
Egy egyszerű praktika az újszülött malacok számára elérhető kolosztrum 

mennyiségének növelésére 

A fialás befejezését követő 16 órán belül adott nagy adag oxitocin meghosszabbítja a 

kolosztrális fázist, ezzel javítja a tej minőségét a laktáció korai szakaszában. 

A kolosztrum elengedhetetlen az újszülött malacok túléléséhez és növekedéséhez, mivel ez az 

egyedüli energiaforrás, valamint az anyai immunglobulinok átvitele révén passzív immunitást 

biztosít. Ezenkívül a kolosztrum hormonokat, növekedési faktorokat, enzimeket, vitaminokat 

és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek mind szükségesek a malacok megfelelő fejlődéséhez. 

A tejmirigyekben a fialás után körülbelül 24 óráig kolosztrum termelődik, majd a fialás utáni 

72 óráig átmeneti tej, végül a laktáció végéig már egyszerűen tejről beszélünk (1. táblázat). Ez 

a különbség az összetétel változásának köszönhető, amely a laktáció korai szakaszában megy 

végbe. Jelentősen csökken a fehérje, az immunglobulinok és a növekedési faktorok 

koncentrációja, valamint nő a zsír-, laktóz- és energiatartalom. 

Összetétel 

Kolosztrum Átmeneti tej Tej 

0 h 12 h 24 h 36 h 72 h 17 d 

 

Fehérje (%) 17.7 12.2 8.6 7.3 6.1 4.7 

Zsír (%) 5.1 5.3 6.9 9.1 9.8 8.2 

Laktóz (%) 3.5 4.0 4.4 4.6 4.8 5.1 

Száraz anyag (%) 27.3 22.4 20.6 21.4 21.2 18.9 

Energia (kJ/100g) 260 276 346 435 468 409 

Immunglobulin G (mg/mL) 64.4 34.7 10.3 -- 3.1 1.0 

1. táblázat: A kolosztrum, az átmeneti tej és a tej összetétele a fialást követő órákban és napokban. 

Jelenleg a kocák többsége nem termel annyi kolosztrumot, amennyi a malacok optimális 

növekedéséhez szükséges. Az 1,4 kg-mal született malacnak legalább 250 g kolosztrumot kéne 

felvenni a súlygyarapodáshoz. A termelt kolosztrum mennyisége kocánként nagyon változó, és 

a keringésben lévő különböző hormonok koncentrációja jelentősen befolyásolja. Az oxitocint 

gyakran használják a fiaztató termekben, hogy elősegítsék a fialás folyamatának felgyorsítását, 

de a laktáció korai szakaszában a tej minőségének javításában is fontos szerepet játszik. Az 

oxitocin valójában az emlősejtek közötti tér átjárhatóságát befolyásolja. A kolosztrális fázis 

alatt ezek a sejtkapcsolatok nyitottak, és lehetővé teszik a nagy molekulák, például az 

immunglobulinok átjutását a kocák véréből a kolosztrumba (1. ábra). Fialás után ezek a 

kapcsolatok egyre szorosabbak lesznek, majd végül átjárhatatlanná válnak, ezáltal 

megváltoztatva a tej összetételét és a kolosztrális fázis véget ér. 



 

1. ábra: Az emlő tight junction sejtkapcsolatainak sematikus ábrázolása a kolosztrális fázis alatt. 

A közelmúltban a kanadai Mezőgazdasági és Agrár-Élelmiszeripari Sherbrooke Kutatási és 

Fejlesztési Központban végeztek kísérletet annak vizsgálatára, hogy az oxitocin mekkora 

szerepet játszhat a kocáknál a kolosztrális fázis elnyújtásában. Húsz nagyfehér x lapály kocát 

osztottak két kezelési csoportba. Az egyik csoport sóoldatos injekciót kapott (kontroll), a másik 

nagyon magas dózisú (75 NE) oxitocint négy alkalommal a laktáció korai szakaszában. Az első 

injekciót 12-20 órával (átlagosan 16 óra) az utolsó malac születése után adták be, majd naponta 

kétszer 08:00 és 16:30-kor, összesen 4 injekciót alkalmazva. Az almokat 11 ± 1 malacokra 

standardizálták a 2. napon (az 1. nap a fialás napja volt), majd a malacokat naponta kétszer 

lemérték a 2. napon (rögzített 8 órás intervallummal), és egyszer a 7., 14., 21. napon (választás 

a 22. nap) végül 35 nappal a fialás után. A szopós malacok nem kaptak szilárd takarmányt. 

Négy tejmintát gyűjtöttek, kettőt a laktáció 2. napján (reggel és délután), egyet pedig a laktáció 

4. és 5. napján. Megmérték a szárazanyag és az energia mennyiségét, valamint a zsír, a fehérje, 

az IgG és IgA, a laktóz, a nátrium, a kálium, valamint az IGF-1 koncentrációját. 

Az oxitocin első injekciója után 8 órával már nagy különbségek mutatkoztak a tej 

összetételében. A kezelt kocák teje több fehérjét, IgG-t és IgA-t, IGF-1-t és energiát 

tartalmazott, mint a kontroll kocáké. A nátrium / kálium arány is jóval magasabb volt, ami 

nagyobb sejtek közti teret (azaz átjárhatóságot) jelzett az emlő tight junction kapcsolatai között. 

Ezek a különbségek átmenetiek voltak, mert a laktáció 4. napján már nem voltak érzékelhetőek. 

A malacok súlygyarapodása nem különbözött a két csoport között, de az oxitocinnal kezelt 

kocák almában kisebb volt a választás előtti elhullás előfordulása. Fontos megemlíteni, hogy a 

kísérletben alkalmazott almok száma nem volt elég nagy ahhoz, hogy következtetéseket 

lehessen levonni a kezelés hatásáról az állatok teljesítményére vonatkozóan. 

Ebből a tanulmányból arra azért következtethetünk, hogy a fialást követő 16 órán belül 

alkalmazott nagy adag oxitocin egyszeri beadása meghosszabbítja a kolosztrális fázist. Ez a tej 

minőségének javulásához vezet a laktáció korai szakaszában. Az immunglobulinok és az IGF-

1 növekedési faktor koncentrációjának növekedése azért különösen fontos, mert jótékony 

hatással vannak az újszülött malacok immunállapotára és az emésztőrendszer fejlődésére is. Ez 

egy új megállapítás a sertéseknél, és a pozitív hatások kiváltásához szükséges minimális 

oxitocin-dózist még meg kell határozni, valamint a kezelés hatását a kocák és azok malacainak 

teljesítményére és egészségére tovább kell vizsgálni. 

Forrás: https://www.pig333.com/articles/how-to-increase-the-amount-of-colostrum-available-

to-newborn-piglets_16649/ 
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