai tünetek 
(az első koca elhullását követő 8 napban jelentkeztek) 

 
• A második korcsoport, ahol jelentkeztek a 

battéria volt; 
 

 étvágytalanság, fül cianózis,  
     egyedi elhullások. 

 

 
• Nem találtak tüneteket sem a hízók, 

sem a malacos kocák között.  



Kórboncoláskor megfigyelt 
elváltozások 

 
Jellegzetes, bár kevéssé 
kifejezett 
 









                  6. ASP eset Lengyelországban 
                                  5.08.2016  

Zárt állomány: 6 koca, kan, 12 malac, 50 választott, 28 hízó. 
Hely– Niemirów, 500 m-re a Fehérorosz határtól 

 ASPV forrás: ASPV-vel szennyezett alomszalma ( vadisznó csontok)  

 

 



Az ASP terjedés dinamikája 
Lengyelo.-ban az utolsó 33 
hónapban. 

2 évben 

 10 hétben 

ASP esetek 
(23.) 

 
Utolsó eset: 

Sept. 30. 2016. 



Eset Napok száma a klinikai tünetek 

megjelenésétő az ASP diagnózisig 

A fertőzés behurcolásának legvalószínűbb forrása 

1 2   vaddisznó 

2 No data vaddisznó 

3 No data moslék 

4 5   vaddisznó 

5 7   moslék 

6 5   Szalma/csont 

7 16   Fertőzött állatok illegális kereskedelme 

8 
Nincs részletes információ, 

valószínűleg néhány nap 
Fertőzött állatok illegális kereskedelme 

9 
Nincs részletes információ, 

valószínűleg néhány nap 
Fertőzött állatok illegális kereskedelme 

10 8   Fertőzött állatok illegális kereskedelme 

11 9   moslék 

12 2   Fertőzött állatok illegális kereskedelme 

ASP vektorok Lengyelo.-ban(leggyakoribb: fertőzött állat bevitele, moslék)  



Eset Napok száma a klinikai tünetek 

megjelenésétő az ASP diagnózisig 

A fertőzés behurcolásának legvalószínűbb forrása 

13 19   
Fertőzött állatok illegális kereskedelme 

Vagy moslék 

14 4   moslék 

15 10  Nem bizonyított 

16 5   Nem bizonyított (vaddisznó vagy emberi  tevékenység) 

17 12   moslék 

18 6   Fertőzött állatok illegális kereskedelme 

19 7 moslék 

20 3 Ismeretlen  (kapcsolatban álló farm, emberi tevékenység)  

21 4  emberi tevékenység… 

22 7 Ismeretlen  (kapcsolatban álló farm, emberi tevékenység)  

23 3 ismeretlen 

ASP vektorok Lengyelo.-ban(leggyakoribb: fertőzött állat bevitele, moslék)  



Vizsgált sertések száma 
  

  

  

Vizsgált időszak 

01.01.2016 -

01.12.2016 

2011-23.03.2017 

Vizsgált 

sertések 

száma 

76 592 130956 

ASP fertőzött állományon belül ( Rębiszewo 540 sertés) 

Csak a sertések egy része~ 28% volt pozitív ASPV fertőzésre 

  

  

  

Vizsgált időszak 

01.01.2017 -23.03.2017 

Vizsgált 

sertések 

száma 

23064 



Amit megtanultunk Lengyelországban  
a 38 hónapon át tartó ASP elleni csatában 

• Alacsony ragályozás: az ASP olyan betegség, amely lassú 
terjedési tulajdonságot mutat állományon belül,  
 

• Moslék etetés során a kocák voltak az első érintett 
korcsoport,  
 

• Passzív felmérés: minden esetet a tulajdonosok 
jelentettek, tehát a passzív szűrőrendszer jól működött,  
 

• Az ASPV behurcolásától számított kb. 10 nap a 
laboratóriumi megerősítés ideje 

 

• A járványvédelmi szabályok mellőzése az 
egyetlen oka, hogy az ASP megjelent a 
sertésekben Lengyelországban. 
 



Vaddisznó & 

házisertés 



ASP kitörések 
és esetek 

2014 – 2016 
(6.12.2016) 



Az egyes esetek közötti 

kapcsolat elemzése 

(a távolság vonatkozásában)  



    

ASP  
Kitörések koncentrálódása 

 
I. 6 kitörés a 

védő/megfigyelési 
körzeten belül 
(13,14,15,19, 20, 21) 
 

II. 4 kitörés a 
védő/megfigyelési 
körzeten belül 
(16,17,22,23) 
 

III. 2 kitörés a 
védő/megfigyelési 
körzeten belül(6,11)  

IV. 2 kitörés a védő/   
megfigyelési körzeten 
belül(5,8)  

 



    

ASF biztonsági védő körzet 
bevezetése az első  fázisban 
bekövetkező kitörések miatt 

(satírozott ) 
 

 
 



Az ASPV terjedési irányának 

megváltozását mutató első 

jeleket észrevesszük ? 



Az ASP terjedés valószínű fázisai nagyszámú háztáji állomány és 
nagy vaddisznó sűrűség esetén 

Fázis I 
Az ASP terjed a  vaddisznókban  
(távolság 7km) 



Fázis II 
Az ASP terjed vaddisznókban és 
sertésekben ; 

  

Az ASP terjedés valószínű fázisai nagyszámú háztáji állomány és 
nagy vaddisznó sűrűség esetén 



Fázis III 
Az ASP terjed vaddisznókban és 
sertésben;  

Az ASP terjedés valószínű fázisai nagyszámú háztáji állomány és 
nagy vaddisznó sűrűség esetén 



A legfontosabb javaslatok 

az ASP terjedés 

lehetőségének csökkentése 

érdekében 



• A kötelező járványvédelmi intézkedéseket 
mellőző telepek bezárása.  
 

• Sertés kereskedelem megfelelő felügyelete. 
 

• Vaddisznó állomány jelentős csökkentése.  
 
• Az ASP-vel érintett területeken a vaddisznó 

tetemek aktív felkutatása és megsemmisítése.  

 
 

Kulcsfontosságú szempont az ASP mentesítésre és 
kontrollra vonatkozó jogszabályok betartása, köztük : 



A JÖVŐ ? 



• Valószínűleg el kell fogadnunk az ASPV 

hosszantartó cirkulációját a 

vaddisznókban;  

   és a házisertés állományok védelmét. 

• Emlékeznünk kell rá, hogy minden 

lehetséges… 



Összefoglaló 

 A sertésállományok ASP-től való megvédésének 

egyetlen útja az intézetek és a sertéstartásban érdekelt 

személyek szoros együttműködése és közös felelősség 

vállasa . 

 Szükség van a nemzetközi összefogás fokozására… 



Az NVRI Nemzeti ASP Referencia Laboratóriuma által 
közölt tudományos közlemények 



    

Köszönöm a 
figyelmet! 


