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ÖSSZEFOGLALÁS

Meghatároztuk a ’Debreceni bőtermő’, ’Újfehértói fürtös’ és ’Érdi bőtermő’ meggyfajták antioxidáns kapacitását FRAP (a plazma vas re-
du káló képességén alapuló antioxidáns kapacitás), DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl gyökfogó aktivitás) és kemiluminomertiás módszer-
rel. A meggyben az antioxidáns tulajdonságú vegyületek közül legnagyobb mennyiségben az antocianinok vannak jelen. Mérési eredményeink
azt mutatják, hogy az alkalmazott mérési módszerek közül a kemiluminomertiár technika a legalkalmasabb a magas antocianin tartalmú meggy
antioxidáns kapacitásának meghatározására. Ez az eljárás jól korrelál a pH differenciális módszerrel meghatározott antocianin tartalommal,
míg a másik két módszer igen pontatlan eredményt ad.

Tanulmányoztuk a ’Debreceni bőtermő’, ’Újfehértói fürtös’, ’Érdi bőtermő’ valamint a ’Csengődi csokros’ meggyfajták antocianin profil -
ját. Azt tapasztaltuk, hogy a fajták között is jelentős különbség mutatkozik az egyes antocianin komponensek felhalmozódása között. A fajták
kö zül kiemelkedő mennyiségben szintetizál melatonint a ’Csengődi csokros’. Ezen eredmények alapján, úgy gondoljuk, hogy magyarországi
meggy fajták alkalmasak funkcionális élelmiszer fejlesztésére.

Kulcsszavak: meggy, antioxidáns, antocianin, melatonin diabtes

SUMMARY

The antioxidant capacity of ’Debreceni bőtermő’, ’Újfehértói fürtös’ and ’Érdi bőtermő’ cultivars were determined by FRAP (Ferric Reducing
Ability of Plasma), DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical-scavenging activity) and photochemiluminescence method. In sour cherry, the
most antioxidant effects of natural bioactive compounds are anthocyanins. Our results show that the photochemiluminescence method out of ap-
plied assays is ratheris suitable to determine the antioxidant capacity of red soft fruits and tart cherries. The correlation is good between the
determined anthocyanin concent by this technic and pH-differential spectrophotometry. However, both FRAP and DPPH assays are inaccurate.

The anthocyanin composition of ’Debreceni bőtermő’, ’Újfehértói fürtös’ and ’Érdi bőtermő’ ’Csengődi csokros’ sour cherry varieties were
analised. There are big differences between the accumulation of anthocyanan compounds of cultivars. ’Csengődi csokros’ produce melatonin in
large quantity. On the evidence of the results, we can say that the hungarian sour cherry cultivars are suitable for functional food development.

Keywords: sour cherry, Antioxidant, Antocyanin, Melatonin, Diabetes

BEVEZETÉS

Magyarországon a meggy az egyik legnagyobb
mennyiségben termesztett gyümölcs, így gazdasági
szempontbóligenfontosnövény.Tudományosjelen-
tőségeabbanrejlik,hogyrendkívülgazdagantioxi-
dánsokban(vitaminok,színanyagok)ésegyébbioaktív
komponensekben.Kutatásainkleginkábbaszínanya-
gok,azazazantocianinokvizsgálatáraterjedtki.Az
antocianinokapirosbogyósgyümölcsökben– mint
bodza,szeder,szőlőfeketeribiszkemellettamagyar-
országimeggyfajták,illetvecseresznyék– nagymennyi-
ségben halmozódnak fel. Kevéssé ismert, hogy a
magyarországimeggyfajtákjelentősmelatoninfelhal-
mozók.

