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Gyümölcs- és zöldséglevek polifenol-tartalma
és in vitro antioxidáns tulajdonságai
Dr. Lugasi Andrea
POLIFENOL

ÖSSZEFOGLALÓ
NAPJAINKBAN

A NÖVÉNYI EREDETÛ POLIFENOLOS VEGYÜLETEK A TUDOMÁNYOS
ÉRDEKLÕDÉS KÖZÉPPONTJÁBAN ÁLLNAK JELENTÕS ANTIOXIDÁNS ÉS SZABADGYÖK-BEFOGÓ TULAJDONSÁGAIK MIATT. A NÉPSZERÛ ITALOK, MINT A KÁVÉ, A
TEA, A SÖR, A BOR, A ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSLEVEK MIND TARTALMAZNAK KISEBB-NAGYOBB MENNYISÉGBEN POLIFENOLOS VEGYÜLETEKET. JELEN VIZSGÁLATBAN HÚSZFÉLE GYÜMÖLCS- ÉS HÉTFÉLE ZÖLDSÉGLÉ POLIFENOL-TARTALMÁT ÉS IN
VITRO ANTIOXIDÁNS TULAJDONSÁGAIT TANULMÁNYOZTUK. A GYÜMÖLCSLEVEK
POLIFENOL-TARTALMA 137−5680 MG L−1 TARTOMÁNYBAN VOLT, A ZÖLDSÉGLEVEK
ESETÉBEN PEDIG 255 ÉS 969 MG L−1 KÖZÖTTI ÉRTÉKEKET MÉRTÜNK. VALAMENNYI
MINTA ELSÕ- ÉS MÁSODRENDÛ ANTIOXIDÁNSKÉNT VISELKEDETT AZ ALKALMAZOTT
VIZSGÁLATI RENDSZEREKBEN, ÉS SZIGNIFIKÁNS ÖSSZES ANTIOXIDÁNS KAPACITÁS
(TAS) ÉRTÉKKEL RENDELKEZETT. A VIZSGÁLT ANTIOXIDÁNS TULAJDONSÁGOK
SZOROS ÖSSZEFÜGGÉST MUTATTAK A MINTÁK ÖSSZES POLIFENOL-TARTALMÁVAL.

INHALT
HEUTZUTAGE STEHEN DIE POLIFENOL VERBINDUNGEN PFLANZLICHEN URSPRUNGS
IM MITTELPUNKT DES WISSENSCHAFTLICHEN INTERESSES WEGEN IHRER BEDEUTENDEN REDUZIERENDEN FÄHIGKEIT UND IHREN DIE FREIEN LIBERALEN AUFNEHMENDEN EIGENSCHAFTEN. ALLE POPULÄREN GETRÄNKE WIE KAFFEE, TEE, BIER,
WEIN, DIE GEMÜSE- UND OBSTSAFTE BEINHALTEN POLIFENOL VERBINDUNGEN IN
KLEINEREN ODER GRÖSSEREN MENGE. IN VORLIEGENDER STUDIE HABEN WIR DEN

Bevezetés
Hosszú idõn keresztül a polifenolos
vegyületeket, elsõsorban a tanninokat,
antinutritív komponensekként tartotta
számon a szakirodalom, mivel a makromolekulákhoz, fõként a fehérjékhez
kötõdve gátolják azok felszívódását,
illetve kedvezõtlenül befolyásolják az
emésztõenzimek mûködését is. Napjainkban azonban e vegyületcsoport a
tudományos érdeklõdés középpontjába
került, mivel számos epidemiológiai és
experimentális vizsgálat eredménye
támasztja alá egészségvédõ és betegségmegelõzõ szerepüket. E kedvezõ
élettani tulajdonságaikban antioxidáns
jellemzõik és szabadgyök-befogó képességük alapvetõ szerepet játszik. A
polifenolos vegyületek a növényi metabolizmus szekunder termékei, elsõdlegesen a növényi sejt védelmét látják
el a különbözõ külsõ károsító tényezõkkel szemben. A polifenolok az
egész növényvilágban valamennyi növényi szervben ubikviter megtalálhatók, rendkívül változatos szerkezettel. A természetes polifenolok közé tartozik az egyszerû fenoloktól a magasan polimerizált tanninokig több, mint
8000-féle vegyület, melyek kémiai
szerkezete ismert, képzõdésük két
szintézisúton − a sikimát vagy acetát
úton − keresztül valósul meg (Harborne, 1993).

