
Artykul przeglądowy

W produkcji zwierzęcej ma miejsce wiele sytuacji
stre s o genny ch, zw ięanych z n adm i erną konc en tracj ą
zwierząt w pomi eszczeniach, kontaktem noworodka
z otoczeniem, odłączeniem od matki, niewłaściwymi
warunkami zoohigienicznymi pomieszczeń lub też
zmianąwarunkow żywienia. Prowadzić to moze do
naruszenia równowagi flory bakteryjnej w przewodzie
pokarmowym. Niedmi emi e namna żająca się mikrofl o-
ra p ato genn a pst pr zy czyn ą wi el u zabur zęń i s chorzeń
na tle pokarmowyffi, a w konsekwencji prowadzi do
gorszych efektów pro dukcyj nych. Przeciw dziaLać teml
można, m.in. przez wprowadzenie do środowiska je-
litowego zwierząt preparatów probiotycznych.

Przewód pokarmowy rodzących się zwierząt jest
zazwyczajjałowy, ale szybko rozwija się w nim mi-
kroflora charakterystyczna dla danego gatunku, przy
aktywnym oddziaływaniu środowiska (15, 54). Roz-
wój korzystnej mikroflory pomaga zwierzętom zwal-
czać infekcj e, szczególnie przewodu pokarmowego
( 1 6, 5 6). To zj awi sko ma zw tązek z antagonizmem ( 1 4)
lub współdziałaniem bakteryjnym (7), efektem ochron-
nej bariery ściany przewodu pokarmowego (8), prze-
clw działaniem ko lon izacji (62) i konkurenc yj nyrn
wykluczaniem drobnoustrojów patogennych (36),
Rozwój stabilnej, pożytecznej mikroflory jest więc

Probiotyki w p]Odukcji zwierzęcei
EUGENlUSz R. GRELA, WIoLETTA SEMENIUK

lnstytut ZywieniaZwierząl, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząl AB, ul. Akademicka 13,20-934 Lublin

Grela E. R,, Semeniuk W.

PlObiOtics in anima! produDtiOn

Summary

This paper pr:e§ents the role and importance of probiotics in animal nutrition on the basis of investigations
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Review

ważny dla zdrowia i dobrego flrnkcjonowania zwie-
rząt. Pomimo zgromadzenia już ogromnej wiedzy nt.

mi krofl ory j elitowej i j ej żołądkowo-j elitowych funk-
cji, wiele działających mechanizmów i czynników
wpływających na populacje drobnoustrojów w jelicie
pozostaje jeszcze nie poznanych (51 , 54), Nadmierna
higiena, terapia antybiotykowa i stres sąuważane za
czynniki niszczące rozwoj ochronnej i stabilnej rni-
kroflory w jelicie (15, 54).

Jako ,,probiotyki" stosowane w żywieniu zwierząt
uważa się produkty zawlerające żywe i/lub martwe
mikroorganizmy. jak tez dostarczane przęz nie sub-
stancje, które przyczyniąąsię do stabilizacji równo-
wagi populacji mikroorganizmów 1akteż i aktywno-
ści enzymatycznej w przewodzie pokarmowym, przez
co wywierajądodatni wpływ nawzrost i rozwój zwię-
rząt. Sąto najczęściej odpowiednio dobrane naturalne
szczepy bakterii jelit, które po doustnym wprowadze-
niu są w stanie zasiedlić przewód pokarmowy, unie-
możliwiając tym samym nadmierny rozwój mikroor-
ganizmów chorob otwó r czy ch, zap ewni aj ąc l ep s z e tra-
wienie i optymalne wykorzystanie pokarmu. Probio-
tyki mogą zawięracjeden lub kilka szczepow mikro-
organizmów i być podawane zwierzęciu w fotmie do-
datków mikrob i o l o giczny ch, p oj edynczych lub zmle -



