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1. Tudományos előzmények 

 

 A fenoloidok a növényi metabolizmus olyan speciális termékei, melyek a 

fenilpropanoid úton keresztül szintetizálódnak. Elsősorban a mezofil sejtek vakuólumaiban és a 

sejtfalban (Beckman, 2000) halmozódnak fel, azonban megtalálhatóak a sejtmagban, a 

peroxiszómákban és a kloroplasztiszban is (Saunders és McClure, 1976). A sejtfal fenoloidjai, 

úgymint a ligninek vagy hidroxi-fahéjsavak, különböző sejtkomponensekhez kapcsolódva, 

elősegíthetik azok mechanikai stabilitását (Baucher és mtsai., 1998). Egyik legnagyobb 

csoportjukat a flavonoidok alkotják, melyek általánosan fordulnak elő gyümölcsökben, 

zöldségekben és különböző gyógynövényekben (Karakaya és Nehir, 1999). 

 A flavonoidok a növények stressz válaszaiban fontos szerepet játszanak, mint 

antioxidáns tulajdonságú és UV abszorbeáló vegyületek. Részt vesznek a ROS termékek 

semlegesítésében (Pietta, 2000), kelátképzőek (Mira és mtsai., 2002), védelmet nyújtanak a 

kártékony rovarok ellen (fanyar-keserű íz), segítik a megporzást (attraktív színek), valamint 

növekedésszabályozóként is funkcionálnak (Agati és mtsai., 2012). Fontos szerepet töltenek be 

az emberi egészség megőrzésében is, mint gyulladáscsökkentők vagy antioxidánsok (Havsteen, 

2002), valamint a szív és érrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát is 

csökkenthetik (Arts és Hollman, 2005). 

A változatos növényi stressz hatások, mint például a nagy fényintenzitás (Müller-Xing 

és mtsai., 2014) vagy UV sugárzás (Hideg és mtsai., 2013), ROS-ok keletkezéséhez 

vezethetnek, azonban a normál életműködés során is létre jöhetnek a kloroplasztiszokban és a 

mitokondriumokban az elektrontranszport lánc működése közben (Foyer és mtsai., 1994), 

valamint a fotorespiráció folyamán a peroxiszómákban (Moller, 2001). A nagy intenzitású 

látható fény okozta fotoinhibícióban (Fischer és mtsai., 2013), valamint UV-A hatására (Barta 

és mtsai., 2004) 
1
O2 keletkezik, míg a H2O2 az UV-B stressz válaszok kulcsfaktora (Czégény és 

mtsai., 2016). 

A nagy fényintenzitás, illetve ultraibolya sugárzás hatására az UV abszorbeáló pigment 

tartalom (Garcia Macias és mtsai., 2007), valamint az antioxidáns tulajdonságú flavonoidok 

nagyobb mértékű mennyiségi változása figyelhető meg (Majer és mtsai., 2014) a fenolos 

savakkal szemben (Kolb és mtsai., 2001). Többféle növényfajban megfigyelték, hogy az UV-B 

sugárzás hatására megnövekedik a flavonoidok, elsősorban a flavonolok mennyisége, a 

kvercetin-glükozidoké azonban jobban, mint a kaempferol-glükozidoké (Hofmann és mtsai., 

2000). A flavonoid tartalom befolyásolja az UV válaszokat; a flavonoid bioszintézisükben 

részben gátolt, alacsonyabb flavonoid mennyiséggel rendelkező Arabidopsis növények UV-val 

szemben érzékenyebbek, mint a magasabb flavonoid szinttel rendelkező vad típus (Bieza és 

Lois, 2001). 



Számos fenolos tulajdonságú vegyület létezik, azonban csak néhány vesz részt a stressz 

elleni védelemben, ezért megvizsgáltuk, hogy mik azok a tulajdonságok, melyek alkalmassá 

teszik őket a jó UV abszorpcióra és antioxidáns funkcióra. Az antioxidáns kapacitás 

megváltozása jellemezheti a növény stressz válaszát, a sikeres alkalmazkodást vagy a károsító 

oxidatív stressz kialakulását. Az egy fajta ROS semlegesítésére alkalmas enzimek mellett a 

nem enzimatikus, teljes antioxidáns kapacitások (TAC) mérése is lehetséges, melyek 

meghatározása viszonylag gyorsan kivitelezhető.  

