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Az ún. antioxidáns hipotézis szerint a redukáló anyagok, azaz antioxi-

dánsok megakadályozzák a szervezetben az oxidatív károsodásokat, nagyobb 
koncentrációjuk pedig megelőzi krónikus betegségek, köztük szív- és érrend-
szeri tünetek és rák kialakulását. Az elmúlt kb. egy évtized epidemiológiai 
vizsgálatai azt is kimutatták, hogy az antioxidánsokban gazdag étrend vissza-
szorítja degeneratív (öregkori) betegségek kockázatát. Az e tárgyban világ-
szerte folytatott hatalmas méretű kutatásnak azonban vannak a hipotézist 
nemcsak támogató, hanem kétségbe vonására alkalmas eredményei is. 

Nem tapasztalták pl. étrendi antioxidánsok hasznát, akár készítményként, 
akár ételekben, nagy mennyiségben adva jellemzően az életkorral járó szind-
rómák kezelésekor. Sokan próbálták megmagyarázni, hogy milyen okból mond 
ellent ez a sikertelenség az epidemiológiai eredményeknek, de az összetett táp-
lálkozási kísérletek alapvető problémáinak akár csak felvetése nélkül. 

Az étrendi antioxidánsok hatásainak kutatása európai szinten 

Az Európai Unió „Élelmiszerek, táplálkozás, egészség” című programjá-
nak keretében megalakult az EUROFEDA, az étrendi antioxidánsokról felhal-
mozott ismeretek kritikai áttekintésének, valamint a tisztánlátáshoz szükséges 
további kutatások meghatározásának célkitűzésével. Ezen belül három mun-
kacsoport állt fel a közelmúlt legélénkebb kutatásainak megfelelő tematikával: 

I. Biomarkerek 
II. Biológiai hozzáférés és anyagcsere 
III. Antioxidánsok, reaktív oxigén- és nitrogénvegyületek, génindukció és 

mitochondrium-funkció (1., 2., 3. táblázat). 
A programot étrendi tényezőkre irányították, nem a „nutraceuticals” néven 

összefoglalt étrend-kiegészítő és -dúsító készítmények esetleges hatásaira. A 
szakemberek álláspontja szerint ugyanis egyetlen antioxidánsról sem mutatha-
tó ki, hogy fontosabb („esszenciálisabb”) volna, mint bármely másik. Valószínű 
tehát, hogy pl. sok gyümölcs és zöldségféle fogyasztásának kedvező hatása 
több, különböző osztályokhoz tartozó étrendi összetevő együttes hatásának 
tulajdonítható. 

 



1. táblázat 
I. munkacsoport – biomarkerek 

 
Biomarkerek Fő területek Jellegzetes problé-

mák 
Fehérjeoxidálás karbonilok, tiolok, alifás aminosavak és oxi-

dált triptofán neoepitópok keletkezése 
kísérletek hitelesítése 
fehérjeoxidáció és betegség 
módosulások antioxidánsok által 

biokémia, mérőmód-

litás, használati korlá-
tok 

Lipidoxidálás malondialdehid, konjugált diének, szénhid-
rogéngázok, lipofuszcin, lipid-peroxidok és 
izoprosztánok 
lehetséges új biomarkerek 
lipidperoxidálás és betegség 
módosulások antioxidánsok által 
a lipidperoxidálás funkcionális következmé-
nyei 
étrend hatása a lipidperoxidálásra 

biokémia, mérőmód-

litás, használati korlá-
tok 

DNS-oxidálás sejtmag-DNS és mitochondriális DNS káro-
sodása 
DNS-károsodás és DNS-bázisok oxidálásá-

DNS-aldehid adduktok 
kísérletek hitelesítése 
RNS-termékek 
végpont, mutációk, kromoszóma-
rendellenességek és mikrosejtmagok 
helyspecifikus DNS-károsodás 
DNS-oxidáció és betegség 
módosulások antioxidálásokkal 

egységek és termino-
lógia, szövetpótlás, 
tárolás, stabilitás, 
korlátok, kritikai felve-
tések 

Az oxidációs stressz 
közvetlen és közvetett 
hatásai 

az oxidáns/antioxidáns szintek, az 
antioxidáns/oxidált antioxidáns hidrogén-
peroxid viszonyának és az összes 
antioxidáns-kapacitásnak a meghatározása 
sejtszintű oxidánsok vizualizálása 
közvetlen oxidáns és antioxidáns, 

oxidáns/antioxidáns és betegség 
módosulások étrendi antioxidánsokkal 

biokémia, terminoló-

tárolás, használati 
korlátok 

Génválasz oxidatív 
stresszre 

antioxidánsokhoz kapcsolódó gének és fe-
hérjék meghatározása 
antioxidáns-fogyasztás hatása antioxidáns 
enzimek aktivitására 

