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Fulletó: Producció de carn de porc amb immunocastrats
Estat de l’art: La castració quirúrgica de garrins mascles enters es realitza
principalment sense aplicar cap tractament per alleugerir el dolor i, per tant, presenta
un problema de benestar que ha estat objecte de crítiques cada vegada més grans. Ja
al 2010, diversos agents implicats d’Europa es van comprometre a posar fi a la
castració quirúrgica el 2018, sempre que es trobessin solucions a diversos
desafiaments associats amb la producció de mascles enters. Els mascles enters tenen
l’avantatge de tenir un major potencial anabòlic que els castrats, que condueix a tenir
un major índex de conversió dels aliments, menor excreció de Nitrogen i canals amb
major percentatge de magre. Ara bé, el risc d’olor sexual, el principal problema de
qualitat en la producció de carn de porc de mascles enters no s’ha resolt de manera
fiable. Els principal compostos de l’olor sexual, l’androstenona i l’escatol, són lipolítics i
poden acumular-se en el greix de porcs mascles en creixement degut al progrés en el
desenvolupament puberal. A més a més, es poden donar alguns problemes de
benestar específic dels mascles enters relacionats amb el comportament sexual i les
agressions (p.ex.: ferides, coixeses). Addicionalment, alguns aspectes de qualitat de la
carn i del greix del porc redueixen la seva idoneïtat per el processat, especialment en
el cas de productes carnis curats d’alta qualitat. Per tant, existeix un interès creixent i
una necessitat d’enfocaments més respectuosos amb els animals i de confiança per tal
de millorar la qualitat. Una d’aquests enfocaments és la immunocastració. La
immunocastració es pot dur a terme amb Improvac® de Zoetis i Valora® de Ceva, la
segona no aprovada a Europa. La major part d’informació sobre l’efecte de la
immunocastració sobre la qualitat de la canal i de la carn ve d’estudis duts a terme
amb Improvac®, pel que el present fulletó fa referència a aquesta vacuna.
Immunocastració, una alternativa a la castració quirúrgica: La immunocastració, una
vacuna amb Improvac®, és una immunització activa contra la GnRH, una hormona
important en la cascada endocrina que regula les funcions testiculars. Per induir
anticossos en contra la GnRH es duen a terme dues vacunacions consecutives en un

interval d’almenys 4 setmanes. Els anticossos s’uneixen a la GnRH endògena suprimint
les funcions testiculars durant almenys 10 setmanes (Thompson, 2000), tot i que, a
partir de llavors es poden reprendre, és a dir, el procés seria reversible (Claus et al,
2008; Einarsson et al., 2009). La primera vacuna té només conseqüències menors pel
nombre d’anticossos anti-GnRH que genera. Així, el sistema endocrí, el rendiment al
creixement, o el comportament dels immunocastrats és com la el dels mascles enters
fins la segona vacuna. A partir d’aleshores, esdevenen més comparables als castrats en
totes les seves característiques. En la mateixa línia, l’olor sexual es pot suprimir de
manera fiable amb la immunocastració si la segona vacuna s’injecta entre 4 i 6
setmanes abans del sacrifici (Batorek et al., 2012a; Poulsen Nautrup et al., 2018). Un
benefici important de la immunocastració és prevenir tant el dolor associat amb la
castració com el risc d’infecció de les ferides associades al procés quirúrgic. Per tant,
les incidències de morbiditat i mortalitat degudes a complicacions post quirúrgiques,
es poden reduir (Morales et al., 2017). La immunocastració també és efectiva en
criptòrquids (animals al que no els baixa un o dos testicles, quedant retinguts a dins
l’abdomen) i permet evitar processos quirúrgics més sofisticats o un risc més elevat
d’olor sexual en aquests animals (Gutzwiller & Ampuero Kragten, 2013).