 

2. Célkitűzések 

 

Munkánk során a bortermő szőlő napfényhez való alkalmazkodását vizsgáltuk, melyhez 

a levelek fenoloid és antioxidáns profiljának ismerete nélkülözhetetlen. Ehhez célul tűztük ki, 

hogy 

- gyors, könnyen reprodukálható analitikai módszereket találjunk, melyekkel 

mérhetővé és értékelhetővé tesszük levélmintáink flavonoid csoportjait 

- a tesztvegyületek mérései során kapott eredmények segítségével tanulmányozzuk 

különböző fenoloidok antioxidáns tulajdonságait, többféle teljes és specifikus 

kapacitást mérő módszerekkel 

- megvizsgáljuk a szőlőlevelek speciális anyagcsere termékeinek összetételét HPLC-

MS módszerrel, és az eredményeket összehasonlíthassuk az antioxidáns kapacitás 

értékekkel  

A fenoloidok szerkezete, mint ahogyan az irodalmi bevezetőben olvashattuk, rendkívül 

változatos. Ezért azt terveztük, hogy  

- megvizsgáljuk a flavonoidok szerkezet-hatás összefüggéseit: hogyan befolyásolja 

szerkezetük az antioxidáns tulajdonságokat 

- a flavonoidokkal párhuzamosan a fenolos savak (hidroxi-benzoésavak, hidroxi-

fahéjsavak) paramétereit is megmérjük, hasonló összefüggéseket keresve, mint a 

flavonoidoknál   

A napsugárzás a levelekben mind a 
1
O2, mind a H2O2 mennyiségének megemelésével 

oxidatív stresszt indukálhat, melynek kivédésében fontos szerep jut az UV abszorbeáló és a 

specifikus szabad gyök kioltó vegyületeknek. Munkánk során szerettük volna megállapítani, 

hogy 

- a különböző flavonoidok, illetve fenolos savak között melyek lehetnek felelősek a 

levelek specifikus ROS semlegesítéséért, vagy az UV abszorbeálásáért    

- ezeknek a vegyületeknek a szerkezete hogyan befolyásolja a semlegesítés vagy 

abszorbeálás tulajdonságát 



 A dolgozat kitér az eltérő klimatikus körülmények között nevelkedett szőlő leveleinek a 

tanulmányozására, hogy megtudjuk 

- hogyan befolyásolja a növényeket ért fotoszintetikusan aktív fény, UV sugárzás, 

hőmérséklet és csapadékösszeg a levelek antioxidáns, illetve UV abszorbeáló 

képességét 

- hogyan befolyásolják a fenoloidok a szőlőnövény napfényhez történő 

alkalmazkodását 

- a környezeti változásokhoz alkalmazkodás során van-e kapcsolat a levelek UV (UV-

A, UV-B) abszorbeáló képességének és antioxidáns kapacitásának változása között 

 A munkánk során használt tesztvegyületek és a szőlőlevél kivonatok mérései 

feltételezhetően lehetővé teszik az irodalomból ismert spektrofotométeres flavonoid mérő 

módszerek és a HPLC-MS közti összefüggések vizsgálatát, hogy felülvizsgáljuk az egyszerűbb 

és kevésbé költséges fotométeres eljárások szelektivitását. 

 

3. Anyag és módszer 

 

Munkánk során szőlőlevél kivonatok és tiszta hatóanyagok (37 tesztvegyület) 

antioxidáns tulajdonságait vizsgáltuk. Kísérleteinkhez a Vitis vinifera L. cv. Pinot noirt 

választottuk jó alkalmazkodóképessége, leveleinek magas polifenol tartalma, valamint széles 

körben való elterjedtsége miatt.  

 A leveleket Pécsett a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében gyűjtöttük, ezen 

felül egy nemzetközi kooperáció (COST Action UV4growth) keretében 11 további európai 

szőlészetből is kaptunk leveleket. A levelek begyűjtése valamennyi helyszínen egy élettani 

szempontból jól meghatározott időpontban, zsendüléskor történt (Bényei és mtsai., 1999). A 

fenoloid tartalom és a környezeti tényezők összefüggéseinek vizsgálatához a csapadék és 

hőmérséklet adatokat az egyes szőlészetek helyi mérései adták, a globális napsugárzás illetve 

UV sugárzás adatokat pedig a firenzei CNR-IBIMET kutatócsoport (Prof. Gaetano Zipoli) 

műholdas adatbázisok alapján végzett számításai biztosították. 

 A levelek fenoloid profiljának megállapítására HPLC-MS eljárást használtunk (Neugart 

és mtsai., 2012). Valamennyi minta esetében megmértük a TAC értékeiket négy különböző 

antioxidáns eljárással; TEAC (Re és mtsai., 1999), FRAP (Szőllősi és Szőllősi-Varga, 2002), 

DPPH (Blois, 1958), FCR (Singleton és Rossi, 1965). A specifikus antioxidáns tulajdonságok 

mérésére a H2O2 (Csepregi és Hideg, 2016) és 
1
O2 (Zhang és Li, 2011) semlegesítő képesség 

mérését választottuk. Az UV abszorbeáló tulajdonság jellemzésére a spektrofotométerrel 

megmért UV-A (315-400nm) és UV-B (280-315nm) tartomány görbe alatti területét külön-

külön határoztuk meg és az integrált abszorpciós értékeket a tartományok szélességével (85, 

illetve 35nm) korrigáltuk (Csepregi és Hideg, 2017).  