szanych z innymt substancjami. Są podawane doust-
nie jako proszek lub zawiesina, tabletki, granulki lub
pasty - periodycznie lub w sposób ciągły. Sąteż rcz-
prowadzan e p opt zęz rozpryskiwanie
lub zamgławianie w pomieszczeniu.
Jednak żywotność preparatów zmle-
nia się ogromnie w zależności od
typu mikroorganizmów, ich pozyski-
wania i wykorzystania po namnoże-
niu się, przy czym lwzględnic też
nale ży w arunki pr zetw ar zanla i pt ze -

chowywan ia paszy. Departament
Kontroli Zywności i Leków Stanów
Zjedno czonych (FDA) wymaga uży-
wania terminu ,,drobnoustroje do
b ezp o średniego skarm lania" (DFM)
zamiast probiotykow. Obecnie orga-
nizmy, które są używane jako DFM
zaliczane sądo kategorii jako dodat-
ki ,,powszechnie uznane za składni-
ktbezpieczne" (GRAS).

W produkcji zwierzęcej za skład-
niki probiotyków uwazane są nastę-
puj ąc e mikroorgan vmy,.

- bakterie kwasu mlekowego,. Lac-
tobacillus spp,, Lettconostoc spp.,
Streptococcus spp. i Pediococcus
Spp.,

drożdżę i pleśnie: Saccharomy-
ces spp.) Tbrulopsis spp., Aspergil-
lus orylza.e,

- Bifidobacterium spp,,

- bakterie tworzące endospory:
B acillus spp,, C lostridium buĘricum,

- kultury natywne, pozyskiwane z
przewodu pokarmow ego zwierząt
j ako wzglę dnę tbęzw zgl ędne beztle-
nowce.

Częstotliwość zastosowania nie-
których szczepow drobnoustrojów
dla zwlerzątpodano w tab. I , zaś pro-
porcje dominujących gatunków w
treści jelita ślepego u świń przedsta-
wiono na ryc. 1,

Probiotyki uważanę za stymulato-

ry wzrostu, oproczodpowiednio wy-
selekcj onowanych poj edynczych
szczepów lub mieszaniny mikroorga-
nizmów oraz lchmetabolitów, zawię-
rajątakże dodatek witamin, składni-
kow mineralnych i innych substan-
cji. Jako nośnika używa się najczę-
ściej węglanu wapnia, suszonej ser-
watki lub wywaru gorzelnianego.

Większość powszechnie lżyw a-
nych probiotyków jest produkowa-

nych z bakterii kwasu mlekowego, które mają długą
tradycj ę uży cia w przemyśle p asz IbyĘ uznawane j ako

b ezpl,ecznie działające re gulatory zdr ow ia. Liczba

l
B acte ro i d e s r u m i n i c0 l a

selen o monas ru mi n iantiu m

Lacto baci ll u s acid o p h i l u s

B uĘ riv i b ri o f i b ri solve ns

Pe pto stro co ccu s p ro d u ctu s

Bacteroides uniformis

f rubacterium aerofaciens

I Lactobacillus fermentum

l nne

Ryc. 1. częstotliwość występowania szczepów bakteryjnych w treści jelita ślepe-

go u świń (56)

Tab. 1. Zastosowanie szczepów probioĘcznych w ż}łvieniu różnych grup zwie-

rząt (l, 4, l1.,28,31, 54)

Objaśnienia: (+) okazjonalnie, + dość często, ł-]- powszechnie.



szczępow wpreparaciemożewahaĆsięodjednegodo dzajllLactobacillus ale inne niż deklarowane szczę-
ośmiu (15). Częściej używane sąpojedynczę szczępy, py, a tylko 1 preparat zawiqŃ L. acidophilus w sto-
rzadziej- dwa lub więcej szczepownależących do róż- sownej ilości (19).
nychrodzajów (55, 61). Zgodnte z sugestią Jonssona i Conwaya (28) pro-

