
Ásványi anyag forrás és az immunválasz kapcsolata battériás malacoknál 

A krónikus immunológiai kihívások (mint pl. egyes kórokozókkal való fertőződés) esetén a 

jobb minőségű ásványi anyagokkal - például hidroxi-kloridhoz kapcsolt nyomelemek - etetett 

malacok kevesebb gyulladásos citokint termelnek. Ez egyebek mellett csökkentheti az 

immunrendszer túlzott energiafelhasználását, ezáltal több energia marad a növekedésre. 

A nyomelemek, köztük a cink (Zn), a réz (Cu) és a mangán (Mn), fontos szerepet játszanak az 

immunrendszer működésében, és nélkülözhetetlenek az állatok megfelelő teljesítményéhez. A 

cink segít fenntartani a bőr és a nyálkahártyák integritását (mint a sejtmembrán 

helyreállításához szükséges metallo-enzimek kofaktora), és elősegíti a T-limfociták 

aktiválódását és proliferációját. A réz a sejtes anyagcsere-folyamatok és a rézfüggő enzimek 

kofaktora. Ezen enzimek közül több fontos szerepet játszik a szervezet antioxidánsok általi 

védelmében, valamint a makrofágokon belül egyes fertőző ágensek elleni küzdelemben is 

segítenek. A mangán egy másik nyomelem, amely számos enzim kofaktora, és segít megvédeni 

a DNS-t az oxidatív károsodásoktól. 

Stressztényezők a választás idején 

A battériás malacokra a választás során számos olyan stressztényező hat, amely közvetlenül 

befolyásolja immunrendszerüket. Ezekre a stressztényezőkre reagálva citokinnek nevezett 

kémiai hírvivők szabadulnak fel a gyulladás szabályozására. A megnövekedett gyulladásos 

citokin expresszió azonban csökkent növekedéshez, valamint csökkent takarmányfelvételhez, 

rosszabb takarmány-hasznosuláshoz és kevesebb fehérje, izom felépüléshez vezethet. Mivel a 

nyomelemek segítenek szabályozni ezeket a gyulladásos citokineket, így fontossá válik, hogy 

a takarmányt úgy állítsák össze, hogy optimalizálják a Zn, Cu és Mn felszívódását, hogy azok 

megfeleljenek az állat igényeinek. 

Az elegendő mennyiségű nyomelem a takarmányban nem biztos, hogy elegendő lesz az állat 

számára, mert a Zn, Cu és Mn források kémiai és fizikai tulajdonságainak különbségei jelentős 

hatással vannak az ásványi anyagok biológiai hasznosulására és az állatok reakciójára. Például 

a szulfáthoz kötött nyomelemek higroszkóposabbak, vízben jobban oldódnak és lényegesen 

rosszabb a biológiai hasznosulásuk, mint a hidroxi-kloridhoz kötött nyomelemeknek. Utóbbira 

példa a Selko IntelliBond *. Ahol a cikk a hidroxi-klorid nyomelemeket említi, ott ezt a 

terméket értik. 

A nyomelemek immunrendszerre való fontos hatása miatt a fertőzött sertéseknek nagyobb 

szükségük lehet az alapvető esszenciális fémekre, amikor immunrendszerük valamilyen 

fertőzéssel küzd. A kutatás fő kérdése, hogy a Cu, Zn és Mn forrás minősége és mennyisége a 

takarmányban hogyan befolyásolja az immunválaszt és a növekedést egy fertőzés esetén. 

Számítanak az ásványi anyag források 

A tanulmány a takarmányban lévő Zn, Cu és Mn forrásának és szintjének hatását vizsgálta a 

malacok növekedési teljesítményére és immunválaszára krónikus lipopoliszacharid (LPS; 

Escherichia coli O111: B4) alkalmazása esetén. A kísérlet, amit az USA-ban, az Oklahoma 

Állami Egyetemen végeztek korábbi tanulmányok eredményén alapult. Ezek azt mutatták, hogy 

a hidroxi-kloridhoz kötött nyomelemek (Zn, Cu és Mn) etetése csökkentheti a gyulladásos 

citokinek termelését akut fertőzés után, összehasonlítva a szulfáthoz kapcsolt nyomelemekkel. 

A lipopoliszacharid az E. coli külső membránjának olyan alkotóeleme, amely aktiválja az 



immunrendszert. A LPS injekciók stimulálják a makrofágokat, amelyek ennek következtében 

gyulladásos citokineket, köztük TNF-α-t állítanak elő. Egyetlen injekcióval olyan reakció 

alakul ki, amelynek három óra múlva van a hatáscsúcsa. Az injekciók sorozata és az LPS 

folyamatos jelenléte az állat szervezetében pontosan utánozza az elhúzódó klinikai endo-

toxaemia jelenlétét. 