 Munkánk során azt is megvizsgáltuk, hogy mennyiben alkalmasak az irodalomból 

ismert spektrofotométeres eljárások a flavonoid tartalom becslésére. A következő eljárásokat 

vizsgáltuk meg; teljes UV abszorpció, teljes flavonoid tartalom AlCl3 (Zhishen és mtsai., 1999) 

és DNPH (Chang és mtsai., 2002) eljárással, valamint flavan-3-ol tartalom DMACA (Di 

Stefano és mtsai., 1989) módszerrel. Az eljárásokat a szőlőlevél minták analíziséhez 

módosítottuk (Csepregi és mtsai., 2013).  

   

4. Eredmények és megvitatásuk 

 

 4.1 Növényi polifenolok teljes antioxidáns kapacitásának (TAC) elemzése  

 Munkánk során összehasonlítottuk különböző TAC mérő eljárások eredményeit, hogy 

megállapítsuk, a módszerek közül melyik jellemzi a legpontosabban az adott minta antioxidáns 

kapacitását. A különféle TAC eljárások során alkalmazott reagensek, flavonoid csoportokon 

belüli különbségeket eredményeztek a TAC értékekben. Általánosságban elmondható, hogy 

egy vegyületcsoporton belül is változatos TAC értékek fordultak elő. Például növényi stressz 

válaszokban kulcsfontosságú flavonol glükozidok nagyon alacsony DPPH és FRAP értéket 

mutatnak, míg mások sokkal nagyobb értéket adtak ezekkel a módszerekkel mérve. Azonban 

valamennyi vegyület adatait tartalmazó TAC adatsorok összehasonlításai azt mutatták, hogy a 

különböző eljárással kapott eredmények páronként lineáris korrelációban voltak egymással. 

Megvizsgáltuk, melyek azok a szerkezeti elemek melyek a magas TAC értékeket eredményezik 

különféle eljárásokkal mérve (1. ábra). 

 

  

  
 

1. ábra 

Flavonoidok és fenolos savak szerkezet-hatás összefüggéseinek grafikus ábrázolása. 

A szaggatott körökkel jelzett hidroxilcsoportok szignifikánsan járulnak hozzá az adott TAC módszerrel 

mérhető magas antioxidáns értékekhez. 

  



 A flavonoidok a növényekben általában glükozidokként fordulnak elő (Manach és 

mtsai., 2004), a legtöbb esetben a C gyűrű harmadik szénatomja cukor csoportot és nem -OH 

csoportot tartalmaz. Mivel a glikozilált flavonolok mennyisége változik a levelek környezeti 

hatásokra adott válaszai során, kutatásunkban ezekkel a vegyületekkel kiemelten foglalkoztunk. 

A korábbi irodalommal egybehangzóan a glükozilált flavonoidoknál alacsonyabb TEAC (Rice-

Evans és mtsai., 1996) és DPPH (Fukumoto és Mazza, 2000) értékeket találtunk, mint 

aglikonjaiknál. A kaempferol, illetve a kaempferol-glükozidok DPPH módszerrel mért 

antioxidáns kapacitása közti jelentős különbséget már leírták (Fukumoto és Mazza, 2000), mi 

azonosítottuk ezt a különbséget a kvercetin és miricetin esetében is (Csepregi és mtsai., 2016).  

 Növényekben az antioxidáns kapacitás kialakításához a fenolos savak is hozzájárulnak. 

Hidroxi-fahéjsavak antioxidáns vizsgálatai alátámasztják az -OH csoportok fontosságát az 

antioxidáns kapacitás értékében (Razzaghi-Asl és mtsai., 2013). Tizenegy fenolos sav (5 

hidroxi-benzoésav és 6 hidroxi-fahéjsav) adatait megvizsgálva több esetben mértünk a 

flavonoidokéhoz hasonló mértékű antioxidáns kapacitást és megállapítottuk, hogy a két 

csoportot elkülönítő oldallánc szerkezeti különbsége nem befolyásolta a TAC eredményeket 

szignifikánsan egyik módszer esetében sem. A szubsztituensek eloszlása a legtöbb tulajdonság 

tekintetében túl egyenlőtlen volt a statisztikai analízishez, kivéve a harmadik szénatomhoz 

kapcsolódó -OH csoportot, mely jelen volt 5 vegyületben és hiányzott 6-ból. Megállapítottuk, 

hogy a 3-OH csoport hiánya szignifikánsan csökkentette a FRAP és DPPH módszerrel mért 

antioxidáns értékeket, míg a TEAC és FCR eredményeket nem befolyásolta szignifikánsan. 

Munkánk újdonsága annak megállapítása, miszerint a FRAP és DPPH módszer a másik két 

eljárással ellentétben alacsony TAC értéket ad a mono hidroxi-benzoésavakra és a kumársavra 

(Csepregi és mtsai., 2016).  

