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Összefoglalás
Az intenzív állattartás elterjedésének következtében folyamatos stresszterhelés éri a gazdasági állatokat, melynek hatására legyengülhet az immunrendszer, ill. felborulhat a bélflóra rendkívül érzékeny egyensúlya, így könnyebben megtelepedhetnek a kórokozók, gyakoribbá válnak a megbetegedések. Ezek kivédésére valamint a kedvezőbb termelési paraméterek érdekében az állattartók
gyakran hozamfokozó antibiotikumokat alkalmaztak, melynek következtében számos rezisztens
baktériumtörzs jelent meg mind a humán-, mind pedig az állatgyógyászatban. Mivel az antibiotikumok hozamfokozás céljából történő alkalmazását 2006-ban betiltották, jelenleg is számos kutatás folyik azok legmegfelelőbb alternatíváinak (pl.: fitoterápia, szerves savak, probiotikumok,
ezüst) vizsgálata céljából. A fitobiotikumok hatóanyagai kedvezően hatnak az állatok szervezetének működésére, segítik az emésztést és a takarmánykomponensek hasznosulását valamint támogatják az immunrendszer működését.
Régóta használatos gyógynövényünk, a máriatövis (Silybum marianum) magjában található szilimarinnak nevezett flavonolignán-komplex májvédő és méregtelenítő hatással rendelkezik
(Pradhan és Girish, 2006), valamint májregeneráló és antioxidáns tulajdonságát is bizonyították
már (Sun és mtsai, 2008). A növénynek gátló hatást tulajdonítanak egyes Gram pozitív (Shah és
mtsai, 2011) és Gram negatív (Lahlah és mtsai, 2012) baktériumtörzsekre nézve is. Mindezek ismeretében a máriatövis felhasználási lehetőségei rendkívül szélesek lehetnek a haszonállatfajok
takarmányozásában.
Kulcsszavak: máriatövis, szilimarin, antioxidáns hatás, antimikrobiális hatás
Use of Milk thistle in the feeding of farm animals
Abstract
As a result of the spread of intensive livestock farming is the stress load, which can weaken the
body's immune system and overturn the sensitive balance of the intestinal flora. Therefore the colonization by pathogens is more common. In order of prevent digestive diseases and enhance the
favourable production parameters the veterinarians often used antibiotics, which caused the appereance of high number of resistant bacterial strains both in human and veterinary medicine. After
10.17205/SZIE.AWETH.2018.2.078

79
Nagy et al. / AWETH Vol 14.2. (2018)
the banning of the non-therapeutic use of antibiotics in 2006, still many researches are ongoing in
looking for optimal solution to the antibiotic alternatives (e.g., phytotherapy, organic acids, probiotics, silver). The active ingredients of herbal medicines improve the health of farm animals and
have positive effects on digestive process, enhance the utilization rate of feed compounds and support the immune system.
As one of the old herbal medicines, milk thistle (Silybum marianum) seed contains silymarin which is a flavonolignan complex. Silymarin has hepatoprotective and detoxifier effect
(Pradhan and Girish, 2006) and it can regenerate hepatocytes by the antioxidant properties (Sun et
al., 2008). Some researchers have found that silymarin can reduce the number of some Gram positive (Shah et al., 2011) and Gram negative bacteria (Lahlah et al., 2012). Milk thistle can be used
in wide scale in the feeding of farm animals.
Key words: milk thistle, silimarin, antioxidant effect, antimicrobial effect
Bevezetés
A növények gyógyhatásán alapuló fitoterápia során olyan fitobiotikumokat alkalmaznak,
melyek hatóanyagai kedvezően befolyásolják a szervezet működését és az immunrendszert, serkentik az emésztési folyamatokat, a táplálék- és a takarmánykomponensek hasznosulását valamint
támogatják a bél mikroflóráját.
A máriatövis (Silybum marianum) számos kedvező hatással rendelkező anyagot tartalmaz,
ezért a humán gyógyászat mellett az állatok takarmányában is alkalmazható, sőt az antibiotikum
használat csökkentésében is komoly szerepet kaphat. A legjelentősebb hatóanyag komplex a szilimarin, mely flavonolignánok (szilibinin, izoszilibinin, szilidianin, szilikrisztin, izoszilikrisztin) keverékéből áll (1. ábra). A szilibinin 50-70 %-ban található a magban, ugyanakkor ezen flavonoid
rendelkezik a legjelentősebb biológiai aktivitással. A máriatövis viszonylag nagyobb mennyiségben tartalmaz – egy szintén flavonoid típusú vegyületet – taxifolint, ill. szterolokat, fehérjéket valamint zsíros olajokat (linolsav, olajsav, arachidonsav).
