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ԿարմիրԿարմիրԿարմիրԿարմիր    ևևևև    կանաչկանաչկանաչկանաչ    պղպեղներիպղպեղներիպղպեղներիպղպեղների    հակաօքսիդանտայինհակաօքսիդանտայինհակաօքսիդանտայինհակաօքսիդանտային    
հատկություններիհատկություններիհատկություններիհատկությունների    ուսումնասիրումըուսումնասիրումըուսումնասիրումըուսումնասիրումը    ջերմայինջերմայինջերմայինջերմային    տարբերտարբերտարբերտարբեր    

մշակումներիմշակումներիմշակումներիմշակումների    ենթարկելիսենթարկելիսենթարկելիսենթարկելիս    

ԽուդավերդյանԽուդավերդյանԽուդավերդյանԽուդավերդյան    ՕՕՕՕֆելյաֆելյաֆելյաֆելյա    
ՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյանՀովսեփյան    ՎՎՎՎարդուհիարդուհիարդուհիարդուհի    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... հակաօքսիդանտ, ֆլավոնոիդներ, 

ասկորբինաթթու, ազատ ռադիկալներ,    կարմիր պղպեղ, կանաչ 
պղպեղ 

Վերջին տարիներին աշխարհի բազմաթիվ երկրների գիտնա-
կաններ զբաղվում են բանջարեղենի քիմիական կազմի և դրանց 
օգտակար հատկությունների ուսումնասիրությամբ: Ապացուցված 
է, որ բանջարեղենի օգտագործումը նվազեցնոմ է ուռուցքային, 
սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների և դրանց մահա-
ցու ելքերի ռիսկը` շնորհիվ դրանց բաղադրության մեջ մտնող հա-
կաօքսիդանտների [8, 4142-4147]:  

Պարզվում է, որ շատ բույսեր պարունակում են միացություն-
ներ, որոնք կապվում են ազատ ռադիկալների հետ և ցուցաբերում 
են հակաօքսիդանտային հատկություններ: Շատ կարևոր է, որ մեր 
սննդակարգում ներառված լինի այնպիսի բնական սնունդ, որը 
հարուստ է հակաօքսիդանտային հատկություններով օժտված 
նյութերով, որոնք բարձրացնում են օրգանիզմի կայունությունը 
ներքին և արտաքին գործոնների դեմ, բարձրացնում են իմունի-
տետը և դանդաղացնում են ծերացման գործընթացը [7, 5-15]: Օր-
գանական միացությունների հակաօքսիդանտային գործունության 
բացահայտումը առաջ բերեց նոր հասկացողություն սննդամթերքի՝ 
որպես հակաօքսիդանտների բնական աղբյուրի, դերի մասին:  

Հակաօքսիդանտները տարբեր քիմիական կառուցվածքի միա-
ցություններ են, որոնք ունակ են արգելակելու կամ ընկճելու օրգա-
նական միացությունների ոչ ֆերմենտային ազատ ռադիկալային 
օքսիդացումը: Կենսահակաօքսիդանտները որպես կանոն բազմա-
գործառական (պոլիֆունկցիոնալ) միացություններ են, որոնց հա-
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կաօքսիդանտային հատկությունները արտահայտված են տարբեր 
կերպ: Ճնշելով ազատ ռադիկալային ինքնօքսիդացումը՝ դրանք 
կարգավորում են նյութափոխանակության գործընթացների մեծա-
մասնության օքսիդացման ազդեցությունը: Դրա շնորհիվ հակաօք-
սիդանտների փոխազդեցությունը ապահովում է բջիջների և հյուս-
վածքների բնականոն աճը [2, 678- 691]:  