Preparaty probiotyczne stosowane do paszy muszą biotyki in vivo mogą:
być odporn e na działanie temperatury i ciśnienia w pro- - wpĘwaó na mikroflorę w przewodzie trawiennym,
cesie granulowania oraz wilgotności i ewentualnego włączając mikroflorę patogenną
oddziaĘwania metali ciężkich podczas przechow;rwa- - modyfikować aktywność przewodu pokarmowe-
nia gotowych pasz. Czas aktywności w paszach i pre- go, jego funkcje i morfologię,
miksach nie moze być krótszy niż 4 miesiące. Wiele - wpĘwać na produkcyjność i zdrowie zwierząt,
firm chcąc przedłażyc okres trwałości otoczkuje pre- - wy.woĘwać efekt zmniejszonej cholesterolemii,
paraty, co powoduj e przedłużenie przeżywalności stymulować system odpornościowy ustroju i zwięk-
szczepów bakteryjnych podczas granulowania w pod- szać aktywność przeciwkarcynogenną.
wyższonej temperaturze. ProbioĘki dostarcza się zwie- Zdaniem Fullera (I7) oddziatywanie probiotyków
rzętom z wodąpitnąlub jako dodatek do paszy pełno- następuje poprzez wzajemne interakcje w zakresie:
porcjowej lub do premiksów współzawodnictwa o przyleganie na nabłonku je-

Preparaty probiotyczne stosowane dla zwier ząt po-
winny cechować się następuj ącymi właściwościami :

- zdolnością do natychmiastowego, dynami cznego
namnażanta się w przewodziepokarmowym i tworze-
nia naturalnej bariery dla bakterii szkodliwych,

- konkurencyjnością dla bakterii E. coli i innych
patogennych,

- obniżaniem i utrzymywaniem na optymalnym
poziomie kwas owo ś ci (pH) oraz zwięks zanlęm akĘw-
ności enzymów przewodu pokarmowego.

Właściwoścl te przyczyniają się do zwiększenia
efektywności produkcj i przez:

p oprawę zdrowotno ści zw ler ząt, zwi ęks z eni e o d-
porności na stresy i skrócenie czasu odnowy organi-
zmu po przebytej chorobie,

- zwiększenie retencjt azotu i przyrostów masy
ciała,

- poprawę wykorzystania składników pokarmo\\ych
paszy.

Kryteria selekcji kulfur probiotykowych takie jak
pochodzenle szczepu, zywotność, warunki pozyska-
nia t ptzechowywania, odpomość in vivo i in vitro,
pr zyle gante i ko loniz acj a, pr zeciwmikrob i o l o gi c zne
działanie są interesuj ące zarówno w aspektach biolo-
glcznęgobezpieczeństwa jak też produkcji i przetwór-
stwa, sposobu stosowania probiotyku, a następnie
umiejscowienia w organizmie. Chesson (3) uważa za
pożądane w probiotykach te szczępy, które posiadają
s i lną z d o lno ś ć przyl e g ania, ni e zależną o d mętab oltc z -
nej aktywności lub żywotności, cechują się zdolno-
ściąpo liofilizacji do ponownego ożyrvienia w watun-
kach panujących w jelicie, posiadajązdolność do pro-
dukcj i związkow chemicznych antagonistycznych
wobec patogenów oraz do stymulowania reakcji im-
munologicznej. Pomimo faktu, że żywotnośó mikro-
organizmów j e st j edną z łatwiej wymiernych cech, dane
bibliograficzne wskazuj ą iżkryteria te nie zawszę są
spełniane (18, 54, 61). Ocena 50 dodatkówpaszowych
zaw ier aj ący ch L. a c i d o p h i l u s wykazaŁa, że 3 p ro dukty
nie zawierĘ tego szczepu, w 8 były to bakterie ro-

lit i o składniki pokarmowe,

- produkcj i substancj i bakterio staty czny ch,
- stymulowania odporności.
Wsp ółz awo dni ctwo o pr zyle gani e do nabłonka j elit

p omiędzy p o żyte czną mikro fl orą i p ato genam i pr ze -
jawia się, m.in. wprodukcji lotnychkwasów tŁuszczo-
lvych i niektórych metabolitów, które hamują wzrost
patogenów (3, J, 77, 27, 54).