A különféle TAC módszerek különféleképpen értékelik a flavonoidokat (1. ábra), ezért 

a sokféle flavonoidot tartalmazó növényi minták vizsgálatakor ugyanaz a tartalmi változás a 

polifenol kompozícióban (például kvercetin – kaempferol arányban) különböző mértékben 

jelenhet meg különböző TAC eljárásokkal vizsgálva. A DPPH és FRAP módszerek csak a 

megnövekedett kvercetin szintet képesek értékelni, míg a TEAC a kvercetin és kaempferol 

származékokat is képes kimutatni. Eredményeink ez által ellent mondanak a Clarke és mtsai. 

(2013) által javasoltaknak, miszerint a DPPH legyen az elsődlegesen alkalmazott növényi 

antioxidáns kapacitást mérő módszer.  

Eredményeink statisztikailag is alátámasztották azt az irodalomban korábban felmerült 

javaslatot (Huang és mtsai., 2005), mely szerint az FCR módszert inkább antioxidáns kapacitást 

mérő módszernek tekinthetjük, mint a minták fenoloid tartalom mérésének. Ennek alapján 

növényi minták vizsgálatai során félrevezető lehet az FCR és más TAC módszer 



eredményeinek szoros kapcsolatából arra következtetni, hogy az antioxidáns kapacitás főként a 

fenoloidoknak tulajdonítható a növényi eredetű mintákban (Csepregi és mtsai., 2016). 

További kísérleteinkben Pinot noir levélmintákat vizsgáltunk annak érdekében, hogy 

megállapítsuk, mennyire relevánsak a tesztvegyületek TAC értékei az ezeket a vegyületeket 

tartalmazó növényi kivonatok antioxidáns kapacitás értékeivel. Ennek ellenőrzésére két 

különböző évből származó (2012, 2013), mennyiségileg eltérő polifenol profillal rendelkező 

szőlőlevél mintákat használtunk. A levélkivonatok TAC értékeinek összehasonlítása mellett 

teszt vegyületekből elkészítettünk olyan modell mintákat is, melyek a levélkivonat fő fenoloid 

komponenseit a levelekben mérttel megegyező moláris arányban tartalmazták. Ez lehetőséget 

adott arra, hogy megvizsgáljuk, mennyiben tükröződnek a fenoloid összetétel kismértékű 

változásai a különböző TAC mérések eredményeiben. 

 A fenolos komponenseket HPLC-MS-sel detektáltuk és szignifikáns különbségeket 

találtunk a 2012-ben és 2013-ban gyűjtött levelek között. A 2013-as mintákban a nagyobb 

fenoloid mennyiség nagyobb TAC értékeket eredményezett az összes antioxidáns mérő 

módszerrel mérve. A két modell mintának a TAC paraméterei is szignifikánsan különbözőek 

voltak, hasonló különbségeket mutatva, mint a levél kivonatok. Ez azt igazolta, hogy a 

levélkivonatok nem enzimatikus antioxidáns kapacitásait alapvetően a fenoloid tartalom 

határozza meg. Megmutattuk azt is, hogy egyes flavonoidok kismértékű mennyiségi változása 

is képes jelentős változást okozni a növények TAC értékeiben.  

 A tesztvegyület és levélkivonat vizsgálataink megerősítik a többféle módszer 

párhuzamos alkalmazásának, tesztvegyületek segítségével már megállapított szükségességét 

(Csepregi és mtsai., 2016) 

 

 4.2 UV abszorbeáló és specifikus ROS semlegesítő antioxidáns tulajdonságok és 

flavonoid szerkezet összefüggései 

A legtöbb fenolos tulajdonságú vegyületnek széles UV abszorpciós spektruma van, 

ezáltal jó UV-szűrőként funkcionálhatnak a növények különböző részeiben. A fahéjsav 

származékok rendkívül jó UV-B abszorbeáló tulajdonságot mutatnak a benzoésavakkal és az 

antocianinokhoz képest. A a flavanonok és flavanonolok szintén az UV-B abszorbeálásában 

vehetnek részt, ellenben a flavonoidok legnagyobb csoportját képviselő flavonolokkal és 

glükozidjaikkal, melyek jobb UV-A mint UV-B abszorbeálók. 

 Az UV-A abszorbeáló képességet a C gyűrű szubsztituensei befolyásolták. 

Megmutattuk, hogy mind a 4-oxocsoport, mind a 2,3 kettős kötés jelenléte erősítette ezt  a 

tulajdonságot (2. ábra). Méréseink szerint a flavonolok növényekben elsősorban előforduló 

cukorszármazékai sokkal rosszabb UV abszorbeáló tulajdonságot mutattak aglikonjaikhoz 

képest.  

 



  

  
 

2. ábra 

Flavonoidok szerkezet-hatás összefüggéseinek grafikus ábrázolása. 