495 malacot vizsgáltak, kezelésenként kilenc injekciót alkalmaztak, és 42 napig tartott a 

kísérlet. A vizsgálat első hetében valamennyi malac azonos takarmányt kapott (alacsony szulfát 

alapú). Ezután a malacokat öt különböző takarmányozási csoportba osztották. A kontroll 

malacokat nem kaptak LPS-t, és 5, 16 és 50 mg / kg Cu-t, Mn-t és Zn-t adtak nekik. Az LPS-

injekcióban részesülő négy csoport két ásványi forrásból (szulfáthoz vagy hidroxi-kloridhoz 

kötött nyomelemek) kétféle mennyiségben (5, 16 és 50; illetve 10, 32 és 100 ppm Cu, Mn és 

Zn) kapta a nyomelemeket. 

A malacok a 29., 31., 33. és 35. napon kaptak LPS injekciókat. Az injekciók megkezdése előtt 

és három órával az utolsó LPS injekció után vérmintákat vettek és regisztrálták a végbél 

hőmérsékletét (RT) valamint a testtömeget (BW). A testtömeget hetente mérték. Ezután 

kiszámolták az átlagos napi súlygyarapodást (ADG), az átlagos napi takarmányfelvételt (ADFI) 

és a takarmány-hasznosulást (G: F). A vérmintákat a TNF-α szint alapján elemezték. 

A tanulmány eredményei és következtetései  

Az LPS-alkalmazása előtt (0-28 nap) a növekedési teljesítmény minden sertés esetében 

hasonló volt, függetlenül a takarmányozástól. Az LPS-injekciókat követően (28-42 nap) az 

ADG 12% -kal, az ADFI 9% -kal csökkent a fertőzött malacok esetében a kontroll csoporthoz 

képest (P <0,001; lásd 1. ábra).

 

  



A hidroxi-kloridhoz kapcsolt nyomelemekkel etetett malacoknál magasabb volt az ADG és 

ADFI, mint a szulfáthoz kötött nyomelemek esetében (P> 0,05). A teljes vizsgálat alatt (7-42 

nap) az LPS-t kapott malacoknál csökkentet az ADG (P = 0,013) és az ADFI (P = 0,020) 

azokhoz a malacokhoz képest, amelyek nem kaptak LPS-t. A hidroxi-kloridos nyomelemekkel 

etetett malacok számszerűen magasabb ADG-vel (P = 0,102) és ADFI-vel (P = 0,086) 

rendelkeztek, mint a szulfáttal etetett malacok. Az egyéni testtömeg csökkent (P = 0,012) az 

injekció beadása előtti periódustól a fertőzés utáni harmadik óráig, és az RT növekedett (P 

<0,001) az összes kísérletesen megfertőzött malacnál, ami azt jelenti, hogy valóban 

megfertőződtek. 

Azoknál a malacoknál, amelyek nagyobb mennyiségű ásványi anyagot kapnak, a forrástól 

függetlenül, általában alacsonyabb volt az RT-érték (rektális hőmérséklet) az injekció után (P 

= 0,044). Még az LPS-beadás előtt a hidroxi-kloridhoz kötött nyomelemekkel etetett malacok 

TNF-α szintje alacsonyabb volt (P = 0,018). Az LPS injekciók után a TNF-α szintek az összes 

fertőzött sertésnél nőttek a kontroll csoporthoz képest (P = 0,003). A hidroxi-kloridhoz kötött 

nyomelemeket kapó malacoknál azonban általában alacsonyabb volt a TNF-α szint (P = 0,081), 

mint a szulfáttal etetett csoportnál (lásd 2. ábra). 

 

Összegzésképp elmondható, hogy az IntelliBond nyomelemekkel táplált malacok jobb 

takarmányfelvételt és növekedést mutattak krónikus, LPS (lipopoliszacharid) okozta 

immunválasz aktiválás esetén. Az ilyen ásványi anyagokból alacsony mennyiséget kapó 

malacok azonos teljesítményt mutattak, a magas szulfát alapú nyomelemeket kapó malacokkal. 

Az ásványi anyagok magasabb szintje forrásuktól függetlenül csökkentheti a TNF-α termelését 

a fertőzött malacokban. Ez jelezheti az immunrendszer aktiválása miatti magasabb igényt. 
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