Կարմիր և կանաչ պղպեղները բուսաքիմիական միացություն-
ների հարուստ աղբյուրներ են, որոնցից են վիտամիններ A-ն և C-ն, 
ֆենոլային միացությունները, ֆլավոնոիդները և կարոտինոիդները 
[3, 84-89]: Պղպեղի պտուղները ներկայացնում են բազմավիտամի-
նային խտածո (կոնցենտրատ)` պարունակելով ասկորբինաթթվի 
բարձր քանակ (100-400 մգ %), նախավիտամին А (մինչև 2 մգ %), В 
խմբի վիտամիններ, ֆոլաթթու և նիկոտինաթթու: Պղպեղի պտուղ-
ները ասկորբինաթթվի պարունակությամբ առաջին տեղն են զբա-
ղեցնում բանջարեղենի մեջ: Բույսի պտուղներում ասկորբինա-
թթվի քանակությունը կազմում է մինչև 250 մգ % [3, 84-89]: 

Կենսաբանական միջավայրերում ասկորբինաթթունն ցուցա-
բերում է հակաօքսիդանտային ազդեցության լայն շառավիղ: Այն 
արգելակում է :�	•=, >:�	•, ?:�	•, :>• ռադիկալների և սինգլետ 
թթվածնի օքսիդիչ ազդեցությունը: Փորձնականորեն ապացուցված 
է, որ ասկորբինաթթուն կարող է վերականգնել @–տոկոֆերոլային 
ռադիկալը: Դա թույլ է տալիս, որ ասկորբինաթթուն պաշտպանի 
լիպիդներին գերօքսիդային օքսիդացումից [7, 8-15]: 

Ֆլավոնոիդները լայնորեն տարածված են բույսերում և իրա-
կանացնում են բազմաթիվ գործառույթներ: Նրանք երկրորդային 
մետաբալիտներ են, որոնք պատասխանատու են աճի, լուսասին-
թեզի, բազմացման և բույսերի այլ գործառույթների համար: Ֆլա-
վոնոիդներն էական դերակատարում ունեն նաև բույսերի պիգմեն-
տացիայի և դրանց բակտերիաների, սնկերի, վիրուսների և 
միջատների նկատմամբ պաշտպանության հարցում [6, 5-8]: Ներ-
կայումս հայտնի են 8000 տարբեր բնական ֆլավոնոիդներ, և 
դրանց քանակը օրեցօր աճում է:  
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111. . . . ՖլավոնոիդներիՖլավոնոիդներիՖլավոնոիդներիՖլավոնոիդների    դասակարգումըդասակարգումըդասակարգումըդասակարգումը    [[[[6, 86, 86, 86, 8----86868686]]]]    

ՖլավոնոիդներիՖլավոնոիդներիՖլավոնոիդներիՖլավոնոիդների    
խմբերխմբերխմբերխմբեր    

ՀիմնականՀիմնականՀիմնականՀիմնական    աղբյուրներըաղբյուրներըաղբյուրներըաղբյուրները    
ՏիպիկՏիպիկՏիպիկՏիպիկ    

ներկայացուցիչներըներկայացուցիչներըներկայացուցիչներըներկայացուցիչները    

ՖլավոնոլներՖլավոնոլներՖլավոնոլներՖլավոնոլներ    Սոխ, բրոկկոլի, մասուր, 
լոբի, ալոճ, խնձորի կեղև, 

հատապտուղներ, 
հնդկաձավար, զեյթուն, թեյ, 
կարմիր գինի, չիչխան, 
կարմիր պղպեղ, կանաչ 

պղպեղ 

Կվերցետին 
Ռուտին 

Սոխ, բրոկկոլի, վարունգ, 
դդում, ելակ, խնձոր, 

մաղադանոս, սպանախ, 
լոլիկ, խաղող 

Կեմպֆերոլ 

Ալոճ, խաղող, կարմիր գինի Միրիցետին 
ՖլավոններՖլավոններՖլավոններՖլավոններ    Մրգերի կեղևներ Քրիզին 

Մաղադանոս, բազուկ Ապիգենին 
Կարմիր պղպեղ, կանաչ 

պղպեղ 
Լյութեոլին 

ՖլավոնոններՖլավոնոններՖլավոնոններՖլավոնոններ Կարմիր պղպեղ, կանաչ 
պղպեղ, կիտրոն, նարինջ,  Հեսպերիտին 