Az ábrán lévő szaggatott körök azokat az alapvázon található szubsztituenseket jelzik, amelyek az adott 

tulajdonságot pozitívan, illetve negatívan (+, -) befolyásolják. 

 

 A két különböző ROS semlegesítő kapacitásokat összehasonlítva megállapítottuk, hogy 

a fahéjsavak a kávésav és kaftársav kivételével nem rendelkeztek a H2O2 és 
1
O2 semlegesítő 

tulajdonsággal. Utóbbiak nagy mennyiségben találhatóak meg növények különböző 

szöveteiben (Clifford, 2000), például méréseink szerint a Pinot noir levelek fenolos 

vegyületeinek kb. 20%-a kaftársav, aminek a funkciója a méréseink szerint várhatóan a 

levelekbe jutó UV csökkenése. Az antocianinok alacsony UV abszorbeáló képeségükkel 

ellentétben kimagaslóan jó ROS semlegesítő antioxidánsok, közelítőleg azonos mértékben 

reagálnak mindkét vizsgált ROS-al.  

A flavonol csoportot részletesebben megvizsgálva azt találtuk, hogy az aglikonok 

sokkal jobb H2O2 és 
1
O2 semlegesítők, mint a glükozidjaik. A kaempferol cukorszármazékai 

például egyáltalán nem mutattak H2O2 semlegesítő képességet, és 
1
O2 kioltó képességük is csak 

kb. harmada volt az aglikonénak. Ez új megfigyelés, a flavonolokat legjobb tudomásunk szerint 

H2O2 antioxidáns tulajdonság tekintetében még nem vizsgálták, 
1
O2 reaktivitásuk vizsgálata 

pedig a korábbi tanulmányokban csak néhány vegyület (Morales és mtsai., 2012).   

 Új eredményünk továbbá, hogy a C gyűrű -OH csoportja nem csak a 
1
O2 semlegesítő 

tulajdonságot, hanem a H2O2  semlegesítő képességet is pozitívan befolyásolja. Ez lehet a 

magyarázat, hogy bár kis mennyiségben, de aglikonok is jelen lehetnek többféle növényfaj 

leveleiben (Lee és mtsai., 2014). 



 A szerkezet-hatás összefüggések a vizsgált vegyületek lehetséges UV abszorpciós és 

specifikus ROS semlegesítését mutatják, ezen tul ajdonságok megvalósulása a növényekben 

azonban a fenoloidok lokalizációjától függ: az UV szűrésben játszott szerep attól, mennyire a 

felszín közeli rétegekben lokalizáltak a potenciálisan jó UV abszorbensek, az antioxidáns hatás 

pedig a ROS képzés helyéhez viszonyított elhelyezkedéstől. 

 

 4.3 Pinot noir leveleinek speciális metabolit tartalmát befolyásoló tényezők 

 A levelekben előforduló fenoloidok potenciális, tesztvegyületek vizsgálatai során 

megismert stressz ellen védő tulajdonságainak realizálódását szőlőlevél kísérletekben is 

megvizsgáltuk. Megnéztük, hogyan befolyásolták a fenoloid tartalmat a leveleket 

rügyfakadástól a zsendülésig érő környezeti hatások, a napsugárzás, annak fotoszintetikusan 

aktív illetve UV tartománya, a csapadék vagy hőmérséklet. PhD tanulmányaim során egy 

nemzetközi együttműködésben (COST Action FA0906 UV4growth) vettem részt, melynek 

keretében különböző földrajzi szélességen elhelyezkedő európai szőlészetekben növekedett 

Pinot noir szőlő leveleiben vizsgáltuk meg a speciális anyagcseretermékeket és más 

metabolitokat.  

A kísérlet során meghatároztuk a Pinot noir levelének polifenol összetételét HPLC-MS 

analízissel, melyet nem enzimatikus antioxidáns kapacitás és UV abszorbeáló pigment 

mérésekkel egészítettünk ki, kölcsönhatásokat keresve különböző metabolit csoportok és azok 

antioxidáns tulajdonságai között. A főbb polifenolos csoportok ugyanazok voltak az összes 

Pinot noir levélmintában, mennyiségi arányaik és teljes mennyiségük azonban az egyes 

mintavételi helyekről származó levelekben különböző volt. A domináns fenolos sav 

valamennyi mintában a kaftársav volt, míg a legjelentősebb flavonoidok a kvercetin különféle 

cukorszármazékai (glükozid és glükuronsav) voltak.   

 

  4.3.1 Környezeti tényezők és a Pinot noir levelekben megtalálható speciális 

metabolitok összefüggései 

 Eredményeink azt mutatták, hogy a domináns korrelátor egyértelműen a kumulatív (a 

leveleket rügyfakadástól a mintavételig érő) UV sugárzás volt, mely pozitívan befolyásolta az 

UV abszorbeáló, flavonoid, fenolos sav, valamint teljes fenol tartalom mennyiségét és a FRAP 

módszerrel mért antioxidáns kapacitást. Sem a földrajzi szélességgel szintén változó globális 

napsugárzás változása (amit részben a napsugárzás erősségének, részben a napok 

hosszúságának különbsége okozott), sem a további vizsgált meteorológiai paraméterek nem 

befolyásolták szignifikánsan a vizsgált metabolikus jellemzőket (Castagna és mtsai., 2017). 

