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A naposkori vaspótlás elengedhetetlen része a 
nagyüzemi sertéstartásnak. A malacok igen ala-
csony, mindössze 50 mg vastartalékkal születnek, 
és a kocatejből naponta felvehető vas mennyisége 
is igen korlátozott, mindössze 1 mg/nap. Felmerült 
korábban az a kérdés, hogy meg tudjuk-e növelni a 
koca által a malacnak a születés előtt átadott vas 
mennyiségét vagy a kocatej vastartalmát, annak 
érdekében, hogy a malacok több vashoz jussanak. 
Jelenlegi ismeretink szerint azonban a kocatej vas-
tartalma érdemben nem növelhető. Tehát a mala-
cok exogén vaspótlása feltétlenül szükséges. Ma a 
fiaztatóban az egyik legnagyobb problémát a rela-
tív vashiány, a szubklinikai anémia és annak direkt 
és indirekt következményei jelentik, még ha ez nem 
is mindig okoz látványos veszteségeket. Ezért a 
szubklinikai anémiát akár a fiaztató profitgyilko-
sának is nevezhetjük. Ennek megelőzésére széles 
körben elterjedt jó gyakorlat az emelt szintű vagy 
a második vasazás bevezetése. Ma már tudjuk, 
hogy a bevitt vas mennyisége és minősége nagyban 
meghatározza a malacok választási testtömegét, a 
választás utáni növekedési erélyt és ezzel a hizla-
lás végére elérhető vágósúlyt is. A vaspótlás módja, 
az alkalmazott készítmény minősége, és a kezelés 
telepi adaptálása tehát igen lényeges.

Gyakran találkozhatunk olyan kijelentésekkel, 
hogy „mindegy, milyen vaskészítményt haszná-
lunk, a vas az vas”. Ennek a kijelentésnek helyébe 
egy másikat állítanék: „a vas az nem csak vas”. A 
vas a szervezet működésének egyik, —talán a leg-
fontosabb— esszenciális mikroeleme, amelynek az 
anyagcseréje bonyolult, élettani hatása összetett. 
Ez leginkább úgy foglalható össze, hogy a szerve-
zetben zajló valamennyi energiatermelő folyamat 
és az immunrendszer működése is vas-dependens.  
Tehát a szervezetben semmi sem független a vas 
anyagcseréjétől. A vas elsősorban a hemoglobin 
termelésében esszenciális, de emellett számtalan 
más biológiai folyamat nélkülözhetetlen eleme is 
(energia egyensúly, DNS-szintézis, izomműködés, 
gyulladásos folyamatok, stb.). A szervet vasfor-
galma igen intenzív, a vasanyagcsere nagyjából a 
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szervezetben lévő teljes vasmennyiség 50%-át érinti 
naponta. A vas a szervezetben a májban, az izom-
szövetben, a vérben vagy a csontvelőben is, min-
den esetben fehérjéhez kötötten van jelen. A vér-
ben a szabad, ionizált állapotban levő vas azonna-
li, súlyos és káros kémiai reakciókat vált ki, amit 
együttesen oxidatív stressznek nevezünk. Az emlő-
sökben többféle védekezési rendszer működik az 
oxidatív stressz ellen, és ennek egyik legfontosabb 
eleme az E-vitamin.  Az E-vitamin antioxidánsként 
működik a szabad gyökök, jelen esetben a vas meg-
kötésével és ez magyarázza, hogy az E-vitamin 
hiány összefüggésben van a malacok vaskezelésé-
nek esetleges mellékhatásaival.

Jól ismert tény, hogy a bélből csak korlátozott 
mennyiségű vasion szívódhat fel. Ez egy jól sza-
bályozott mechanizmus, amit a szervezet vasigé-
nye hormonális úton szabályoz. A felszívódást több 
tényező is hátráltatja, például az esetleges bélgyul-
ladások mellett az, hogy a vas konkurál a többi 
jelen lévő, kétszeresen pozitív töltésű fém ionnal 
(Zn, Cu, Mn, Ca stb.). Mindezekből következik, 
hogy limitált a kiegészítésként szájon át adagolt 
vas felszívódása és biohasznosulása is, ezt az érté-
ket korábban 25%-ban adták meg, de jelen isme-
reteink szerint a szervetlen vas esetében ez csak 
maximum 10% lehet. 