8

INHALT UND DIE IN VITRO REDUZIERUNGS-EIGENSCHAFTEN ZWANZIG
VERSCHIEDENER OBST- UND GEMÜSESÄFTE UNTERSSUCHT. DER POLIFENOL
INHALT DER FRUCHTSÄFTE LAG IM BEREICH VON 137−5680 >MG L−1, IMFALLE
DER GMÜSESAFTE HABEN WIR WERTE IN HÖHE VON 255 UND 969 MG L−1 GEMESSEN. ALLE MUSTER HABEN SICH IN DEN ANGEWANDTEN SYSTEMEN ALS REDUZIERUNGSMITTEL ERSTEN UND ZWEITEN RANGES VERHALTEN UND ÜBER EINE BEDEUTENDE GESAMTREDUZIERUNGSKAPAZITÄT (TAS) VERFÜGT. DIE UNTERSUCHTEN
REDUKTIONS-EIGENSCHAFTEN WIESEN EINEN ENGEN ZUSAMMENHANG AUF MIT
DEM GESAMT-POLIFENOL-INHALT DER MUSTER.

SUMMARY
INTEREST IN FOOD PHENOLICS HAS INCREASED GREATLY, BECAUSE OF
THEIR ANTIOXIDANT AND FREE RADICAL SCAVENGING ABILITIES. POPULAR BEVERAGES IN THE WORLD INCLUDE TEA, COFFEE, COCOA, BEER, WINE AND FRUIT/ VEGETABLE JUICES. ALL OF THESE BEVERAGES CONTAIN PHENOLIC COMPOUNDS. IN PRESENT STUDY TOTAL POLYPHENOL CONTENT AND IN VITRO ANTIOXIDANT PROPERTIES
WERE INVESTIGATED IN TWENTY FRUIT JUICES AND SEVEN VEGETABLE JUICES. THE
CONCENTRATION OF POLYPHENOLS WAS BETWEEN 137 AND 5680 MG L−1 IN FRUIT
JUICES AND BETWEEN IN 255 AND 696 MG L−1 IN VEGETABLE ONES. ALL SAMPLES
EXHIBITED SIGNIFICANT ANTIOXIDANT PROPERTIES SUCH AS HYDROGEN-DONATING
ABILITY, REDUCING POWER, AND TOTAL ANTIOXIDANT STATUS (TAS). THESE
ANTIOXIDANT PROPERTIES STRONGLY CORRELATED WITH THE TOTAL POLYPHENOL
CONTENT OF THE BEVERAGES.

RECENT

A polifenolos vegyületek elsõsorban
konjugált formában fordulnak elõ, egy
vagy több cukormolekula kapcsolódhat
a különbözõ helyzetben lévõ hidroxil
csoportokhoz, jóllehet az aromás gyûrûhöz való közvetlen kapcsolódásra is található példa. Harborne (1989) a polifenolos vegyületeket kémiai szerkezetük
alapján 10 csoportra osztotta (1. ábra).
A flavonoidok, melyek a polifenolos vegyületek táplálkozásélettani szempontból legjelentõsebb képviselõi, további
13 alcsoportra oszthatók, mintegy 6000
különbözõ, ismert szerkezetû komponenssel (2. ábra) (Harborne, 1993,
Bravo, 1989).
A polifenolok kisebb-nagyobb koncentrációban valamennyi növényi élelmiszerben megtalálhatók. A genetikai
háttér (fajta), a környezeti (termesztési,
éghajlati) hatások mellett a csírázás
feltételei, az érettségi állapot, a feldolgozási és tárolási körülmények rendkívüli módon befolyásolják az élelmiszerként is szolgáló növényi részek
polifenol-tartalmát (Hermann, 1988,
Mazza, 1995, Peleg et al, 1991). Részben a polifenolos vegyületek felelõsek
a növényi élelmiszerek érzékszervi
tulajdonságaiért, például az adsztringens hatás és a keserû íz elsõsorban a
polifenoloknak köszönhetõ, de számos
vegyületcsoport, mint a citrusflavonoidok, vagy az antocianiodinek, színkomponensek is.