ԱնտոցիաններԱնտոցիաններԱնտոցիաններԱնտոցիաններ    Բալ, ելակ, խաղող, 
ազնվամորի, հապալաս Ցիանիդին 

Սև խաղող,կարմիր գինի Մալվիդին 

Բույսերում այս միացությունները պաշտպանական դեր են 
իրականացնում` բույսը պաշտպանելով պաթոգեններից և ուլտրա-
մանուշակագույն ճառագայթումից: Ֆլավոնոիդները արդյունավե-
տորեն ճնշում են լիպիդների գերօքսիդային օքսիդացումը կենսա-
բանական համակարգերում [6, 96-125]: 

Աշխատանքի նպատակնԱշխատանքի նպատակնԱշխատանքի նպատակնԱշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել կարմիր և կանաչ 
պղպեղներում վիտամին C-ի և ֆլավոնոիդների գումարային քա-
նակության փոփոխությունը՝ կախված մշակման եղանակներից 
(ջերմային մշակում և մշակում սառեցմամբ): 
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ՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրությանՈւսումնասիրության    մեթոդներըմեթոդներըմեթոդներըմեթոդները:::: Ուսումնասիրման են են-
թարկվել կարմիր և կանաչ պղպղեները ինչպես թարմ վիճակում, 
այնպես էլ ջերմային մշակումների ենթարկված և սառեցված վի-
ճակներում:     

Բոլոր նմուշներում որոշվել են վիտամին C-ի և ֆլավոնոիդ-
ների գումարային քանակությունները:  

Ֆլավոնոիդների գումարային քանակության քանակական 
վերլուծությունները կատարել ենք սպեկտրլուսաչափական եղա-
նակով [1]:  

Վիտամին C-ի քանակությունները որոշվել են յոդաչափական 
եղանակով [5]: 

ՈւսումնասիրությՈւսումնասիրությՈւսումնասիրությՈւսումնասիրությաաաան արդյունքներն արդյունքներն արդյունքներն արդյունքներըըըը:::: Կարմիր և կանաչ 
պղպղեղի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ ֆլավոնոիդների 
գումարային քանակությունը (աղյուսակ 2) թարմ կարմիր պղպեղի 
նմուշներում ավելի բարձր է, քան կանաչ պղպեղում, և կազմում է 
համապատասխանաբար 64 % / 100 գ: 

Կարմիր և կանաչ պղպեղներում ֆլավոնոիդների գումարային 
քանակությունը բարձր է, որը պայմանավորված է նրանց կազմի 
մեջ մտնող լյութեոլին, կվերցետին, ռուտին, հեսպերիտին ֆլավո-
նոիդներով [6]: 

    

Աղյուսակ 2. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակությունը Աղյուսակ 2. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակությունը Աղյուսակ 2. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակությունը Աղյուսակ 2. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակությունը 
կարմիր և կանաչ պղպղեղի նմուշներում ջերմային մշակումների և կարմիր և կանաչ պղպղեղի նմուշներում ջերմային մշակումների և կարմիր և կանաչ պղպղեղի նմուշներում ջերմային մշակումների և կարմիր և կանաչ պղպղեղի նմուշներում ջերմային մշակումների և 

սառեցման ենթարկելիսսառեցման ենթարկելիսսառեցման ենթարկելիսսառեցման ենթարկելիս    

    Ֆլավոնոիդների գումարային Ֆլավոնոիդների գումարային Ֆլավոնոիդների գումարային Ֆլավոնոիդների գումարային 
պարունակություն (%)պարունակություն (%)պարունակություն (%)պարունակություն (%)    ////    100100100100    գ մթերքումգ մթերքումգ մթերքումգ մթերքում    
Կարմիր պղպեղԿարմիր պղպեղԿարմիր պղպեղԿարմիր պղպեղ    Կանաչ պղպԿանաչ պղպԿանաչ պղպԿանաչ պղպեղեղեղեղ    