A szájon át történő vaspótlás esetén az alkalma-
zott vasmolekula tulajdonságai (szervetlen vagy 
szerves kötés) mellett a felszívódás helyének, a 
duodénum hámsejtjeinek az állapota alapvetően 
befolyásolja a biológiai értékesülést. Bélgyulladás 
esetén a duodénum bélhámsejtjeinek a károsodása 
ugyan időleges és regenerációra hajlamos, mégis a 
vér hemoglobin szintjére negatív hatással van. A 
vas bélbeli felszívódása éppen azon a bélszakaszon 
történik, amit a fiaztatóban előforduló enterális 
kórképek leginkább érintenek. Így az amúgy is 
korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló ter-
mészetes exogén vas (kocatej, esetleg tejpótlók, 
életmentők, majd a prestarter eredetű vas) felszí-
vódása is jelentősen csökken. A vas anyagcseréjé-
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ben az enterocytáknak kiemelt jelentőségük van, 
ami nemcsak a felszívásra korlátozódik. A legújabb 
kutatások azonosították a vasanyagcserét, és ezen 
keresztül a vér hemoglobin szintjét is szabályozó 
hormont (hepcidin), aminek a szintje a bélhámsej-
tek szétesése során megnövekszik, és ez csökkenti 
a vér vas tartalmát, így a hemoglobinképzés haté-
konyságát is. Egy bélgyulladás során tehát fizikáli-
san és hormonálisan is korlátozott a vas felszívása, 
ezért ilyenkor a parenterális vaspótlás és a bevitt 
vas mennyisége különösen fontossá válik.
       
Az állatorvoslásban használt, ún. tradicionális vas-
dextrán injekciókat az 1950-es években kezdték el 
gyártani szerves oldószerek felhasználásával. Az 
alkalmazásuk során jelentkező mellékhatások elke-
rülése céljából újabb fejlesztések voltak a 60-as 
években. Az első gleptoferron hatóanyag tartalmú 
készítmények már 1967-ben megjelentek a piacon. 
Ezek szerves oldószerek, valamint cianid felhasz-
nálásával készülnek a mai napig is. A vaskészít-
mények fejlesztésében a nagy ugrás a kétezres 
évek elején történt, amikor egy új eljárással előál-
lított, biztonságos, nagy tisztaságú, standardizált 
készítmény jelent meg a globális és a magyar pia-
con, ami nem azonos a korábbi hagyományos vas-
dextrán készítményekkel. Ez a termék a humán-
egészségügyi elvárásoknak is megfelelő minőségű 
és tisztaságú, standardizált vas-komplex. A külön-
böző gyártók vas készítményei messze nem azo-
nosak, még akkor sem, ha a hatóanyagok azonos 
generikus névvel rendelkeznek, mert mind kémiai 
tulajdonságaik, biztonságosságuk, hatékonyságuk 
tekintetében nagyban különbözhetnek egymástól. 
Ez nagyon jól tetten érhető a termékek engedé-
lyezése során, főképpen, ha a kétszeri alkalmazás 
lehetőségét vesszük figyelembe.

A telepi tapasztalatok azt mutatják, hogy az injek-
ciós vaskiegészítés során a megfelelő vaskészítmény 
alkalmazása mellett a beadás kivitelezése is nagy-
ban befolyásolja a kezelés eredményességét. Fontos, 
hogy az adagoló eszköz pontos beállítását rendszere-
sen ellenőrizzük, és megfelelő hosszúságú és átmé-
rőjű tűt használjunk azért, hogy az injektálás során 
ne jelenjen meg az oltás helyén elcseppenő készít-
mény. Egy átlagos 200 mg/ ml-es termék koncentrá-
cióját figyelembe véve egyetlen csepp, azaz 0,05 ml 
termék 10 mg vasdextránt tartalmaz, ami csak egy 