A legtöbb polifenolos vegyület erõteljes antioxidáns hatást mutat a molekulában jelenlévõ konjugált π-electron
rendszer miatt, amely lehetõvé teszi az
elektronok vagy a hidrogénatomok donációját a hidroxil csoportokról a különbözõ szabad gyökök felé (Bors és
Saran, 1987). Az antioxidáns hatékonyság sztöchiometriáját (egy fenolos
molekula hány szabad gyököt képes
semlegesíteni) és reakció-kinetikáját
(a sebesség, mellyel a szabad gyök semlegesítõdik) illetõen nagy az egyes komponensek közötti eltérés. Ezeket a jellemzõket a kémiai szerkezet, a hidroxil
csoportok száma és helyzete, illetve az
a tulajdonság, hogy a párosítatlan elektron milyen mértékben delokalizálódik
az átmeneti, oxidált molekulán keresztül, alapvetõen meghatározza. A legtöbb
polifenolos molekula hatékonyan képes
befogni a hidroxil és peroxil gyököket
(Manach et al., 1996). Számos vegyület,
elsõsorban a flavonoidok, az átmeneti
fémionok hatékony kelátorai, ezzel a tulajdonságukkal csökkentik a Fenton- és
Haber-Weiss reakcióban keletkezõ aktív
oxigén intermedierek számát (Shahidi
és Wanasundara, 1992). Ráadásul e vegyületek megõrzik antioxidáns és szabadgyök-befogó kapacitásukat a flavonoid-fémion-komplex kialakulása után
is (Afanas’ev et al., 1989).
A polifenolos komponensek iránti
egyre fokozódó érdeklõdés a vegyületek

Alkoholmentes italok 2004/1
Kémiai vizsgálatok
A minták polifenol-tartalmát FolinDenis reagenssel határoztuk meg spektrofotometriásan 760 nm-en, standardként katechint használtunk (AOAC,
1990). Hidrogén-donor aktivitásukat az
1,1-difenil-2-pikrilhidrazil
(DPPH)
gyök jelenlétében mértük meg fotometriásan 517 nm-en (Blois, 1958). A
DPPH színintenzitásának 50%-os csökkenése alapján számoltuk ki az I50 értékeket. Az alacsonyabb érték nagyobb
H-donor aktivitásra utal. A minták redukáló-képességét a Fe3+ → F2+ átalakulás
alapján értékeltük és aszkorbinsav ekvivalensben adtuk meg, azaz megállapítottuk, hogy egységnyi mennyiségû
minta (1 ml) hány μmol aszkorbinsav
redukáló-képességével egyenértékû
(Oyaizu, 1986). A teljes antioxidáns hatás (TAS) mérése Randox diagnosztikai
készlettel történt COBAS MIRA automata laboratóriumi analizátorral (Miller
et al., 1993). A vizsgált minták TAS
értékének meghatározásához Troloxot
(szintetikus E-vitamin származék, 6hydroxy-2,5,7,8-tetrametillkromán-2karboxilsav) használtunk standardként.

