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Köszöntő 

 

Sok szeretettel köszöntjük a Kedves 

Olvasót! 

A szakirodalom nyomon követése 

alapvető, naprakésznek kell lenni a 

táplálkozástudomány területein. A 

fiataloknak is fontosak ezek az 

információk, az ő részvételükre, aktív 

közreműködésükre is nagyon számítunk, 

biztatjuk őket arra, hogy keressenek és 

mutassanak be általuk fontosnak tartott 

irodalmi adatokat. 

Akár a Hírlevéllel, akár a Magyar 

Táplálkozástudományi Társaság életével 

kapcsolatos ötletet, visszajelzést, érdekes 

szakmai anyagot szívesen fogadunk. 

Látogassák a honlapot is www.mttt.hu! 

Kellemes olvasást kíván:  

a Szerkesztőbizottság 

 

Tisztelt Tagtársunk! 

 

 

Ön most frissen kiadott Hírlevelünket 

olvashatja. A Táplálkozástudományi 

Morzsák Hírlevél célja az, hogy a 

Magyar Táplálkozástudományi 

Társaság tagságának biztosítson friss, 

érdekes, hasznos olvasnivalót többek 

között a táplálkozástudomány, 

élelmiszertudomány, 

táplálkozásmarketing területén. A 

hírlevél 2 részből áll: az elsőben friss, 

a szerkesztők által válogatott 

közlemények rövid "summázása" 

található, a második részben egy fiatal 

kutató, PhD hallgató összefoglaló 

írása kerül a hírlevélbe. Ő a kutatási 

területéhez kapcsolódó témában 

részletesebb összefoglalót készít, 

feldolgozva a friss irodalmat 

is. Minden Hírlevélben más és más 

hallgató írását olvashatják majd. Így a 

szakterület széles spektrumához fog a 

Hírlevél kapcsolódni. 

http://www.mttt.hu/


Rövid összefoglalók 

Táplálkozás, immunitás, COVID-19  

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülő kérdés, hogy a szervezet immunitását hogyan 

befolyásolhatjuk táplálkozásunkkal, különösen a pandémia idején. Jelenlegi tudásunk alapján 

elmondható, hogy immunrendszerünk számos mechanizmus segítségével kommunikál és 

funkciója révén választ ad a pathogén baktériumok, vírusok és egyéb kórokozók jelenlétére. 

Immunrendszerünk folyamatosan működik, sőt fertőzés esetén aktívabbá válik. Az 

immunrendszer intenzív működése a metabolizmust is fokozott tevékenységre bírja, mert 

aktivitásához további energiát, valamint bioszintézist szabályozó szubsztrátumokat igényel, 

melyek alapvetően a táplálékból származnak. Ezért fontos fertőzés idején odafigyelnünk olyan 

mikro- és makrotápanyagok bevitelére, esetleges pótlására, melyek bizonyítottan részt vesznek 

az immunrendszer támogatásában és a fertőzések kockázatának csökkentésében. Így 

kiemelendő az A-, B6-, B9-, B12-, C-, D- és E-vitamin és számos nyomelem egyaránt (cink, 

réz, szelén, vas). Megemlítendő, hogy COVID-19 esetén pozitív hatású lehet az n-3 zsírsavak 

bevitele, amelyek hozzájárulnak az ún. ,,citokin-vihar” kivédéséhez. Fontos védekezési 

stratégia mindemellett a mikrobiom egészségének és ellenállásának fenntartása is, mivel ez az 

immunitás szabályozásában és működésében vezető szerepet játszik.   

Calder PC. Nutrition, immunity and COVID-19. BMJ Nutrition, Prevention & Health 2020;3:e000085. doi:10.1136/ bmjnph-2020-000085 

CYP27B1, mint „kulcs” gén a D-vitamin és az elhízás okozati összefüggésének megismerésére 

Egyes szakirodalmi adatok alapján a D-vitamin hiánya elhízással járhat egyes allél 

polimorfizmusok esetén, ugyanakkor ennek az ok-okozati összefüggései és pontos 

patomechanizmusa nem ismert. Jelen cikkben a család alapú asszociációk szintjén kívánták 

vizsgálni ezen összefüggést, méghozzá a CYP27B1 gén esetén azon esetekben, ahol a 

családtagokban jellemző az elhízás kórképe. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy egyes 

polimorfizmusok esetén D-vitamin hiány az elhízás rizikófaktora volt (korrigált OR: 1,332, 

