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УПАТСТВО: СВИЊАРСКО ПРОИЗВОДСТВО СО
ИМУНОКАСТРИРАНИ НЕРЕЗИ
Вовед: Хируршката кастрација на машки прасиња воглавно се извршува без употреба на
аналгезија или локална анестезија па затоа представува проблем од аспект на благосостојбата
на животните кој се повеќе се соочува со критики од јавноста. Уште во 2010 година
производителите на свинско месо во Европа се согласија дека ќе ја напуштат хируршка
кастрација на машките прасиња до 2018 година, под услов до тогаш бидат пронајдени
алтернативни решенија за проблемите кои произлегуваат од одгледувањето на некастрирани
машки нерези. Предноста на некастрираните машки нерези се огледа во поголемата анаболичка
способност во споредба со кастрираните машки грла, што резултира со подобра конверзија на
храната, пониска екскреција на азот и повисок процент на месо во полутките. Но од друга страна
досега не е најдено соодветно решение за ризикот од појава на „непријатниот мирис на нерез“
кој представува најзначајниот проблем за намалување на квалитетот на свинското месо добиено
од некастрирани машки грла. Андростенонот и скатолот како најзначајни соединенија од кои
потекнува непријатниот мирис се липофилни соединенија и можат да континуирано да бидат
акумулирани во масните ткива на некастрираните машки нерези се до колењето, како резултат
на промените кои настануваат кај овие грла со појавата и напредувањето на пубертетот. Исто
така, кај некастрираните машки грла можна е и појава на некои проблеми од аспект на
благосостојбата како што се зголемено либидо и агресија кои резултираат со меѓусебно
повредување и воспаление на папците. Понатака, намалениот квалитет на месото и маста
добиени од овие грла ја намалува и нивната употреблива вредност за производство на
преработки од месо а особено за добивање на високо-квалитетни сувомеснати производи.
Заради сето ова постои се поголем интерес и потреба за изнаоѓање на соодветни решенија за
подобрување на квалитетот на производите добиени од хируршки некастрираните машки грла
(Kress et al., 2019). Едно од можните решенија е имунокастрацијата. Таа може да биде извршена
со вакцината Improvac® од Zoetis или со вакцината Valora® од Ceva, со таа разлика што втората
не е одобрена за употреба во Европа. Најголемиот дел од информациите за влијанието на
имунокастрацијата врз квалитетот на полутките и месото потекнува од истражувања во кои е
користена Improvac® вакцината, па затоа понатака во овој документ ќе бидат наведени факти
базирани врз досегашните искуства со употребата на оваа вакцина.
Имунокастрација како алтернатива за хируршка кастрација: Имунокастрацијата или
вакцинирањето со Improvac® претставува активна имунизација против GnRH, хормон кој има
клучна улога во ендокрината каскада која ја регулира функцијата на тестисите. За да се поттикне
создавање на доволен број антитела против GnRH, неопходна е двократна апликација на
вакцината во интервал не пократок од 4 недели. Вакциналните антитела се врзуваат и го
неутрализираат ендогено синтетизираниот GnRH притоа супресирајќи ја функцијата на тестисите
во период од 10 недели (Thompson, 2000), а потоа можно е повторно воспоставување на нивната
функција (Claus et al., 2008; Einarsson et al., 2009). Првата апликација на вакцината резултира со
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минимално покачување на бројот на антителата против GnRH. Ендокриниот систем, прирастот
во товот и однесувањето на имунокастратите остануваат непроменети се до втората
вакцинација. После втората вакцинација тие во однос на овие својства се доближуваат до
кастратите. Според тоа, можно е да се постигне ефикасно намалување на непријатниот мирис
ако втората вакцина е аплицирана во периодот од 4 до 6 недели пред колење (Batorek et al.,
2012a; Poulsen Nautrup et al., 2018). Главната придобивка на имунокастрацијата е тоа што со неа
се надминуваат двата главни проблема поврзани со хируршката кастрација: превенирање на
болката и превенирање на ризикот од инфекција на раната. Заради тоа инциденцата на
морбидитет и морталитет како резултат на пост-хируршки компликации, се намалува (Morales
et al., 2017). Исто така имунокастрацијата е ефективна и кај крипторхидите и овозможува
избегнување на покомплицирани хируршки интервенции или избегнување на повисок ризик од
непријатен мирис на месото кај овие животни (Gutzwiller & Ampuero Kragten, 2013).