1. ábra A polifenolos vegyületek csoportjai

antioxidáns, antimutagén, antikarcinogén, gyulladáscsökkentõ, immunstimuláns, hepatoprotektív, és számos egyéb
kedvezõ élettani tulajdonságaival magyarázható. Epidemiologiai tanulmányok mutattak rá a jelentõs polifenolbevitel és az egyes civilizációs megbetegedések (kardiovaszkuláris elváltozások, bizonyos típusú daganatok) csökkent kockázata között határozott összefüggésekre (Hertog et al., 1993, 1995,
Hertog, 1996). A zöldségek és gyümölcsök a kiegyensúlyozott étrend alappillérei, a belõlük készült ivólevek nemcsak szomjoltó, de egészségvédõ tulajdonságúak. A zöldségekbõl, gyümölcsökbõl kíméletes feldolgozási eljárásokkal nyert italok a különbözõ bioaktív
vegyületek − polifenolok, vitaminok,
rostok, mikroelemek − kiváló forrásai.
Fogyasztásuk az alkoholos, szénsavas,
cukorral édesített termékek helyett
nagyban hozzájárulhat az egészséges
állapot fenntartásához.

Jelen vizsgálat során néhány, a kiskereskedelmi forgalomban kapható hétköznapi, és a szokásosnál nagyobb zöldség- illetve gyümölcshányadú ivólé
polifenol-tartalmát és antioxidáns jellemzõit tanulmányoztuk.
Anyagok és módszerek
Gyümölcs- és zöldséglevek
A vizsgálatok során húszféle gyümölcslé és hétféle zöldséglé polifenol-tartalmát és antioxidáns tulajdonságait tanulmányoztuk. A minták egy részét kereskedelmi forgalomból szereztük be, nagyobb hányadát (Dr. Steinberger-féle levek) a RIVAN Kft. bocsátotta rendelkezésünkre. A minták jellemzõi az 1. táblázatban láthatók. Rostos minták esetében a vizsgálatok elõtt a leveket 2500
rpm-mel 10 percig centrifugáltuk. Az
üvegek megnyitása után a vizsgálatokat
azonnal elvégeztük.

Eredmények
A vizsgált minták kisebbik része a kereskedelmi forgalomból származó,
kommersz gyümölcs- és zöldséglé, nagyobbik hányada 95−100% gyümölcsvagy zöldségtartalmú termék. A polifenolos vegyületek és az antioxidáns tulajdonságok értékelése során ezt a tényt
érdemes szem elõtt tartani. A vizsgált
minták polifenol-tartalma és antioxidáns jellemzõi a 2. táblázatban láthatók.
Jelentõs mennyiségben tartalmaztak
polifenolos vegyületeket a bodzából, a
kékszõlõbõl, a fekete ribizlibõl, a szilvából, aszalt szilvából és a vegyes gyümölcsökbõl nyert levek. A bodzalé polifenol-tartalma volt a legmagasabb, közel 6000 mg/l. A feketebodza és a belõle
nyert termékek más szerzõk szerint is
jelentõs mennyiségben tartalmaznak
polifenolos komponenseket (StefanoitsBányai et al., 2004). A kékszõlõ, a fekete ribizli és a vegyes gyümölcslevek
600−1000 mg/l körüli értékeket mutattak, a körte, és az ananász levek polifenol-tartalma nem haladta meg a 700
mg/l-t. A kékszõlõ és az ananász levek
esetében jól látható a különbség a 95−
100% gyümölcshányadú és a kommersz
termékek között. Az öt különbözõ eredetû kékszõlõlé közül a 4. jelû, 14%
gyümölcstartalmú minta nagyon eltér
rendkívül alacsony polifenol-tartalmával. A 3. jelû, a termék címkéje szerint