95% CI: 1,042–1,703, P = 0,022). Ezen kívül mindkét polimorfizmus esetében léteztek családi 

alapú asszociációk az rs10877012 allél T és az rs64646536 T allél esetében.  Következtetésként 

megállították, hogy familiáris halmozódás és adott genetikai háttér esetén a D-vitaminhiány oka 

lehet az elhízásnak. Az elegendő D-vitaminbevitel fenntartása előnyös az elhízás megelőzése 

szempontjából. 

Yu S, Feng Y, Qu C, et al. CYP27B1 as an instrument gene to investigate the causal relationship between vitamin D deficiency and obesity: 

a family-based study. Eur J Clin Nutr. 2020;74(5):806-810. doi: 10.1038/s41430-020-0594-7 



A fizikai aktivitás és a mikrobiom kapcsolata 

A gyomor-bél traktusban található mikroorganizmusok jelentős szerepet játszanak a 

tápanyagok felvételében, a vitaminok szintézisében, a gyulladásos moduláció folyamatában és 

ez által a gazdaszervezet immunválaszában - együttesen hozzájárulva az emberi szervezet 

egészséghez. A bél mikrobiomra számos tényező van hatással, amelyek bizonyítottak, mint az 

életkor, a születés módja, az antibiotikumok használata, az étrend. Kevésbé ismert a fizikai 

aktivitás hatása, bár ez direkt és indirekt módon is befolyásoló tényező lehet akár társult 

tényezői folytán, mint a sport/testmozgás-specifikus étrend, a környezet és ezek kölcsönhatásai, 

akár azon megváltozott fiziológiai tényezők folytán, melyek eltérnek a mozgásszegény egyedek 

szervezeti adottságaihoz képest (izomerő/teljesítmény, aerob kapacitás, energiafelhasználás és 

hőtermelés). A jövőben mindenképpen érdemes lesz a sportolók mikrobiom – fizikai aktivitás 

– teljesítmény triászának részletes elemzése és egymásra ható rendszerének részletes vizsgálata.  

Mohr, A.E., Jäger, R., Carpenter, K.C. et al. The athletic gut microbiota. J Int Soc Sports Nutr 17, 24 (2020). 

https://doi.org/10.1186/s12970-020-00353-w 

Valid testösszetétel mérés a 21. században – melyik módszer a leginkább célravezető? 

Napjainkban a testösszetétel mérésére és értékelésére számos módszer létezik, sokszor mégis 

eltérő eredményeket mutatnak a klinikailag validált eszközök. Jelen tanulmány célja volt ezen 

különbségek mértékének felmérése fiatal, egészséges felnőttek körében. Vizsgálatukban a víz 

alatti mérést (UWW), a bioelektromos impedancia analízist (BIA), az antropometria regressziós 

modellt (ANT), valamint a kettős energiájú röntgen-abszorpciometriát (DXA) alkalmazták. A 

DXA által mért testzsírértékek referenciaértékként történő alkalmazása esetén az UWW 

mindkét nemben túlbecsülte a testzsírszázalékot. A BIA esetén érdekes eredmény született, 

hiszen - az előbb említett relációban - nők esetében alábecsülte, férfiak esetében a DXA-val 

megegyező testzsír értéket mutatott. Nagy különbségek voltak az ANT többféle regressziós 

modelljeivel összehasonlítva, de ennek ellenére az ANT nem bizonyult rosszabbnak a DXA-

nál feltéve, hogy az alaposság és a pontosság legmagasabb kombinációjával rendelkező 

regressziós egyenleteket alkalmazták, és így nem mutatott jelentős eltérést a DXA-hoz 

viszonyítva. Megállapították, hogy a DXA mellett az ANT regressziós modellek is jól 

alkalmazhatóak a testösszetétel mérésére akkor, ha a kutatók tisztában vannak az egyes 

modellek pontosságával és alkalmazhatóságával. 