1. ábra: A szilimarint alkotó főbb flavonolignánok

Figure 1: The main flavonolignans of the silimarin
(forrás: www.examine.com)
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Hatásmechanizmus – alkalmazási lehetőségek
A máriatövist már az ókori görögök és rómaiak is ismerték, magját főként májvédő és regeneráló hatása miatt alkalmazzák ma is. Védi a májat és a vesét az exo- és endotoxinoktól
(Pradhan és Girish, 2006), ugyanis a szilimarin stabilizálja és szabályozza a sejtmembrán permeabilitását, ezáltal megakadályozza a hepatotoxikus anyagok bejutását a májsejtekbe.
A máriatövis hatóanyaga antioxidáns sajátossága révén csökkenti a szabadgyökök számát
és a lipid peroxidációt. Májgyulladás, májcirrhózis, vegyszerek, gyógyszerek, ill. Amanita-gomba
okozta mérgezés esetén is hatékonyan alkalmazható, tehát az oxidációs rendszer károsodásából
eredő kórfolyamatok során kiváló terápiás hatással rendelkezik (Hackett és mtsai, 2013a), mivel a
szilimarin kedvezően befolyásolja az intracelluláris glutation szintet. In vitro vizsgálatok bizonyították, hogy a szilibinin jelentős védelmet nyújt az oxidatív stressztől a perifériás vérben (Kiruthiga
és mtsai, 2007; Valenzuela és mtsai, 1987), a májsejtekben (Detaille és mtsai, 2008) és egyéb szövetekben is (Sun és mtsai, 2008). Az in vivo kísérletek alátámasztották ezen eredményeket (Nencini
és mtsai, 2007; Varzi ésmtsai, 2007). Valenzuela és mtsai (1989) tapasztalták szilibinin hatására a
máj és a bél szövetekben a glutation koncentráció növekedését patkányban. A toxinoktól való májsejtvédelem során – adszorbens sajátossága mellett – a szilimarin képes kötődni a hepatocyták
membránján található receptorokhoz. A kompetíció révén megakadályozza a káros anyagokat –
így például az Amanita gombák által termelt toxinokat (Faulstich és mtsai, 1980; Tuchweber és
mtsai, 1979), széntetrakloridokat (Mourelle és mtsai, 1989; Singh és mtsai, 2009), acetaminofent
(Campos és mtsai, 1989) és az arzént (Muthumani és mtsai, 2012) – a hatásuk kifejtésében.
A máriatövis gyulladásgátló hatása a reaktív oxigéngyökök megkötésén keresztül valósul
meg. A szilibinin csökkenti a TNF-α, és TNF-1 szintet, ill. a TRAIL-receptorok expresszióját, ezáltal szabályozza a májsejtek apoptózisát. A máriatövis sziginifikánsan gátolta a TNF és az interleukin-4 expressziót akut hepatitises egerekben (Schumann és mtsai, 2003) valamint kedvező
irányban befolyásolta az 5-lipoxigenáz útját és a leukotrién keletkezést a Kupffer sejtekben in vitro
körülmények között (Dehmlow és mtsai, 1996), sőt az LPS stimuláció révén gátolja a nitrogénmonoxid szintáz expresszióját (Kang és mtsai, 2002). Szilibinin hatására csökkent az interleukin1-β és prosztaglandin-E2 szint egerekben (Kang és mtsai, 2004).
A máriatövis immunerősítő hatását több vizsgálat bizonyította (Grizzle és mtsai, 1999;
Thyagarajan és mtsai, 2002; Wilasrusme és mtsai, 2002), ugyanis a szilimarin egyrészt csökkenti
a máj enzimtermelését, másrészt azonban módosítja a gyulladásgátló és T-sejtek működését (Janice és mtsai, 2007). A máriatövis kedvező irányban befolyásolja a májenzimek termelését. Vizes
kivonata in vitro, ill. lovakban és juhokban in vivo körülmények között növelte az ALT, AST, ALP
és ACP szintet, ezzel szemben nyúlban csökkent ezen enzimek aktivitása. A szilimarin leginkább
szignifikáns mértékben az AST-t, legkevésbé pedig az ALP-t befolyásolta (Enkhtuya és mtsai,
2006). Hasonlóan kedvező eredményeket tapasztaltak a laktációs időszak első három hónapjában
tejelő szarvasmarhák esetében is (Grabowicz és mtsai, 2004).
