
Gallusz sav-kiegészítés hatása a növekedési teljesítményre, hasmenésre, bél-

morfológiára és immunválaszra a választott malacokban 

A takarmány kiegészítése gallusz savval csökkentheti a választás utáni hasmenés 

előfordulását. 

A gallusz sav (GS) egy tannin-hidrolízis termék, gyakori olyan növényekben, mint a keserűfű 

vagy a fekete áfonya. Antioxidáns hatása összehasonlítható az aszkorbinsavéval. Kevés 

kutatást végeztek annak leírására, hogy ennek milyen hatása van a sertéstenyésztésben. Ezért 

jelen tanulmány célja az volt, hogy felmérje a takarmányba kevert GS különböző 

mennyiégeinek hatását a választott malacok növekedési teljesítményére, a hasmenés 

előfordulási gyakoriságára, a bél morfológiájára, a plazma antioxidáns mutatóira és az 

immunválaszra. E célból összesen 96 választott kan malacot (25 ± 1 napos életkorú, kezdeti 

testtömegük 8,40 kg), véletlenszerűen osztottak el négy csoportba, amelyek 0, 100, 200 vagy 

400 mg GS / kg takarmány kiegészítést kaptak, összehasonlítva egy 3000 mg ZnO / kg 

alaptakarmánnyal. Ezen kívül a 21. napon 24 malac (1 malac / kutrica) kapott intraperitoneális 

lipopoliszacharid (LPS) injekciót. Vérmintákat vettek a kísérlet elején (0 óra) és 4 óra 

elteltével az LPS bejuttatása után. A malacokat a 2. vérvétel után diagnosztikai célból leölték, 

hogy vékonybélmintákat gyűjtsenek. 

A GS kiegészítése nem befolyásolta a malacok növekedési teljesítményét. A 400 mg / kg-os 

csoport esetében csökkent a hasmenés előfordulási gyakorisága, összehasonlítva a kontroll 

étrenddel táplált malacokkal. A jejunumban a GS 100–400 mg / kg-ban adagolva növelte a 

bélbolyhok magasságának és a kripta mélységének arányát, mivel a 200 és 400 mg / kg GS 

csökkentette a kripta mélységét, és a 100 mg / kg GS növelte a jejunum bélbolyhainak 

magasságát. Az LPS injekció csökkentette a kataláz, a glutation-peroxidáz és a szuperoxid 

diszmutáz aktivitását, és fokozta a malondialdehid termelődését, valamint az immunglobulin 

A (Ig A), immunglobulin M (Ig M), a tumor nekrózis faktor α (TNF-α) és az interleukin 8 

(IL-8) szintjét a malacok vérplazmájában. Az takarmány azonban nem befolyásolta a plazma 

antioxidánsokat és az immun státuszt. A GS lineárisan növelte az ileálisan kiválasztott IgA 

mennyiségét, és lineáris down-regulációt mutatott az ileális nyálkahártyán a TNF-α 

expresszióra. 

Összefoglalva: a takarmány kiegészítése gallusz savval csökkentette a választás utáni 

hasmenést és megőrizte a bél integritását, ami a bél helyi immunválaszának köszönhető. 

forrás: https://www.pig333.com/swine_abstracts/gallic-acid-supplementation-on-weaned-

piglets_16289/ 
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