Golja P, Robič Pikel T, Zdešar Kotnik K, et al. Direct Comparison of (Anthropometric) Methods for the Assessment of Body Composition. 

Ann Nutr Metab 2020. doi: 10.1159/000508514  



Vajon elegendő-e az orvosok és orvostanhallgatók táplálkozástudománnyal kapcsolatos 

ismerete? 

 

Az Egyesült Királyságban orvostanhallgatók és orvosok táplálkozással kapcsolatos ismereteit 

vizsgálták 2015 és 2018 között. A felmérés során több táplálkozással kapcsolatos attitűdöt 

tanulmányoztak, úgy, mint a táplálkozás vélt fontossága az orvosi oktatásban és a gyakorlatban, 

a táplálkozási képzés megfelelősége, valamint a jelenlegi táplálkozási ismeretek és készségek 

iránti bizalom. A legtöbben egyetértettek a táplálkozás egyészségben betöltött szerepével, és 

fontosnak tartottak az orvos szerepét a táplálkozási tanácsadásban. Ugyanakkor kevésbé 

mutattak hajlandóságot további táplálkozással kapcsolatos oktatásban történő részvételre. A 

legtöbben úgy érezték, hogy táplálkozással kapcsolat képzésük szintje és ismereteik nem 

elégségesek. A táplálkozástudományt érintő tantárgyak tekintetében az online képzés helyett a 

személyes, jelenléti oktatást részesítették előnyben. Amikor az orvostanhallgatókat a 

táplálkozási ismereteikről és a betegek tanácsadásáról kérdezték kevesen voltak biztosak az 

Egyesült Királyság általános étrendi és táplálkozási irányelveiben. Az orvosok csupán 26%-a 

ítélte megfelelőnek táplálkozástudománnyal kapcsolatos tudását, a fennmaradó 74% 

mindemellett havonta egy alkalomnál ritkábban adott táplálkozási tanácsokat hiányos ismeretei 

miatt. Konklúzióként megállapították, hogy az orvosképzésen belül több táplálkozástudományi 

ismeretanyag oktatására van szükség, valamint fontos tisztázni a jövőben az orvos szerepét a 

táplálkozásban és a dietoterápiában egyaránt. 

 

Macaninch E, Buckner L, Amin P, et al. Time for nutrition in medical education. BMJ Nutrition, Prevention & Health 

2020;0. doi:10.1136/ bmjnph-2019-000049  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A szérum nem-észterezett zsírsavai, mint a hal, a halolaj és a tejtermékek biomarkerei  

 

A táplálkozási vizsgálatok különféle biológiai mintákra támaszkodnak a zsírsav 

meghatározásával kapcsolatban, ugyanakkor nem világos, hogy a szérum nem-észterezett 

zsírsav (NEFA - non-esterified fatty acid) szintje hogyan korrelál más, szérumban keringő 

lipidkészletekkel. A kutatás során egy nagy áteresztőképességű, tömegspektrometrián alapuló 

elektroforézis módszert (<4 perc/minta) alkalmaztak (MSI-NACE-MS - multisegment 

injection-non-aqueous-capillary electrophoresis–mass spectrometry) annak megvizsgálására, 

hogy a specifikus szérum NEFA hasznosnak bizonyul-e az étrendi zsírbevitel biomarkereként, 

nők esetében. Először azonosították a keringő NEFA összetevőit, amelyek összefüggésben 

álltak a hosszú távú táplálékfelvétellel jelentősen különböző táplálkozási képet mutató terhes 

nők körében (n = 50). A szérum NEFA pályáinak akut változásait nem terhes nőknél (n = 18) 

is tanulmányozták 56 napos nagy dózisú (5 g/nap) halolaj pótlást vagy izoenergetikus 

napraforgóolaj placebot követően. 

