
Funkcionális élelmiszerek 
 

Flavonoidok 



A flavonoidok szerkezete 

 

13 vegyületcsoport. 

4000-féle különböző szerkezet. 

Alapváz(aglikon)+ cukormolekula (ezért glikozid). 

Flavonoid: 1,3-difenilpropán származékok. 

Izoflavonoidok: 1,2-difenilpropán származékok. 

Neoflavonoidok: 1,1-difenilpropán származékok. 

 
Antocianidin,  Cianidin,  Antocianin,  Cianin. 



Flavonoidok: növényi metabolizmus másodlagos termékei: 

főként a gyümölcsök héjában, magjában, kocsányában 
találhatóak meg. Szerepük: 

•Pigmenképzők → UV fény elleni védelem. 

•Mikroorganizmusok és egyéb növényi kártevők elleni 

 védelem. 

•Enzimreakciók szabályozás. 

•Szignál funkció a nitrogén megkötő baktériumok számára. 

 

Élelmiszerként a növényi anyagokban: 

•Szinezőanyagok. 

•Ízkomponensek. 

•Antioxidánsok. 



Flavonoidok csoportosítása 
 
Flavonoid csoport   Jellegzetes képviselők 
 
flavonolok    katechinek 
proanthocyanidinek  oligomer katechinek 
flavonok    quercetin, kaempferol 
biflavonok    amentoflavon, bilobetin 
flavononok    hesperidin, narginin 
flavononolok   taxifolin 
anthocyaninok   cyanidin, delphidin, malvidin, 
    petunidin 
flavonolignanok   sylmarin 
izoflavonok    genistein, diadzein 



Flavanonok 
 

Heszperedin, naringenin 
 
•Fő forrásuk:citrusfélék és a belőlűk készített gyümölcslevek. 
 
•Csicseri borsó, kömény, galagonya, édesgyökér. 
 
•Szerepük az íz kialakítása (naringin-keserű). 



Flavonok 
 

Apigenin, luteolin 
 
•Előfordulás: Gabona félék, fűszernövények (rozmaring, 
 kakukkfű) zöldségek. 
•Nővényi szövetek színének kialakítása:  
 (nagy koncentrációban, fém ionokkal komplexben 
 vannak jelen). 
•Ízalkotók : keserű (nobilentin). 
•Csökkentik egyes más keserű íz anyagok keserűségét 
 (neodiozmin, roifolin). 
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flavon i-flavon flavonol

A sárga kalkon és az auron képlete 

Flavonoid színezékek 
Antoxantinok 

Fenil-kromán alapváz 



Flavonolok 
 

Kvercetin, kempfenol 
 
•Szinte mindegyik növényben megtalálhatók. 
 
•Fontosabb forrásai: zöldségfélék leveleiben és 
 gyümölcsökben, komlóban, fűszerekben fordul elő. 



Antocianidinek 
 

•Delfinidin, cianidin, petunidin, malvinidin. 
•Fő előfordulásuk: bogyós gyümölcsökben: bodza, szeder, 
 szőlő, cseresznye. 
 Alma, körte, csonthéjasok héjában. 
•Zöldségekben: padlizsán, retek, káposzta, cékla 
•Virágokban. 
•Színűk függ a pH-tól (pH=3,5 vörös, majd  színtelen, lúgos 
 pH-n kék). Bor, cékla vöröskáposzta színváltozása. 



Flavan-3-olok, katechinek 

 

•Bonyolult szerkezetűek. 

•A leggyakrabban előforduló monomerjeikkel dimer, trimer és 

 polimer komponensek kialakítására hajlamosak. 

•Legegyszerűbb vegyületek: katechin epikatechin. 

•Érett gyümölcsökben, fiatal levelekben találhatók (alma, 

 feketeszeder, áfonya, szőlő, barack). 

•Gabonafélékben: cirok, árpa. 

•Vörösbor, tea. 



Flavonoiok  
 
Forrásai a növényi élelmiszerek: 
•Zöldségek. 
•Gyümölcsök. 
•Gyógynövények. 
 