Թարմ Թարմ Թարմ Թարմ     64 40 
Սառեցված Սառեցված Սառեցված Սառեցված     37 30 
Եռման ջրով մշակվածԵռման ջրով մշակվածԵռման ջրով մշակվածԵռման ջրով մշակված    40 32 
Եփված Եփված Եփված Եփված     32 28 
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Մեր ուսումնասիրության ժամանակ բանջարեղենը
է տնային պայմաններում, այնուհետև՝ երկու ամիս անց
է նրանում ֆլավոնոիդների գումարային քանակություն
նելիս ֆլավոնոիդների գումարային քանակությունը
պղպեղում ավելի շատ է պակասել, քան կանաչ պղպեղի
րում: Ինչպես տեսնում ենք (տրամագիր 1), ֆլավոնոիդների
րային պարունակությունը կանաչ պղպեղի նմուշներում
սում է 15 %-ով, իսկ կարմիր պղպեղի դեպքում՝ 
տվյալները հաստատված են նաև մասնագիտական
թյան մեջ, ըստ որի՝ սառեցնելիս ֆլավոնոիդների քանակությունը 
բանջարեղենում պակասում է մինչև 70 % [4]: 

 

Տրամագիր 1. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Տրամագիր 1. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Տրամագիր 1. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Տրամագիր 1. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության 
փոփոխությունը փոփոխությունը փոփոխությունը փոփոխությունը կարմիրկարմիրկարմիրկարմիր    և կանաչ և կանաչ և կանաչ և կանաչ պղպեղիպղպեղիպղպեղիպղպեղի    ննննմուշներումմուշներումմուշներումմուշներում

սառեցսառեցսառեցսառեցման ենթարկելիսման ենթարկելիսման ենթարկելիսման ենթարկելիս    
 

Եռման ջրով մշակելիս ֆլավոնոիդների գումարային քա
կությունը ավելի լավ է պահպանվել, քան եփված վիճակում
րուստները համապատասխանաբար կազմել են 37
կարմիր պղպեղի դեպքում և 20 % և 30 %՝ կանաչ պղպեղի դեպքում
(տրամագիր 2): 
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կարմիրկարմիրկարմիրկարմիրպղպեղպղպեղպղպեղպղպեղ կանաչկանաչկանաչկանաչ պղպղեղպղպղեղպղպղեղպղպղեղ

բանջարեղենը սառեցվել 
անց, ստուգվել 

քանակությունը: Սառեց-
քանակությունը կարմիր 

պղպեղի նմուշնե-
նոիդների գումա-

նմուշներում պակա-
 42 %-ով: Այս 

մասնագիտական գրականու-
վոնոիդների քանակությունը 

 
Տրամագիր 1. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Տրամագիր 1. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Տրամագիր 1. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Տրամագիր 1. Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության 

մուշներումմուշներումմուշներումմուշներում    

Եռման ջրով մշակելիս ֆլավոնոիդների գումարային քանա-
թյունը ավելի լավ է պահպանվել, քան եփված վիճակում. կո-

ը համապատասխանաբար կազմել են 37,5 % և 50 %՝ 
կանաչ պղպեղի դեպքում 

պղպղեղպղպղեղպղպղեղպղպղեղ
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Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2Տրամագիր 2....    Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության 
փոփոխությունը կարմիր և կանաչ պղպեղի նմուշներումփոփոխությունը կարմիր և կանաչ պղպեղի նմուշներումփոփոխությունը կարմիր և կանաչ պղպեղի նմուշներումփոփոխությունը կարմիր և կանաչ պղպեղի նմուշներում

ջերմային մշակումների ենթարկելիսջերմային մշակումների ենթարկելիսջերմային մշակումների ենթարկելիսջերմային մշակումների ենթարկելիս    
 
Այսպիսով՝ կանաչ պղպղեղում ֆլավոնոիդները ավելի լավ են 

պահպանվում և՛ սառեցնելիս, և՛ ջերմային մշակման ենթարկելիս
Կարմիր և կանաչ պղպեղների հետազոտության արդ