A keresztmetszeti vizsgálatban a szérum omega-3 (ω-3) zsírsav korrelált a saját bevallott összes 

ω-3 napi bevitelével, nevezetesen az eikozapentaénsavval (EPA), mint NEFA-val (r = 0,46; p 

= 0,001), míg a pentadekánsav a zsíros tej fogyasztásával társult (r = 0,43; p = 0,002), az 

eredmények összhangban vannak az összes zsírsav szérum hidrolizátum eredményeivel. Az 

intervenciós kohorsz vizsgálatban a szérum ω-3 zsírsavak 2,5-szeresére emelkedtek a kiindulási 

értékhez képest a halolaj kiegészítést követő 28 napon belül, és ez a növekedés az EPA esetében 

volt a legnyilvánvalóbb (p = 0,0004).  

A dokozahexaénsavval ellentétben a keringő EPA, mint NEFA, szintén erősen korrelált az 

eritrocita-foszfolipid-hidrolizátumokból mért EPA-koncentrációkkal, és jobban megfelelt az 

étrend nem-követésének kimutatására. Következtetésképp elmondható, hogy az MSI-NACE-

MS gyors módszert kínál a szérum NEFA-k számszerűsítésére és a nők étrendi zsírbevitelének 

objektív nyomon követésére, amely kiegészíti az étrendi regisztrálást vagy a fogyasztási 

gyakorisági kérdőíveket (FFQ – food frequency questionnaire).   

 

Azab SM, de Souza RJ, Teo KK et al, Serum non-esterified fatty acids have utility as dietary biomarkers of fat intake from 

fish, fish oil and dairy in women, Journal of Lipid Research, 2020, doi: 10.1194/jlr.D120000630  

 



A nutriom–metabolom kapcsolatok betekintést nyújtanak az étrendi bevitel és az anyagcsere 

monitorozásába  

 

Az étrendi értékelés hagyományosan az egyén által közölt adatokra támaszkodik, amelyek 

gyakran pontatlanok, és hibás étrend–betegség kockázati társulásokat eredményezhetnek. A 

kutatások során illusztrálták, hogy a vizelet metabolikus fenotipizálása hogyan használható 

alternatív megközelítésként az étrendi szokásokkal kapcsolatos információk megszerzéséhez. 

Vizsgálati módszerként két, 24 órás étrendi naplót alkalmaztak, amelyeket két alkalommal, 

átlagosan 3 hetes különbséggel kértek, majd egybevetettek 1848 személy két 24 órás gyüjtött 

vizeletének vizsgálati eredményeivel. 67 tápanyag befolyásolta 46 strukturálisan azonosított 

metabolit vizelet metabotípusát (metabolikus fenotípus), amelyet H NMR (proton nuclear 

magnetic resonance) spektroszkópia jellemzett. Vizsgálták az egyes metabolitok stabilitását az 

idő múlásával, és megmutatkozott, hogy a vizelet anyagcsere-profilja az egyéneken belül 

stabilabbnak mutatkozik, mint az általuk bevallott táplálkozási szokások. A 46 metabolit 

pontosan jelezte az egészséges és egészségtelen táplálkozási szokásokat. Ezeket a metabolitokat 

egyfajta gazda-mikrobiális anyagcsere hálózatban térképezték fel, hogy azonosítsák az 

étrenddel kapcsolatos legfontosabb útvonalakat és funkciókat. Ezeket az adatokat a jövőbeni 

tanulmányokban fel lehet használni annak értékelésére, hogy ezek az étrendből származó, 

stabil, mérhető bioanalitikai markerek hogyan kapcsolódnak egyes betegségek kockázatához. 

Ez az ismeret újfajta betekintést nyújthat olyan biológiai útvonalakba, amelyek jellemzik az 

egészséges és az egészségtelen anyagcsere-fenotípus közötti eltolódást, és jelzik a megelőzési 

és beavatkozási stratégiák intervenciós pontjait. 