Azantioxidánskapacitásmeghatározásáranemzet-
köziirodalomáltalelfogadottmódszertaFRAPésa
DPPHeljárásthasználtukfelméréseinksorán.Mindkét
módszer komplexképződésen alapuló, spektrofoto-
metriásmérés.MígaFRAPmódszerrelavízzelkiol-
dottvegyületeketmérjükazeredményeketaszkorbin-
savekvivalenciáraadjukmeg,addigaDPPHeljárással
azalkohollalkioldottkomponenseketvizsgáljuk,így
troloxekvivalenciáthasználunk.Munkánksoránkü-
lönbözőtermesztésitechnológiávaltermesztett,Ma-

gyarországonleginkábbelterjedtmeggyfajtákatvizs-
gáltunk.Meghatároztuk amintákösszes antocianin
mennyiségétis,mintfőantioxidánsforrást.Améré-
seketpHdifferenciálismódszerrelvégeztük.

Alkalmaztunkegyújmódszertisazantioxidánska-
pacitásmeghatározására.

ANTOCIANINOK

Az antocianinok különböző fémionokkal komp-
lexetalkotvahozzáklétreavirágszirmokésagyümöl-
csök színét. Különböző pH tartományokban eltérő
színűek,ígysavasközegbenpiros,semlegesközegben
színtelen,majdlúgosközegbenkékszínjellemziőket.
Agyümölcsökantocianintartalmaazéréselőrehalad-
tával fokozatosan nő (Slimestad és Solheim, 2002;
Pantelidisetal.,2007).

Kémiaiszerkezetükettekintve(1. ábra) azantocia-
ninokkalkonvázasvegyületek,aholazRésR2pozí-
cióban–OH,-Hés–OCH3 csoportokfordulnakelő,ill.
az R3 pozíciót különböző cukrok arabinóz, glükóz
vagygalaktózészteresíthetik.Ennekmegfelelőenbe-
szélhetünkCyanidinről,Delphinidinről,Malvidinről,
Peonidinről,Petunidinről(MazzaésMiniati,1993).
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1. ábra: A különböző antocianinok kémiai szerkezete

Figure 1: The chemical structure of different Anthocyanins

AZ ANTOCIANINOK HATÁSA A HUMÁN SZER -
VE ZETRE

Azantocianinokrólelmondható,hogygyökfogó-,
kelátképző-,illetvealipidperoxidációtgátlóhatásuk
kiemelkedőenfontos(Wangéslin,2000;Viskeliset
al.,2009).Antioxidánshatásukkiemelkedőnektekint-
hető(guoetal.,1996;Aroraetal.,1998),hiszenhatá-
sosabbantioxidánsnakbizonyultak,mintaC-vagyaz
E-vitamin(Rice-Evansetal.,1996).Kiválószabadgyök-
fogókapacitássalrendelkeznekésalipidperoxidáció-
gátlásbantöltenekbefontosszerepet(Hanasakietal.,
1994;Rice-Evansetal.,1996;Wangetal.,1997;lampe,
1999;lugasi,2000).Fémionokkalkelátképzésreishaj-
lamosak,ezzelazokprooxidánshatásátképesekkivé-
deni(RobardsésAntolovich,1997;garcia-lafuenteet
al.,2009).Daganatokkialakulását,asejtburjánzástgá-
tolják(Agulloetal.,1997;galatiésO'Brien,2004).
Erősítikacitokinenzimektermelését,amelyeksegíte-
nekazimmunrendszerazonnaliválaszadásánakjaví-
tásában,ígysegítveaszervezetetvédekezniakülönbö-
zőkárokellen.EzkülönösenaHÍV-vírussalfertőzöt-
tekésarákbetegekszámárafontosakemoterápiás-és
máskezelésekkiegészítőjeként(Baraketal.,2001).
HIVvíruselleneshatásukróltöbbkutatószámoltmár
be;etulajdonságukareverztranszkriptázenzimgátlá-
sábankeresendő(Critchfieldetal.,1996;Williamset
al.,2004).Antimikróbáshatásukisbizonyított(Rigano
etal.,2007).uVsugárzásellenivédelembenkedvező
szerepetjátszanak(Halliwell,2001;Ishigeetal.,2001).
Allergia, asztma, szénanátha ellen is eredményesen
használhatók(uedaetal.,2002;PettiésScully,2009).
Angiogenezistgátlóhatásukisbizonyítástnyert(Mariani
etal.,2008).