Zw iązki hamuj ąc e pro dukowan e pr zez L a c t o b a c i l -
l u s s p p. zaw ier aj ą charakterys ty czne sub stancj e b ak-
teriostaĘczne (np.: ntzina, reuterina, acidolina, bul-
garcina) i inne związkt antagonistyczne jaknadtlenek
wodoru i niektóre kwasy organiczne (29),Ich rola w
jelicie jest jeszcze mało poznana, ponieważ brak jest
badań potwierdzających produkcję i zakres oddziały-
wania tych zwtązków na mikroorganizmy przewodu
pokarmowego (4, 1 8, 54).

Stymulowanie odporności jest jednym z bardziej
dobrotliwych czynnik ow oddziaływania probiotyków
u zwierząt. Przyczynia się do wykorzystania natural-
nych zdo ln o ści zw ięr ząt do zwięk szęnia zdr ow ia i e fek-
tów produkcyjnych (16, 54).

Obecnie Komisja Oceny Pasz przy MRiGZ dopu-
ściła do stosowania dla zwierząt ponad dwadzieścia
preparatów probiotycznych (60). Są one rejestrowane
najczęściej tylko na jeden rok. To okresowe dopusz-
częnię do obrotu wynika z faktu, że mechanizm dzia-
łania poszczególnych szczepów bakteryjnych może
ulegać modyfikacjiw zależności od środowiska, do-
boru kultur, selekcji, genetycznej zmienności i okresu
stosowania. Dawki probiotyków winny być stosowa-
ne zgodnie z zapisem rejestracyj nym.

Probiotyki w żywieniu świń

Podawanie świniom probiotyków powoduj e, że po-
żądane i korzystne drobnoustroje zasiedlają ściany
przewodu pokarmowego i wykazują specyficzne od-
dziaŁywanie w stosunku do bakterii patogennych.
Występuje zjawisko tzw. efektu zajętego miejsca. Jest



Tab.2. Wpływ probiotyku i antybiotyku w odchowie świń (33)

objaśnienia: antybiotyki: Tyiozyna 40 mg/kg mieszanki, Avotan 40 mg/kg rnieszanki; probiotyki: Cylactin 4 mI PrzY odsadze -

ni.iCeńiopor-'7gdom;cszantiPrestarlerui3,5g/kgdomicszarrki Glolver: a.b-P<0,05.

poprzez ich neutralizację, a przęde wszystkim szyb-
szy wzrost i lepsze wykorzystanie paszy.

W wielu eksperymentach wykazano użyteczność

WyStą) S gdy po Zasto-

sowani ły 110 g dzien-
nie,ab %prosiąt(35),
Zastosowanie u warchlakow (8-a0 kg masa ciała) pro-

biotyku Lacto-Sacc (1 kg/tonę) i antybiotyku Olaqu-
inox (50 mg/kg) daŁo przyrosty dzienne odpowiednio
5żO gi 47O goraz wykorzystanie paszy 2,I1 kgi2,32
kg (a9).

Zasadniczo nte za|eca się stosowania probiotyków
w końcowym okresie tuczu, gdyż starsze świnie są
bardziej odporne na dolegliwości jelitowe i mogąefek-
tywniej trawić paszę niz młode (44). Pollmann (47)

wykazał,żen Zprzy-
padkachuzys probio-
iyków, zaśw efekty.

