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A likopin és a kantaxantin antioxidáns hatását számos korábbi vizsgálatban bizonyították. 

Nem ismert azonban, hogy ezek hatását milyen mértékben befolyásolhatja a takarmány 

nyersrost tartalma. Ennek felmérésére paradicsomtörkölyt, mint természetes likopin forrást 

(18 és 36 mg/kg tak.) és szintetikus kantaxantint (80 mg/kg tak.) etettünk eltérő nyersrost 

tartalmú (5,2; 6,1; 5,3 és 6,2%) takarmányokkal, brojlercsirkékkel, 42 napig. Az etetési 

időszak végén csoportonként 10-10 állat mellizmából mértük a malondialdehid (MDA) 

tartalmat, májából pedig az összes karotin, MDA és redukált glutation (GSH) tartalmat és a 

glutation-peroxidáz (GSHPx) aktivitást. 

Megállapítottuk, hogy a máj összes karotin tartalma a kantaxantin hatására, a likopinhoz 

viszonyítva szignifikáns mértékben nagyobb volt, továbbá a nagyobb nyersrost tartalmú 

takarmány, azonos kantaxantin tartalom mellett, szignifikánsan nagyobb összes karotin 

tartalmat eredményezett. Az MDA tartalom a májban a likopin kiegészítés hatására nem 

változott, szignifikánsan kisebb volt ugyanakkor a kantaxantin kiegészítés hatására a 

takarmány nyersrost tartalmától függetlenül. A mellizomban az MDA tartalom közel azonos 

volt az egyes csoportokban. 

A GSH tartalom a májban, az egyes csoportokban közel azonos volt, a GSHPx aktivitás 

ugyanakkor szignifikáns mértékben kisebb volt a nagyobb mennyiségű paradicsomtörkölyt 

(likopint) és emiatt több nyersrostot tartalmazó takarmány hatására, mint a kisebb mennyiségű 

paradicsomtörköly bekeverése esetén. A kantaxantin kiegészítésnek szignifikáns mértékű 

hatása nem volt. 

Összességében megállapítható, hogy a likopint 18, illetve 36 mg/kg mennyiségben 

paradicsomtörköly formájában tartalmazó takarmány hatására nem, a kantaxantint 80 mg/kg 

mennyiségben tartalmazó, de eltérő nyersrost tartalmú takarmány hatására viszont 

szignifikáns mértékben csökkent az MDA tartalom a májban, amelyhez viszont nem társult a 

glutation redox rendszer változása. Ennek alapján elmondható, hogy a takarmányozásban 

jelenleg felhasználható paradicsomtörköly mennyiség mellett nem, a kantaxantin hatására 

pedig csak mérsékelt antioxidáns hatás mutatható ki.  



A kutatás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex 

rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen”, TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0003 

„Az oktatás és kutatás színvonalának emelése a Szent István Egyetemen” és a GOP 1.1.1-09/1 

„Innovatív eljárás a paradicsomtörköly karotinoid tartalmának kivonására” c. pályázatok 

támogatásával valósult meg. 

 


