
Mikotoxinok átjutása a kocákból a malacokba 

A zearalenon és a dezoxynivalenol, ismertebb nevükön a ZEN és a DON toxinok. Hogyan 

viselkednek ezek, és származékaik a kocáknál a vemhesség és a laktáció alatt? Egy nemrégiben 

végzett vizsgálat során a kolosztrumban és a tejben, valamint a kocák és a malacok szérumában 

mérték a mikotoxinok szintjét. 

A hollandiai Schothorst Feed Research (SFR) vizsgálatainak legfontosabb oka az volt, hogy 

meghatározzák a mikotoxinok kockázatát az állatok egészségére és teljesítményére gyakorlati 

körülmények között. Ez azt jelenti, hogy az állatokat nem rendkívül magas mikotoxin szintnek 

tették ki, hanem csak olyan mennyiségnek, amely közel áll az uniós szabályozási 

határértékekhez. 

A közelmúltban a brunswicki német szövetségi állat-egészségügyi kutatóintézettel (FLI) és a 

francia Olmix állattenyésztő céggel együttműködve a Schothorst-csoport értékelte a ZEN és a 

DON toxinok, valamint azok származékainak átkerülését a vemhesség utolsó hetében és a 

laktáció során. Ehhez a kocák kolosztrumában és tejében, valamint a kocák és malacok 

szérumában mérték a toxin szonteket. A tanulmány a Toxins nevű nyílt hozzáférésű 

folyóiratban jelent meg. A főbb megállapításokat az alábbiakban foglaljuk össze. 

Átjutás kolosztrumba és tejbe 

A ZEN és a DON a mikotoxinok, különösen a kukorica és a répaszelet alapú takarmányokban 

vannak jelen. Köztudott, hogy a ZEN vagy a DON magas koncentrációjának való kitettség 

annak tejbe történő átjutását eredményezi. Még akkor is előfordulhat a kolosztrumba és a tejbe 

történő átjutás, ha a kész takarmányokban betartják EU-irányértékek szerinti mikotoxin 

mennyiségeket. 

A ZEN és származékai, mint az α-ZEL és a β-ZEL, az ösztradioléhoz hasonló konformációval 

rendelkeznek, lehetővé téve számukra az ösztrogén receptorokon való kötődést. Emellett a ZEN 

a bejutás után a gyomor-bél traktusban gyorsan metabolizálódik, és még toxikusabb 

bomlástermékeket képez, mint például az α-ZEL. Ez mutatja a ZEN-származékok mérésének 

fontosságát, mind a tejben, mind a szérumban. 

3 kezelési lehetőség 

A vizsgálat során 2 különböző beszállításból használtak répaszeletet a takarmányok 

elkészítéséhez, így az egyik takarmány 100 ppm, míg a másik 300 ppm ZEN toxint 

tartalmazott. Különböző alapanyagokból történő takarmányok készítésekor nehéz elkerülni a 

több mikotoxinnal történő szennyeződést. 

Noha a jelen vizsgálatban felhasznált répaszeletben nem volt jellemző a DON toxin jelenléte, 

a takarmány elkészítéséhez felhasznált többi takarmány kombinációja körülbelül 250 ppm 

DON toxin tartalmú kész takarmányt eredményezett. Ez jóval alacsonyabb, mint az EU által 

javasolt 900 ppm-es szint, és tulajdonképp a takarmány háttérszennyeződésének tekinthető. 

Feltételezték azonban bizonyos hatását a bél integritására, különösen a tervezett ZEN toxin 

mennyiségével kombinálva. A kísérlet 3 kezelésből állt: 

• K1: LoZEN a vemhesség 109. napjától a laktáció 26. napjáig; 

• K2: LoZEN a vemhesség 109. napjától a fialásig és a HiZEN a fialástól a laktáció 26. 

napjáig; 

• K3: HiZEN a vemhesség 109. napjától a laktáció 26. napjáig. 