A máriatövis fokozza a fehérje szintézist, ugyanis a szilibinin stimulálja az RNS polimeráz
I-et valamint a riboszomális RNS-t (Sonnenbichler és Zetl, 1986; Magliulo és mtsai, 1973), ezáltal
pedig hozzájárul a riboszomák gyorsabb képződéséhez. Előbbi esetében a szilimarin a szteroid
receptorhoz kapcsolódik és mivel feltételezhetően hasonlóság áll fent a szteroidok struktúrájával,
a máriatövis hatóanyaga a szteroidokhoz hasonlóan módosíthatja az RNS szintézist. Patkányokban
a szilimarin növelte a DNS szintézist (Sonnenbichler és mtsai, 1986), ezáltal pedig a májsejt rege-
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nerációt olyan vizsgált csoportban, melyben a kísérleti egyedek máját korábban részben eltávolították. Azonban hasonló folyamatot nem lehetett megfigyelni sem a kontroll, sem pedig a neopláziás állatokat magába foglaló csoportokban.
A szilimarin valószínűleg az antioxidáns és a fehérjeszintézist fokozó hatás révén kedvezően befolyásolhatja a szervezetben lévő egyes hormonok szintjét is. Quarantelli és mtsai (2009)
a máriatövis petefészek aktivitásra és a tojástermelésre gyakorolt hatását viszgálták. 200 és 411
ppm szilimarint tartalmazott a kísérleti csoportok tápja. Szignifikáns különbségeket a 200 ppm-el
kezelt csoportban tapasztaltak a takarmányértékesítési ráta, a tojástermelés, a tojás szárazanyagtartalmának valamint összlipid és -szterol koncentrációjának vizsgálatakor. Ebben az arányban a hatóanyag kedvezően befolyásolhatja a hormonális folyamatok szabályozását, ugyanis szabályozza a
szteroidogenezist az ösztrogén és progeszteron szintjén. 200 ppm-nél magasabb volt a P4/E2 arány
a többi csoporthoz viszonyítva, ez lehet a magyarázata a kísérlet során tapasztalt magasabb ovariális aktivitásnak (Proudman, 1995).
A máriatövis antifibrotikus aktivitása azon alapul, hogy a hatóanyagok csökkentik a májeredetű kollagén akkumulációt valamint a szérum fibrózis marker szintjét, ill. lassul a prokollagén
RNS regenerációja (Blumenthalés mtsai, 1997). A szilibinin a sejtjeleken keresztül limitálja a máj
csillagsejtjeinek (Ito-sejtek) myofibroblastokká való átalakulását azáltal, hogy csökkenti az Itosejtek DNS szintézisét, profilerációját és migrációját (Trappoliere és mtsai, 2009). Patkányokban
csökkent a fibrózus szövet (prokollagén III, prokollagén alfa-1, profrigén mRNS expresszió) termelődése (Boigk és mtsai, 1997; Jia és mtsai, 2001).
A máriatövis kivonatok biológiai felszívódása meglehetősen alacsony szájon át történő felvétel esetén, ugyanis a felszívódást követően a hatóanyagok glükuronidáció által konjugálódnak,
majd kiválasztódnak az epével és a vizelettel (Saller és mtsai, 2001). A szilibinin-glükuronid kisebb hányada az epe áramlás révén a bélbe jut, ahol a bakteriális β-glükuronidáz enzim hasítja,
visszaállítva a szilibinin eredeti szerkezetét, mely ezután az enterohepatikus keringésbe jut (Hackett és mtsai, 2013a). Ebből következően az epében található szilibinin koncentráció akár a százszorosa is lehet a széruménak (Lorenz és mtsai, 1984). Mivel a szilibinin kevéssé vízoldékony és
meglehetősen kis mennyiségben szívódik fel a bélből (Saller és mtsai, 2007), a biológiai hasznosulás javítható az oldékonyságot elősegítő kiegészítőkkel (pl.: foszfatidil-kolin), melyeket egyes
késztermékekben már alkalmaznak mind a humán-, mind pedig az állatgyógyászatban.
