
A mikrobiom támogatása a gyulladások elkerülésével 

A bélrendszer egészségét több tényező is befolyásolja, így az függ a környezettől, a telepi 

menedzsmenttől, illetve a tartási viszonyok megváltozásától. A sertéstartók számára ez nagy 

jelentőséggel bír mivel a belek egészségi állapotának megváltozása hatással van a növekedési 

erélyre, az állatjóllétre, a fenntarthatóságra és végső soron a fogyasztókra is. Az antibiotikum-

felhasználással kapcsolatos problémák következtében pedig mindenképp szükség van új 

lehetőségek kifejlesztésére.  

Az emésztőtraktus jelenti a legnagyobb érintkezési felszínt az állat és a környezet között. Az 

ép bélcsatorna egy nagyon fontos védelmi funkciót tölt be, ami feltétlenül szükséges az 

emésztőrendszer egészségének fenntartásához, illetve a szövetsérülések és egyéb fertőzések 

megelőzéséhez. Az intesztinális barrier az enterocyták membránjából, a sejtek közötti tight 

junction (ezek a szoros csomópontok képezik a hámsejtek közötti folyamatos sejtközi gátat, 

amely szükséges a szöveti terek elválasztásához és az oldott anyagok szelektív mozgásának 

szabályozásához a hámon keresztül) kapcsolatokból, a kiválasztott nyálkából, illetve 

immunológiai faktorokból (például szöveti makrofágok) áll.  

A barrier védelmi funkciójának gyengülését okozhatják különböző eredetű stressz tényezők 

(pl. fiziológiás, patológiás, pszichológiai, farmakológiai) és ez az intesztinális traktus 

permeabilitásának fokozódásához vezethet. A bélfal áteresztőképességének fokozódása az 

endotoxinokkal szemben, amik a Gram- baktériumok sejtfal alkotói, helyi és szisztémás 

gyulladásos reakciókhoz vezethet. A közben aktiválódó immunrendszer pedig tovább 

súlyosbíthatja az állapotot. Így a barrier integritásának vizsgálata fokozott jelentőségű. 

Mikroflóra- egyensúly 

Az bélcsatorna mikroflórája egy fontos eleme az emésztőrendszernek, amelyet egy bőséges és 

taxonómiailag nagy diverzitású mikrobiális közösség alkot. Ennek oka, hogy a bélben 

található mikrobiomot alkotó minden egyes faj különböző metabolikus folyamatokat végez, és 

ezek relatív arányát különböző tényezők határozzák meg, mint az életkor, takarmány 

összetevők, felnevelési környezet és esetleg a genotípus. A bélcsatornában elszaporodó 

patogén baktériumok káros hatásai ellen elkerülhetetlen a kiegyensúlyozott mikroflóra 

fenntartása. 

A választási kor veszélyei 

Az intenzív felnevelés során tapasztalhatók kritikus periódusok, melyek a belek egészségi 

állapotát veszélyeztethetik, és a bél mikroflóra megváltozásához vezethetnek, amely 

következtében megnő a patogén baktérium elszaporodásának veszélye is. Választáskor a 

malacokat rövid idő alatt különféle stresszhatások érik: 

• Adaptáció a takarmány felvételéhez: Az egyik legfőbb elérni kívánt cél, hogy a 

malacok a választás után mihamarabb elkezdjenek enni. Minél több idő telik el úgy, 

hogy az állat nem eszik, annál nagyobb eséllyel tapasztalhatók hasmenéses esetek. A 

takarmányfelvétel csökkenése növekedésbeli visszamaradottságot eredményezhet, 

mely a bélbolyhok redukálódásának következtében kialakuló elégtelen felszívódásra, 

illetve a zsír- és izomraktárak mobilizációjára vezethető vissza. 

• Adaptáció a takarmány emésztéséhez: A malacok tápláléka a kocatejről szilárd 

takarmányra változik.  

• A takarmány összetételének változása: A malacok tápláléka a laktóz tartalmú tejről 

prestarter tápra cserélődik, ami főleg növényi alapú nyers összetevőket tartalmaz 

(mely a szervezet számára új tápanyagokat tartalmaz, pl. keményítőt). 



• Adaptáció az új környezethez: A malacokat leválasztják az anyjuktól, és a 

fiaztatótóból az utónevelőbe kerülnek, ahol a környezet mikroflórája jóval nagyobb 

változatosságot mutat. 

Ezek a tényezők együttesen egy olyan élettani és immunológiai változáshoz vezetnek, mely 

alapvetően szemmel nem látható. Például a választás során találkoznak az állatok először 

egyes táplálék összetevőkkel. Ebből az következik, hogy könnyebben felborul a bél 

mikrobiom egyensúlya, ami hasmenés kialakulását okozhatja, majd teljesítménycsökkenéshez 

vezet. Ezért olyan fontos, hogy odafigyeljünk az emésztőrendszeri mikroflóra áthangolódása 

során. 