A kísérleti takarmány mikotoxin szintjét az 1. táblázat mutatja. 

http://www.schothorst.nl/


Mycotoxinok (ppm) LoZEN HiZEN 

Zearalenon 118 318 

Deoxynivalenol 259 255 

Fumonisin B1+B2 83.1 84.0 

Alternariol 26.9 29.5 

Alternariol ME 68.5 68.6 

Beauvericin 19.8 27.7 

Enniatin A1 3.5 - 

Enniatin B 32.6 28.9 

Enniatin B1 9.2 8.6 

1. táblázat: több mikotoxin vizsgálata a takarmányban (mennyiségek ppm-ben). 

Az α-ZEL szint emelkedése a tejben 

Az α-ZEL szintek szignifikáns növekedését figyelték meg a kolosztrumban a K3-at kapó 

kocáknál, vagyis azoknál, akik magas ZEN toxin tartalmú takarmányt kaptak a vemhesség 

109. napjától az ellésig. Amikor a tejet értékelték a választáskor megnövekedett α-ZEL-

szinteket tapasztaltak a K2 és K3 takarmánnyal etetett kocáknál, vagyis azoknál, amelyek 

magas ZEN toxin tartalmú tápot kaptak a fialástól vagy a vemhesség 109. napjától a 

választásig (2. táblázat). 

Kolosztrum K1 K2 K3  LSD P-érték 

ZEN 0.053 0.048 0.075  0.0624 0.62 

α-ZEL 0.094a 0.066a 0.218b  0.0793 <0.01 

DON 0.75 0.36 0.76  1.013 0.63 

Tej K1 K2 K3  LSD P-érték 

ZEN 0.120 0.130 0.115  0.0823 0.93 

α-ZEL 0.062a 0.176b 0.156b  0.0920 0.043 

DON 2.98 3.19 2.37  1.932 0.64 

2. táblázat: az a és b jelölések különböző mértékű szignifikáns eltérést mutatnak a kezelések közt. A b-

ZEL, ZAN, α-ZAL, b-ZAL, és de-DON toxinok nem voltak kimutathatóak. 

Amikor a tejet értékelték a választáskor, az α-ZEL szint szignifikáns növekedését figyelték 

meg a fialástól a választásig magas ZEN tartalmú takarmánnyal táplált kocáknál, függetlenül 

a takarmány fialás előtti ZEN-szintjétől. A kolosztrum és a tej DON toxin szintje hasonló volt 

a csoportok között, mivel a DON szintje a takarmányban minden koca esetében azonos volt. 



A szérum mikotoxin szintjének emelkedése 

A vizsgálat kezdetén nem tapasztaltak különbséget a mikotoxinok szérumszintjében. A 

vizsgálat végén, vagyis a laktáció 26. napján azonban szignifikáns növekedést figyeltünk meg 

a K2 és K3 takarmánnyal etetett kocák ZEN, α-ZEL és β-ZEL szérumszintjeiben a kontroll 

csoporthoz (T1) képest. Noha a malacokból vett szérum mintákban nem volt szignifikáns 

különbség a ZEN toxin szintekben, a D3 és a de-epoxi-deoxinivalenol (de-DON) 

szérumszintje szignifikánsan magasabb volt a K3-mal etetett malacokban, az α -ZEL szint 

növekedésével együtt (3. táblázat). 

