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Uvod

Kastracija ali gonadoektomija je kirurški postopek, ki se izvaja pri prašičih moškega spola v prvih dneh življenja (dovoljen do sedmega dne starosti) brez uporabe
anestezije ali analgezije z namenom preprečevanja pojava vonja mesa po merjascu. V evropskih državah se v konvencionalni prireji kastrira več kot 80 % pujskov
moškega spola, od tega 97 % brez uporabe anestezije. Kljub razširjenosti je ta postopek deležen negativnega odziva „informirane javnosti“, ker je za pujske boleč.
Prostovoljno iniciativo ukinitve kastracije do leta 2018 podpira tudi Evropska komisija, med drugim s podporo raziskav alternativnih metod – njihovih prednosti,
slabosti, primernosti za posamezne namene reje prašičev itd. ki jih tudi predstavljamo v pričujoči publikaciji.

Spolni vonj ali vonj po merjascu

Vonj po merjascu se nanaša na neprijeten vonj in okus, ki ga zaznamo med kuhanjem ali zauživanjem mesa in mesnih proizvodov, in ki se pojavi pri nekaterih
spolno zrelih merjascih. Najpomembnejši kemijski substanci odgovorni zanj sta
androstenon, moški feromon, ki nastaja v Leydigovih celicah testisa in skatol,
stranski produkt razgradnje aminokisline triptofan v širokem črevesu. Skatol se
delno izloči z blatom, delno pa se absorbira skozi črevesno steno, od koder prehaja v krvni obtok. Presnovo in razgradnjo skatola v jetrih zavirajo steroidni hormoni vključno z androstenonom (Slika 1). Zaradi lipofilne narave se obe substanci
kopičita v maščobnem tkivu.

Slika 1: Shema povezav pri tvorbi in nalaganju androstenona ter skatola
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Alternative kirurški kastraciji pujskov

Najbolj obetavne alternative kirurški kastraciji so imunokastracija, kirurška kastracija z uporabo analgezije ali anestezije, reja merjascev, genetska selekcija na
zmanjšan vonj po merjascu ter sortiranje semena. Slednji dve metodi sta dolgoročnejši, prvi trije pristopi pa so primerni za neposredno/takojšnjo uvedbo v prakso. Druge alternativne metode se niso izkazale kot praktično uporabne.

Kirurška kastracija z uporabo anestezije/analgezije

Kastracija z anestezijo/analgezijo se od ustaljenega postopka razlikuje le v tem, da
se pri njej dodatno uporabljajo farmakološka sredstva za preprečevanje ali lajšanje
bolečin, kar je ugodno s stališča dobrobiti pujskov, vendar pa rejo podraži. V splošnem jih delimo na tiste z lokalno in tiste s splošno anestezijo ter analgezijo. Vse
zahtevajo dodatno rokovanje s pujski (stres) in podaljša čas izvedbe kastracije. Pri
izbiri sredstva je pomembno, da sredstvo učinkovito zmanjša oziroma odpravi bolečino in da je odobreno za uporabo pri prašičih. Ključna omejitev za široko uporabo te alternative v praksi je ta, da se ta lahko izvaja le pod nadzorom veterinarja. Kastracija z anestezijo/analgezijo je predpisana v Švici in na Norveškem.

Slika 2: Pojavnost androstenona in skatola pri merjascih - primer stanja v slovenski populaciji
(preliminarni rezultati Kmetijskega inštituta Slovenije)
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Reja merjascev

Reja merjascev je alternativa, ki ima največ možnosti za uveljavitev, saj ima v primeru reje prašičev za trg svežega mesa ekonomske prednosti (ni stroškov kastracije, boljši sta konverzija krme in mesnatost trupa) v primerjavi z rejo kastratov.
Slabosti so, da se živali koljejo pri manjših klavnih masah, hitrejši je obrat črede in
potrebna je dodatna kontrola vonja po merjascu na liniji klanja. Od ustaljene prakse je reja merjascev za rejca zahtevnejša in tudi za žival bolj stresna zaradi spolnega vedenja in s tem povečane agresivnosti v zadnji fazi pitanja. Ključni problem
pa je večja incidenca vonja po merjascu v mesu in mesnih izdelkih, ki ga zavračajo mnogi potrošniki. Po literaturnih podatkih v evropskih populacijah merjascev
koncentracija androstenona in skatola presega mejne vrednosti senzorične zaznave (0,5 – 1,0 μg/g maščobnega tkiva za androstenon in 0,3 μg/g za skatol) pri 60 %
oziroma 15 % merjascev zaklanih pri 100-110 kg, zaradi česar obstaja potreba po
testiranju na klavni liniji glede na prisotnost spolnega vonja. Trenutno se v tovrstne namene na klavni liniji uporablja „vohalna“ metode, kjer se uporabi razbeljeno železo na izpostavljenem delu hrbtne slanine, vonj pa oceni usposobljen preizkuševalec (Slika 3). Bolj objektivne metode kot so elektronski nos ali masna spektrometrija so trenutno še v fazi razvoja. Poleg razvoja metod zaznavanja spolnega
vonja in harmonizacije analitičnih metod določanja androstenona in skatola, pa
teče tudi intenzivno preučevanje različnih strategij za zmanjševanje pojavnosti vonja po merjascu (Slika 4). Strategije vključujejo uporabo različnih krmnih komponent, izboljšanje pogojev reje. Z vidika kakovosti mesa pri merjascih pa ni problematičen le vonj po merjascu, temveč raziskave ugotavljajo tudi trende poslabšanja
kakovosti mesa, ki se kaže kot večja trdota, manjša sposobnost za vezavo vode in
nižja vsebnost intramuskularne maščobe. Pri merjascih je v primerjavi s kastrati
ugotovljen tudi večji delež nenasičenih maščobnih kislin. Glede na omenjeno je
meso merjascev manj primerno za predelavo v mesne izdelke višje kakovosti.