Továbbá az állatok enzimrendszere képes alkalmazkodni az új tápanyagok emésztéséhez, ami 

szintén egy fontos élettani változás. Először a malacok szervei antigénként érzékelik az új 

tápanyagokat. 

A malacok immunrendszerének is alkalmazkodni kell az új takarmányhoz. Mivel az 

immunsejtek 70-80%-ka a bélcsatornában található, így az adaptáció során helyi gyulladás és 

oxidatív stressz tapasztalható. Az antigénekkel való találkozás során a makrofágok 

gyulladásos faktorokat és oxidatív-stressz markereket választanak ki, ami sok energiát és 

tápanyagot igényel, amit a növekedésre szánt készletből von el a szervezet. 

Antibiotikum-felhasználás 

A választás során fellépő káros hatások és teljesítménycsökkenés megelőzésére és kezelésére 

takarmányba kevert antibiotikumokat használunk. Szerepük sokféle lehet széles spektrummal, 

ami a bél-mikroflóra szabályozása során nem specifikusan eliminálja a baktériumpopuláció 

nagy részét. Az antibiotikumok egy másik tulajdonsága, melyet szakirodalmak is 

alátámasztanak, az a gyulladásellenes hatásuk. 

Figyelembe véve az antimikrobiális hozamfokozók használatának fokozott tiltását 

(antimicrobial growth promoters- AGP), a takarmány-előállítók és a gazdák számára találni 

kell egy elérhető, elfogadható és költséghatékony megoldást. Továbbá ezek az alternatív 

termékek másfajta hatással kell rendelkezzenek, és nem szabad kialakulniuk az antibiotikum 

rezisztenciához hasonló, az emberi egészséget fenyegető mechanizmusoknak. 

Az AGP helyettesítésére és a bélrendszer egészségi állapotának megőrzésére az ADM vállalat 

részeként működő Wisium takarmánygyártó olyan alternatív megközelítést fejlesztett ki, mely 

egyszerre hat a bél-mikrobiom szabályozására, és az immunválasz szabályozásán keresztül az 

intesztinális gyulladásos folyamatokra.  

Globális és holisztikus megközelítés 

Ebben az állatok számára stresszes időszakban, a bél egészségi állapotának megőrzése 

céljából kifejlesztettek egy növényi kivonatot (Powerjet,) és egy szabadalmaztatott Copper 

Exchanged Clay-t (CeC), melyek kombinált hatással rendelkeznek. A növényi kivonat 

kombinációban a természetes, aktív alkotók szinergista hatással rendelkeznek az intesztinális 

gyulladások, és oxidatív stressz elleni folyamatokban. 

A CeC a malacok mikrobiomját és növekedését támogatja a választáshoz hasonló stresszes 

időszakokban, illetve a kiegyensúlyozott mikroflóra fenntartását és védelmét biztosítja az állat 

egész élete során. Ez a megoldás a réz ionok és szintetikus zeolit kombinációja, mely 

antimikrobiális hatással rendelkezik, de egy hasznos tulajdonsága, hogy specifikusan a 

patogén baktériumokra hat, és a hasznos baktériumokra csak mérsékelt hatása van. Ennek a 

kiegészítőnek a réztartalma nagyon alacsony. 1000-szer alacsonyabb, mint az EU-s szabályok 

szerint a malactakarmányokban engedélyezett legmagasabb mennyiség. 



A hatékonyság igazolása 

A két alternatíva kiegészítő hatásait választott malacokon teszteltük, mely során a malacokat 

két másik csoporttal hasonlítottunk össze. Az egyik csoport tagjai kétféle antibiotikumot 

tartalmazó takarmányt ettek, a másik csoport egyedei pedig semmilyen antibiotikumot nem 

kaptak. A kísérlet során a növekedési erélyt és az egészségi állapotot (elsősorban a 

hasmenéses tüneteket) vizsgálták. 

Választáskor (20 életnaposan) 144 malacot osztottak el a három csoportban , ahol az 

utónevelési időszak végéig voltak (69 életnapos kor). A kutatás-fejlesztési próbát olyan 

körülmények között végezték, melyek jól modellezik a terepi körülményeket, és kiváltják az 

emésztőszervi rendellenességeket. Az istállók nem lettek kitakarítva mielőtt a malacokat 

betelepítették, a telepítési sűrűség meghaladta a kívánatos szintet, és a termek hőmérséklete 

15°C-ra lett beállítva a kísérlet első napján. A csoportok a következők voltak: 

• A negatív kontroll csoport állatai standard takarmányt kaptak (prestarter tápot a 20-

ik és 43-ik életnap között aztán starter tápot a 44-ik és 69-ik életnap között) 

• A pozitív kontroll csoport kezdetben standard prestarter takarmányt+ 120 ppm 

kolisztint+ 800ppm klórtetraciklint (CTC) kapott, majd starter tápot antibiotikum 

mentesen 

• A kombinációs csoport állatai pedig a prestarter és a starter táphoz is növényi 

kivonatot+ CeC kaptak. 

