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A PRRSV (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) a sertésekben 
megbetegedéseket okozó, széleskörűen elterjedt vírusos fertőzés, amely 
jelentős gazdasági károkat okoz a sertéstenyésztőknek világszerte. A 
PRRSV-mentes sertésállományok a nemzetközi piacon versenyelőnyt 
jelentek a sertéstermelők számára, ugyanis a vírustól mentes 
sertésállományoknál a termelékenység jelentősen megnövekszik, és a 
mentes állományból előállított sertéshús értékesebb lesz a felhasználók 
részére is, ugyanis a hús kevesebb vizet ereszt magából. 
 
A sertések PRRS vírus fertőzöttsége szinte valamennyi sertéstenyésztéssel foglalkozó 
országban előfordul. Gyakran mycoplasmával, PCV2-vel, valamint másodlagos 
bakteriális fertőzésekkel együtt fordul elő ugyanabban az állományban. A fertőzöttség 
nagyüzemi állományokban olyan mértékben van jelen, hogy a fertőzött állományok 
kiirtása gazdasági szempontból nem kivitelezhető. 
Magyarország jelenleg kedvezőbb helyzetben van a nyugati országokhoz képest, 
ugyanis nálunk a fertőzöttség mértéke jelentősen alacsonyabb (átlag 30-40%) és nem 
éri el a nyugati országokra jellemző szinte 100%-os fertőzöttséget. A magyar 
sertésállományok PRRSV mentesítése és a megelőzés a mezőgazdasági 
kormányprogram egyik stratégiai célja.  
 
A Galen Bio Diagnosztikai és Biotechnológiai Kft. a hazai sertésállományokból vett 
minták és vírus izolátumok segítségével egy új vakcina technológia fejlesztésén 
dolgozik a hazai PRRS vírus elleni alkalmazásra. A hazai sertésállományokból vett 
minták azonosítása új generációs szekvenálással történt, majd az annotálás és 
analizálás a legmodernebb bioinformatikai módszerekkel készült. A Galen Bio az eddig 
ismert összes PRRS vírusból hatalmas adatbázist állított össze, amely segítségével a 
hazánkban jelenlévő vírus szekvenciáiból egy molekuláris biológiai módszereken alapuló 
gyors diagnosztikai módszert állított fel, ami a sertéstelepek helyszínén is alkalmazható 
lesz. Ezek a diagnosztikai reagensek jelentősen javíthatják majd a jelenlegi 
diagnosztikai módszerek érzékenységét (5 vírust mutat ki, míg a forgalomban lévő 
tesztek 25 vírus alatt nem adnak eredményt), valamint egy reakcióban ki fogják 
mutatni az összes PRRS vírus típust. Ez a módszer lehetővé teszi a járványok gyorsabb 
és hatékonyabb felismerését, így megelőzését is. 
Mindezeken túl, a Galen Bio bioinformatikai módszerekkel tovább fejlesztette a 
molekuláris biológiai és fehérje-alapú reagenseket is annak érdekében, hogy 
csökkentse a kereszt-reakciót és az ún. fals-pozitív / fals-negatív eredményeket.  
Ezekkel az új módszerekkel felvértezve a továbbiakban a Galen Bio kutatói a vakcina 
fejlesztéséhez in vitro sejteken, valamint sertésekben végeztek vizsgálatokat.  
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