9

Alkoholmentes italok 2004/1
szintén 14%-os kékszõlõlé négyszeres
mennyiségben tartalmaz polifenolos
komponenseket. A gyümölcslevek polifenol-tartalmát tehát nem csak a gyümölcshányad, hanem a kiindulási gyümölcs összetétele is befolyásolja, amely
azonban nagyrészt fajta-függõ. Ez a jelenség megmutatkozik a fekete ribizke
levek esetében is, hiszen a kisebb gyümölcshányadú 7. jelû minta polifenoltartalma magasabb, mint a százalékosan
több gyümölcsöt tartalmazó 6. jelû mintáé. A két ananászlé közötti jelentõs különbség elsõsorban az eltérõ gyümölcstartalom következménye.
A zöldséglevek közül a cékla és a különbözõ zöldségfélék keverékébõl készült levek rendelkeztek viszonylag magas, mintegy 300−600 mg/l polifenoltartalommal, a sárgarépa és a savanyú
káposzta leve alacsony polifenol-tartalmat mutatott. A gyümölcsökbõl és a
zöldségekbõl készült levek között érzékelhetõ a különbség a polifenolos komponensek mennyiségét tekintve, az
elõbbiek összességében nagyobb polifenol-tartalommal rendelkeznek.
Valamennyi vizsgált minta jól értékelhetõ antioxidáns tulajdonságokat mutatott. A zöldség- és gyümölcslevekben
jelenlévõ bioaktív vegyületek elsõrendû, vagyis láncmegszakító antioxidánsok, mivel hidrogén-donorként képesek
viselkedni a lipidperoxidációs folyamatokban. Erre utal a minták hidrogén-donor aktivitása, melyet az I50 értékkel jellemeztünk, vagyis azzal a mintamennyiséggel, amely a DPPH gyök
színintenzitását 50%-kal csökkenti. Minél kisebb az érték, annál erõsebb a hatás. A vizsgált minták közül a gyümölcslevek jelentõsebb hidrogén-donor aktivitást mutattak, mint a zöldségekbõl
származóak. Legerõsebb elsõrendû antioxidáns hatású minta a bodzabogyóból
készült lé volt a legalacsonyabb I50 értékkel (2,7 μl). Intenzív elsõ rendû antioxidánsként képesek funkcionálni még
a kékszõlõbõl, a fekete ribizkébõl és a
szilvából nyert levek, valamint egyes
vegyes gyümölcslevek. A különbözõ
minõségû, kékszõlõ és ananász alapú
levek közötti jelentõs eltérések a hidrogén-donor aktivitás értékekkel kapcsolatosan is megmutatkoztak. A kis polifenol-tartalmú 4. jelû kékszõlõlé minta
rendkívül gyenge elsõrendû antioxidáns
volt, de az összes vizsgált gyümölcslé
közül a kereskedelmi eredetû, 13. jelû
ananászlé mutatta a legkisebb hatást
(I50 = 915 μl). A zöldségek közül a céklalé volt a legerõsebb elsõrendû antioxidáns (I50 =12,4 μl), a vegyes zöldséglevek és a spárga+zeller lé közepes érté-
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keket mutattak, gyenge elsõrendû antioxidánsnak bizonyult a sárgarépa és a
savanyú káposzta leve és egy vegyes
zöldséglé (I50 ≅ 300 μl).
A vizsgált levek legtöbbje jelentõs redukálóképességgel rendelkezett, ami azt
jelenti, hogy másodrendû, azaz preventív
antioxidánsként is képesek funkcionálni
a lipidperoxidáció gátlásában. A másodrendû antioxidánsok a folyamat két szakaszában fejthetik ki kedvezõ hatásukat.
Egyrészt megakadályozhatják az iniciációt, a lipidperoxidáció beindulását azáltal, hogy önmaguk reagálnak az iniciáló
ágenssel; másrészt a reakciók során keletkezõ oxidált, potenciálisan károsító
vegyületeket redukálhatják kevéssé reakcióképes komponensekké. A minták redukáló-képességét nemcsak a polifenolos vegyületek, hanem egyéb, redukáló
hatású molekulák, például az aszkorbin-

