
"A bél egészsége és a probiotikumok" - Tényleg tudjuk, hogy ez miről szól? 

A menedzsment, az időzítés, a takarmány kiválasztása és a bélendszer egészségi állapotának 

monitoringja mind olyan tényezők, amelyekre gondolni kell, ha a probiotikumok működéséről 

beszélünk. 

A bélrendszer egészsége egy összetett terület, amelyet még mindig próbálunk megfejteni, de 

egyre több bizonyíték támasztja alá a probiotikumok hatékonyságát az állattenyésztésben az 

egészségesebb belek fenntartásában (Aluthge et al., 2019). Az igazság az, hogy a megfelelő 

egészségi állapot elérésének nincs egy általánosan működő módszere. Az antibiotikumok 

használat, valamint a magas cink és réz szint csökkentésére irányuló nyomás azonban arra 

kényszeríti az ágazatot, hogy alternatív módszereket keressen az optimális teljesítmény 

elérésére az egészséges állományok fenntartása mellett. A probiotikumok akkor lehetnek 

hatékonyak, ha a megfelelő törzsek megfelelő dózisát alkalmazzák az adott hatásmóddal 

kapcsolatos probléma kezelésére. 

Vannak bizonyos takarmányozási vagy menedzsment gyakorlatok, amelyek jobban 

összeegyeztethetők a probiotikus kiegészítéssel? 

Beszámoltak arról, hogy a halliszttel etetett sertéseknél az Escherichia és Shigella fajok 

megnövekedett mennyisége miatt fokozottan hajlamosít a hasmenésre (Cao és mtsai, 2016). A 

megemelkedett kukorica DDGS-szint a takarmányban megváltoztatta a vastagbél 

mikrobiomját, ami fokozta a hajlamot a vastagbélgyulladásra (Burrough et al., 2015) és a sertés 

dizentériára (Wilberts et al., 2014). Feltételezhető, hogy a probiotikumok, amelyek csökkentik 

a kórokozók számát a bélben, javítják a bél barrier funkcióját és stimulálják az 

immunműködést, növelhetik az ellenállást egyes takarmányozás miatti problémák esetében. A 

napos malacok amoxicillinnel történő kezelése a beadást követően akár 5 hétig is elnyomja a 

mikrobiális sokféleséget (Janczyk és mtsai., 2007), ezáltal lehetőség nyílik a probiotikumok 

alkalmazására az antibiotikummal végzett posztprofilaktikus kezelés után a mikrobiom 

helyreállítására és felszaporítására. Az is lehetséges, hogy a csak zöldséges takarmánnyal etetett 

malacoknál előnyös lehet a tápanyagok emészthetőségére bizonyos probiotikum-törzsek 

fermentációs képessége, különösen a battériás fázisban, amikor az emésztőenzimek elégtelenül 

termelődnek. 

Van megfelelő idődítés a probiotikumok alkalmazásánál? 

A bél korai mikrobiális kolonizációja kritikus fontosságú a hosszú távú egészség és fejlődés 

szempontjából (Yeoman and White, 2014), ami arra utal, hogy a probiotikus kiegészítés fontos 

a fiatal állatoknál. Még több bizonyíték van arra, hogy az anyai mikrobiom vemhesség alatt 

történő módosítása probiotikum adagolásával veleszületett immunitás kialakulását segíti elő 

újszülött malacoknál (Ma és mtsai, 2018). Lehetséges, hogy a probiotikumok nagyobb eséllyel 

modulálják a fiatal állat mikrobiotáját, mint az idősebb sertések esetében, amelyeknél már 

kialakult a mikrobiális ökoszisztéma. A fiatal állatoknak van szükségük a legtöbb segítségre, 

ezért is a battériás takarmány a legösszetettebb. 

  



Hogyan mérjük a bél egészségi állapotának javulását? 

A bél egészségi állapotának közvetlen méréséhez (pl. Oxidatív állapot, citokin termelés, barrier 

funkció) nehéz beszerezni a megfelelő felszerelést vagy fel kell áldozni néhány állatot. A 

takarmányfelvétel közvetett indikátora lehet a bél egészségének, mivel a beteg állatok nem 

esznek a bélgyulladás étvágyra gyakorolt negatív hatása miatt (Willing et al., 2012). A bélsár 

értékelése a hasmenés előfordulásának kimutatására meglehetősen szubjektív, de gyors és 

egyszerű mérés, amelyet bárki elvégezhet. Határozzuk meg a pontszámokat, majd két vagy több 

személy végezze a megfigyeléseket, és azok átlagát használjuk a szubjektivitás minimalizálása 

érdekében. Egy másik közvetett mérés az elhullás időbeli változásainak figyelemmel kísérése. 

Figyelhetjük az állatorvosi beavatkozások mértékét is. A hasmenés előfordulása minimálisra 

csökken az egészségesebb sertéseknél, ami kevesebb gyógyszerfelhasználást eredményez. A 

legtöbb esetben nem praktikus és nem okos ötlet egy mesterséges fertőzést lefolytatni úgy, hogy 

enterális kórokozót viszünk be a telepre. Ehelyett fontoljuk meg a sertések kihívásainak 

kevésbé kockázatos alternatíváit, mint az istálló higiéniai protokolljának lazítása a betelepítés 

előtt, az istálló hőmérsékletének manipulálása vagy az állománysűrűség növelése. 

A mikrobiom változásainak, konkrétan a bél kórokozóinak csökkenésének értékelésekor 

egy diagnosztikai vizsgálattal végzett baktériumszám megfelelő mérőszám lehet? 

Egyes diagnosztikák csak bizonyos mikroorganizmusok jelenlétét vagy hiányát jelzik, de nem 

nyújtanak információt a meghatározott törzsekről vagy azok mennyiségről. A bélben lévő E. 

coli törzsek többsége nem patogén (Stromberg és mtsai, 2018), így a bélsárban lévő összes E. 

coli szám nem feltétlenül reprezentálja a probiotikumok patogén E. coli-ra kifejtett gátló 

hatását. Ebben az esetben megfelelőbb mérni az ezen kórokozók által expresszált virulencia 

faktorokat. A klinikailag egészséges sertéseknél is megemelkedhet az E. coli száma, amelyek 

expresszálják a virulencia géneket, így ezek a tényezők önmagukban nem jelzik egyértelműen 

a betegséget (Schierack et al., 2006). Ezenkívül az emésztett tartalomban vagy a bélsárban 

található mikroorganizmusok eltérhetnek a bélnyálkahártyán találhatóktól, amelyek 

kölcsönhatásba lépnek a gazda immunrendszerével (Van den Abbeele és mtsai, 2011). 

Az egészségesebb bél mindig mérhető javulást eredményez a növekedési teljesítményben? 

Nem, mert a jó egészséget elősegítő probiotikus kiegészítés problémásabb a nagy teljesítményű 

állományoknál, mivel ott arányaiban kisebb a lehetséges javulás nagysága, feltehetőleg a már 

jó egészségügyi státuszú sertések miatt, szemben a gyengén teljesítő állományokkal, 

amelyeknél nagyobb lehetőség van a teljesítmény növekedésére. Ez azt jelenti, hogy a 

probiotikumok opcionálisak a magas egészségügyi státuszú állományokban? Nem feltétlenül, 

különösen, ha a probiotikumokat ugyanúgy "biztosításnak" tekintjük, mint egy vakcinát a 

betegségekkel szembeni ellenálló képesség javításában. A probiotikumok semmiképpen sem 

helyettesítik a vakcinákat, hanem kiegészítik a hatékony állomány-egészségügyi programot. 
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