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A FAKÉREG ANTIOXIDÁNS TULAJDONSÁGAINAK KIÉRTÉKELÉSE 

 
VISINÉ RAJCZI ESZTER, ALBERT LEVENTE, HOFMANN TAMÁS 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Kémiai Intézet  
visine.rajczi.eszter@uni-sopron.hu 

 
Az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás melléktermékei ígéretes alapanya-
gok, mivel kis anyagi ráfordítással beszerezhetők, széles körben felhasználhatók, és újrafel-
használásuk környezeti előnyökkel is jár (VÁZQUEZ et al. 2012). E tekintetben az erdei fák kérge 
különös jelentőséggel bír (MOLNÁR 2004, PIETARINEN et al. 2006, DIOUF et al. 2009, EKMAN et 
al. 2013, GHITESCU et al. 2015). A faanyag feldolgozása során globális szinten évente mintegy 
300-400 millió m3 fakéreg keletkezik (PÁSZTORY et al. 2016), csak Magyarországon 0,5-0,6 
millió m3 (MOLNÁR 2004). A fák kérge jelentős mennyiségben tartalmaz enzimatikus és nem-
enzimatikus antioxidánsokat, amelyek nemcsak a fák élő szöveteinek védelmi funkcióit látják 
el, hanem megfelelő feldolgozás után az emberi egészségre is jótékony hatással lehetnek. A 
kéreg kivonatok legfontosabb és széles körben alkalmazott antioxidáns vegyületei a polifeno-
lok. Egy felmérés szerint a polifenolok iránti globális piaci kereslet mintegy 6,1 %-os éves 
szintű növekedést mutat (AMEER et al. 2017).  
Kutatásainkban célszerűen kiválasztott magyarországi erdei fafajok (fehér nyár (Populus alba 
L.), fehér akác (Robinia pseudoacacia L.), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea Liebl.), fekete 
nyár (Populus nigra L.), közönséges nyír (Betula pendula Roth), európai vörösfenyő (Larix 
decidua Mill.), erdeifenyő (Pinus sylvestris L.), vadcseresznye (Prunus avium L.), közönséges 
gyertyán (Carpinus betulus L.) és a szelídgesztenye (Castanea sativa Mill.) kérgének összfenol 
tartalmát és antioxidáns kapacitását mértük és hasonlítottuk össze. Ezek antioxidációs potenci-
álját korábban nem vizsgálták. A háncsot és a héjkérget külön vizsgáltuk, bár az ipari gyakor-
latban a kéreg egésze kerül begyűjtésre. A minták összes polifenol tartalmát Folin-Ciocâlteu 
módszerrel, az antioxidáns kapacitást a FRAP (vas(III)-ion redukáló képességen alapuló), az 
ABTS (2,2’azinodi-(3-etilbenzotiazolin)-6-szulfonsav), és a DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil 
gyök megkötésén alapuló) módszerekkel határoztuk meg. Mivel mindegyik antioxidáns kapa-
citás meghatározási módszer eltérő szelektivitású az antioxidánsok adott típusaira, az eredmé-
nyeket egy pontrendszer alkalmazásával egységesítettük és annak alapján értékeltük ki, hogy 
megkapjuk a minták „összesített” antioxidáns kapacitását (TÁLOS-NEBEHAJ et al. 2017).  
A legmagasabb antioxidáns kapacitással rendelkező fajok kérge a jövőben potenciális antioxi-
dáns forrás lehet és felhasználást nyerhet élelmiszeripari termékekben, táplálékkiegészítőkben, 
egészségügyi- és gyógyászati termékekben.  
 