Предизвици во производството на свинско месо со имунокастрати: Прифаќањето на
имунокастрацијата од страна на пошироката јавност зависи од тоа колку е безбедно месото од
овие животни за човечка исхрана. Досега се објавени поголем број на студии во врска со
сигурноста на вакцината и нејзината безбедност за здравјето на потрошувачите. Европската
агенција за медицински препарати (European Medicines Agency - ЕМА) спроведе процес за
евалуација на Improvac® вакцината и притоа во неколку студии беа тестирани ефектите на
поткожна и орална апликација на синтетскиот антиген кој е користен во производство на
вакцината (EMA, 2010). GnRH самиот по себе нема имуноген ефект т.е. не стимулира синтеза на
антитела. Вакцината содржи синтетски антиген кој е пептиден аналог на GnRH (AS 2-10)
конјугиран со токсоид на дифтерија и декстран како носач (Patent US 8,741.303B2). Антигената
компонента на вакцината може да предизвика само 0.2 % ослободување на лутеинизирачки
хормон во споредба со потенцијалот кој го има природниот GnRH декапептид (AS 1-10; Clarke et
al., 2008), бидејќи кај неа е одстранета една амино киселина која има улога во процесот на
врзувањето за рецепторите (Dorn & Griesinger, 2009). Дифтерија токсоидот веќе е употребуван и
во други вакцини и е докажано дека тој нема несакани ефекти врз хормоналната активност (EMA,
2010). Како и кај сите вакцини, во екстремно ретки случаи (1 во милион) може да дојде до акутна
алергиска реакција во рок од неколку минути по вакцинирање на животното. Негативните
ефекти на вакцината кај свињите можат да бидат минимизирани ако вакцината е аплицирана во
согласност со упатството на производителот (поткожна апликација во базата на увото) од страна
на обучено лице. Ефектите од орална апликација на вакцината се тестирани кај свињи и стаорци
и резултатите покажале дека при овој начин на апликација функцијата на тестисите останала
непроменета (Clarke et al., 2008). Затоа при овој начин на апликација вакцината е неефикасна и
каренцата
изнесува
0
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(EMA,
2017).
Најголем ризик за лицето кое ја извршува вакцинацијата е можноста за ненамерно самоинјектирање на вакцината. Во научниот извештај на Европската агенција за медицински
препарати (EMA; 2010) проценето е дека ризикот за само-инјектирање на вакцината изнесува
0.00004 %. Но и покрај тоа со цел да се минимизира ризикот на несакано само-вакцинирање,
производителот на Improvac® обезбедува и сигурносен апликатор за вакцината (European
Commission, 2019). Но и покрај ова потребни се дополнителни истражувања на можните
последици поврзани со несакано само-инјектирање на вакцината. GnRH хормонот има клучна
улога во репродукцијата и не постојат разлики во амино-киселинската секвенца на GnRH кај
луѓето и кај свињите (D’Occhio, 1998). Затоа се смета дека кај луѓето, како кај мажите така и кај
жените, несаканата вакцинација против GnRH би довела до реверзибилна неплодност. Во случај
2

на несакано само-вакцинирање, лицето не смее понатака да врши вакцинирање за да се
минимизира ризикот од ревакцинација која би предизвикала зголемување на нивото на
антитела против GnRH. Во едно истражување вакцината против GnRH е аплицирана кај 12
пациенти со рак на простата во напредна фаза со цел да се супримира синтезата на тестостерон
кој го фаворизира растот на овој рак (Simms et al., 2000). Кај пет од нив забележано е значајно
намалување на нивото на тестостерон. Оваа супресија на тестикуларната функција била само
привремена и нивото на тестостерон после 9 месеци било покачено до нормални граници.