 

szerek, tárolás, stabi-

szerek, tárolás, stabi-

nak meghatározása különféle módszerekkel 

gia, mérőmódszerek, 

biomarker-kísérletek hitelesítése 

 



2. táblázat 
II. munkacsoport – biológiai hozzáférés és anyagcsere 

 
Vegyületek Fő területek 
C-vitamin 
E-vitamin 
Karotinoidok 
Növényi fenolok 
Glükozinolátok 
Szelén 
Glutation 

felszívódás és eloszlás 
– fő táplálékforrások 
– fogyasztás becslése 
– emésztés és felszívódás 
 
szövetek 
anyagcsere és kiválasztás 

 

Biológiai hozzáférés 
Az eredmények megbízható értelmezése étrendi kísérletekben gyakran 

megkívánja egyetlen vagy csak néhány antioxidáns használatát vagy bizonyos 
élelmiszerek nagy adagjainak fogyasztását, ezek a szokásosnál jóval na-
gyobb, rövid időbe sűrített dózisok azonban nem alkalmasak többtényezős, 
idült bántalmak esetlegesen megváltozott élethossziglani kockázatának vizs-
gálatára. 

Az étrendi komponensek felszívódásában és átalakulásában nagyok a 
populációs csoportok és nemek szerinti, sőt egyedi különbségek, emellett ke-
véssé ismert e komponensek szöveti és sejteken belüli eloszlása és ennek 
reagálása megváltozott fogyasztásra. 

Az étrendi komponensek és készítmények „sorsát” és pályáját a szerve-
zetben, vagyis 

– kibocsátását az élelmiszer egészéből, 
– felszívását, 
– eloszlását, 
– metabolizmusát és végül 
– kiválasztását és kiürítését 

biokinetikai mérésekkel követik nyomon. Ehhez először megfelelő állatmo-
dell(eke)t választanak, majd I-IV. fokozatú klinikai kísérleteket végeznek és 
csak mindezek eredményének ismeretében lehet megtervezni annak nagy lép-
tékű tanulmányozását, hogy valamely dózistartományú fogyasztás hasznos 
vagy bizonyos veszélyekkel jár-e egy-egy személyre vagy klinikailag definiál-
ható csoportokra. 

Ilyen biokinetikai kísérletek alapján tehát el lehet végezni egy vegyület 
vagy aktív metabolit kockázat/haszon elemzését egy adott genotipusra vagy 
kiválasztott szövetre. A végső cél pedig azon veszélytelen étrendi eredetű 
vagy pótló–kiegészítő dózisok meghatározása, amelyek a legkedvezőbb 
egészségmegőrző hatást fejtik ki. 

 



 

3. táblázat 
III. munkacsoport – antioxidánsok, reaktív oxigén- és nitrogénvegyületek,  

génindukció és mitochondriális funkciók 
 

Fő területek Jellegzetes problémák 
A sejtek redoxi-érzékeny 
jelzőrendszere 

tiolcsoportok és a génexpresszió szabályozása 
redoxi-érzékeny jelátviteli pályák 
– fehérje-kinázok,  
– fehérje-foszfatázok, 
– lipidek és foszfolipázok, 
– antioxidáns (elektrofil) válaszelem, 
– sejten belüli jelzés kalciumközvetítéssel 
transzkripciós tényezők 

Sejtreakciók oxidatív 
stresszre 

változások redoxi-állapotban 
– proliferálódás 
– sejtelhalás 
– a sejtek immunfunkciója 
reaktív oxigén- és nitrogénvegyületek – jó vagy rossz? 

