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Esetleírás
Ebben a cikkben egy akut gyomorfekély-járvány kitöréséről írunk, amely 12 hónapon keresztül 38 telepet érintett 
egy takarmánygyártó céghez tartozó integrációban Lleida területén (magas sertés-sűrűséggel rendelkező 
tartomány Spanyolország észak-keleti részén). 

Az első eseteket 2008 októberében diagnosztizálták, ezek elszórtan, több cégnél jelentkeztek Katalónia, Tarragona 
és Valencia területén. 

Az esetekben csak az állatok kora (30-40kg), a járványkitörés intenzitása és a klinikai tünetek voltak azonosak. A 
berendezésekben, genetikában, tartástechnológiában, céghez tartozásban és takarmányozásban jelentkező 
különbségek azonban megnehezítették az esetek közös okhoz való kapcsolását. Az elhullás 5% és 40% között 
alakult.  

Klinikai tünetek és kórbonctan
Az egyetlen tünet a hirtelen elhullások előtt kb. 16 órával jelentkező enyhe sápadtság volt. A legtöbb esetben a 
legnagyobb állatokat érintette a betegség, amelyek más tünetet nem mutattak. Az érintett épületekben az első 
elhullásokkal egyidőben gyakran több állat is zavartan és leverten viselkedett.  

A boncolás során akut gyomorvérzés mellett hatalmasra tágult gyomrot, bélfodri ödémát és hatalmas fekélyeket 
találtak. Ezen felül az esetek 80%-ában a máj súlyos fokú megnagyobbodása, narancssárga elszíneződése és 
morzsalékony állaga is feltűnt.  

Laboratóriumi eredmények

A változtatásokat követően a gyomorfekélyes esetek száma és súlyossága továbbra sem csökkent. Ekkor döntöttek 
úgy, hogy makroszkópos elváltozásokat mutató és épnek tűnő májakat küldenek a Barcelonai Egyetem Anatómiai 
és Kórbonctani Tanszékére. 

Kórszövettanilag centrolobuláris májsejtnekrózist és a máj szerkezetének nagymértékű felbomlását találták 
mononucleáris sejtes és megalocytás gyulladás miatt. Ezek az elváltozások krónikus mérgezésre és/vagy hepatosis 
dieteticára utalnak. 

A lehetséges okok kivizsgálása

A diagnosztizált májelváltozások fényében kezdtük végiggondolni, hogy mi lehet a gyomorfekélyek elődleges 
kiváltó oka. Kezdetben olyan kórokokat kerestünk, amelyek a tapasztaltaknak megfelelő májkárosodást okoznak és 
toxikus természetükben is megfelelnek a laboratóriumi eredményeknek. 

Első feltételezés: a�atoxicosis

A májkárosító toxikus anyagok közül a mikotoxinok előfordulása a legvalószínűbb állatok takarmányában.

A nyersanyagokat és a kész takarmányt HPLC-vel vizsgáltuk a�atoxinok, deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin, 
fumonizinek és trichotecének jelenlétére különböző speciális laboratóriumok bevonásával. Volt negatív és pozitív 
eredmény is, de pozitív esetben is csak alacsony koncentrációkat találtak.

Az eredmények tehát nem tudták megerősíteni a feltételezést, bár a mikotoxinok esetében rendkívül nehéz is 
reprezentatív mintavételt végezni egy takarmánykeverőben. Ekkor döntöttünk úgy, hogy ugyanezeket a 
mikotoxinokat megpróbáljuk az elváltozásokat mutató májakból kimutatni. A vizsgálatokat HPLC MS/MS 
módszerrel a rotterdami speciális laboratóriumban végezték, és ezek a vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak.

A mikotoxin-elmélet egyre inkább megdőlni látszott, ráadásul a takarmánykeverő több állatfaj számára is állít elő 
termékeket és a barom�termelést egyáltalán nem érintette a probléma, pedig egyes mikotoxinokra a barom� 
sokkal érzékenyebb a sertésnél. 

Második feltételezés: mérgező anyag jelenléte

A mikotoxinok kimutatására irányuló vizsgálatok sikertelensége és a megbetegedések súlyossága miatt valamilyen 
más jellegű, ritkább májkárosító anyag jelenlétét kezdtük feltételezni. 