Aflavonoidokfelszívódását,azokszerkezetehatá-
rozzameg.Szerepetjátszikmégebbenaglikoziláció,
illetveazacilációésamásfontosfenolosvegyületek-
kelkialakítottkojnugáció(lugasi,2000).Azantocia-
ninokfelszívódásaglikozidformájukbanislehetséges
agyomorban,ill.ajejunumban(SanchoésPastore,
2012),deafelszívódásmértékeigenkicsiésegybizo-
nyosmennyiségeléréseutánazantocianinmolekulák
felszívódásanemlehetséges.Ígyafeleslegavastag-
bélbejut,egymásikútvonalonafelszívódottantocia-
ninokkiválasztódnakazepévelésürülnekavékonybél
duodenumszakaszába.

Antibakteriális,antibiotikumrezisztensstreptococcus
mutánsok,antivirálishatásalipoxigenázfüggőperoxidá-
ció gátlása, inaktiválják a szabad gyököket, a bio-
membránok foszfolipid rétegében gátolják a lipid-
peroxidációt,csökkentiazoxidáltlow-density-lipoprotein
(lDl)koleszterinarányát,gátoljákathrombocitaagg-

regációt,továbbáképesekasejtekfokozottburjánzá-
sát,azazafokozottsejtproliferációtgátolni(Wanget
al.,2008).

Azelmúltévtizedekbenugrásszerűenmegnőtta
Diabetesmellitusbanszenvedőkszámakülönösenajó-
létitársadalomban.Alegújabbkutatásokszerintanem
inzulin dependens Diabetes mellitus kialakulásáért
gyulladásifolyamatokfelelősek,melyeksoránjelen-
tősszabadgyökképződésindulmeg,valamintmegnő
aszabadzsírsav,atumornecrosisfactor(TnF)aH2O2
koncentráció,amigátoljaaglut4-transzporterfelsza-
badulását.Akialakulóún.oxidatívstresszkövetkezté-
benasejtinzulinérzékenységelecsökken.Deanövek-
vőTnFkoncentrációjabeindítegykaszkádfolyama-
tot,azaznagymennyiségűc-Junkterminalkinaz(TK)
szabadul fel, amelymeggátolja az inzulin receptor
szubsztrátjának foszforilációját, így aglut4-transz-
porternemjutkiasejtbőlésacukornemjutbeasejt-
be.Új,alternatívlehetőségavércukorszintcsökkenté-
séreasejtekinzulinérzékenységénekfokozása(guo
etal.,2007).

Kísérletekbenguoetal.(2007)vizsgálták,hogyaz
egyikantocianinszármazékhatásáraaglükóztransz-
porterkoncentrációjanő,avércukorszintpedigjelen-
tősencsökken,mertbizonyosantocianinszármazékok
képesekeliminálniaszabadgyököket,ígygátoljáka
gyulladáskialakulását,megakadályozzákac-JunkTK
felszabadulását.Ezáltalazinzulinszubsztrátmegfelelő
pozícióbantörténőfoszforilációlehetővétesziasejt
számáraaglükózfelvételt,azaznövekszikasejtinzu-
linérzékenységeéscsökkenavércukorszint.

A MELATONIN HATÁSA A HUMÁN SZERVEZE-
TRE

Texasi kutatók már megállapították, hogy 1 g
‘Montmorency’meggyben átlagosan 13,5 ngmela-
tonintermelődiktöbbmintamiazegészségesemberi
szervezetbennormálkörülményekközöttjelenvan.

Amelatonin(2. ábra) –mintantioxidáns–bio-
transzformációjasoránképződővegyületeknekmás
biokémiaifolyamatokbanvanhatása;vagymegelőző
szerepe(máj,agy,szívizom,bélrendszer,vese,has-
nyálmirigy)pl.azischemia/reperfuziokövetkeztében
kialakultszövetiéssejtszintűkárosodásokeliminálása,
illetveezekműködésénekvisszaállításábanvanjelen-
tősszerepe.

