
Laskagomba - Egy hasmenés elleni szer malacoknak 

A takarmányipar olyan alternatívákat keres, amelyek csökkentik az antibiotikumok 

növekedésserkentőként történő felhasználását és a cink-oxidot hasmenés elleni szerként való 

alkalmazását a malacok takarmányaiban. Többek között immunmodulációs tulajdonságainak 

köszönhetően a laskagomba egy lehetséges alternatíva. 

Sertéseknél a cink-oxidot (ZnO) általában a választás utáni első két hetében javasolt 

alkalmazni a választás utáni hasmenés megelőzésére. Alacsony felszívódása miatt azonban a 

legtöbb ZnO ürül a trágyával, ami környezeti terhelést okoz. 

Mivel a terápiás cink-oxid használata nem engedélyezett, az antibiotikumok alternatívát 

jelenthetnének a választást követő E. coli fertőzések elleni védekezésben. Ezeket az 

antibiotikumokat azonban az antimikrobiális rezisztenciát növelő hatásuk miatt tiltják. 

Embereknél számos (állatmodellt is magában foglaló) vizsgálat kimutatta, hogy az ehető 

gombák immunmoduláns tulajdonságokkal rendelkeznek, beleértve a β-glükán által kiváltott 

gyulladáscsökkentő hatásokat, fokozott NK-aktivitást (Natual Killer), javított dendritikus sejt 

érést és működést, valamint fokozott citokin termelést fekélyes vastagbélgyulladásban és 

Crohn-betegségben szenvedő betegek estében. A gombák másodlagos anyagcsere termékeket 

tartalmaznak, mint például az alkaloidok, laktonok, polifenolok, szeszkviterpének, szterolok, 

terpenoidok, β-glükánok és glikoproteinek. Ezek felelősek az immunmodulációért, 

antikoleszterinémiás, rákellenes és antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkeznek. 

A hasmenés előfordulásának csökkenése a választott malacokban 

A Jilini Agráregyetem kutatói értékes hatásokat találtak a malacok takarmányának 

laskagombával történtő kiegészítése esetén. 

A gombákat 3 adagban alkalmazták: 

1. 5 g / kg 

2. 10 g / kg 

3. 15 g / kg 

Összesen 100 keresztezett (Duroc × Nagy fehér × Landrace) választott malacot vizsgáltak. A 

gomba 5 g / kg mennyiségben a takarmányhoz keverve 51% -kal kevesebb hasmenést 

eredményezett a kontroll csoporthoz képest, míg 15 g / kg bekeverése esetén 55% -kal 

kevesebb hasmenéses eset fordult elő. A kutatók a csökkentést a bioaktív vegyületnek 

tulajdonították, mint a glükánok, alkaloidok, fenolok és egyéb olyan hatóanyagok, amelyek 

csökkenthetik az enterális baktériumok (Coliform, E. coli stb.) számát és aktivitását a malacok 

bélrendszerében. Ennek a gombának a prebiotikus tulajdonságai rövid szénláncú zsírsavak 

(butirát, propionát és acetát) fokozott termelését eredményezték. A butirát bakteriosztatikus 

tulajdonságai jobb immunválaszt és egészségesebb bélrendszert eredményeznek - 

hozzájárulva a hasmenés előfordulásának csökkenéséhez. 

  



Megnövekedett bél mikroflóra a malacokban 

Az eredmények azt mutatták, hogy a takarmány kiegészítése laskagombával növelte a bél 

mikrobiom mennyiségét és sokféleségét. A kezelt csoportokban a leggyakoribb mikrobák a 

Bacteroidetes (elsősorban acetátot és propionátot termelő) mikrobák és a Firmicutes 

(butiráttermelés céljából) mikrobák voltak. A gomba magas rosttartalma kevésbé emészthető 

a bélrendszer felső szakaszában, mivel abból hiányoznak a rostot emésztő enzimek. A 

vastagbél mikrobái azonban fermentálhatják ezeket a rostokat rövid szénláncú zsírsavak 

szintetizálásához, mint például az acetát, butirát és propionát. Ezek a rövid szénláncú 

zsírsavak csökkentik a bélrendszer alsóbb szakaszainak pH-ját, kedvezőtlen körülményeket 

teremtve a legtöbb kórokozó baktérium számára - ezzel elősegítve a bélrendszer egészségét. A 

butirát a vastagbélsejtek fő energiaforrásaként is szolgál, elősegítve a bél homeosztázisának és 

a bélhám integritásának fenntartását; bakteriostatikus tulajdonságai hozzájárulnak az 

immunválasz javításához. A vizsgálat kimutatta, hogy a laskagomba olyan prebiotikumként 

működik, amely kedvezően befolyásolja a gazda bél mikrobiom összetételét és működését a 

szénhidrát-anyagcsere fokozódásával és a megnövekedett rövid szénláncú zsírsav termeléssel, 

jobb bélhám védelmet biztosítva. A butirát szint a takarmányba kevert gomba mennyiségének 

növekedésével nőtt. A legnagyobb összes rövid szénláncú zsírsav mennyiség 10 g / kg 

bekeverése esetén jelentkezett (1. táblázat). 