A biológiai felszívódás befolyásolható a beadás módján keresztül is, ugyanis Hackett és
mtsai (2013b) foszfolipiddel kiegészített szilibinint jutattak be szájon át, ill. orrnyelőcső szondán
keresztül lovak szervezetébe. Előbbi esetben a hatóanyag 0,6 %-a, míg utóbbi esetben pedig annak
2,9 %-a szívódott fel.
Habár a gyógynövényt humán vonalon alkohol eredetű és egyéb krónikus májbetegségek
(pl.: Hepatitis C), májcirrhózis és mérgezések esetében alkalmazzák leggyakrabban, azonban a máriatövis antioxidáns sajátossága révén antikarcinogén hatással is rendelkezik (Manna és mtsai,
1999). Az apoptózis befolyásolásával csökkenti a daganatok kialakulásának esélyét, gátolja a rákos
sejtek osztódását. A máriatövis ajánlott napi adagja a humán gyógyászatban 12-15 g (2. ábra). Az
egyik legbiztonságosabban alkalmazható gyógynövény, melynek túladagolása esetén a legkomolyabb mellékhatások pruritus, hasmenés, émelygés esetleg fejfájás. Saller és mtsa (2008) utóbbi
tünetet 2,36 %-os arányban észlelték szilibinint fogyasztó emberek esetében, míg a fejfájás 5,05
%-ban fordult elő a placeboval kezelt csoportban.
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Számos állatokon végzett kísérlet igazolta azt, hogy a máriatövis hatóanyagai – a legtöbb
gyógynövényhez hasonlóan – nem akkumulálódnak a szervezetben, ezáltal nem károsítják azt. Lovaknál folyamatosan növekvő dózisban (0 mg/kg, 6,5 mg/kg, 13 mg/kg, and 26 mg/kg) naponta
kétszer adagolt szilibinin esetében sem figyeltek meg felhalmozódást a szervezetben (Hackett és
mtsai, 2013b).
2. ábra: A máriatövis és egyes termékei

Figure 2: Milk thistle and some products
(Forrás: www.medicalnewstoday.com)

A kísérletek során egyik állatfajban sem volt tapasztalható a máriatövis hatására történő
teljesítménycsökkenés, sőt több esetben kedvező irányban befolyásolta a naturális és egyéb termelési mutatókat. Blevins és mtsai (2010) valamint Mojahedtalab és mtsai (2013) brojlercsirkéken
végzett vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy a máriatövis olajjal történő takarmány kiegészítés
hatására csökkent a takarmányértékesítési ráta, azonban a növényi kivonat nem befolyásolta szignifikánsan a súlygyarapodást. Kralik és mtsai (2015) brojlercsirkékben 3 % máriatövis illóolaj alkalmazása esetén a fentiekhez hasonlóan szignifikánsan alacsonyabb takarmányértékesítési rátát
(1,8 kg/kg) tapasztalt a kontroll csoporthoz viszonyítva (1,83 kg/kg). Makki és mtsai (2013) hasonlóan kedvező eredményeket tapasztaltak a takarmányértékesítési ráta vizsgálatakor. 5, ill 15 %-ban
etetett máriatövis magpogácsa esetében a kontroll csoportban magasabb volt az átlagos élősúly a
35. életnapon, azonban a 15 %-os arányban magpogácsát fogyasztó broilereknél 420 g-mal magasabb húskihozatal volt tapasztalható, sőt a kísérleti csoportokban kedvezőbbek voltak az érzékszervi mutatók, ugyanis a csirkehús puhasága, színe és íze a máriatövis hatására tetszetősebb volt
(Stastnik és mtsai, 2016).
A szilibinin farmakokinetikája a gazdasági haszonállatokban egyelőre még ismeretlen folyamat, annyit azonban már tudunk, hogy máriatövist fogyasztó tehenek tejében nem jelentek meg
a hatóanyagok (Tedesco és mtsai, 2004). Májvédő és –regeneráló, immunerősítő és emésztést elősegítő valamint exo- és endotoxinkötő hatása miatt egyre szélesebb körben készülnek vizsgálatok
a különböző állatfajokban, melynek köszönhetően a gyógynövény alkalmazása is egyre komolyabb
tért nyerhet.