Probiotyki mająteż korzystny wpływ na efekty tuczu
świń. Kozasa (33) stosując toyocerinę w końcowym
okresie fuczupolepszył wzrostmasy ciała o 10 do 18%,

podobnie jak w grupach z flawomycyną tylozyną
wirginiarnycyną lub Zn-bacytracyną, Badania Jaska i
wsp. (26) na tucznikach z zastosowaniem Biogenu T
wykazały lepsze przyrosty masy ciała w stosunku do

bowiem istotne w początkowym okresle życtamłode-
go organizmu, aby ścianę przewodu pokarmowego
zasiedliły pożądane mikroorganizmy, które wywierać
będąkorzystny wp§łv na trawienie, metabolizm i zdro-
wotność zwterząt(20). Do innych korzystnych oddzia-
ływań bakterii probiotycznych u świń zalicza się:

- wytw arzanie własnych enzymów poprawiaj ących
strawno ść paszy, zwLaszcza włókna pokarTnowe go oraz

dostarczanie świniom witamin, główni e z wpy B wraz
z cyjanokobalaminą (B, 

"),
- zwiększenie aktywńości niektorych enzymów je-

1 itowyc h (Iaktazy, sachar azy, maltazy),
stymulujące oddziaływanie na układ immunolo-

giczny organizmu,
redukcję toksycznych amin biogennych orazpo-

ziomu amoniaku w przewodzie pokarmowym i krwi,
wytwarzanie substancj i o dziaŁaniu antybiotyko-

podobnym,

- obniżenie poziomu triglicerydów i cholesterolu we
krwi i tkankach, z czym wtĘe się duże nadzieje na
poprawę wartości dietetycznej wieprzowiny.

Probiotyki znalazły szerokie zastosowanie w żywie-
niu niemal wszystkich grup technologicznych świń.
Zalęcanęsągłowniedlazwierzątmłodych,narażonych
na stresy (odsadzanie, transpoń, zmlana składu paszy)
orazw fermach wielkotowarowych. U świń obserwu-
je się zmniejszenie występowania biegunek, mniejszą
śmiertelność pro siąt, zwi ększoną immunostymulacj ę
organizmu oraz odporność na działanie mikotoksyn



kontroli o I2,9%o, mniejsze zużycie paszy o II,4%o,
cieńsząsłoninę o 3,60ń orazwiększe oko polędwicy o
7,60ń. Również Kahrs (30) po zastosowaniu toyocery-
ny dla rosnących świń uzyskał lepsze efekty produk-
cyjne, jednak z bardziej widocznym wpływem w
pierwszej fazie tuczu niż w końcowej.

Skuteczność stosowania probiotyków u świń jest
zalężna od róznych czynników, m.in. odftzjologicz-
nego lub zdrowotnego stanu zwierzęcia. warunków
żywi eni a i mikrobio 1o gi czne go zanie czy szczenia p o -
mięszczęń inwentarskich (28). Notuje się przypadki,
że probiotyki nie zawsze stabilizująkorzystnie mikro-
florę przewodu pokarmowego zwierzęcia i wówczas
można się spodziewać nawet szkodliwego ich wpły-
wu na zdrowie i wydajność (28). Okazuje się, ze w
mikrobi o l o gicznym eko systemi e trawienn y m zacho -
dzi wiele interakcji pomiędzy zwierzęctem, paszą,
mikroorgan izmami, trawieniem i reakcj ą odporno-
ściową organizmu. DziaŁanię polepszające jest o wie-
le częściej obserwowane u nowo narodzonych prosiąt
i w okresie poodsadzeniowym niz u starszych. Poda-
wanie probiotyków w okresie ciĘy i laktacji jest rów-
nież obiecujące, szczegóInie dla macior, które nie
otrzymaĘ szczepionki z E. coli. Podawanie lochom
przez2 tygodnie przedoproszeniem i podczas laktacji
preparatu zawierającego B. subtilis spowodowało
wzro st p oziomu pr zeżyw alno ś c i pro s i ąt ods adzanych
(5, 56). Dodatek B. subtilis i B. lichenformis dla7och
i prosiąt nie wpĘnął korzystnie na wydajność repro-
dukcyjną loch, ale polepszył tempo wzrostu u prosiąt
o I4oń i wykorzystanie paszy o 7% (2). Zdaniemnie-
których autorów (20, 28, 3 5, 5 4, 5 6) wyniki podawania
probioĘków lochom i nowo narodzonym prosiętom są
mniej zmienne ibardziej pozyty.wne niżmato miejsce
u świń rosnących i w końcowym okresie taczu.