 A levélkivonatok UV-B és UV-A abszorpciója pozitív korrelációt mutatott a teljes UV 

sugárzással, melyek az UV-B és UV-A általi polifenol bioszintézis szabályozásával (Morales és 

mtsai., 2010) és a polifenolok erős UV abszorbeáló tulajdonságával (Hernández és mtsai., 



2009) magyarázhatóak. A teljes antioxidáns kapacitást FRAP és TEAC módszerekkel 

vizsgáltuk, melyek közül csak a FRAP mutatott szignifikáns összefüggést a leveleket 

fejlődésük során ért UV sugárzással. Feltehetően azért, mert a tesztvegyületek analízise során 

kapott eredmények alapján a fenoloid komponensek, a kaftársav és a különféle kvercetin-

glükozidok magasabb TAC értékeket adnak a FRAP, mint a TEAC módszerrel (Csepregi és 

mtsai., 2016), ezért az UV indukálta változásokat ezekben a fenolos vegyületekben gazdag 

levélmintákban jobban tükrözi a FRAP, mint a TEAC mérés. 

 

  4.3.2 A speciális metabolit tartalom összefüggései a levelek UV abszorbeáló 

és antioxidáns tulajdonságaival 

 Amellett, hogy kapcsolatokat azonosítsunk a fejlődésük során a leveleket ért teljes UV 

sugárzás és levelek metabolikus jellemzői között, adataink lehetőséget biztosítottak arra is, 

hogy összefüggéseket találjunk a fenolos vegyületek mennyisége és az antioxidáns kapacitás, 

illetve a levelek UV abszorpciója között. Eredményeink alapján a szőlőlevél teljes polifenol 

tartalma erős pozitív korrelációt mutat a levélkivonatok UV-A és UV-B abszorpciójával. Ez 

összhangban van azzal, hogy a polifenolos vegyületek egy része a levelek felszíni szöveteiben 

az UV sugárzást elnyelve a mélyebb rétegeket védő pajzsként funkcionálnak (Bidel és mtsai., 

2015). A kvercetin-3-O-glükuronsav, ami méréseink szerint hasonló UV-A és UV-B 

abszorbeáló tulajdonsággal rendelkezik, a levelek fő flavonol glükozidjaként pozitív korrelációt 

mutatott a teljes levélkivonat UV-A és UV-B abszorpciós tulajdonságával is. A tesztvegyületek 

mérései során a magas UV-B abszorpciót mutató fenolos savak mennyisége a levelekben az 

UV-B abszorpcióval mutatnak korrelációt, az UV-A abszorpcióval nem. A szőlőlevelekben a 

fenoloidok környezeti tényezők okozta mennyiségi változásainak és a levélkivonatok UV 

abszorbeáló tulajdonságainak összefüggései ezzel megerősítik a tesztvegyületek vizsgálatainak 

alapján megállapítottakat.  

 Bár a levelekben nem kizárólag a fenoloidok rendelkeznek antioxidáns tulajdonsággal, 

szőlőlevél kísérletünkben a HPLC-MS-el mért teljes fenol tartalom és antioxidáns kapacitás 

közötti pozitív korreláció azt mutatja, hogy a fenoloidok ezen szerepe a szőlő levelében is 

domináns. Ezt mind a FRAP, mind a TEAC módszerrel igazoltuk.  

 A tesztvegyületek korábbi példája azt mutatta, hogy a különböző TAC-ot mérő 

módszerek eredményei hasonlóak lehetnek, de nem teljesen redundánsak. A levélminták 

vizsgálata is ezt igazolta. A flavonoid összetételeik változása hasonlóan befolyásolta mindkét 

TAC mérés eredményét, és a fenolos sav tartalom pozitív korrelációban volt a TEAC és FRAP 

eredményekkel is. A levelek flavonoid és kvercetin-3-O-glükuronsav tartalmai azonban csak a 

FRAP módszer eredményeivel mutattak szignifikáns összefüggést. A teljes fenolos sav 

tartalom szoros korrelációját jól magyarázza a Pinot noir levelében domináns fenolos sav, a 



kaftársav magas TEAC és FRAP antioxidáns kapacitása (Csepregi és mtsai., 2016). A Pinot 

noir levelekben a kvercetin-3-O-glükuronsav a legnagyobb mennyiségben előforduló 

flavonoid, tesztvegyület vizsgálataink alapján kb. kétszer nagyobb FRAP mint TEAC 

antioxidáns kapacitással rendelkezik, ami magyarázhatja a levélkivonatokban a megfigyelt 

különbségeket.   