2. ábra: A melatonin kémiai szerkezete

Figure 2: The chemical structure of Melatonins

Elsőkéntigazolthatásaazalvás-ébrenlétciklussza-
bályozásavolt.Akésőbbivizsgálatokvilágítottakrá
arra, hogy emellett más élettani folyamatokban is
kulcsfontosságúúgynevezett„ősösszerendező”hor-
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mon.Fontosszerepevanazöregedéskésleltetésemel-
lettastressztűrőképességjavításában(Bondyetal.,
2007).Aklinikai-,éssejtbiológiaivizsgálatokigazol-
ták,hogysejtjeinkmindegyikerendelkezikmelatonin
receptorralésazontúl,hogyszabályozzaacirkadianrit-
mustaMT2receptoronkeresztülgátoljaadopaminfel-
szabadulást,illetvevasodilatációtindukálésezenrecep-
toronkeresztülerősítiazimmunválaszt(Ekmekcioglu,
2006).

Antioxidánskapacitásaigennagy.Képeseliminálni
mindakationokat,mindanegatívtöltésűszabadgyö-
köketésezenkívülanOtípusúvegyületeket(Claustrat
etal.,2005).

gyulladáscsökkentőhatásánakmagyarázata,hogy
amelatoninoxidációjasoránképződikazn-acetil-n-
formil-5-metoxi-kinuramin(AFMK)ésahidroximela-
tonin.Ezekjelenlétemeggátoljaaciklooxigenázenzim
szintézisét,aminekkövetkeztébenaprosztaglandinok
szintézisegátolt.

Melatoninjelenlétébenazoxidatívstresszhatására
nemkövetkezikbeamitokondriáliselektronok„szi-
várgása”,mivelgátoltamitokondriálispólusoknyitá-
sa.ACitokromCnemműködik,nemkövetkezikbe
apoptózis,ígyképesstimulálniazantioxidánsenzimek
szintéziséértfelelősgéneket,mintaglutationperoxi-
dáz,(gSHperoxidáz).JelenlétébengátoltanOszin-
tázokésalipoxigenázokszintézise.

Amelatoninantioxidáns,ahumánszervezetekben
abiotranszformációsoránmásbiogénaminokkáalakul
pl.kinuraminok.Aszervezetbenamelatoninbiotransz-
formációjakétlépésbentörténik.

Azelsőlépésbenamelatonindirektoxidációjaso-
ránn-acetil-n-formil-5-metoxi-kinuraminná(AFMK)
alakul.(Eztinvitrokísérletbenigazolták.Teljeskine-
tikaiésszerkezetvizsgálatokkalírtákle.Akísérletek-
benvizsgáltákamelatoninésaH2O2 reakcióját.)Má-
sodiklépésbenazAFMK-takatalázenzimátalakítja
n-acetil-5-metoxi-kinuraminná(AMK).Amelatonin
antioxidánstulajdonságáértezavegyületafelelős.Ezt
aszármazékotaplazmábólissikerültkimutatni.leír-
tákegyesbiokémiaifolyamatokbanaszerepétpl.az
AMKgátoljaaposztaglandinokbioszíntézisét,vagyké-
peshozzákapcsolódniagABAreceptorokhoz(zurowsk
etal.,2012).Másklinikaivizsgálatokbantanulmányoz-
tákmegelőzőszerepét:amáj,agy,szívizom,bélrend-

szerésveseichsemia/reperfuziokövetkeztébenkiala-
kultszövetiéssejtszintűkárosodásokkialakulásában,
illetveezekműködésénekvisszaállításában(Claustratet
al.,2005).

