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Резюме
Изследването е проведено с четири сорта домати, предназначени за свежа консумация, отличаващи се по маса и цвят на плода. Сортове „Идеал“, „Наслада“ и „Розалина роса“ се отнасят към
групата на едрите домати с маса от 101 до 200 g, докато сорт „Розов блян“ е много едър с маса
на плода над 200 g. Най-високо съдържание на общи полифеноли (61.34 mg/100 g) и рутин (3.20 mg/
100 g) е установено в плодовете на сорт „Идеал“. Този сорт се отличава и с най-висока антиоксидантна активност, измерена и по двата използвани метода (9.7 μmol TE/g за ORAC и 5.14
μmol GAE/g за HORAC). Установена е добра корелация между съдържанието на общи полифеноли и
антиоксидантната активност на изследваните плодове (R2=0.966 за ORAC и R2=0.887 за HORAC).
Направеното проучване показва, че сорт „Идеал“ може да бъде отличен като богат източник на
полифенолни антиоксиданти и присъствието му в ежедневната диета може да има благоприятен ефект при превенция на заболявания, свързани с оксидативен стрес.
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Abstract
The study was conducted with four tomato cultivars, intended for direct consumption, and distinguished by fruit weight and color. Varieties Ideal, Naslada and Rozalina Rosa pertain to the group of large
fruit tomatoes with average mass of the fruit in the range 101g–200 g, while variety Rozov Blian is very
large with fruit weight over 200g. The highest contents of total polyphenols (61.34 mg/100 g) and rutin
(3.20 mg/100 g) were found in fruits of Ideal variety. This variety was distinctive also with the highest
antioxidant activity, measured by both methods used (9.7 μmol TE/g for ORAC and 5.14 μmol GAE/g for
HORAC). A good correlation between the content of total polyphenols and antioxidant activity of the
studied fruits (R2=0.966 for ORAC and R2=0.887 for HORAC) was observed. The performed study indicates
that Ideal variety could be distinguished as a rich source of polyphenol antioxidants and its presence in
the daily diet may have a beneficial effect in the prevention of diseases associated with oxidative stress.
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Въведение

Материал и методи

Доматите (Solanum licopersicum L.) са един от
най-консумираните зеленчуци в света. В резултат на
редица проучвания е установена връзка между ежедневната консумация на доматени плодове като основен източник на антиоксиданти и намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания и различни форми
на рак1, 15, 10. Основните антиоксиданти, проучени в
доматите, са ликопен, β-каротен, аскорбинова киселина и витамин Е3.
Друга голяма група биологично активни вещества
с изявени антиоксидантни свойства са полифенолите. Епидемологични проучвания сочат, че повишената консумация на храни, богати на фенолни съединения, води до намален риск от различни заболявания14, 17.
Основните класове полифенолни съединения в доматите са флавоноидите и фенолните киселини. От
флавоноидите присъстват кверцетин, нарингенин,
кeмпферол, които се срещат предимно под формата
на гликозиди12. Антиоксидантните свойства на тези
съединения се влияят силно от химичната им структура. Така например кверцетин и рутин се характеризират с високи стойности на антиоксидантна
активност, измерени посредством ORAC метода,
което показва, че тези компоненти имат добра
способност да улавят и неутрализират биологично
важните пероксидни радикали, образувани вследствие
на метаболитните процеси в организма. Рутинът е
основният флавоноид, присъстващ в доматите. Установено е, че той притежава антихипергликемични
и антиканцерогенни свойства, а също така в комбинация с други флавоноиди повишава тяхната антимикробна активност2, 5, 6. От групата на фенолните
киселини в най-висока концентрация в доматените
плодове е хлорогеновата киселина, следвана от кафеената. Съществуват данни, че хлорогеновата киселина и нейните изомери, а също и кафеената киселина,
притежават антиоксидантни свойства и защитават
ДНК в различна степен от разрушаващото действие
на свободните радекали16.
Доматът е основен зеленчук, присъстващ на българската трапеза. През последните години интересът към
българските сортове домати непрекъснато нараства.
Наред със стопански важните показатели, като добив,
устойчивост на болести и неприятели, селекцията на
български сортове е насочена към повишаване на съдържанието на някои антиоксиданти, като ликопен,
β-каротен и витамин С. От друга страна, все още количеството и съставът на полифенолните компоненти
и антиоксидантната активност на български сортове
домати са недостатъчно проучени. Целта на настоящото проучване е да се определи антиоксидантната
активност, количеството и състава на полифенолни
компоненти в някои български сортове домати.