•A bor, a sör, a tea. 
 
 Stabil vegyületek: Hőre, oxigénre, enyhe pH változásra nem 
érzékenyek, de konyhatechnikai eljárások kb. 50%-kal 
csökkentik a tartalmukat! 



A leggazdagabb növényi flavonoid források 
 
Zöldségek: Hagymafélék, fehérrépa, spenót, dió, 
zeller, zöldbors, paradicsom, brokkoli, fokhagyma. 
 
Gyümölcsök: Sárgabarack, meggy, cseresznye, alma, 
szőlő, citrusfélék. 
 
Gyógynövények: Legyezőfű, kecskeruta, körömvirág, 
ödögcérna, édesgyökér, réti nyúlszapuka, háromszínű 
vadárvácska, százszorszép, közönséges gyújtoványfű. 
 
Egyéb: Zöld tea, vörösbor, ginzeng, csokoládé, 
japánakác. 



Különféle zöldségek flavonoid tartalma (mg/kg) 
 

Minta    KVE  KEM  MIR  LUT  API  Összes 
Brokkolli   15,4  30,8  nd   nd  nd  46,2 
Karalábé   4,0  24,3  nd  13,0  nd  41,3 
Fehér káposzta  1,6  11,9  nd  4,2  nd  17,7 
Vöröshagyma   121,5  2,6  nd  nd  nd  124,1 
Lilahagyma   171,3  24,3  nd  nd  nd  195,6 
Paprika   9,4  nd  nd  10,7  nd  20,1 
Fodros saláta   35,0  8,4  nd  3,9  nd  47,3 
Spenót   272,2  nd  nd  66,4  nd  338,6 
Zellerzöld   nd  nd  43,4  111,4  248  402,8 
Zellergyökér   1,8  nd  nd  nd  24,1  25,9 
Fehérrépa   3,2  22,7  85,4  nd  154,0  265,3 
Torma    5,7  25,7  nd  9,0  nd  40,4 
 
KVE-kvercetin, KEM-kempferol, MIR-miricetin, LUT-luteolin, API-apigenin. 
nd = nem vizsgálták. 



Különféle gyümölcsök flavonoid tartalma (mg/kg) 
 
Minta    KVE  KEM  MIR  LUT  API  Összes 
Alma    38,3  nd  nd  nd  27,0  65,3 
Körte    24,7  nd  nd  nd  nd  24,7 
Görögdinnye   nd  nd  nd  nd  18,4  18,4 
Sárgadinnye   nd  nd  nd  nd  25,8  25,8 
Szilva    23,3  nd  nd  nd  nd  23,3 
Sárgabarack   11,5  nd  nd  nd  nd  11,5 
Meggy    29,2  nd  nd  nd  nd  29,2 
Szeder    14,0  nd  636  nd  nd  650 
Eper    9,0  nd  994  nd  nd  1003 
Dió    nd  nd  4565  nd  nd  4565 
Kivi    nd  nd  nd  nd  22,3  22,3 
Banán    nd  nd  22,8  nd  nd  22,8 
 
KVE-kvercetin, KEM-kempferol, MIR-miricetin, LUT-luteolin, API-apigenin. 

nd = nem vizsgálták. 
 
 



A flavonoidok élelmiszerekkel történő bevitele 
 

•1970 USA felmérés: 1-1,1g/fő/nap (?) 
•1993 Holland felmérés: 23mg/fő/nap (kevés vegyületet 
 vizsgáltak). 
•1997 Finn felmérés: 55,2 mg/fő/nap. 
•2001 Magyarország: 
 Felnőtt: 18,8mg/fő/nap (0,5-309,7mg). 
 Gyermek: 19,5mg/fő/nap (0-179,3mg). 
 
Ajánlott bevitel: összesen 1000mg/fő/nap. 
 
A zöldség és gyümölcs fogyasztás messze elmarad a 
kívánatostól! 



Flavonoidok felszívódása 
Függ: 
•A kémiai szerkezettől, 
•a molekula méretétől, a polimerizációtól, 
•a glikozidációtól és 
•az oldhatóságtól. 
 