 

 4.4 Flavonoid tartalmat becslő spektrofotométeres eljárások hatékonyságának 

vizsgálata levélkivonatok és tesztvegyületek segítségével 

 A fenoloid profil megállapítására a HPLC-MS eljárás mellett különböző 

spektrofotométeres módszerek is használatosak, melyek kémiailag kevésbé specifikusak, 

azonban gyorsan kivitelezhetőek, olcsóak és jól reprodukálhatóak. A teszt vegyületek illetve a 

HPL-MS-el pontosan feltérképezett összetételű levélkivonatok sorozata lehetőséget adott arra, 

hogy megvizsgáljuk több, az irodalomban széles körben használt fotométeres eljárás 

szelektivitását.  

 Az alumínium kloridot alkalmazó, flavonolok szelektív vizsgálatára ajánlott eljárás 

(Zhishen és mtsai., 1999) vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy flavanonok és más fenolok (pl. 

galluszsav, naringenin) szintén mutattak reaktivitást az AlCl3-dal, és a módszer a katekinre is 

kimondottan érzékeny volt. A DNPH kromofórt alkalmazó módszer (Chang és mtsai., 2002) 

nem csak a flavanon illetve flavanonol tartalmat képes mérni, más fenoloidokkal is reaktív. 

Ellentétben a fenti két módszer szelektivitás hiányával, a DMACA-t alkalmazó eljárás (Di 

Stefano és mtsai., 1989) katekin szelektívnek bizonyult, a kromofór nem reagál másik 

tesztvegyülettel.  

 Fenoloid tartalom mérése az irodalomban kromofór vegyületek alkalmazása nélkül a 

minta UV abszorpciója alapján is előfordul (Ivanova és mtsai., 2010), általában 330 nm 

hullámhosszon. Mivel a fenolos tulajdonságú vegyületeknek különböző UV hullámhosszon van 

az elnyelési maximumuk, nem adhatnak megbízható eredményeket az egyetlen hullámhosszon 

történő abszorpció mérések. Vizsgálataink szerint pontosabb becslést ad a minta feneloid 

tartalmáról, ha a teljes UV tartományban (280-400nm) felvett spektrum alatti területet 

integráljuk és értékeljük (Csepregi és mtsai., 2013). 

 A különböző természetes UV dózisok alatt növekedett, különböző metabolit tartalmú 

levelek alkalmat adtak arra is, hogy a fotométeres fenoloid tartalmat becslő módszerek 

pontosságát ismert összetételű levélmintákon is megvizsgáljuk. Vizsgálataink folyamán a Pinot 

noir leveleit spektrofotométeres méréseknek is alávetettük, összehasonlítva a HPLC és 

antioxidáns eredményekkel. Összevetettük a fenolos vegyületcsoportok mennyiségi adatainak 

kapcsolatát az AlCl3 és DNPH teljes flavonoid meghatározó módszerek eredményeivel. Az A 

két (AlCl3 és DNPH-alapú) teljes flavonoid tartalmat mérő fotométeres módszer eredményei 



pozitív korrelációban álltak egymással. Összehasonlítva a HPLC adatokkal, azt tapasztaltuk, 

hogy a két flavonoid mérő eljárás eredményei pozitív korrelációban voltak a tényleges teljes 

flavonoid tartalommal, de a teljes fenol mennyiséggel is, ami magyarázható azzal, hogy a 

szőlőlevél minták 70-80%-át flavonoidok adták. A levelek fenolos sav tartalmával mutatott 

pozitív korreláció azonban azt a tesztvegyületek segítségével is igazolt eredményt (Csepregi és 

mtsai., 2013) támasztotta alá, mely szerint a módszerek nem flavonoid specifikusak.  

Összefoglalva, a levélminta elemzések is alátámasztják, hogy ezeket a 

spektrofotométeres méréseket annak ellenére, hogy jó becslést adnak flavonoid csoportokra, 

esetleg teljes flavonoid tartalomra, sosem szabad specifikus flavonoid tartalmat meghatározó 

módszernek tekintenünk.  

 

5. Összefoglalás 

 

Munkánk során a levelekben előforduló fenolos vegyületek fénystressz kivédésében 

játszott lehetséges szerepeit vizsgáltuk antioxidáns és UV abszorbeáló képességük alapján, 

tiszta hatóanyagok és szőlőlevél segítségével.  