 

Posma JM, Garcia-Perez I, Frost G, Nutriome–metabolome relationships provide insights into dietary intake and 

metabolism, Nature Food, 2020, doi: 10.1038/s43016-020-0093-y  

 

 

 

 

 

 



A COVID-19 kockázata elhízott betegeknél 

 

Annak ellenére, hogy a COVID-19 fertőzésben szenvedő betegek BMI-jéről (testtömeg-indexéről) 

nagyon kevés adat áll rendelkezésre, nem szabad figyelmen kívül hagyni az elhízás szerepét ebben az 

esetben sem. Valójában az immunrendszer, amely kulcsfontosságú szereplő a fertőzés patogenezisében, 

szintén fontos szerepet játszik az elhízás okozta zsírszövet-gyulladásban. A zsírszövet ezen gyulladása 

metabolikus diszfunkciókat eredményez, amelyek diszlipidémiához, inzulinrezisztenciához, 2-es típusú 

diabetes mellitushoz, magas vérnyomáshoz és kardiovaszkuláris betegségekhez vezethetnek. Mivel az 

elhízásról kiderült, hogy fokozza a fertőzések iránti sérülékenységet, ez kockázati tényező lehet a 

COVID-19 okozta halálozás szempontjából. Annál is inkább, mivel nincsenek olyan speciális klinikai 

tünetek, amelyek előre vetítenék az enyhe COVID-19 fertőzés progresszióját a súlyos formává. A 

normál betegekkel összehasonlítva a BMI szignifikánsan nagyobb volt azoknál a betegeknél, akik a 

COVID-19 fertőzés súlyos formájával küzdöttek. Peng és munkatársai retrospektív elemzést tettek 

közzé 112 COVID-19 fertőzésben szenvedő betegről, akiket a wuhani Union Kórház nyugati kerületébe 

vittek be 2020. január 20. és 2020. február 15. között. Ebben a tanulmányban a kritikus csoport BMI-je 

(25,5 [23,0, + 27,5] kg/m2) szignifikánsan nagyobb volt, mint az általános csoporté (22,0 [20,0 + 24,0] 

kg/m2). A betegeket további két csoportra osztották: túlélőkre (84,8%) és nem túlélőkre (15,18%). A 

nem túlélők közül a betegek 88,2%-ának a BMI-je >25 kg/m2 volt, ami lényegesen nagyobb arány, mint 

a túlélők esetében. A szerzők a legmagasabb BMI értéket gyakrabban azoknál a pácienseknél 

tapasztalták, akik kritikus állapotban voltak, valamint azoknál, akik nem élték túl a betegséget.  

 

Kassir R, Risk of COVID-19 for patients with obesity, Obesity Reviews. 2020;21:e13034.  doi: 10.1111/obr.13034   

 

 

 

 

 

 

 

 



Miért van ilyen magas kardiovaszkuláris halálozási arány Oroszországban? 

 

Oroszországban az egyik legmagasabb a szív- és érrendszeri betegségek (CVD – cardiovascular 

diseases) okozta halálozás. A 35–69 évesek esetében nyolcszor magasabb, mint a szomszédos 

Norvégiában. A véralapú CVD biomarkerek profiljának összehasonlítása e két populáció között 

segíthet azonosítani a kockázat jelentős különbségének okait. A vizsgálat során két 

keresztmetszeti populációs alapú vizsgálatban mérték össze a 40–69 éves férfiak és nők CVD 

biomarkereinek életkor szerinti standardizált átlagszintjét: az „Ismerd meg a szívedet” projekt 

(Know Your Heart – KYH, Oroszország, 2015–2018; n = 4046) és a Tromsø-tanulmány hetedik 

hulláma (Tromsø 7, Norvégia, 2015–2018; n = 17 646) keretein belül. Laboratóriumi 

kalibrációs vizsgálatot végeztek a laboratóriumok közötti különbségek figyelembevétele 

érdekében. Az összes, kis sűrűségű lipoprotein, nagy sűrűségű lipoprotein-koleszterin és 

trigliceridek szintje volt összehasonlítható a KYH és a Tromsø 7 vizsgálatokban. Az N-

terminális pro-b típusú natriuretikus peptid (NT-proBNP), a nagy érzékenységű szív troponin 

T (hs-cTnT) és a nagy érzékenységű C-reaktív fehérje (hsCRP) értékei mind magasabbak voltak 

az orosz vizsgálat során a norvég eredményekhez képest. A szívkoszorúér betegségben 

szenvedők (279 férfi és 282 nő) kizárása nem volt érdemi hatással. Következtetésképp 

elmondható, hogy a koleszterin-frakciók különbségei nem magyarázhatják a CVD-halálozási 

arány különbségét Oroszország és Norvégia között. A megnövekedett NT-proBNP és hs-cTnT 

által tükrözött nem ischaemiás szívkárosodás valószínűleg hozzájárul a magas CVD okozta 

mortalitáshoz Oroszországban.  