Részt vesznek-e speciális 
antioxidánsok a sejtreakciók 
módosulásában 

étrendi antioxidánsok specifikus hatásai 
– karotinoidok 
– E-vitamin 
– flavonoidok 
– II. fázisú enzimek aktiválása 
betegségek befolyásolása 

Oxidánsok, antioxidánssok 
és mitochondriumok 

reaktív oxigén és nitrogénvegyületek képződése 
apoptózis 
antioxidánshiány 
a mitochondriális glutation szerepe 
oxidatív károsodás 
– a mitochondriális elektronátviteli lánc közvetlen károsodása 
– nitrogén-oxid és mitochondrium-károsodás 
tápanyagok hatása a mitochondriumra 
– kalóriamegvonás 
– lipidek 
– antioxidánsok 

A génexpresszió és a 
mitochondrium-funkció mé-
rési módszerei 

mitochondriális technikák 
cDNS mikromeghatározások 
proteomika 
transzgénikus egerek 
– génkiütés (knock-out) és túlexpresszió 
– transzgénikus riporteregér 



 

Biomarkerek 
Az eredményekben a kísérleti és a kontrollcsoport között jól értelmezhető, 

nagy különbségeket (pl. hiánybetegség esetében) a klinikusok érik el, hogy 
egyfelől a vizsgált betegség által erősen veszélyeztetett vagy már klinikai tüne-
teket produkáló, másfelől alig érintett személyeket választanak ki. 

Egyes betegségek klinikai tünetei nem alkalmasak annak korai felismeré-
sére, így megelőzésére sem. Az e célra használt biológiai jelzővegyületek, a 
biomarkerek egy része analitikailag hitelesítve van, mások nem specifikusak 
vagy nem stabil, könnyen metabolizálódó vegyületeket mérnek. 

Az EUROFEDA a biomarkerek hitelességi kritériumaira prioritási sorren-
det állapított meg: 

– biológiai és kémiai specifikusság, származásukat, ill. elemzési adatai-
kat illetően, 

– stabilitás –80 °C-on legalább négy hétig, 
– reprodukálhatóság legfeljebb 10%-os hibával, 
– kapcsolódás betegséghez, 
– reagálóképesség, vagyis az oxidáns/képződés-, valamint az antioxi-

dáns/védelem realációk dózisfüggése. 
A közleményekből kiderül, hogy azok a kutatók, akik biológiailag releváns 

szubsztrátumon készítmények vagy dúsított étrend hatásának tanulmányozá-
sára hitelesített módszert használtak, rendszerint az antioxidáns-diéta kedve-
ző hatását regisztrálhatták. 

A biomarker-képződést befolyásolja a genotípus és az életkor mind az 
egészséges, mind a klinikailag felismert beteg népességben. Megbízható 
eredményekhez tehát sürgősen meg kell határozni 

– a normálisnak tekinthető értékek egyéni változásait és 
– a képződésre ható személyes és külső tényezőket: kor, nem, etnikum, 

ill. évszak, napszak 

Vizsgálatok, vizsgálati kritériumok 
Az étrendi komponensek nem adják vissza a megbetegedett test egész-

ségét, kedvező hatásuk inkább figyelhető meg oxidatív stressz alatt álló, vagy 
a megromlott antioxidáns alapállapotban levő populáción. A hatás „kedvező” 
volta és a „jótékonyság” mértéke másképp ítélendő meg egészséges és olyan 
személyeken, akiken kimutathatók a degenerálódás klinikai tünetei. Ebből kö-
vetkezik, hogy e két csoportra nem felel meg ugyanaz a biomarker, és ezt az 
alkalmasságot valamely betegség egyes szakaszaiban külön kell megvizs- 
gálni. 

A DNS, a lipidek és a fehérjék oxidatív károsodásának vizsgálatára több 
módszert dolgoztak ki, amelyeket egy az EUROFEDA-val egyidőben alakult 
bizottság hasonlított össze és optimált 27 laboratórium részvételével. A káro-



 

sodás mértékét a DNS 8-oxoguanin-tartalmának mérése alapján lehet megál-
lapítani. 

A legújabb kutatások arra utalnak, hogy az antioxidánsok szerepének 
jobb megértéséhez a reaktív oxigén- és nitrogéntartalmú vegyületek sejtfunk-
ciókat módosító folyamatokban való részvételének és a folyamatok sejtkáro-
sodásban mutatkozó eredményének tanulmányozása vezet. 

Azt is számos állati és sejtmodellekből nyert adat igazolja, hogy a 
génexpresszió oxidánsszabályozású változásait több nem étrendi eredetű 
vagy kis mennyiségben fogyasztott redukálóanyag módosíthatja, amelyekről 
és az emberi szervezetben kialakuló redukálószer/antioxidáns egyensúlyokról 
kevés részlet ismeretes. Másfelől bizonyos, hogy egyes étrendi komponensek, 
pl. a C- és E-vitaminnak, valamint a karotinoidoknak „klasszikus” antioxidáns 
szerepük mellett más biológiai funkcióik is vannak. 