 37 szintetikus tesztvegyület antioxidáns tulajdonságait tanulmányoztuk négyféle teljes 

(TAC) és kétféle ROS specifikus antioxidáns kapacitást mérő eljárással. Az eredményeink azt 

mutatták, hogy 

- az alapvázhoz kapcsolódó funkciós csoportok jobban befolyásolják a TAC 

értékeket, mint maga az alapváz szerkezet 

- a hagyományos Folin-Ciocalteu reagens használatán alapuló módszert célszerűbb az 

antioxidáns tulajdonság mérésére alkalmazni, mint a teljes fenol tartalom 

meghatározására 

- a különböző TAC eljárások a fenolos vegyületeket hasonlóan, de teljesen nem 

azonos módon értékelik, ami kiemeli a többféle mérési eljárás párhuzamos 

-  alkalmazásának szükségességét biológiai kísérletekben. Ezt szőlőlevelek HPLC-MS 

módszerrel meghatározott fenoloid összetételének és TAC tulajdonságainak 

összehasonlítása is megerősíti 

 Tanulmányunk volt az első olyan munka, amely négy különböző TAC mérési eljárást 

hasonlít össze a lehetséges redundanciákat és különbségeket vizsgálva. A tapasztalt 

különbségek magyarázataként elvégzett szerkezet-hatás összefüggés vizsgálatok megmutatták, 

hogy 

-  a flavonoidok katekol szerkezete magas antioxidáns értékeket eredményez az 

összes vizsgált módszerrel 

- a flavonoidok C-3 glükoziláltsága csökkenti az antioxidáns kapacitásukat 



- többféle fenolos sav mutat a flavonoidokéhoz hasonló mértékű antioxidáns 

kapacitást, amit alapvetően a 3-OH csoport megléte befolyásol, függetlenül a 

hidroxi-fahéjsavakat és a hidroxi-benzoésavakat elkülönítő oldallánc jelenlététől  

 A levelek napfényhez történő alkalmazkodását potenciálisan elősegítő tulajdonságok 

között megvizsgáltuk az UV-válaszhoz hozzájáruló H2O2 semlegesítő képesség és UV 

abszorbeáló képességet, továbbá a látható fény okozta stressz (fotoinhibíció) mérséklését segítő 

1
O2 semlegesítő képességet. Előbbihez elvégeztük a nem enzimatikus H2O2 kioltást mérő 

eljárás optimalizálását is magas UV abszorpciójú minták elemzésére. A tiszta hatóanyagok 

vizsgálata során megállapítottuk, hogy  

- a hidroxi-benzoésavak fontos szerepet játszhatnak a H2O2 semlegesítésében, míg a 

hidroxi-fahéjsavak sem a H2O2, sem a 
1
O2 semlegesítésében nem mutattak jelentős 

aktivitást, ellenben jó UV-B abszorbeálók 

- a flavonoidok általában jobb UV-A, mint UV-B abszorbeálók 

 A megfigyelt tulajdonságokat az alábbi, statisztikai módszerekkel alátámasztott 

szerkezet-hatás összefüggések indokolják 

- a flavonol aglikonok általában jobb H2O2 és 
1
O2 semlegesítők, mint glükozidjaik, 

viszont glükoziláltságuk nem befolyásolja szignifikánsan az UV abszorbeáló 

képességüket sem az UV-B sem az UV-A tartományban 

- a katekol csoport jelenléte pozitív korrelációban áll a H2O2 semlegesítő képességgel, 

azonban csökkenti az UV-B abszorpciót 

- a 4-oxocsoport jelenléte megnövelte mind az UV-B mind az UV-A abszorbeáló 

képességet, de nem volt szignifikáns befolyással a ROS semlegesítő képességre 

 Tizenkét európai szőlészetből származó, eltérő környezeti paraméterek mellett fejlődött 

szőlőlevél minta összehasonlító vizsgálata során megállapítottuk, hogy   

- a vizsgálatban regisztrált környezeti tényezők közül a levelek fenoloid tartalmát, 

TAC illetve UV abszorpciós képességét elsősorban a fejlődésük során jelen levő 

kumulatív UV sugárzás határozta meg 

- az egyes tesztvegyületek megállapított tulajdonságai a sokféle fenoloidot tartalmazó 

levélkivonatokban is érvényre jutnak: a fenolos sav tartalom csak az UV-B 

abszorbeáló képességgel, míg a flavonoid tartalom az UV-A és az UV-B 

abszorpciós képességgel is pozitív korrelációban volt 

- levelek antioxidáns kapacitása, az UV abszorpciós képessége és fenolos vegyület 

tartalma szoros összefüggést mutatott 

 A tesztvegyületek, valamint a HPLC-MS segítségével azonosított fenoloid profilú 

szőlőlevél kivonatok vizsgálata lehetőséget biztosított arra is, hogy ellenőrizzük az 



irodalomban elterjedt spektrofotométeres, egyes flavonoid vegyületcsoportok mennyiségi 

meghatározására irányuló eljárások szelektivitását. Megállapítottuk, hogy   

- ezek az egyszerű, gyors és költséghatékony eljárások jó becslést, támpontot 

adhatnak, azonban a célcsoportjukon kívüli vegyületekkel (például fenolos 

savakkal) is mutatnak reaktivitást. Így nem lehet ezeket precíz mennyiségi 

meghatározására alkalmas specifikus módszerekként kezelni 
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