 

Iakunchykova O, Averina M, Wilsgaard T et al, Why does Russia have such high cardiovascular mortality rates? 

Comparisons of blood-based biomarkers with Norway implicate non-ischaemic cardiac damage, J Epidemiol Community 

Health 2020. doi:10.1136/jech-2020-213885  

 

 

 

 

 

 



A növényi és állati fehérjebevitel, valamint az általános és az ok-specifikus halálozás 

összefüggése 

 

Bár az Egyesül Államokban közelmúltban hangsúlyt fektettek a nagy fehérjetartalmú étrend 

fontosságára az egészségi állapot szempontjából, azonban a növényi fehérje és az állati fehérje 

bevitelével összefüggésben a hosszú távú ok-specifikus halálozás átfogó elemzéséről nem 

számoltak be. 

A kutatás célja volt az általános mortalitás, az ok-specifikus mortalitás és a növényi fehérje 

bevitel összefüggéseinek vizsgálata. A vizsgálat során validált élelmiszer-gyakorisági kérdőívet 

használtak az étrenddel kapcsolatos információk kinyeréséhez, beleértve a növényi és az állati 

fehérje bevitelét. Az életkor mediánja férfiaknál 62,2 év, míg a nőknél 62,0 év volt. Számos 

fontos klinikai és egyéb kockázati tényezőt figyelembe véve a növényi fehérje nagyobb mértékű 

étrendi bevitele az általános halálozás csökkenésével járt mindkét nem körében. A növényi 

fehérje bevitele és az összhalandóság közötti összefüggés hasonló volt a dohányzás, a 

cukorbetegség, a gyümölcsfogyasztás, a vitamin-étrendkiegészítők használata és a saját 

bevallású egészségi állapot esetén is. Az állati fehérjéből származó 3 százaléknyi energia 

pótlása növényi fehérjével fordított összefüggésben áll az általános mortalitással és a szív- és 

érrendszeri betegségek halálozásával. Az alacsonyabb összhalandóság elsősorban annak 

tudható be, hogy a tojásfehérjét és a vöröshús fehérjét növényi fehérjével helyettesítették. 

Ebben a prospektív kohorszban a nagyobb növényi fehérjebevitel a teljes és a szív- és 

érrendszeri betegségek halálozásának kockázatának kismértékű csökkenésével járt. 

Eredményeik bizonyítják, hogy az étrend módosítása a fehérjeforrások megválasztásával 

befolyásolhatja az egészséget és a hosszú életet.   

 

Huang J, Liao LM, Weinstein SJ, Association Between Plant and Animal Protein Intake and Overall and Cause-Specific 

Mortality, JAMA Intern Med., doi:10.1001/jamainternmed.2020.2790  

 

 

 

 

 



Vadon termő és termesztett gombafajok, illetve fajták összehasonlító vizsgálata 

klasszikus és noninvazív kémiai módszerekkel 

Szerző: Mikola Erika 

 

A gombák ősidők óta széles körben elfogadott, ízletes élelmiszerek, gazdag és nélkülözhetetlen 

tápanyagforrás. A fogyasztók jelentős hányada nincs tisztában a gombák valódi beltartalmi 

értékével, valamint ezek biológiai hasznosulásával [1].  

A termesztőknek nem csak a megnövekedett mennyiségi igényeket kell kielégíteniük, hanem 

ezzel együtt a minőség szempontjából is egyre nagyobbak az elvárások. Elsősorban olyan 

fajtákra van igény, amelyek beltartalmi értékeik valamint endogén komponenseinek 

mennyisége szempontjából a lehető legkedvezőbb tulajdonsággal bírnak. 

Az évszázadok óta termesztett kultúrnövényekkel ellentétben, a gombanemesítés során 

nehézséget jelent, hogy a nemesítők nagyon szűk bázissal dolgoznak, alig van elérhető 

génállomány, amiből nemesíteni lehetne. Szinte minden termesztett fajta jelenleg egy régi 

nemesítésű fajtára vezethető vissza. Itt nincsenek "géncentrumok" mint a növények esetében.  