ները ցույց են տվել, որ կարմիր պղպեղի թարմ նմուշում վիտամին 
C-ն պարունակվել է 179,5 մգ/100 գ, իսկ կանաչ պղպեղի թարմ 
նմուշում՝ 79 մգ/100 գ (աղյուսակ 3):  

    
Աղյուսակ 3. Ասկորբինաթթվի պարունակությունըԱղյուսակ 3. Ասկորբինաթթվի պարունակությունըԱղյուսակ 3. Ասկորբինաթթվի պարունակությունըԱղյուսակ 3. Ասկորբինաթթվի պարունակությունը

կարմիր ևկարմիր ևկարմիր ևկարմիր և    կանաչ պղպեղներումկանաչ պղպեղներումկանաչ պղպեղներումկանաչ պղպեղներում    

ԲանջարեղենԲանջարեղենԲանջարեղենԲանջարեղեն    
Ասկորբինաթթվի պարունակությունը մգ/100գԱսկորբինաթթվի պարունակությունը մգ/100գԱսկորբինաթթվի պարունակությունը մգ/100գԱսկորբինաթթվի պարունակությունը մգ/100գ

ԹարմԹարմԹարմԹարմ    ՍառեցվածՍառեցվածՍառեցվածՍառեցված    
Եռման ջրովԵռման ջրովԵռման ջրովԵռման ջրով
մշակվածմշակվածմշակվածմշակված

Կարմիր պղպեղԿարմիր պղպեղԿարմիր պղպեղԿարմիր պղպեղ    179.5 115.65 137.64 
Կանաչ պղպեղԿանաչ պղպեղԿանաչ պղպեղԿանաչ պղպեղ    78.79 42.25 45 
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կարմիր պղպեղ կանաչ պղպղեղ
 

Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության Ֆլավոնոիդների գումարային պարունակության 
փոփոխությունը կարմիր և կանաչ պղպեղի նմուշներումփոփոխությունը կարմիր և կանաչ պղպեղի նմուշներումփոփոխությունը կարմիր և կանաչ պղպեղի նմուշներումփոփոխությունը կարմիր և կանաչ պղպեղի նմուշներում    

կանաչ պղպղեղում ֆլավոնոիդները ավելի լավ են 
պանվում և՛ սառեցնելիս, և՛ ջերմային մշակման ենթարկելիս: 
Կարմիր և կանաչ պղպեղների հետազոտության արդյունք-

ները ցույց են տվել, որ կարմիր պղպեղի թարմ նմուշում վիտամին 
գ, իսկ կանաչ պղպեղի թարմ 

Աղյուսակ 3. Ասկորբինաթթվի պարունակությունըԱղյուսակ 3. Ասկորբինաթթվի պարունակությունըԱղյուսակ 3. Ասկորբինաթթվի պարունակությունըԱղյուսակ 3. Ասկորբինաթթվի պարունակությունը    

Ասկորբինաթթվի պարունակությունը մգ/100գԱսկորբինաթթվի պարունակությունը մգ/100գԱսկորբինաթթվի պարունակությունը մգ/100գԱսկորբինաթթվի պարունակությունը մգ/100գ    

Եռման ջրովԵռման ջրովԵռման ջրովԵռման ջրով    
մշակվածմշակվածմշակվածմշակված    

ԵփվածԵփվածԵփվածԵփված    

85 
30 

70%

եփվածեփվածեփվածեփված
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Ջերմային մշակման ենթարկելիս վիտամին C-ի մի մասն անց-
նում է ջրի մեջ, իսկ մի մասն էլ քայքայվում է: Վիտամին C-ն մրգե-
րի և բանջարեղենի ջերմային մշակման սկզբում օքսիդացվում է 
օդի թթվածնի ազդեցությամբ՝օքսիդավերականգնման ֆերմենտ-
ների մասնակցությամբ: Դրա արդյունքում ասկորբինաթթուն վե-
րափոխվում է դեհիդրոասկորբինաթթվի:  

 

 
 