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A társállatok gyógyászatában már számos késztermékkel találkozhatunk, melyeknek célja
főként a máj és az emésztőszervek támogatása. Kutyák és macskák esetében sem tapasztaltak mellékhatásokat, csupán nagy mennyiségben való alkalmazás során előfordulhat hígabb bélsár. Fertőzéses eredetű vesekárosodás esetén gyorsítja a gyógyulási folyamatokat, ill. enyhíti a hasnyálmirigy gyulladás tüneteit. Zsírmáj, hepatitis és tumorok megelőzésére és kezelésére alkalamazzák a
leggyakrabban a kisállat gyógyászatban, azonban gyógyszeres terápiák mellett/után is rendkívül
hasznos a máriatövis adagolása. Serkenti az epetermelést és csökkenti a vércukorszintet, így diabeteses állatok kiegészítő terápiájának része lehet. Allergia esetén is alkalmazható, ugyanis a megfelelő májműködésnek köszönhetően kevesebb lesz a szervezetben keringő toxinok mennyisége,
ezáltal pedig a csökken a hisztamin termelés is. A kisállatgyógyászatban az adagolási javallatok
nem kísérleti alapúak, hanem a humán mennyiségek alapján vannak kiszámítva.
Számos díszmadár-, papagáj- és galambtáp is tartalmaz máriatövis kivonatot.
Lovak esetében a máriatövis, mint májvédő alkalmazása egyre inkább elterjed, ugyanis a
műtrágyával és növényvédő szerekkel kezelt gabonák és szénák fogyasztása komoly kockázatot
jelenthet. Csakúgy mint a kutyáknál és macskáknál, kedvező hatással bír a májsejtek regenerációja
és védelme miatt többek között a nemszteroid gyulladáscsökkentők, szteroidok, féreghajtók, antibiotikumok alkalmazásából adódó káros hatások kivédésében. A kereskedelemben kapható szilimarin alapú termékeket immunerősítés céljából és az emésztőrendszer támogatása végett is alkalmazzák. Versenylovaknál a stressz okozta káros hatások kivédésére gyakran alkalmaznak rendszeresen máriatövisen alapuló kúrát.
A lovaknál gyakran előforduló és súlyos következményekkel járó savós patairha-gyulladás
megelőzésében, ill. a terápia támogatásában a szilimarin gyulladáscsökkentő valamint endotoxinkötő hatása miatt komoly jelentőséggel bírhat. Reisinger és mtsai (2014) vizsgálatuk során azt
tapasztalták, hogy a máriatövis, ill. a szilimarin 64, ill. 75 %-kal csökkentette az endotoxin koncentrációt, szignifikánsan csökkent a pata egyes rétegeinek szétválása valamint nőtt a szöveti integritás.
Szarvasmarhák esetében a gyakran előforduló és jelentős gazdasági károkat (csökkent tejtermelés, romló szaporodásbiológiai mutatók, vemhesülési problémák) okozó szubklinikai zsírmáj
szindróma során alkalmazott máriatövis kivonat a tejelő tehenek tejtermelését (átlagos napi csúcstermelés valamint átlagos laktációs termelés) és kondícióját szignifikánsan javította. A kísérleti
csoportban lévő állatok kondícióromlásának mértéke jelentősen elmaradt a kontroll csoporthoz viszonyítva, sőt a vérben közel négyszeresére nőtt a NEFA-koncentráció (Tedesco, 2004). Habár a
szerző nem tapasztalt változást a tej minőségének vizsgálatakor, ill. nem fedezett fel szilimarin
reziduumokat a termékben, lehetőség van a máriatövissel történő tejösszetétel befolyásolására is.
Potkański és mtsai (2001) 20 % máriatövis magbél kiegészítésének alkalmazása során azt tapasztalták, hogy a kísérleti csoportban szignifikánsan magasabb volt a tejzsír aránya (4,83 %), mint a
kontroll csoportban (4,27 %). A máriatövis alkalmazása – a szubklinikai zsírmáj szindrómához
hasonlóan jelentős károkat okozó – acidózis esetén is célravezető lehet, ugyanis kedvező hatással
van az acidózisos tehenek tejtermelésére, sőt a vér pH értékét is szignifikánsan növelte (Vojtisek és
mtsai, 1991). Mivel a bendőacidózis átlagosan 40 %-ban van jelen az európai holstein-fríz állományokban és ennek túlnyomó hányada szubklinikai formában fejti ki káros hatásait, komoly jelentősége lehet a máriatövis kivonatának rendszeres, preventív célú alkalmazásának a tejelő állományokban.