csepp veszteséget figyelembe véve 5% hatóanyag 
veszteséget jelent. Fontos, hogy az izomba történő 
adagolást úgy kell kivitelezni, hogy az oltás előtt a 
bőrt kissé oldalra kell húzni, ezután kell injektálni 
a terméket, majd a bőrt visszaengedve le lehessen 
fedni a szúrási csatornát. Másik lehetőség-bizonyos 
készítmények esetén- a bőr alá történő applikálás a 
haskorci redőbe, ez esetben kisebb valószínűséggel 
fordul elő elcseppenés.

Felmerülhet az a kérdés, hogy mik a minőségi vas-
pótlás legfontosabb szempontjai a napi gyakor-
latban. A malacok esetében az élettanilag kívá-
natos hemoglobin értéknek 110g/l felett kell len-
nie. 90 és 110 g/l közötti hemoglobin koncentráció 
szubklinikai anémiára utal. Klinikai értelemben 
vett anémiáról akkor beszélünk, amikor a vérben 
a hemoglobin szintje 90 g/liter alatt van. Az álta-
lában a 3-5. nap között alkalmazott 200 mg vas, 
amennyiben az tökéletesen értékesül, akkor is 
csak kb. 5,5-6 kg-os testtömegig képes kielégíte-
ni a malacok vasigényét. Korábban azt feltételez-
ték, hogy a malacokban egyszeri vasazás esetén 
maximum 30-40 mg vashiány alakulhat ki, míg a 
nagy növekedési erélyű fajtáknál ezt az értéket 80 
mg-ra tették. Ma azonban már tudjuk, hogy a kor-
szerű fajták esetében a választásig történő test-
tömeg növekedés alapján a malacok akár 380-420 
mg vasat is igényelhetnek, ami 180-220 mg vas 
hiányt feltételez. A mai „korszerű” malacok már 
a 17. életnapra biztosan felhasználják a kiegészí-
tésként kapott vasat is, illetve később a vastartalé-
kaikat is, így kialakul a második vashiányos fázis, 
az „iron gap” és következtében a szubklinikai ané-
mia. A szubklinikai anémia megelőzésére széles 
körben elterjedt jó gyakorlat a második vasazás 
bevezetése. A malacok kétszeri vasazásának tech-
nológiába illesztésére több módszer is rendelkezés-
re áll, de ez alapvetően függ a telepen alkalmazott 
készítménytől. A másodlagos vashiány elkerülé-
sének másik lehetséges módszere az alkalmazott 
vaskészítmény mennyiségének növelése lehet. A 
telepi és nemzetközi tapasztalatok szerint az egy 
alkalommal maximálisan beadható vas mennyisé-
ge 300 mg/malac, amennyiben jó minőségű vaské-
szítményt használunk. A vér hemoglobin szintjé-
nek mérésére ma már telepi szinten, istállópróba-
ként is van lehetőség. Azt azonban tudni kell, hogy 
a kereskedelmi forgalomban nincs olyan készülék, 
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amit kimondottan a sertés számára fejlesztettek 
ki. Így leginkább a humán készülékek kerülnek 
alkalmazásra. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
Hemocue® készülék a legalkalmasabb a sertés 
hemoglobinszint rutinszerű vizsgálatra.