Менаџирање на одгледувањето на имунокастрати: За постигнување ефикасна
имунокастрација, единствената вакцина која е одобрена во Европа (Improvac®) мора да биде
аплицирана најмалку двократно. Како и за другите вакцини, така и за оваа потребно е животните
да бидат здрави. Дури и да постојат услови за апликација на првата вакцина при старост од 8-9
недели (Čandek-Potokar et al., 2017), не се препорачува толку рано вакцинирање заради
можноста еден дел од овие прасиња понатака да бидат продадени односно да ја напуштат
фармата на која се родени, па во тој случај ревакцинацијата не може да биде загарантирана, а
потребни се најмалку две апликации на вакцината за целосно да бидат одстранети проблемите
со агресивното однесување и намалениот квалитет на месото по колењето. Затоа се
препорачува првата апликација на вакцината да биде извршена на почетокот на периодот на
товење кога грлата се стари околу 12 недели. Првата вакцина има само минорен ефект врз
намалување на хормоналната синтеза во тестисите, па така овие животни од метаболички аспект
се еднакви со некастрираните машки грла се до втората апликација на вакцината. Втората
вакцина треба да биде дадена најмалку 4 недели по првата при што таа ќе доведе до
намалување на концентрациите на тестостерон и естрадиол во рок од една недела, а во
периодот до две недели по апликација на втората вакцина имунизираните машки грла во однос
на начинот на исхрана, метаболизамот и однесувањето се повеќе почнуваат да наликуваат на
кастратите. Се препорачува периодот помеѓу втората апликација на вакцината и колењето да не
биде пократок од 4 до 5 недели со цел за да се овозможи мобилизација на акумулираниот
андростенон и скатол од масните ткива. Бидејќи некои студии покажаа дека е можно повторно
воспоставување на тестикуларната функција по 10 до 24 недели (Claus et al., 2008), се
препорачува и трета апликација на вакцината ако животните се колат на поголема возраст, како
што е случај при органското одгледување на свињи или при одгледувањето на некои автохтони
раси. Исто така, трета апликација на вакцината се препорачува и кај оние грла кај кои не се
забележува намалување на либидото и агресивноста во периодот од две недели по примањето
на втората вакцина. Имунокастратите покажуваат помалку знаци на агресивност и заскокнување
на другите животни во споредба со некастрираните единки (Rydhmer et al., 2006; Reiter et al.,
2017), па затоа тие имаат и помалку проблеми со ламинитиси и други заболувања на
локомоторниот систем и тоа како животните кои заскокнуваат така и заскокнатите животни
(Rydhmer et al., 2006). Исто така, еден друг значителен проблем при одгледувањето на
некастрирани машки единки се и повредите на пенисот кои настануваат заради гризење на
екструдираниот пенис на животното со зголемено либидо кое заскокнува други животни.
Покажано е дека како кај домашните така и кај дивите свињи постои висок процент на повреди
на пенисот, чиј степен се зголемува со зголемување на староста (Weiler et al., 2016; Reiter et al.,
2017). Имунокастрацијата ги намалува зачестеноста и интензитетот на повреди на пенисот
(Reiter et al., 2017). Притоа, овој ефект е уште повеќе изразен кај животните кои се вакцинирани
на помала возраст и тоа: кога првата и втората вакцинација биле извршени при 8 и 12 недели
старост забележани биле 16.7% повреди, додека кога тие биле извршени при 12 и 18 недели
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старост забележани биле 41.7% повреди (Reiter et al., 2018). Но исто така, покажано е дека кај
имунокастратите рестриктивната исхрана по втората вакцинација може да доведе до
зголемување на агресивноста и до појава на поголем процент на повреди на кожата бидејќи, кај
нив при исхрана по желба значително се зголемува апетитот, што резултира со зголемување на
количината на внесената храна и до 25%. Затоа кај имунокастратите кои рестриктивно се хранат,
степенот на агресивното однесување и појава на повреди на кожата може да достигне до ниво
кое се јавува кај некастрираните машки грла (Batorek et al., 2012b). Со правилно планирање на
времето на втората вакцинација им се овозможува на одгледувачите да го планираат своето
производство во зависнот од потребите на пазарот и поставените производни цели. Имено,
после втората вакцинација имунокастратите имаат повисок просечен дневен прираст во
споредба со некастрираните машки грла, но и повисок степен на конверзија на храна (Batorek et
al, 2012a; Weiler et al, 2013). Односно, во тој период овие животни депонираат повеќе масти
заради непостоење на анаболичкиот ефект на машките полови хормони (Čandek-Potokar et al.,
2017). Од друга страна, во една мета-анализа во која се опфатени 78 студии е покажано дека
имунокастратите имаат повисок прираст и рандман во споредба со нерезите и кастрираните
машки грла (Poulsen Nautrup et al., 2018). Во споредба со кастратите, имунокастратите имале
