
Родак О. Я. 
к.т.н., доцент 

Львівська комерційна академія, м. Львів 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ ФРУКТОВИХ ТА 
ОВОЧЕВИХ ДОБАВОК 

 
Сьогодні, в умовах погіршенням екологічної ситуації, простежується тенденція 

розвитку виробництва харчових продуктів функціонального спрямування. Такі продукти, 
завдяки наявності у їх складі біологічно активних компонентів, здатні поліпшити більшість 
фізіологічних процесів в організмі людини, підвищити його опірність до захворювань. 

Важливими компонентами фруктів і овочів є антиоксиданти – речовини, які 
підсилюють захист від вільних радикалів, підвищуючи таким чином імунітет, стійкість 
організму до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища, сповільнюють процеси 
старіння. 

Відомі результати досліджень антиоксидантної активності свіжих фруктів, овочів і 
продуктів їхньої переробки. Так, дослідження відходів переробки ірландських фруктів та 
овочів як джерела поліфенольних антиоксидантів показали, що найбільше антиоксидантів 
містять цілі плоди ківі. Найвищий антиоксидантний потенціал серед овочів мають стебла 
броколі. Вміст поліфенольних сполук, визначене з допомогою реагента Folin-Ciocalteu, добре 
корелює з результатами, визначеними методом ВЕРХ з детектируванням з допомогою 
діодної матриці (r=0,93), які, в свою чергу, несуттєво пов’язані з антиокиснювальною  
активністю. Добрим джерелом і поліфенолів, і антиоксидантів є яблучні вичавки та відходи 
переробки овочів, які можуть використовуватись як харчові інгредієнти [1]. 

Підсумовано результати визначення антиоксидантної активності кісточкових плодів: 
вишні, сливи, персика, абрикоса, нектарина за методами DPPH, ABTS, TBARS. Приведено 
результати дослідження антиоксидантної дії кісточкових плодів в порівнянні з іншими 
плодами та ягодами: малиною, яблуками, манго та ін. Наведено дані по вивченню впливу 
умов технологічної обробки – заморожування, консервування, отримання напівфабрикатів на 
антиоксидантну здатність кісточкових плодів. Розглянуті приклади практичного 
застосування кісточкових плодів як інгібіторів процесу окиснення в м’ясних продуктах [2]. 

Нами досліджено антиоксидантні властивості фруктових та овочевих добавок таких 
як порошок моркви і порошок із насіння яблук. 

Антиоксидантні властивості цих добавок обумовлені вмістом у них таких біологічно 
активних сполук як катехіни, лейкоантоціани, флавоноли, каротиноїди, хлорофіли та ін.  

Результати визначення вмісту  катехінів, лейкоантоціанів та флавонолів у порошках 
моркви та насіння яблук наведено у табл. 1. 

 
  Таблиця 1 

Результати визначення вмісту катехінів, лейкоантоціанів і флавонолів у 
фруктових та овочевих добавках 

Добавка Вміст, мг% 
катехінів лейкоантоціанів флавонолів 

порошок моркви 128 < 0,001* 1080 
порошок насіння яблук 480 530 < 0,001* 

Примітка: *< 0,001 – відсутність забарвлення (не було якісної реакції) 
 
З наведених даних видно, що порошок моркви характеризується високим вмістом 

флавонолів і катехінів, а порошок насіння яблук – лейкоантоціанів і катехінів. 
Крім того, дослідні фруктові та овочеві порошки містять багато каротиноїдів і 

хлорофілів. Дані відображено на рис.1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Вміст каротиноїдів і хлорофілів у фруктових та овочевих добавках 
 
Як видно з рис.1, порошок моркви відрізняється високим вмістом каротиноїдів – 

211,85 мг/100 г, що у 7 разів більше, у порівнянні з порошком насіння яблук. Водночас, 
порошок з насіння яблук містить в 1,5 раза більше α- і β-хлорофілів, аніж порошок з моркви. 

Таким чином, багатокомпонентний склад порошків з моркви та насіння яблук робить 
складним їх аналіз за величиною антиоксидантної активності окремих складників, при цьому 
не враховується їх взаємний вплив. 

Враховуючи вищезазначене, ми дослідили загальну антиоксидантну активність 
порошків з моркви та насіння яблук. Досліджували такий параметр як «окисляємість» 
модельного вуглеводню (кумолу) в присутності інгібітора окиснення і без нього. 
Експериментальні дослідження проводили на волюметричній установці. Як ініціатор 
окиснення використовували азоізобутиронітрил, а як речовину, яка окислюється – ізопропен 
(кумол). Температура реакції становила 70 °С, тривалість експерименту – 15 хв. 

Величину «окисляємість» визначають швидкістю окиснення (швидкістю поглинання 
кисню) модельного вуглеводню у присутності визначеної кількості ініціатора та інгібітора 
окиснення. Швидкість окиснення визначали графічно як тангенс кута нахилу прямої 
залежності кількості поглинутого кисню від часу окиснення, відповідно до вибраної 
кількості ініціатора. Результати визначення антиоксидантної активності порошків з моркви 
та насіння яблук наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Результати визначення антиоксидантної активності фруктових та овочевих 
добавок 

Природна добавка tg α, 
(мм/хв)/мл 

tg α =(k2· [RH] / 
k7·f·n· [InH]) 

Антиоксидантна активність 
K7×f×n×[InH], моль2/л2 ×с 

порошок моркви 3,834 18,025 0,489 
порошок насіння яблук 2,667 12,538 0,703 

 
Отже, результати експериментальних досліджень підтверджують антиоксидантну 

активність порошків з моркви та насіння яблук, що пов’язано з вмістом у них біологічно 
активних речовин з антиоксидантними властивостями. 
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