Հետագա ջերմային մշակման ժամանակ տեղի է ունենում 

վիտամին C-ի երկու ձևերի ջերմային քայքայում: Ջերմային մշակ-
ման ենթարկելիս վիտամին C-ի քանակությունը կտրուկ պակա-
սում է:  

Վիտամին C-ի քանակությունը որոշ չափով պահպանվում է, 
եթե այն անմիջապես իջեցվում է եռման ջրի մեջ, քանի որ ֆեր-
մենտները, որոնք պատասխանատու են ասկորբինաթթուն դիհիդ-
րոասկորբինաթթվի վերածելու համար, ապագործունանում են, և 
ասկորբինաթթուն ավելի լավ է պահպանվում: Հետազոտության 
արդյունքները ցույց տվեցին, որ եռման ջրով մշակված կարմիր և 
կանաչ պղպեղների նմուշներում վիտամին C-ի քանակությունը 
համապատասխանաբար կազմել են 45 մգ /100 գ և 137,6 մգ /100 գ, 
որը տարբերվում է սառը ջրով եփված նմուշներում վիտամին C 
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քանակությունից: Եռման ջրով մշակելիս 23 % (կարմիր պղպղե
ղում) և 43 % (կանաչ պղպեղում) վիտամին C-ի քանակությ
րուստ է նկատվել: Իսկ եփելիս կորուստը կազմել է հա
խանաբար 53 % և 62 % (տրամագիր 3): 

 

Տրամագիր 3. Կարմիր և կանաչ պղպեղներում վիտամին Տրամագիր 3. Կարմիր և կանաչ պղպեղներում վիտամին Տրամագիր 3. Կարմիր և կանաչ պղպեղներում վիտամին Տրամագիր 3. Կարմիր և կանաչ պղպեղներում վիտամին 
քանակության փոփոխությունը ջերմային մշակումների ենթարկելիսքանակության փոփոխությունը ջերմային մշակումների ենթարկելիսքանակության փոփոխությունը ջերմային մշակումների ենթարկելիսքանակության փոփոխությունը ջերմային մշակումների ենթարկելիս
 
Մինչև վերջերս ենթադրում էին, որ բանջարեղենը

-30°C սառեցնելիս պահպանում են իրենց բաղադրությունը, բայց 
այժմ վերջին հետազոտությունները դա հերքում են: Սառեցված 
բանջարեղենում տեղի են ունենում որոշակի փոփոխություններ 
ինչպես սառեցմամբ պահպանման, այնպես էլ նրանց հալեցման 
ժամանակ: Վիտամինների պահպանման համար սառեցումը 
պետք է կատարվի շատ արագ՝ առնվազն -25°C ջեր
յին պայմաններում: Ջուրը, որը պարունակվում է բույսում, պետք է 
չվերածվի սառույցի խոշոր բյուրեղների, որոնք կարող են վնասել 
բջիջները, և այդ ժամանակ հնարավոր կլինի պահպանել վի
մինները և մյուս արժեքավոր նյութերը: Ըստ հետազոտողների
վիտամին C-ի 27,6 %- 57,9 % կորուստ է տեղի ունենում բրոկկոլիի, 
կանաչ ոլոռի, սպանախի սխալ սառեցման հետևանքով [3]: 
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եփվածեփվածեփվածեփված

կարմիր պղպեղ կանաչ պղպղեղ

կարմիր պղպղե-
ի քանակության կո-

րուստ է նկատվել: Իսկ եփելիս կորուստը կազմել է համապատաս-

 
Տրամագիր 3. Կարմիր և կանաչ պղպեղներում վիտամին Տրամագիր 3. Կարմիր և կանաչ պղպեղներում վիտամին Տրամագիր 3. Կարմիր և կանաչ պղպեղներում վիտամին Տրամագիր 3. Կարմիր և կանաչ պղպեղներում վիտամին CCCC----ի ի ի ի 

քանակության փոփոխությունը ջերմային մշակումների ենթարկելիսքանակության փոփոխությունը ջերմային մշակումների ենթարկելիսքանակության փոփոխությունը ջերմային մշակումների ենթարկելիսքանակության փոփոխությունը ջերմային մշակումների ենթարկելիս    