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Habár jelenleg nem igazán áll rendelkezésre sertésre vonatkozó szakirodalom a máriatövis
hatásával kapcsolatban, léteznek szilimarint is tartalmazó takarmánykiegészítők. A máj, az emésztőrendszer és az immunrendszer védelmének szempontjából komoly jelentősége lehet a sertéstartásban is, ugyanis a szilimarin antioxidáns hatása révén kedvezően befolyásolja a bélben élő mikróbákat, ill. a detoxifikáció révén erősíti a máj funkciót (Groot és mtsai, 2010). A sertések anyagcsere teljesítményét kifejezetten igénybe vevő időszakokban (pl.: a vemhesség utolsó három hete,
szoptatás, növekedés legintenzívebb szakasza) a májműködés sérülést szenvedhet a toxikológiai
terhelés és a stressz következtében. Mivel a szilimarin növeli az antioxidáns fehérjék (glutation,
szuperoxid-dizmutáz) szintjét a májban és a teljes szervezetben, így a bélben is, ezért fontos szerepe
lehet a gyomor és belek gyulladásos állapotának javításában is, melyre a sertések leginkább érzékenyek (nyelőcsőtájéki gyomorfekély).
A máriatövis endo- és exotoxinkötő képessége ismert tény, azonban még számos kutatásra
van szükség ahhoz, hogy pontos képet alkossunk arról, hogy melyik típusú mikotoxint, ill. annak
metabolitjait milyen mértékben képes megkötni. Mivel nem csupán adszorbeálja ezen káros
szubsztanciákat, hanem támogatja és regenerálja az oxidatív stressz és toxinok által károsodott májat, ezért kettős hatással bír a toxinokkal szennyeződött takarmányok elleni védekezésben. Ma már
számos toxinkötő tartalmaz máriatövis kivonatot is, azonban jelenleg is több kísérlet folyik a szilimarin hatásának megismerése érdekében a különböző állatfajokban.
Az aflatoxinB1 csökkenti az immunrendszer működését, károsítja a májfunkciót (Hussain
és mtsai, 2008; Hassan, 2010; Khan, 2010), a sérült máj abnormális színéhez és méretéhez (Denli
és Okan, 2006), ill. májgyulladáshoz és az immunrendszer működésének károsodásához vezethet
(Asim és mtsai, 1990). A leggyakrabban előforduló (Ahsan és mtsai, 2010) aflatoxin B1-el kontaminált takarmány esetében szignifikánsan növelte a szérum összfehérje mennyiségét, míg a májenzimek (ALP, AST és ALT) szintje jelentősen alacsonyabb volt a kontroll csoporthoz viszonyítva,
így alátámasztva a növény hepatoprotektív hatását (Muhammad és mtsai, 2012). A kísérlet során
kedvezőbb testtömeggyarapodást valamint takarmányfelvételt tapasztaltak a broilerek esetében.
Tedesco és mtsai (2003) szarvasmarhák esetében szintén bizonyították a szilimarin toxinkötő hatását, ugyanis a vizsgálat eredményeként már kilenc napos adagolást követően 21 %-kal csökkentette a máriatövis a tejből származó aflatoxin M1 mennyiségét. Az aflatoxin B1-el fertőzött tojótakarmány esetében a szilimarin kivonat hatására szignifikánsan csökkent a mikotoxin kártétele a vér
biokémiai paraméterei (glükóz, kálcium, foszfor, vas, kreatinin, húgysav) alapján, ill. kedvező hatást gyakorolta szervezet triglicerid, koleszterol, LDL, HDL, ALT szintjére is (Amiridumari és
mtsai, 2013; Suchy és mtsai, 2007; Dumari és mtsai, 2014). A szilimarin aflatoxin B1 elleni hatását
már számos tanulmány bizonyította (Grizzle és mtsai, 1999; Tedesco és mtsai, 2004; Kalorey és
mtsai, 2005).
Patkányokban a fumonizin B1 okozta máj- és vesetoxikózis káros hatásai csökkentek a
gyógynövény hatására. A szilimarinnal történő előkezelelt csoportban a szervezet ALT aktivitása
normális értéket mutatott, azonban csökkent a kreatinin és az urea koncentráció a kontroll állatokhoz viszonyítva. A lipid peroxidáció indikátoraként ismert malondialdehid szintén csökkent a kontroll csoporthoz viszonyítva (El-Adawi és mtsai, 2011; He és mtsai, 2004).
