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Világszerte a sertésállományokban elterjedt vírusfertőzés 

A PCV2 perzisztens fertőzést okoz 

A sertésállományokat vakcinázzák 

A vakcinák a viraemia kialakulását előzik meg, az állatok 
fertőződését nem 

 

 
 
 

A sertés cirkovírus okozta betegsége (PCV2)  



Lappangási idő: 2-4 hét 

A betegség klinikai tünetei 4-6 hetes kortól mutatkoznak. 

Klinikai tünet: 

– Láz     - Szétnövés az állományban  

– Étvágytalanság   - Megnövekedett mortalitás 

– Anaemia    - Szaporodásbiológiai eredmények romlása  

– Nyirokcsomó duzzanat 

– Köhögés 

– Hasmenés 

– Lesoványodás 

 

A sertés circovírus okozta betegsége 



PCV2 szisztémás betegség:  

Fejlődésben visszamaradás, lesoványodás  

Sápadtság, légzőszervi és/vagy emésztőszervi tünet 

Lymphoid depletio, granulomás gyulladás 

Szubklinikai fertőzöttség 

Csökkent napi testtömeggyarapodás 

Fejlődésben visszamaradás 

Pneumonia 

Enteritis 

 

 
 PCV2 kórképek 



Szaporodásbiológiai zavarok 

Dermatitis, nephropathia szindróma /PDNS/ (?)  

Vasculitis  

Bőrvérzés  

Glomerulonephritis 

Immunszupresszió  

PCV2 kórképek 



PCV2 okozta nyirokszervi elváltozások 

Bélfali nyiroktüsző 
Nyirokcsomó 

Egészséges állat 

PCV2 fertőzött 



PCV2 okozta nyirokszervi elváltozások 

Nyirokcsomó 

Tanja Opriessnig at al: J Vet Diagn Invest 19:591–615 (2007) 



Légzőszervi tünetek 

Interstitialis pneumonia 

Necrotizáló bronchiolitis 

IHC pozitivitás a tüdőben 

PCV2 pneumonia 
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PCV2 enteritis 

Diagnosztikai kritériumok: 

Klinikailag hasmenés 

Tipikus elváltozások a Peyer 
plakkokban (más nyirokszövetben 
nincs elváltozás) 

Pozitív IHC és/vagy ISH 

 



 



PFTS  
(Periweaning Failure to 
Thrive Syndrome) 

Mycotoxikózis    

PRRS     

Pasteurellosis 

Actinobacillosis  

Sertésorbánc 

Salmonellosis 

 

PCV2 kórkép differenciál diagnosztika 

A bakteriális 
kórképek 
önállóan, de 
szövődményként 
is jelentkezhetnek 

Ileitis 

Technológiai hibák  (a szétnövés 

már a fiaztatón is jelentkezhet) 

Tartós stressz  

• Idült betegségek (pleuritis, 

pericarditis stb.) 

• Mycoplasma hyorhinis  

Parvovírus fertőzés 

 



Diagnosztika:  

Klinikai tünetek és a boncolási lelet utal a betegségre 

Kórszövettan  

IHC/ISH 

quantitatívPCR :  
– Vérsavó:107    Szövetek: 1011 kópia/ml határérték 

„A vírus szövetekben kimutatása önmagában csak a fertőzöttségre 
utal, a betegség megállapításához a klinikai kép, a kórbonctani és 
kórszövettani elváltozások együttes értékelésére van szükség.”  

PCV2 kórkép 

(Varga J.: Háziállatok fertőző betegségei 2018)  



Választott malacokat adtak el hizlalásra egy sertéstelepről  

A malacok egy része az eladó telepén maradt 

A hizlaló telepre kihelyezett állatok nagyobb részét (25.000 hízót hat 
rotációban) probléma nélkül hizlalták meg (az elhullás 2% körül volt).  

Az utolsó, kb. 5000 malac telepítéskor megállapították, hogy a 
malacok kisebb súllyal érkeztek, az állományban szétnövést 
tapasztaltak. 

Esetismertetés 



A hizlaló telepen a malacok 40 kg-os koráig lényeges probléma 
nem volt. 

Ezután szétnövést, lesoványodást, az elhullások számának 
emelkedését észlelték. 

A hullák boncolásakor vegyes kórbonctani elváltozásokat 
találtak. 

A beteg állatok egy része antibiotikumos kezelésre javult. 

A malacokat az eladónál 21 napos kor körül cirkovirosis ellen 
vakcinázták  

Esetismertetés 



A hizlaló telepen a klinikai tünetek alapján cirkovírusos kórképet 
vélelmeztek, emiatt az eladótól kártérítést kértek (laboratóriumi 
vizsgálatok nem történtek). 

A hízók takarmányozását a hizlalda tulajdonosának 
takarmánykeverőjéből biztosították, ahol a folyamatosan érkező 
tételekből állították elő a takarmányt.   

Az eladó telepén maradt azonos korú malacokat problémától 
mentesen hizlalták. 