A máj kiemelt méregtelenítő funkciója miatta több száz olyan toxin létezik, amely rendelkezik májkárosító hatással. 
A takarmányban való előfordulás gyakorisága alapján az alábbi anyagok vizsgálatát kértük különböző nemzetközi 
központoktól:

 • Nehézfémek meghatározása májban, vesében és bőralatti zsírszövetben optikai emissziós    
   spektrometriával és atomabszorpciós módszerrel (Euro�ns Ltd.London)
 • Pirrolizidin alkaloidok meghatározása HPLC-vel keveréktakarmányban (Lab. Quantum Barcelona)
 • Gyomirtószer és rovarölőszer kimutatása HPLC-vel keveréktakarmányban és májban (TLR Lab. Rotterdam)
 • Toxikológiai vizsgálat vékony réteg kromatográfiával májkárosító anyagok jelenlétére 
   (Barcelonai Egyetem Toxikológia Tanszék)

A fenti vizsgálatok során az egyetlen lelet a keveréktakarmány enyhe peroxidációja volt, azt azonban nem sikerült 
meghatározni, hogy ez a tárolás során következett-e be. A vizsgált toxikus anyagok közül egyet sem sikerült 
kimutatni. 

Harmadik feltételezés: E-vitamin hiány

Mivel nem sikerült krónikus intoxikációra utaló okot felfedni, a másik lehetséges kiváltó ok, a hepatosis dietetica 
irányába indultunk. Annak ellenére, hogy nem voltak klinikai tünetek és a kórbonctani vizsgálat során sem találtak 
szederszívet vagy izomdystrophiát, a részletes kivizsgálás mellett döntöttünk. 

A keveréktakarmány, a vérszérum és a vér E-vitamin és szelén tartalmát mértük meg.   

1. táblázat: E-vitamin és szelén-koncentrációk a vérszérumban.

A kapott értékek jóval az ajánlott érték alatt voltak.

Úgy döntöttünk, hogy az érintett hízlalási fázisokban minden állat kap E-vitamint és szelént injekció formájában 
(1,5 mg nátrium-szelenit; 50 mg tokoferil-acetát). Az eredmény kifejezetten kedvező volt az kezelt hízlalási fázisok 
85%-ában. Megemeltük a malacok, a hízók és a kocák E-vitamin kiegészítését is.  

Következtetések és az eset megoldása

Az E-vitamin a legerősebb természetes antioxidáns, több más feladat mellett védi a sejtmembránt és a sejt 
oxidációs folyamatai ellen dolgozik in vivo körülmények között. Emberben az elsőként választandó szer májcirrózis 
esetén, így valószínűleg ebben az esetben is gyógykezelésként működött. 

Ugyanakkor a hepatosis dietetica járhat együtt gyomorfekéllyel. Bár a hepatosist nem sikerült kísérleti 
körülmények között reprodukálni E-vitamin és szelén teljes megvonásával 30 és 100 kg közötti sertéseknél.

A máj E-vitamin tartalékait csökkenthetik a toxikus anyagok, pl. a mikotoxinok vagy az avasodás során keletkező 
peroxidok. Ezek a toxinok a keveréktakarmány E-vitamin tartalmát is csökkentik. 

Kiemelten fontos volt ebben az esetben a probléma megjelenésének időpontja (mindegyik esetben 30-40 kg-os 
testtömegnél), hiszen a malac ezen a ponton éri el növekedési potenciáljának a maximumát, hatalmas stressznek 
kitéve létfontosságú szerveit.

2008 végére világszerte jelentősen emelkedett az E-vitamin ára. Általános jelenséggé vált az E-vitamin szint 
csökkentése a takarmány kiegészítőkben, de esetleg… a minőség is romlott? Lehetett-e olyan toxikus anyag vagy 
mikotoxin a keveréktakarmányban, ami negatívan befolyásolta az E-vitamin értékesülését az állat szervezetében? 
Vagy a toxin olyan mértékű oxidatív stressznek tette ki az állatok máját, hogy csak magasabb antioxidáns-szint 
mellett tudott volna megfelelően működni?

2009 elején megemelték a keverék takarmányok E-vitamin tartalmát. Ezután újra mértük az E-vitamin 
koncentrációt a vérszérumban. Az 1. gra�kon mutatja mindkét mérés eredményét.

1. gra�kon: E-vitamin és szelén-szintek összehasonlítása a vérben.

Az első intézkedések

Mivel a keveréktakarmány összetevői és formája keveredett gyanúba, először a formulát változtatták meg:
 • A részecskék méretét 700 µm–ről 800 µm –re növelték 
 • A búza arányát 25%-ra csökkentették az eredeti 45%-ról
 • Rostforrásként 2% szója hüvelyt kevertek a takarmányhoz
 • 10 kg/Tm mennyiségben bikarbonátot kevertek a takarmányba
 • Az E-vitamin mennyiségét 40 ppm-re, a szelén mennyiségét pedig 0,5 ppm-re emelték
 • A leginkább érintett telepeken lisztes diétás takarmányt vezettek be.

A cikk szerzői társszerzőnek tekintik az állatorvos kollégákat illetve az integrációs cég munkatársait és vezetőit, akik 
aktív együttműködésükkel segítették az eset felderítését.