sav jelenléte is befolyásolja. A H-donor
aktivitás értékekhez hasonlóan a bodzalé
rendelkezett legjelentõsebb hatással: 1
ml minta ugyanakkora hatást fejt ki, mint
16,3 μmol aszkorbinsav. Természetesen
jó eredményeket mutattak még a kékszõlõbõl, a fekete ribizkébõl, a szilvából
nyert levek, és némely vegyes gyümölcslé. A magas gyümölcshányaddal rendelkezõ és a kommersz kékszõlõ és ananászlevek között a redukálóképesség tekintetében is jól láthatóak az eltérések.
Nagyon gyenge másodrendû antioxidáns
a 4. jelû kékszõlõlé és a 13. jelû ananászlé. A zöldségek közül egyértelmûen a
céklából nyert ivólé volt a leghatékonyabb másodrendû antioxidáns: 1 ml
minta 8,76 μmol aszkorbinsav redukálóképességével volt egyenértékû. Az egyéb
zöldséglevek gyenge másodrendû antioxidánsok. Külön érdemes figyelmet for-
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1. táblázat
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

A vizsgált gyümölcs- és zöldséglevek jellemzõi
Gyümölcs/zöldség
hányad
%

Összetétel

Kékszõlõ 1.
Kékszõlõ 2.
Kékszõlõ 3.
Kékszõlõ 4.
Kékszõlõ 5.
Fekete ribizke 1.
Fekete ribizke 2.
Fekete ribizke 3.
Bodza bogyó
Aszalt szilva
Szilva
Ananász 1.
Ananász 2.
Körte
Zöld tea almaecettel
Vegyes gyümölcs 1.: alma, szõlõ, bodza bogyó, citrom,
acerola, bodza virág, fûszerek és méz
Vegyes gyümölcs 2.: körte, narancs, grapefruit, maracuja,
mango, banán, guanaba és sárgabarack + vitaminok
(C, E, B1, B2, B6, B12, niacin, biotin, folsav,
pantoténsav, β-karotin)
Vegyes gyümölcs 3.: alma, szõlõ, maracuja, citrom,
narancs, banán + vitaminok (C, E, B1, B2, B6, B12,
biotin, folsav, pantoténsav, β-karotin)
Vegyes gyümölcs 4.: szõlõ, alma, körte, narancs,
passion fruit, datolya, füge, aszalt szilva, búzakorpa,
lenmag + vitaminok (C, E, A, B1, B2, B6, B12, niacin,
biotin, folsav, pantoténsav, β-karotin)
Vegyes gyümölcs 5.: narancs, alma, õszibarack, acerola,
sárgarépa, búzakorpa + vitaminok (β-karotin, E vitamin)

21.
22.
23.
24.
25.

Cékla
Sárgarépa
Savanyú káposztalé
Spárga + zeller
Vegyes zöldség 1.: paradicsom, sárgarépa, cékla, zeller,
fûszerek (kapor, bazsalikom, kömény, petrezselyem),
uborka, hagyma, savanyú káposzta, édes paprika
26. Vegyes zöldség 2.: paradicsom, paradicsomhéj, sárgarépa,
cékla, zeller, hagyma, uborka, savanyú káposzta, édes
paprika, fûszerek (petrezselyem, kapor, kömény), búzakorpa
27. Vegyes zöldség 3.: sárgarépa, zeller, cékla, hagyma,
uborka, citromlé