Esetismertetés 



Helyszíni vizsgálat 



Az itató működtetésekor összegyűlt szomjas hízók 

Ivóvíz ellátási zavar jelei 



Ivóvíz ellátási zavar jelei 



Takarmány minőségi probléma jelei 

Üres vastagbél 
Széteső granulátum, csomósodás 
az etető oldalán 



Veseciszta; májelfajulás 



Idült (!) gyomorfekély; vázizomelfajulás 

 



Ileitisre utaló elváltozások 

Emésztőszervi problémára utaló jelek 



Salmonellosis elhúzódó formájára 
utaló elváltozások 

Inguinális nyirokcsomó (normál méretű) 



Salmonellosis (félheveny forma) 



Idült gyomorgyulladás, alom a 
gyomorban 

Súlyos fokú kruppos 
gyomorgyulladás, gyógyuló 
fekély  
(A gyomorban csak folyadék 
és alom; üres vastagbél – az 
állat régóta nem evett) 



Egyéb, fejlődésben visszamaradást okozó elváltozások 



Szövettani lelet 

tonsilla lép 

lymphoid depletio 



Szövettani lelet 

Nyirokcsomó: lymphoid depletio, makrofágokban PCV2 vírus jelenlétére utaló basofil 
zárványok 
PCV2 IHC: pozitív  



PCR vizsgálat 

poz. / neg. Ct copy no. /µl

vékonybél pozitív 8,6 1,9 x 10
9

tüdő pozitív 13,4 9,4 x 107

tüdő pozitív 10,8 4,7 x 10
8

vékonybél + tüdő pozitív 19,4 2,2 x 106

bél + nyirokcs. pozitív 8,6 1,9 x 109

vékonybél pozitív 8,2 2,4 x 109

nyirokcs. + tonsilla pozitív 10,6 5,4 x 10
8

Minta típusa
PCV2 real-time PCR



Szövettani lelet 

Ileum: proliferatív ileitis Máj: toxikus dystrophia 



Takarmányvizsgálat 

   DON (mg/kg) 
H1: hízó 2:   1,34 
H2: hízó 2  1,21 
H3: hízó 1  0,97 
H4: hízó 1  1,10 
H5: malac  1,57 
H6: malac  1,17 
H7: hízó 1  0,87 
H8: hízó 2  0,54 
H9: hízó 2  0,43 
 
 

Határértékek (mg/kg): 
Megengedett érték:  <0,4 
Depresszív    0,4-1 
Toxikus    > 1 



DON toxikózis 

Tartástechnológiai hibák 

Proliferatív ileitis  

Salmonellosis 

PCV2 fertőzöttség (emelkedett kópiaszám) 

 
 Diagnózis 



         Diagnosztika:  

Klinikai tünetek és a boncolási lelet utal a betegségre 

Kórszövettan, IHC/ISH 

quantitatívPCR :  

• vérsavó:107 kópia/ml határérték 

• Szövetek: 1011 kópia/ml határérték 

„A vírus szövetekben kimutatása önmagában csak a fertőzöttségre utal, a 
betegség megállapításához a klinikai kép, a kórbonctani és kórszövettani 
elváltozások együttes értékelésére van szükség.”  
(Varga J.: Háziállatok fertőző betegségei 2018)  

 

 

PCV2 kórkép diagnosztikája 



Vakcina tárolás körülményeinek ellenőrzése 

Vakcinázási technika ellenőrzése 

Klinikai tünetek, járványtani adatok gyűjtése 

Boncolási adatok 

Kórszövettani vizsgálat végeztetése (több nyirokszervből; tüdő; 
vese; máj; ileum) 

IHC/ISH 

Quantitatív PCR 

 

PCV2 betegség diagnosztikája vakcinázott sertés 
állományban  



A diagnózis ismertetésekor a hizlaló ezt nem akarta elfogadni, 
ragaszkodott a véleményéhez és fenntartotta kártérítési igényét 

A malacokat eladó telep képviselője az egyértelmű vizsgálati 
eredmények alapján kész volt peres eljárásra is 

A meggyőző eredmények és az eladó határozott hozzáállása 
miatt a vevő végül elállt az indokolatlan kártérítési igényétől 

 

Az eset utóélete 



Vevő 

 

Véleményt fogalmazott meg, ennek mentén 
akarta az álláspontját érvényesíteni. 

A vélemény egy személynek, a saját 
nézőpontjából kiinduló elgondolása a dolgokról. 
A vélemény szükségszerűen szubjektív.  

A vélemény mindig előítélet, mert vélt 
jellemzők értelmezését jelenti.  

A vélemény megalkotója ezzel együtt a saját 
véleményét igazságként is felfoghatja, 
tagadhatja annak bizonytalan jellegét.  

 

A felek hozzáállása  

 

Eladó 

 

 

Tényekkel bizonyította az 

álláspontját. 

 

 

 

Tényeknek nevezzük általában azt, 

ami bizonyíthatóan létezik vagy 

létezett. A tudományban a tény a 

tudományos kísérlettel, kutatással 

alátámasztott, és a közösség által 

elfogadott adat.  
 
 



Vakcina hatáselmaradás gyanúja esetén 

  Pharmacovigillance vizsgálat: 

– Tényekre alapozott vizsgálatok és intézkedések sorozata 

Vélemény, megérzés alapján állított hatáselmaradás: 
hitelrontásnak is minősülhet 

 

PCV2 diagnosztika vakcinázott sertés állományban  



A PCV2 betegség megállapítása, oktani szerepének tisztázása 
vakcinázott sertésállományban nagy körültekintést igényel 

A helyes diagnózishoz együttesen, az állomány klinikai vizsgálata,  
boncolási és laboratóriumi vizsgálati eredményei (szövettan, IHC/IHS, 
quantitatív PCR) szükségesek. 

A PCV2 fertőzöttség (vagy betegség) más betegségekkel együtt is 
jelentkezhet, emiatt a gondosan végzett differenciál diagnosztikai 
munka kritikus mozzanat 

Csak a tényekre, bizonyítékokra alapozott diagnosztikai munka vezet 
valódi megoldáshoz.    

Összegzés 



Köszönöm  

a figyelmet! 