 
Laskagomba a 

takarmányban 

(g/kg): 0.00 

Laskagomba a 

takarmányban 

(g/kg): 5.00 

Laskagomba a 

takarmányban 

(g/kg): 10.00 

Laskagomba a 

takarmányban 

(g/kg): 15.00 

Acetát 35.95 45.37 49.83 42.96 

Propionát 11.17 25.12 24.3 22.98 

Butirát 9.13 10.39 11.14 13.35 

Összes 

SCFA 
56.25 80.88 85.27 79.29 

1. táblázat - Az acetát, butirát, propionát és összes SCFA (rövid szénláncú zsírsav) 

koncentrációi laskagombával kiegészített takarmánnyal etetett választási malacokban. 

Immunmoduláció 

A kutatók az immunglobulinokra és a citokinekre összpontosítottak, mivel ezek szabályozzák 

az immunrendszert. Ebben a tanulmányban a laskagomba stimulálta a citokinek (interleukin-2 

és tumor nekrózis faktor-α) és az immunglobulinok (IgA, IgG és IgM) termelését. A citokinek 

részt vesznek a gyulladásos folyamatokban és az immunfunkcióban: a gyulladás kialakulása, 

aktiválása és szabályozása, veleszületett és specifikus immunválasz, valamint akut fázisú 

reakciók. Az immunglobulinok az immunválasz kritikus részei, amelyek specifikusan 

felismerik és kötődnek az antigénekhez, például baktériumokhoz vagy vírusokhoz, és 

segítenek azok elpusztításában. Korábbi tanulmányokban a gombák másodlagos metabolitjai 

különleges tulajdonságokat mutattak. Ilyen az immunmodulációs, valamint 

antikoleszterinémiás, antioxidáns és neuroprotektív hatás. 

  



Emészthetősége és növekedési teljesítmény a malacoknál 

A választás során és közvetlenül az után a malacok emésztőrendszere nem elég fejlett, ezért a 

legtöbb takarmány-összetevő emésztése nem megfelelő. Jelen tanulmányban a fehérje, a rost 

és a bruttó energia emésztését is növelte a gomba hozzáadása (lásd a 2. táblázatot). A kutatók 

szerint a mikrobiális összetétel javulása fokozza a nyersrost emészthetőségét és energiát 

biztosít a rövid szénláncú zsírsavak előállításával. A rövid szénláncú zsírsavak baktériumölő 

hatása szintén javítja a bélrendszer egészségét és a bélhám integritását. Másrészt a gombák 

magas rosttartalmúak, és ezek az élelmi rostok csökkenthetik a tranzit időt - elősegítve ezzel a 

tápanyagok jobb emészthetőségét. A laskagomba alkalmazása a malacok takarmányában 

szintén növelte a takarmányfelvételt, javította a növekedési sebességet és a takarmány 

hasznosítást. A jobb takarmány-értékesülés és az ebből következő jobb növekedési sebesség a 

takarmány emészthetőségének és a bél egészségének javulásához köthető. 

 

Laskagomba a 

takarmányban 

(g/kg): 0.00 

Laskagomba a 

takarmányban 

(g/kg): 5.00 

Laskagomba a 

takarmányban 

(g/kg): 10.00 

Laskagomba a 

takarmányban 

(g/kg): 15.00 

Emészthetőség 

(%) 
- - - - 

Nyersfehérje 70.8 76.1 86.2 75.1 

Nyersrost 60 73.9 74.6 66.9 

Bruttó energia 65.7 76.4 74.2 86.9 

Teljesítmény - - - - 

ADFI (g) 497 411 497 554 

ADG (g) 286 192 290 469 

FCR (g) 2.75 3.15 2.72 2.18 

2. táblázat - Emészthetőség és növekedési teljesítmény különböző mennyiségű laskagombát 

tartalmazó takarmányok esetén. 

Potenciál a laskagombában 

A választás kihívást jelent a malacok életében: számos problémára hajlamosítja a malacokat, 

például hasmenés, valamint a bél anyagcseréjének és az immunfunkciók károsodása - ezzel 

befolyásolja a növekedési teljesítményt is. 

A tanulmány megállapította, hogy 5–15 g / kg laskagomba belekeverése a takarmányba 

csökkentheti a hasmenés előfordulását és növelheti a malacok általános teljesítményét. A 

malacok hasmenésének megakadályozására alkalmazott cink-oxid környezetre gyakorolt 

veszélyes hatásai miatt, helyette a laskagomba egy lehetséges alternatív megoldás. 

forrás: https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2020/8/Oyster-mushrooms-A-

diarrhoea-remedy-for-piglets-622011E/ 

https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2020/8/Oyster-mushrooms-A-diarrhoea-remedy-for-piglets-622011E/
https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2020/8/Oyster-mushrooms-A-diarrhoea-remedy-for-piglets-622011E/