ANYAG ÉS MÓDSZER

A vizsgált meggy fajtákat ’Újfehértói fürtöst’,
’Csengődicsokros’,’Debreceni-,illetve’Érdibőter-
mőt’aDebreceniEgyetemPallagiBemutatókertből
kaptunk.Amintagyűjtésjúniusésjúliusközepeközött
történtazérésutolsóstádiumában.Abetakarítottgyü-
mölcsötalaboratóriumbatörténőszállításután(-20°C)
fagyasztvatároltuk.Ezekamintákkülönbözőtermesz-
tésitechnológiávaltermesztettfajták.Mivelmunkánk
céljaamódszerfejlesztés,amértértékeketismétlésnek
tekintjük.

Mintaelőkészítés antioxidáns kapacitás meg hatá ro -
zá sára

Azantioxidánsaktivitásvizsgálatáhozamintákat
lefagyasztottuk,liofilizáltuk,porítottuk,majdamin-
tákból25mg/cm3 koncentrációjúoldatokatkészítet-
tünkeppendorfcsövekben.Azoldatokelkészítéséhez
avizsgálatjellegénekmegfelelőoldószerthasználtuk
fel(FRAP– desztilláltvíz,DPPH– metanol,ACW–
desztilláltvíz,ACl–metanol).Azígyelőkészítettmin-
tát5percig10000rpm-en„2-16Sartorius”(Sigma) tí-
pusúlaboratóriumicentrifugáncentrifugáltuk.Améré-
sek elvégzéséhez az így kapott szűrlet felülúszóját
használtukfel.

Antocianinok meghatározása pH differenciális
mód szerrel

AvizsgálathozkétkülönbözőpH-júoldatotkellelő-
készíteniegypH1,0-espuffert(KCl–HCl)éspH4,5-ös
puffert(na-acetát–HCl).Azelőkészítettmintákmé-
rése530és700nm-en(AmershamBiosciences,ultrospec
2100pro,England)párhuzamosanzajlik(leeetal.,
2005).

A mért értékeket, az alábbi képlet segítségével
tudjukkiértékelni:
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A~Abszorbancia
ε~26,900
l~küvettahossza(1cm)
M~Moláristömeg(449,2g/mol)
D~Hígítás
V~mintatérfogat(ml)
m~mintabemérttömege(mg)

H donor aktivitás meghatározás DPPH módszerrel

ADPPH(2,2-difenil-1-pikrilhidrazil),amelystabil
gyökképzésérealkalmas, jellemzőaktivitástmutat
517nm-en.ADPPHreakcióbanazantioxidánsmoleku-

laH-atomokjelenlétében(melyetavizsgálandóH-donor
aktivitássalrendelkezővegyületekszolgáltatnak)könnyen
protonálódik,melyfolyamateredményekéntazabszor-
banciacsökken.Haazantioxidánsokreagálnakagyök-
kel,azeredetileglilavegyületszíntelennéválik.Azoxida-
tívhatáserősségétáltalábanazzalazantioxidánskon-
centrációvaljellemzik,amelymegfeleziaszabadgyökök
koncentrációját.Azösszehasonlíthatóságkedvéért,mia
mintákténylegeskoncentrációjáthatároztukmeg(Hatano
etal.,1988).Areagens9%-osmetanolosDPPHoldat.A
mérést517nm-envégezzük(AmershamBiosciences,
ultrospec2100pro,England),azösszeméréstőlszámítva
30percelteltével(addigakémcsöveketsötétbentároljuk).
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Vasredukáló képesség meghatározása FRAP mód-
szerrel

AFRAPértékekmeghatározásaBenzieésStrain
módszere(1996)alapjántörténtspektrofotometriásan
(λ=593nm).Amódszerazonalapszik,hogya2,4,6-tris-
(2-piridil)-s-triazinFe(III)-alképzettkomplexeanti-
oxidánsjelenlétébenredukálódikFe(II)vegyületkép-
ződésével.Areakciókövetkeztébenakiindulásikomp-
lexvegyületszínesárgábólkékreváltozik.