Slika 3: Testiranje trupov na prisotnost vonja po merjascu
(vir: http://boars2018.com/background)
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Slika 4: Strategije za preprečitev pojava vonja po merjascu

Imunokastracija

Imunokastracija temelji na cepljenju z vakcino proti gonadotropin sproščujočemu
hormonu (GnRH) in izkorišča naravni imunski odziv živali za doseganje učinkov kirurške kastracije. Reprodukcijsko aktivnost samcev namreč nadzira povezano delovanje verige treh glavnih endokrinih žlez: hipotalamusa, hipofize in mod. Cepivo ne
vsebuje hormona, temveč njegov fiziološko neaktiven nadomestek, vezan na proteinski nosilec, ki sproži v telesu tvorbo protiteles proti lastnemu GnRH (Slika 5). Protitelesa nevtralizirajo omenjeni hormon in s tem prekinejo stimulacijo hipotalamo-hipofizno-gonadne osi, posledično preprečijo tvorbo spolnih hormonov, povzročijo regresijo spolnih žlez ter spremembo v metabolizmu, kar vodi do sprememb v vedenju
(manjša agresivnost, večji apetit in posledično večja konzumacija krme), sestavi telesa (večje nalaganje maščob in hitrejša rast), najpomembnejši učinek pa je prekinitev
tvorbe androstenona in s tem eliminacija spolnega vonja. Učinek imunokastracije je
primerljiv kirurški kastraciji, kjer se z odstranitvijo testisov doseže podobne učinke.
Za doseganje ustreznih rezultatov je cepivo potrebno aplicirati dvakrat z razmikom
vsaj štirih tednov. Čeprav karenca ni predpisana, je drugo cepljenje priporočljivo izvesti vsaj 4-6 tednov pred zakolom, da se zagotovi presnovna izločitev substanc spolnega
vonja iz maščobnega tkiva. Negativni aspekti imunokastracije so poleg monopolnega
položaja proizvajalca, strah pred negativnim odzivom javnosti, ter nevarnost avtoimunizacije, saj ima cepivo enak učinek tudi pri ljudeh. Glede na izsledke objavljenih raz5

iskav so imunokastrati po kakovosti klavnega trupa (mesnatosti) med kirurškimi kastrati (najbolj zamaščeni) in merjasci (najbolj mesnati). Učinek je odvisen tudi od obdobja, ki preteče med učinkovito imunizacijo in zakolom (zgodnja ali pozna imunizacija), daljše kot je, bolj so živali podobne kirurškim kastratom. Glede lastnosti kakovosti mesa so imunokastrati bolj podobni kirurškim kastratom, posebno glede vsebnosti
in sestave intramuskularne maščobe in primernosti za predelavo npr. v pršut. Velja
omeniti, da je imunokastracija primerna za izločene plemenske merjasce ne le s stališča dobrobiti, je tudi bolj praktična in cenovno ugodnejša od kirurške kastracije.

Slika 5: Način delovanja imunokastracije

Sortiranje semena

Alternativa kirurški kastraciji je tudi reja izključno ženskih živali, ki predhodno
zahteva sortiranje (seksiranje) semena. Potencialno učinkovita pristopa za namene seksiranja semena sta ločevanje spermijev s kromosomi X od spermijev s kromosomi Y (high volume sperm sexing technology) in ločevanje na podlagi razlike
v električnem naboju (flow-cytometer/cell sorter system). Omenjeni metodi še nista tehnološko dodelani in sta trenutno neprimerni za komercialno uporabo v
prašičereji. Reja svinjk do večjih tež za proizvode višje kakovosti pa lahko prav
tako predstavlja težave zaradi hormonskih sprememb povezanih s cikličnimi
estrusi, a o tem vplivu na kakovost mesa v literaturi ni podatkov.

Genetska selekcija na nizko vsebnost vonja po merjascu

Genetska selekcija na nizko raven androstenona predstavlja dolgoročno rešitev, ki
je trenutno še v fazi razvoja. Izbira pasme z naravno nizko pojavnostjo spolnega
vonja pa bi pomenila kratkoročno rešitev. Med pasmami prašičev obstajajo razlike v koncentracijah androstenona in skatola, durok ima npr. predispozicijo za visoke koncentracije androstenona, medtem ko imajo merjasci pasme landras viso6

ke koncentracije skatola. Zaradi visokih heritabilitet bi bila selekcija prašičev brez
vonja po merjascu možna, a je problem povezanost s plodnostjo, sodobne molekularne metode pa odpirajo v tem oziru nove možnosti.

Priporočila/Zaključek

V primeru ukinitve kastracije pujskov, kot se izvaja danes, sta kratkoročno najbolj
optimalni alternativi imunokastracija in reja merjascev. Za trg svežega mesa je pričakovati uveljavitev reje merjascev, imunokastracija pa je primerna alternativa, ko
je treba zagotoviti višjo ali posebno kakovost mesa (pitanje do višjih starosti oziroma teže). Alternativa za pitanje na večje teže je še kastracija z uporabo analgezije/
anestezije, ki pa je dražja opcija.

Slika 6: Pregled alternativ kirurški kastraciji
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Slika 7: Ekonomika prehoda na alternative kirurški kastraciji
Literatura je na voljo na spletni povezavi http://crp2014.kis.si/crp2014
(e-publikacija “Pitanje prašičev na večje teže in predelava mesa v izdelke posebne kakovosti”).
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