Anyag és módszer 
 
Mintavétel és feldolgozás 
A mintákat a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Soproni Erdészetének állományában lévő 
faegyedekről vettük. Mivel mindegyik fafaj vizsgált példánya azonos mintaterületről szárma-
zott, a klimatikus, valamint egyéb környezeti hatások is hasonlóak voltak. A mintavétel során 
olyan egyedeket választottunk, amelyek érett korúak (mellmagassági törzsátmérőjük 30-50 
cm), és egészségesek voltak. Mindegyik fafaj esetében egy reprezentatív törzsről vettünk min-
tát, közvetlenül a döntés után. A kéreg lehántását 1,5-3 méter közötti magasságból fejsze segít-
ségével végeztük, 5 kg mennyiségben. A mintákat a laboratóriumba szállítás után laborklímán 
(18 °C-on), sötétben 2 napig szárítottuk. A kéregdarabokról a háncsot és a héjkérget ráspoly 
segítségével különítettük el. A közönséges gyertyán kérge legtöbbször túl vékony ahhoz, hogy 
a két réteget pontosan el lehessen választani, ezért gyertyán esetében az egész kérget vizsgáltuk. 
A kéregmintákból 0,15 g-ot extraháltunk szobahőmérsékleten 15 ml metanol:víz 80:20 v/v% 
oldószereleggyel 20 perces ultrahangos extrakcióval (Elma Transsonic T570 ultrasonic bath, 



343 

Elma Schmidbauer GmbH, Singen, Németország). Az extraktumokat 0,45 μm pórusátmérőjű 
fecskendőszűrőn szűrtük, és felhasználásig barna üvegekben tároltuk -20 °C-on. 
 
Mérési módszerek 
Az elvégzett vizsgálatok során 3 párhuzamos meghatározás történt mintánként a Hitachi U-
1500 spektrofotométer (Hitachi Ltd., Tokio, Japán) segítségével adott hullámhosszokon. Totál-
fenol tartalom meghatározás: Folin - Ciocâlteu módszerrel mértük, standardként kvercetint 
használtunk. Az eredményeket mg kvercetin/g száraz levélben (mg Q/g sz.a.) adtuk meg (SING-

LETON - ROSSI 1965). ABTS antioxidáns kapacitás meghatározás: STRATIL et al. (2007) mód-
szerével 734 nm hullámhosszon, trolox standardet használtunk. Az eredményeket mg trolox /g 
száraz levél egységben adtuk meg. FRAP antioxidáns kapacitás meghatározás: BENZIE és 
STRAIN (1996) módszerével 593 nm-en, standardnak aszkorbinsavat alkalmaztunk. Az eredmé-
nyeket mg aszkorbinsav/g száraz levél egységben adtuk meg. DPPH antioxidáns kapacitás 
meghatározás: A méréseket SHARMA és BHAT (2009) módszere alapján végeztük el, kisebb mó-
dosításokat alkalmazva (HOFMANN et al. 2015b). A DPPH antioxidáns kapacitást IC50 értékben 
(μg/ml) határoztuk meg. Extraktanyag tartalom meghatározás: A DPPH antioxidáns kapacitás 
meghatározásához megmértük mindegyik kivonat extraktanyag tartalmát mg/ml egységben. 
Szárazanyag tartalom meghatározás: A tobozminták szárazanyag tartalmát Ohaus MB23 gyors 
nedvességtartalom meghatározó mérleggel mértük, a minták tömegállandóságig történő szárí-
tásával 105oC- on. 
 
Statisztikai kiértékelés 
A varianciaanalízist adott szignifikancia szintek mellett a Statistica 12 software (StatSoft Inc., 
Tulsa, USA) segítségével végeztük el. 
 
Eredmények és értékelésük 
Totálfenol tartalom. Az 1. táblázat a vizsgált fafajok héjkérgének és háncsának totálfenol tar-
talmát tartalmazza. Az 1. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a totálfenol tartalom fa-
faj- és szövetfüggő és széles határok között változik. A fehér akác, a kocsánytalan tölgy, a sze-
lídgesztenye, a fekete nyár, fehér nyár és a vörösfenyő héjkérgének polifenol tartalma maga-
sabb mint a háncsé, a vadcseresznyéjé, a közönséges nyíré és az erdeifenyőé alacsonyabb. 
 
1. táblázat. Totálfenol tartalom a héjkéreg és a háncs szövetekben. 