Habár a máriatövis immunrendszerre gyakorolt hatását már több tanulmány alátámasztotta
(Grizzle és mtsai, 1999; Thyagarajan és mtsai, 2002; Wilasrusmee és mtsai, 2002), Chand és mtsai
(2011) a máriatövis immunostimuláns hatását aflatoxin B1-el kontaminált takarmányt fogyasztó,
ND-re, IB-re és IBD-re vakcinázott broilerek esetében vizsgálták. 10 g/kg máriatövis alkalmazásakor magasabb titer értékeket mértek mind a ND, IB, mind pedig az IBD-re nézve, ugyanakkor a
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lép, a bursa Fabricii és a thymus tömege meghaladta a kontroll csoportban mért értékeket. A szilimarinnal kezelt csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt a takarmányértékesítési ráta. Az intenzív állattartó telepeken sajnos gyakran nem veszik figyelembe, hogy a mikotoxinokkal – még akár
a tolerálható érték alatt – szennyezett takarmányok fogyasztása következtében az immunrendszer
valamint a máj és a vese funkciók károsodhatnak, ezáltal pedig az állatok szervezete nem képes
kielégítő választ adni az alkalmazott vakcinákra. Éppen ezért a máriatövis kiváló lehetőség lehet
az immunrendszer valamint a máj védelme és erősítése, ill. a toxinoktól való védelem és azok egy
részének megkötése szempontjából.
A szilimarin mikrobiológiai hatását vizsgáló tanulmányok (Evren és Yurtcu, 2015; de Oliveira és mtsai, 2015; Shah és mtsai, 2011) alapján a máriatövis gátló hatással rendelkezik számos
Gram pozitív baktériumfajra nézve in vitro körülmények között. Csupán egy kísérlet (Lahlah és
mtsai, 2012) során tapasztaltak hasonló hatást a Gram negatív (Pseudomonas sp, Escherichia coli,
Serratia sp) törzsekre vonatkoztatva.
Mojgan és Roya (2016) arra a következtetésre jutottak, hogy a hatóanyag minimális gátlási
koncentrációja (MIC) meghaladja a 128 µg/ml értéket több baktériumfaj (Salmonella paratyphi A,
Salmonella typhi, Salmonella paratyphi B, Salmonella paratyphi C, Salmonella typhimurium,
Shigella flexneri, Shigella sonnei, Enteropathogenic E.coli, Vibrio cholerae serotype Ogawa,
Vibrio cholerae serotype Inaba, E. coli ATCC25922, Shigella ATCC12022) esetében is. De Oliveira és mtsai (2015) 64µg/ml-es szilibinin koncentráció esetén szignifikáns aktivitást tapasztaltak
az E. coli törzsekre aktivitását vizsgálva, azonban a szilimarin 512 µg/ml-ben alkalmazott koncentrációja esetében a szignifikancia nem volt számottevő.
Mindezidáig meglehetősen kevés szakirodalom áll rendelkezésre a máriatövis hatóanyagainak in vivo körülmények között történő antimikrobiális vizsgálatával kapcsolatban. Egyes brojlercsirkéken végzett kísérletek szerint a szilimarin negatívan hat a csípőbél egyes Gram negatív törzseire, amelyek között több jelentős patogén faj is előfordul (Kalantar és mtsai, 2014; Jahanian és
mtsai, 2017). Kalantar és mtsai (2014) azt tapasztalták, hogy 0,5% máriatövis valamint 0,5% máriatövis+kurkuma kombináció hatására szignifikánsan csökkent a csípőbélben található összes baktérium, a Gram negatív törzsek valamint a Coliform baktériumok száma, jelentősen alacsonyabb
volt a béltartalom kémhatása, illetve szignifikánsan nagyobb volt a belek súlya és hossza a kontroll
csoporthoz viszonyítva broilercsirkékben.
