
A szoptató kocák takarmányába kevert lizofoszfolipidek hatása  

a kocák teljesítményére és a malacok bélrendszerének egészségére 

A lizofoszfolipid kiegészítés a laktáció alatt javítja a tej összetételét és a malacok fejlődését. 

A hiperszapora kocák szenvednek a stresszes környezettől, miközben termelőképességük 

maximumát nyújtják. A nem megfelelő takarmányozás negatív hatással lehet az alom 

teljesítményére azáltal, hogy csökkenti a tejtermelést és az alom növekedését. A takarmány 

módosítása azonban javíthatja a kocák tápanyagbevitelét és -felhasználását. Különösen a 

lizofoszfolipidek (LPL) használatáról számoltak be, hogy javítják a lipidek emészthetőségét és 

a battériás malacok növekedését, valamint a kocák energiafelhasználását, ezáltal a tejben 

megnő az immunglobulin-koncentráció. Feltételezték, hogy a szoptató kocák takarmányának 

LPL-lel történő kiegészítése javítja a kocák teljesítményét és befolyásolja a tej összetételét, 

ezáltal javítja a malacok bélrendszerének állapotát. A tanulmány célja az volt, hogy értékelje 

az LPL-kiegészítés hatását a malacok teljesítményére, a tej jellemzőire és a bél egészségére egy 

árutermelő sertéstelepen. Ebből a célból 60 vemhes kocát 2 csoportra osztottak a vemhesség 

110. napján, figyelembe véve hogy mindkét csoportba kerüljenek eltérő paritású és testsúlyú 

kocák, csoportonként hasonló arányban. A két csoport a kontroll (CON nincs hozzáadott LPL) 

és a kiegészített (0,05% LPL) volt. A kocák 2 kg / nap takarmányt kaptak a vemhesség 110. 

napjától a fialásig, majd ad libitum azt követően. A takarmányt úgy állították össze, hogy az 

egyébként megfeleljen a szoptató kocák NRC (National Research Council) igényeinek. 

Csoportonként 12 kocából származó kolosztrum- és tejmintát gyűjtöttek, és tizenkét malacot 

(almonként 1) elaltattak a 18. napon bélszövetek gyűjtése érdekében. 

A kezelések hatására nem volt különbség a kocák testtömegében a laktáció 0. napján, az azonos 

paritású és alom méretű kocák esetében. Az LPL-lel kiegészített takarmányt kapó kocáknál 

javult az almok testtömeg-növekedése (53,9 vs. 59,4 kg), és csökkent a malacok elhullása 

(13,9% vs. 10,6%) a laktáció 18. napjáig. Az LPL kiegészítést kapó kocáknál megnőtt az 

omega-6: omega-3 és a telítetlen: telített zsírsavak aránya, és általában a tejben az IgG és a 

linolsav, valamint az olajsav mennyisége emelkedett meg a laktáció 18. napján. A kiegészített 

takarmány esetén a malacoknál nőtt az IL-8 mennyisége és a kriptasejtek szaporodási 

sebessége, és általában megnőtt a Firmicutes: Bacteroidetes arány a vékonybél középső 

részében, az éhbélben. 

Összegzésképpen elmondható, hogy az LPL-lel etetett kocák teje megnövekedett IgG-, olajsav- 

és linolsav szintet mutatott. Ezek hozzájárulhatnak a malacok túléléséhez és bélrendszeri 

egészségéhez az IL-8 koncentráció növelésével, a bélmikrobiom egyensúlyának javításával és 

az enterocita proliferáció serkentésével az éhbélben. 
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