Fafaj 
Totálfenol (mg Q/g sz.a.) 

Héjkéreg  Háncs  
Közönséges gyertyán  25,2 ± 0,63ab  25,2 ± 0,63b 
Fehér akác  29,4 ± 3,13b  9,9 ± 0,05a 
Kocsánytalan tölgy  71,6 ± 1,20d  46,2 ± 1,39d 
Vadcseresznye  70,0 ± 2,43d  139,0 ± 4,00h 
Szelídgesztenye  89,0 ± 3,90e  61,4 ± 1,73e 
Fekete nyár  52,8 ± 2,83c  36,3 ± 0,51c 
Fehér nyár  49,2 ± 1,35c  44,1 ± 1,71d 
Közönséges nyír  57,3 ± 6,21c  76,6 ± 0,54f 
Vörösfenyő  121,0 ± 4,11f  106,9 ± 0,70g 
Erdeifenyő  16,4 ± 3,32a  76,2 ± 3,15f 

Az eredmények feltüntetése átlagérték ± szórás formában történt. Adott oszlopon belül a felső indexben lévő kü-
lönböző betűk szignifikáns különbséget jeleznek p <0,02 szinten. A félkövérrel kiemelt értékek a legjobb totálfenol 
értékeket mutatják. 
 
A héjkérgek összevetésénél legmagasabb totálfenol értékeket a vörösfenyő (121,0 mg Q/g sz.a.) 
és a szelídgesztenye (89,0 mg Q/g sz.a.) esetében találtunk, míg a háncsoknál a vadcseresznyé-
nél (139,0 mg Q/g sz.a.) és a vörösfenyőnél (106,9 mg Q/g sz.a). Az eredmények alapján a 
vörösfenyő, a szelídgesztenye a vadcseresznye kérge a jövőben potenciális antioxidáns forrás 
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lehet. Ezt alátámasztja az is, hogy TÁLOS-NEBEHAJ ET AL. (2018) magas flavan-3-ol tartalmat 
mértek a vörösfenyő héjkérgében (20,0 mg (+)-katechin/g sz.a.), és magas flavonoid koncent-
rációt (4,81 mg Q/g sz.a.) a szelídgesztenye héjkéregben. 
A héjkéreg DPPH, FRAP és ABTS antioxidáns kapacitásának mérési eredményeit a 2. táblázat 
tartalmazza, a háncs szövetek eredményei a 3. táblázatban szerepelnek. 
 
2. táblázat. A héjkéregből készült extraktumok antioxidáns kapacitása. 

Fafaj 

Héjkéreg 
DPPH  

(IC50, μg/ml)  
p < 0,02 

FRAP  
(mg AS/ g sz.a.)  

p < 0,05 

ABTS  
(mg T/g sz.a.) 

p < 0,01 
Közönséges gyertyán  6,2 ± 0,26cd  30,1 ± 1,01d  86,1 ± 0,81ab 
Fehér akác  5,1 ± 0,46c  19,5 ± 0,86b  103,3 ± 5,85b 
Kocsánytalan tölgy  4,0 ± 0,10b  29,3 ± 0,76d  86,5 ± 9,19ab 
Vadcseresznye  12,0 ± 0,32ef  35,9 ± 0,89e  207,7 ± 7,71d 
Szelídgesztenye  2,8 ± 0,11a  82,8 ± 0,71g  320,1 ± 5,73e 
Fekete nyár  30,2 ± 2,89g  18,3 ± 0,62b  154,7 ± 10,75c 
Fehér nyár  6,9 ± 0,60d  38,1 ± 1,38e  153,9 ± 2,53c 
Közönséges nyír  12,8 ± 0,06f  23,4 ± 0,30c  205,2 ± 17,13d 
Vörösfenyő  5,8 ± 0,16cd  51,4 ± 2,06f  371,5 ± 18,53f 
Erdeifenyő  11,20 ± 0,61e  10,9 ± 0,62a  61,7 ± 4,37a 
Az eredmények feltüntetése átlagérték ± szórás formában történt. Adott oszlopon belül a felső indexben lévő kis-
betűk szignifikáns különbséget jeleznek. A félkövérrel kiemelt értékek a legjobb antioxidáns kapacitás értékeket 
mutatják. 
 