Aflatoxin B1-el szennyezett takarmányt fogyasztó broilerek csípőbél morfológiáját és
emészthetőségét vizsgálva Hasheminejad és mtsai (2015) azt tapasztalták, hogy a máriatövis kivonat csökkentheti a mikotoxin káros hatásait több emészthetőségi faktorra (szárazanyag, nyers fehérje, N, Ca) nézve. A növényi hatóanyag elősegítette a tápanyagok felszívódását és csökkentette
a béltraktusban előforduló metabolikus sérüléseket. A kedvezőbb nyersfehérje emészthetőség két
módon magyarázható. A máriatövis növeli a fehérjeabszorpciót azáltal, hogy növeli annak a béltartalomban tapasztalható vízoldékonyságát, ezáltal hosszabb idő áll rendelkezésre a fehérje vékonybélbe történő felszívódására vagy lehetséges, hogy a szilimarin a takarmány és a béltartalom
savanyítása által kedvezőbb feltételeket teremt a csipőbélben található enzimek számára, így azok
hatékonyabban láthatják el feladataikat.
Utóbbi elmélet magyarázatul szolgálhat a herceghalmi Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ - Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézetében elvégzett kísérletünkre is, melynek során in vitro körülmények között kacsából nyert vágóhídi csípőbél tartalomból
kitenyésztett baktériumtörzseken vizsgáltuk a máriatövis antimikrobiális hatását.
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A kísérlet során máriatövis préselvényt, máriatövis olajat, máriatövis préselvény+máriatövis olaj+toxinkötő anyagot, ill. a máriatövis préselvény+máriatövis olaj+semleges vivőanyagot alkalmaztunk 0,5 illetve 1,5 g/100 ml koncentrációban a szelektív táptalajba oltva, majd meghatároztuk a béltartalom minták összes Enterobacter, Coliform, Enterococcus és Lactobacillus számát
valamint a gátlási %-ot. A kezelések gyenge gátló hatást (1-13,7 %) fejtettek ki a fakultatív patogén
fajokat is tartalmazó törzsekre, míg a bélflóra szempontjából kedvező Lactobacillusok szaporodását a máriatövis hatóanyagai nem gátolták, sőt fokozták azok aktivitását (16,7-20,6 %). Az Enterobacterek, Coliformok és Enterococcusok esetében általában az tapasztaltuk, hogy a magasabb
koncentrációban alkalmazott kezelések magasabb gátlási százalékokhoz vezettek. A Lactobacillusoknál is megfigyelhető, hogy 1,5 mg/ml máriatövis kivonat esetén a negatív gátlás magasabb volt.
Elképzelhető, hogy a máriatövis hatóanyagai nem közvetlenül hatnak a fakultatív patogén
fajokat is tartalmazó törzsekre, hanem a Lactobacillusok szaporodásának támogatása révén szoríthatják vissza az említett fajokat. A máriatövisben található szilimarin tulajdonképpen egy flavonolignán komplex, tehát magában hordozza a flavonoidokra - mint polifenolokra – jellemző kedvező
tulajdonságokat. A fenolok kedvező hatással vannak a bélben élő Bifidobactériumok és Lactobacillusok aktivitására (Gwlazdowska és mtsai, 2015; Lee és mtsai, 2006; Tzonuis és mtsai, 2008),
így feltételezhető, hogy a máriatövis a Lactobacillusok aktivitására közvetlenül kedvező hatással
lehet, ezáltal pedig hozzájárul a fakultatív patogének számára káros, azonban a vékonybél enzimeinek kedvező alacsonyabb pH kialakításához. Mindez igazolhatja az, hogy a máriatövis hatására
szignifikánsan csökkent a csípőbél pH-ja, valószínűleg a szilimarin hatására nagyobb számban jelen lévő Lactobacillus fajok által termelt tejsav révén (Kalantar és mtsai, 2014).
A máriatövis hatóanyagai a májvédő és -regeneráló, ill. toxinkötő hatásuk miatt nagy jelentősséggel bírhatnak agazdasági állatok takarmányozásában. Amennyiben jobban megismerjük a
máriatövis hatásmechanizmusát (lehetséges emésztőenzim termelés támogatása, a táplálóanyagok
emészthetőségének fokozása, ill. antibakteriális hatás), tovább bővülhet az antibiotikumok részleges vagy teljes kiváltására szolgáló alternatív megoldások skálája valamint szélesebb körben lesz
lehetőségünk alkalmazni az ókor óta már méltán csodált gyógynövényt.
A cikk a Pannon Egyetem Georgikon Kar és a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem együttműködésével megvalósuló CEPI – Centre of Excellence for Poultry Innovation című projekt támogatásával készült. A projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország 2014-2020 Együttműködési
Programban az Európai Unió, Magyarország, valamint a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem támogatásával valósult meg.
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