Մինչև վերջերս ենթադրում էին, որ բանջարեղենը և մրգերը     
սառեցնելիս պահպանում են իրենց բաղադրությունը, բայց 

այժմ վերջին հետազոտությունները դա հերքում են: Սառեցված 
ջարեղենում տեղի են ունենում որոշակի փոփոխություններ 

պահպանման, այնպես էլ նրանց հալեցման 
պահպանման համար սառեցումը 

ջերմաստիճանա-
յին պայմաններում: Ջուրը, որը պարունակվում է բույսում, պետք է 

րածվի սառույցի խոշոր բյուրեղների, որոնք կարող են վնասել 
և այդ ժամանակ հնարավոր կլինի պահպանել վիտա-

հետազոտողների՝ 
կորուստ է տեղի ունենում բրոկկոլիի, 

կանաչ ոլոռի, սպանախի սխալ սառեցման հետևանքով [3]:  
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Մեր ուսումնասիրության ժամանակ բանջարեղենը սա
է տնային պայմաններում, այնուհետև երկու ամիս անց ստուգ
նրանցում վիտամին C-ի քանակությունը: Ինչպես երևում է 
տրամագրից, վիտամին C-ն լավ է պահպանվել կարմիր պղպե
սառեցված նմուշում, կորուստը կազմել է 36 %, կանաչ պղպղե
դեպքում կորուստը կազմել է 47 % (տրամագիր 4):  

 

    
ՏրամագՏրամագՏրամագՏրամագիրիրիրիր    4. 4. 4. 4. ՍառեցմանՍառեցմանՍառեցմանՍառեցման    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    վիտամինվիտամինվիտամինվիտամին    CCCC----իիիի    քանակությանքանակությանքանակությանքանակության

կորուստըկորուստըկորուստըկորուստը    կարմիրկարմիրկարմիրկարմիր    ևևևև    կանաչկանաչկանաչկանաչ    պղպեղներիպղպեղներիպղպեղներիպղպեղների    նմուշներումնմուշներումնմուշներումնմուշներում
((((արտահայտվածարտահայտվածարտահայտվածարտահայտված    %%%%----ներովներովներովներով))))    

    
Այսպիսով՝ կարմիր պղպեղի նմուշներում վիտամին 

նակության կորուստը ջերմային մշակումների և սառեցման 
թարկելիս, համեմատած կանաչ պղպեղի հետ, առավել քիչ է 
նկատվել: Տնային պայմաններում սխալ սառեցման հետևանքով 
վիտամին C-ի քանակությունը պակասում է 30 % – 70

Եզրակացություն:Եզրակացություն:Եզրակացություն:Եզրակացություն: Վիտամին C-ի բարձր քանակ
և ֆլավոնոիդների գումարային բարձր քանակ 
կարմիր պղպեղը կարելի է օգտագործել որպես հա
տային հատկությամբ օժտված բնական միջոց: 
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կարմիր պղպեղ կանաչ պղպղեղ

Մեր ուսումնասիրության ժամանակ բանջարեղենը սառեցվել 
տև երկու ամիս անց ստուգվել է 

քանակությունը: Ինչպես երևում է 4-րդ 
ն լավ է պահպանվել կարմիր պղպեղի 

կանաչ պղպղեղի 

 

քանակությանքանակությանքանակությանքանակության    
նմուշներումնմուշներումնմուշներումնմուշներում        

վիտամին C-ի քա-
և սառեցման են-

ղի հետ, առավել քիչ է 
պայմաններում սխալ սառեցման հետևանքով 

70 %: 
քանակ (179,5 մգ/100) 

ֆլավոնոիդների գումարային բարձր քանակ պարունակող 
տագործել որպես հակաօքսիդան-
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Изучение антиоксидантных свойств крИзучение антиоксидантных свойств крИзучение антиоксидантных свойств крИзучение антиоксидантных свойств красного и зеленого перцаасного и зеленого перцаасного и зеленого перцаасного и зеленого перца    
при различных термических обработкахпри различных термических обработкахпри различных термических обработкахпри различных термических обработках    