A gombák kedvező táplálkozási értéke szempontjából ki kell emelni jelentős 

fehérjetartalmukat, gazdag rosttartalmukat, csekély zsírtartalmukat valamint alacsony 

energiatartalmukat. Mindezen kedvező összetevőket gyógyhatásukkal kiegészítve a gombák 

kiváló funkcionális élelmiszereknek tekinthetők [2]. A gombafehérjék biológiai minősége az 

állati fehérjékhez hasonlítható, így értékesebb a növényeknél. A szénhidrátok, a nagy 

mennyiségű emészthetetlen rostforma miatt kedvező fiziológiai hatással bírnak. [3].   

A termesztett és a vadontermő gombák, jelentős mennyiségű nyomelemet, továbbá, specifikus 

antioxidáns hatású endogén anyagokat, elsődlegesen polifenol típusú vegyületeket 

tartalmaznak [4].  

A zöldségekhez, gyümölcsökhöz hasonlóan a gombák is rendelkeznek olyan értékes 

anyagokkal, amelyeknek szerepük van a szabadgyökök elleni védelemben az egészség 

megőrzésében. Bizonyított tény, hogy a szabadgyökök megnövekedett mennyisége 

összefüggésbe hozható számos betegség kialakulásával [5]. Ezen gyökök elleni védelemben 

játszanak szerepet a különböző enzimek és a táplálékokkal bevitt értékes endogén 

komponensek (antioxidáns hatású vegyületek) [6]. Több gombafaj kivonatában állapítottak 

meg erős antioxidáns hatást ezzel bebizonyítva, hogy a bennük előforduló pl. polifenoloknak 

kedvező élettani hatásuk van. Az enzimek közül a peroxidázok és a polifenoloxidáz enzimek 

aktivitásbeli különbségei jó mutatói az ellenállóképességnek, valamint a különböző 

stresszhatásokra bekövetkező reakciókra adott válaszoknak [7]. A gombák az oxidatív stressz 



hatására megelőző és semlegesítő válaszokat fejtenek ki, amely válaszok többek között az 

enzimek aktivitásbeli különbségén alapulnak. A gombák stressz-érzékenységének és 

egészségvédő hatásának jellemzésére elterjedten alkalmazott mérőszám a redukáló hatású 

vegyületek koncentrációja [8].  

Napjainkban az ipar számos területén, kiváltképp az élelmiszeriparban jelentősen nő az 

érdeklődés és igény a környezetbarát mérési technikák iránt, a hagyományos, időigényes és 

költséges analitikai módszerek helyett. A gyors, roncsolásmentes vizsgálati eljárások 

legígéretesebb csoportja a közeli infravörös (NIR) spektroszkópiai módszerek köre, amely 

széles körű alkalmazhatóságát az utóbbi évek eredményes kutatásai támasztják alá. A 

spektrumok komplex információ hordozói, így több összetevő egyidejű meghatározására adnak 

lehetőséget.  

Kutatómunkám során módszert fejlesztettem a beltartalmi összetevők (fehérje, szénhidrát, 

energia) Fourier-transzformációs közeli infravörös technikával (FT-NIR) történő 

meghatározására [9].  

Barna kalapos csiperke és késői laska fajtajelölt gombák összehasonlító vizsgálataival 

lehetőségem nyílt az antioxidáns védelemben szerepet játszó enzimek (peroxidáz, polifenol 

oxidáz) aktivitása és a nem enzimes védelemből ismert összes polifenol tartalom valamint a 

redukáló hatás jellemzésére alkalmazott vasredukáló képességen alapuló FRAP módszer 

alapján a legkedvezőbb tulajdonságú fajtajelölteket kiválasztani. Ez utóbbi vizsgálati 

eredmények alapján megállapítható, hogy a gombák antioxidáns hatású vegyületeinek nagy 

részéért polifenol típusú molekulák a felelősek.  

 

A közölt írás a szerző, doktorjelölt elfogadott PhD kutatási témája a Szent István Egyetem, 

Élelmiszer-tudományi Doktori Iskolájában, amely jelenleg folyamatban van. 
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