dítani a rendkívül gyenge redukáló-képességet mutató savanyú káposztalére.
Úgy tartjuk, hogy az erjedési folyamatok
eredményeként a savanyú káposzta jelentõs menynyiségben tartalmaz aszkorbinsavat, ezért kiváló C-vitamin forrás.
Jelen vizsgálatunkban ugyan nem határoztuk meg a káposztalé C-vitamin-tartalmát, de a rendkívül gyenge redukálóképességet látva, úgy tûnik, hogy a mintában nem lehet számottevõ mennyiségû
aszkorbinsav.
A totál antioxidáns státusz jellemzésére használt TAS érték is nagy változatosságot mutatott. Nem kétséges, hogy
legnagyobb TAS értékkel a bodzalé rendelkezett (37,5 μmol/l), alacsonyabb, de
jelentõs értékeket mutattak a szilva, a
kékszõlõ és a fekete ribizke levek. Nagyon alacsony TAS érték volt jellemzõ a
kommersz ananászlére, valamint a céklalé kivételével a zöldséglevekre.
A vizsgált gyümölcs- és zöldséglevek
hidrogén-donor aktivitását, redukálóké-
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pességét és teljes antioxidáns hatását a
polifenol-tartalom jelentõsen befolyásolja. A polifenol-tartalom és az antioxidáns jellemzõk között szoros szignifikáns korrelációt mutattunk ki, az összefüggéseket leíró görbék jellemzõi a 3.
táblázatban láthatók. A polifenol-tartalom és a H-donor aktivitás közötti öszszefüggést − a mérõszám speciális kiszámolási módjából következõen − egy
hatványfüggvény írja le legszorosabb
korrelációval. Ha a H-donor aktivitás
értékeinek reciprokával vizsgáljuk meg
az összefüggést, akkor lineáris és igen
szoros a kapcsolat a polifenol-tartalom
és az antioxidáns tulajdonság között. A
polifenol-tartalom és redukálóképesség,
valamint a TAS értékek között szignifikáns lineáris összefüggés mutatható ki.
A polifenol-tartalom és a redukálóképesség között a korrelációs együttható
értéke kisebb, mint a többi jellemzõ esetében. Ez valószínûleg azzal van összefüggésben, hogy míg a másik két anti-

oxidáns jellemzõ értékeit csaknem kizárólag a polifenol-tartalom határozza
meg, addig a redukáló hatás kialakításában más komponensek, például az aszkorbinsav is közrejátszik. Nem szabad
tehát megfeledkeznünk az egyéb jelenlévõ értékes vegyületekrõl sem, hiszen
számos gyümölcslé, a savanyú káposztalé magas C-vitamin tartalommal rendelkezhet, a sárgarépalében, a vegyes
gyümölcslevekben a β-karotin, egyéb
karotinoidok, a paradicsomot is tartalmazó ivólevekben likopin, a káposztafélékben a glükozinolátok hidrolízis termékei is jelentõs antioxidáns hatást mutathatnak. A vegyes zöldséglevek egy
részét a gyártók búzakorpával, egyéb
rostforrással egészítették ki, ezek a gabonaszármazékok is tartalmazhatnak
olyan vegyületeket, melyek antioxidáns
hatást fejtenek ki.
Összefoglalásként megállapíthatjuk,
hogy a gyümölcs- és zöldséglevek a
polifenolos vegyületek kiváló forrásai
lehetnek, amennyiben elég nagy a gyümölcshányad és a kiindulási anyag is
jelentõs mennyiségben tartalmazza ezeket a vegyületeket. Ismeretes, hogy a
zöldségek és gyümölcsök polifenol- és
flavonoid-tartalmát a növény fajtája, a
termesztési feltételek, az idõjárási tényezõk rendkívüli módon befolyásolják,
így azonos gyümölcshányad mellett is
jelentõs eltérések lehetnek a levek polifenol-tartalmában. A feldolgozási folyamat, illetve az azt megelõzõ tárolás körülményei is jelentõsen befolyásolhatják
a termék polifenol-tartalmát, így antioxidáns tulajdonságait is. A legtöbb
polifenolos vegyület nem hõérzékeny,
ezért a feldolgozás során bekövetkezõ
veszteség elsõsorban az oxidáció, illetve
a polifenol-oxidáz enzim mûködésének
eredménye. A vizsgált gyümölcs- és
zöldséglevek többsége kiváló antioxidáns tulajdonságokat mutatott, a különbözõ vizsgálati rendszerekben elsõ- és
másodrendû antioxidánsként funkcionáltak. Az antioxidáns tulajdonságok és
polifenol-tartalom között szoros az öszszefüggés, de más vegyületek is erõsíthetik a zöldség- és gyümölcslevek antioxidáns hatásait. Általánosságban elmondható, hogy a gyümölcslevek jelentõsebb antioxidáns hatást képesek kifejteni, mint a zöldségekbõl nyert levek.
Lényeges kiemelni, hogy a vizsgált gyümölcslevek közül jelentõsebb antioxidáns hatást képviseltek a magas antocián-tartalmú növényekbõl nyert minták, úgymint bodza, kékszõlõ, fekete
ribizke, szilva. Jelen munkánk során a
meghatározások nem terjedtek ki a
hazai lakosság által leggyakrabban fo-
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2. táblázat

