
Echomos 
Získání výsledků v přirozenou cestou 

 
 
Odůvodnění: Široké používání antibiotik je hlavním faktorem přispívajícím k antibiotikům - 
rezistentních bakterií v našem ekosystému. Intenzivní zemědělské podmínky jsou nepřirozené 
prostředí pro hospodářská zvířata, které může vést k oslabení imunitního systému a nižší úrovni 
výkonnosti. Zákaz některých antibiotik ze strany Evropské unie, vyvolává potřebu alternativních 
výrobků v zájmu udržení ekonomiky moderního chovu zvířat. 
Konzervace krmiv, antibiotika a léky mohou způsobit dočasné imunosuprese se sníženým výkonem.  
Echomos je bezpečený produkt, který je odvozen z potravinářských pivovarských kvasinek a který 
nezpůsobil nebezpečí pro zdraví za posledních 7.000 let.  
 
Bezpečná alternativa: 
Echomos je bohatým zdrojem beta-(1-3 a 1-6) glukanů, které: 

1. posilují nespecifický obranný systém zvířat 
2. zvyšují bariéru proti infekci řady oportunních patogenů 
3. působí jako silný imunostimulant aktivací bílých krvinek 

 
Zatímco antibiotika jsou velmi specifické ve svém účinku, ß-glukany z Echomos jsou 
širokospektrální imuno-stimulanty, které jsou účinné, zvláště za stresových podmínek proti široké 
škále onemocnění způsobených mikroorganismy.  
ß-glukany z Echomos jsou velmi silné stimulátory imunitního systému, aktivace makrofágů, 
neutrofilů a dalších bílých krvinek, zejména v době, kdy je narušen imunitní systém. 
 
Schopnost zlepšení imunity produktu ECHOMOS bohatý na beta-glukany: 
Chronické infekce, věk, špatná výživa a další stresové podmínky jsou na počátku oslabení 
imunitního obranného systému. 
Oslabený imunitní systém znamená snížení počtu makrofágů v oběhu, což způsobuje jejich 
pomalejší účast v imunitní kaskádě, což způsobuje hlubokou imunosuprese.  
Echomos obsahující beta-glukany stimuluje a aktivuje životaschopné makrofágy. Makrofágy mají 
schopnost bojovat proti patogenům fagocytózou. Kromě toho, aktivované makrofágy vylučují 
některé biologicky aktivní látky, jako je Interlukin-1, který podporuje diferenciaci T-a B-buněk. 
Makrofágy jsou na oplátku aktivovány interferon-gamma vylučovaného aktivovanými T-buňkami. 
Nově vytvořené protilátky z aktivovaných B a T-buněk se spojí a poskytují hostiteli silnou 
nespecifickou imunitní odpověď, která zajišťuje maximální ochranu proti široké škále invazivních 
patogenů. 
 
Co je Echomos? 
Echomos je vláknitý přírodní polysacharid vyrobený z pivovarských kvasnic. Je to část buněčné 
stěny Saccharomyces cerevisiae po rozpuštění a extrakci biologicky aktivních materiálů z vnitřku 
buňky po autolýze. Frakce buněčné stěny se oddělí a dále zpracovává pomocí speciální technologie 
ke zvýšení imunitně stimulačních vlastností výrobku. 
Je bohatým zdrojem beta-(1-3 a 1-6)-glukanů, které se v mnoha studiích shodně ukázaly jako 
stimulátory imunitního systému. Echomos obsahuje i velké množství beta-mananů, které působí 
jako prebiotikum (nestrávený vektor pro některé patogeny např. E. Coli). 
Echomos je nákladově efektivní širokospektrální alternativou k antibiotikům. 
 



 
 
 
 
Echomos obsahuje α-humulones a iso-humulones z chmelu, který působí 
baktericidně. 
 
Jak funguje, když je zkrmován: 
Peyerovy skvrny jsou oblastí imunitních tkání v střeva (GALT: gut asociated lymphoid tissues) 
obsahující M-buňky. Střevo je největší složkou imunitního systému. 
 
Epitelové buňky (M-buňky) reagují s antigenním materiálem ve střevech a aktivují B-lymfocyty. 

Ty pak opustí Peyerovy skvrny aby se usídlili v tkáňové 
mukóze (slinné, nosní, bronchiální, atd.) (BALT: 
bronchus associated lymphoid tissues), kde se stávají 
plazmatickými buňkami a vylučují IgA (hlavní třída 
imunoglobulinů). 
Větší molekuly beta-glukanů jsou částečně rozloženy 
kyselostí žaludku a enzymy ve střevě rozkládají ß-
glukany na částice dostatečně malé na průchod 
střevní stěnou. 
 
Drůbež: 
Echomos ukázal snížení úmrtnosti, lepší konverzi 
krmiva a zvýšené tělesné hmotnosti při zkoušce na 
brojlerech, krůtách a kachnách. 
V kombinaci s očkováním, Echomos prokazatelně 
zvyšuje titr protilátek. 
Echomos snižuje problémy s lepivostí výkalů u krůt, 
které vzniká pro zkrmování diety založené na ječměni. 
 
Prasata: 
Echomos lze použít jako ošetření před odstavem  
k vyvážení nedostatku pasivní ochrany protilátkami 
získanými z mateřského mléka. 

Krmené prasnicím dva týdny před porodem, a pokračující další čtyři týdny v prestartérovém krmivu 
poskytuje benefit snížené úmrtnosti, zlepšené konverze krmiva, zvýšené tělesné hmotnosti a 
kontrolovaným průjmem. Podporuje plně vyvinutý nespecifický obranný systém. 
 
Telata: 
Lepší odolnost proti průjmu. 
Snížení úmrtnosti, zlepšení konverze krmiva, zvýšení tělesné hmotnosti. 
Mikronizovaný pro vhodnost do mléčné náhražky. 
 
DÁVKOVÁNÍ: 0,2 – 0,5%. 
 
 
 
 