Legmagasabb DPPH antioxidáns kapacitást (legalacsonyabb IC50 érték) a szelídgesztenye és a 
kocsánytalan tölgy héjkérgének extraktumaiból, míg a legalacsonyabbat a fekete nyár extrak-
tumaiból mértünk.  
A legmagasabb FRAP antioxidáns kapacitással a szelídgesztenye és a vörösfenyő héjkéreg ext-
raktumok rendelkeznek, a kocsánytalan tölgy mérsékelt aktivitást mutat, míg a legalacsonyabb 
aktivitással a fekete nyár, a fehér akác és az erdeifenyő rendelkezik. A legnagyobb ABTS ka-
pacitást a vörösfenyő és a szelídgesztenye minták, míg a legalacsonyabb értékeket az erdeife-
nyő és a gyertyán kivonatok mutatták. 
A háncs szövetek kivonataiban a vadcseresznye, a kocsánytalan tölgy és a szelídgesztenye mu-
tatta a legmagasabb DPPH aktivitást, míg a fehér akác és a fekete nyár a vizsgálati szempontból 
a legrosszabban teljesítő fajnak bizonyult (3. táblázat). Fontos megállapítás, hogy miközben a 
kocsánytalan tölgy a legjobb DPPH antioxidáns kapacitást mutatja (4,6 ± 0,13 μg/ml), csak kö-
zepes totálfenol tartalommal rendelkezik (46,2 ± 1,39 mg Q/g sz.a.). A vadcseresznye, a szelíd-
gesztenye és a vörösfenyő háncs szöveteinek kivonatai a legmagasabb FRAP értékeket mutat-
ták, míg a fekete nyár szövetei a legalacsonyabbat. 
Az ABTS módszerrel vizsgált háncs szövetek közül a vadcseresznye kiugróan magas antioxi-
dáns kapacitást mutatott (533,3 ± 11,2 mg T/g sz.a.), ami majdnem duplája a szelídgesztenye 
értékének (264,7 ± 13,9 mg T/g sz.a.). A vörösfenyő és a nyír is kitűnő ABTS kapacitással bír, 
míg a fekete nyár, a fehér akác és a gyertyán alacsony ABTS antioxidáns értékeket mutatott. 
A mérési eredmények azt is bizonyítják, hogy a különböző antioxidáns kapacitás meghatározási 
módszerek eltérő eredményekre vezetnek, mivel különböző szelektivitásúak az antioxidánsok 
egyes típusaira. 
Összehasonlítottuk a szakirodalom alapján a vizsgált fafajok antioxidáns kapacitását más 
fafajokéval. Az alkalmazott módszerek eltérő szelektivitása miatt csak az azonos módszerrel 
nyert eredményeket vetettük össze. A DPPH antioxidáns kapacitás mérése során HOFMANN et 
al. (2015a,b) a bükk háncs szöveteiből 11,12 ± 0,90 μg/ml értéket, GAO et al. (2007) az oregoni 
hamisciprus (Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parl.)) mindkét kéregrészét vizsgálva 
10,31 és 19,87 μg/ml-t értéket közölt. NORIEGA et al. (2015) a vörös kínafa (Cinchona 
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pubescens (Vahl)) 42,00 μg/ml DPPH antioxidáns kapacitást mért, amely összehasonlítható a 
fekete nyár háncs szöveteinek értékével (44,0 ± 2,41 μg/ml). A Pinus cembra L. kérgének 
DPPH antioxidáns kapacitása 71,1 μg/ml (APETREI et al. (2011), a Casuarina equisetifolia-é 
101,69 (ZHANG et al. 2010) bizonyult.  
 
3. táblázat. A háncsból készült extraktumok antioxidáns kapacitásai. 