Растителен материал: Експериментът е изведен при полски условия в ИЗК „Марица“ – Пловдив през
2012 г. със сортове „Идеал“, „Наслада“, „Розалина роса“
(едри плодове, с маса на плода до 200 g) и „Розов блян“
(много едър, с маса на плода над 200 g).
Подготовка на пробите за анализ: 300–400 g
средна проба от доматени плодове в степен на пълна
зрелост е лиофилизирана, стрита на блендер и съхранена при -20º С до анализа.
Екстракция на полифенолните компоненти:
Към 0.5 g лиофилизирана проба са прибавени 20 ml 80%
ацетон. Извличането на фенолните компоненти е извършено на ултразвукова вана за 20 min при стайна
температура.
Определяне на общи полифеноли: Общото количество на полифенолите е определено спектрофотометрично при дължина на вълната 765 nm по метода
на Singleton and Rossi11.
Определяне на индивидуални фенолни съединения в доматени плодове: Хроматографското определяне е осъществено на система за високоефективна
течна хроматография Agilent 1200 с UV-DAD детектор
при дължина на вълната 320 nm и 365 nm. Използвана
е мобилна фаза А 0.5% оцетна киселина, В: метанол,
рН–2.7, в условия на градиентно елуиране.
Oxygen Radical Absorbance Capacity – ORAC метод: Използван е методът, разработен от Ou et al.8
с някои модификации, описни подробно от Denev et al.4
Hyrdoxyl Radical Averting Capacity – HORAC метод: Методът е разработен от Ou et al. dimethylsulfoxid и измерва комплексообразуващата способност на
даден антиоксидант в условия на реакция на Фентън,
предизвикана от взаимодействие между Co(II) и Н2О2.
Статистическа обработка: Данните са представени като средна стойност от три повторения ±
стандартно отклонение (SD) и са обработени чрез
Duncan’s Multiple Range Test при Р<0.05 за разделяне на
средните стойности.

Резултати и обсъждане
Данните, представени в табл. 1, показват, че сортовете домати, включени в настоящото изследване,
са предназначени за свежа консумация, два от сортовете са с червен цвят на плода, докато другите
два са с розов цвят. По отношение на средната маса
„Идеал“, „Наслада“ и „Розалина роса“, съгласно IUPOV,
попадат в групата на едрите домати с маса от 101
до 200 g. Въпреки това, между тях се наблюдават
статистически различия – сорт „Наслада“ е с по-едри
плодове от „Идеал“ и „Розалина роса“. Сорт „Розов
блян“ се отличава с два пъти по-едри плодове.
От изследваните сортове „Идеал“ се отличава с
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Сорт

Средна маса
на плода
„Идеал“
137.50c
„Наслада F1“ 159.25b
139.25c
„Розалина
роса F1“
„Розов блян“ 378.50a

Цвят

Направление

Сорт

червен
червен
розов

свежа консумация
свежа консумация
свежа консумация

„Идеал“

розов

свежа консумация

Хлорогенова
киселина, mg/100
g свежа маса
3.01±0.09 ns

2.03±0.27 ns
„Наслада F1“
„Розалина роса F1“ 3.68±1.98 ns
„Розов блян“
2.46±0.34 ns

Кафеена
киселина, mg/100 g
свежа маса
0.20±0.03 ns
0.64±0.68 ns
0.14±0.07 ns
0.33±0.01 ns