Niewiele jest danych odnośnie do wpływu probio-
tyków na strawność składników odżywczych i reten-
cję azotu. Hale i Newton (22) zauważyli, że retencja
azotu i strawność suchej masy była podobna u rosną-
cych świń żywionych dawką p o dstawową z udziałem
śruty kukurydzi ano - s oj owej lub tą p asząz do datkiem
Lactobacillłs: Maxwell i wsp. (37) stwierdzili zwięk-
szenie strawności pozornej suchej masy i retencji azo-
tu u fuczników żywionych mieszanką z dodatkiem pro-
biotyku Feedmate 68 lub Primalac. W badaniach Kor-
nęgaya (3I) przy zastosowaniu probiotyków zawiera-
jących rodzaj Bacillus w końcowej fazie tuczu, nie
uzyskano polepszenia strawności suchej masy, białka
surowego, popiołu, włókna detergentowo-neutralne-
go §DF) i włókna detergentowo-kwaśnego (ADF).
Interesuj ące efekty dziaŁania probiotyków uzyskane
przęz Komiewicza i wsp. (32) zestawiono w tab.2.

Skutecznośó ptobiotyków w żywieniu dtobiu

Skutecznośc stosowania probiotyków w żywieniu
drobiu jest dość kontrowersyjna (1). Mianowicie, nie-

które interpretacje wyników sązbyt optymistyczne i
powstały głównie z naiwnego i bezkrytycznegoprzy-
jęcia danych lub spekulacji niektórych badaczy, zwią-
zanych z ftrmami produkującymi tego typu dodatki
paszowe. Wiele informacji pochodzi jednak z uzna-
nych czasopism naukowych i może zostac wykoruy-
stanych w praktyce chowu i hodowli drobiu.

Nguyen i wsp. (42) vyskali polepszenie wzrostu i
wykorzystaniapaszy u kurcząt brojlerów w wieku 42
dni żywionych mieszanką z dodatkiem fl awomycyny
(grupa B), toyoceryny zawierającej sporyBacillus toyoi
(C), pacifloru ze sporamiBacillus.rp. (D) albo kombi-
nacjąpreparatów B + D jako grupa (E) w odniesieniu
do ptaków bez dodatków (grupa kontrolna A). Dla grup
doświadczalnych B - E, średnie przyrosty masy ciała
ptaków w 42 dniu odchowubyływyższe (P < 0,01) od
kontroli o 1,8; 2,0;2,5 I2,8oń przy zmniejszonym
wykorzystaniu paszy odpowiednio o 2,3; 0,7;2,3 i
2,7o/o.

Mohan i wsp. (40) zaprezentowali wpływ podawa-
nia probiotykow zldziŃem szczepów: L. acidophilus,
L. casei, Bifidobacterium bffidum, Aspergillus oryzae
i Tbrulopsis d|akurcząt brojlerów w ilości 0; 75; 1 00 i
l25 mglkg dawki. Srednia masa ciała nazakończęntę
eksperymentu (8 tygodni) wyniosła: 1204, I27 2, 1268
i 1210 g. W wieku 4, 5 i 6 tygodni średnia masa ciała
rożnlła się znacząco pomiędzy kontrolą i grupami z
udziałemprobiotyku. Wykorzystante paszy wahało się
od2,30 w grupie kontrolnej do 2,26-2,3I kgpaszylkg
przyrostu masy ciała ptaków doświadczalnych. Lep-
sze plzyrosty masy ciałai wykorzystanie paszy u broj-
l erów uzyskano też w pr zypadku prep a r atu zaw ier ają-
cego BiJ. bifidum, L. acidophilus, Pediococcus acidi-
lactici i Ent. faecizn stosowanych w mieszance lub
okresowo w wodzie pitnej (38), Spory Cl. buĘricum
dostarczane brojlerom w czasie 8 tygodni życia dały
rowntęż znaczący wzrost przyrostu masy ciała, a wy-
korzystanie paszy nie zmieniło się (23).