Fafaj 

Háncs 
DPPH  

(IC50, μg/ml)  
p < 0,05 

FRAP  
(mg AS/ g sz.a.)  

p < 0,03 

ABTS  
(mg T/g sz.a.) 

p < 0,05 
Közönséges gyertyán  6,2 ± 0,26b  30,1 ± 1,01b  86,1 ± 0,81a 
Fehér akác  13,3 ± 1,88f  13,6 ± 0,12a  63,7 ± 2,72a 
Kocsánytalan tölgy  4,6 ± 0,13a  44,5 ± 0,12c  138,4 ± 7,91b 
Vadcseresznye  4,7 ± 0,05a  80,1 ± 3,98f  533,3 ± 11,20g 
Szelídgesztenye  4,8 ± 0,17a  70,9 ± 3,47e  264,7 ± 13,91d 
Fekete nyár  44,0 ± 2,41g  17,6 ± 0,27a  94,7 ±  4,48a 
Fehér nyár  8,8 ± 0,27e  34,6 ± 0,40b  143,2  ± 4,31b 
Közönséges nyír  6,6 ± 0,22bc  32,9 ± 2,23b  300,4 ± 10,53e 
Vörösfenyő  6,7 ± 0,04c  62,3 ± 3,58d  345,6 ± 9,28f 
Erdeifenyő  7,2 ± 0,09d  42,4 ± 2,66c  219,0 ± 13,98c 
Az eredmények feltüntetése átlagérték ± szórás formában történt. Adott oszlopon belül a felső indexben lévő kis-
betűk szignifikáns különbséget jeleznek. A félkövérrel kiemelt értékek a legjobb antioxidáns kapacitás értékeket 
mutatják. 
 
A különböző módszerekkel nyert antioxidáns kapacitásokat egy pontrendszer segítségével ösz-
szegeztük, majd az összesített eredmények alapján értékeltünk. A három alkalmazott módszer-
rel mért értékeket 0-1 tartományra normalizáltuk (0 pontot kapott az a minta, amely a legkisebb 
antioxidáns kapacitással, míg 1-et amelyik a legnagyobbal rendelkezett). A DPPH esetében 
fordított számozást alkalmaztunk. A köztes értékeket lineáris interpolációval számoltuk ki. A 
különböző antioxidáns kapacitások normalizált értékeit mintánként összegeztük, így a maxi-
málisan elérhető pontszám egy minta esetében 3 volt. A 4. táblázat tartalmazza a minták ösz-
szesített pontszámait. 
 
4. táblázat. Az antioxidáns kapacitások (DPPH, FRAP és ABTS) pontrendszer alapján történt kiérté-
kelésének és összesítésének eredménye. 

Fafaj 
Háncs Héjkéreg Összpont 

DPPH FRAP ABTS Össz DPPH FRAP ABTS Össz 
Szelídgesztenye 0,99 0,86 0,43 2,28 1,00 1,00 0,83 2,83 5,12 
Vörösfenyő 0,95 0,73 0,60 2,28 0,89 0,56 1,00 2,45 4,73 
Vadcseresznye 1,00 1,00 1,00 3,00 0,66 0,35 0,47 1,48 4,48 
Közönséges nyír 0,95 0,29 0,50 1,74 0,60 0,17 0,46 1,24 2,98 
Kocsánytalan tölgy 1,00 0,46 0,16 1,62 0,96 0,26 0,08 1,29 2,92 
Fehér nyár 0,89 0,32 0,17 1,38 0,85 0,37 0,30 1,52 2,89 
Közönséges gyertyán 0,96 0,25 0,05 1,25 0,88 0,27 0,08 1,22 2,48 
Erdeifenyő 0,93 0,43 0,33 1,70 0,69 0,00 0,00 0,69 2,39 
Fehér akác 0,78 0,00 0,00 0,78 0,92 0,12 0,13 1,17 1,95 
Fekete nyár 0,00 0,06 0,07 0,13 0,00 0,10 0,30 0,40 0,53 
 