значително повисок просечен дневен прираст од 26.30 g/day за време на целиот период на
товење и кај нив конверзијата на храна била подобрена за -0.223 kg храна/kg. Во споредба со
нерезите, имунокастратите имаале повисок дневен прираст од 59.4 g/ден но полоша конверзија
на храна од 0.072 kg храна/kg прираст (Poulsen Nautrup et al., 2018). Во оваа мета-анализа како и
во уште една друга (Batorek et al., 2012a) покажано е дека постојат разлики во квалитетот на
месото помеѓу нерезите, имунокастратите и хируршките кастрати. Процентот на чисто месо во
полутките бил највисок кај нерезите, по кои следувале имунокастратите па кастратите. Односно
тежината на бутовите и плешките била значително поголема кај нерезите и имунокастратите во
споредба со онаа кај кастратите. Квалитетот на месото од имунокастратите е скоро идентичен со
оној на хируршките кастрати како резултат на зголемување на интрамускулната маст и
изчезнување на непријатниот мирис пред колење. И имунокастратите и хируршките кастратите
имале повеќе заситени масни киселини кои се пожелни за добивање на месни преработки
(Čandek-Potokar et al., 2017). Овој факт е особено значаен за производство на традиционални
шунки за чие производство е потребен долг период на зреење (Poulsen Nautrup et al, 2018;
Bonneau et al., 2018). Друг услов за постигнување успех на пазарот е успешноста на
спроведувањето на имунокастрацијата. Во неколку трудови (Zamaratskaia and Rasmussen, 2015;
Čandek-Potokar et al., 2017; Škrlep et al., 2014) веќе е опишан феноменот на појава на грла кај кои
е аплицирана вакцината но кои не развиле имунитет против GnRH. Во просек 0-3 % од грлата не
биле успешно имунокастрирани. Како причини се наведени можноста да овие животни биле
случајно пропуштени при вакцинацијата или можноста да биле имунокомпромитирани заради
некој здравствен проблем во периодот на вакцинацијата. Во мета-анализите на Batorek et al.
(2012a) и Poulsen Nautrup et al. (2018) е покажано дека имунокастрацијата е успешна метода за
одстранување на непријатниот мирис од месото на нерезите во тов. Односно ако вакцината е
правилно транспортирана, складирана и аплицирана според упатствата на производителот,
скоро 100 % од вакцинираните животни ќе произведат задоволително ниво на антитела. Дали
имунокастратите треба да бидат проверувани во кланиците за присуство на непријатен мирис е
одлука на самите трговци со месо. Ако претпоставиме застапеност од 3% на вакцинирани грла
кои не развиле соодветен имунитет и застапеност од 10 до 30% на појава на месо со непријатен
мирис помеѓу популацијата на некастрирани машки грла, тогаш ризикот за појава на месо со
непријатен мирис добиено од имунокастрати изнесува помеѓу 0,3 и 0,9 % (Čandek-Potokar et al.,
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2017). Ако на овој податок го додадеме и фактот дека повторливоста односно точноста и
прецизноста на сегашниот тест со мирисање на полутките на линија на колење е 23%, тогаш овој
процент е многу понизок од оној на сегашната пазарна застапеност на полутки од некастрирани
машки грла кои имаат изменет мирис (Mathur et al., 2013).
Имунокастрацијата исто така може да биде употребувана во алтернативните производни
системи во кои товот трае подолго и во еден дел на пасишта каде постои потенцијална можност
за остварување на контакт со диви свињи. Со цел спречување на непосакуваните оплодувања за
време на периодот на товење на пасишта женските грла можат да бидат имунокастрирани.
Употребата на имунокастрација дозволува потполна замена на хируршката кастрација во овие
системи (Dalmau et al., 2015). Дотолку повеќе што квалитетот на месото од имунокастрираните
женски грла останува непроменет (Martinez-Macipe et a., 2015). Исто така, со имунокастрацијата
може да биде подобрена благосостојбата на животните, како при фармскиот начин на
одгледување така и при одгледувањето во алтернативните производни системи.
Исто така, имунокастрацијата може да има позитивни ефекти во органското производство на
свињи. Во студијата на Grela et al. (2013), во органски услови одгледувани биле машки
некастрирани нерези, имунокастрати, хируршки кастрирани машки грла и назимки. Прирастот,
конверзијата на храна и процентот на мускулно ткиво биле повисоки кај имунокастратите и
нерезите во споредба со кастратите и назимките. Имунокастрацијата била оценета како
позитивна како од производен аспект така и од аспект на квалитет на месото. Во органските
производни системи потребно е да се има во предвид дека при подолго време на товење или
при заедничко одгледување на машки и женски грла, животните треба порано да бидат
вакцинирани и по потреба да бидат и трет пат вакцинирани со цел да се спречат непосакувани
оплодувања и ефикасно елиминирање на непријатниот мирис кај месото од машките грла.
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