Areagenshezelőszörelkellkészítenünkazacetát
puffert(3,1gnátrium-acetát*3H2O,16mlecetsav/1dm

3),
aFeCl3-oldatot(54mgFeCl3/10mlDV)ésaTPTz-
oldatot (31,23 mg 2,4,6-tri (2-Piridil)-1,2,5-triazin
(TPTz),33,5μlc.c.HCl/10mlDV).

EzekbőlazoldatokbólmérjükösszeaFRAPrea-
genst(25mlAcetátpuffer,2,5mlFeCl3-oldat,2,5ml
TPTz-oldat).

Amérés593nm-enfolyik(AmershamBiosciences,
ultrospec2100pro,England).

Antioxidáns kapacitás meghatározása kemilumi-
nometriás módszerrel

Avízoldhatóantioxidánsaktivitás(Antioxidant
CapacityofWater-soluble,ACW)meghatározásánál
azoldatkészítéshezdesztilláltvizet,azsírolhatóanti-
oxidánsaktivitásmérésénél(AntioxidantCapacityof
lipid-soluble,ACl)pedigmetanolthasználtunkfel.Az
antioxidánskapacitásmérésétPhotochem® (Analytik
JenaAg,germany)készüléksegítségévelvégeztükel.
Amódszerfotokemilumineszcenciánalapul.uVfény
hatásáraavizsgálatielegyhezkülsőleghozzáadottfo-
tokémiaiérzékenyítőkomponensbőlszuperoxidanio-
nokkeletkeznek,amelyeketamintaantioxidánstulaj-
donságúvegyületeieliminálnak.Amaradékszuperoxid
anionokeztkövetőenreagálnakamintáhozadottspeci-
fikusfotokémiaidetektorvegyülettel.Aműszerafoto-
kémiaireakcióáltalkibocsátottún.kemilumin-eszcen-
ciátméri,azazközvetettmódonamintaantioxidáns
kapacitásáthatározzameg(Popovéslewin,1996).A
méréstkészenkaphatókitteksegítségévelvégezzük.

Antocianinok izolálása (Bridle és Garcia-Viguera,
1997)

Ameggymintákatkimagoztukéshomogenizáltuk
aBraunMultiquick300Watt-oskészülékkel.

100mgvizsgálatimintát20°C-on1óránkeresztül
extraháljuk100mlmetanol:víz:ecetsav(25:24:1)elegy-
gyel kevertettükMSH300 (BIOSAn).Akivonatot
szűrtük,éscentrifugáltukSARTORIuScentrifugával5
percig10000rpmfordulaton.Ezutánazextraktotbe-
pároltuk,40°CBüchirotációsvákuumbepárlókészü-
lékkel.Abepároltmintát3%-oshangyasavvízbenfel-
oldottuk.

SzilárdfázisúextrakciótvégeztünkC-18EnVI
SupelcleanSPEtubusok(Bellefonte,PA,uSA).Azanto-
cianinokattartalmazóoldatotbepárologtattuk40°C-on.
Azantocianinokatismétfeloldjuk3%-oshangyasavas
vízben.

Az antocianinok kvalitatív és kvantitatív meg hatá -
ro zása HPLC módszerrel

AmintákatMerck– HitachilaChromnagynyo-
másúfolyadékkromatográfdiódasorosdetektorrall-
7455 analizáltuk, automata mintavevővel l-7250,
interfacel-7000,pumpal-7100ésaHPlCrendszerhez
Managerszoftvert,használtunk.ElválasztástHamilton
PRP-1, 5 mikron pórusméretű oszloppal végeztük,
(150 mm-es 4,1 mm Â C18 oszlopon (Reno, nV,
uSA).Kromatográfiáseljárástfejlesztettünkkiaz
antocianinokminőségiésmennyiségimeghatározására
aholazApumpánamozgófázisvíz:hangyasav=9:1
eluens aBpumpán amozgó fázis víz:hangyasav:
acetonitril=4:1:5eluensvolt.gradienselúciótalkal-
maztunk0percApumpa100%Bpumpa0%,10perc
Apumpa70%Bpumpa30%,15,5percApumpa30%
Bpumpa70%.Azáramlásisebesség1ml/percésaz
antocianinokat535nm-néldetektáltukésazonosítot-
tukazegyeskomponenseketstandardoksegítségével.