W profilaktyce infekcji drobnoustrojów rcdzaju
Clostridium i Salmonella u drobiu skutecznie wyko-
rzystano probiotyk Broilact, zmniejszając śmiertelność
ptaków i liczbę C. perfringens wjelicie ślepym (10).
Profi laktyc zna terapiaprzeciwko salmonelozie oparta
jest na wcześniejszym ustabilizowaniu się mikroflory
jelitowej w wyniku dostarczania młodym ptakomza-
wiesiny lub materiału zbeztlenowych kultur j elitowych
do zaop atr zenia pr zewo du ż ołądkowo -j elitowe go w
ni ezb ędne or ganizmy, skutki em cze go wyklucz aj ą one
konkurencyjnie organizmy patogenne, U młodych pta-
ków poddanych tej doustnej terapii szybko rozwinęła
się ochrona przeciwko następnie sprowokowanej pró-
bie odporności na pałeczki Salmonella.

W podsumowaniu danych dotyczących stosowania
probiotyków u drobiu, Barrow (1) wskazał na istotne
znaczęnie mikrofl ory w przewodzie pokarmowym pta-
ków dla wydajności i zdrowia zwierząt. Każde naru-



gi mikroflory jelitowej może dopro-
tzacjt patogenów lub takiej mikrofl o-

zastosowaniu,,Probiosu" (1 3).

lesterolu w surowicy kfwi i jajach u kur otrzymują,

nowe pomięszczęnte) niska lub wysoka temperatura,

niezbiiansowana w składniki pokarmowe mieszanka i
nadmi erne zagęszczenie -

Probiotyki w żywieniu pzeżuwaczy

W żywi e ni l pr zeżllw ac zy sto s ow ano prob iot yki za.-

równo l zwterząt młodych jak i u krów mlecznych

i wsp. (58),
Biogenu B
okresie 1-3

cji i o 0,6 kg w okresie 4-8 miesięcy laktacji, Nl,,,1-
notowano natomiast poprawy w zawartości składni-

ków odżywczychmleka.

!nterakcie plobiOtyków z innymi dodatkami
i składniłami odżywczymi

Stosując probiotyki w żywieniu zwterzątnależy pa-

miętać Ó wŻajemnym oddziaływaniu bakterii kwasu

mlókowego ni antybiotyki, kwasy organiczne, wita-

miny, niektóre mikroelementy i odwrotnie, Jednocze-

,rr. Śto.o*anie antybiotyków i probiotyków jest moż-

liwe, ale żywieniowo mało zasadne. Nousiainen i Se-

ńIa (44) sugerują że po zastosowaniu antybiotyków
p inwazję szkodliw
d pozwala o wiele
przewód żołądkowo-j elitowy zwterzę
'kroflorą. 