Desafiaments en la producció de carn de porc amb immunocastrats: L’acceptació de
la immunocastració per part del consumidor, depèn de la seva percepció de la
seguretat alimentària. La seguretat pel consumidor i la fiabilitat de la vacuna estan ben
documentats. Com a part del procés d’aprovació d’Improvac® per l’Agència Europea de
Medicina, es va haver d’avaluar la seva seguretat alimentària i diversos estudis van
haver d’avaluar possibles efectes hormonals en la presa oral de l’antígen sintètic usat
en la vacuna (EMA, 2010). La mateixa GnRH no té un efecte immunogènic i no estimula
la producció d’anticossos. La vacuna sintètica consisteix en una GnRH truncada (AS 210) conjugada a la toxoide de diftèria i adsorbida a DEAE-dextran (Patent US
8,741.303B2). El fragment antigènic per ell mateix té només una potència de 0,2% en
l’alliberament de l’hormona luteïnitzant en comparació amb les injeccions de
decapèptid (AS 1-10; Clarke et al., 2008) ja que l’aminoàcid que falta està involucrat en
la unió del receptor (Dorn & Griesinger, 2009). El toxoide de la diftèria s’ha utilitzat en
altres vacunes i s’ha mostrat que no té un efecte tòxic en l’activitat hormonal (EMA,
2010). Com amb totes les vacunes, en ocasions extremadament rares (1 per 106), pot
ocórrer una reacció al·lèrgica severa als pocs minuts d’haver vacunat l’animal. Si la
vacuna l’administra persones entrenades i seguint les recomanacions del fabricant, es
minimitzen les reaccions adverses en els porcs (injecció subcutània a la base de
l’orella). L’efecte oral de la vacuna es va provar en porcs i rates i no va afectar les
funcions testiculars (Clarke et al., 2008). Per tant, es va concloure que la vacuna
oralment no és efectiva i el temps de retirada es va fixar en 0 dies abans del sacrifici
(EMA, 2017).
El principal risc per l’operari és l’auto-injecció de la vacuna. En l’informe científic de
l’Agència Europea de Medicina (EMA, 2010), el risc d’auto-injecció s’estima en
0,00004%. No obstant, per tal de minimitzar el risc d’auto-injecció, els fabricants
d’Improvac® proporcionen un aparell segur per a vacunar (Comissió Europea, 2019).
De tota manera, les conseqüències d’una auto-injecció potencial s’han d’estimar. La
GnRH és crucial per la reproducció i no existeixen diferències en la seqüència
d’aminoàcids de la GnRH entre porcs i humans (D’Occhio, 1998). La vacuna contra el

GnRH comportaria, per tant, una infertilitat transitòria en humans, tan en homes com
en dones. Després d’una auto-vacunació accidental, l’usuari no hauria de realitzar més
vacunacions per tal d’evitar l’elevada producció d’anticossos de la GnRH en cas que
s’apliqués una segona auto-injecció. En un estudi de Simm et al. (2000) amb pacients
amb càncer de pròstata, la vacuna GnRH es va avaluar per suprimir creixement del
tumor induït per testosterona amb 12 pacients amb càncer de pròstata avançat. En
cinc pacients es va produir una disminució significativa de les concentracions de
testosterona. La supressió de la funció testicular era transitòria i la testosterona va
tornar als nivells normals al cap de 9 mesos.