Felszívódás: általában rosszul szívódnak fel (az összes 
elfogyasztott mennyiség 0,2-0,5%-a). 
 
Könnyen adszorbeálnak, átalakulnak (dekarboxiláció, 
demetiláció, kettős kötések telítődése). 
 
Az aglikonok a vékonybélen keresztül szívódnak fel. 



Glikozidok metabolizmusa 
 
A glikozidokat a felszívódás előtt hidrolizálni kell. 
 
Az emberben hiányzik a β-glükozidáz enzim. 
 
A vastagbél mikroflórája hidrolizálja a glikozidokat. 
 
A metabolitok a vérrel eljutnak a májba. 
 
A májban metilálás, szulfonálás következik be. 
 
A származékok a vérrel eljutnak a vesébe, ahol kiválasztódnak 
a vizelettel. 



A flavonoidok biokémiai tulajdonságai 
 

1. Antioxidáns hatás/ szabadgyök befogás. 

2. Gyulladáscsökkentő hatás. 

3. Asztma ellenes és antiallergén hatás. 

4. Enzimek aktiválásának módosítása, általában gátlása. 

5. Antivirális, antibakteriális hatás. 

6. Ösztrogén aktivitás. 

7. Mutagenezist és karcinogenezist befolyásoló hatás. 

8. Hepatoprotektiv hatás. 

9. Véredényrendszer működését befolyásoló hatás. 



Antioxidáns hatás 
 

Erős antioxidánsok hatásuk a molekulaszerkezettől függ. 

A fenol nem antioxidáns, de az orto és paradifenolok igen. 

Az antioxidáns hatás erőssége szorosan összefügg a 
hidrolizáció mértékével. 

•Rendelkeznek hidrogén donor aktivitással- lánc megszakítók. 

•Jelentős redukáló hatásuk van- másodrendű preventív 
antioxidánsként is hatnak 

•Legjelentősebb antioxidáns hatású a kvercetin, majd sorban 
a miricetin, kempferol, luteolin és apigenin. 



Enzimek aktiválása és módosítása 
 

•Antiallergén, gyulladáscsökkentő hatás. 

•Hisztamin kiáramlást gátolja. 

•Gyulladásos folyamatok során gátolja az enzimek 
felszabadulását (hialuronidáz aktivitását). 

• gátolja az LDL oxidációját, kivédik az oxidált LDL okozta 
sejtkárosodást. 



Antivirális, antibakteriális hatás 
 

Antimikrobiális teszteket végeztek: 
 
•Candida albicans     réti fű 
•Esceherichia coli     szeder 
•Micrococcus luteus    málna 
•Pseudomonas aeruginosa   herba 
•Saccharomices cerevisiae   szőrös nyír 
•Staphilococcus aureus,    burgonya 
•Staphilococcus epidermis 
 
 

A vizsgált fajok többsége használatos a népi 
gyógymódokban. 



Mutagenezist és karcinogenezist befolyásoló hatás 
 
Antipromotor és antiinvazív hatás: 
•Daganatos betegségek kialakulásánál fellépő enzimek gátlása 
•Poliferáció visszaszorítása. 
•Gamma sugárzás kivédése. 
•Antioxidáns hatás, oxidativ stresz csökkentése. 
A rák semmilyen tápanyaggal, vagy táplálék kiegészítő 
készítménnyel nem előzhető meg! De: 
•A daganatos betegségek kockázata alacsonyabb azokban a 
népcsoportokban, akik sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak. 
•Epidemiológiai megfigyelések bizonyítják a flavonoidok szerepét a 
rákos betegségek kezelésében. 
Az akadémiai orvoslás mellett szerepet kell kapjon a komplementer 
medicina, a tudományosan megalapozott természetgyógyászati 
módszerek. 



Mediterrán országokban kisebb a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekben szenvedők száma:  
 

A vörösbor flavonoid tartalma (feltételezések szerint): 

•Csökkenti a fibrinogén és emeli a plazminogén 
koncentrációt, 

•Növeli a védő hatású HDL szintjét. 