A közelmúltban megjelentek a hazai piacon a kom-
binált vas és toltrazuril tartalmú injekciós készít-
mények. Ezen készítmények használata során több  
szempontot is mérlegelni kell. Talán a legfontosabb 
az, hogy a kétszeri vasazás, nem csak hogy nem 
ajánlott, hanem a használati utasítások szerint 
kimondottan ellenjavallt is ezen készítmények ese-
tében! A kombinált készítmények esetében a hasz-
nálati utasításban az a megkötés is szerepel, hogy 
0,9 kg alatti malac nem kezelhető. Azonban nem 
csak a nagy szaporaságú fajták esetében, hanem 
a konvencionális telepeken is nagy számban elő-
fordulnak kis testtömegű malacok, akiket valami-
vel vasazni kell. A vaskészítmények esetében az 
alkalmazás ideje a telep adottságainak megfelelő-
en változhat, vagyis a vaskezelés optimalizálható a 
telepi technológiához vagy más állategészségügyi 
beavatkozáshoz, azonban a toltrazuril esetében 
az optimális adagolás időpontja kötött, 2-5 élet-
nap között van. Ehhez képest a kombinált készít-
mények alkalmazásának az ajánlott ideje nem is 
a legoptimálisabb módon, igen szűk korlátok közé 
van szorítva.  Az egyik kombinált termék esetében 
az adagolás a toltrazurilra van optimalizálva, de 
ekkor egy 1 kg testtömegű malac csupán 100 mg 
vasat kap. Az adagolási séma szerint 200 mg vasat 
csak egy 2 kg testsúlyú malac kap, illetve amennyi-
ben egy átlagos 1,4 kg súlyú malacról beszélünk, 
akkor az 0,77 ml készítményt kap, ami ugyan az 
ajánlott toltrazuril adag, de a malac közben csak 
140 mg vasat kap. Ez a vas mennyiség nyilvánva-
lóan kevés egy malac számára. A másik kombinált 
termék esetében az adagolás a gleptoferronra, a 
vasra van optimalizálva, ennél az injekciónál min-
den malac 1,5 ml készítményt kap. Ezzel a keze-
léssel ugyan a malac 200 mg vasat kap, de a ter-
mék térfogata 50%-kal több a szokásosnál, ami 
a beadás során akár nagyobb szöveti stresszt és 
esetleg több visszafolyást is eredményez. Mindezek 
mellett az 1,5 ml termék 45 mg toltrazurilt tar-
talmaz, ami egy 2,25 kg testsúlyú malac adagja, 
vagyis ebben az esetben ez a hatóanyag túl van 
dozírozva. Ez azért probléma, mert kutatások iga-

zolták, hogy a toltrazuril túladagolása összefüg-
gésbe hozható - a már egyes országokban sajnos 
jelen lévő- toltrazuril rezisztens Isospora suis fajok 
megjelenésével. (4) És ami talán a legfontosabb, 
hogy amennyiben a telep a kombinált készítmény 
használata mellett dönt, akkor a kétszeri vasazás 
lehetőségéről és az ebből adódó előnyökről mond le.

Az optimális 110g/l szintnél alacsonyabb hemog-
lobinszint, vagyis a szubklinikai anémia esetén a 
malacok egyrészt nem tudják tökéletesen kihasz-
nálni a növekedés tekintetében a bennük lévő 
genetikai potenciált, másrészt ez a hatás a hízla-
lás teljes ideje alatt fennáll. A bevitt vas mennyi-
sége és minősége és ezzel az elérhető magasabb 
hemoglobinszint nagyban meghatározza a malacok 
választási testtömegét, a választás utáni növekedé-
si erélyt és ezzel a hizlalás végére elérhető vágó-
súlyt is. Az ismert volt eddig is, hogy amennyiben 
a választáskori hemoglobin szint 10 g/l-rel, vagy-
is nagyjából 10%-kal emelkedik, akkor a választás 
után 3 hétig 18 g-mal nő a napi testtömeg-gyarapo-
dás (1). Az elmúlt évben két tudományosan megala-
pozott tanulmány is bizonyította, hogy a választás-
kori hemoglobin koncentráció szintje meghatározza 
a sertések növekedési erélyét egészen a vágásig. A 
malacoknak beadott 2 x 200 mg vasinjekció állo-
mány szinten 1,5 kg plusz vágási súlyt eredménye-
zett hízónként. (2, 3)

A malacok kétszeri vasazásának technológiába 
illesztésének az a módja, hogy a két oltás között 
legalább 5 nap intervallumot tartunk, illetve az 
emelt szintű vasazásnak az a módja, ami szerint 
az egy alkalommal 300 mg/malac vasat adunk be, 
csak a legjobb minőségű vaskészítmény használata 
esetén javasolt.
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