    ХудавердянХудавердянХудавердянХудавердян    ОфеляОфеляОфеляОфеля    
    Овсепян ВардуиОвсепян ВардуиОвсепян ВардуиОвсепян Вардуи    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    антиоксидант, флавоноиды, аскорбиновая кислота, 

свободные радикалы, красный перец, зеленый перец     
Фрукты и овощи играют важную роль в рационе человека, они 

содержат много полезных веществ. Исследования показали, что употребле-
ние растительных продуктов снижает риск ряда хронических заболеваний, 
таких как атеросклероз и опухоли, из-за содержащихся в них антиокси-
дантов. Аскорбиновая кислота, которая встречается в большинстве овощей 
и фруктов является мощным антиоксидантом, который регулирует окисли-
тельные процессы в организме, тем самым защищая от многих болезней. 
Результаты исследования показали, что больше всего витамина C содер-
жится в красном сладком перце в количестве 17945 мг /100 г. Витамин C 
хорошо сохраняется при замораживании в красном сладком перце, потеря 
составляет 35 %.  

Количество витамина С в образцах красного и зеленого перца, под-
вергнутых бланшированию, составило соответственно, 45 мг / 100 г и 
137,6 мг / 100 г, что отличается от количества витамина С в образцах, под-
вергнутых варке в холодной воде. 

Биологическая активность флавоноидов обусловлена  содержанием в 
них гидроксильных групп, которые обладают антиоксидантной актив-
ностью.... 

Высокий уровень флавоноидов был обнаружен в свежих образцах 
красного перца. При обработке образцов красного и зеленого перца 
кипящей водой общее количество флавоноидов сохранялось лучше, чем 
при варке, потери составили соответственно 37,5 % и 50 %. Флавоноиды 
зеленого перца лучше сохраняются как при замораживании, так и при 
термической обработке. 
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The Study of  the Antioxidant Properties of Red and Green Peppers The Study of  the Antioxidant Properties of Red and Green Peppers The Study of  the Antioxidant Properties of Red and Green Peppers The Study of  the Antioxidant Properties of Red and Green Peppers 
When Subjected to Various Heat Treatment ProcessesWhen Subjected to Various Heat Treatment ProcessesWhen Subjected to Various Heat Treatment ProcessesWhen Subjected to Various Heat Treatment Processes    

    Khudaverdyan OfelKhudaverdyan OfelKhudaverdyan OfelKhudaverdyan Ofelyayayaya    
    Hovsepyan Varduhi Hovsepyan Varduhi Hovsepyan Varduhi Hovsepyan Varduhi     

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: antioxidant, flavonoids, ascorbic acid, free radicals, red pepper, 

green pepper 
Fruits and vegetables play an important role in the human diet, they 

contain many useful substances. Studies have shown that eating plant products 
reduces the risk of a number of chronic diseases, such as atherosclerosis and 
tumors due to the antioxidants they contain. Ascorbic acid, which is found in 
the majority of vegetables and fruits, is considered to be a powerful antioxidant 
that regulates oxidative processes in the body, hence protecting it from many 
diseases. The results of the study have revealed that the high quantity of 
vitamin C is contained in sweet red pepper – 179,5 mg/100g. Vitamin C is well 
preserved in sweet red pepper: when freezed the loss is 35 %.  

In the samples of blanched red and green peppers the concentration of 
vitamin C has respectively been 45 mg / 100g and 137,6 mg /100 g, which 
differs from the concentration of vitamin C in the samples cooked in cold 
water. 

The biological activity of flavonoids is due to hydroxyl groups, they show 
antioxidant activity. High level of flavonoids were found in fresh samples of red 
pepper. The total amount of flavonoids was better preserved when processing 
samples of red and green peppers with boiling water, than boiled; losses were 
37,5 % and 50 %, respectively. Flavonoids in green pepper are better preserved 
both during freezing and heat treatment․  
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