Megállapítható, hogy az antioxidáns kapacitás fafajfüggő és fajonként jelentős eltérést mutat. 
Egyes fajoknál a háncs, másoknál a héjkéreg antioxidáns kapacitása magasabb. A vizsgált fajok 
háncsai közül a vadcseresznye (3,00), a szelídgesztenye és a vörösfenyő (2,28), héjkérgei közül 
pedig a szelídgesztenye (2,83) és a vörösfenyő (2,45) extraktumai rendelkeznek a legmagasabb 
antioxidáns tulajdonságokkal. 
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A háncs és a héjkéreg minták eredményeit fafajonként egyesítve a legjobban teljesítő fajok a 
szelídgesztenye > vörösfenyő > vadcseresznye. A legalacsonyabb antioxidáns kapacitással ren-
delkező fajok az erdeifenyő > fehér akác > fekete nyár.  
 
Összefoglalás 
 
Kiválasztott magyarországi erdei fafaj kérgének totálfenol tartalmát és antioxidáns tulajdonsá-
gait hasonlítottuk össze. Az antioxidáns kapacitás meghatározásánál külön vizsgáltuk a háncs 
és a héjkéreg szöveteket. A pontosság érdekében három antioxidáns kapacitás meghatározási 
módszert használtunk, és a FRAP, DPPH és ABTS módszerrel meghatározott értékeket egy 
pontrendszer segítségével összesítve hasonlítottuk össze.  
Mérésekkel bizonyítottuk azt a (valószínűsíthető) tényt, hogy a totálfenol tartalom és az anti-
oxidáns kapacitás fafajfüggő és széles határok között változik. Különböznek a háncs és héjké-
reg szövetek antioxidáns kapacitásai is. A vizsgált fafajok közül legmagasabb antioxidáns ka-
pacitással a vadcseresznye háncs szövetei és a szelídgesztenye héjkérge rendelkezik.  
A háncs és a héjkéreg minták antioxidáns kapacitásait fafajonként összeadva a következő sor-
rendet állítottuk fel: szelídgesztenye > vörösfenyő > vadcseresznye. A legalacsonyabb antioxi-
dáns kapacitással rendelkező fajok az erdeifenyő > fehér akác > fekete nyár.  
A szakirodalomban általában alkalmazott DPPH módszerrel nyert eredmények alapján össze-
hasonlítottuk az általunk vizsgált fafajok antioxidáns kapacitását más fafajokéval. Megállapí-
tottuk, hogy vizsgált fafajok DPPH antioxidáns kapacitása a szakirodalmi adatokkal nagyság-
rendileg megegyezik.  
A kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy vizsgált fafajok közül elsősorban a szelídgeszte-
nye, a vörösfenyő és a vadcseresznye kérge élelmiszeripari termékekben, táplálékkiegészítők-
ben, egészségügyi- és gyógyászati termékekben felhasználható természetes antioxidánsok po-
tenciális forrása lehet.  
További kutatásokra sarkall a fehér nyár (6,9 ± 0,60 μg/ml) és a fekete nyár (30,2 ± 2,89 μg/ml) 
DPPH antioxidáns kapacitása közötti jelentős különbség értelmezése. A mintákban lévő fenoloi-
dok szétválasztására és a komponensek (vagy frakciók) antioxidáns kapacitásának külön mérésére 
lesz szükség annak értelmezéséhez is, hogy miért mutat a legmagasabb totálfenol tartalommal ren-
delkező vadcseresznye (70,0 ± 2,43 mg Q/g sz.a.) csak mérsékelt DPPH IC50 értéket (12,0 ± 0,32 
μg/ml), míg a fehér akác héjkéreg mintáiban alacsony totálfenol tartalom (29,4 ± 3,13 mg Q/g 
sz.a.) mellett meglehetősen magas a DPPH antioxidáns kapacitás (5,1 ± 0,46 μg/ml).  
 
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – „A felsőoktatási rendszer 
K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című 
projekt támogatásával valósult meg, valamint az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatá-
sával készült. 
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