Tömegspektrometriás mérések szilárd lézer
MALDI-TOF MS 

Méréseinkhez Brukre Biflex III reflektorral és
„delayedextraction”-nalfelszerelttömegspektrométert
használtunkm2,5-dihidroxi-benzoesav(DHB),vagy
2,3,6-trihidroxi-acetofenon(THAP)mátrixalkalmazá-
sával,pozitív-ionmódban.Amintákgázfázisbajutta-
tása és ionizálása nitrogén lézer, 3 ns impulzusidő
alkalmazásávaltörtént.Többszöri,általában100im-
pulzustalkalmaztunk19kVgyorsítóés20kVreflek-
tron feszültség mellett. A készüléket antocianinok
[M+na]+ionjainakm/zértékeire(449,26;232,29g/mol)
kalibráltukkülsőkalibrációtalkalmazva.

Melatonin izolálása

AmintákatkimagoztukéshomogenizáltukaBraun
Multiquick300Watt-oskészülékkel.Valamennyimeggy-
fajtát20°C-on1óránkeresztülextraháljuk100ml
metanol:víz(50:50)kevertettükMSH300(BIOSAn).
Akivonatotezutánszűrjük,éscentrifugáltukSartorius
centrifugával5percig10000rpmfordulaton.Ezután
azextraktotbepároltuk40°CBüchirotációsvákuum-
bepárlókészülékkel.EztazoldatottisztítottukC-18
EnVISupelcleanSPEtubusok(Bellefonte,PA,uSA).
Azmelatoninttartalmazóoldatotbepárologtattuk40°C-
on kb.500μl-re.

Az melatonin mennyiségi meghatározása HPLC
módszerrel

AmintákatMerck– HitachilaChromnagynyo-
másúfolyadékkromatográfdiódasorosdetektorrall-
7455analizáltuk,automatamintavevővell-7250,inter-
face l-7000, pumpa l-7100 és aHPlC rendszerhez
Managerszoftvert,használtunk.ElválasztástChromolith
PerformanceRP-18e100×4,6mmnouMO119/009
oszlop(Darmetadt,germany).Kromatográfiásmód-
szertfejlesztettünkkiamelatoninmennyiségimegha-
tározására.Amozgófázisazacetinitril:Sörensenpuf-
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fer(pH4,79)=18:82eluensvolt.Azáramlásisebesség
1ml/percamelatonint275nm-néldetektáltukstandard
segítségével.

EREDMÉNYEK

Meghatároztuka’Debrecenibőtermő’,’Újfehértói
csokros’és’Érdibőtermő’meggyfajtákantioxidánska-

pacitásátFRAP,DPPHéskemiluminometriásmód-
szerrel.

Azösszesantocianin tartalmatpHdifferenciális
módszerrelmértük.Eredményeinketaz1. táblázatban
foglaltukössze.Jellemzőenigenmagasamagyarorszá-
gimértfajtákantocianintartalma,amelyjelentősanti-
oxidánshatásúvegyület.

1. táblázat
A meggyfajták különböző módszerekkel meghatározott antioxidáns kapacitása, és az antocianin tartalom

Minta neve (1) 
DPPH(2) 
(µg/mg) 

FRAP(3) 
(µg/mg) 

ACL(4) 
(µg/mg) 

ACW(5) 
(µg/mg) 

Antocianin(6) 
(µg/mg) 