A 69 életnaposan mért élősúly a pozitív kontroll csoport egyedeinél volt (gyógyszeres 

takarmány) a legmagasabb. A kombinációs csoport (növényi kivonat+ CeC) egyedeinél mért 

élősúly közepes volt, értékei a pozitív és a negatív kontroll csoport egyedeinél mért értékek 

közé esett. A fajlagos takarmányértékesítés (feed conversion ratio- FCR) a legalacsonyabb a 

kombinációs csoport egyedeinél volt, köszönhetően a megfelelő takarmányfelvételnek és a 

negatív kontroll csoport egyedeinél nagyobb napi testtömeg-gyarapodásnak. 

 

 

Negatív 

kontroll  

Pozitív kontroll (Colistin 

+ CTC  

20-43 nap között) 

Növényi kivonatok 

kombinálva* CeC 

20 napos élősúly (kg) 6.02 6.01 6.02 

43 napos élősúly (kg) 10.67 12.90 10.91 

69 napos élősúly (kg) 26.7 28.4 27.2 

Takarmányfelvétel 

(g/nap) 
626 675.6 626.7 

FCR (20-43 days) 1.360 1.111 1.329 

FCR (43-69 days) 1.759 1.971** 1.727 

FCR (20-69 days) 1.652 1.634 1.609 

1. táblázat: Az állatok teljesítménye. 

* Powerjet, Wisium  

** Antibiotikumok kivonása - Állatok gyógyszermentes takarmánnyal etetve. 



 

 

Negatív 

kontroll  

Pozitív kontroll 

(Colistin + CTC  

20-43 nap 

között) 

Növényi kivonatok 

kombinálva* CeC 

Hasmenéses esetek 

(%) 
23 4 12 

Egyedileg kezelt 

malacok száma 
13 0 4 

2. táblázat: A malacok egészségügyi állapota (20–43 nap). 

A pozitív kontroll csoport FCR értékei a 43-ik és 69-ik életnap között szignifikánsan 

romlottak, összehasonlítva a kombinációs csoport értékeivel. Ez azzal magyarázható, hogy az 

antibiotikumok megvonását követően megnőtt az energia- és tápanyagigény, amit a bél 

mikrobiom adaptációja igényelt, és aktiválta a gyulladásos folyamatokat. 

A kísérlet során az egészségügyi állapot vizsgálatakor a hasmenéses időszakokat és az 

alkalmazott gyógyszereket vették figyelembe. A hasmenés előfordulása a 20-42 életnapos kor 

közötti malacokban napi 23%-os volt (ha már legalább 1 malac hasmenés jeleit mutatja a 

kutricában). 

A növényi kivonatot és CeC kapó kombinációs csoportban a hasmenéses esetek fele volt 

(12%) a negatív kontroll csoportban tapasztalható aránynak. A legjobb arány a gyógyszeres 

kezelést kapó csoportban volt, ahol a hasmenéses esetek csupán 4%-os arányt mutattak. 

Azoknak a malacoknak a száma, melyek egyedi gyógyszeres kezelést igényeltek az 

egészségügyi állapotuk miatt, szintén jóval alacsonyabb volt a növényi kivonatot és CeC kapó 

csoport egyedeinél, a kontroll csoporthoz viszonyítva. 

  



A kiegészítő hatásmódja 

A növényi kivonat (Powerjet) és a CeC kombinált felhasználásával lehetővé vált a kontroll 

csoport, és a gyógyszeres csoport közötti értékek elérése. A két anyag hatása a bél egészségi 

állapotára egymást kiegészítő módon érvényesült: a CeC a bélflóra szabályozásában játszott 

szerepet, gátolva a patogén baktériumok elszaporodását; a növényi kivonat pedig az 

intesztinális gyulladások megelőzésével, a megfelelő bél integritás biztosításával, illetve a 

növekedésre szánt energia megtakarításával járult hozzá a jó eredmény eléréséhez.   

Az, hogy a választás utáni teljesítmény megfelelő legyen szükséges biztosítani a belek 

megfelelő egészségi állapotát. Mindazonáltal továbbra is komplex feladat a gyógyszeres 

takarmányozás hatásának stabilizálása a prestarter időszakban. Ezért a megbízható 

takarmányozási alternatívák megoldást jelenthetnek az antibiotikum-felhasználás 

csökkentésére. Az átálláshoz az állatok takarmányozásának és egészségének biztosítása 

területén holisztikus megközelítés szükséges, a takarmány értékelési lánc minden 

résztvevőjének bevonásával. A Wisium célja egy ilyen átfogó, és több szinten ható 

megközelítés kidolgozása, amely magában foglalja a minőségellenőrzést, a készítményeket, a 

takarmányozási különlegességeket, az gazdasági támogatásokat és a gazdaságkezelési 

gyakorlatokat a bél megfelelő egészségi állapotának, a jó teljesítmény és a magas szintű 

jövedelmezőség biztosítása érdekében. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2020/10/Improving-microbiota-while-

preventing-inflammation-643337E/ 
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