•Csökkenti az LDL szintjét. 
 
Miért a vörösbor? 
 
•Vizes, alkoholos folyadékból a flavonoidok jobban 
felszívódnak? Nem a vörösbor, hanem életmódbeli és 
genetikai különbségek okozzák a megbetegedés hiányát? 



További kutatási eredmények a flavonoidok 
hatásáról 

•Csontritkulás, osteogenesises betegségekben  helyreállítják a 
csontok fiziológiás anyagcseréjét 

•Cukorbetegségben- niövelik az inzulintermelést. 

•Nőgyógyászati problémákban az ösztrogén termelésre 
hatnak. 

•Alzheimer kór megelőzésében játszanak szerepet. 

•A gyógyszerek felszívódását elősegítik. 

•A kvercetin gátolja a húgysavképződéshez szükséges 
xantinoxidáz enzim működését. Számos gyógyszer is ezzel a 
mechanizmussal próbálja javítani a köszvényesek állapotát. 



Néhány funkcionális élelmiszer magas flavonoid 
tartalommal 

 

Gyógyszerek, készítmények: 

•a hajszálerek falát erősítő Rutascorbin, 

•a májvédő Legalon, 

•a látásjavító antocián tartalmú orvosságok, 

• nagyszámú gyógyhatású- és funkcionális-készítmény, 
kozmetikum és étrend kiegészítő is tartalmaz flavonoidokat. 



Táplálék kiegészítők 
 
Flavin 7- 12 flavonoid 

•Gyógyszernek nem minősülő, táplálkozást kiegészítő 
készítmény,  

•környezeti ártalmaktól védett területekről gyűjtött, 
termelőhely és fajta alapján válogatott gyümölcsök kivonata. 

•A Flavin-7 a rezveratrol mellett 12 flavonoidot, köztük krizint, 
galangint, apigentint, luteolint, fizetint, kvercetint, 
heszperidint és anticianidineket tartakmaz. 

•Mint gyümölcskoncentrátum vitamin, nyomelem és ásványi 
anyag tartalma is jelentős. 

•Főbb alapanyagai: a szőlő, a fekete szeder, a fekete 
cseresznye, a fekete ribizli, a szilva, illetve az alma 



A termék egy speciális eljárással készült gyümölcslé koncentrátum. 

A feldolgozás során a leszüretelt gyümölcsökből darálást követően 
préseléssel nyerik ki a levet, majd az egyéb növényi részektől szűréssel 
történő elválasztás után egy többlépéses molekulaszeparációs 
módszerrel egy adott molekulatömeg tartományban feldúsított 
koncentrátumot állítanak elő.  

A feldolgozásra kerülő gyümölcsök fajta, termőhely érettségi fok szerint 
válogatottak, hisz a rezveratrol tartalom az érés időszakában jelentősen 
változik és egy rövid idő intervallumban mutatja a maximumot). 

A fenolos vegyületek az UV fény hatására különböző foto-izomerizációs 
folyamatokon mehetnek keresztül, amely nem kívánatos 
átalakulásokhoz vezethet, ezért a termék készítése, tárolása során a 
fényhatásokat ki kell zárni, illetve a minimálisra kell csökkenteni, a kész 
Flavin7-et pedig sötét üvegben kell tárolni. 

A Flavin7 összes polifenol tartalma 216,4 g/l. 

Napi adag: 2x5 ml Flavin7, ami azonos 1-7 kg gyümölccsel. 

Kapható: oldat és liofilizált változatban. 



Flavon Max 
 

Kizárólag természetes anyagokat tartalmaz, nem tartalmaz 
tartósítószert. 

-az összetevők mindegyike régóta használt a 
népgyógyászatban, így hatásuk már évszázadok óta ismert 

-a felhasznált sötét színű, bogyós gyümölcsök különösen 
értékesek, 

-a "vadgyümölcsökben" meghökkentő mennyiségű 
azantioxidáns (elsősorban C-vitamin és különböző 
színanyagok) található, amelyek az immunrendszert erősítik, 
fokozzák a szervezet ellenálló képességét 