Debreceni b�term� metszetlen küls� 1,576 1,775 16,895 18,388 6,877 

Debreceni b�term� 2008. 10. 12. bel� 0,971 1,066 11,961 11,574 3,852 

Debreceni b�term� 2008. 08. 26. bels� 1,190 1,298 14,042 10,987 4,648 

Debreceni b�term� 2008. 08. 26. küls� 1,184 1,553 14,480 16,041 5,508 

Debreceni b�term� 2008. 07. 25. bels� 1,427 1,049 16,792 10,936 2,295 

Debreceni b�term� 2008. 10. 12. küls� 1,615 1,405 14,269 11,478 3,329 

Debreceni b�term� metszetlen bels� 1,481 1,350 9,459 8,778 4,165 

Újfehértói fürtös 2008. 10. 12. bels� 1,508 1,792 16,731 14,486 5,264 

Újfehértói fürtös metszetlen küls� 1,462 1,684 14,068 17,063 10,037 

Újfehértói fürtös 2008. 07. 25. bels� 1,385 1,645 14,064 12,659 7,756 

Újfehértói fürtös 2008. 08. 26. bels� 1,669 1,847 16,850 13,766 12,217 

Újfehértói fürtös metszetlen bels� 1,197 1,184 21,075 12,150 6,831 

Újfehértói fürtös 2009. 03. 23. bels� 1,432 1,650 16,960 15,456 7,964 

Újfehértói fürtös 2008. 08. 26. küls� 1,501 1,627 15,028 15,857 7,565 

Újfehértói fürtös 2009. 03. 23. küls� 1,849 1,649 19,946 21,868 7,711 

Újfehértói fürtös 2008. 10. 12. küls� 1,395 1,469 17,728 16,662 9,870 

Érdi b�term� metszési kísérlet 3. 1,768 1,823 14,042 8,760 10,343 

Érdi b�term� 2008. 10. 12. küls� 1,655 1,810 24,224 13,680 13,740 

Érdi b�term� 2008. 07. 25. bels� 1,576 1,167 16,390 11,596 12,422 

Érdi b�term� 2009. 03. 23. bels� 1,036 1,260 15,470 14,450 8,814 

Érdi b�term� 2008. 08. 26. bels� 1,292 1,499 17,322 13,352 12,434 

Érdi b�term� 2008. 07. 02. küls� 1,529 2,005 19,410 20,102 12,014 

Érdi b�term� 2009. 03. 23. bels� 1,290 1,756 17,600 13,910 8,406 

Érdi b�term� metszetlen küls� 2,499 2,025 28,860 20,250 8,576 

Érdi b�term� 2009. 03. 23. küls� 1,846 1,567 23,118 13,799 9,970 

Érdi b�term� metszési kísérlet 2. 1,540 2,065 18,221 13,641 10,109 

Érdi b�term� metszési kísérlet 1. 1,914 2,479 24,388 13,352 9,433 

Érdi b�term� 2008. 07. 02. bels� 1,986 1,393 21,208 10,271 9,709 

Érdi b�term� 2008. 10. 12. bels� 2,047 1,746 24,646 16,614 10,504 

Érdi b�term� 2008. 08. 26. küls� 1,864 1,417 20,931 15,493 9,060 

Table 1: : The Antioxidant capacity of sour cherry cultivars by different methods, and the Anthocyanin content
nameofsample(1),DPPH(2),FRAP(3),ACl(4),ACWmethod(5),Athocyanin(6)

A két először alkalmazott antioxidáns kapacitás
méréséreszolgálómódszer(FRAP,DPPH)nemalkal-
masapirosbogyósgyümölcsökteljesvízészsíroldé-
konyantioxidánshatásúvegyületekmérésére.

Azátlagosantocianintartalom8,38μg/mg,míga
DPPHmódszerrelcsak1,6μg/mgtroloxekvivalencia
mérhető,FRAPmódszerrelpedig1,17μg/mg.Ezen
vegyületekteljesebbmeghatározásáraakemilumino-
metriásmódszeralkalmas.
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Figure 3: : The MALDI-TOF MS spectrum of Melatonin
Intensity(1),Molecularweigth(2)

Amérésieredményeketa2. táblázatban foglaltuk
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2. táblázat
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Table 2: : The Antocyanins and Melatonin content of sour cherry cultivars
Sourcherrycultivars(1)
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