Gyümölcs- és zöldséglevek polifenol-tartalma és antioxidáns tulajdonságai

No.

Név

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kékszõlõ 1.
Kékszõlõ 2.
Kékszõlõ 3.
Kékszõlõ 4.
Kékszõlõ 5.
Fekete ribizke 1.
Fekete ribizke 2.
Fekete ribizke 3.
Bodzabogyó
Szilva
Aszalt szilva
Ananász 1.
Ananász 2.
Körte
Zöldtea
Vegyes gyümölcs 1.
Vegyes gyümölcs 2.
Vegyes gyümölcs 3.
Vegyes gyümölcs 4.
Vegyes gyümölcs 5.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Cékla
Sárgarépa
Savanyúkáposzta
Spárga + zeller
Vegyes zöldség 1.
Vegyes zöldség 2.
Vegyes zöldség 3.

Összes
polifenol
(mg I−1)1

H-donor
aktivitás
I50 (μI)2

Redukálóképesség
(ASE mI−1)3

TAS
(mmol I−1)4

980
680
560
137
960
909
1228
1400
5680
1260
1807
674
159
541
583
537
920
810
1199
1086

10,5
57,9
39,6
132
9,1
7,4
10,2
9,3
2,7
10,3
7,8
74,8
915
61,2
31,5
22,4
10,0
35,0
24,1
36,9

7,34
2,75
2,75
1,14
7,69
7,97
5,46
10,8
16,3
9,0
10,9
3,54
1,36
2,74
1,54
6,46
5,60
5,49
5,62
2,54

5,80
0,50
1,70
0,62
5,10
10,0
6,90
7,60
37,5
6,40
12,4
2,50
0,19
1,52
1,55
5,55
4,10
1,80
2,70
2,30

529
264
255
360
316
696
550

12,4
320
396
81,6
289
61,6
94,5

8,76
1,89
0,98
3,37
2,61
2,74
2,33

7,95
0,45
0,40
1,20
1,00
0,80
0,70

1Összes

polifenol-tartalom galluszsav ekvivalensben kifejezve.
DPPH gyök 50%-os színintenzitás-gátlásához.
megadva. 1 ml minta ugyanakkora redukálóképességgel rendelkezik,
mint az adott mennyiségû aszkorbinsav mmol-ban kifejezve.
4Totál antioxidáns státusz (TAS) Randox kittel mérve és Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilkromán-2-karboxilsav)
ekvivalensben kifejezve.
2I az a mintamennyiség (ml), amely szükséges a
50
3A redukáló-képesség aszkorbinsav ekvivalensben

3. táblázat A polifenol-tartalom és az antioxidáns tulajdonságok közötti összefüggések jellemzõi
Jellemzõk

Az összefüggést leíró
görbe egyenlete

Polifenol-tartalom − H-donor
aktivitás
Polifenol-tartalom − 1/(H-donor
aktivitás)
Polifenol-tartalom − redukálóképesség

y = 0,0029x + 2,5193

Polifenol-tartalom − TAS

y = 0,0067x −1,4785

y = 819215x−1,5287
y =12461x +185,86
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Korreláció

R2 = 0,7157
R = 0,8460
R2 = 0,8461
R = 0,9198
R2 = 0,6780
R = 0,8234
R2 = 0,9517
R = 0,9057

Szignifikancia

p < 0,05
p =1,18×10 −11
p = 7,72×10 −7
p = 9,17×10 −13
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103.
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