
Az ivóvíz is megváltoztathatja a sertések mikrobiomját 

Az előzetes vizsgálat arra utalnak, hogy az orális, nazális, rektális és hüvelyi mikrobiom a 

kocákban jelentősen eltér a két kísérleti telepen. 

A sertések mikrobiom ismerete és megértése betekintést nyújthat a sertés termelő 

rendszereket érintő egészségügyi problémák okaira. Izgalmas részt venni a mikrobiom 

kutatásban, mivel egy viszonylag új terület tele a felfedezések és fejlesztések lehetőségeivel. 

A „next generation sequencing” technológiák fejlesztése óta meglepő módon kibővült a 

mikrobák emberi és állati életben betöltött szerepének ismerete. Bizonyítékok vannak arra, 

hogy a mikrobák módosítják az inzulinérzékenységet, az elhízást és olyan viselkedési 

tényezőket, mint a szorongás. Óriási lehetőségek rejlenek emberi és laboratóriumi állatok 

mikrobiomjával kapcsolatos felfedezések sertéstermelésbe történő átültetésében. 

A sertésipar nemrégiben felhagyott a hozamfokozó antibiotikumok használatával. Az 

antibiotikumok mennyiségének csökkenése miatt a probiotikumok - az egészségre pozitív 

hatással rendelkező mikrobák - használata sok telepen egyre inkább általánossá válik. Még 

mindig szükséges valami "átnevezésre", a baktériumokkal kapcsolatos negítív megítélés 

kiküszöbölésére. 

Kereskedelmi forgalomban kapható készítményekre szigorú járványvédelmi protokollokat 

alkalmaznak az állatok védelmére, nehogy bejuthassanak a kórokozók valamilyen külső 

forrásból. A járványvédelem az endemikus betegségek terjedését is lassítja az állományon 

belül. Az új állatok elkülönítése, a személyi forgalom korlátozása, a kötelező kézmosás, 

csizma fertőtlenítés, az "all-in-all-out" rendszer és a csoportok közötti intenzív takarítás 

garantálják a minimális kórokozó átvitelt a csoportok között. Ez azonban a sertéseket 

viszonylag immunhiányos állapotban tartja, és csökkentheti az esetleges előnyös mikrobiális 

kolonizációt, amely támogatná az immunrendszert. 

Noha a sertéstenyésztés során némely külső baktérium érintettség előnyös lehet, a kockázatok 

meghaladják az előnyöket. A fertőzések által kiváltott immunreakciók, különösen a 

gyulladásos reakciók, energia és metabolit veszteséggel járnak. Ez a termelési hatékonyságot 

és az állat jólétet is veszélyezteti. Ezért az árutermelő telepek rendkívül sokat tesznek azért, 

hogy a mikrobiális érintettséget minimálisra csökkentsék. 

Tehát honnan származnak a sertéseket benépesítő mikrobiális közösségek? A leggyakoribb 

válasz, hogy a takarmányból és más állatokkal való kölcsönhatásból származnak. Az egyik 



kevésbé ismert lehetőség az ivóvíz. Az ivóvíz minőségét fontosnak tartják a sertések 

egészségének és termelékenységének szempontjából, és a "minőségi" víz besorolása nem 

csupán az ásványi anyag tartalmat jelzi. 

Az Észak-Karolinai Állami Egyetemen végzett tanulmány vemhes és szoptató kocákat 

vizsgált két különböző kísérleti telepen. Vízmintákat vettek minden helyről, és megvizsgálták 

a paramétereit. A kocákból és az ismételt vízmintákból származó DNS-t 

oszlopkromatográfiával értékelték A mintákat az Arkansasi Egyetemre küldték 16S rRNS 

szekvenálásra (Illumina MiSeq platform), és a mikrobiom adatait megszűrve, QIIME2 2020.2 

rendszer segítségével értékelték. A telepek között összehasonlították a mikrobiom 

mennyiségét, sokféleségét és összetételét. 

Nem volt szignifikáns különbség az alfa-diverzitási mutatókban a TW és a SEU víz között, és 

a béta diverzitási különbségek is csak a két mintatípus magas diszperziós szintjének tudhatók 

be. Ugyanakkor összetételbeli különbségek voltak a SEU és a TW víz mikrobiális közösségei 

között, valamint különbségek az ivóvíz minőségében (bár egyetlen vízminta sem volt a 

hivatalosan közzétett elfogadható tartományon kívül). A Campylobacter okozta hasmenés 

kórokozója gyakoribb volt a TW vízmintákban, mint a SEU vízmintákban. Ez tükröződik az 

orális, vaginális és rektális mintákban, mivel a Campylobacteriumok sokkal gyakrabbak 

voltak a TW kocák ezen élettani helyein, mint a SEU kocáknál. 
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Ezen a nagy adathalmazon még további vizsgálatokat kell elvégezni, de az előzetes vizsgálat 

arra utal, hogy az orális, nazális, rektális és hüvelyi mikrobiom megkülönböztethetően 

különbözik a különböző telepről származó kocákban. Ezért az ivóvíz és a hely hatással lehet a 

koca mikrobiomjára. Az adatokat már összegyűjtötték egy nyomon követési kísérletből, 

amely több telephelyen működik egy nagy, integrált rendszerben, amely információkat 

szolgáltat arról is, hogy az ivóvíz hogyan befolyásolhatja a koca mikrobiomját és a 

reproduktív teljesítményét. 

Még sokat kell tanulnunk a mikrobiom szerepéről a sertés-istállókban. A bélben található 

mikrobiális mennyiség és sokféleség változásának azonosítása összefüggésben lehet az 

egészségügyi és termelési paraméterekkel, amelyek segítenek a termelőknek, a takarmány-

szállítóknak és az állatorvosoknak stratégiai döntéseket hozni a kezelés, a takarmány-

adalékanyagok és a kezelési lehetőségek tekintetében. A nagylétszámú telepekre történő 

gyakorlati átalakítás egy fontos következő lépés az állatjólét, a közegészségügy és a termelő 

fennmaradásának szempontjából. 

forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/livestock/drinking-water-has-potential-alter-swine-

microbiome 
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