Conseqüències del maneig de la producció de carn de porc amb immunocastrats: Per
dur a terme una immunocastració reeixida, la vacuna disponible a Europa (Improvac®)
s’ha d’efectuar dues vegades. Igual que per qualsevol altra vacuna, només s’hauria
d’aplicar als animals sans capaços de crear una bona immunitat. Tot i que la primera
vacuna es podria aplicar a les 8-9 setmanes d’edat (Čandek-Potokar et al., 2017),
aquesta vacunació precoç podria no ser recomanable si els garrins són venuts i no es
crien a la mateixa granja on han nascut, ja que la vacunació no es pot controlar i es
necessita una taxa de vacunació del 100% per evitar problemes de comportament i de
qualitat. Per tant, la primera vacunació usualment es duu a terme aviat durant el
període d’engreix a aproximadament unes 12 setmanes d’edat. Té només un efecte
menor en la producció de l’hormona testicular i els animals són metabòlicament
mascles enters abans de la segona vacuna. La segona vacuna s’hauria d’aplicar al
menys 4 setmanes i màxim 10 setmanes després de la primera, i produeix a una
baixada de les concentracions de testosterona i estradiol en una setmana, seguida
d’un canvi en el patró d’ingesta de l’aliment, metabolisme i comportament dels
mascles enters cap a castrats amb un retard posterior d’aproximadament una
setmana. Els temps recomanat entre la segona vacuna i el sacrifici és
d’aproximadament 4 o 5 setmanes per poder alliberar els compostos de l’olor sexual
que encara estan acumulats al teixit adipós. Tot i que els estudis a llarg termini revelen
una represa de la funció testicular després de 10 a 24 setmanes (Claus et al., 2008), en
animals que es sacrifiquen a major edat, com producció ecològica o el cas d’algunes
races autòctones, es recomana una tercera dosi de vacuna. Una tercera vacuna també
es recomana si el comportament de mascle enter no disminueix dins les dues
setmanes després de l’administració de la segona vacuna, per tal d’evitar possibles
animals que no responen a la vacuna. Els immunocastrats presenten menys
comportament agressiu i menys montes que els mascles enters (Rydhmer et al., 2006;
Reiter et al., 2017), per tant, menys problemes de coixeses i altres problemes de
l’esquelet degut a montes en tots dos casos, agressor i animal muntat (Rydhmer et al.,
2006). Addicionalment, hi ha el risc de que hi hagi ferides en el penis perquè els
animals que el treuen per orinar o per excitació sexual poden rebre-hi mossegades
d’altres mascles enters. En porc salvatges i domèstics s’ha descrit una elevada
incidència de ferides al penis, que augmenta amb l’edat (Weiler et al., 2016; Reiter et
al., 2017). La immunocastració redueix la freqüència i la severitat de les ferides del
penis (Reiter et al., 2017). Aquest efecte és més pronunciat, si els animals es vacunen
de manera precoç (V1/V2 a les 8/10 setmanes d’edat: 16,7% de ferides) comparat amb
V1/V2 a 12/18 setmanes d’edat (41,7% de ferides; Reiter et al., 2018). Malgrat això, la
restricció de l’alimentació després de la segona dosi de la vacuna, pot comportar un

comportament més agressiu i major incidències de lesions a la pell d’immunocastrats
ja que el consum d’aliment voluntari augmenta considerablement amb un increment
del 25% de la quantitat consumida. Així doncs, el comportament agressiu i la
incidència de lesions a la pell podrien augmentar de manera comparable al nivell dels
mascles enters (Batorek et al., 2012b).
El moment de la segona dosi de la vacuna és variable i és una manera d’ajustar la
producció segons les demandes del mercat i la productivitat. Després de la segona
vacuna els porcs immunocastrats tenen un guany mig diari més gran que els enters, i
l’índex de conversió d’aliments en massa corporal els és favorable (Batorek et al.,
2012a; Weiler et al., 2013). Alhora, els animals dipositen més greix quan va disminuint
l’efecte anabòlic (Čandek-Potokar et al., 2017). Per altra banda, una meta-anàlisi
realitzada per Poulsen Nautrup et al. (2018) que incloïa 78 estudis mostrava que els
immunocastrats eren més eficients en guanys i rendiments de la canal que els mascles
enters i els castrats. Comparat amb els castrats, els immunocastrats tenen un guany
mig de pes diari significativament més gran que el dels enters en 26,30 g/dia durant el
període d’engreix. De fet, comparat amb els enters, els immunocastrats tenen un
millor guany de pes diari en 59,4 g/dia però un pitjor ús de l’aliment de 0,072 kg
aliment/kg de guany (Poulsen Nautrup et al., 2018). Aquesta meta-anàlisi i una altra de