Prz}kładem może byc Toyocerin dla młodych
świń w kombinacji z różnymt antybiotykami paszo-

wymi (33) lub szczepy Lactobacillus sp, z lincomy-
cy ną (4 6) . Ni e z aob s erwowano natomrast wzal emne -

go *płŃ" Lactobacillus sp. w kombinacji z wirgi-
ilurlr}i ,rą QĄIub organicznymi kwasami (a8), Ge-

nerahió nió zaleca się więc jednoczesnego podawania

probiotyku i antybiotyku do dawek, gdyż efekty ich
'odd"iuły*unia 

są w zasadzie zbltżone, co ilustrują
badaniaKorniewicza i wsp. (32) zestawione w tab,2,

Nousiainen i Setżlźi (44) stwierdzllt,że probiotyki i
niektóre składniki włokna pokarmowego mieszanki
powodowaĘ lepsze efekty u młodych zwterząt gospo-
'darskich 

w bdniesieniu do samych probiotyków, Ob-

senłuje się wzrost zainteresowania w użyciu oligosa-

charyóów, prze de w szystkim frukto oli go s acharydów

do siymulowania wzrosttt szczepów bakterii, odgry-

waj ąóych pożytecznąrolę w przew o dzie żołądkowo -

-1eiitowyń. JÓdnak korzystne efekty produkcyjne lub

idro*oirr. takie go po stęp owa nta zo stały dotychc zas

wykazane tylko u trzody chlewnej (3).

Wiele badań wykonanych na drobiu pokazuje moż-

liwość stosowania antybiotyków w kombinacji zpro-
biotykami, jednak ich efektywność za\eży od natury

ant}bi otyku. W ni ektór y ch pt zyp adkach stwierdz ano

lepŚze przyrosty masy ciała i wykorzystania paszy u
brojlerów (:l, 5l; lub większąmasę jaja u niosek (25),

Ze Śtawienie prob i otyku zaw ter aj ące go C l. b u Ę r i cum

z Zn-b acy tr acy ną (23) Iub E n t . fa e c iu m };4-'7 4 z flaw o -

mycyną (SO; poleps zyŁo ptzyrosty mlsy ciała brojle-
rów.'ZdanięńOwingsa i wsp. (45) niektóre antybioĘ-
ki paszowe w kombinacji z probiotykami zfiaaząco

obitżająwykorzystanie paszy i przyrost masy ciała,

Stosowanió u brojlerów probiotyków zawierających
B a c i l l u s sp. nie ko lidowało z dztŃantem p odawanych
kokcydiostatyków (52).

Wielu autorów (I, I], 28, 44,53) jest zdanta, że

stosowanie probiotyków w produkcji zwierzęcej nie

zawszęprzynosi korzystne rezlltaty, a zmienność wy-
nikow zależy od



- zdrowta, kondycji i wieku zwierząt,
- obecności stresu środowiskowego,

- genetycznych walorów zwierząt w tym płci i kie-
runku produkcji,

żywotności i trwałości probiotyków,
re l acj i prob i otyk a żyw tciel z uw z ględni eni e m sp e -

cyfiki gatunków,

- poziomu dawki i częstotliwości karmienia lub
okresu stosowania probiotyku,

- jakości i higieny pasz,

- lekarstw i niektórych dodatków paszowych.
W podsumowaniu należy podkreślić, że sąpotrzeb-

ne dalsze prace badawcze celęm dokładniejszego wy-
j aśni eni a mechanizmów działania drobnoustroj ów pro -
biotycznych w przewodzie pokarmowym. Istnieje też
potrzeba zgromadzenia informacji o sposoble działa-
nia danego probiotyku, a następnie ulepszanię szcze-
pow z genetyczną manipulacj ąwłącznie. Wyjaśnień
na bazię rzetelnych badań wymaga też wzalemny
wpływ r ozmaity ch prob i otykó w z Iicznymi c zynn i ka-
mi środowiskowymi, zdrowotnymi i pokarmowymi.
Potrzebnych jest więcej naukowo i statystycznie oce-
nionych badań zuwzględnieniem gatunku, wieku, płci,
kierunku produkcji, a przede wszystkim wyników
uwarunkowanych ilością i jakością paszy.

Na obecnym etapie wiedzy można stwterdzic, że
probiotyki są bardziej efektywne u zwterząt w sytu-
acjach, gdy mikroflota zw],erzęciarozwija się lub jej
stabilność została naruszona.
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