Ns – стойностите са статистически неразличими според Duncan’s
Multiple Range Test, при p≤0.05

Табл. 1. Характеристика на изследваните сортове
български домати

Табл. 2. Съдържание на хлорогенова и кафеена киселина в български сортове домати

най-високо съдържание на общи полифеноли и рутин.
Количеството на общите полифеноли е 1.4 пъти повисоко от това на останалите сортове, а съдържанието на рутин е около 2.1 пъти по-високо. Сортовете „Наслада“, „Розалина роса“ и „Розов блян“ не се
различават статистически помежду си по отношение на количеството на тези компоненти (фиг. 1).
Проведените от различни автори проучвания показват, че в дребноплодните домати количеството
на полифенолите е по-високо в сравнение с тези с
нормална големина13, 15. В настоящото проучване тази
тенденция се наблюдава само при сортовете „Наслада“ и „Идеал“. При сравнение на сортовете „Розалина роса“, „Наслада“ и „Розов блян“ се установява, че
въпреки статистически доказаните разлики в масата
на плодовете, съдържанието на общи полифеноли и
рутин е еднакво. Това дава основание да се счита,
че по-голямата маса на плода не винаги предполага
по-ниско съдържание на флавоноиди. Според Stewart
et al.13 генотипът е основният фактор, определящ
съдържанието на фенолни компоненти при домати,
отглеждани при еднакви климатични условия.
Количествата на хлорогеновата и кафеената киселина варират в границите от 2.03–3.68 mg/100 g
свежа маса (хлорогенова киселина) и 0.14–0.64 mg/100 g
свежа маса (кафеена киселина), без съществени разлики между сортовете.

Стойностите на антиоксидантната активност на
изследваните сортове домати са представени на фиг. 2.
Сорт „Идеал“ се отличава с най-висока антиоксидантна активност, измерена по ORAC и HORAC методите.
Това може да бъде обяснено с по-високото съдържание на общи полифеноли и рутин при този сорт. При
останалите три сорта не се наблюдават съществени
различия в антиоксидантната активност.
В литературата съществуват данни за зависимост между антиоксидантната активност и полифенолното съдържание при доматени плодове7. Подобна
тенденция е установена и в настоящото изследване,
което се потвърждава от високите коефициенти на
корелация между тези два показателя (фиг. 3). Следователно антиоксидантният капацитет на доматите до голяма степен се определя от количеството
на полифенолните съединения, съдържащи се в тях.
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Заключение
Данните от HPLC анализа показват, че сорт „Идеал“
е с най-високи стойности на рутин 3.20 mg/100 g свежа маса, а спектрофотометричният анализ определя
този сорт като най-богат източник на общи полифеноли – 61.34 mg/100 g свежа маса. Сорт „Идеал“ се
отличава и с най-висока антиоксидантна активност,
измерена и по двата метода (9.7 μmol TE/g за ORAC и
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А, b, c – стойностите, отбелязани с еднакви букви, са статистически неразличими според Duncan’s Multiple Range Test, при p≤0.05
Фиг. 1. Съдържание на общи полифеноли и рутин в изследваните български сортове домати
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А, b, c – стойностите, отбелязани с еднакви букви, са статистически
неразличими според Duncan’s Multiple Range Test, при p≤0.05
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А, b, c – стойностите, отбелязани с еднакви букви, са статистически неразличими според Duncan’s Multiple Range Test, при p≤0.05
Фиг. 2. Антиоксидантна активност на български сортове домати
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Фиг. 3. Корелация между съдържанието на общи полифеноли и антиоксидантна активност на български сортове
домати

5.14 μmol GAE/g за HORAC). Следователно от изследваните проби този сорт може да бъде отличен като
най-богат източник на полифенолни антиоксиданти и
присъствието му в ежедневната диета може да има
благоприятен ефект при превенция на заболявания,
свързани с оксидативен стрес.
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