Batorek et al. (2012a) mostren que hi ha diferències de qualitat entre mascles enters,
immunocastrats i castrats. El percentatge de magre de la canal és més gran en mascles
enters, seguit d’immunocastrats i de castrats. En particular, els pesos del pernil i de
l’espatlla són significativament superiors en mascles enters i immunocastrats que en
castrats. La qualitat de la carn d’immunocastrats és comparable a la de castrats degut
al greix intramuscular, mentre que els compostos responsables de l’olor sexual han
desaparegut abans del sacrifici. Tant els immunocastrats com els castrats, tenen major
contingut en àcids grassos saturats, que són millors per al processat de la carn
(Čandek-Potokar et al., 2017). Aquest aspecte és particularment important en la
producció de productes tradicionals de pernil, ja que aquests requereixen d’un període
de maduració llarg (Poulsen Nautrup et al., 2018; Bonneau et al., 2018). Un altre
criteri per tenir èxit en el mercat és la fiabilitat i eficàcia del mètode. Vàries revisions
(Zamaratskaia and Rasmussen, 2015; Čandek-Potokar et al., 2017; Škrlep et al., 2014)
han descrit el fenomen dels animals que no responen a la vacuna. Es cita que, de
mitjana, entre un 0 i un 3 % del porcs no s’immunocastren de manera satisfactòria. Les
raons que es donen són possible oblit a l’hora de vacunar aquests animals, o bé, que
aquests animals poden haver tingut un sistema immuno suprimit per problemes de
salut en el moment de la vacunació. Les meta-anàlisis de Batorek et al. (2012a) i
Poulsen Nautrup et al. (2018) mostren que la immunocastració evita l’olor sexual i és
un mètode fiable. Sembla que, si la vacuna s’administra de manera correcta, es guarda
en bones condicions i es segueixen les recomanacions dels fabricants de la vacuna,
gairebé el 100% dels animals vacunats produeixen suficients anticossos i reaccionen tal
com s’espera. Si s’ha de comprovar la presència d’olor sexual a les canals
d’immunocastrats o no a la línia de sacrifici és una decisió de risc corporativa. Assumint
una proporció d’animals que no responen a la vacuna del 3% i un rati de canals amb
presència d’olor sexual dins els mascles enters de 10 a 30%, el risc de tenir canals
d’immunocastrats amb problemes d’olor sexual és del 0,3 al 0,9% (Čandek-Potokar et
al., 2017). Assumint una reproductibilitat del 23% del nas humà com a sistema usat a

l’escorxador per detectar olor sexual, aquest valor és molt inferior al de les canals
d’enters classificades com a canals amb males olors (Mathur et al., 2013).
La immunocastració es pot usar en sistemes de producció alternatius en què els
animals s’engreixen durant més temps, fent una part de l’engreix a l’aire lliure amb un
contacte potencial amb senglars i sacrificats a edats més elevades. En aquests
sistemes, les femelles també es castren per tal de prevenir gestacions no desitjades
durant el període d’engreix. L’ús de la immunocastració permet evitar la castració
quirúrgica (Dalmau et al., 2015). A més a més, no hi ha un efecte sobre la qualitat de la
carn de femelles immunocastrades (Martinez-Mancipe et al., 2015). Per tant, el
benestar animal pot augmentar amb la immunocastració en sistemes productius
tradicionals o a l’aire lliure.
La immunocastració també pot tenir efectes positius en la producció ecològica de
porcs. En l’estudi de Grela et al. (2013) es van engreixar mascle enters,
immunocastrats, castrats i femelles en condicions ecològiques. Els immunocastrats i
enters van tenir major rendiment al creixement, major índex de conversió i
percentatge de magre de la canal major que els castrats o les femelles. La
immunocastració es va avaluar positivament tant des de la perspectiva productiva com
de la qualitat de la carn. En sistemes de producció ecològica, només s’ha de tenir en
compte que, per períodes d’engreix llargs o per engreix on es barregen els sexes, els
animals s’han de vacunar més aviat i, si és necessari, aplicar una tercera dosi de la
vacuna, per tal de prevenir gestacions no desitjades i olor sexual.
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Aquest fulletó es va publicar en la versió anglesa l’agost de 2019 pel Core Group de la Cost
Action IPEMA (Marijke Aluwe, Ge Backus, Giuseppe Bee, Michel Bonneau, Eberhard von
Borell, Meta Candek-Potokar, Olena Doran, Maria Font-i-Furnols, Catherine Larzul, Martin
Skrlep, Igor Tomasevic, Liliana Tudoreanu, Mandes Verhaagh, Ulrike Weiler). Traduccions
a les llengües nacionals dels diferents països que participen en la COST action IPEMA
vindran a continuació.