Az oxidánsok által befolyásolt biológiai hozzáférés, biomarker-funkció és 
génexpresszió tanulmányozása releváns étrendi komponensek megfelelő 
szintű jelenlétében és távollétükben új leképező rendszereket igényel, 
transzgénikus állatok felhasználásával és a génexpressziót szemléltető, nem 
invazív, továbbá matematikai modellekkel. 

Olyan új technikák megjelenése is várható, amelyekkel az étrendi kom-
ponensek funkciós hatásai fiziológiásan meghatározó szinten jellemezhetők: 
génexpressziós minták felismerése, „proteomika” és „metabolomika”, ame-
lyekkel nemcsak egyedi komponensek, hanem antioxidáns-keverékek köl-
csönhatásai is vizsgálhatók. Az így nyert adattömeg kritikai feldolgozásához 
nélkülözhetetlen a bioinformatikai ismeretek fejlődése és bevonása. 

A jövő kutatási feladatai 
Az öregedéssel kapcsolatos betegségek gyakran nem jelentenek közvet-

len életveszélyt, de a fokozatos leépülés az érintetteket megfosztja független-
ségüktől, és ez egyre nagyobb terhet ró a családra és az egészségügyi szolgá-
latokra. Az európai országok egészségügyi politikája a rosszindulatú, valamint a 
szív- és érrendszeri betegségekre összpontosít, de a betegbiztosítást hatalmas 
költséggel terheli autoimmun és neurodegeneratív betegségek, oszteoporózis, 
pszichiátriai zavarok, fájdalom okozta morbiditás stb. kezelése is. 

Aktív étrendi összetevők késleltetik, akár gátolhatják is az öregedés meg-
betegedéseinek kialakulását. Az ez irányú kétségek megszüntetése és további 
vizsgálatokkal az étrendi kiegészítők esetleges káros hatásáról szóló „szak-
mai” gyanú elhárítása megjavíthatja az étkezési szokások megújításával 
együtt nagy populációk egészségi állapotát és életminőségét, és az így meg-
fogyatkozott egészségügyi kiadások megnövelhetik pl. az EU gazdasági telje-
sítményét. 

Az EU a világ egyik vezető ital- és élelmiszergyártója. Az ágazat több 
mint hárommilliós dolgozói létszámával 650 M euró értéket termel, lakossági 



 

nyomásra ez ideig a minőségre és a biztonságra helyezte a hangsúlyt, így ki-
használatlan lehetőségként maradtak meg az étrend és az egészség kölcsön-
hatásai. 

Új élelmiszer-készítmények hasznának megjelenése hónapokban mérhe-
tő, az un. funkcionális élelmiszerek meghatározott és speciális egészségmeg-
őrző hatásainak kimutatása pedig fejlődésének korai szakaszában, így tovább-
ra is a kutatások középpontjában van. De tisztázatlan még, hogy kire és ho-
gyan hatnak, ezért fontos kutatási feladat a hatóanyagok hosszú távú kedve-
ző, ill. esetleges káros hatásainak vizsgálatára az eddigieknél szelektívebb és 
érzékenyebb biomarkerek keresése vagy a használatban levők megjavítása. 

Szükség van a biomarkerek és a degeneratív betegségek között ponto-
sabb összefüggések felállítására, továbbá annak tisztázására, hogy az étrendi 
komponensek egyszerű kémiai reakciók vagy komplex jelrendszerek közvetí-
tésével hatnak-e. 

Mind az ipar, mind a gyógyászat választ vár arra is, hogy az élelmiszer-
ipari alapanyagok előkészítése és feldolgozása miképpen befolyásolja az ér-
tékes összetevők kiválását a táplálékmátrixból és a szervezet általi felvételét, 
valamint hogy milyen ipari módszerekkel, „manipulálással” lehet elérni jobb 
biológiai hozzáférhetőségüket. 

Az EUROFEDA a kutatás számára kijelöli 
– a génexpresszióra, 
– a biomarker-fejlesztésre és 
– a jobb biológiai hozzáférésre 

irányuló kutatás legfontosabb területeit. A táplálkozástudományi kutatás ter-
mészeténél fogva tetemes források befektetését igényli a multidiszciplináris 
együttműködésbe. Ennek megvalósulása a felsorolt többi feladattal együtt kér-
déses, de az bizonyos, hogy szilárd tudományos megalapozás nélkül sem az 
ipar fejlesztése nem haladhat megnyugtató irányban, sem a fogyasztó nem 
választhatja ki a számára optimális étrendet. 

 
(Dr. Boros Tiborné) 
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