 T1 T2 T3  LSD P-érték 

Kocák       

Vemhesség 109. napja       

ZEN 0.066 0.076 0.066  0.0443 0.84 

α-ZEL 0.148 0.266 0.258  0.2960 0.64 

b-ZEL 0.057 0.053 0.081  0.0378 0.27 

DON 0.445 0.477 0.929  0.8210 0.11 

de-DON - - -  - - 

26. nap (választás)       

ZEN 0.43a 1.08b 1.11b  0.281 <0.001 

α-ZEL 0.94a 3.09b 3.42b  0.984 <0.001 

b-ZEL 0.23a 0.37b 0.53c  0.131 <0.01 

DON 3.07 3.21 2.10  1.919 0.42 

de-DON 0.11 0.53 0.15  0.543 0.22 

Malacok a választáskor       

ZEN 0.024 0.020 0.024  0.0232 0.91 

α-ZEL 0.011 0.012 0.040  0.0279 0.08 

b-ZEL 0.042 0.040 0.041  0.0035 0.59 

DON 0.045a 0.045a 0.099b  0.0469 0.05 

de-DON 0.040a 0.040a 0.058b  0.0160 0.05 

3. táblázat: Különböző kezelések hatása a kocák és malacok szárumából kimutatható 

mikotoxin mennyiségre (ng/ml). Az a, b és c jelölések különböző mértékű szignifikáns eltérést 

mutatnak a kezelések közt. A ZAN, α-ZAL és b-ZAL toxinok nem voltak kimutathatóak.  



Ahogy az várható volt, a ZEN és a DON ilyen szintű expozíciója a takarmányban nem 

befolyásolta a kocák és a malacok teljesítményét. Ezenkívül a hátszalonna vastagság és a 

szérum leptin csökkenése volt mefigyelhető a vemhesség utolsó hetében 300 ppm ZEN-nek 

kitett kocáknál. A hátszalonna vízből, kollagénből és lipidből áll, és különféle hormonok 

forrása, beleértve a leptint is, amely pozitív összefüggésben van a hátszalonna vastagságával. 

Csökkent ösztradiol szint a szérumban 

A vemhesség 109. napjától vagy a fialástól a választásig HiZEN-takarmánnyal etetett kocák 

malacaiban az ösztradiol szintje szignifikánsan csökkent. Korábban kimutatták, hogy a 

laktáció alatti ZEN-expozíció az emse malacok petefészkeiben lévő ivarsejtek egy részének 

kiesését eredményezi a csökkent ösztradiol szint miatt. Ezért, bár a termelés nem romlott, a 

toxinnak kitett emse malacokat nem szabad megtartani tenyésztésre. 

Jelentősen csökkent a szérum GLP1 és emelkedett a calprotectin szérum szintje azoknál a 

malacoknál, amelyek a vemhesség utolsó hetében és a laktáció alatt voltak kitéve, 

összehasonlítva csak a laktáció alatt kitett malacokkal. A megnövekedett szérum calprotectin 

szint azt jelzi, hogy gyulladásos folyamatok voltak a háttérben. A GLP1 szérumszintjének 

csökkenése, amely egy gyulladás csökkentő hormon a bélben, alátámasztja azt a hipotézist, 

miszerint a HiZEN és DON tartalmú takarmánnyal etetett kocák malacainál gyulladásos 

folyamatok vannak a háttérben. 

Összefoglalva: Az átvitel lehetséges 

Összegzésképpen megállapítható, hogy a mikotoxinokkal szennyezett takarmánnyal etetett 

kocák föcstejéből és tejéből származó ZEN, DON toxinok és származékaik meghatározhatók 

az EU-s gyakorlati szinten. A HiZEN-nek való kitettség a hátszalonna vastagságának 

csökkenését eredményezte, és ez a hatás korrelált a kocák leptin-szérumszintjének 

csökkenésével. Emellett egy ilyen expozíció a kocák és malacok szérum ösztradiolszintjének 

csökkenését eredményezte. 

Bár a mikotoxinok átjutása nem befolyásolta a szopós malacok teljesítményét, gyulladásos 

folyamatok zajlottak le. Érdekesebb, hogy a HiZEN takarmánynak vemhesség utolsó hetében 

és a laktáció alatt kitett szopós malacok DON- és de-DON-szérumszintje növekedett. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2021/3/Mycotoxin-transmission-from-

sows-to-piglets-720265E/ 
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